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بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد عليه أضل الصلوات وآله     

 وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:

تسعى لسانيات النص إلى اكتشاف العالقات النسقية المؤدية إلى اتساق النصوص والكشف     

عن أغراضها التداولية من خالل تحليل البنى النصية بإحصاء األدوات والروابط التي تسهم 

من البديهي الجزم بالقول أنه حتى يتم الحكم على النص بنصيته وتماسكه ومدى  في ذلك ولعله

بد أن يخض  لمعايير وأبرزها نجد معيار االتساق الذ  يعتمد  الباحوون والدارسين اتساقه ال

بشكل كبير عند تحليلهم للنص، وذلك نظرا للدور الذ  يلعبه في ربط أجزاء النص بعضها 

ببعض، ونظرا ألهمية االتساق في مول هذ  الدراسات، ارتأيت أن أخوض في غمار  ألبحث 

، حيث يهدف للوقوف اإلصالحينونا باالتساق اللغو  في الخطاب فيه، فجاء هذا البحث مع

أدوات االتساق في  إسهامعلى مفهوم االتساق اللغو  وبيان آلياته، ومحاولة التعرف على مدى 

 تحقيق الترابط والتماسك والتالحم بين أجزاء النص.

 وعلى هذا األساس طرحت اإلشكال التالي:    

مثلأهمآلياته؟مامعنىاالتساق؟وفيماتت

أما فيما يخص المنهج المعتمد في هذ  الدراسة فإنه يقوم على الوصف والتحليل نظرا     

 لطبيعة الموضوع.
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وقد جاء هذا البحث في والوة فصول تسبقها مقدمة ومدخل ويلحق بخاتمة، ووبت بالمصادر     

والمراج ، تضمنت المقدمة موضوع البحث وأسباب اختيار  ومنهج البحث وأهدافه، وأما 

    المدخل فقط تطرق لبيان المقصود من مصطلح الخطاب في اللغة واالصطالح وبيان أنواعه. 

األول فجعلته محل الحديث عن ماهية االتساق من خالل عرض مفهومه اللغو   أما الفصل    

واإلصالحي، إضافة إلى مفهومه عند العلماء العرب القدماء، وعند العرب المحدوون، وأيضا 

 كيف تناوله العلماء الغربيين.

االستبدال أما الفصل الواني قد جاء ليعرض آليات االتساق وأدواته من اإلحالة بأنواعها و    

 والحذف والوصل م  االتساق المعجمي الذ  ينقسم إلى التكرار والتضام.

أما الفصل الوالث فجاء عبارة عن دراسة تطبيقية لنص عيد األضحى وفلسطين للمفكر     

ورجل اإلصالح محمد البشير اإلبراهيمي من خالل عرض آليات االتساق التي استعملت في 

 هذا النص.

تكون في  أندراستي هذ  إلى مجموعة من النتائج ضمتها خاتمة ، وأرجوا وتوصلت في     

مستوى البحث والجهد المبذول في إنجاز ، واعتمدت على قائمة من المصادر والمراج  

وأهمها " لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب" تأليف محمد خطابي، وكذلك كتاب 

 بن عائشة. مستويات تلقي النص األدبي تأليف حسين أحمد
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وقد واجهتني بعض الصعوبات في هذا البحث منها نقص الترجمة والدراية ولكن بحمد هللا     

وعونه استطعت أن أنجز هذ  المذكرة وفي هذا المقام ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل 

 لألستاذ الفاضل.
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 مفهوم الخطاب: .1

الخطب والشأن أو األمر، صغر أو عظم، وقٌل: هو سبب األمر، ٌقال ما خطبك؟  لغة:    

والخطب األمر الذي تقع فٌه  أمرك؟ وٌقال خطب جلٌل، وخطب ٌسٌر أي ما

المخاطبة.والشأن والحال: ومنه قولهم: جل الخطب: أي عظم األمر والشأن، وفً حدٌث 

َقاَل »عمر، وقد أفطروا فً ٌوم غٌم من رمضان، فقال الخطب ٌسٌر، وفً التنزٌل العزٌز: 

َها اْلُمْرَسلُونَ  ٌُّ  ل.وجمعه خطوب فأما قول األخط  «َفَما َخْطُبُكْم أَ

 كلمع أٌدي مثاكٌل مسلبة:

 ٌند بن ضرس نبات الدهر والخطب، إنما أراد الخطوب فحذف تخفٌفا     

 وقد ٌكون من باب رهن ورهن، فً الكافً لمحمد باشا الخطاب.

المواجهة بالكالم، وٌقابلها الجواب، الرسالة، والخطابة مصدر خطب عمل  مصدر خاطب:

َها  » استعمال الحال والشأنب، ٌب وحرفته، والخطب: مصدر خطالخط ٌُّ َقاَل َفَما َخْطُبُكْم أَ

 .«اْلُمْرَسلُونَ 

 األمر الشدٌد بكثرة فٌه التخاطب، وغلبة استعمال األمر العظٌم )ج( خطوب.    

مصدر خطب لما ٌخطب به من الكالمالخطبة: 
1

 

                                                           

)مادة  2مجلد  1997، 1ابن منظور جمال الدٌن محمد بن مكرم لسان العرب دار صادر بٌروت، ط .  1
 .05حطب( ص

 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqPrYnrXTAhWGVhoKHSraCDUQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D51%26aya%3D31&usg=AFQjCNE8j7o5_Gq49XobS9foRZrIHH9buQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqPrYnrXTAhWGVhoKHSraCDUQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D51%26aya%3D31&usg=AFQjCNE8j7o5_Gq49XobS9foRZrIHH9buQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqPrYnrXTAhWGVhoKHSraCDUQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D51%26aya%3D31&usg=AFQjCNE8j7o5_Gq49XobS9foRZrIHH9buQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqPrYnrXTAhWGVhoKHSraCDUQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D51%26aya%3D31&usg=AFQjCNE8j7o5_Gq49XobS9foRZrIHH9buQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqPrYnrXTAhWGVhoKHSraCDUQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D51%26aya%3D31&usg=AFQjCNE8j7o5_Gq49XobS9foRZrIHH9buQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqPrYnrXTAhWGVhoKHSraCDUQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D51%26aya%3D31&usg=AFQjCNE8j7o5_Gq49XobS9foRZrIHH9buQ
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نوع من الترجمة أو التعرٌف بمصطلح  وقصد بالكلمة المصطلح )الخطاب( هو    

Discoursoure  فً االنجلٌزٌة ونظٌرهDiscours  فً الفرنسٌة أوDiskurs  ًف

األلمانٌة
1

  

اللغوي فأغلب المفردات األجنبٌة الشائعة لمصطلح )خطاب(  االشتقاقأما على المستوى      

 Discoursoreالفعل  المشتق بدوره من Discourus االسممأخوذة من أصل التٌنً هو 

الذي ٌعنً ) الجري هنا وهناك، أو الجري ذهابا وإٌابا( وهو فعل ٌتضمن معنى التدافع الذي 

ٌقترن  بالتلفظ العفوي، وإرسال الكالم والمحادثة
2

   

نالحظ من خالل التعرٌف البن منظور لمادة ) خ، طب( أنه ٌدل على المشاركة فً الكالم     

 وٌشترط وجود متلقً )وهو صاحب الخطاب( والمتلقً هو المستمع(.

 وٌمكن أن نحدده فً مجموعة من التعرٌفات أهمها: اصطالحا:    

  الخطاب مرادف للكالم أي االنجاز الفعلً للغة بمعنى " اللغة فً طور العمل أو

 اللسان الذي تنجزه ذات معٌنة كما أنه ٌتكون من متتالٌة تشكل مرسلة لها بداٌة ونهاٌة 
3

 

  الخطاب ٌتكون من وحدة لغوٌة قوامها سلسلة من الجمل
4

 و بهذا  أي رسالة أو مقول  

                                                           

 .47، ص 1997، 1آفاق العصر، دار الهدى للثقافة والنشر، سورٌا، دمشق ط جابر عصفور،.  1
 

 .48، 47. المرجع نفسه، ص 2
 

و، المصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب، محمد ٌحٌاتن، منشورات االختالف، الجزائر . دومٌنٌد مانقوت 3
 .35، ص2005 1ط
 .10،ص 1999، 1، الجزائر ط. إبراهٌم صحراوي، تحلٌل الخطاب األدبً ، دار اآلفاق  4



 المدخل
 

 
 
 

~ 12 ~ 

 

المعنى ٌلحق الخطاب بالمجال اللسانً، ألنه المعتبر فً هذه الحالة هو مجموع القواعد 

 تسلسل وتتابع الجمل المكونة للقول.

 ت الخطاب حسب بنفنٌسBenveniste  ،هو كل تلفظ ٌفترض متحدثا ومستمعا

تكون للطرف األول نٌة التأثٌر فً الطرف الثانً بشكل من األشكال 
1

  

وٌعرفه تودروف " أنه كل منطوق أو فعل كالمً ٌفترض وجود راوي ومستمع فً نٌة     

 الراوي التأثٌر على المستمع بطرٌقة ما".

وٌعرفه هارٌس " أنه ملفوظ طوٌل او هو متتالٌة من الجمل تتكون من مجموعة متعلقة     

عٌة وبشكل ٌجعلنا نظل ٌمكن من خاللها معاٌنة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجٌة التوزٌ

 .فً مجال لسانً محض"
2

  

ه جملة كلوٌظهر لنا من هذا التعرٌف التسوٌة بٌن المنطوق والمكتوب، طال أو قصر ش    

 واحدة أو عدة من الجمل.

كما ٌعرفه سعد مصلوح فٌقول:" الخطاب هو رسالة موجهة من المنشأ إلى المتلقً     

 تستخدم فٌه نفس الشفرة اللغوٌة المشتركة وهذا النظام ٌلً متطلبات عملٌة االتصال بٌن 

                                                           

،  2004. محمد بارونً، إنسانٌة الخطاب فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة، مركز النشر الجامعً، تونس  1
 .01ص
 . نور الدٌن السٌد، األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب، دراسة فً النقد العربً الحدٌث، دار هومة للنشر  2

 .18، ص2، ج1997والتوزٌع، الجزائر 
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األفراد الجماعة اللغوٌة وتشكل عالقاتها من خالل ممارستهم كافة ألوان النشاط الفردي 

اتهم " واالجتماعً فً حٌ
1

  

شترط مرسال ومتلقٌا والبد مصلوح أنه عرف الخطاب بأنه عنصر ٌندرك من قول سعد     

لهذٌن العنصرٌن أن ٌشاركا فً الشفرة اللغوٌة حتى ٌتمكن من الوصول إلى الرسالة الموجهة 

 من المرسل إلى المتلقً.

والمخاطب، ولفظ همها الخاطب والخطاب انجاز فً المكان ٌقتضً لقٌامه شروط أ    

لجملة منظور إلٌه من حٌث خطاب من حٌث معناه اللغوي، ٌدل على كل ملفوظ أكبر من ا

الجملً، ومن جهة نظر اللسانٌات، فإن الخطاب ال ٌمكن أن ٌكون سوى  قواعد التسلسل

مرادف للملفوظ فالهدف األساسً من استعمال الكالم هو إٌصال رسالة إلى شخص معٌن أو 

 ألشخاص.مجموعة من ا

ولذلك فإن استعمال الكلم ٌستوجب وجود عنصرٌن ال ٌكون الحدٌث إال بهما، وهما     

المتكلم الذي ٌؤلف المرسلة تبعا ألهوائه ورغباته والمخاطب الذي ٌقوم بذلك رموز هذه 

المرسلة لفهمها. 
2

  

 

                                                           

بحوش ، المناهج النقدٌة وخصائص الخطاب السري، دار العلوم للنشر والتوزٌع، عنابة، . رابح  1
 .75الجزائر)دط( ص

. بوقرة نعمان، الخطاب األدبً ورهانات التأوٌل قراءات نصٌة تداولٌة حجاجٌة، عالم الكتب الحدٌثة،  2
 .12، ص2012أربد عمان 
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فالخطاب سلسلة من الملفوظات التً ٌمكن تحلٌلها باعتبارها وحدات أعلى من الجملة     

تكون خاضعة لنظام ٌضبط العالقة بٌن الجمل، أي العالقة السٌاقٌة والنصٌة وذلك عن طرٌق 

تحدٌد النظام المعجمً، والداللً أو التركٌبً، والداللً للنص أو سلسلة العالقات المنطقٌة 

ٌة التً تتجلى فً الشفرة التً تربط ببرهان لغوي ٌقوم بٌن عدة أطراف ضمن االستعداد

ظروف محددة
1

 

إذن مصطلح الخطاب ال ٌخلو من المرسل ومتلقً الموضوع المؤثر على     

المستمع)المتلقً( من طرف المرسل )أي الرسالة( وتكون بٌنهما نفس اللغة لكً ٌفك كالهما 

، كما أنه ال ٌولد فجأة وال ٌأتً من فراغ وال بجهد فردي لكنه الشفرة وٌفهم الرسالة الموجهة

 ٌظل فً تغٌٌر حتى ٌصل إلى شٌوع فً وقت معٌن.

أما عن حضور المصطلح فً التراث العربً فإننا نسجل استعماله فً القرآن الكرٌم     

 بصفته الفعل فً اآلٌات التالٌة:

ُهْم ُمْغَرقُونَ اَل ُتَخاِطْبنِ »لقوله تعالى:      «ً ِفً الَِّذٌَن َظلَُموا ۚ إِنَّ
2

 

 «َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َساَلًما»وقوله أٌضا:     
3

 

َنُهَما » وقوله:     ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َب بِّ السَّ ِن ۖ اَل  رَّ ْحَمَٰ ْملُِكونَ  الرَّ «اِخَطابً  ِمْنهُ  ٌَ
4 

                                                           

 .192، ص 2009الجزائر دار هومة للنشر والتوزٌع، . صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة،  1
 .27ن، اآلٌة . سورة المؤمنو 2
 .63سورة الفرقان، اآلٌة .  3
 .37. سورة النبأ، اآلٌة  4

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEusHlzrXTAhVI1BoKHQEzCDYQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D37%26sourid%3D11&usg=AFQjCNH47ZztvMAgykAOzC5qQdK_l4gRKQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5p5fLz7XTAhWGuRQKHXFWDuEQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Fsourid%3D25%26aya%3D63&usg=AFQjCNEBbQd7kFlGFFMLJFU--V1s0s0xrg
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 أنواع الخطاب:  .2

 األنواع أهمها: للخطاب مجموعة من

إن الخطاب القرآنً إلهً متفرد من غٌره من الخطابات وفً كل ـ الخطاب القرآني: 1.2

مستوٌاته الصوتٌة والمعجمٌة واإلٌقاعٌة والداللٌة، أصواته منسجمة متماسكة ألفاظه واحدة 

 وإٌقاعاته مطلقة.

 المرسل. فاهلل سبحانه وتعالى هوٌمٌز الخطاب القرآنً هو مرجعٌته،  وأهم ما

فالقرآن كلمة هللا التً نزلت على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فهو كلمته التً تحصل     

كل صفاته على خالف األنواع األخرى من الخطابات التً تفرض بعض النظرٌات 

المعاصرة مثل: صوت بمجرد االنتهاء من إنجاز عمله وخروج عمله إلى النور وتسلمه من 

عنى هو خطاب إلهً، مطلق ال نهائً فً دالالته لٌس كمثله شًء، وال ٌترجم قبل المتلقٌن بم

 إنما تشرح مدلوالته بكل اللغات، فهو خطاب موجه للناس كافة هادٌا ومنٌرا.

إن عملٌة االٌصال ال تكون إال بوجود األقسام الثالثٌة )  ـ الخطاب االيصالي )النفعي(:2.2

ة خطاب االٌصالً ٌقوم على لغة نفعٌة استهالكٌة مباشرالمرسل والمرسل إلٌه والمتلقً( وال

عبر الرسالة المنقولة هو  واإلفهاماٌتها، ومادام الخبر هو غ اإلٌصالوهذا طبٌعً ما دام 

هدفها، لذا فإن المرسل ٌقول لغته المكتسبة طبٌعٌا، وٌخضع عفوٌا ودون تكلفة أو إعمال 

 للذهن إلى قضاء المكونات القاعدٌة المتعارف علٌها صوتا أو تركٌبا أو صرف أو معنى 
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مع المرسل وداللة وهو فً التزامه هذا ٌعبر علٌها عن خضوعه إلى قضاء االتفاق الحاصل 

النفعٌة أو التداولٌة، وهذه الدراسات كما ٌقول )فرانسوا/   La Pragmatique اسمتحت 

رمٌنغو( تدرس اللغة ظاهرة استداللٌة واٌصالٌة واجتماعٌة فً الوقت نفسه. 
1

 

ٌقوم الخطاب الشعري على ستة عناصر كما حددها جاكسون، الخطاب اإلبداعي:  .3.2

تغطً كافة وظائف اللغة بما فٌها الوظٌفة األدبٌة، فلقد وجد أن السمة األساسٌة التً من 

أجلها وجد النص، هً االتصال، هذا وٌأخذ النص سماته الخاصة من خالل تدرج وظائف 

 Communicationل عناصر االتصال التً فصلها جاكسون فً نظرٌة االتصا

theory   .المرسل والمرسل إلٌه والرسالة والقناة والسٌاق والشفرة
2
  

المرسل: هو الذي ٌقوم بتوجٌه خطاب وتكون لدٌه القدرة على التكلم واإلبداع فً  

 ترتٌب الكالم بشكل منظم.

 : أي من ٌوجه إلٌه الخطاب.المرسل إليه 

 أي مادة الخطاب وتصاغ بصورة أدبٌة إبداعٌة. الرسالة: 

 وسٌلة اإلٌصال بٌن المؤلف والمتلقً عبر الكاتب. القناة: 

ٌعنً دراسة الخطاب فً ضوء الظروف الخارجٌة والمؤثرات المباشرة  السياق: 

 علٌه وظروف إنتاجه.

                                                           

. أوكان عمر، اللغة والخطاب، ترجمة إبراهٌم خور رشٌد وآخرٌن، دار المعارف اإلسالمٌة، مطبعة  1

 .04الشعب، القاهرة، ص

 .05ص ،نفسه. المرجع  2



 المدخل
 

 
 
 

~ 17 ~ 

 

ددة، إن أهم الخطاب اإلعالمً اعتباره مجموعة معلومات متج. الخطاب اإلعالمي: 4.2

تضمن حركٌة االتصال المستمرة، وهو ما ٌجعلنا نمٌز فً الخطاب اإلعالمً بٌن مقولتٌن 

أساسٌتٌن، المعلومات الجدٌدة التً ٌعقدها الصحفً وال ٌعرفها المتلقً، إما ألنها محققة 

فٌزٌائٌا فً السٌاق، أم ألنها مشار إلٌها ضمن نص خٌري محدد، والمقولتان األصلٌتان فً 

تجددان بالطابع اللغوٌة. الخبر ت
1

  

ٌمثل الخطاب االشهاري نوعا من أنواع الخطابات بعامة  . الخطاب اإلشهاري:5.2

التصاله بالحٌاة اإلنسانٌة بشكل مباشر، فٌؤسس للقٌمة االجتماعٌة واألخالقٌة والحضارٌة، 

إال أنه ٌبطن فً  ناهٌك عن القٌمة التجارٌة فهو وإن ارتبط ارتباطا وثٌقا بالدعاٌة بمفهوم عام،

الممارسة اللغوٌة واالٌقونٌة قٌمة ثقافٌة ذات سمة إٌدٌولوجٌة غالبة تحاول أن ترسخ لدى 

المستقبلٌن.
2

 

بمعنى هو أحد وسائل االتصال الذي ٌحظى بأهمٌة كبٌرة داخل المجتمع أو خارجه من     

 تحقٌقه.التأثٌر فً مٌول المتلقً من الوصول إلى الهدف المرجو  Todorovخالل 

 

 

                                                           

م، 2012هـ ـ 1433، 1فاٌزة ٌخلف، مناهج التحلٌل السٌمائً، دار الخلدونٌة للنشر والتوزٌع ط . 1

 .118ص

، 4. حافظ اسماعٌلً علوي، الحجاج )مفهومه، مجاالته( دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة فً البالغة الجدٌدة ج 2

 .286م، ص2010عالم الكتب الحدٌث، ابرد عمان، 
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 مفهوم االتساق:  .9

 .ورد االتساق فً اللغة بمعنى الضم والجمع، ففً لسان العرب فً الجذر )و/س/ق( لغة:

استوسقت  اإلبلاستوسقت اإلبل: اجتمعت، ووسق اإلبل: طردها وجمعها ... اتسقت     

 واجتمعت.

 ٌنضم...وقد وسق اللٌل واتسق: وكل ما انظم، فقد اتسق، والطرٌق ٌأتسق، وٌتسق أي     

َفقِ »واتسق القمر استوى وفً قوله تعالى:      ِل َوَما َوَسقَ  َفََل أُْقِسُم ِبالشَّ ٌْ  «َواْلَقَمِر إَِذا اتََّسقَ  َواللَّ

ٌقول ابن منظور، ٌقول الفراء: وما وسق أي ما جمع وضم.  (18ـ 17ـ 16سورة االنشقاق )

واتساق القمر: امتَلؤه واجتماعه واستواؤه لٌلة ثَلث عشرة وأربع عشرة... والوسق: ضم 

الشًء إلى الشًء... وقٌل كل ما جمع فقد وسق... واالّتساق االنتظام...
1

 

ول:" وسقه ٌسقه جمعه وحمله هـ( فً القاموس المحٌط فٌق817أما )الفٌروز أبادي( )ت     

ِل َوَما َوَسقَ ومنه ) ٌْ ( وطرده، ومنه الوسٌقة وهو من اإلبل كالرفق من الناس فإذا سرقت َواللَّ

طردت معا، والناقة حملت وأغلقت على الماء رحمها فهً واسق، واستوقت اإلبل اجتمعت، 

واتسق انتظم والمٌساق الطائر ٌصفق بجناحه إذا طار" 
2
  

 

 

                                                           

، ٌوسف خٌاط، بٌروت، لبنان،)د.ط( فٌوتصن إعداد)و/س/ ق(  المحٌط. ابن منظور، لسان العرب  1

 .927، ص3)د،ت( ج

 .289، ص3الفٌروز آبادي، القاموس المحٌط، مادة )و/س/ق( دار كتاب العربً، )د.ط(، )د.ت( ج . 2
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ٌتضح مما أورده )ابن منظور( و )الفٌروز آبادي( أن المعنى الذي ٌكاد ٌتكرر حول الحذر     

)و/ س/ ق( هو االجتماع واالنتظام واالستواء الحسن، وكل هذا لٌس بعٌدا بل ٌتفق وبدقة 

 متناهٌة مع معنى االتساق فً اصطَلح المهتمٌن بلسانٌات النص.

اهٌم األساسٌة التً ارتكزت علٌها الدراسات اللسانٌة النصٌة ٌعد االتساق من المف اصطالحا:    

وذلك نظرا لعَلقتها المباشرة بالنص، فهو ٌخص التماسك على المستوى البنائً الشكلً إذ 

)محمد خطابً( بقوله:" وٌقصد عادة باالتساق ذلك التماسك الشدٌد بٌن األجزاء المشكلة ٌعرفه 

اللغوٌة )الشكلٌة( التً تصل بٌن العناصر المكونة لجزء  لنص/ خطاب ما، وٌهتم فٌه بالوسائل

من خطاب أو خطاب برمته. 
1

  

أن االتساق ٌتصل بالتماسك النصً داخل النص، وٌرتبط بالوسائل ومما هو واضح     

الصورٌة السطحٌة، وتتحدد مهمته فً توفٌر عناصر االلتحام واالنتظام وتحقٌق الترابط بٌن 

دون الفصل بٌن العناصر اللغوٌة، وهذا الترابط هو الذي ٌسهم فً تكوٌن بداٌة النص وآخره 

 وحدته وتحقٌق االستمرارٌة.

وٌبٌن أن االتساق ال ٌقتصر على الجانب الداللً فحسب، وإنما ٌتم على مستوٌات أخرى     

ً كالنحو والمعجم، حٌث ٌنقل المعانً من النظام الداللً إلى مفردات فً نظام نحوي أو معجم

 ثم أصوات أو كتابة فً النظام الصوتً والمكتوب.

 

                                                           

، 2انٌات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافً العربً، بٌروت ط. محمد خطابً، لس 1
 .05، ص 2006



 األول: ماهية االتساقالفصل 

 

~ 09 ~ 
 

 

ونفهم من هذا أن لَلتساق عَلقة داللٌة أي أنه ٌحٌل إلى عَلقات داخل النص والتً تحدد     

 النص.

إن االتساق فً مفهومه العام ٌترتب على وسائل تبدو بها العناصر السطحٌة على صورة     

بحٌث ٌتحقق لها الترابط الوظٌفً وبحٌث ٌمكن استعادة وقائع، ٌؤدي السابق منها إلى الَلحق 

هذا الترابط. 
1

  

دون  مجموعة البنى الداللٌة والتركٌبٌة التً تربط الجمل على النحو المباشر بعضها ببعض    

الرجوع إلى المستوى األعلى للتحلٌل، أي مستوى البنٌة الكبرى.
2

أي هو أحد المفاهٌم  

 األساسٌة التً تقوم علٌها دراسة اإلنتاج األدبً على مستواه البنائً والشكلً.

 مفهوم االتساق عند العرب القدماء: .0

إذا كان هناك مفهوم ٌنسجم مع االتساق فً التراث فهو بَل شك مفهوم النظم، فهو أن تتحد     

باط ثان منها بأول، والنظم عند الجرجانً أجزاء الكَلم، وٌدخل بعضها فً بعض، وٌشتد ارت

 هو نضٌر النسٌج والتألٌف والصٌاغة والبناء، وما أشبه ذلك مما ٌوجب اعتبار األجزاء بعضها 

 

 

 

                                                           

، 1د روبرت، النص والخطاب واإلجراء، تر تمام حسان، دار الكتب، القاهرة، مصر طندي بوجرا.  1

 .300م، ص1998هـ ـ 1418

تقدٌم سلٌمان العطار، مكتبة آداب، القاهرة، مصر . عزة شبل محمد، علم لغة النص النظرٌة والتطبٌق،  2

 .99، ص2007، 1ط
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ببعض، ووفق نظرٌة الجرجانً نجد أن " ال نظم فً الكَلم، وال ترتٌب حتى ٌعلق بعضها 

ببعض
1

وأن االهتمام بهذا الموضوع ٌكفل توضٌح الخصائص األدبٌة فلقد راح ٌتأمل العَلقة ، 

الموجودة بٌن أجزاء التعبٌر، وٌحاول التعرف على تفصٌَلت الترابط بٌن الكلمات التً أهملها 

النحاة قبله أو االحتماالت المختلفة التً ٌتعرض لها الترابط بٌن عنصرٌن أو اإلسناد ككل". 
2

  

ذلك أن الجرجانً ذهب إلى اعتبار المفردات اللغوٌة ال تمثل إلى ناحٌة جامدة من تلك     

اللغة، فإذا أنظمت ورتبت ذلك الترتٌب المعٌن، سٌرت فٌها الحٌاة وعبرت عن مكنون الفكر، 

وما ٌدور فً األذهان ولٌس اللغة ـ فً حقٌقة أمرهاـ إال نظاما من الكلمات التً ارتبطت 

 عض ارتباطا وثٌقا، تحتمه قوانٌن معٌنة للغة كما تحتمه أدوات االتساق ووسائله. بعضها بب

كما أشار الجرجانً إلى أن معانً النحو ال تقف عن حدود الجملة بل تتجاوزها إلى نص     

أو مجموعة من الجمل 
3

. 

لنص ً تحدث عن االتساق من خَلل ضرورة االنتقال من الجملة إلى انكما نجد القرطاج    

ٌحقق غاٌته وأهدافه وذلك فً من جهة مع ضرورة االطراد، واالتساق فً النص حتى 

 "... قوله

 

                                                           

ٌاسٌن أٌوبً ، المكتبة العصرٌة، صٌدا بٌروت، ، دالئل اإلعجاز فً المعانً، تح عبد القادر الجرجانً . 1

 .357م، ص 2002

جوان ر بسكرة، الجزائر، فً التراث العربً، جامعة محمد خٌض. نعٌمة سعدٌة، االتساق النصً  2

 م.2009

 .34م، ص 1990هـ ـ 1410، 1. محمود أبو نخلة، علم المعانً، دار العلوم العربٌة، بٌروت لبنان ط 3
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بعض العبارات إلى بعض ومراعاة المناسبة ولطف  لما ٌَلحظ فً النظم من حسن االطراد من

.النقلة" 
1

  

بمعنى حسن التركٌب بٌن العبارات من الجمل وأقوال تركٌبا منسقا داخلٌا ألن ترابطها     

 ٌحقق النص نصٌته فٌصبح كَلما موحد األجزاء منسقا.

المعنى وضوحا  وعن هذا تحدث أٌضا أبو هَلل العسكري قائَل: " ... وحسن التألٌف ٌزٌد    

وشرحا ومع سوء التألٌف ورداءه الرصف والتركٌب شعبة من التعمٌقة، فإذا كان المعنى سببا 

ورصف الكَلم ردٌا لم ٌوجد له قبول ولم تظهر علٌه طَلوة... وحسن الرصف أن ٌوضع 

إال  األلفاظ فً مواضعها وتمكن فً أماكنها وال ٌستعمل فٌها التقدٌم والتأخٌر والحذف والزٌادة

حذفا ال ٌفسد الكَلم، وال ٌعمى المعنى، وتضم كل لفظة منها إلى شكلها و تضاف إلى فقهها".
2

 

ذلك ألن صحة السبك والتركٌب والخلو من عوج النظم والتألٌف، شرط لكمال النظم     

ووضوح الفهم مثل االتساق الذي عّد النص، من خَلله نصا باعتباره معٌارا رئٌسٌا من معاٌٌر 

 النصٌة لذلك نجدهم ٌشٌدون بالشعر الجٌد المسبوك.

متَلحم األجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك وفً هذا ٌقول الجاحظ: " أجود الشعر ما رأٌته     

 أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا فهو ٌجري فً اللسان كما ٌجري فً األذهان"

 

                                                           

( منهاج البلغاء وسراج األدباء تقدٌم وتحقٌق محمد الحبٌب بن 684)ت  أبً الحسن حازم القرطاجنً  . 1

 .364م، ص 1981، 2الخوجة، دار العرب اإلسَلمً، بٌروت ط

الهَلل العسكري والحسن بن سهل، الصناعتٌن تحقٌق علً محمد البجاوي ومحمد أبو فضل  . أبو 2

 .161م، ص1986إبراهٌم، المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروت 



 األول: ماهية االتساقالفصل 

 

~ 02 ~ 
 

 

وقال أٌضا فً نص الشعر المتسق: " وكذلك حروف الكَلم، وأجزاء البٌت من الشعر     

بأسره كلمة ى كان البٌت تراها مثقفة ملساء، ولٌنة المعاطف سهلة، وتراها متباٌنة... حت

واحدة" 
1

  

 ومن هنا نرى أن الجاحظ اهتم بمسألة االلتحام التً تقوم على عنصرٌن هما:    

o .)األجزاء المشكلة للفظ )ألفاظ 

o )األجزاء المشكلة للفظ )حروف 

األصوات المشكلة لأللفاظ وتباعد المخارج المكونة للكلمات،  تَلؤمفاالتساق مترتب عن     

مما ٌسهل على اللسان النطق بها.
2

  

 مفهوم االتساق عند العلماء العرب: .2

ما قدمه صبحً إبراهٌم الفقً رائد فً الدراسات اللسانٌة العربٌة، واالتساق عنده  بعد    

ٌعنً" تلك العَلقات أو األدوات الشكلٌة والداللٌة التً تسهم فً الربط بٌن عناصر النص 

الداخلٌة، وبٌن النص والبٌئة المحٌطة من ناحٌة أخرى... كما ٌهتم التماسك بالعَلقات بٌن 

 أجزاء الجملة، 

 

 

                                                           

انجً القاهرة، مصر عبد السَلم محمد هارون، مكتبة الغ. أبو عثمان بن بحر الجاحظ، البٌان والتبٌٌن، تج  1

 .67، ص1ج،م 1975، 4ط

، 1المركز الثقافً العربً، بٌروت لبنان ط ،طابً، لسانٌات النص  مدخل إلى انسجام النص. محمد خ 2

 .143، ص1991
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وأٌضا بالعَلقات بٌن جمل النص وفقراته، بل بٌن النصوص المكونة للكتاب... ومن ثمة ٌحٌط 

التماسك بالنص كامَل داخلٌا وخارجٌا". 
1

  

وٌعرف محمد خطابً االتساق بأنه:" ذلك التماسك بٌن األجزاء المشكلة لنص ما وٌهتم فٌه     

بالوسائل اللغوٌة الشكلٌة التً تصل بٌن العناصر المكونة للنص" 
2

 

 أي ٌعنً برصد العَلقات بٌن أدوات الربط النحوٌة والمعجمٌة المختلفة فً النص.    

ره فً تحقٌق الترابط بٌن بداٌة النص وآخره دون وٌتضح معنى االتساق العام عند دو    

الفصل بٌن المستواٌات اللغوٌة المختلفة، فهو الذي ٌخلق بنٌة النص التً ال ٌمكن أن تكون 

مجرد تتابعات للعَلمات ولكنها تملك تنظٌما خاصا من داخلها ورؤٌة داللٌة من ذاتها تساعد 

 على أداء الوظٌفة العامة الناطقة بالنص.

وٌقول سعٌد حسن بحٌري فً الترابط:" فأشكال الترابط سواء كانت أدوات معٌنة أو دون     

أدوات تستلزم النظر إلى النص بوصفه وحدة كاملة، ألنها استعماالت لغوٌة غٌر عادٌة، ترتكز 

على عناصر تماسك ال ٌصرح بها النص".
3

 

نا، وأخرى ضمنٌة ال ٌصرح وٌتضح من هذا التعرٌف أن هناك أدوات ترابط شكلٌة تبدو ل    

 بها النص، فعلى القارئ استخَلصها من خَلل الغوص فً ثناٌا النص، ومن بٌن الظواهر التً 
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تعمل على تحقٌق االتساق فً مستواه، وما نسمٌه اآلن بوسائل االتساق: اإلحالة ،الضمائر، 

 االستبدال، الحذف والربط المعجمً. 

 االتساق عند الغرب: .2

ٌعرفه كارتر فً قوله:" ٌبدو لنا االتساق ناتجا عن العَلقات الموجودة بٌن األشكال النصٌة     

أو المعطٌات غٌر اللسانٌة فَل تدخل إطَلقا فً تحدٌد" 
1

 

داي ورقٌة حسن( أن االتساق:" عَلقة معنوٌة بٌن عنصر فً النص، ٌٌعتبر كل من )هال    

النص، هذا العنصر اآلخر ٌوجد فً النص غٌر أنه وعنصر آخر ٌكون ضرورٌا لتفسٌر هذا 

ال ٌمكن تحدٌد مكانه إال عن طرٌق هذه العَلقة التماسكٌة".
2

  

ومن المَلحظ أن هالٌداي ورقٌة حسن ركزا على الجانب الداللً لموضوع االتساق الذي     

حٌل إلى العَلقات المعنوٌة القائمة داخل النص والتً تحدده كعنصر. 
3

  

وٌذهب فان داٌك حٌن ٌحدد االتساق على مستوى الدالالت حٌث ٌتعلق األمر بالعَلقات     

القائمة بٌن التصورات والتطابقات والمقارنات والتشابهات فً المجال التصوري، كما ٌتحدد 

على مستوى اإلحالة أٌضا، أي ما ٌحٌل إلٌه الوحدات المادٌة فً متوالٌة نصٌة. 
4
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 الٌداي وفان داٌك ٌتقاربان من بعضهما من وجهتٌن:إن منظور ه    

 ـ ٌهتمان بالوسائل اللغوٌة التً تبنى بها انسجام النص مع تفاوت فً تفضٌل هذه الروابط.

 ـ ٌدرسان االنسجام كشًء معطى فً النص.

 النــــــظــــام الــــــــداللي

 المعانً

 الكلمات 

 األصوات الكتابٌة )النظام الصوتً والكتابة(                                                    

تنقل المعانً إلى كلمات والكلمات إلى أصوات وكتابة، فنستخلص أن االتساق ٌتجسد أٌضا     

 والمفردات وال ٌتم على المستوى الداللً فحسب.فً النحو 
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 الخالصة:

ٌعد االتساق من المفاهٌم األساسٌة التً ارتكزت علٌها الدراسات النصٌة وذلك لعَلقتها     

المباشرة بالنص فهو ذلك التماسك بٌن األجزاء المشكلة للنص أو الكٌفٌة التً ٌتماسك بها 

النص وٌختص بالوسائل التً تحقق بها خاصٌة االستمرارٌة فً النص، أي أن معٌار االتساق 

جراءات كما ٌتحقق بمجموعة من الوسائل التً تجعل النص متحفظا بكٌنونته قادرا على ٌقوم بإ

التواصل ومن بٌن هذه الوسائل اإلحالة واالستبدال والحذف والربط المعجمً الذي ٌنقسم إلى 

 التكرار والتضام.
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 أنواع االتساق:

 :بط أساسا بالعالقات ٌحدد مفهومه داللٌا، ألنه ٌرت هو مصطلح االتساق النحوي

النص، والتً ٌتحقق بها هذا األخٌر ألن مفهوم االتساق مفهوم داللً ألنه ٌحٌل  المعنوٌة ضمن

العالقات المعنوٌة القائمة داخل النص.
1
  

 آلياته:

عناصر لؽوٌة ال تكتفً من حٌث تأوٌل وإنها وجود  ٌقصد بها :Référenceاإلحالة  .1

تحٌل إلى عنصر آخر ولذا تسمى عناصر محٌلة مثل الضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء 

 الموصولة.

فاإلحالة تعتبر أول مادة ٌعتمدها المحلل كً ٌثبت اتساق نصه، ومن أهم األدوات التً     

تحقق هذا االتساق وتتوفر كل لؽة طبٌعٌة على عناصر تملك خاصٌة اإلحالة 
2
، إذا ٌقول  

جون الٌنز فً سٌاق حدٌثه عن المفهوم الداللً التقلٌدي لإلحالة أن العالقة القائمة بٌن األسماء 

لمسمٌات هً عالقة إحالة فاألسماء تحٌل إلى المسمٌات ذلك أن المحال ٌعتمد على عنصر وا

 آخر محال إلٌه، وال ٌمكن فهم األول إال بالعودة إلى ما ٌحٌل إلً، إذ أن األسماء تحٌل إلى 
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المسمٌات
1
ذلك أن المجال ٌعتمد على عنصر آخر محال إلٌه وال ٌمكن فهم األول إال بالعودة  

 ما ٌحٌل إلٌه إذ أن األسماء تحلٌل إلى مسمٌات. إلى

مصطلح اإلحالة استعماال خاصا وهو أن وقد استعمل الباحثان )هالٌداي ورقٌة حسن(     

العناصر المحٌلة كٌفما كان نوعها ال تكتفً بذاتها من حٌث التأوٌل، إذ ال بد من العودة إلى 

ى عناصر تملك خاصٌة اإلحالة هً حسب ماٌشٌر إلٌه من أجل تأوٌلها، وتمتلك كل لؽة عل

 الباحثٌن الضمائر وأسماء اإلشارة وأدوات المقارنة.

وتنقسم اإلحالة إلى نوعٌن هما اإلحالة المقامٌة واإلحالة النصٌة وهً بدورها ـ اإلحالة     

 النصٌةـ تحٌل إلى السابق أو الالحق.

وقد وضع الباحثان هذا الرسم لٌوضحا تقسٌم اإلحالة.     
2
  

 الةــــــــــــــــــــــــاإلح

 المقامٌة                                             النصٌة                                      
 )إحالة إلى خارج النص(       )إحالة إلى داخل النص(                                            
 

 ق                    إلى الالحقإلى الساب
 )قبلٌة(                          )بعدٌة(

 أنواع اإلحالة:

                                                           

ز، اللؽة والمعنى والسٌاق، تر عباس صادق، دار الشؤون الثقافٌة، بؽداد العراق، )د.ط( ن. جون الٌ 1

 .36م، ص1987
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 :إحالة على ما هو خارج اللؽة أي إحالة عنصر لؽوي إٌحالً على  اإلحالة المقامية

عنصر إشاري ؼٌر لؽوي موجود فً المقام الخارجً، كأن ٌحٌل ضمٌر المتكلم المفرد على 

ذات صاحبه للمتكلم وٌمكن أن ٌشٌر عنصر لؽوي إلى مقام ذاته فً تفاصٌله مجمال إذ ٌمثل 

ٌمكن أن ٌحٌل على المتكلم.كائنا أو مرجعا موجودا مستقال بنفسه فهو 
1
  

ومعنى هذا أن المتلقً ٌتوصل إلى فهم اإلحالة الداخلٌة التً ٌتوصل إلى فهمها بطرٌق     

مباشر إذ ٌبرز المجال إلٌه، كما العنصر اإلحالً فً النص دون الحاجة إلى التأوٌل للوصل 

فً النص وٌمكن تسمٌتها إلٌه كما أنها اإلحالة التً ٌحٌل فٌها المتحدث عن شًء ؼٌر موجود 

بالضمٌر للداللة على أمرها ؼٌر مذكور.  اإلتٌانباإلحالة لؽٌر المذكور أي 
2
  

 فعالقة هذه اإلحالة بالنص، عالقة ارتباط والذي ٌعٌن على تفسٌرها هو السٌاق الخارجً.    

 :هً إحالة عنصر لؽوي على عنصر آخر داخل النص، وٌكون هذا  اإلحالة النصية

 العنصر سابقا أو الحقا
3
وٌكون االتساق طاهرا من بداٌة النص حٌث تتعالق الضمائر على  

نحو مثٌر لالنتباه.
4
  

فاإلحالة النصٌة تؤدي إلى اتساق النص وبشكل مباشر وربط أجزائه بوحدات لؽوٌة متتابعة     

 سلسلة من الحلقات تبنى بها وحدة النص وتنقسم بدورها إلى قسمٌن:تشكل داخل النص 
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وهً إحالة على سابق أو إحالة بالعودة وهً استعمال كلمة أو عبارة تشٌر  اإلحالة القبلية: .1

إلى كلمة أخرى وعبارة سابقة فً النص أو المحادثة. 
1
  

وٌشتمل هذا النوع من اإلحالة ـ إحالة العودةـ على نوع آخر، أال وهو اإلحالة التكرارٌة     

 وهو تكرار لفظ أو عدد من األلفاظ
2
فله دور فً تماسك النص وتناسقه إال أن اإلحالة بالعودة  

 هً األكثر استعماال فً اللؽة والكالم.

أو اإلحالة على الالحق وهً استعمال كلمة أو عبارة تشٌر إلى كلمة  اإلحالة البعدية: .2

أخرى أو عبارة أخرى، سوؾ تستعمل الحقا فً النص أو المحادثة. 
3
  

فهذا النوع من اإلحالة هو استعمال عنصر )اللفظ المحٌل( ٌشٌر إلى عنصر آخر )المحال     

ُ أََحد  » إلٌه( سوؾ ٌستعمل الحقا فً النص مثل قوله تعالى: فالضمٌر هو ٌحٌل  «قُْل ُهَو َّللاه

 على لفظ الجاللة )َّللا( وقد جاء بعده.

مائر وأسماء وتتحقق اإلحالة عبر وسائل حددها )هالٌداي ورقٌة حسن( وتتمثل فً الض    

 قارنة.اإلشارة واألدوات الم

 وتنقسم الضمائر: الضمائر: .2

 وجودٌة: أنا، أنت، نحن، هما...
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 الملكٌة: مثل: كتابً، كتابك، كتابنا...وضمائر 

وتعتبر إحالة ضمائر التخاطب مؤقتة فهً ال ترتبط بالسابق وال الحق، أما إحالة الضمائر     

الؽائب وهً مقامٌة مرتبطة إما بسابق أو الحق مما ٌمكنها من تحقٌق التناسق للنص.
1
  

ز فٌها بٌن أدوار الكالم التً تندرج وإذا نظرنا إلى ضمائر من زاوٌة االتساق أمكن التمٌٌ    

تحتها جمٌع الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطبة وهً اإلحالة لخارج النص بشكل نمطً، 

وال ٌخلو النص من إحالة،  تساقات إال فً الكالم المشهد به..وال تصبح إحالة داخل النص أي ا

، نحن( أو إلى القارئ )قراء( خارج النص تستعمل فٌها الضمائر المشٌرة إلى الكاتب )أنا

بالضمائر )أنت، أنتم(. 
2
  

داي ٌأما فٌما ٌخص الضمائر التً لها دور هام فً االتساق النصً فهً التً ٌسمٌها )هال    

ورقٌة حسن( أدوار أخرى وتندرج ضمنها ضمائر الؽٌبٌة )هو، هً، هم، هن( وهً تحٌل قبلٌا 

بٌن أقسامه، فالدور الهام فً اتساق النص  بشكل نمطً إذ تقوم بربط أجزاء النص وتصل

بالنسبة للضمائر ٌكمن فً ضمائر الؽٌبٌة.
3
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 أسماء اإلشارة:  .0

فهً الوسٌلة الثانٌة من الوسائل اإلحالٌة، وٌذهب الباحثان بأن هناك عّدة إمكانٌات لتصنٌفها     

لما حسب الظرفٌة الزمنٌة )اآلن، ؼدا...( أو المكانٌة )هنا، هناك( أو حسب الحٌاد واالنتقاء 

)هذا، هؤالء...( أو حسب البعد )ذاك، ذلك...( والقرب )هذا، هذه(.
1
ماء وتقوم هذه األس 

 بالربط القبلً والبعدي فً النص وتسهم فً اتساقه.

 المقارنة: .3

اعتبر الباحثان )هالٌداي ورقٌة حسن( من وسائل االتساق مثل الضمائر وأسماء اإلشارة 

 وٌفرق الباحثان بٌن نوعٌن من اإلحالة المقارنة هما: 

 :العتبار صفة تقع بٌن محوري التشابه واالختالؾ دون األخذ بعٌن ا المقارنة العامة

 معٌنة، فقد تأخذ شكل التطابق أو التشابه أو االختالؾ.

 :وهً تعبر عن إمكانٌة المقارنة بٌن شًء فً صفة معٌنة سواء كان  المقارنة الخاصة

ذلك من حٌث الكٌؾ أو الكم. 
2
  

 وات الوسائل االتساق إلى جانبولقد اعتبر الباحثان )هالٌداي ورقٌة حسن( المقارنة أحد أد    

 شارة والضمائر، وقد صنفا المقارنة إلى صنفٌن:اإل
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... نفسه( والتشابه وفٌه Someعامة ٌتفرغ منها التطابق وٌتم استعمال العناصر مثل )    

 ... متتالٌة(.Simlerنستعمل العناصر )

... آخر، بطرٌقة أخرى(وإلى Etherunise،Otherفاالختالؾ باستعمال العناصر )    

، أكثر( وكٌفٌة )أجمل من، جمٌل مثل...( Moreإلى كمٌة تتم بعناصر مثل: )الخاصٌة ٌتفرغ 

كل هذه تقوم بوظائفها االتساقٌة تربط بٌن أجزاء النص، وٌمكن تلخٌص المقارنة فً المخطط 

 التالً:

 ةــــــــــقارنــــــالم

 عامة                                                                     خاصة          

 كمٌة                           كٌفٌة                                   التشابه    االختالؾ     التطابق  

 االستبدال:  .3

ستوى النحوي والمعجمً بٌن الكلمات هو عملٌة من عملٌات الترابط الذهنً التً تتم فً م    

أو العبارات من النص وهو عملٌة تتم داخل النص، أنه التعوٌض عنصر فً العنصر بعنصر 

 آخر، وٌستخلص من كونه عملٌة داخل النص أنه نصً، على أن معظم حاالت االستبدال فً 
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النص خٌالٌة أي عالقة بٌن عنصر متأخر وعنصر متقدم، فهو ٌعد مصدرا أساسٌا من مصادر 

االتساق النصوص. 
1

 

وٌعد االستبدال من أهم عناصر التماسك والسبك النصً وٌعرفه الّنصٌون بقولهم هو إحالل     

 عنصر لؽوي مكان عنصرا آخر داخل النص وٌمهل العنصر األول المستبدل، أما الثانً

المستبدل 
2

 ، أي تعوٌض عنصر بعنصر آخر أو عبارة بأخرى داخل النص.

 ه:ــــواعــــأن

 :آخرون آخرون، نفس...( وفٌه  اسمٌةوٌتم باستخدام عناصر لؽوٌة  االستبدال االسمي(

تستبدل الكلمات من أسماء أخرى متقدمة علٌها فً النص مثل قوله صلى َّللا علٌه وسلم فً 

نً فلقٌت ربً وأن أطٌب ، حللأال و إّن أحبكم إلى من أخذ منً حقا إن كان له }مرض موته: 

المستبدل )هو اسم  فاالسم {اعنً حتى أقوم فٌكم مرار ٌاالنفس، وقد أرى أن هذا ؼٌر مؽن

 اإلشارة )هذا(( والمستبدل هو طٌب النفس.

  فعلياستبدالVerbal Saltation : وفٌه ٌحل فعل آخر متقدم علٌه 
3
ومن قوله  

آخرا لكم علٌنا أال لو طئن فرشكم ؼٌركم وال ٌدخلن  }صلى َّللا علٌه وسلم فً خطبة الوداع: 

 .{تكرهونه بٌوتكم، وال ٌأتٌن الفاحشة، فإن فعلن فإن َّللا قد أذن لكم أن تعضلوهن

 

                                                           

 .18،19م، ص2114آلٌات وروابط، دار التنوٌر، الجزائر .بن الدٌن خولة، االتساق واالنسجام النصً،  1

 .19. محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 2

 .112. عزة شبل محمد، علم لؽة النص، النظرٌة والتطبٌق، ص 3
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 :فهو استبدال بضمٌر متصل تفادٌا للتكرار. االستبدال القولي

1
  

وفٌه ٌتم إحالل عنصر لؽوي محل عبارة داخل النص بشرط أن ٌستدل العنصر المستبدل     

به محتوى العبارة المستبدل لها مثل قول رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم فً خطبته األولى 

فمن استطاع أن ٌقً وجهه من النار، ولو بشق تمرة فلٌفعل ومن لم ٌجد فكلمة  }بالمدٌنة: 

)فلٌفعل( حل محل الجملة المتقدمة علٌه وكان األصل )فلٌق وجهه من النار،  رفالعنص {طٌبة

ولو بشق تمرة( وأكد ذلك الجملة الواقعة بعدها )فمن لم ٌجد فكلمة طٌبة ألن الكلمة الطٌبة 

 صدقة(.

وتستعمل فٌه أدوات مثل:كذلك، أٌضا، نعم ، ال، أجل، حٌث تعوض تلك المفردات عن     

 مل كاملة، وٌمكن التمثٌل عن ذلك.جملة كاملة أو ج

حضر أحمد الدرس وعبد الرحمن أٌضا، فنابت كذلك عن حضر عبد الرحمن الدرس.    
2
  

 الحذف: .3

ٌحدد الباحثان )هالٌداي ورقٌة حسن( الحذؾ بأنه :" عالقة داخل النص، وفً معظم األمثلة     

ٌوجد العنصر المفترض فً النص السابق، وهذا ٌعنً أن الحذؾ عادة عالقة قبلٌة". 
3
  

 وٌعرفه )روبرت دي بوجراند(:" أنه استبعاد العبارات السطحٌة لمحتواها المفهومً أن     

 
                                                           

 .145. حسٌن أحمد بن عائشة، مستوٌات تلقً نص أدبً، ص 1

 .114. المرجع السابق، ص 2

 .21. محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 3
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الذهن، وأن ٌوسع أو أن ٌعدل بواسطة العبارات الناقصة". ٌقوم فً 
1
  

ٌندرج الحذؾ ضمن عناصر السبك النحوي وترد أهمٌته بعد اإلحالة واالستبدال وإن كان     

أكثر وقوعا فً اللؽة، حٌث ٌمٌل المستعملون لإلسقاط بعض العناصر من الكالم اعتمادا على 

تارة أخرى.  فهم المخاطب تارة ووضوح قرائن السٌاق
2
  

 أنــــــــواعه:

 :وٌكون المحذوؾ عنصرا فعلٌا مثل: ماذا كنت تنوي؟ السفر الذي ٌمتعنا  الحذف الفعلي

 برؤٌة مشاهد جٌدة والتقرٌر، أنوي السفر.

 :وٌكون فٌه االسم محذوؾ والمقدر هو االسم، بمعنى ٌقع داخل الجملة  الحذف االسمي

وٌحذؾ االسم مثل: أي قبعة ستلبس؟ هذه هً األحسن الواضح أن القبعة قد حذفت فً 

الجواب. 
3
  

قُولُوَن إاِله َكِذًبا»أو مثل قوله تعالى:      ٌَ «إِن 
4
 والتقدٌر قوال كذبا.  

 :ومن المواضٌع التً ٌكثر فٌها الحذؾ األسئلة التً ٌجاب  الحذف داخل شبه جملة

 عنها بنعم أوال مثل: هل ستأتً ؼدا؟ نعم.

 

                                                           

 .36روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ص . 1

 .199، علم اللؽة النصً، ص. صبحً إبراهٌم الفقهً 2

 .22. محمد خطاب، لسانٌات النص، ص 3

 .15. سورة الكهؾ، اآلٌة  4
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 الوصل:  .3

هو تحدٌد للطرٌقة التً ٌترابط بها الالحق مع السابق بشكل منظم معنى هذا أن النص     

عبارة عن جمل أو متتالٌات متعاقبة خطٌا، ولكً تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر 

رابطة تربط بٌن أجزاء النص.
1
  

 واعه:ـــــــــأن

 :ال ٌتم بواسطته األداتٌن "و" و "أو" والتعبٌرات بالمثل، أعنً، كذلك، فضال  إضافي

عن ذلك، باإلضافة إلى ذلك، نحو، وهذه الروابط تضٌؾ معنى التالً إلى السابق.
2
  

 :وٌعنً عكسً ماهو متوقع وتتم بتعابٌر مثل: لكن، ؼٌر أن وٌفٌد أن الجملة  العكسي

 االستدراك. التابعة مخالفة للمتقدمة مثل: حروؾ

 :وٌراد به الربط المنطقً بٌن جملتٌن أو أكثر مثل: لذلك، من أجل ، لكً وقد  السببي

والبعض اآلخر بالتفرٌػ  باإلتباععرفه بعض التابعٌن 
3
ُ َخلََقُكْم ُثمه  »تعالى: مثل قوله، َوَّللاه

َتَوفهاُكمْ  ًْ  أَْرَذلِ  إِلَى   ٌَُرد   مهن َوِمنُكم ٌَ َ َعلٌِم  َقِدٌر  اْلُعُمِر لَِك ًئا ۚ إِنه َّللاه ٌْ ْعلََم َبْعَد ِعْلٍم َش ٌَ «اَل 
4

   

 

 

                                                           

 .23. محمد خطاب، لسانٌات النص، ص 1

 .35. روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ص 2

بوجراند،مدخل إلى علم لؽة النص، تر إلهام أبو ؼزالة، علً خلٌل حمد، الهٌئة المصرٌة روبرت دي .  3

 .117م،1999، 2العلمٌة القاهرة ط

 .71. سورة النحل، اآلٌة  4
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فقد تحدث َّللا عز وجل فً اآلٌة الكرٌمة عن مراحل الحٌاة، الوالدة ثم الوفاة ثم الشٌخوخة     

التً ٌصبح فٌها اإلنسان ال ٌعلم شٌئا بعد علمه طوال السنٌن الماضٌة، ونالحظ وجود ترابط 

 سببً وذلك من خالل األداة ) لكً(. 

 :هو العالقة بٌن جملتٌن متتالٌتٌن زمنٌا الزمني 
1
)ؾ، ثم، قبل، منذ، كلما...(  وٌمثلها 

ا »مثل قوله تعالى:  ةٍ  َثقُلَْت َمَواِزٌُنُه َفُهَو ِفً َمنْ  َفأَمه ٌَ  «ِعٌَشٍة َراِض
2

   

نبٌن من خالل اآلٌة وجود ترابط زمنً وذلك من خالل األداة )أما( وكذلك )ؾ( حرؾ     

 عطؾ.

 االتساق المعجمي: . 3

خالل اختبار المعلومات عن طرٌق إحالة عنصر إلى عنصر هو الربط الذي ٌتحقق من     

آخر
3
فهو ٌشكل آخر مظهر من مظاهر االتساق النصً اذ ٌتخذ وسائل أخرى ؼٌر الوسائل  

النحوٌة والمتمثلة فً المفردات المستقلة بمعناه معجمٌا عن طرٌق السٌاق مادة أولٌة ال تمثل 

ركبة، لكن عندما ٌعمد منتج النص إلى إنتاج بعدا نصٌا على مستوى الجملة البسٌطة، أو الم

فكرته ٌقوم باختٌار األلفاظ المنسجمة مع المعنى المقصود.
4
  

 

                                                           

 .24محمد خطابً، لسانٌات النص، ص.  1

 .17. سورة القارعة، اآلٌة  2

 .115. عزة شبل محمد، علم لؽة النص، ص  3
 .138م، ص2111، 1أصول تحلٌل الخطاب، المؤسسة العربٌة للتوزٌع، تونس ط. محمد الشاوش،  4
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فهو ربط إحالً ٌقوم على مستوى المعجم، فالوحدة المعجمٌة تدخل فً عالقة اتساقٌة ال     

لنصتحمل فً ذاتها ما ٌدل على قٌامها بهذا الدور وإنما ٌكون ذلك حسب موقعها فً ا
1

 ،

تتحرك تلك العناصر المعجمٌة داخل النص مع عناصر تتصل بتفسٌرها فً اتجاه بناء فكرته 

 مما ٌسهم فً الفهم والتواصل.

 التكرار: .3

ٌعنً تكرار عنصر من العناصر المعجمٌة االستعمالٌة بعٌنه أو بمرادفه أو ما ٌشابه     

مرادفها فً النص األدبً، فهو شكل من أشكال االتساق المعجمً ٌتطلب إعادة عنصر معجمً 

 عاما اسماأو ورود مرادؾ له ، أو شبه مرادؾ، أو عنصرا مطلقا أو 
2
فهو وسٌلة إحالٌة  

رار لفظ أو عدد من األلفاظ فً بداٌة كل جملة مما جمل النص قصد تكرارٌة تتمثل فً تك

التأكٌد.
3
ُ َمَرًضا ِفً »مثل قوله تعالى:   َولَُهْم َعَذاب  أَلٌِم  ِبَما َكاُنوا  قُلُوِبِهْم َمَرض  َفَزاَدُهُم َّللاه

ْكِذُبونَ  ٌَ»  
4

 وأنواعه: ٌساعد تكرار كلمة )مرض( أكثر من مرة على عملٌة التماسك النصً 

 :به تكرار الكلمات فً النص دون  وٌقصد تكرار مباشر أو التكرار المعجمي البسيط

تؽٌٌر بها ٌعنً استمرارٌة اإلشارة إلى العنصر المعجمً.
5
   

                                                           

، 1. فٌهجر، مدخل إلى علم اللؽة النصً، ترجمة وتعلٌق سعٌد حسن بحٌري، مكتبة زهراء الشرق ط 1

 .51م، ص2114

 .24. محمد خطابً، لسانٌات النص، ص 2

م ، 2111، 1مكتبة زهراء الشرق القاهرة ط ،. أحمد عفٌفً، نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي 3

 .116ص

 .11. سورة البقرة، اآلٌة  4

 .143. عزة شبل محمد، علم لؽة النص، ص 5
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 :هو ثان أنواع التكرار وٌقصد به االشتقاق أو تكرار جذر الكلمة وهو  التكرار الجزئي

شكل من أشكال الربط الذي ٌضفً على النص طابع التنوع.
1
  

 

  :االشتراك اللفظي 

وهو ثالث العالقات الداللٌة الذي ٌؤدي وظٌفة االتساق فً النصوص حٌث ٌشؽل موقعا     

)ابن فارس( المشترك اللفظً فً باب أجناس  مهما فً عالقة األلفاظ بالمعانً، ولقد ذكر

 الكالم فقال:" ومنه اتفاق اللفظ واختالؾ المعنى".

ثم عرفه فً كتابه الصحابً فً قوله:" أنتكون اللفظة محملة لمعنٌٌن أو أكثر" 
2
  

 :الترادف 

 هو أحد العالقات الداللٌة ووسٌلة من وسائل اتساع اللؽة وٌسهم فً امتداد المعنى داخل    

بٌسر وسهولة بٌن األلفاظ المترادفة التً تالؤم سٌاقه فتجعل النص مما ٌمكن للمتكلم االنتقال 

 منه مترابطا منسقا.

ومعنى الترادؾ فً اللؽة ما ٌوضحه بن فارس فً قوله:" الراء والدال والفاء أصل واحد     

 مطرد ٌدل على إتباع الشًء فالترادؾ والتتابع والردٌؾ الذي ٌرادفك" 

 

                                                           

 .146. المرجع السابق، ص 1
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 التضام:.33

هو عبارة عن ارتباط عنصر بعنصر آخر من خالل الظهور المشترك المتكرر فً سٌاقات     

 متشابهة
1
 مثل )تحرٌر، ورق، كتاب، حبر( وتنقسم وسائل التضام إلى: 

 ـ االرتباط بموضوع معٌن: مثل: )المرض، الطبٌب، سفر، طائرة، طالب، امتحان(.

 ٌسخن. ـ التقابل والتضاد، مثل: ٌبرد،

 ـ عالقة الجزء بالكل مثل: صندوق، ؼطاء، الصندوق.

 ـ عالقة الجزء بالجزء مثل: أنؾ، عٌن، وعالقتها بالجزء هو الوجه.

 ـ االشتمال المشترك مثل: كرسً، منضدة: تشمل علٌهما كلمة أثاث.

 ـ الكلمات التً تنتمً إلى مجموعة منتظمة مثل: السبت، األحد، االثنٌن... إلخ.

الكلمات التً تنتمً إلى مجموعة ؼٌر منتظمة مثل، أخضر، أحمر ، أصفر... إلخ.ـ 
2
  

 و ٌمكن تلخٌص أدوات االتساق فً المخطط التالً:    
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 اقــــــســــــأدوات االت

 االتساق المعجمًاإلحالة                االستبدال               الحذؾ              الوصل       

 فعلً     قولً  االسمً    الفعلً   داخل شبه           التكرار           التضام      اسمًمقامٌة       نصٌة   
  الجملة                                                                              

 قبلٌة        بعدٌة
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 التعريف بالكاتب: 

ٌغة الشهٌرة ن عمر اإلبراهٌمً، وله فً قبٌلة راسمه الكامل محمد بن البشٌر ب حياته:    

م 1889بأوالد إبراهٌم التابعة لوالٌة سطٌف سنة 
1

، وقد أتم حفظ القرآن على ٌد عمه الشٌخ 

 اإلبراهٌمًالمكً اإلبراهٌمً الذي اكتشف مواهبه المبكرة، وكان له الفضل فً تكوٌنه، فحفظ 

فنون العلم، القرآن مع فهم مفرداته، وفً النحو ألفٌة بن مالك، كما حفظ جمٌع الجوامع فً 

للقزوٌنًاألصول وتلخٌص المفتاح 
2

لاللتحاق بأسرته الماكثة بالمدٌنة ، ثم خرج من الوطن 

المنورة، وهناك التقى بالعدٌد من األدباء والشعراء، وعندها استقر بالمدٌنة المنورة درس فٌها 

على ٌد كبار علمائها ثم أصبح ٌلقً الدروس للطلبة
3

مام م التقى اإل1913، وفً موسم حج 

 تأسٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن.عبد الحمٌد بن بادٌس وهذه اللقاءات شهدت على مٌالد فكرة 

م انتقل اإلبراهٌمً إلى دمشق حٌث دعته حكومتها لتدرٌس اآلداب العربٌة 1917وفً سنة     

بالمدرسة السلطانٌة، وكان له الحظ الوفٌر والتأثٌر الكبٌر فً الحركات التحررٌة، عمل مع 

م عاد اإلبراهٌمً 1920عدة جمعٌات كانت تهدف إلى توحٌد العرب والمسلمٌن، وفً عام 

إلى الجزائر وأعجب بعد وصوله بالنتائج المثمرة التً حققها بن بادٌس الذي كان ٌقود حركة 

 ثقافٌة صحفٌة بمدٌنة قسنطٌنة.

                                                           

، 2، منشورات الخبر طواإلبراهٌمً. باعزٌز بن عمر، من ذكرٌاتً عن اإلمامٌن الرئٌسٌن بن بادٌس  1

 .100ص،م 2007

طالب اإلبراهٌمً، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت مام محمد البشٌر اإلبراهٌمً، تح . اإلبراهٌمً، آثار اإل 2

 .09، ص1لبنان، ج

 .10. المرجع نفسه، ص 3
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م تأسست جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن، وتم تحضٌر قائدها 1931وفً سنة     

 ن بادٌس.األساسً من طرف اإلبراهٌمً، وأصبح نائٌا لرئٌسها ب

وقد أوتً اإلبراهٌمً من شروط القٌادة ما جعله ٌحظى بمكانة مرموقة بٌن جل المصلحٌن     

والمفكرٌن واألدباء، ونظرا لتوجهاته الفكرٌة واإلصالحٌة البارزة حاولت فرنسا إغرائه 

م، وزج به 1943واحتوائه، فرفض رفضا قاطعا مما عجل على نفٌه، وتم إطالق سراحه سنة 

م بقً عاما ثم استأنف نشاطه، فبعث البصائر من جدٌد 1945ماي  8سجن بعد أحداث فً ال

وأشرف على تحرٌرها.
1

  

ممثال عن جمعٌة العلماء المسلمٌن  1952سافر اإلمام إلى المشرق العربً مرة ثانٌة سنة     

من أجل قبول بعثات طالبٌة جزائرٌة، والتعرٌف بالقضٌة الجزائرٌة.
2

  

 اته: ــــــوف

ٌموت العلماء فال ٌندثر منهم إال العنصر الترابً وتبقى أعمالهم الخالدة فالرجال أعمال كما     

 درجت على لسان اإلبراهٌمً فً اإلشادة بأعمال أصحابه التً خلدتهم بعد وفاتهم.

من القاهرة أٌن وجد ثمرة جهوده وأصدقائه وعلم الحرٌة  1962عاد اإلبراهٌمً سنة     

 اء الجزائر.ٌرفرف فً سم

 

                                                           

 .410م، ص1997، 1. سعد هللا أبو القاسم، الحركة الوطنٌة، دار األمة، الجزائر ط 1

 .410. نفس المرجع، ص  2
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م اختاره هللا عن عمر 1965ماي  19هـ الموافق لـ 1335محرم  20وفً ٌوم الجمعة     

م. 1965ماي  20جنازته فً موكب كبٌر فً ٌوم سنة، وشٌعت  67ٌناهز 
1

   

هواري بومدٌن وزٌر الدفاع ونائب  ره وقف الرئٌس الراحلوعلى جثمان األستاذ اإلمام بدا    

أنذاك، وقال رحمة هللا على الشٌخ اإلبراهٌمً، فهو أبونا جمٌعا وأبو النهضة رئٌس الحكومة 

الجزائرٌة، وتعازٌنا فٌه ألنفسنا، ولكن أبناء هذا الوطن ورجاؤنا من هللا أن ٌلهمنا الصبر 

الجمٌل، وٌهٌئ لنا من أسبابه تحقٌق كل األهداف التً عاش من أجلها الشٌخ اإلبراهٌمً، 

 المستعان. فصبرا جمٌال وهللا

رحم هللا اإلبراهٌمً وإخوانه الذٌن صدقوا ما عاهدوا هللا علٌه، ولم ٌبدلوا تبدٌال وأنزلهم     

منازل المكرمٌن من عباده فً مقعد الصدق مع النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن، 

وحسن أوالئك رفٌقا.
2

  

 أثاره ومؤلفاته:

لم ٌتسع وقت لإلبراهٌمً للتألٌف والكتابة وذلك لألعمال الكبٌرة الملقاة على كاهله، مع ذلك     

ساهم بالكتابة فً موضوعات مفٌدة، ولكن لم ٌسعه الوقت، وال وجود المطابع لطبعها فبقٌت 

 كلها مسودات فً مكتبة الجزائر ومن أهم هذه المؤلفات ماٌلً:

                                                           

جهاد الشٌخ البشٌر اإلبراهٌمً عن اللغة العربٌة واإلسالم فً الجزائر، مجلة الفٌصل العدد  . تركً رابح، 1

 .70م، ص1983، 71

، بٌروت لبنان، دار الغرب اإلسالمً 1. محمد البشٌر اإلبراهٌمً، أثار اإلمام محمد البشٌر اإلبراهٌمً ج 2

 من المقدمة. 1997
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 الجزائرٌة.ٌة فً اللهجات العامٌة ـ كتاب بقاٌا الفصحى العرب

 ـ كتاب النقابات والنفاٌات فً لغة العرب.

 ـ كتاب التسمٌة بالمصدر.

 ـ كتاب الصفات التً جاءت على وزن فعل.

ـ كتاب االطراد والشذوذ فً اللغة العربٌة.
1

 

 ـ أسرار الضمائر العربٌة.

 ـ نظام اللغة العربٌة فً موازٌن كلماتها.

 مان.ـ شعبة اإلٌ

 ـ حكمة مشروعٌة الزكاة فً اإلسالم.

 ـ رواٌة كاهنة األوراس.

 ـ رواٌة الثالثة.

وقام نجله بجمع آثاره فً كتاب بعنوان " أثار اإلمام محمد البشٌر اإلبراهٌمً" المكونة من     

 خمسة أجزاء.

 

                                                           

 .32م، ص 1967ث، قسنطٌنة، الجزائر )د.ط( . موسري األحمدي، الشٌخان، مطبعة البح 1
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إضافة إلى مقاالت فً التوعٌة والسٌاسة نشرت فً جرٌدة البصائر.    
1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. محمد العٌد تاروتة، نصوص مشتركة من أثار اإلبراهٌمً وجمعٌة العلماء، دراسة تحلٌلٌة توثٌقٌة،  1

 .126م ، ص2003، 6معة منتوري، قسنطٌنة الجزائر ، العدد اآلداب، جا مجلة
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 عيد األضحى وفلسطين. النص:

 حزٌنة، والٌوم ٌوم الزٌنة، فماذا نصنع؟ النفوس     

 ؟مجرّدون متشردٌن، فهل نحن من الرحمة والعطفإخواننا     

، وأن نطرح الهموم، وأن تتقاضانا العادة أن نفرح فً العٌد ونبتهج، وأن نتبادل التهانً     

 نتهادى البشائر.

بقضٌتها ونهتّم وٌتقاضاها إخواننا  ونعنى أن نحزن لمحنتها ونغتّم،وتتقاضانا فلسطٌن    

للسوافً، وأشالؤهم للعوافً، أن ال ننعم حتى ٌنعموا، وأن ال  المشردون فً الفٌافً أبدانهم

  نطعم حتً ٌطعموا.

طٌن؟ أٌها العرب، ال بٌنً أبٌهم فً فلس ... هل أتى عّباد الفلس والطٌن، ماحلّ !لٌت شعري    

وا فً صهٌون الوعٌد، وتنجزوا لفلسطٌن المواعٌد، وال نحر حتى تنقذوا حتى تنفذ عٌد

 بصهٌون فً البحر.

 وال أضحى، حتى ٌظمأ صهٌون فً أرض فلسطٌن وٌضحى.    

جٌاع، وحرام  وإخوانكمأٌها العرب: حرام أن تنعموا وإخوانكم بؤساء، وحرام أن تطعموا     

 فترشون الغبراء.أن تطمئن بكم المضاجع وإخوانكم ٌ

فٌه من  فً هذا العٌد من رموز الفداء والتضحٌة والمعاناة، ال ما أٌها المسلمون: افهموا ما    

 معانً الزٌنة والدعة والمطاعم، ذلك حق هللا على الروح وهذا حق الجسد علٌكم.
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ًّ ألما ٌت     ا سمته أن ى، وإن بٌن جوانحً نارا تتلّظى، وإن بٌن أناملً قلمنزّ إن بٌن جذب

م فتهافتت، وإن على ٌجري فجمح، وأن ٌسمح فما سمح، وإن فً ذهنً معانً أنحى علٌها اله

ها الغم فتخافتت.لسانً كلمات حبس
1

 

 لو أن قومً أنطقتنً رماحهم             نطقت ولكن الرماح أجرت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 1، دار الغرب اإلسالمً ط3عٌون البصائر جمحمد البشٌر اإلبراهٌمً، أحمد طالب اإلبراهٌمً، آثار .  1

 .463، 462، ص 1997
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 المعنى اإلجمالي للنص:

قضٌة سٌاسٌة هامة ال تزال إلى الٌوم تؤرق  قٌمبراهٌمً فً هذا النص ٌتناول الشٌخ اإل    

العرب والمسلمٌن أال وهً فجٌعة فلسطٌن، ولقد اغتنم الكاتب مناسبة عٌد األضحى المبارك 

 لٌعبر عن ِرأٌه فً هذه القضٌة.

فهو ٌتوجه بالخطاب إلى العرب والمسلمٌن بشكل عام، وٌطلب منهم مشاركة إخوانهم     

الفلسطٌنٌٌن فً أفراحهم وأحزانهم وذلك بأن ال ٌنعموا بعٌد األضحى فً الوقت الذي ٌعانً فٌه 

إخوانهم فً فلسطٌن التشرد والعراء والجوع، وأن ال ٌنعموا بالعٌد حتى ٌحرروا فلسطٌن من 

هاٌنة، وأن ٌغتنوا فرصة عٌد األضحى الستنباط ما فٌه من معانً التضحٌة والفداء قبضة الص

 فٌه من مظاهر الزٌنة والمطاعم وغٌرها. والمعاناة ال ما

فحزن وحسرة وألم اإلبراهٌمً بادٌة بسبب ما ٌتعرض له الشعبً الفلسطٌنً من تشرٌد     

لمٌن بملذات الحٌاة والتباهً باألفراح وظلم، فً الوقت الذي ٌنعم فٌه إخوانهم العرب والمس

رارة فقال:" إن بٌن القول عن تألمه وإحساسه بالموالمظاهر و الزٌنة ، وقد عبر اإلمام بصرٌح 

 ى، وإن بٌن جوانحً نارا تتلظى.زّ جنبً ألما ٌتن

فهذا النص ٌعكس عمق ووعً الكاتب وبعد نظرته، حٌث ٌعد اإلبراهٌمً رائدا من رواد     

 الفكرٌة واألدبٌة فً الجزائر وأحد كبار المصلحٌن فً العالم العربً واإلسالمً.النهضة 
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فكان ذا نظرة ثاقبة ووعً عمٌق فً الكثٌر من األمور السٌاسٌة واالجتماعٌة وقد أكدت     

األحداث التً توالت على العالم العربً واإلسالمً كله صدق هذه النظرة وعمق هذا الوعً، 

 فقد نبه فً الكثٌر من المقاالت السٌاسٌة واالجتماعٌة إلى أمور ظهرت بعد سنوات وسنوات.

م ٌنبه العرب إلى معاناة الشعب 1948مام اإلبراهٌمً فً هذه المقالة التً نشرت سنة واإل    

الفلسطٌنً من جرائم الصهاٌنة التً ال تزال إلى ٌومنا هذا، بعد تشتت العرب وغفلتهم وتفرق 

شملهم، ولو طبق العرب والمسلمون كالم البشٌر لكان الفلسطٌنٌون الٌوم ٌنعمون بالحرٌة 

 واالستقالل.
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 :في نص اإلبراهيمي  اإلتساقأليات 

ما وهذا التماسك ٌأتً  لنص ٌراد عادة باالتساق ذلك التماسك الشدٌد بٌن األجزاء المشكلة    

من خالل وسائل لغوٌة تصل بٌن العناصر المشكلة للنص. 
1

فهذا التماسك تبرره عناصر  

ة األنساق النصٌة التً تقوم بوظٌفة لسانٌة معٌنة، ٌسعى القارئ للكشف عنها، من خالل معرف

 الربط، لتكون الجملة مناط اهتمامه األول.

تحقق صفة النصٌة ووحدة البناء، من خالل معرفة أدوات الربط فً البنٌة النصٌة، حٌث     

تسمح له هذه المعرفة بمحاورة النص وإدراكه وأهمها اإلحالة وهً جملة من العالقات الرابطة 

فً النص فهً عالقة داللٌة حٌث ٌتطلب وجوب تطابق  وكذا األحداثبٌن العبارات 

 بٌن العنصر المحٌل والعنصر المحال إلٌه.الداللٌة  الخصائص 

وتنقسم اإلحالة إلى نوعٌن رئٌسٌن هما: اإلحالة المقامٌة واإلحالة النصٌة وتتفرع النصٌة     

لى عناصر تملك خاصٌة اإلحالة، وهً إلى إحالة قبلٌة وإحالة بعدٌة، وتتوفر كل لغة طبٌعٌة ع

 داي ورقٌة حسن، الضمائر فأسماء اإلشارة وأدوات المقارنة.ٌهال

وقبل الخوض فً الحدٌث عن عناصر اإلحالة التً وردت فً النص الذي بٌن أٌدٌنا تجدر     

حالة بنا اإلشارة إلى الدور الذي ٌلعبه نوعا اإلحالة الرئٌسٌان فً ترابط النص واتساقه، فاإل

المقامٌة تساهم فً خلق النص، ألن تربط اللغة بسٌاق المقام إال أنها ال تسهم فً اتساقه بشكل 

 مباشر، بٌنما تقوم اإلحالة النصٌة بدور فعال فً اتساق النص.

                                                           

 .05. محمد خطابً، لسانٌات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 1
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سبق وذكرنا أن العناصر التً تملك خاصٌة اإلحالة تضم الضمائر وأسماء اإلشارة وأدوات     

 كل موجز، ثم سنعمد إلى رصد حضورها داخل النص.المقارنة وسنعرضها بش

 الضمائر:  .5

إذا نظرنا إلى الضمائر من زاوٌة االتساق أمكن التمٌٌز فٌها بٌن أدوار الكالم واألدوات     

األخرى، أما أدوار الكالم فتندرج تحتها جمٌع الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب، وهً 

إلى المقام )المتكلم/ المتكلمٌن( إلى خاطب  إحالة خارج النص بشكل نمطً، تشٌر

 )المخاطبٌن(.

تطالعنا اإلحالة المقامٌة من وإذا تأملنا النص سنجده حافال بهذا النوع من اإلحالة، حٌث     

 بداٌة األسطر األولى فً النص: إذ ٌقول : 

 ـ فماذا نصنع؟ 

ـ إخواننا مشردون  
1

  

إذ ٌعود الضمٌر المتصل العائد على المتكلمٌن أول إحالة مقامٌة ولو أمعنا النظر فً النص     

كله لوجدنا أن اإلحالة المقامٌة تلك التً تتردد ثمانٌة وعشرون مرة فً نص عدد أسطره ال 

ٌزٌد عن عشرون سطرا، مما ٌضفً جوا من التساؤل حول أوالئك المعنٌٌن، الذٌن أحال إلٌهم 

 اتب بضمٌر المتكلمٌن.الك

                                                           

 .462. أحمد طالب اإلبراهٌمً، أثار محمد البشٌر اإلبراهٌمً، عٌون البصائر، ص 1
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 وال بأس من التوقف عند نموذج دال فً الحقل، ٌقول اإلبراهٌمً:    

 ل نحن من الرحمة والعطف مجردون؟ـ فه

ـ تتقاضانا العادة أن نفرح فً العٌد، ونبتهج، وأن نتبادل التهانً، وأن نطرح الهموم، وأن 

 نتهادى البشائر.

 نغتم، ونعنً بقضٌتها ونهتم.ـ تتقاضانا فلسطٌن أن نحزن لمحنتها و

فقد أسهمت هذه اإلحالة فً اتساق النص إلى حد بعٌد حٌث أن الخروج برؤٌة حول هذا     

 النص، ٌتوقف بصورة أساسٌة على فهم المحال إلٌهم خارج النص.

هذا عن أدوار الكالم، أما األدوار األخرى فٌندرج ضمنها الضمائر الغٌبٌة وهً على     

عكس األولى تحٌل قبلٌا بشكل نمطً، فتقوم بربط أجزاء النص وتصل بٌن أقسامه، فتلعب 

 دورا هاما فً اتساق النص.

عشر مرات،  وحٌنما نرصد ضمائر الغٌبٌة التً ٌشتمل علٌها النص، فنجد أنها حاضرة فٌه    

 وقد أسهمت هً األخرى فً تماسكه.

ـ وتتقاضانا فلسطٌن أن نحزن لمحنتها، ونغتم ونعنً بقضٌتها ونهتم. 
1
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 أسماء اإلشارة: .5

وهً الوسٌلة الثانٌة من وسائل االتساق اإلحالٌة، وٌذهب هالٌداي ورقٌة حسن إلى أن     

نظرٌة الزمان )اآلن ، غدا( أو وفق  أسماء اإلشارة هناك عدة إمكانٌات لتصنٌفها، إما وفق

المكان )هنا، هناك( البعد )ذاك، تلك( القرب ) هذا، هذه(. 
1

  

وتقوم أسماء اإلشارة بوصفها أداة اتساق بالربط القبلً والبعدي، وهً بذلك تساهم فً     

 اتساق النص وتماسكه.

وإذا ما بحثنا فً حقل أسماء اإلشارة سنجدها حاضرة فً النص حٌث أنها وردت أربع     

 مرات مما ٌجزم أنها لم تسهم فً اتساق النص إذ ٌقول اإلبراهٌمً:

 ـ ذلك حق هللا على الروح، وهذا حق الجسد علٌكم.

 لإلشارة )ذلك، هذا( بعدٌا وقبلٌا. اسمال ٌحٌحٌث     

 المقارنة: .5

لنوع الثالث من أنواع اإلحالة وٌقصد بها وجود عنصرٌن ٌقارن النص بٌنهما وهً ا    
2

 

 وتنقسم اإلحالة المقارنة إلى نوعٌن وهما:
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o :وتقع بٌن محوري التشابه واالختالف دون األخذ بعٌن االعتبار صفة  المقارنة العامة

 معٌنة، فقد تأخذ شكل التطابق أو التشابه أو االختالف.

o  المقارنة بٌن الشٌئٌن فً صفة معٌنة سواء  إمكانٌةوهً تعبر عن  الخاصة:المقارنة

 كان ذلك من حٌث الكم والكٌف.

 وبناءا علٌه فهً تقوم مثل األنواع المتقدمة ال محالة بوظٌفة إتساقٌة.    

 لنأخذ أمثلة من النص عن المقارنة:    

 ـ النفوس حزٌنة والٌوم ٌوم زٌنة.... إخواننا مشردون.

 تتقاضانا العادة أن نخرج فً العٌد ونبتهج.... وتتقاضانا فلسطٌن أن نحزن لمحنتها ونغتم.ـ 

 ـ حرام أن تنعموا وإخوانكم بؤساء.

 ـ حرام أن تطعموا وإخوانكم جٌاع.

ـ حرام أن تطمئن بكم المضاجع وإخوانكم ٌفترشون الغبار.
1

 

 االستبدال:  .7

ٌض عنصر فً عنصر آخر فً النص.على تعوهو عملٌة تتم داخل النص، وتقوم     
2

  

 ومثال ذلك من النص قول البشٌر اإلبراهٌمً:    
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 ـ وال أضحى حتى ٌظمأ صهٌون فً أرض فلسطٌن وٌضحى.

وٌمكن استبدال كلمة أرض بفلسطٌن فتصبح العبارة وال أضحى حتى ٌظمأ صهٌون فً     

 فلسطٌن وٌضحى.

 ونجده أٌضا فً قوله:     

هذا العٌد من رموز الفداء والتضحٌة والمعاناة ال ما فٌه من معانً الزٌنة ـ افهموا ما فً 

 والدعة والمطاعم ذلك حق هللا على الروح وهذا حث الجسد علٌكم.

 وهنا جاءت أسماء اإلشارة )هذا، تلك( بدال من الجمل السابقة.    

 الحذف: .0

االستبدال تترك أثر وأثرها والحذف كعالقة اتساق ال ٌختلف عن االستبدال أي أن عالقة     

وجود أحد عناصر االستبدال، بٌنما عالقة الحذف ال تترك أثرا مما ٌدفع بالمتلقً إلى التقدٌر، 

 ومما ٌحفز مهارة التأوٌل.

 ونجده فً النص الذي بٌن أٌدٌنا حاضرا فً:    

فلسطٌن  ـ تتقاضانا فلسطٌن أن نحزن لمحنتها ونغتم، فناب الضمٌر الغائب عن تكرار كلمة

 مرة أخرى.

 وأٌضا فً:    
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 ً أبٌهم فً فلسطٌن؟ ل أتى عباّد الفلس وطٌن ما حل بٌنـ ه

 فحذف عباد الفلس والطٌن وعوضا بالضمٌر هم.    

 ـ أٌها العرب، فحذف الفعل وتأوٌلها أنادي العرب ونفس الحالة تتكرر فً أٌها المسلمون.

ح أجرت. رماحهم           نطقت ولكن الرما و أن قومً أنطقتنًلـ ف
1

 

 فحذفت قومً فً رماحهم، وحذفت رماح فً نطقت.    

 الوصل: .5

ٌعد الوصل عالقة اتصال أساسٌة، وذلك ألنه ٌعمل على تقوٌة األسباب بٌن المتوالٌات     

الجمل المشكلة للنص وجعلها متماسكة، فهو ٌحدد الطرٌقة التً تترابط بها الجملة السابقة مع 

الجملة الالحقة بشكل منظم داخل النص،
2

ذلك من خالل أدواته بحٌث تدرك متوالٌات الجمل  

 تماسكة.كوحدة م

كما ال ٌمكن أن نغفل حضور أدوات الوصل فً النص، فلقد ساهمت إلى حد ما فً إحداث     

 شًء من الترابط بداخله، وقد استخدم الكاتب أربع أدوات من أدوات الوصل وهً:

 الواو ................. أربعة وثالثون مرة

 لكن .................. مرة واحدة
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 ................ ستة مراتاء الف

 حتى.................... خمس مرات

وإذا ما أحصٌنا عدد استخدام أدوات الوصل كلها داخل النص سنجدها تزٌد عن األربعٌن     

مرة، وبذلك تكون قد أسهمت فً إحداث شًء من التماسك داخل النص، ونستوقف عند نموذج 

 من هذا الباب:

عّباد الفلس والطٌن، ماحّل بٌنً أبٌهم فً فلسطٌن؟ أٌها العرب، ال  ... هل أتى!لٌت شعري    

عٌد حتى تنفذوا فً صهٌون الوعٌد، وتنجزوا لفلسطٌن المواعٌد، وال نحر حتى تنقذوا 

 بصهٌون فً البحر.

ل، الواو قد وردت ثالث مرات فقد استخدم الكاتب فً هذه الجمل أداتٌن من أدوات الوص    

 ت مرتٌن. " فقد تكررو" حتى

 االتساق المعجمي:

 وٌنقسم االتساق المعجمً حسب هالٌداي ورقٌة حسن إلى نوعٌن:    

 التكرار . أ

 التضام . ب

 

 



  دراسة تطبيقية لنص اإلبراهيميالفصل الثالث:

 

 
 

~ 57 ~ 

 

أما التكرار فهو شكل من أشكال االتساق المعجمً ٌتطلب إعادة العنصر المعجمً، أو     

ورود مرادف له أو شبه مرادف، وهو ٌمثل أداة واسعة االنتشار فً النص.
1

  

فهو إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة، وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف، وذلك     

 لتحقٌق أغراض كثٌرة.

 كما نجد اإلبراهٌمً قد استخدمه فً نصه:    

 ـ النفوس حزٌنة، والٌوم ٌوم الزٌنة.

 ـ تتقاضانا العادة أن نفرح فً العٌد ونبتهج.

 إخوانناا، ونغتم ونعنً بقضٌتها ونهتم وٌتقاضانا ـ وتتقاضانا فلسطٌن أن نحزن لمحنته

 المشردون فً الفٌافً.

 ـ وأن ال ننعم حتى ٌنعموا.

 ـ فأن ال نطعم حتى ٌطعموا. 

 صهٌون فً أرض فلسطٌن وٌضحى. ٌظمأ حتى ـ وال أضحً

 ـ وأن ٌسمح فما سمح.

 أٌضا نجد فً النص تكرار كلمة فلسطٌن، العرب.    
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من وسائل االتساق المعجمً، وهو عبارة عن توارد زوج من الكلمات  أما التضام وسٌلة    

بالفعل أو القوة، ونظرا الرتباطها بحكم هذه العالقة أو تلك، وهو حاضرا أٌضا فً نص 

 اإلبراهٌمً:

 فلسطٌن             الوطن العربً عالقة جزء من الكل

 المسلمون           العرب 

نفرح ونبتهج ونتبادل التهانً، وأن نطرح الهموم وتتهادى البشائر     ـ وتتقاضانا العادة أن 

 االرتباط بموضوع معٌن.

 ـ حرام أن تنعموا وإخوانكم بؤساء             تضاد

 ـ حرام أن تطعموا وإخوانكم جٌاع.

 ـ افهموا مافً هذا العٌد من رموز الفداء والتضحٌة والمعاناة.

والدعة والمطاعم.ـ ال ما فٌه من معانً الزٌنة 
1

 

 ـ ذلك حق هللا على الروح، وهذا حق الجسد علٌكم.

 ) الكاتب(      االشتمال المشترك.     جوانحً ملً      جنبً      أنا

 ذهنً       لسانً      )الرأس(       عالقة الجزء بالجزء.
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 بعد كل ما تقدم استطعت الوقوف على جملة من النتائج أعرضها كالتالً:    

 .ورد مصطلح خطاب فً أهم المعاجم اللغة العربٌة بمعنى اإلبانة 

  الخطاب وسٌلة إبداعٌة، كما ٌعد سلسلة من الملفوظات أو الوحدات، تعلو عن الجملة

 ٌخضع لنظام خاص ٌضبط العالقات بٌن الجمل.

  نفعً، والخطاب لأنواع من بٌنها الخطاب القرآنً، الخطاب اإلٌصالً، أو اللخطاب

 ، الخطاب اإلعالمً، الخطاب اإلشهاري.اإلبداعً

  االنتظامورد مصطلح االتساق فً أهم المعاجم بمعنى االجتماع و. 

 .االتساق ذلك التماسك بٌن أجزاء النص وبه تتحقق خاصٌة االستمرارٌة 

 رٌن العرب تب العربٌة القدٌمة وتناوله معظم العلماء والمفكجاء االتساق فً جل الك

وأبو هالل العسكري وغٌرهم على أنه إتحاد فً أجزاء الكالم  أمثال الجرجانً والجاحظ

 وتماسك وتناسق بٌن الجمل.

  أما العرب للمحدثٌن فكان االتساق حاضرا فً دراساتهم النصٌة على أنه تلك العالقة

 تً تسهم فً الربط بٌن عناصر النص.الشكلٌة والداللٌة ال

  ،أما عن الغربٌٌن فقد تناولوا االتساق على أنه عالقة معنوٌة بٌن عنصر فً النص

 وعنصر آخر ٌكون ضرورٌا لتفسٌر هذا النص.

 :تنوع وتعدد آلٌات االتساق ومنها 
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  بحٌث اإلحالة وهً ترتبط بالعالقات المعنوٌة داخل النص وتتفرغ إلى مقامٌة ونصٌة

 هذه األخٌرة إلى قبلٌة وبعدٌة. تنقسم

  االستبدال وهو عملٌة تتم داخل النص تقوم على تعوٌض عنصر فً النص بآخر وهو

 ٌنقسم إلى اسمً وفعلً وقولً.

  الحذف فهو عبارة عن عالقة فً النص ال تترك أثرا مما ٌدفع المتلقً بالنهوض إلى

 داخل شبه الجملة.مهمة التقدٌر وٌنقسم إلى فعلً واسمً، وحذف 

 ل على ربط الجمل بعضها ه مجموع الوسائل اللغوٌة التً تعمالوصل ٌعرف على أن

 إضافً، العكسً، السببً، الزمنً.إلى: ببعض وٌنقسم 

  ًإلى:وٌتفرع االتساق المعجم 

 ا ٌشابهه وٌنقسم إلى تكرار ب إعادة للعنصر المعجمً أو ورود مالتكرار وهو ٌتطل

 اللفظً.جزئً، واالشتراك 

 .الترادف ٌسهم فً امتداد المعنى 

 .التضام وهو ارتباط عنصر بآخر بالفعل والقوة نظرا الرتباطهما بعالقة 

أما عن دراسة نص عٌد األضحى وفلسطٌن فكانت هذه الدراسة محاولة إلظهار عناصر     

لنص االتساق فً نص اإلمام محمد البشٌر اإلبراهٌمً والوقوف على مظاهر االتساق فً ا

وبٌان آلٌاته، فلقد وظف جملة من مظاهر االتساق فكانت اإلحالة حاضرة بكل 

 األسماء الموصولة( فقلد أسهمت فً اتساق النص و أنواعها)الضمائر، أسماء اإلشارة، 
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تماسكه، كما نجد الوصل له مساهمة فعالة فً الربط بٌن الجمل بعضها ببعض بل فً وصل 

 النص بكامله .

فقامت كل آلٌات االتساق بدور فعال فً هذا النص من خالل قٌامها بوظٌفتها األساسٌة     

والتً تمكن فً اتساق النص وترابطه كً ٌحقق نصٌته التً تمنح له االستمرارٌة وطبعا ٌكون 

   ذلك بتنوعها من نحوٌة ومعجمٌة.
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