
 



 



 

 

 

 

 :قال هللا تعالى 

 

ًَفًسا إاَل ُوْسعَهَا َلهَا َها َكَسبَت  "  اَل يَُكلُف َللَا 

 َوَ َل ْهَا َها  ككََسبَ ْ 

 َربٌََا الَ تَُؤ خْذًَا إْى ًَس ٌاَ أَْو أََخطَأًَْا 

 َربٌََا َو الَ تَْحوْل َ لَْ ٌَا إْصًز  َكَوا َحَوْلكَهُ َ لَى  لذيَي 

 هْي قَْبلٌَا َربٌََا َوال تَُحوْلٌَا َها الَ طَاقَ َ لٌََا به 

ًَْت َهْىالًََا   َو ْ ُف َ ٌَا و ْغفْز لٌََا َو ْرَحْوٌَا أَ

ًُْصْزًَا َ لَى  لقَْىم  لَكافزيَي   "فَا

 صدق َللا  لعظ ن 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 .اهذي هذا انعًم إنى وانذي انكزًٌٍٍ حفظهًا هللا ورعاهًا 

 .ووانذٌه رعاهًا هللا " شعباٌ "سوجً وقزة عًٍُ 

 .  وانجذتاٌ و انجذ أطال هللا فً أعًارهى–رحًه هللا - جذي

 .إخىتً يىنىد يحًذ حًشة ، إنى كم انعائهت يٍ أعًاو و عًاث وأخىال و خاالث

إنى كم صذٌقاث انعًز وخاصت خٍزة،شهٍزة،بختت،حهًٍت،بذرة،كزًٌت،هىارٌت،أسًاء، 

 .شهزة

 .إنى سيالء و سيٍالث انذراست

 .إنى أساتذة األدب كم باسًه 

 .إنى كم يٍ عهًًُ حزفا وأَار نً دربا يٍ االبتذائً إنى انجايعً

 .وأسأل هللا عش وجم أٌ ٌىفقُا بًا فٍه انخٍز و انصالح، وأَه َعى انًىنى و َعى انُصٍز

 

 

  زليخة                                                             



 

 

"   يشل  ا  م   يشل  النا   " يقو  الرقو  صل  ا  صلي  رصل        

  ا تتنار  تتنال  نالحح   اللنا  أتقجي إال م  لنصل  ه   الح ي       

ال  نولي  م  ع  ايشل  حن  لتي   لرنا  صل  اي  ويلن ون  اننا  ه   اتحم  

رتع  اتيل  وقل  النل وحن  لن ولي  م  ق ا وفق  م  لح وفصي  

. رتلناي  تتنال   لي  صللن اي  الحح   ايشل  اننو  ا  اتعق   العل ا  

:   م  إال  نايشل  النا  أتيحم

 صللن  حنن حتفل  تقجلفنتفل   تصق نتفل  الللة  اشل     اه م  لق  ألرنتهة    

".    م  نئية حنلم"  احيلف: ألرتنذ  نألخص

 حان ون   تحنم  ه   اتحم  احتق رض  اق  شصحة  لتة     اشم  م ا    

 . اتيشل   ل  خصص  و ر إالشل ة  ناوة      تس

 

 



 مقدمة

 

 

 أ
 

:مقدمة  

 أعمبلنب  وسيبا  أ غننب      حمدد   نستغفد    نستددي   نعو  ب   م  ف و   الحمدإن
 ا   ودد    إ    الي  أن  م دتددي ا   ف   مض لي   م دمضض  ف   باد لي  ا تد  

:    ند  أ ب  حمدا ععدد  ووعلي  أن فدي لي   ا تد  

      حاولت مختلف المناهج اللغوٌة منذ نشأتها التخلص من النقائص ،فكان كل 

منهج ٌظهر بعمل ٌتجاوز سلبٌات المنهج الذي قبله ،لٌكتب موضوعٌة و وعلمٌة 

أكثر فً مقاربة النصوص ،األمر الذي أدى إلى تمهٌد ظهور ما ٌسمى بلسانٌات 

 .النص التً جعلت من النص كله وحدة للتحلٌل 

     ومن أهم المفاهٌم التً عنٌت بها لسانٌات النص مفهوم االنسجام الذي ٌعد ذو 

أهمٌة بالغة بالنسبة للنص ،وذلك لكونه ٌساهم فً ترابط وتماسك النص ،وهذا ما 

جعل اللسانٌون بدراسته ،وقد اختلف اللسانٌون فً نظرتهم إلٌه ،ومن هذا المنطلق 

الذبٌح الصاعد "جاءت هذه الدراسة الموسومة بمظاهر االنسجام فً قصٌدة 

 .للشاعر مفدي زكرٌا للوقوف على المظاهر فً القصٌدة "

فجاءت بذلك أسباب اختٌاري لهذا الموضوع لدافعٌن احدهما ذاتً وهو رغبتً 

الملحة فً التعرف على هذا العلم ومعالجته واألخر موضوعً ٌعود إلى أهمٌة 

 :االنسجام بالنسبة للنص ،وقد انطلقت من إشكالٌة 

تندرج تحتها عدة تساؤالت مفهوم االنسجام ؟وما هً آلٌاته التً تسهم فً تحقٌقه 

 ؟وكٌف وظفه مفدي زكرٌا فً القصٌدة ؟وما هً تجلٌاته فً قصٌدته ؟

 .وقد اعتمدت فً هذه الدراسة على المنهج الوصفً ألنه األنسب 

لوصف هذه ا لظاهرة وهذا المنهج سمح بتتبع عناصر البحث عن طرٌق تعقب 

مافٌه من مفاهٌم مختلفة لضبطها على محك وتحلٌلها وإلخراج الدراسة فً شكلها 

 :المطلوب اتبعنا الخطة التالٌة 

 



 مقدمة

 

 

 ب
 

 :قسمت الدراسة إلى مدخل وثالثة فصول 

النص والنصٌة :تضمن مدخل المفاهٌم المتعلقة لسانٌات النص المتمثلة فً 

 والخطاب 

فكان موضوعه مفهوم االنسجام وأهمٌته والفرق بٌن االتساق : أما الفصل األول- 

 .واالنسجام 

 :فتناولنا فٌه آلٌات االنسجام وهً كالتالً: أما الفصل الثانً - 

مبدأ اإلشراك ،العالقات الداللٌة ،موضوع الخطاب ،التعرٌض ،السٌاق المعرفة 

 .الخلفٌة 

أما الفضل الثالث فتطرقنا فٌه إلى مضمون القصٌدة ودراسة تطبٌقٌة آللٌات - 

 .االنسجام  فً القصٌدة 

وفً األخٌر ، وبعد جولة البحث فً هذا الموضوع ختمت الدراسة بخاتمة 

 .تضمنت أهم النتائج المتوصل إلٌها خالل هذه الدراسة 

ومما صعب بحثً هو كثرة اآلراء المتضاربة فً هذا الموضوع فقد وجدت 

تفاسٌر كثٌرة ومتناقصة لكثٌر من الباحثٌن فً هذا الموضوع ،ولكن بفضل هللا 

 .استطعنا أن نتجاوزها "بن عاٌشة "وتحت إشراف الدكتور 

وقد اعتمدت الدراسة على عدد من المصادر والمراجع وذلك فً المٌادٌن 

لسانٌات النص لمحمد خطابً، لسانٌات :المتصلة بموضوع البحث ،فكان منها 

النص ألحمد مداس ،علم لغة النص لسعٌد بحٌري ،علم لغة النص بٌن النظرٌة و 

 .التطبٌق لصحبً إبراهٌم الفقً 

إذن تبقى كلمة حق أقولها هً أننً سعدت كل السعادة بإشراف أستاذي الفاضل 

فهو الذي أنار لً طرٌق البحث بنصائحه القٌمة وتشجٌعاته "بن عاٌشة حسٌن "

المتواصلة فله منً خالص الشكر والعرفان كما ال أنسى فضل كل من قدم لً ٌد 

 .العون والمساعدة من قرٌب أو بعٌد 



 مقدمة

 

 

 ج
 

وأخٌرا اسأل هللا تعالى أن ٌوقفنا وٌجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكرٌم 

 .والصالة والسالم على حبٌبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعٌن 
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 :مدخل 

     ظهر فً أواخر الستٌنات من القرن الماضً ،و بالتحدٌد فً ؼرب اروبا تٌار معرفً 

جدٌد ٌعنى بمقاربة النصوص األدبٌة و ؼٌر أدبٌة فتجاوز مستوى المفردة إلى النص 

لسانٌات النص   : بوصفه بنٌة داللٌة كبرى له وظائؾ متعددة ، هذا التٌار أطلق علٌه اسم 

ٌنطلق منه النص  (علم النص)أو علم اللؽة النصً ، هذا العلم له ارتباط وثٌق بالنص فهو 

لدراسته دراسة لسانٌة تقوم على وصفه و تحلٌله فً إطار ٌضمن له الترابط و التماسك     

 .و التمٌز ، و االنتظام سواء أكان النص المدروس نصا نثرٌا ن أم نصا شعرٌا 

  :النص _ 1

 :مفهوم النص لغويا _ أ  

 ٌرتكز عمل اللسانً النصً على النص ، ولكن ما هو النص ؟

الرفع ، اإلظهار ، و جعل بعض الشًء فوق بعضه ، و بلوغ : " ٌقال فً اللؽة العربٌة 

الشًء أقصاه و منتهاه ، و التحرٌك ، والتعٌٌن على شًء ما ، و التوقٌؾ 
("1 )

 

هذا الرفع و االنتصاب  (النص )و ٌجعل الزمخشري المعنى الحقٌقً أو المعنى الرئٌسً فً

" و ما سوى هذا المعنى من المجاز 
(2)

 

صٌؽة الكالم األصلٌة التً وردت من "ٌعرؾ عند متكلمً اللؽة العربٌة المعاصرة هو 

"المؤلؾ أو القائل 
(3)

 

فً اللؽة العربٌة و فً  (النص )التقرٌب بٌن أصل كلمة "كما نجد بعض الباحثٌن ٌحاولون 

بعض اللؽات األخرى التً ٌعود  أصل كلمة النص فٌها إلى النسٌج ؼٌر عابئٌن بالفروق 

                                                           

م ،المجلد السابع  1994-  ه1414، 3 بٌروت، ط ،ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر -  1  

636 - 635 ص 1984/ ،ه  1404الزمخشري ، أساس البالؼة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،  -  2 

.24،ص1،2009جمعان بن عبد الكرٌم،دراسة لسانٌة نصٌة،دار بٌضاء،بٌروت،ط-  3  
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ومن المعلوم إن النسج والوشً كانا شائعٌن فً ... المختلفة بٌن اللؽة العربٌة وتلك اللؽات 

العربٌة الفصحى فً وصؾ الشعر ثم بعد شاعا بعد ذلك فً وصؾ النشر أٌضا وٌعنى بها 

فً الؽالب أحكام الصنعة وتمٌزها ثم تسربت إلى المصطلح البالؼً العربً ألفاظ من قبٌل 

"وؼٌرها  (التطرٌز  )و  (التو شٌع )
(1)

 

أما النسج وعالقته بالترابط بٌن كلمات النص فالترابط أمر معروؾ فً أي كالم وفً أٌة " 

فً اللؽة العربٌة ،ال ٌؤٌد ربطه بالنسج (نص)لؽة من اللؽات ،ولكن األصل اللؽوي لكلمة 

  (2)"كما فً الالتنٌة

 من خالل التعرٌفات السابقة للنص نالحظ أن معناه اللؽوي ٌدور حول البٌان والتحرٌك 

 .والرفع والظهور

 : مفهوم النص  اصطالحا - ب

بعد أن تطرقنا إلى المفهوم اللؽوي لكلمة نص تجدر  اإلشارة إلى تحدٌد مفهومه اصطالحً 

على الرؼم من الصعوبة التً تحٌل دون ذلك إلى نتٌجة إلى اختالؾ علماء اللؽة وعدم 

ابن جنً لفظة نص بصٌػ " الخصائص"اتفاقهم على مفهوم موحد له فقد وردت فً كتاب 

وقد "متباٌنة فً أكثر من موضع منها قوله متحدثا عن رأي المتكلمٌن فً معنى الكالم 

علمت بذلك تعسؾ المتكلمٌن فً هذا الموضع و ضٌق القول فٌه علٌهم ، حتى لم ٌكادوا 

ٌفصلون بٌنهما  و العجب ذهابهم عن نص سوٌة فٌه أو فصله بٌن الكالم و القول و لكل قوم 

"سنة و إمامها
(3)

فً الموضع  (نص)  و المالحظ من خالل السٌاق الذي وردت فٌه كلمة 

متكامال و  (رسالة)السابق من كتاب ابن جنً انه استعملها بمعنى الدال الذي ٌحمل مدلوال 

 .ٌقدم للمتلقً حكما جدٌدا لم ٌكن ٌعرفه من قبل 

                                                           

.25نفس المرجع،ص:ٌنظر-  1  
.ٌنظر،المرجع نفسه،ن ص-  2  

خلٌل بن ٌاسر البطاشً، الترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب ،دار جرٌر للنشر -3
.23،ص1،2009والتوزٌع،األردن،ط   



لنصالمدخل                                                    مصطلحات لسانيات ا  

 

 
4 

 

   أما المفهوم النص فً إصالح القدماء فلم ٌوله ، اهتماما ٌذكر سوى علماء األصول و 

ما " لعل اإلمام الشافعً أول من تطرق إلى مفهوم النص فً نظرٌته عن البٌان حٌث قال 

"أتى الكتاب على ؼاٌة البٌان فٌه ، فلم ٌجنح مع التنزٌل فٌه إلى ؼٌره 
(1)

  

  وفً مفهوم آخر للنص عند األصولٌٌن إذ ٌستعملون هذا اللفظ فٌما ورد فً بحوثهم من 

الخ  ٌفهم منها أنهم  ٌطلقونه على ......عبارة النص ، و إشارة النص : اصطالحات مثل 

كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب و السنة سواء أكان ظاهرا أو نصا  أو مفسرا أي أن 

" كل ما ورد عن صاحبه الشرع فهو نص 
(2)

 

 كل بناء ٌتركب من عدد من الجمل السلٌمة مرتبطة فٌما بٌنها" و ٌعرفه طه عبد الرحمن 

" بعدد من العالقات 
(3)

 

    و نجد أٌضا بعض التعارٌؾ الؽربٌة فمنها ذات االتجاه البنٌوي أن النص عبارة عن بناء 

 المعنى مأخوذ من معجم لٌس لمفردات معان خارج البناء الذي ٌضمها 

إذا حاولنا تعرٌؾ النص سٌمٌائٌا ، "  بمفهوم سٌمٌائً فٌقول Michel arrivéeو ٌعرفه 

 .فإننا نجد أنفسنا مضطرٌن إلى التمٌٌز بٌن خطابٌٌن ٌبدوان متوافقٌن 

بالنسبة للسمٌائٌٌن البنٌوٌٌن ٌبدو رؼم بعض االختالفات المصطلحٌة أن االتفاق قد تم حول 

تحدٌد النص بوصفه مجموعة ٌؤلفها الخطاب الحكاٌة ،و العالقات القائمة بٌن هذٌن 

الموضوعٌن المحددٌن كطبقات داللٌة مستقلة نسبٌا و قابلة بدورها إلى أن تنتضد فً 

أصعدة متعددة و فً السمٌائٌة التحلٌلٌة ، ٌحدد النص كعملٌة لسانٌة تجاوزٌة شكل فً اللؽة 

و تكون ؼٌر قابلة لالختزال إلى مقوالت المعروفة الخاصة بكالم التبلٌػ موضوع 

 " اللسانٌات

                                                           

.32محمد االدرٌس الشافعً ، تحقٌق احمد محمد شاكر بدون بٌانات ص-   1  
.28جمعان بن عبد الكرٌم،مرجع سابق،ص-  2 

.29المرجع نفسه،ص: ٌنظر -  3  
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أما سعٌد ٌقطٌن فٌرى أن البنٌوٌة الدور الفعال فً وضع حد فاصل بٌن مرحلتٌن اثنٌن فً 

فهم النص ، فقد وضعت له تصوٌرا جدٌدا ، مؽاٌرا للتصور التقلٌدي الذي كان سائدا من 

 :قبل و ٌتجلى ذلك بوضوح فٌما ٌأتً 

 :ساد االعتقاد أن النص ٌقوم على ما ٌلً : التصور ما قبل البنٌوي  _ 1

  فلكل نص بداٌة و نهاٌة ، و بالتالً فهو مكتمل و منؽلق على ذاته : االنؽالق 

  و تقوم على مستوٌات متعددة ، و أهمها الداللة الن لكل نص داللة محددة : األحادٌة

 .و ممٌزة 

  و له السلطة العلٌا على النص و ما القارئ إال مجرد مستهلك لها : المؤلؾ 

أعطت البنٌوٌة للنص بعده اللسانً  ، مركزة اهتمامها على الداخل ، :التصور البنٌوي  - 2

 :و هً تعاٌن النص من خالل السمات اآلتٌة 

  فالنص عبارة عن عملٌة إنتاجٌة ٌتم التركٌز فٌها على الدال بدل المدلول :االنفتاح 

 .ذلك ما فتح أفاق جدٌدة للنظرالى النص فً ضوء النصوص األخرى 

  سمح القول بانفتاح النص بالكشؾ عن دالالته بتنوع قراءاته ، و هذا التعدد :التعدد 

 .جعل من القراءة إعادة إنتاج للنص و لٌس فقط استهالكه

 أدى الوقوؾ على انفتاح النص ،و تعدد قراءاته إلى تفاعله مع ؼٌره من :التناص 

.النصوص األخرى ، و بذلك ٌمكننا القول أن كل نص هو تناص 
(1) 

فٌتمٌز تعرٌفها للنص إنها تعد النص ممارسة سمٌولوجٌة  "  joulya Cristina" أما 

أي تتعدى اللؽة إلى  )أنه ظاهرة ؼٌر لؽوٌة (أي مجموعة من العالقات  )معقدة 

انه جهاز ؼٌر " و هو ال ٌنحصر فً اللؽة ، فهً تراه  (رموز و عالمات أخرى 

                                                           

ٌنظر سعٌد ٌقطٌن ، من النص إلى النص المترابط ،مدخل إلى جمالٌات اإلبداع التفاعلً، المركز     - 1
.119، ص،2006 سنة 1  الثقافً العربً، المؽرب،، ط   
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لؽوي ٌعٌد توزٌع نظام اللؽة ٌكشؾ العالقات بٌن الكلمات التواصلٌة مشٌر إلى 

" بٌانات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من األقوال السابقة و المتزامنة معها 
(1) 

  

 أي texte فٌنطلق فً تعرٌفه للنص من الداللة االشتقاقٌة لمصطلح "Roland barts"أما  

النص نسٌج كلمات منسقة فً تألٌؾ معٌن " فٌقول " نسٌج " النص و التً تعنً فً الالتٌنٌة 

".، بحٌث هو ٌفرض شكال ٌكون على قدر المستطاع ثابتا ، ووحٌدا 
(2)

 

نستنج من خالل هذه التعرٌفات السابقة ان النص هو الشؽل الشاؼل للباحثٌن فً مٌدان 

 . لسانٌات نص 

و إن النص هو ما نطق و ما كتب على حد سواء ، و إن هذا التعرٌفات فً الجانب الداللً 

 .و التداولً و السٌاق الوظٌفً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.27-26خلٌل بن ٌاسر البطاشً  ، الترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب، ص-  1  
105حمودي سعٌد االنسجام و االتساق النصً المفهوم و األشكال ، مجلة األثر، مسٌلة ،الجزائر، ص - 2  
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 :النصية -  2

    إن مفهوم النصٌة ٌقوم عند مفكري لسانٌات النص على أساس مفهوم النص بمختلؾ 

جوانبه ، فهً خاصٌة تطلق علٌه كونه نصا ، فٌتمٌز  عما لٌس نصا ، ألنها مجموعة 

 .معاٌٌر تحدده طالما كان ذلك 

: و النصٌة أهم مبحث فً لسانٌات النص و لقد خصت النص بالدراسة من حٌث قٌل فٌه انه 

حدث تواصلً ٌلزم لكونه نصا إن تتوفر له سبعة معاٌٌر للنصٌة مجتمعة ، و ٌزول عنه " 

".هذا الوصؾ إذ تخلؾ واحد من هذه المعاٌٌر 
(1)

 

البناء " فقد أشار إلى النصٌة فً معرض حدٌثه عن (N.E enkvist)"  أما ارٌك انكفٌست 

 .، والذي اعتبره  وظٌفة تتكون من ثالث أنواع من العناصر الرئٌسٌة " النصً السلٌم 

انه ٌعتمد على البناء النحوي السلٌم للجمل المنفردة ، فالنص المتكون من جمل ؼٌر : أوال 

 .سلٌمة البناء ٌعد ؼٌر سلٌم البناء 

 .انه ٌعتمد على النمط الذي تنسج به الجمل و تربط ببعضها ، حتى تؤلؾ النص : ثانٌا 

)" و كما اشرنا آنفا انه ٌعتمد على السٌاق : ثالثا 
2

) 

النص و الخطاب و اإلجراء ، "  فً كتابه المعنون   (R.D .BAUGrand)أما دي بوجراند 

 :فٌعتمد على سبعة معاٌٌر لتحدٌد النصٌة و هً كالتالً 

 

 

                                                           

154ص 1991أؼسطس / ٌولٌو 02-01 سعد مصلوح ، نحو اجرومٌة للنص الشعري ، عدد  1  
نٌلس ارٌك انكفٌست ، األسلوبٌة اللسانٌة ، ترجمة احمد مؤمن، معهد اللؽات األجنبٌة مطبوعات - 2

.113 ،2001منتوري  ، قسنطٌنة ، فٌفري    
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  :(cohésion)االتساق  ( أ

وهو ٌترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحٌة على صورة وقائع ٌؤدي 

السابق منها الالحق  بحٌث ٌتحقق لها الترابط الرصفً األمر الذي ٌمكننا استعادة هذا 

"الترابط 
)1(

 

  (  cohérence) االنسجام  ( ب

وٌتطلب هذا المعٌار العدٌد من اإلجراءات األمر الذي تتنشط به عناصر المعرفة 

الٌجاد الترابط المفهومً و استرجاعه ، و تشمل الوسائل التً تحقق االلتحام فً هذا 

المعٌار على العناصر المنطقٌة كالسببٌة و العموم و الخصوص ، و المعلومات عن 

تنظٌم األحداث و األعمال و الموضوعات ، و المواقؾ و السعً إلى التماسك فٌما 

ٌتصل بالتجربة اإلنسانٌة ، و ٌدعم االلتحام بتفاعل المعلومات التً ٌعرضها النص 

إذ أن االنسجام ٌختص بتحقٌق االستمرارٌة فً باطن "  مع المعرفة السابقة بالعالم 

.و نعنً بها االستمرارٌة الداللٌة (البنٌة العمٌقة )النص 
)2(

 

  :(intentionnalité): القصدية  ( ت

و تتضمن موقؾ منتج النص ألنه الفاعل فً اللؽة و القادر على تشكٌلها و تركٌبها ، 

 أول من قال بان اللؽة نشاط ٌنجزه المتكلم مدعما بنٌة و قصدا ٌرٌد (Austin)و ٌعد 

 .تحقٌقه فلكل ناص ؼاٌة و قصد ٌود إٌصاله للمتلقً عبر نصه 

  :  (Acceptabilité)المقبولية  ( ث

و المقصود من ذلك هو مدى استحسان القارئ للنص الذي تلقاه ، فال ٌشعر ان فٌه 

 .قصورا أو نقصا أو تشوٌها من حٌث األسس العامة التً ٌقوم علٌها النص 

 

  :(Situationality)الموقفية  ( ج
                                                           

تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر، : دي بو جراند، النص و الخطاب و اإلجراء ،ت:ٌنظر- 1
103  ، ص 1ط   
 ،ص 2000ٌنظر خولة طالب اإلبراهٌمً مبادئ اللسانٌات ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ط  -  2 

161 . 
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ذلك إن النص " لكل مقام مقال " و ٌتطابق هذا المعٌار مع المقولة التراثٌة البالؼٌة 

ٌجب إن ٌكون مطابقا لمقتضى الحال و ٌتضمن العوامل التً تجعل النص مرتبطا 

بموقؾ سائد ٌمكن استرجاعه و ٌأتً النص فً صورة عمل ٌمكن أن ٌراقب الموقؾ 

" .و ٌؽٌره 
)1(

 

  : (Intertextiality)التناص  ( ح

وٌتضمن العالقات التً تربط بٌن نص ما ونصوص أخرى وقعت فً حدود تجربة 

وقدرة الكاتب على التفاعل مع نصوص ؼٌره من الكتاب ال تتائى إال "سابقة 

خلفٌته النصٌة بما تراكم من تجار ب نصٌة وقدرته على تحوٌل تلك " امتالء"ب

الخلفٌة إلى تجربة جدٌدة تهم فً التراكم النصً القابل للتحوٌل و االستمرار بشكل 

" دائم 
)2(

 

إذ أن التناص ٌعتبر معٌارا أساسٌا فً نصٌة النص ، و ٌبرز ذلك من خالل كونه 

 . ممارسة تتجسد من خاللها مقدرة الكاتب التفاعل مع ؼٌره من الكتاب 

   : (Informantinity)اإلخبارية  ( خ

و هو العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم فً الحكم على الوقائع النصٌة أو الوقائع فً 

 )3(عالم النصً فً مقابلة البدائل الممكنة 

 و اإلخبارٌة تتعلق بتحدٌد حدة النص ، أي توقع المعلومات الواردة فٌه أو عدم 

حٌث ٌهدؾ كل نص من النصوص إلى أن ٌقدم بعض المعلومات لقارئٌه و ) 4(توقعها

سامعٌه فً مختلؾ األماكن عبر كل العصور ، و تختلؾ طرٌقة وضع المعلومات فً 

                                                           

.105النص و الخطاب و اإلجراء، ص : ٌنظر-    1  
، 1، المركز الثقافً العربً، ط(من اجل وعً جدٌد للتراث )سعٌد ٌقطٌن، الرواٌة و التراث السردي - 2

11-10، ص 1992   
104دي جراند،مرجع سابق،ص- 3  

سعٌد حسن بحٌري،علم لؽة النص،المفاهٌم واالتجاهات،الشركة المصرٌة  العالمٌة      - 4
.146،ص1،1997للنشر،لونجمان،القاهرة،مصر،ط   
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النص ٌحسب نوع النص ، و المالحظ أن اإلخبارٌة تكون عالٌة الدرجة عند كثرة 

".البدائل و عند االختٌار الفعلً لبدٌل من خارج  االحتمال
)1(

 

أنها - دي جراند- كما قدمها - إذن هذه المعاٌٌر السبعة التً تجعل من النص نصا 

 تحقق له كماله ، و نموذجٌته ، كما تمنحه الجواز لكً ٌلج الصدر و ٌستقر فً الذهن  

 :الخطاب -  3 

 :الخطاب في التراث اللغوي  ( أ

لمصطلح الخطاب حضور فً التراث العربً و على هذا نسجل استعماله فً القرآن 

و ال تخاطبنً فً الذٌن ظلموا " الكرٌم بصٌؽة المصدر و الفعل فً اآلٌات التالٌة 

" أنهم مؽرقون 
)2(

"و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما . " 
)3( 

رب : " و قوله تعالى 

"السماوات و األرض وما بٌنهما الرحمن ال ٌملكون منه خطابا
)4(

  

هو مراجعة الكالم وقد :"  الخطاب  (ب خ ط)   و جاء فً لسان العرب فً مادة 

" خاطبه بالكالم مخاطبة ، و خطابا و هما ٌتخاطبان 
)5( 

و بما أن الخطاب ٌتضمن 

المخاطب و المتلقً و :معنى المشاركة ٌستوجب لقٌامه جملة من الشروط  أهمها 

.الخطاب
(6)

 

                                                           

105دي جراند، المرجع نفسه ص -  1  
  2 .37اآلٌة : سورة هود - 
. 36اآلٌة : سورة الفرقان -  3  
. 37اآلٌة : سورة النبأ -  4  
.(خطب)، 361،ص  (1)لسان العرب ، مرجع سابق، مج : ٌنظر -  5  

نعمان بوقرة ، المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص و تحلٌل الخطاب ن جدار للكتاب    : ٌنظر - 6
14 ص 2009 1االردن ط- العالمً عمان   
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ٌربط مصطلح الخطاب  (ه392ت  ) (ابن جنً)أما من الناحٌة االصطالحٌة فنجد 

 ففً هذا (1)"أما حدها فأصوات ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهم " باللؽة قائال 

 .التعرٌؾ قاسم لؽوي ٌرتبط بالخطاب 

من خالل تعرٌفه للؽة من - ابن جنً - اقترب  (التصور الحدٌث لمفهوم الخطاب  )

تحدٌد مصطلح الخطاب بتوضٌحه لعالقة اللفظ بالمعنى ، و عالقة اللفظ باللفظ       

 و عالقة الحروؾ ببعضها البعض ، حٌث قدم طرقا تهم بكٌفٌة عناٌة النحاة بأسالٌب 

 .الكالم ن و اهتمامهم باأللفاظ دون إؼفال المعانً ، فٌكون الخطاب مفهوما 

 :الخطاب في الدرس اللساني الحديث   ( ب

 الرائدة فً هذا المجال ونطهر فً هذا المجال ) Z.Harrisهارٌس )  تعتبر محاولة 

من خالل كتابه الموسوم تحلٌل الخطاب ،نادى فٌه بضرورة تجاوز الجملة فً 

وقد تبعه فً هذا ,إلى وحدة اكبر منها  واشمل إال وهً الخطاب , التحلٌل اللسانً 

كل تلفظ "حٌث نجده ٌعرؾ الخطاب قائال هو  ( Benvenisteبنفسٌت  )التوجه 

"ٌفترض متكلما ومستمعا وعند األول هدؾ التأثٌر على الثانً بطرٌقة ما
(2)

وانطالقا 

المنتج والمتلقً :من هذا التعرٌؾ فان الخطاب ٌستدعً وجود طرفٌن اثنٌن هما   

على أن تكون بٌنهما مرسلة مفهومة تحمل دالالت معٌنة من شانها أن تؤثر فً 

 .المتلقً وتسترعً اهتمامه 

أما فً تعرٌفه وتحدٌد الفرنسً أولٌفً روبول ما المقصود بالخطاب  حٌث ٌقول 

صار حالٌا ادعاء فارؼا من طرؾ كل العلوم ٌشتمل بالفعل ’هذا االصطالح الذي :"

 ."على عدة معان

الخطاب هو مجمع منسجم من الجمل المنطوقة جماهٌرٌا من : المعنى الشائع  _ 1

  ...(خطاب انتخابً )طرؾ نفس الشخص عن موضوع معطى و مثال ذلك 

                                                           

. 3،1998،33محمد علً نجار، الهٌئة المصرٌة للكتاب ،القاهرة،مصر،ط:ابن جنً،الخصائص،ت- 1  
سعٌد ٌقطٌن،تحلٌل الخطاب الروائً،المركز الثقافً العربً ،الدار                     :ٌنظر- 2

.19،ص4،2005البٌضاء،المؽرب،ط   
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المعنى اللسانً المختزل ، بالنسبة للسانٌٌن المعاصرٌن  ٌعتبر الخطاب   _ 2

 (....متوالٌة من الجمل  المشكلة لرسالة لها بداٌة و انؽالق ، مثل الحكمة ، المقال )

إن اللسانٌات تقصد بالخطاب مجموع الخطابات      :  المعنى اللسانً الموسع  _ 3

المرسلة من طرؾ نفس الفرد أو من طرؾ نفس الجماعة  (بالمعنى المختزل  )

.االجتماعٌة ، التً تعرض طبائع لسانٌة 
(1)

 

    فالخطاب إذا هو متوالٌة من الجمل ، ذو بنٌة لؽوٌة تخضع لنسق معٌن و نظام محدد من 

التألٌؾ ، و هو أٌضا  جملة من التراكٌب المكتوبة أو المنطوقة التً تمثل سلسة لفظٌة 

متجانسة و مؤثرة ، و هو فً اعتبار لسانٌات الجملة ٌكون نتٌجة لعملٌة تسلسل منطقً 

لمتوالٌات كالمٌة ، أما فً لسانٌات الخطاب فهو كلٌة  داللٌة ال تكون الجمل فٌها إال أجزاء 

من الملفوظ أو المتلفظ به ، و هذا التصور ال ٌتعامل مع اللؽة باعتبارها فقط نسق من 

.  ، و إنما ٌتعامل معها باعتبارها أداة للتبلٌػ و التواصل (les seings)العالمات 
(2)

 

 :بين النص و الخطاب  / 4

   ٌجمع أكثر الدارسٌن على أن هناك تداخال شدٌدا بٌن مصطلحً النص و الخطاب فما هً 

 العالقة الكائنة بٌنهما ٌا ترى و أٌهما اعم واشمل؟ 

هناك من ٌرى بان النص له دٌمومة الكتابة ٌقرا فً كل زمان و فً كل مكان بٌنما الخطاب 

و بعضهم " ال ٌتجاوز سامعه الى ؼٌره أي انه مرتبط بلحظة إنتاجه ، ٌقول األزهر الزناد 

ٌفرق بٌن النص من حٌث هو كائن فٌزٌائً منجز و بٌن الخطاب الذي هو موطن التفاعل و 

" الوجه المتحرك فٌه و ٌتمثل فً التعبٌر  و التأوٌل 
(3)

 

                                                           

.37جمعان بن عبد الكرٌم إشكاالت النص المرجع السابق ص: ٌنظر -  1  
ٌنظر محمد خرماش ، المرجعٌة االجتماعٌة فً تكوٌن الخطاب األدبً ، حولٌات الجامعة التونسٌة  - 1

   85 ،ص38 ، عدد 1995تونس 

 األزهرالزناد ، نسٌج النص ، بحث فٌما ٌكون الملفوظ نصا ، المركز الثقافً العربً ، بٌروت لبنان -2
15، ص 1993، سنة 1ط    
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و ٌقوم محمد العٌد بتخلٌص أهم الفروق بٌن النص و الخطاب التً انعقد علٌها االجتماع كما 

 .ٌقول 

فً أن النص بنٌة مترابطة تكون وحدة داللٌة ، فً حٌن أن الخطاب ٌنبؽً النظر إلٌه - 

على انه موقؾ ٌنبؽً للؽة أن تحاول العمل على مطابقته ، و على ذلك فإن الخطاب أوسع 

من النص ، فالخطاب لٌس بنٌة بالضرورة ، ثم إن ؼلبة النص على المكتوب ، و الخطاب 

.على الملفوظ لٌس حاسما ، فاحدهما ٌكتسب باآلخر على سبٌل التوسع 
(1)

 

و على الرؼم من كل المفارقات الموجودة بٌن النص و الخطاب إال أن هناك من الباحثٌن 

من ٌسوي بٌنهما تسوٌة خالصة ، و ٌجعلهما وجهان لعملة واحدة حٌث ٌقول روبرت دي 

بوجراند بأن الحكم على نصٌة أي نص ال تتم إال بالرجوع إلى السٌاق الذي وردت فٌه ٌقول 

ٌنبؽً للنص أن ٌتصل بموقؾ معٌن ، تتفاعل فٌه مجموعة من المرتكزات و " موضحا 

.التوقعات و المعارؾ و هذه اللبنٌة الشاسعة تسمى سٌاق الموقؾ 
(2)

 

   و ٌمكننا القول فً االخٌرال توجد فروق كبٌرة بٌن النص و الخطاب ألن كل منها محتوى 

فً اآلخر و مكمل له ، و إن وجد فرق فإنه سرعان ما ٌتالشى على مستوى الدراسة و 

     .التحلٌل ، ألن دراسة النص ال بد أن تتمثل البنٌة النصٌة و السٌاق كالذي وردت فٌه 

                                                           

.39جمعان عبد الكرٌم إشكاالت النص، نفس المرجع سابق، ص :  ٌنظر - 1  
91-90النص و الخطاب و اإلجراء، ص -  2  
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 :تمهيد 

فٟ ٘زث ثٌفظً عٕضطشق إٌٝ ثالٔغججَ د١ظ ٠ؼذ ججٔذج ِٓ ثٌجٛثٔخ ثٌّّٙز فٟ دسثعز ثٌٕض 

ٚصذ١ٍ١ٍز فٙٛ رٚ ؽذ١ؼز دال١ٌز ِضؼٍمز ِٚششٚؽز دّذذأ ثٌضّجعه ثٌىٍٟ ٌٍٕض ،د١ظ ٠ؼًّ ػٍٝ 

. دٕجةٗ ٚصشثدطٗ ٚصّجعىٗ ِّج ٠ذمك ثٌضٛثطً د١ٓ ثٌّضٍمٟ ٚثٌٕض 

: مفهىم االنسجام النصي-1

:  لغة - 1 

 :ٌىٍّز ثالٔغججَ فٟ دؼغ ثٌّؼججُ ٚجذٔج ِؼج١ٔٙج وجٌضجٌٟ  (ط ػ َ )٠ضذغ ثٌّجدر ثٌٍغ٠ٛز 

عجُ ثٌؼ١ٓ ثٌذِغ ٚثٌغذجدز ثٌّجء ٚعجّش عجّجء عجِٛج ٚعجّجٔج :"ججء فٟ ٌغجْ ثٌؼشح 

 ثٔغجُ إرثٚ٘ٛ لطشثس ثٌذِغ ٚع١الٔٗ ل١ٍال وجْ أٚ وغ١ش ث ثٔغجُ ثٌّجء ثٌذِغ فٙٛ ِٕغجُ 

"ثالٔغججَ ٘ٛ ثالٔؼذجح
(1)

 أٞ ثٌمطشثْ ثٌغ١الْ ٚٚثفمٗ فٟ رٌه ثٌف١شٚصدجدٞ ثٌمجِٛط 

عجُ ثٌذِغ عجِٛج ٚعججِج وىضجح ٚعجّضٗ ثٌؼ١ٓ ٚثٌغذجدز ثٌّجء عجّٗ ٚصغجّٗ "ثٌّذ١ؾ 

."عجّجٚعجِٛج ٚعجّجٔج لطش دِؼٙج ٚعجي ل١ٍال أٚوغ١شث
(2 )

 

"عح ٔكأٚثعجُ ػٓ ثألِش أٞ أدؾ"ٚٚسد أ٠ؼج فٟ أعجط ثٌذالغز 
(3)

 أٞ إلدطجء ٚثالٔمذجع 

«ٔغجُ ثٌىالَ أٞ ثٔضظُإ»ٚدغخ ج١ًّ ط١ٍذج 
(4)

  أٞ ثالٔضظجَ   

باب نضنجد أنها  تدور حول القطران واإل(س ج م)فمن خالل هذا التقصً للمعانً لمتعلقة بمادة 

والسٌالن وهذه المفردات تحمل فً طٌاتها معنى التتالً والتتابع واالنتظام وعدم االنقطاع فً االنحدار 

                                                           

.179، ص13، مج 1دار صادر، بٌروت، ط : ابن منظور-  1  
ت ٌوسف الشٌخ محمد البقاعً ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع،، بٌروت، : فٌروز االبادي   -2

                                                      1010-1009، ص (س،ج،م)، مادة 1999(دط )لبنان 
         

.440، ص1م، ج1998/ه 1419 1ت محمد باسل دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ط: الزمخشري -  3  
  4 159 ص 1مج1982 بٌروت ، لبنان د،ط ،المعجم الفلسفً دار الكتاب اللبنانً- 
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 الماء ًرا كتحدرحدتٌأتً الكالم م" ومن هذه المفاهٌم والمعانً حٌن نربطها بالكالم فنجد االنسجام هو أن

 1"مالمنسج

: اصطالحا -2

 صذج٠ٓ أسثء ثٌذثسع١ٓ دشأٔٗ ،ٚرٌه ِٓ خالي إ٠ججد ِمجدً (cohérence)ػشف ِظطٍخ 

( cohérence)ػشدٟ ٌٗ ،دذ١ظ وجْ ٌىً دثسط ِظطٍخ ِؼ١ٓ ِمجدً ثٌّظطٍخ ثألجٕذٟ 

. ثٌذذه ،ثالٌضذجَ ،ثالٔغججَ ،ثٌضشجوً ،ثٌضشثدؾ ثٌفىشٞ:فضشجُ إٌٝ ػذر ِفج١ُ٘ ِٕٙج 

لٛي إْ ثالٔغججَ أٚ ثٌذذه وجٔش ٌٗ أ١ّ٘ز خجطز ٠ْٚظشف ثٌٕظش ػٓ ٘زث ثٌضذج٠ٓ ثٌذجطً 

 "  - D.Baugrand دٛ جشثٔذٞد"فٟ دمً ػٍُ ثٌٍغز ثٌٕظٟ ٚأٚي ِٓ صطشق ٌالٔغججَ ٘ٛ 

د١ظ ِجّٛع ثٌؼاللجس ثٌضٟ صؤدٞ إٌٝ صشثدؾ ثألفىجس صشثدطج ِٕطم١ج ِذ١ٕج ػٍٝ (1980)

 . ٠ضٛلؼٗ ثٌٕجط صشص١خ ثألدذثط ٚثٌّٕجعذجس ٚوزثٌه ػٍٝ ثٌخذشر ِٚج
)2( 

ثٌؼاللجس ثٌضٟ صشدؾ »   ػٍٝ أٔٗ لٟوّج ٚسد صؼش٠ف ٌّظطٍخ ثالٔغججَ  فٟ وضجح إدشث١ُ٘ ثٌف

صِؼجٟٔ ثٌجًّ فٟ ثٌٓ
(3)

فٙٛ رٚ ؽذ١ؼز »  ِٚؼٕٝ رٌه أٔٗ ٠ضؼٍك دجٌّؼٕٝ دثخً أجضثء ثٌٕض 

دال١ٌز ٠ضظً دجٌؼاللجس د١ٓ ثٌٛدذثس ثٌضؼذ١ش٠ز ثٌّضججٚسر دثخً ثٌّضضج١ٌز ثٌٕظ١ز ٚصظذخ 

ثٌّضضج١ٌز ِضّجعىز دال١ٌج ػٕذِج صمذً ِذً جٍّز ف١ٙج ثٌضفغ١ش ٚ ثٌضأ٠ًٚ 
(4) 

  ٚدظفز ػجِز ٠ظذخ ثٌٕض ِضّجعىج إرث ٚجذس عٍغٍز ِٓ ثٌجًّ صطٛس ثٌفىشر ثألعجع١ز إرْ 

ِٚظطٍخ ثالٔغججَ أٚ ثٌذذه وّج .ثالٔغججَ ٠ٙضُ دجٌججٔخ ثٌذالٌٟ ٚثٌؼاللجس ثٌضٟ صٕظُ ثٌٕض 

ِؼ١جس ٠خضض دجالعضّشثس٠ز "وْٛ ٘زث ثٌّظطٍخ ِضؼٍك دجٌذالٌز فٙٛ " عؼذ ِظٍٛح"صشجّٗ

ثٌّضذممز فٟ ػجٌُ ثٌٕض ،ٚصؼٕٟ دٙج ثالعضّشثس٠ز ثٌذال١ٌز ثٌضٟ صضجٍٝ فٟ ِٕظِٛز ثٌّفج١ُ٘ 
                                                           

ابن األصبع المصري ، تحرٌر التعبٌر فً صناعة الشعر والنثر وبٌان إعجاز - 1

.     159،ص1م،ج1963القرآن،دط،  
       ثٌؼشد١ز دسثعز إٌٝ ١ٌّجء شٕٛف ثالصغجق ٚ ثالٔغججَ فٟ سٚث٠ز عّشلٕذ ال١ِٓ ِؼٍٛف دضشجّضٙج  -2

  .52 ص 2009 ٚ ثٌٍغجس ججِؼز   ِٕضٛسٞ لغٕط١ٕز ث٢دثحصذ١ٍ١ٍز ٔمذ٠ز ، و١ٍز 

صبحً إبراهٌم الفقً، علم النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق ،دار قباء للطباعة والنشر   - 3

.94،ص1،ج2000ه،1،1431والتوزٌع،ط   

  .5ص،2001محمد عزام، النص الغائب، منشورات اتحاد الكتاب المعرب، دمشق،دط،- 
4  
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ٚثٌؼاللجس ثٌشثدطز د١ٓ ٘زٖ ثٌّفج١ُ٘ 
(1)  

ٚٔؼٕٟ دٙزث أْ ثٌذذه  ِضظً دجٌّؼٕٝ ٚعٍغٍز  

ر ثٌّضٌٛذر ِٓ ثٌؼاللجس ٞ ثٌذاليدجعضّشثس٠زثٌّفج١ُ٘ ٚثٌؼاللز ثٌشثدطز د١ّٕٙج ٚ٘ٛ ِؼ١جس ٠خضض 

  .ثٌّشىٍز دثخً ثٌٕض

 وّج روشٔج عجدمج دأْ ثالٔغججَ ٠ضُ ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌذالٌٟ ،ٌٚؼً ٘زث ِج جؼً ِفَٙٛ ثٌضّجعه 

ثٌذالٌٟ ِٓ أدذ صغ١ّجس ٘زث ثٌّظطٍخ أال ٚ٘ٛ ثالٔغججَ ٚ٘ٛ ٠ٙضُ دجٌّؼّْٛ ثٌذالٌٟ فٟ 

ثٌٕض ٚؽشق ثٌضشثدؾ ثٌذال١ٌز د١ٓ أفىجس ثٌٕض ِٓ جٙز ٚد١ٕٙج ٚد١ٓ ثٌّؼشفز ثٌؼجٌُ ِٓ جٙز 

أخشٜ
(2)

 ثٌذ١ٕز ثٌؼ١ّمز أٚ ػٍٝ  ػٍٝ ِغضٜٛ ٠ضُ فجٌضّجعه ثٌذالٌٟ  ٘ٛ ثٌّفَٙٛ ث٢خش ثٌزٞ 

 . ثٌضظٛسثس ثٌّفج١ُ٘ ثٌضٟ صشىً ثٌٕض ِغضٜٛ

ثالٔغججَ دأٔٗ ثٌضّجعه ثٌذالٌٟ د١ٓ ثألد١ٕز ثٌٕظ١ز  (van dayk)فجْ دث٠ه "وزٌه ثػضذش 

ثٌىذشٜ 
(3)

ِّج ٘ٛ ٚثػخ أْ ثالٔغججَ ٘ٛ رٌه ثٌضغٍغً ٚثٌؼاللجس ثٌٍغ٠ٛز ٚثٌغ١جل١ز د١ٓ ٚ  ، 

ثٌّفج١ُ٘ ثٌّٛجٛدر فٟ ٔض ِؼ١ٓ ،ٚرٌه ِٓ خالي صالدُ ثٌّؼجٟٔ ِّج ٠جؼً ثٌٕض ٚدذر 

. ِشذٚدر ِٕغجّز

ثٌٕض إرث ٠ضأٌف ِٓ ػذد ِٓ "٠ٚجغذ رٌه فٟ ثٌٕض ٚعجةً ٌغ٠ٛز ػذ٠ذر صغّٝ أدٚثس ثٌشدؾ 

ثٌؼٕجطش ، صم١ُ ف١ٙج د١ٕٙج شذىز ِٓ ثٌؼاللجس ثٌذثخ١ٍز ثٌضٟ صؼًّ إ٠ججد ٔٛع ِٓ ثالٔغججَ 

ٚثٌضّجعه د١ٓ صٍه ثٌؼٕجطش ٚصغُٙ ثٌشٚثدؾ ثٌضشو١ذز ٚثٌشٚثدؾ ثٌض١ِٕز،ٚثٌشٚثدؾ ثإلدج١ٌز فٟ 

. ٠ٚؼٕٝ رٌه أْ ثٌٕض د١ٕز ِشوذز ِضّجعىز رثس ٚدذر و١ٍز شجٍِز (...)صذم١مٙج 
(4)

 

 دٙج ٘زث ثٌضشو١خ ٌٍٕض  ٠ضُٚٔجذ ثٌضأو١ذ ٔفغٗ ػٍٝ ثٌطجدغ ثٌضشو١ذٟ ٌٍٕض ٚػٍٝ ثٌى١ف١ز ثٌضٟ

فٟ وضجدٗ ِذجدا فٟ  ( J.Michel Adam)" ،آدَ ١ِش١ًػ،"،ٌذٜ ثٌٍغٛٞ ثٌغ٠ٛغشٞ 

ٚصمٛي خٌٛز ؽجٌخ  .(élements de linganitique texte le() 1990)ثٌٍغج١ٔجس ثٌٕظ١ز 

                                                           

ج١ًّ ػذذ ثٌّج١ذ،ثٌذذ٠غ د١ٓ ثٌذالغز ٚثٌٍغج١ٔجس ثٌٕظ١ز،ث١ٌٙتز ثٌّظش٠ز ثٌؼجِز ٌٍىضجح،   -1

.14،ص1998ثٌمج٘شر،   

233جمعان بن عبد الكرٌم ،إشكاالت النص، مرجع سابق، ص  - 2  

245سعد حسن بحٌري، علم لغة النص، ص - 3   

 سعد حسن بحٌري ،دراسات لغوٌة تطبٌقٌة فً العالقة بٌن البنٌة والداللة ، مكتبة زهراء -4

78،ص1999الشرقً،القاهرة،   
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  ِٕٚغجُ ١ٌٚظ صضجدؼج ػشٛثة١ج ِضغكثٌٕض إرث ِٕضٛػ ِضشثدؾ "ِغضشٙذر دٗ "ثالدشث١ُ٘ 

 لؼج٠ج ٚأفؼجي وال١ِز ،ثٌٕض وً صذذٖ ِجّٛػز ِٓ ثٌذذٚد صغّخ ٌٕج أْ  ٚألٌفجظ ٚجًّ

ٔذسوٗ دظفضٗ وال ِضشثدطج دفؼً  ثٌؼاللجس ثٌٕذ٠ٛز ثٌضشو١ذز د١ٓ ثٌمؼج٠ج ٚدثخٍٙج ٚوزٌه 

دجعضؼّجي أعج١ٌخ ثإلدجٌز ٚثٌؼجةذ ثٌّخضٍفز ٚثٌشٚثدؾ ٚثٌّٕظّجس ثٌؼذ٠ذر 
(1  )

ٌٍٕض ، ٟٚ٘ ثٌذٕجء ِٚج ٠ضذغ رٌه ِٓ  خجط١ز ثألعجع١ز ثي٠ضذ١ٓ ٌٕج ِّج عذك أٔٗ إٌٝ ججٔخ ثٌضأو١ذ ػٍٝ 

 طش٠ذز أد١جٔج ،ٚػ١ّٕز أد١جٔج أخشٜ إٌٝ ثٌؼاللجس ثٌشثدطز د١ٓ ثٌؼٕجطش ثٌّىٛٔز إشجسثس

 .ٌٙزٖ ثٌذ١ٕز 

 ِٓ ثالصغجق فٙٛ ٠ضطٍخ ِٓ ثٌّضٍمٟ  ٚثػّكأْ ثالٔغججَ ثػُ"ثٌذوضٛس ِذّذ خطجدٟ "٠ٚشٜ 

 أٚ ٠ٚضججٚص سطذث ثٌّضذمك ،طشف ثال٘ضّجَ جٙز ثٌؼاللجس ثٌخف١ز ثٌضٟ صٕظُ ثٌٕض ٚصٌٛذٖ 

ِٓغ١ش ثٌّضذمك أٞ ثالصغجق إٌٝ ثٌىج
2
 . 

 ثٌٕض ٞفعضغ ٞ"ٌِٗٞٚٓ عُ فئْ ِذجي ثٌٕض ٚ٘ٛ ٠ضٕجٚي ثالٔغججَ ػجدر ِج ٠ٍجأ إٌٝ صأٚ

 "٠ٚؼمذ ِؼٗ طالس د١ّّز ١ٌضؼجٚٔج ِؼج ػٍٝ ثٔججص ِّٙز ثٌفُٙ ٚثٌضأ٠ًٚ
(3)

 ٌٚىٟ ال ٠مغ فٟ 

فٙٛ ال ٠ز٘خ إٌٝ "ٌه ثٌخٍف١ز ثٌّؼشف١ز ثٌّضشثوّز فٟ رثوشصٗ سثٌشطؾ ٠جخ ػ١ٍٗ أْ ٠ضغٍخ ح

ػجٌُ ثٌٕض ٚ٘ٛ ػذجسر ػٓ طفذز د١ؼجء ،ٚإّٔج صىْٛ ٌٗ ِخضضٔز فٟ رثوشصٗ صغّخ ٌٗ 

دجٌضؼ١ُّ ثػضّجدث ػٍٝ ِذذأ ثٌٕظ١ش وّج صغّخ ٌٗ دئػجدر ثٌشأٞ فٟ ل١جعٗ ٚصظذ١خ دؼغ 

 ."أجضثةٗ
(4 )

٘ج وجصخ ثٌٕض ُِٚ٘زٖ ثٌضؼش٠فجس وٍٙج صش١ش إٌٝ ثألفىجس ٚثٌّؼٍِٛجس ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ ٠ض

دضٛظ١ف ِؼشفضٗ ثٌمذ١ٍز ٚثالصىجء ػٍٝ س ٚثٌمجسا ٠غؼٝ إٌٝ إ٠ججد خ١ؾ سف١غ ٠شدؾ صٍه ثألفىج

٠أصٟ ٌٍذالٌز  (ثٔغججَ ) إٌٝ أْ ثعضؼّجي وٍّز إػجفز ،ثٌضأ٠ًٚ ٚثٌم١جط  ٚغ١ش٘ج ِٓ ث١ٌ٢جس

ثِج ِالةّج ظػٍٝ ِف١ِٛٙٓ ِضمجد١ٍٓ صّجِج ،ثألٚي ٠ضؼٍك دّجّٛع ثٌخظجةض ثٌضٟ صجؼً ْ

                                                           

169.طالب خولة، مبادئ فً اللسانٌات ص:  ٌنظر-1    
2-6،ص2،2006محمد خطابً،لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،الدار البٌضاء ،المغرب،ط-2   

1999،423محمد مفتاح ،دٌنامٌة النص النظرٌة  والتطبٌق،مكتبة اآلداب،مصر،دط،- 3   
. المرجع نفسه،ن ص- 4  
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٘ٛ ٌٍٕٚظ١ز ٠ٕٚظش إ١ٌٗ ػٍٝ أٔٗ وً ٠ؤدٞ غٍٝ فؼً صٛثطٍٟ ٔججخ ٚثٌغجٟٔ أوغش صم١ٕز 

  ٠ٚضججٚص دذٚد  أٔٗ صضجدغ ج٠ًّالِظ وغ١شث دذٚد ثالصغجق ، فٙٛ ٠ٕظش إٌٝ ثٌٕض ػٍٝ

ثٌضؼجًِ ِغ ثٌشٚثدؾ ثٌشى١ٍز د١ٓ ثٌجًّ إٌٝ سٚثدؾ غ١ش شى١ٍز صضأعظ ػٍٝ ٔظشر ٌٙزٖ ثٌجًّ 

.   ٚأدذثط ف١ٙج وجٌؼاللجس ثٌغذذ١ز ٚػاللجس ثٌضضجدغ ثٌضِٕٟ  أػٍٝ أٔٙج ٚلجةغ

: أهمية االنسجام - 2         

ٚصىّٓ أ١ّ٘ز ثالٔغججَ فٟ ثٌؼاللجس ثٌشثدطز د١ٓ ثٌؼٕجطش ثٌّىٛٔز ٌذ١ٕز ثٌٕض ِٓ خالي 

ثٌٛعجةً ثٌّجغذر ٌٙزٖ ثٌؼاللجس ٟٚ٘ أدٚثس ثٌشدؾ ثٌضٟ ٠شٜ ِٓ شأٔٙج ػٍّجء ثٌٕض أْ 

فجٌجًّ دذْٚ سٚثدؾ د١ٕٙج ١ٌغش .دٚس٘ج ػشٚسٞ جذث فٟ ثٌشدؾ د١ٓ ثٌجًّ دّج ٠ىْٛ ٔظج 

ٔظج دضٝ ٌٚٛ وجٔش ِأخٛرر ِٓ وضجح ٠ؼٍُ لٛثػذ ثٌٍغز فٟٙ جًّ طذ١ذز ٔذ٠ٛج ،ٌٚىٕٙج ال 

.صضؼٍك دؼؼٙج ثٌذؼغ 
(1)

 

ٚال صىّٓ أ١ّ٘ز ٚعجةً ثٌشدؾ فٟ أٔٙج صىفً ٌٍٕض صشثدطٗ فذغخ ،دً ص١غش ٌٍغجِغ أٚ ثٌمجسا 

فّغضٍٙه ثٌٕض ثٌّٕطٛق أٚ ثٌّىضٛح ٠ؼضّذ فٟ صفجػٍٗ ِغ ثٌىالَ "ِضجدؼز ثٌخطجح ٚفّٙٗ 

 ثٌشٚثدؾ ٚػاللجس ثٌضؼجَ د١ٓ أجضثةٗ ٚ٘زث ثٌضفجػً ٠ؼٛد إٌٝ ٍِب ثٌفجٛثس ثٌضٟ إدسثنػٍٝ 

 "ٞصضخًٍ أجضثء ثٌٕض ٚ ص١ٙب ٌٗ دؼشٖٚ ثٌىً
(2)

 

 دضّج صفىه دالٌٟ ٠ٚضؼزس فّٙٗ ألْ فُٙ ثٌجٍّز ٠ظجدذٗإْ ثٌٕض ثٌزٞ ٠أصٟ ِفىه ثألٚطجي 

ِج فٟ ثٌٕض ِشْ٘ٛ دّؼشفز ٔٛع ػاللضٙج دجٌجًّ ثألخشٜ فئرث غّؼش ٘زٖ ثٌؼاللز دغذخ 

غ١جح أدٚثس ثٌشدؾ أٚ عذخ عٛء ثعضخذثِٙج ،صؼزس ِؼشفز إرث وجٔش جٍّز ِج ٔض١جز ٌغجدمضٙج 

ِٓ ٕ٘ج ٠ىْٛ ثٌضشثدؾ  ثٌٕظٟ أٚ ثٌضّجعه ثٌٕظٟ ٘ٛ ٚجٛد ".أَ عذذج ٌٙج صؤوذ٘ج أَ ٚصٕجلؼٙج 

ٚوالّ٘ج ٠ؤدٞ دٚسث ,ػاللز د١ٓ أجضثء ثٌٕض أٚ جًّ ثٌٕض أٚ فمشثصٗ ٌفظ١ز أٚ ِؼ٠ٕٛز 

صفغ١ش٠ج ألْ ٘زٖ ثٌؼاللز ِف١ذر فٟ صفغ١ش ثٌٕض فجٌضّجعه ثٌٕظٟ ٘ٛ ػاللز ِؼ٠ٕٛز د١ٓ 

ػٕظش فٟ ثٌٕض ٚػٕظش آخش ٠ىْٛ ػشٚس٠ج ٌضفغ١ش ثٌٕض ثٌزٞ ٠ذًّ ِجّٛػز ِٓ 

                                                           

خلٌل إبراهٌم األسلوبٌة و نظرٌة النص ، بٌروت المؤسسة العربٌة للدراسات و النشر، : ٌنظر- 1

135ص   
.136 المرجع نفسه ،ص - 2  
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ٚدٙزث ثٌّفَٙٛ ٠ظذخ ثٌضّجعه ٠ؼٕٟ ثٌؼاللجس أٚ ثألدٚثس ثٌشى١ٍز (1)"ثٌذمجةك ثٌّضٛث١ٌز

ٚثٌذال١ٌز ثٌضٟ صغُٙ فٟ ثٌشدؾ د١ٓ ػٕجطش ثٌٕض ثٌذثخ١ٍز ٚثٌخجسج١ز ،ٚ٘ٛ ثٌفظً د١ٓ 

ٔظ١ضٗ ألْ دذٚٔٗ صذمٝ ثٌّمجؽغ ثٌٍغ٠ٛز غ١ش ِضّجعىز ٚصّغً جّال غ١ش ِضشثدطز ٚال صشىً 

: ٔظج ،ٍٚٔخض وً ٘زث أْ أ١ّ٘ز ثالٔغججَ صىّٓ فٟ 

  ٌٟثٌضشو١ض ػٍٝ و١ف١ز صشو١خ ثٌٕض وظشح دال

                إػذثد سٚثدؾ ثٌضّجعه ثٌّظذس ٌٍٕظ١ز

   ثٌضؼشف ػٍٝ ِج٘ٛ ثٌٕض ِٚج ٘ٛ غٟ رٌه

: الفرق بين االتساق واالنسجام -3

فٟ ػٛء ِج عذك فئْ ثالٔغججَ أػُ ٚثشًّ ِٓ ثالصغجق ٠ٚفشع ػٍٝ ثٌمجسا صججٚص 

 فٟ ػّك ثةش٠ٓثٌّؼط١جس ثٌذجسصر فٟ ثٌٕض إٌٝ ثٌذذظ ػٓ ثٌججٔخ ثٌذالٌٟ ٚدضٝ ثٌضذثٌٟٚ ثٌغ

. ثٌٕض

سثْ ِؼج فٟ ثٌذسثعجس ثٌٍغج١ٔز ثٌّؼجطشر ،فئْ عٟٞ ٚإرث وجْ ِظطٍذج ثالٔغججَ ٚثالصغجق

ثٌججٔخ ثٌضجس٠خٟ ف١ٙج ٠ؼؼٕج أِجَ دم١مز ِفجد٘ج أْ ثٌىالَ ػٓ ثالٔغججَ عجدك ،فّغ ٔٙج٠ز 

 ِٛجٛدث ال وّفِٙٛٛال وّججي،ٌٚذ١جْ ثٌغض١ٕ١جس ٚدذث٠ز ثٌغذؼ١ٕجس ٌُ ٠ىٓ ِظطٍخ ثالصغجق

:  ٚثالٔغججَ أوغش ٠جذس أْ ٔضّؼٓ ثٌّغج١ٌٓ ث٢ص١ٓ ثٌفشق د١ٓ ثالصغجق

٠ذخ أدّذ ثٌّطجٌؼز ٚ٘ٛ ٌِٛغ ٠ضظفخ وً وضجح  * 

 ٘زث ثٌىضجح أعذٛع ِٓ ثٌضِٓ ٟٔٞسً٘ دئِىجٔه أْ صغ* 
(2)

 

٠ض١ٓ ٠ضمذٍٙج ثٌّضٍمٟ ِغ ثٌذىُ ػ١ٍٙج دأّٔٙج ِٕغجّضجْ ، ثٌّغجي ح٠شىً ثٌّغج١ٌٓ ٚدذص١ٓ خطج

د١ّٕٙج ال " ٘ٛ"ثألٚي صضذمك ف١ٗ ثالعضّشثس٠ز ػٓ ؽش٠ك ػٕظش ٌغٛٞ شىٍٟ ٘ٛ ثٌؼ١ّش 

 غ١ش أْ ، ػٓ ػاللز ثٔفظجي ٔذبثٌظج٘ش ٞف ثٌّغجي ثٌغجٟٔ   جضةٟصٛجذ ػاللز شى١ٍز د١ٓ
                                                           

عفٌفً احمد،نحو النص،اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي ،المكتبة زهراء الشرق، -1
.98،ص2001القاهرة،دط،   

. 124،ص2007مفتاح بن عروس،االتساق واالنسجام،رسالة دكتوراه،جامعة الجزائر،-  2
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ثٌّضٍمٟ فٟ ٘زٖ ثٌذجٌز ال ٠ٛظف ِؼشفضٗ ثٌٍغ٠ٛز دً ِؼشفضٗ ثٌّٛعٛػ١ز أٚ ِج ٠غّٝ دّؼشفز 

ثٌؼجٌُ 
(1)

 

ٌٚتٓ صُ صذذ٠ذ ٘جص١ٓ ثٌظج٘شص١ٓ ثٌّذممض١ٓ ٌالعضّشثس٠ز ثٌذال١ٌز فٟ ثٌٕض ،ثألٌٚٝ صّظ 

. ثٌججٔخ ثٌٍغٛٞ ٚثٌغج١ٔز صّظ ثٌججٔخ ثٌضذثٌٟٚ 

 ثٌّمجدٍز د١ٓ ثالصغجق ٚثالٔغججَ صضأعظ ػٍٝ ِمجدٍز أخشٜ د١ٓ ثٌٕض أ٠ْٚالدع ٕ٘ج 

ٚثٌخطجح ٚصضفشع ػٓ ٘زٖ ثٌّمجدٍز ِمجدالس أخشٜ صشىً ِذٛس٠ٓ ِضذسج١ٓ ِٓ ثألػٍٝ إٌٝ 

:ثثألعفً ِٚٓ ثألعفً إٌٝ ثألػٍٝ ٚ٘ىز
2
 

 نص خطاب

 جٍّز لٛي

 ف١ُِٛس وٍّز

 ِغضٜٛ ثٌذالٌز ِغضٜٛ ثٌّذ ١ٌٌٛز

 ثالصغجق ثالٔغججَ

ٔظجَ ثٌمٛثػذ ثٌٍغج١ٔز  ِجّٛع ثٌّؼج١٠ش ثالجضّجػ١ز ثٌٍّّٛعز

 ثٌضشى١ٍز

 

دؼغ ٠ؼٕٝ أْ وً جٍّز صغضٕذ ػٍٝ عجدمضٙج ٚثال٘ضّجَ دٙزث  حإْ صؼٍك ثٌجًّ دؼؼٙج       

ِٓ غ١ش ثٌّؤوذ دً ِٓ غ١ش ثٌّذضًّ أْ »:د١ّٕج ٠مٛي"فجْ د٠ه "ثٌضؼٍك ٠ظٙش دٛػٛح ِغ 

 3« ٌٍىٍّجس فمؾ صضجدؼجِغٍّج أْ ثٌجٍّز ١ٌغش.....٠ىْٛ ثٌٕض ِجّٛػز ِٓ ثٌجًّ 

 فٕٙجن إرْ ِج ٠جؼً ِٓ ٘زٖ ثٌجًّ ٔظج أٞ ٚدذر ،ٚإرث وجْ ثٌٕذٛ ٠غؼٝ إٌٝ صذذ٠ذ ِجّٛػز 

ِٓ ثٌمٛثػذ ثٌضٟ صذىُ ثٌٛدذثس ثٌّىٛٔز ٌٍجٍّز ٚإدشثص أٔٛثع ثٌؼاللجس ثٌضٟ صم١ّٙج ٘زٖ 

                                                           

.نفس المرجع السابق،ن ص-  1  
.المرجع نفسه ،ن ص-   2  
45تون فان دٌك، النص و السٌاق، ص-   3
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ثٌٛدذثس ِغ دؼؼٙج ٌضشىً ِٓ ٘زٖ ثٌؼٕجطش ثٌٛدذر ثٌضٟ ٔغ١ّٙج ثٌجٍّز ،ف١ٍظ ِٓ ثٌظؼخ 

 .إرث ٔذٓ أعذضٕج أْ ثٌٕض ٠ض١ّض دجٌٛدذر ٚأٔٗ فٟ ثٌضى٠ٛٓ ١ٌظ ِجشد ٚطف ٌٍجًّ

صالدُ ٌٍؼٕجطش ثٌّشىٍز ٌٙزث ثٌٕض ثيإرث ثالصغجق ٘ٛ ِظٙش ثٌضّجعه ثٌذ١ٕز ثٌغطذ١ز ٌٍٕض ٚ

٠ز ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ سدؾ جُِٕز دذث٠ضٗ إٌٝ ٔٙج٠ضٗ ٠ٚمَٛ ػٍٝ ثٌٛعجةً ثٌشى١ٍز ثٌٕذ٠ٛز ٚثٌّغ

 .                                خزثآٚصم٠ٛز ثٌجًّ ِٚضضج١ٌجس ثٌٕض ٌٍمٛي دأٔٗ ٠شىً وال ٚثدذ ِش

ٌّفِٟٙٛ د١ٓ ثٌٕض ٚثٌّضٍمٟ ٠ٚمَٛ ػٍٝ ٚعجةً ٚػٕجطش ثأِج ثالٔغججَ فٙٛ ثٌضالدُ ٚثٌضشثدؾ 

ثإلششثن ،ثٌؼاللجس ثٌذال١ٌز ،ثٌغ١جق ،ثٌّؼشفز ثٌخٍف١ز،ِٛػٛع :ِٕطم١ز ٟٚ٘ وغ١شر ِٕٙج 

ثٌخطجح ،ثٌذ١ٕز ثٌى١ٍز ،ثٌضغش٠غ ،د١ظ صشضغً ٘زٖ ث١ٌ٢جس ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌذالٌٟ ٚثٌضذثٌٟٚ 

ٟٚ٘ ػذجسر ػٓ ِمجسدجس ع١جل١ز صشوض ػٍٝ ثٌؼٛثًِ  ثٌٍغ٠ٛز ثٌضٟ صٛجذ دثخً ثٌٕض ٔفغٗ 

ِٚمجسدجس ِمج١ِٗ د١ٓ ٠مَٛ ثٌمجسا دضٛظ١ف خذشثصٗ ٌضفغ١ش ِج وجْ غجِؼج ،ٚدؼ١ٍّجس ػم١ٍز 

. ٌغ٠ٛز ثٌخجسجز ػٓ ثٌٕض إلػجدر دٕجء ثٔغججِٗ ثيغ١ش ثيِؼمذر ِشصىضث ػٍٝ ثٌؼٛثًِ 

ِغأٌز ثٌضذثخً د١ّٕٙج دم١ش ِغضّشر ٚإػجدر ِج وجْ ٠ؼذش ػٓ ثألٚي فغ١ش أْ ٘زثْ ثٌّفِٙٛجْ 

 .ٞ دجٌغجْ
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 :آلياث االنسجام 

 جٌمحسب دٚسدٔح ئٌٝ جٌكذ٠ع هٓ دٚس جٌكذ٠ع هٓ ٠ٚك  جالٔغؿحَ،آ١ٌحشجٌىالَ هٓ   ئْ        

ٚرٌه ذحٌطذسؼ فٟ ذ١ٕس ِوشف١س ،ٚؾٙذٖ جٌطأ٠ٍٟٚ جٌزٞ ٠رزٌٗ ٌشذؾ أؾضجء جٌٕض دال١ٌح 

جٌٕض ِطّحعه جٌٛقذجش ، فحٌّطٍمٟ ِٓ ٠س جٌطٟ ضؿوً خفو١ٍس،ضىْٛ ذذج٠طٙح سطذ جٌوالِحش جي

جٌّرذم ٌٗ دٚس ور١ش فٟ جٌكىُ هٍٝ جٔغؿحَ جٌٕظٛص ٚضشجذـٙح خظٛطح ئرج وحْ جٌغ١حق 

ٌٚوً ٘زج ِح ٠ٍفص ٔلشٔح ئٌٝ  ِوٍَٛ ٌذٜ ٘زج جٌّطٍمٟ،ٚجٌزٞ ؾحء ف١ٗ ٘زج جٌٕض ذحسصز 

جفطشجع أْ غّس ششٚؽح خحطس ذّطٍمٟ جٌخـحخ، ِٕٙح أْ ٠ّطٍه ِوحسف ٚغمحفحش ٚأدٚجش 

،ال ع١ّح أْ وػ١شج ِٓ جٌخـحذحش ذكحؾس ئٌٝ ئقحٌس فىش ٚضشى١ً جٌذٚس جٌُّٙضإٍ٘ٗ ٌٍم١حَ ذٙزج 

 ٌٍٛطٛي ئٌٝ جعطخشجؼ جٌواللحش جٌخف١س جٌطٟ ضؿوً جٌواللحش جٌخف١س ِٕٗ ٚقذز ج ٚئِوحْسؤٞ

دال١ٌس 
(1) 

فاْ  جش غ١ش جٌّطشجذـس ال ٠شىً ؾٍّس ع١ٍّس هٕذ هٍّحء جٌطشو١د،َِػٍّح أْ قشذج ِٓ جٌّٛسفٟ

قشذج ِٓ جٌؿًّ غ١ش جٌّطشجذـس ال ٠شىً ٔظح ِٕغؿّح أ٠ؼح، ٌزٌه جهطرش هٍّحء جٌٕض 

جالٔغؿحَ ِفِٙٛح ِشوض٠ح فٟ ِؿحي ٔكٛ جٌٕض ٚهٍّٛج هٍٝ ػرؾ ج١ٌ٢حش ٚجٌمٛج١ٔٓ جٌطٟ 

: ي آ١ٌحش جالٔغؿحَ فٟ جٌٕض هٍٝ جٌّغطٜٛ جٌذالٌٟ ٚجٌطذجٌٟٚ ٟٚ٘ وحٌطحٌٟ ضغضكىّٗ ئرج ضش

: مبدأ اإلشراك- 1

ِٚوٍَٛ أْ جٌٛجٚ قشف هـف ٠ششن  وّح ٠ؿشٞ جٌوـف ذ١ٓ جٌىٍّحش وزٌه ذ١ٓ جٌؿًّ،

جٌػحٟٔ ِن جألٚي فٟ جٌكىُ جإلهشجذٟ ٚقشف ٔغك ٠مطؼٟ أْ ٠ىْٛ ذ١ٓ عحذمس ٚالقمس ِٕحعرس 

ٚ٘ٛ ِح ٠غّٗ ذحٌؿٙس جٌؿحِوس 
(2)

 

                                                           

   
 

فتحً رزق خوالدة ، تحلٌل الخطاب الشعري ، ثنائٌة االتساق و االنسجام ،دار : ٌنظر  -  1

32 ص 2006 1أزمنة ،عمان، األردن، ط   
احمد دروٌش ، دراسة األسلوب بٌن المعاصرة و التراث ، دار غرٌب للطباعة و - 2

175، ص 1998، 1التوزٌع القاهرة ط   
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ال ٠طظٛس ئششجن ذ١ٓ ":ِرذأ هحِح هٍٝ شىً لحهذز لحي"هرذ جٌمح٘ش جٌؿشؾحٟٔ "ٌٚمذ ٚػن 

"ف١ٗ ش١ث١ٓ قطٝ ٠ىْٛ ٕ٘حن ِوٕٝ ٠من رٌه جإلششجن
1

 ٚجإلششجن ٠طُ ئِح ذ١ٓ هٕظش٠ٓ 

ِطوحؽف١ٓ أٚ أوػش أٚ ذ١ٓ ؾٍّط١ٓ ِطوحؽفط١ٓ  

: اإلشراك بين العناصر-1-1

٠ٚطُ رٌه ذوـف هٕظش٠ٓ غحٌرح ِح ضىْٛ جٌّغحفس جٌّو٠ٕٛس ذ١ّٕٙح ذو١ذز ٌٍٛلٛف هٍٝ جٌؿحِن 

ذ١ٓ جالغ١ٕٓ ٚأْ جٌـش٠مس ضفحؾة جٌمحسب ٌّح ال ٠ٕطلشٖ قشف١ح ، أٞ ضغطروذ جٌّطٛلن ٚضكٍٗ ِكٍٗ 

غٟ جٌّطٛلن ف١ىػش جٌغّٛع ٚجٌّفحسلحش ٚجٌؿٛجِن ج١ٌّ٘ٛس ذ١ٓ جٌوٕحطش 
(2) ،

ٚ ِػحي رٌه
 

جٌفوالْ ٠ٕٙد ٚ
 

٠ّٕف فٙزجْ جٌفوالْ ِطٕحفشجْ ٔك٠ٛح ٌىّٕٙح ِخطٍفحْ فٟ جٌّوٕٝ ، فحالٚي 

٠غٕذ جٌٝ جٌّطىٍُ هٕٗ طفس ضروذٖ هٓ جالخش٠ٓ ، ٚجٌػحٟٔ ٠غٕذ ج١ٌٗ طفس ِكرٛذس فر١ٓ ٘زجْ 

 .جٌفوالْ جٌّطوحؽفحْ هاللس ضؼحد ضرشس جٌؿّن ذ١ّٕٙح 

: اإلشراك بين الجملتين -1-2

ئٌٝ جٌّؿّٛهحش فٟ جٌٕكٛ جٌٛف١فٟ ضذي هٍٝ ٚجلو١س ٚضٕمغُ جٌٛلحتن "أقّذ جٌّطٛوً "٠ز٘د 

أهّحي ،أقذجظ ،ٚأٚػحم ٚقحالش ٚألْ هـف ٠خؼن ٌٕفظ جٌم١ٛد جٌطٟ :ئٌٝ أسذوس أطٕحف 

: ضكىُ جٌّكّٛالش ٚ٘زٖ جٌم١ٛد 

،ٚ ٠ّػً ٠ؿد أْ ضىْٛ جٌؿًّ جٌّطوحؽفس دجٌس جٌظٕف ٔفغٗ ِٓ جٌٛلحتن  :قيد تناظر الىقائع  (أ

٠ظٕن ِٓ لذ١ِٗ ٔٙحسج ٚ ٠غطو١ش قزجء ج١ًٌٍ غُ ٠ٕطؼش ِح ال  )ٌٙح ِكّذ خـحذٟ  وّح ٠ٍٟ 

ّٟٚ٘ ٚ خ١حٌٟ ، ق١ع ٠طؿٍٝ جٌّٟٛ٘ فٟ : فحٌواللس ذ١ٓ ٌؿٍّط١ٓ ؾحِوحْ جغٕحْ ّ٘ح  (٠حضٟ

ٚسٚد جٌٕٙحس فٟ جٌؿٍّس جألٌٚٝ ٚ ٚسٚدٖ ج١ًٌٍ فٟ جٌػح١ٔس فحٌواللس ذ١ٓ جٌؿٍّط١ٓ فٟ جٌُٛ٘ ٟ٘ 

                                                           

72، ،ص 1978عبد القادر الجرجانً، دالئل اإلعجاز، دار المعرفة ،بٌروت ،دط، - 1
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جٌطؼحد أِح جٌخ١حٌٟ فرٛؾٛد جٌمذَ فٟ جألٌٚٝ ٚ جٌكزجء فٟ جٌػح١ٔس ٚ ٚٚسٚدّ٘ح فٟ ؾٍّط١ٓ 

.ِطؿحٚسض١ٓ ضطمٜٛ جٌواللس 
(1)

 

٠ؿد أْ ضىْٛ جٌؿًّ جٌّطوحؽفس دجٌس هٍٝ ٚلحتن ِٕط١ّس ٌٕفظ جٌكمً  : الحقل الداللي وحدة (ب

 فّػحي جٌطٕحلغ هّش قض٠ٓ ٚ عو١ذ ٚ ِػحي .جٌذالٌٟ شش٠ـس أال ضىْٛ ِطٕحلؼس أٚ ِطشجدفس 

 .هّش قض٠ٓ ٚ ضو١ظ فٙزجْ جٌؿٍّطحْ ال ٠كممحْ قمال دال١ٌح 

٠ؿد أْ ضىْٛ جٌؿٍّس جٌّوـٛفس ه١ٍٗ ٚجٌّوـٛفس قح١ٍِٓ  :قيد تناظر الىظائف التداوليت  (ج

 ،ٌٕفظ جٌٛف١فس جٌطذج١ٌٚس
(2 ) 

سجلظح ٌٍطشجخ وٟ ٠طػحءخ ٚ ): ٚ ٠ّػً ٌٙح ِكّذ خـحذٟ ذحٌمٛي 

سغُ جْ وٍّس جٌشلض ِكزٚفس ( جٌشلض )فىٍّس جٌشلض هـف هٍٝ هًّ  (ٌٍشؿش وٟ ٠ٕحَ

ئال أْ جٌّكّٛالْ ِطّحغالْ  ٚ ٕ٘ح ٠رذٚ جْ ضػحؤخ ِمذِس جٌَٕٛ ، ٚ ّ٘ح ِوح ٠شطشوٓ فٟ 

 (3). جالعطشخحء ٚ جٌطػحلً فّٙح ٠ظرحْ فٟ ٔفظ جٌكمً جٌذالٌٟ 

سجضٗ جالٔفشجد٠س ٚجٌؿ١ٍّس ٠إدٞ دٚسج ضّحعىح وّح أٔٗ فٗٚجٔـاللح ِّح ضمذَ ِرذأ جإلششجن ضُ

 .٠ش١ش ئٌٝ ئِىحْ جؾطّحم جٌوٕحطش ٚجٌظٛس ٚضوٍك ذوؼٙح  ذوغ فٟ هحٌُ جٌٕض 

: العالقاث الدالليت -2

٠كطٛٞ وً ٔض فٟ دجخٍٗ هٍٝ هذز هاللحش دال١ٌس ٠غطـ١ن جٌمحسب ِٓ  :ِفِٙٛٙح  2-1*

.  خالٌٙح ضك١ٍٍٗ ٚفُٙ ِح ٠طؼّٕٗ

ٔٛهح ِٓ   ي ضظحج وً قٍمس ٚضكًّ  ذ١ٓ جٌّفح١ُ٘ ضظحي الش جقٍمح٘ح ْذأ"ـ عوذ ِظٍٛ"٠وشفٙح 

، شىالأٚ ٌٗ ١٘ثس ضكذد ، أٚ قىّحأٚ طفح ٚ ه١ٍٗ  ضكًّ ْضشضرؾ ذٗ ذأٞ ٌزَ ج ٌٍّفٙٛجٌطو١١ٓ

٠ؼف١ٙح ١ٔس ػّش ق١حٔح هاللحْ أ كح٘ش وّح ضىٛيفػكس ، ٚجذؾ ٌغ٠ٛسسٚج شىً يفلذ ضطؿٍٝ ٚ

                                                           

.267المرجع نفسه ،ص : ٌنظر - 
1
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جٌٕض ْ ٠ىٛٔح ٘، ٚعطٕرحؽالجذـش٠ك ٜ ٠ٛؾذ ٌٗ ِغض أْ عطـ١ن ٠٘حذ، ٚجٌٕض هٍٝ جٌّطٍمٟ 

.٠ً ٌٚطأف جالخطال ِٛػٛهح
(1)

 

، دْٚ  ١ٍّس ذوؼٙح ذروغجلِط١ٌٛحضٗ جذؾ جف جٌزٞ سؿش أ ؾّن ٌذال١ٌس ضوًّ هٍٝش ج فحٌواللح

. كح٘شٖيفعحتً شى١ٍس س ٚكٙٛ
(2)

 

:  أنىاعها 2-2

 Eugène   ("ج ٔح٠ذأٚؾ١ٓ)عس  دسجىلٔحدج ئعط،جٌذال١ٌسش جٌواللحجٌّؿ١ذ جؾ١ًّ هرذ ٔف لذ ط ٚ

Naida  " وّح ٠ٍٟ  جٌر٠ٛ١ٕسٌذال١ٌس  ش جٌواللحج:عُجؿٍك ه١ٍٙح أ: 

 :لمتكافئت اإلضافيت ث العالقاا*

.  ِخطٍفسعـك١س ي شىحأ فٟ ّح أ غ١شز،قذٚجالٌس  رٚ دِف١ِٛٙٓ ذ١ٓضشذؾ ٚ

 :لمختلفت اإلضافيت ث العالقاا*

ٌمؼ١س ج هٓ  ضخطٍفال١ٌسدػحفس ئٌػح١ٔس جٌمؼ١س  ج فٟأْال ٜ، ئٌفكٛجِطّحغٍطٟ  ني لؼ١طنيضشذؾ ذ

 .ذٙحضشضرؾ ٌٚٚٝ ألج

ٜ  ألخشج ذذ٠ٍس هٓ جّ٘حقذئض١ٓ  لؼ١ذ١ْٓ ضىٛ:ليت  اإلبدالعالقت ا*

 ذط١ٓسِطؼح أٚ ض١ٓ ِطمحذٍض١ٓ لؼ١ذ١ْٓ ضىٛ ٚ:لتقابليت العالقت ا*

  جٌخ...فو١ٍٓ  أٚ غ١ٓقذ أٚ ض١ٓ لؼ١ذ١ٓف١ٙح سْ ٠مح ٚ:نت رلمقااعالقت  *

    خش آخرش ِىًّ ٌخرش ضشطًّ هٍٝ :يلمحتىاعالقت *

                                                           

268 سعد مصلح، نحو اجرومٌة للنص الشعري ، ص  1  
.268محمد خطابً، لسانٌات النص ،ص:  ٌنظر 2
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ق ضطـش، ِوحٟٔ وػ١شز ش ٚالالد هٍٝ جألٌٌٚٝمؼ١س جضشطًّ ف١ٙح  :لتفصيل ل واإلجمااعالقت *

ضوذ ِٓ جذشص جٌواللحش جٌذال١ٌس "  ٚخشٜألجضٍٛ ز قذجٌٛجٌطفظ١ً جِٓ ء ٌػح١ٔس ذشٟجٌمؼ١س ج١ٌٙح ئ

جٌطٟ سوض ه١ٍٙح هٍّحء جٌٕض ٌىٛٔٙح ضؼّٓ جضظحي جٌّمحؽن جٌٕظ١س ذروؼٙح جٌروغ ذفؼً 

ِح ضّٕكٗ ٘زٖ جٌواللس ِٓ جعطّشجس٠س دال١ٌس ذ١ٓ ِمحؽن جٌٕض ، وّح ضؿذس جإلشحسز ئٌٝ ئْ ٘زٖ 

"جٌواللس ال ضغٍه دِٚح فٟ فؼحء جٌٕض ٔفظ جالضؿحٖ فٟٙ ضغ١ش ٚفك جضؿح١٘ٓ
(1)

 ٚ ٘زج ٠وٕٟ 

جٔٗ لذ ٠ّىٓ أْ ٠طمذَ جٌّفظً هٓ جٌّؿًّ فٟ جٌٕض ،ٚ رٌه ٌطكم١ك غح٠س ِو١ٕس ، فٙزٖ 

جٌواللس ضغُٙ فٟ ضشض١د جألفىحس ٚ ضٕل١ُ أؾضجء جٌٕض هٍٝ ٔكٛ ٠ىْٛ ِوٗ جٌٕض وال ِٛقذج 

 .ِٕطلّح ضٕل١ّح ِٕـم١ح 

ٚػٛم جٌُهٓ أ  ال ٠طؿضجٌْػح١ٔس ِٛػٛهح ِو١جٌمؼ١س  ج ضؿغذْ وأ: ءلكل بالجزاعالقت *

 . ٌٚٝألجٌمؼ١س  ج ضكٌٍّٗٞزط جألعحج

 ٌٗ  آخش ِّحغًِح ِٓ ؿش٠ك ظ طف قذ ٚهرشضطُ  ٚ:لكيفيتاعالقت  *

 ِو١ٓظ ٌكذو المكاني جٟٔ ٌضِس جإلؿحجضطُ ذٛطف  . :رإلطاأو المحيط اعالقت *

    أشىحٌٙحف ذحخطالعرر١سٌش جٌواللح جٚضؿغذ٘ح :لمنطقيت ث العالقاا*

  ألغشج/خعدجٌُ- 

جٌٕط١ؿس /جٌغرد -

  جٌٕط١ؿس/ٌٛع١ٍس ج-

ع ٌغشج/ٌٛع١ٍس ج-

  جٌؿٛجخ/ؽ ٌششج-

ٌطكمك ج/ط ألعحج-

                                                           

272  المرجع السابق، ص- 1
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جٌٕط١ؿس  /جٌّفطشع
(1)

 

ٟٚ٘ هاللس ضشذؾ ذ١ٓ ِف١ِٛٙٓ جٚ قذغ١ٓ "    فٙزٖ جٌواللس ضطوٍك ذشذؾ جٌغرد ذٕط١ؿطٗ 

،جقذّ٘ح ٔحضؽ هٓ جالخش، فحٌواللحش جٌشجذـس ذ١ٓ ِفح١ُ٘ لذ ضىْٛ ٚجػكس ٚ لذ ضىْٛ غ١ش 

ٚجػكس ، فطكطحؼ ِٓ جٌمحسب ؾٙذج فٟ جٌطفغ١ش ٚ جٌطأ٠ًٚ ٚ جعطخذَ ِح فٟ ِخضٚٔٗ ِٓ 

.ِوٍِٛحش ٚ غ١ش رٌه ، ٚ ٟ٘ هاللحش ال ضخؼن ٌٍؼرؾ ٚ جٌطكذ٠ذ 
(2)

فٙزٖ جٌواللس ضطـٍد " 

ِٓ جٌمحسٞ ؾٙذج فٟ ٌطفغ١ش ٚ جٌطك١ًٍ ،ٚ جعطخذجَ  ِح فٟ رٕ٘ٗ َ ِوٍِٛحش أٚ ِوحسف ضغحهذٖ 

 .هٍٝ رٌه

فطـشلص ئ١ٌٙح جٌمؼ١س جٌػح١ٔس ذٕٛم ِٓ ,وحْ ضىْٛ جٌمؼ١س جألٌٚٝ هحِس: عالقت العام بالخاص

ٟٚ٘ ضّىٓ ٌٍّطٍمٟ ضغ١ًٙ ه١ٍّس جٌطك١ًٍ ٚجٌفُٙ ٌٍٕض’جٌخظٛص أٚ جٌوىظ 
(3 )

٠ّىٓ "ق١ع

فٟ ق١ع ,ئْ ضطرن ٘زٖ جٌواللس جٌذال١ٌس ذذء ِٓ هٕٛجْ جٌٕض جٌزٞ وػ١شج ِح ٠شد ذظ١غس جٌوَّٛ 

ٚ٘زج القطٛجتٗ هٍٝ هٕحطش ِشوض٠س ضىْٛ ذّػحذس ٔٛجز ضّٕٛ ,٠ىْٛ ذم١س جٌٕض ضخظ١ظح ٌٗ

"ٚضطٕحعً هرش جٌٕض ٚف١ٗ قطٝ ٠ىطًّ ذٕحءٖ
(4)

ٚ٘زج ٠وٕٟ جْ جٌوٕٛجْ فٟ أٞ ٔض ٠ّىٓ جْ ,

 . ٚجٌٕض ِح ٘ٛ ئال ضخظ١ض ٌٗ,ٔوطرشٖ ِؿّال ٌمؼح٠حٖ

جٌكّحي " ٚ فٟ ٘زج ٔغطذسؼ ٘زٖ جٌواللس ٚفك جٌوٕٛجْ ف١وطرش جٌوٕٛجْ هِّٛح ِػال فٟ لظ١ذز 

 .ٚ ِح ٠ذٚس فٟ جٌٕض ِٓ أفىحس ٚ ِوحْ ضخظ١ظح ٌٗ" جٌػم١ً

 :مىضىع الخطاب-3

٘ٛ ٔٛجز ِؼّْٛ جٌٕض جٌطٟ ٠مَٛ ه١ٍٙح ِغحس أفىحسٖ ٘زج جٌٕض ، ٚ لذ ٠طكمك ِٛػٛم 

 هٓ ؽش٠ك جٌورحسز جٌّفغشز جٌّٛؾضز جٌّخطظشز ٌّؼّْٛ أٚجٌٕض فٟ ؾضء ِو١ٓ ِٕٗ 

                                                           

جمٌل عبد المجٌد ، البدٌع بٌن البالغة العربٌة و اللسانٌات النصٌة ،الهٌئة المصرٌة العامة : ٌنظر - 2
.142،ص 1998للكتاب ،القاهرة ،دط    

2 142المرجع السابق، ص : ٌنظر - 
  

.المرجع نفسه ، نفس الصفحة :ٌنظر - 2   
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جٌٕض
(1)

٘ٛ ِح ، أٚ ٌوحِس ٌٗز جٌفىشْ جضىٛٚ ضٛقذٖ سز جٌخـحخ جٌطٟ  ذإ"ٖ س ذحهطرحفٙٛ ٠كذد ، 

ِح ٠مذِٗ، أٚ ِح ٠مٌٛٗجٌخـحخ ، أٚ قٌٛٗ ٚس ٠ذ
(2)

٘ٓ ز فٟ رٌوحٌم ، فحٌّوٍِٛحش أٚ جٌوٕحطش ج

ِٓ م جٌخـحخ ، ٚ ِٛػٛ جٌطٟ ضّػً  جٌوٕحطش رجضٙح" ٟ٘ ٌٕض   ِو١ٓ ضٗ جءذوذ لشجٌّطٍمٟ 

: ّ٘ح أعحع٠ٓ١١ٓ دٚس:    ٠إدٞ فٙٛ غّس  
(3)

 

. ؾٙح   ألعحعٟ ٌذّجٌّشضىض  جألٔٗ س جٌخـحخ ، فىح أضٕل١ُي فٟ ُ٘ ذشىً فوحعح٠* 

 جٌّطٍمٟ   ئٌٝذ١ٕس ذحٌجٌوحٌُ جٌّطظٍس ذحٌّٛػٛم  ِوشفس ئٌٝج ِإشش٠وطرش  * 

 جٌطخحؽر١س جٌطٟ ضغطّذ جأللٛجي ضذٚس قٌٛٗ أعحع١حجْ ِٛػٛم جٌخـحخ ٠وذ ِشوضج           

ٚ ٔغطـ١ن جْ ٔكذد ِفَٙٛ جٌّٛػٛم هرش قذعٕح " ِٕٗ ه١ٍّس جِطذجد هرش وحًِ جٌٕض ، 

 جٌؿحِن جٌزٞ ٠ؿوً ِٓ ِمـن خـحذٟ ِح قذ٠ػح هٓ جٌّرذأجٌٍغٛٞ جٌزٞ ٠ّىٕٕح ِٓ ٚطف رٌه 

" ِح شٟء
(4)

  

ِف١ِٛٙٓ فوح١١ٌٓ فٟ ضم١١ذ ِٛػٛم جٌخـحخ ، فٟ " ٠ٛي"ٚ " ذشجْٚ" ٚ جلطشـ جٌرحقػحْ      

جٌّٛػٛم ، ٘زج جألخ١ش ٠طّػً  ئؽحسلحهذز جٌٛؾح٘س ٚ :  جٌوحَ ٚ ّ٘ح ذاؽحسٖ جسضرحؽح أوػشؾوٍٗ 

فٟ جٌّالقُ جٌغ١حل١س جٌطٟ ضٕوىظ هٍٝ جٌٕض ذٛطفٗ جٌرٕحء جٌشىٍٟ جٌزٞ ٠طّػً ف١ٗ جٌمٛي ، ٚ 

ضغطّذ ِٓ دجخً جٌخـحخ ٔفغٗ أٚ ِٓ جٌغ١حق جٌّحدٞ وطرذ٠ً جٌشفشز ٚ جٌواللحش جٌمحتّس هٍٝ 

ٚ "ٚ ٕ٘ح " أٔص"ٚ " أٔح" ضٛص٠ن جألدٚجس فٟ جٌو١ٍّس جٌطٛجط١ٍس ، ٚ جألدٚجش جالشحس٠س ِػً 

ألٔٙح ضمن خحسؼ جٌٕض" ج٢ْ
(5 )

 

                                                           

.277المرجع نفسه ص -  1
  

عزة شبل ، علم لغة النص ، النظرٌة و التطبٌق المقامات اللزومٌة للسرقسطً ، مكتبة االداب ، مصر -5
.191،ص1999، دط،    

.192المرجع السابق، ص -  3  
محمد لطفً الزلٌطً و منٌر الترٌكً ، جامعة الملك سعود، : براون و ٌول، تحلٌل الخطاب ت - 2

  .85 د ط، ص 1997الرٌاض، 

 

طه عبد الرحمن ، السان و المٌزان او التكوثر العلقلً ، المركز الثقافً العربً،بٌرةت ،لبنان و :  ٌنظر-3
. 244،ص1،1998الدار البٌضاء ، المغرب ،ط  
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        أِح لحهذز جٌٛؾح٘س فٟٙ ِرذأ ضأ٠ٍٟٚ ٠ٕؼرؾ ذٗ جٌطخحؽد ،ٚ ٟ٘ فٟ جٌّوٕٝ جٌٍغٛٞ 

ِمحذٍس جٌٛؾٗ ٌٍٛؾٗ ، ٚ ف١ٗ ٠وطّذ جٌّطخحؽرحْ هٍٝ ِرحدب وحٌطوحًِ ٚ جٌطوفف ٌطكم١ك قذز 

جٌخـحخ جٌطٙذ٠ذٞ قطٝ ضغًٙ ه١ٍّس جٌطرحدي  جٌطخحؽرٟ ٚ ٘ٛ ٠محذً ِرذأ جٌطأدخ هٕذ 

ِٓ ؾٙس أخزٖ ذحٌؿحٔد جٌوٍّٟ ِٓ جٌطٙز٠د ، ٚ ه١ٍٗ فحْ جٌو١ٍّس جٌطخحؽر١س " la koff"الوٛف

ضرٕٝ أعحعح هٍٝ جٌغ١حق جٌزٞ ٠كظش جٌّٛػٛم فٟ ئؽحس ِكذد ٚ ٚٚجػف ٚ جٌؿحٔد جٌطأد٠رٟ 

جٌزٞ ٠ؿوً جٌخـحخ ؽحذوح ضفحه١ٍح ذ١ٓ جٌّشحسو١ٓ 
(.1)

 

٠خطضي ٚ ٠ٕلُ ٚ ٠ظٕف جألخرحس جٌذالٌٟ ٌٍّططح١ٌحش وىً ضٍه "       ئرج فّٛػٛم جٌخـحخ 

" ٟ٘  ٚف١فس ِٛػٛم جٌخـحخ جٌزٞ ٠وذ ذ١ٕس دال١ٌس ٚ أدجز ئؾشجت١س 
(2 ) 

ٚ ِوٕٝ ٘زج أْ 

 .جٌّٛػٛم جٌخـحخ ذحٌغ جأل١ّ٘س فٟ ضك١ًٍ جٌٕظٛص 

  :البنيت الكليت-4

ضٕلُ ذ١ٕس ِف١ِٛٙس ٠س سضظٜٛ ذأٔٙح ذ١ٕس جٌىرشٌٍر١ٕس ِفِٙٛٗ " van dayk"٠هْ د فحيحدد

أخشٜ ِطٛج١ٌس ضٕل١ّح ضشض١رح
(3) 

أٞ أْ جٌر١ٕس جٌىرشٜ ٟ٘ ضّػ١ً دالٌٟ أِح جٌمؼ١س ِح جٌّؿّٛهس 

ِٓ جٌمؼح٠ح ، أٚ جٌخـحخ ذأوٍّٗ 
(4 ) 

ٚ " وّح أٔٙح وحٍِس ٚقحفلس فٟ جٌر١ٕس جٌّٛػٛه١س ٌٍٕض 

" ٟ٘ ضطغُ ذذسؾس ِٓ جالٔغؿحَ ٚ جٌطّحعه ٚ ٘زج جٌطّحعه رٚ ؽر١وس دال١ٌس 
(5)

 

أِح و١ف١س ضكذ٠ذ جٌر١ٕس جٌىرشٜ ٌٍٕض ، فحْ جٌّالقق أْ جٌمشجء ٠خطحسْٚ ِٓ جٌٕض هٕحطش 

ِّٙس ضطرح٠ٓ ذحخطالف ِوحسفُٙ ٚ ج٘طّحِحضُٙ ٚ آسجتُٙ ٚ ه١ٍٗ ٠ّىٓ أْ ضطغ١ش جٌر١ٕس جٌىرشٜ 

 :ضطّػً ف١ّح ٠ٍٟ  " van dayk" ٌٍٕظٛص فٟٙ وّح ٠ششقٙح 

                                                           

.245المرجع السابق ،ص : ٌنظر-  1
  

42 محمد خطابً لسانٌات النص ص  2  
النص و السٌاق ، استقصاء فً الخطاب الداللً التداولً ترجمة عبد القادر قنٌنً : ٌنظر فان دٌك - 3

44محمد خطابً ، لسانٌات نص ص :  ٌنظر188ص 200افرٌقٌا الشرق المغرب    
.44محمد خطابً، مرجع سابق ،ص:ٌنظر-  4

  

. 328،ص1992صالح فضل ،بالغة الخطاب و علم النص ، عالم المعرفة ، الكوٌت ، دط،- 5   
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ضكزف ِٓ ِططح١ٌس لؼح٠ح ؾ١ّن جٌمؼح٠ح جٌطٟ ١ٌغص ششٚؽح ٌطفغ١ش : جٌكزف أٚ جالٔطمحء 

 جٌمؼح٠ح جٌال قمس فٟ جٌٕض 

 جعطرذجي ِططح١ٌس لؼح٠ح ذحٌمؼ١س جٌطٟ ضٕـٛٞ ه١ٍٙح وً ٚجقذز ِٓ جٌمؼح٠ح جٌّططح١ٌس : جٌطو١ُّ 

 

  

جعطرذجي ِططح١ٌس لؼح٠ح ذمؼ١س ضك١ً ئؾّحال ئٌٝ جٌكذظ رجضٗ جٌزٞ ٠ك١ً ئٌٝ : جٌطشو١د أٚ جٌرٕحء 

.لؼح٠ح جٌّططح١ٌس  ذشِطٙح 
(1)

 

٘زٖ جٌو١ٍّحش ال ٠ّىٓ أْ ضوًّ ئال هٍٝ أعحط ِوشفطٕح ٌٍوحٌُ ، جٌطٟ ضؿوً ِٓ ئدسجوٕح جٌزٕٟ٘ 

ِح هٓ جٌٛفحتف . ٌٍٕض ٚفك جٌخ١ٍس جٌػمحف١س ٚ جٌّوشف١س ، ِٕٚٗ ضُ ضـر١ك ٘زٖ جٌمٛجهذ 

 :جٌّٕٛؽس ذحٌر١ٕس جٌىرشٜ فططّػً ف١ّح ٠ٍٟ 

جٌشذؾ ذ١ٓ أؾضجء جٌٕض جٌٛجقذ ، أٚ ذ١ٓ فمشجش جٌٕظٛص ِٓ خالي جالٔغؿحَ جٌر١ٕحش  - 1

 جٌظغشٜ جٌّىٛٔس ٌٙح 

ضوًّ جٌر١ٕس جٌىرشٜ جٌشحٍِس هٍٝ ضمذ٠ُ  ِخطظشجش ٚ ضٍخ١ظحش ٌٍٕظٛص ِٓ خالي  - 2

ه١ٍّطٟ جٌكزف ٚ جالعطرذجي  ٚ ضغحهذ جٌر١ٕس جٌىرشٜ جٌمحسب هٍٝ ئٔطحؼ ٔض ؾذ٠ذ ٠كطٛٞ هٍٝ 

هاللحش خحطس ذحٌٕض جألطٍٟ ف١شىً ٌٗ ِٛػٛهح ِو١ٕٕح ٚفمح ٌفّٙٗ جٌخحص ، ٚ رٌه ِٓ 

، ف١و١ذ ذٕحء ِوٍِٛحش ؾذ٠ذز جٔـاللح ِّح ٘ٛ  (ٌٍٕض)خالي ِّحسعطٗ  ٌو١ٍّحش جعطذال١ٌس ٌٗ 

.ِٛؾٛد فٟ جٌٕض جألطٍٟ 
(2)

 

جفطشجع ٠كطحؼ ئٌٝ ٚع١ٍس ضٛػكٗ ٚ ضؿوٍٗ ِمرٛال وّفَٙٛ : " ئرج فحٌر١ٕس جٌىرشٜ ٟ٘ 
("3) 

 

                                                           

فان داك النص بناؤه ووظائف ، ترجمة جورج ابً صالح مجلة العرب و الفكر العالمً بٌروت لبنان - 1

65 ص 1989 05العدد    
2

سعٌد حسن بحٌري دار القاهرة :فان داٌك ، علم النص ،مدخل متداخل االختصاصات ، ترجمة : ٌنظر- 
.86،ص 1،2001للكتاب ، القاهرة ، مصر ، ط  

.46لسانٌات نص ، مرجع سابق ،ص -  3
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   :التغريض- 5

(ذأٔٗ ٔمـس ذذج٠س لٛي ِح )" :   ٠ٛي" ٚ" ذشجْٚ"      ٠وشفٗ
(1 )

٠ٚمَٛ جٌطغش٠غ ذحٌركع فٟ 

جٌواللس جٌطٟ ضشذؾ ِٛػٛم جٌخـحخ ذوٕٛجٔٗ ، رٌه أْ جٌوٕٛجْ ٚع١ٍس ضور١ش٠س ِّىٕس هٓ 

 جٌّٛػٛم  ٚ أدجز ل٠ٛس ٌٍطغش٠غ ، ٚ جٌـش٠مس جٌّػٍٝ قغد ٚؾٙس ٔلش جٌذجسع١ٓ ٟ٘  

جهطرحسٖ ٚع١ٍس ل٠ٛس ٌٍطغش٠غ ، ألٕٔح ق١ٓ ٔؿذ جعُ شخض ِح ِغشػح فٟ هٕٛجْ جٌٕض " 

ٔطٛلن جْ ٠ىْٛ رٌه جٌشخض ٘ٛ جٌّٛػٛم ، ئْ ٘زج جٌطٛلن جٌخحٌك ذّلٙش جٌطغش٠غ ، ٚ 

ضكذ٠ذج هٍٝ شىً هٕٛجْ ، ٠وٕٟ أْ جٌوٕحطش جٌّغشػس ض١ٙة ١ٌغص فمؾ ٔمـس ذذج٠س ضر١ٓ 

قٌٛٙح جٌالقك فٟ جٌخـحخ ، ذً أٔٙح ض١ٙة أ٠ؼح ٔمـس ذذج٠س ضم١ذ ضأ٠ٍٕٚح ٌّح  ع١ٍكك
(2)

 "

فحٌوٕٛجْ ٠مذَ ٚػ١فس ئدسجو١س ٘حِس ضٟٙء ٌٍّطٍمٟ ٌرٕحء ضفغ١ش ٌٍٕض أٚ ِح ٠خرش ذٗ جٌٕض ٚ 

ِٓ ٘زج جٌّٕـٍك ٠ّىٓ ئْ ٠وذ جٌوٕٛجْ ؾضءج ِٓ جٌر١ٕس جٌىرشٜ
(3)

 فٙٛ ٠غحهذ هٍٝ ضٕش١ؾ 

جٌزجوشز ٚ ضكف١ض٘ح ٚ ٠ّف جٌمحسب فشطس ضزوش ِؼّْٛ جٌٕض ، ٚ جعطكؼحس جٌّوحسف 

فحٌطغش٠غ ٚ جٌرٕحء ٠طوٍمحْ ذحالسضرحؽ جٌٛغ١ك ذ١ٓ ِح ٠ذٚس فٟ جٌخـحخ ٚ أؾضجتٗ . جٌّطظٍس ذٗ 

ٚ ٠طُ جٌطغش٠غ . ٚ ذ١ٓ هٕٛجْ جٌخـحخ أٚ ٔمـس ذذج٠طٗ ِن جخطالف ف١ّح ٠وطرش ٔمـس ذذج٠س 

ضىش٠ش جعُ جٌشخض ٚ جعطوّحي جٌؼ١ّش جٌّك١ً ئ١ٌٗ ، ضىش٠ش ؾضء ِٓ " ذـشق ِطوذدز ِٕٙح 

جعّٗ  العطوّحي فشف جٌضِحْ ٠خذَ خحط١س ِٓ خظحتظٗ ، أٚ ضكذ٠ذ دٚس ِٓ أدٚجسٖ فٟ 

فطشز ص١ِٕس 
(.4) 

فٙزٖ جٌـشق ضغحهذ جٌمحسب أٚ ِكًٍ جٌخـحخ هٍٝ ضٛػ١ف  ٚ فُٙ ِمظٛدٖ " 

ٚ هٍٝ ٘زج جألعحط فحٌطغش٠غ ٠شذؾ ذ١ٓ هٕٛجْ ٚ ِٛػٛم جٌخـحخ ، ٚ ٠ؿوً جٌخـحخ 

ِطّحعىح هّٛد٠ح ٚ جٌوٕٛجْ ِورشج هٓ جٌّٛػٛم ْ الْ جٌوٕٛجْ ٘ٛ أٚي ِح ٠ذجُ٘ ذظ١شز 

 .جٌمحسب ٚ ٘ٛ هًّ فٟ جٌغحٌد همٍٟ ٠طٌٛذ ِٓ جٌٕض

 

                                                           

161براون و ٌول ، تحلٌل الخطاب ،ص  -  1
  

  2 293محمد خطابً ،لسانٌات النص، ص  
88فان داٌك علم النص،  ص :  ٌنظر  3  

68 ،ص1998 ، 2احمد مختار عمر ،علم الداللة   ، عالم الكتب ، القاهرة ط 4
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 :السياق-6

 ذذٚس جٌغ١حق فٟ فُٙ جٌٕض أذشصُ٘ جٌغرو١ٕحشأٌٚٝ جٌٍغ٠ْٛٛ ج٘طّحِح ِطضج٠ذج ِٕز ذذج٠س       

ال ٠ىشف " ظف١ش"جٌطٟ لحِص ِذسعطٗ هٍٝ أعحط جٌّوٕٝ ٌّٚوٕٝ هٕذُ٘ وّح طشـ " ظف١ش"

 : ج٢ض١سئال ِٓ خالي ضٕغك جٌٛقذز جٌٍغ٠ٛس ٚخٍض ئٌٝ ضكذ٠ذ جٌّوٕٝ ٠طٛلف هٍٝ جٌششٚؽ 

ضك١ًٍ جٌغ١حق جٌٍغٛٞ طٛض١ح ٚقشف١ح ٌٚغ٠ٛح ِٚوؿ١ّح ٚٔك٠ٛح - 

ذ١حْ شخظ١س جٌّطىٍُ ٚجٌّخحؽد   -

 ذ١حْ ٔٛم جالغش جٌزٞ ٠طشوٗ جٌىالَ - 

ذ١حْ ٔٛم جألغش جٌٛف١فس جٌىال١ِس -
(1)

  

ٚ٘زٖ جٌششٚؽ ذمٛز هٍٝ أْ جٌّوٕٝ ِطظً جضظحال ذحٌغ١حق ، ئرج ٠طوزس جٌفظً ذ١ّٕٙح ٚال     

٠طظٛس أقذّ٘ح ٚجألخش ١ٌظ ِطشرٙح ٚضرشص أ١ّ٘س جٌغ١حق فٟ جٌفُٙ ذأٔٗ ٠كظش ِٓ ؾٙس هذد 

. جٌّوحٟٔ جٌّّىٕس جٌطٟ ٠ٕطؿٙح جٌخـحخ ٚأٔٗ ٠غحهذ هٍٝ ضكذ٠ذ جٌّوٕٝ جٌّمظٛد 

: أْ هٕحطش جٌغ١حق لحذٍس ٌٍطظ١ٕف ئٌٝ ِح ٠ٍٟ "ِظ ٞ٘ح"فٟ سأٞ جٌٍغٛٞ 

 أٞ جٌّطىٍُ أٚ جٌىحضد جٌزٞ ٠كذظ جٌمٛي :(جٌّشعً)جٌرحظ  -

٠ٚوٕٟ جٌغحِن أٚ جٌمحسب جٌزٞ ٠طٍمٝ ٠ٚغطّن ٠ٚغطمرً جٌمٛي  :(جٌّشعً ئ١ٌٗ )جٌّطٍمٟ  -

                                                           

ٌنظر محمد شاوش ، أصول تحلٌل الخطاب فً النظرٌة النحوٌة العربٌة ، تأسٌس نحو النص ، جامعة - 1
.01/07ص ،2001 ،2مانوبا ، كلٌة اآلداب ، تونس ، مج    
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ئر ٚؾٛدُ٘ ٠غحُ٘ فٟ ضكذ٠ذ ِوٕٝ جٌكذظ جٌىالِٟ  :جٌّغطّو١ٓ  -

ٟٚ٘ ِكٛس جٌكذ٠ع  :جٌّٛػٛم أٚ جٌشعحٌس  -

٠ٚمظذ ذٗ جٌلشف جٌضِحٟٔ ٚجٌّىحٟٔ ٌٍكذظ  :جٌلشف  -

 

٠ُ جٌٛؾٗ ؾ١س ٌٍّطفحه١ٍٓ وطمحطٚيٚأٞ جٌواللحش جٌف١ضٞ:جٌٛػن جٌؿغّحٟٔ جألؽشجف جٌّشحسوس  -

 .جش ٚ جالِحءجش شحسجإل ٚ

أٞ جٌى١ف١س جٌطٟ ضُ ذٙح جٌطٛجطً ذ١ٓ جألؽشجف جٌّشحسوس فٟ جٌكذظ جٌىالِٟ ٌفلح : جٌمٕحز - 

 .،وطحذس ، ئشحسز 

 ٚ ٟ٘ جٌٍغس أٚ جٌٍٙؿس أٚ جألعٍٛخ جٌّغطوًّ : جٌشفشز جٌّغطوٍّس - 

أٞ ؽر١وس جٌكذظ جٌطٛجطٍٟ جٌزٞ ٠ّىٓ جْ ٔؼّٓ دجخٍٗ ّٔـح خـحذ١ح : ط١غس جٌشعحٌس - 

 .ِو١ٕح 

 ٚ ٘ٛ جٌزٞ ٠طؼّٓ ضم١١ُ جٌىالَ  : جٌـحذن - 

).ٚ٘ٛ ِح وحٔص ضٕٛٞ جألؽشجف جٌّشحسوس ٌٍطٛطً ئ١ٌٗ وٕط١ؿس ٌٍكذظ جٌىالِٟ : جٌغشع- 
1

) 

وٍٙح هٕحطش ضغُٙ فٟ ه١ٍّس خٍك جٌٕض وّح ضغحُ٘ " ٘ح٠ّظ "   فحٌوٕحطش جٌطٟ أشحس ئ١ٌٙح 

فٟ فّٙٗ ، ٚهٍٝ ِكًٍ جٌخـحخ ئْ ٠خطحس ِٕٙح ِح ٘ٛ ػشٚسٞ فٟ ِوشفس جٌكذظ جٌطٛجطٍٟ  

ٚال ٠ّىٓ ئْ ضىْٛ ِؿطّوس فٟ فُٙ خـحخ ٚجقذ ، فمذ ٠ٛؾذ ٕ٘حن هٕظش أٚ هٕظش٠ٓ 

 .غحٌر١ٓ فٟ ئٔطحؼ رٌه جٌخـحخ ٚ ضأ٠ٍٚٗ 

 :     ٚ لذ لغُ جٌٍغح١ْٔٛ جٌغ١حلحش ئٌٝ 

                                                           

47/50براون وٌول ، تحلٌل الخطاب، ص: ٌنظر  1  
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ِطّػٍس فٟ جٌٕض رجضٗ ذؿ١ّن ِغط٠ٛحضٗ جٌٍغ٠ٛس ، ٚ و١ٕٛٔطٙح ( : ِمح١ٌس )ع١حلحش ٌغ٠ٛس  (أ

جٌٕظ١س ، ئر أْ ِوٕٝ جٌىٍّس ال ٠طكذد ئال ذواللطٙح ِن جٌىٍّحش جألخشٜ فٟ جٌغٍغٍس جٌىال١ِس ٚ 

ِٛلوٙح ِّح ٠ؿحٚس٘ح ِٓ جٌىٍّحش جٌطٟ ضشطشن ِوٙح فٟ جٌغ١حق ، فٙٛ جٌزٞ ِٓ خالٌٗ ضطؿٍٝ 

دالٌس جٌىٍّس ِٓ خالي جعطوّحٌٙح 
(1)

. 

ٚ ٟ٘ فشٚف جٌٕض  ٚ ِالذغحضٗ جٌخحسؾ١س جٌطٟ ضشطًّ ( ِمح١ِس)ع١حلحش غ١ش ٌغ٠ٛس  (خ 

هٍٝ جٌـرمحش جٌّمح١ِس جٌّخطٍفس ٚ جٌّطرح٠ٕس جٌطٟ ٠ٕؿض ػّٕٙح جٌٕض 
(2)

، ٚ ٠ٕطٟٙ ػّٕٗ 

جٌّلٙش جٌخـحذٟ رٚ جٌشعحٌس جٌٍغ٠ٛس فٟ ِمحَ ِو١ٓ ،ف١ظ١د جٌّذٌٛالش جٌطغ١ش ئرج ضغ١شش ٚ 

.جخطٍفص جٌّٛجلف جٌطٟ ضغطخذَ ف١ٙح جٌىٍّحش 
(3)

 

    ئرج فحٌطّحعه جٌٕظٟ ِشضرؾ جسضرحؽح ٚغ١مح ذحٌغ١حلحش جٌّخطٍفس ، عٛجء جٌذجخ١ٍس أٚ جٌخحسؾ١س 

 .، ضشطشن ٚضطؼحفش ِن غ١ش٘ح ِٓ أدٚجش ضّحعه ٌطكم١ك جٌٕظ١س 

:  المعرفت الخلفيّت - 7  

ئْ جٌٍغس ذحضص جٌٛع١ؾ ذ١ٓ جٌّغطو١ٍّٓ ئر ذٛجعـطٙح - ج١ٌَٛ -       ِٓ جٌّوٍَٛ ٌذٜ جٌذجسع١ٓ 

ضؿوً جٌطفحهً جالؾطّحهٟ  ٚجٌػمحفٟ ٚ جٌّوشفٟ ذٛؾٗ هحَ ، ٚ ٠طكمك هٍّٕح ذحٌوحٌُ جٌخحسؾٟ ، 

ق١ع ٠غوٝ جٌمحسب أٚ جٌّطٍمٟ هٕذ ضك١ٍٍٗ ٔظح ِح ئٌٝ جعطخذجَ ِح ٠ٍّٗ هٕذٖ ِٓ ِوحسف ٚ 

، ئّٔح ٠غطو١ٓ جٌٛفحع ٚٞفك١ٓ ٠ٛجؾٗ خـحذح ِح ال ٠ٛجؾٙٗ ٚ ٘ٛ خح" ِوٍِٛحش عحذمس ٌٗ 

ذطؿحسذٗ جٌغحذمس ، ذّوٕٝ جٔٗ ال ٠ٛجؾٙٗ ٚ٘ٛ خحٌٟ جٌز٘ٓ، فحٌّوشٚف أْ ِوحٌؿطٗ ٌٍٕض 

جٌّوح٠ٓ ضوطّذ ِٓ ػّٓ ِح ضوطّذٖ هٍٝ ضشجوُ ٌذ٠ٗ ِٓ ِوحسف عحذمس ضؿّوص ٌذ٠ٗ ومحسب 

ِطّشط لحدس هٍٝ جالقطفحف ذحٌخـٛؽ جٌوش٠ؼس ٌٍٕظٛص ٚ جٌطؿحسخ جٌغحذك ٌٗ لشجءضٙح ٚ 

ِوحٌؿطٙح 
(4)

فحٌّطٍمٟ ذّخضٚٔٗ جٌفىشٞ ٚ جٌػمحفٟ ٠غطـ١ن ئْ ٠فىه ٚ ٠إٚي جٌّفشدجش ." 

                                                           

68احمد مختار عمر ،علم الداللة، ص :  ٌنظر 1  
جمال مباركً ، التناص و جمالٌته فً الشعر الجزائري المعاصر ، إصدار رابطة إٌداع الثقافة : ٌنظر-3

  151، بوحٌدر ، الجزائر ، دط ، دت، ص 
احمد مداس ، لسانٌات النص نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري ، عالم الكتب الحدٌث ، اربد :  ٌنظر-4

89، ص2007 1، االردن ، ط   
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جٌّخطضٌس ، ِّح ٠إدٞ ذٗ رٌه ئٌٝ جٌطوشف هٍٝ دالٌطٙح ٚ فُٙ ِوح١ٔٙح ، فحٌمحسب جٌزٞ ٠ٛجؾٗ 

ٔظح قذغ١ح ه١ٍٗ أْ ٠ىْٛ ٍِّح ذحٌط١حسجش جألدذ١س ٚ جٌٕمذ٠س جٌكذ٠ػس ، ٚجٌطغ١شجش جٌّكذغس هٍٝ 

ِغطٜٛ جٌشىً ٚ جٌّؼّْٛ فٟ جٌمظ١ذز ، وً ٘زج ٠وطرش صجد ٠شىً جإلؽحس جٌزٕٟ٘ ٚ جٌّوشفٟ 

جٌزٞ ٠مشج ذٗ جٌمحسب ٔظٗ ٚ ٔمظذ ذىٍّس جإلؽحس ٟ٘ ؽش٠مس ضّػً ذٙح جٌّوشفس جٌخٍف١س ق١ع 

ئٌٝ أْ ِوشفطٕح جٌّخضٔس فٟ جٌزجوشز هٍٝ شىً ذ١حٔحش ٚ " " ١ٕ١ِغىٟ " ٠ز٘د جٌرحقع 

، ضّػً ٚػو١حش ؾح٘ضز ق١ع أْ جٌّطٍمٟ ال ٠كطحؼ ئْ طحدف وٍّس " ِوـ١حش ٠غ١ّٙح جألؽش 

جٌخ ، ذحهطرحس أْ ٘زٖ .....  ِٕضي فٟ خـحخ ِح ، ئْ ٠زوش ذحْ جٌّٕضي ٌٗ عمفح ٚ ذحذح 

"جٌّوٍِٛحش ؾح٘ضز ٌذ٠ٗ 
(1)

 

 فوٍٝ جٌمحسب ئْ ٠ٕلُ ِوشفطٗ جٌخٍف١س فٟ جؽش ٚ ِذٚٔحش ٌىٟ ٠ؿوً أدٚجضٗ ٚ ئؾشجءجضٗ 

جٌطك١ٍ١ٍس ِٕؼّس ٚ ِٛؾٙس ضٛؾ١ٙح ع١ٍّح ٚ طك١كح ، ٚ جْ ٠ٛجؾٗ أٞ ٔض ذّح ض١ٍّٗ خٍف١طٗ 

ٚ ِٓ جؾً ئذشجص ٘زج جٌـحذن جٌّٕلُ قحٚي جٌرحقػْٛ ٠ٕطّْٛ ئٌٝ ضخظظحش " جٌخحطس ذٗ 

ِخطٍفس ضّػ١ً ٘زٖ جٌّوحسف جٌّخضٔس فٟ جٌزجوشز ٚ ذكػٙح ذـش٠مس ه١ٍّس ضّىٓ ِٓ جوطشحف 

"جٌو١ٍّحش جٌز١ٕ٘س جٌطٟ ٠شغٍٙح جٌمحسب أغٕحء ِٛجؾٙس ٔض ِٓ جٌٕظٛص 
(2) 

 

فحٌّوشفس جٌخٍف١س ضغحهذ جٌمحسب أٚ جٌّغطّن هٍٝ فُٙ دالالش جٌٕظٛص ِٚوح١ٔٙح ٚ رٌه ِٓ 

خالي ِوٍِٛحضٗ ٚ ِوحسفٗ جٌطٟ جوطغرٙح عحذمح  ، ٚ ِكحٌٚس سذـٙح ذحٌٕض أٚ جٌخـحخ جٌزٞ 

 .  ٠ٛجؾٙٗ 

                                                           

63 المرجع  نفسه، ص - 1
  

62المرجع نفسه، ص -  2
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:البنٌة السطحٌة - 1  

نظمت هده القصٌدة فً سجن بربروس فً القاعة التاسعة الهزٌع الثانً من اللٌل أثناء تنفٌذ 

 جوٌلٌة 18و دلك لٌلة  (احمد زبانا)حكم اإلعدام على أول شهٌد دشن المقصلة المرحوم 

1955 
.

(1)
 

لٌنفد " احمد زبانا"     تطرق مفدي زكرٌا فً بداٌة قصٌدته إلى رسم الصورة التً أخذها 

و كأنه , علٌه حكم اإلعدام لٌبلػ المقصلة و هو ٌختال كالمسٌح و إشعاعه بالمرح و الحبور 

ال ٌتحدث عن رجل تقدم إلى المقصلة لتزهق روحه بعد لحظات ، و إنما عن إنسان ٌعٌش 

لحظات ٌعٌشها كلها سعادة و نشوة ،فلم ٌرهبه الموت الذي ٌراه منتصبا أمامه على بعد 

خطوات ، بل انه فخور بتلك النهاٌة سعٌد بذلك المصٌر ، ألنه ٌعرؾ قداسة مبدئه الذي 

ٌموت فً سبٌله ، فالموت عنده ٌقظة و ابتداء لبعث جدٌد ٌتسم بالصالبة و تطهٌر و خالص 

 .ٌعتمد على المواجهة ال االنسحاب  

و هدا التصوٌر هو نتٌجة إلشراق نفسٌة الشاعر و ما خصه علٌها من نشوة و انطالق و ما 

بإعدامه، " احمد زبانا " ٌعٌشه الشاعر فعال و بكل مشاعره ، و تأثره بزمٌله فً السجن 

ولكنه تأثره كان من نوع خاص هو شعور نحو من قضى نحبه فً سبٌل مبدأ مقدس   

، و هذا ما قدمه فً قصٌدته قائال إن الثورة فً الجزائر لم تندلع إال بعد " تحرٌر الوطن "

أن أثبتت الحلول  السٌاسٌة و الوسائل السلمٌة وحدها فً تحقٌق االستقالل و منح الشعب 

أمنه و استقراره ، و بذلك لقنت فرنسا درسا من قبل زبانا و رفاقه و أضحى كل من البالد 

مثل زبانا ٌرٌد البطولة و االستشهاد فً سبٌل هدا الوطن و اإلصرار على المواجهة 

 .والنضال لتحرٌر الوطن 

 

                                         
9، ص2000، سنة 4مفدي زكرٌا ، اللهب المقدس، موفم للنشر،الجزائر، ط -   .    1
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 :آلٌات االنسجام فً القصٌدة 2

 :مبدأ اإلشراك - 1

 .ٌتم اإلشراك ما بٌن عنصرٌن متعاطفٌن أو جملتٌن متعاطفتٌن 

ان العطؾ بٌن العنصرٌن ؼالبا ما تكون " نجد فً النص : اإلشراك ما بٌن العناصر 1-1

المسافة المعنوٌة بٌنهما بعٌدة ، و دلك للوقوؾ على الجامع بٌن االثنٌن ففً قصٌدة الدبٌح 

 :نجد أن بعض األمثلة " الصاعد

 :الروح والمالئكة - 

أننا أمام اسمٌن احدهما خاص و اآلخر عام ٌشتركان فً مقوم المالئكة فاألول هو اسم 

جبرٌل علٌه السالم و الثانً هو اسم جبرٌل علٌه السالم و الثانً هو اسم ٌدل جموع 

 المالئكة و علٌه فلن العالقة بٌن االثنٌن هً عالقة اتصال 

  2:العالقات-

تعد العالقات الداللٌة المبنٌة فً النص لها األثر األكبر فً عملٌة االنسجام النصً من خالل 

 :تحقٌقه مبدأ االستمرارٌة الداللٌة و من خالل هدا سوؾ نتناول أنواع العالقات التالٌة 

 سنبٌن عالقة اإلجمال و التفصٌل فً القصٌدة فً بعض النماذج : اإلجمال و التفصٌل 2-1

 :منها 

 قام ٌختال كالمسٌح وئٌدا        ٌتهادى نشوان ٌتلو النشٌدا :اإلجمال
(1 )

 

 :التفصٌل 

 باسم الثؽر، كالمالئك،،او كالط             فل ،ٌستقبل الصباح الجدٌدا

 شامخا انفه جالال وتٌها                   رافعا رأسه ٌناجً الخلودا

                                         
.  9مفدي زكرٌاء ، اللهب المقدس،ص-    1
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 رافال فً خالخل ،زؼردت تم            أل من لحنها الفضاء البعٌدا

 حالما ،كالكلٌم كلمه المج                 د فشد الحبال ٌبؽً الصعودا

 و تسامى ، كالروح فً لٌلة القد         ر إسالما ٌشع فً الكون عٌدا

 وامتطى مذبح البطولة ، مع             راجا ، ووافى السماء ٌرجو المزٌدا

و تعالى مثل المؤذن ٌتلو                كلمات الهدى ،و ٌدعو الرقودا 
(1)

 

جاء مجمال فقد ذكر زبانا و هو ٌختال فً مشٌته ثم  جاءت  (1 )نالحظ أن البٌت رقم

األبٌات لتفصل هدا المجمل من خالل ذكر صفاته و تفصٌل فٌها من خالل التشبٌهات و 

رموز لٌس خالل ذكر صفاته و تفصٌل فٌها من خالل التشبٌهات و رموز لٌبٌن صورة 

 .و هٌبته و شجاعته أثناء قٌامه إلى المقصلة " احمد زبانا"

 :اإلجمال

وارو عن ثورة الجزائر لالؾ    الك و الكائنات ذكرا جمٌال (21)
(2) 

 

 36 إلى ؼاٌة البٌت الشعري 22من البٌت : التفصٌل

ففً البٌت الشعري ورد القول مجمال ،فقد ذكر الثورة المجٌدة وتعظمها إال أن هذا المجمل 

 : و سنذكر المفصل للمجمل فٌما ٌلً 36 إلى البٌت 22جاء تفصٌله ابتداء من البٌت 

اندفعنا مثل الكواسر / بهرنا بالمعجزات / جهاد ٌذرو الطؽاة / ثورة تمال العوالم رعبا 

شباب مثل   /من كهول ٌقودها الموت / جٌوش مضت ٌد هللا تزجٌها /جبال رهٌبة شامخات /

شاركت فً الجهاد آدم و حواء / صباٌا مخدرات تبارى /شٌوخ محنكٌن كرام / النسور  

 امة حرة /  األحرار/ دماء زكٌة /

                                         
.9المرجع السابق ، ص -   1 

11نفس المرجع السابق، ص  - 2  
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 و من خالل هده النماذج تعٌن للقارئ على الفهم و الربط بٌن األفكار و الدالالت و بالتالً 

ٌتمكن من كشؾ معانً و خباٌا القصٌدة 
 

 :وقد استخدمت فً قوله :  الشرط و الجواب 2-2

أنا إن مت فالجزائر تحٌا         حرة، مستقلة لن تبٌدا - 
(1) 

و جواب شرطه هو أن الجزائر ستبقى حٌة  (انأ إن مت  )فنجد الشرط فً قول زبانا 

 .مستقلة لن تبٌدا فموته ال ٌعنً موت الجزائر 

 :و أٌضا فً قوله

و إذا الشعب داهمته الرزاٌا        هب مستصرخا ،وعافا  الركودا 
(2)

 

و إذا الشعب ؼازلته األمانً       هام فً نٌلها ٌدك السد ودا 
(3)

 

و جواب  (إذا الشعب ؼازلته األمانً )،  (إذا الشعب داهمته الرزاٌا  )فنجد الشرط فً

 (ٌدك السدودا). (هب مستصرخا و عافا الركودا )الشرط على التالً 

  (إذا  )و أداة الشرط هً

 : عالقة العموم و الخصوص 2-3

ٌمكن ان نعتبر عنوان القصٌدة الذبٌح الصاعد عموما و ما ٌدور فً النص من أفكار و 

معانً تخصٌصا له ، فمن خالل العنوان نعرؾ بأن هذا الذبٌح كان ال ٌهاب الموت و اقبل 

صاعدا و مقداما و شجاعا و هذا ما وجدناه من خالل قراءتنا للقصٌدة ،و تصوٌر هذا البطل 

و ذكر صفاته و تفاصٌله على ما أقدم علٌه أثناء إعدامه فكان باسما ،مختاال شامخا ، 

مستعدا الن ٌضحً بنفسه من اجل بالد مستقلة حرة مواجها عدوه و جالدٌه و قهرهم بهاته 

البسالة و ثقته بنفسه و اطمئنانه و نشوته و صموده أمامه ، فكان بذلك مثاال لكل من فً 

 البالد و تأثره بهم و اندفاعهم للثورة و تحرٌر الوطن 

 

                                         
.10المرجع السابق ،ص -   1  
15المرجع نفسه ،ص-   2  
.16المرجع نفسه،ص-  3  
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 :موضوع الخطاب- 3

ٌعد موضوع الخطاب آلٌة من آلٌات االنسجام النصً إذ بفضله ٌتماسك النص ككل ،بحٌث 

إن المواضٌع الجزئٌة المشكلة له تتجمع و تنظم لتؤدي فً النتٌجة إلى موضوع أساسً 

 .ٌدور حوله الخطاب 

كانت مرآة عاكسة للشهٌد احمد زبانا حٌن إقدامه " الذبٌح الصاعد " فهذه القصٌدة المعنونة  

للمقصلة و تصوٌره لما عاشه الشاعر و زمٌله زبانا   إبان الثورة من مرارة االحتالل و 

 .اؼتصاب األرض 

فلقد صدر الشاعر مفدي زكرٌا وهو ٌتقدم  نحو المقصلة حتى انتهى إلٌها ٌتمثل الحق - 

الذي ٌخرج من ظلمات السجن وصورة الذجر الذي ٌتنفس كل لٌل الن الشدائد محك  

.                                                         الرجال زبانا كان ٌعانق الحٌاة أخرى

والن الرجل كان بٌن ٌدي خالقه كانت صور اإلنسان المظلوم المقهور تحت جالدٌه أقوى 

من هذا الجالد الملثم الخانق صور جعلت مفدي إنسانً الرؤٌا بحٌث تحدث عن الثورة 

 المجٌدة وعن أبنائها وما قاموا به لتحرٌر البالد

و الصمود فً وجه العدو وتلقٌن فرنسا درسا وفً مقطع آخر ٌتحدث عن معاناة  

الجزائرٌٌن وكٌؾ ٌقومون لصد العدو وعدم رضاهم بالعٌش كعبٌد وجٌاع ومواجهة 

 .االستعمار والوقوؾ فً وجه والصمود وعدم الهزٌمة والخسران 

وفً المقطع األخٌر ٌعبر الشاعر عن موقؾ الجزائرٌٌن من االستعمار وجعل زبانا مثلهم 

فً البطولة واالستشهاد  وتلقٌت فرنسا درسا وإقبال على النصر والفوز وإصرارهم على 

 القتال حتى النهاٌة 
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احمد "فمن خالل هذه المواضٌع الجزئٌة لكل مقطع فان مدار الموضوع فٌها هو البطل 

واقبال المقصلة كالبطل ٌمثل كل الجزائرٌٌن وصار مثلهم األعلى فً شجاعته " زبانا 

 .وصموده وتفجٌر الثورة لتحقٌق االستقالل والنصر 

لكً نحصل على البنٌة الكلٌة ألٌة "إلى أننا  " "vane dake ٌذهب  : البنٌة الكلٌة- 4

متوالٌة ٌجب علٌنا أن ننفذ مجموعة من العملٌات وطبٌعة هذه العملٌات كلها حذفٌة تنفذ من 

"اجل اختزال النص إلى بنٌة داللٌة كلٌة
1  

      :هذه القواعد وٌمكن حصرها فٌما ٌلً  (vane dake)وقد حدد 

 الحذؾ أو االختٌار 1- 

 البناء-3/    التعمٌم      - 2

الذبٌح "وانسجاما مع إشارتنا السابقة إلى أن لكل خطاب بنٌة كلٌة سنبحث عنها فً النص 

 الصاعد 

 ٌمكن أن نقسم النص إلى محاور تعد موضوعات ٌحمل علٌها النص محموالت عدة 

إقبال زبانا إلى المقصلة "المحور األول أن المعلومة األساسٌة فً المقطع األول هً 

 "كالبطل

وعلٌه فان المحور االول " زبانا"وما تالها تعتبر معلومات ثانوٌة وتفصٌل للصفات 

 " زبانا"معلوماته األساسٌة هً شجاعة 

 :المحور الثانً 

ابتدأ المقطع بما ٌتصل بالمحور األول قام ٌختال كالمسٌح وئدا واستنادا للعملٌات التً استند 

الٌها المعلومة العرضٌة التً ٌنبؽً حذفها هً كل ماجاء بعدها حتى أن نصل البٌت 

                                         
.223محمد خطابً ، لسانٌات النص مدخل إلى االنسجام الخطاب، ص-  1  
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وعلٌه 36حتى البٌت " زبانا"والذي ٌركز وما بعده على الثورة وما فعله زبانا ورفاق 21

 "أبطال الثورة المجٌدة وشجاعتهم "فان المحور الثانً معلوماته األساسٌة 

المحور الثالث ركز المقطع الثالث على إصرار أبطال الثورة وصمودهم أمام العدو و تلقٌن 

الدرس لفرنسا و لقد جاءت الكثٌر من العبارات التً تشٌر الى ذلك ، هب مستصرخا 

لقنا فرنسا بالحرب .،اصعقً الجبان ، انطلق الرشاش، سوؾ ال ٌعدم الهالل صالح الدٌن 

،جعلنا لجندها دار لقمان قبورا ،فحٌن ننظر الى هذه العبارات فإننا نعمم المحور الثالث 

ثورة الشعب الجزائري على االستعمار و تصدٌه و صموده " تحت معلومة اساسٌة هً 

 " امامه 

 :المحور الرابع

 إلى أخر القصٌدة ، فعملٌات الحذؾ تطال كل المعلومات 42نستطٌع ان نحدد من البٌت 

 .العرضٌة و أن ننتقً من هذا المحور شجاعة زبانا و صموده أمام العدو كمعلومة اساسٌة

فكانت  هذه المحاور تعالج فكرة لها عالقة بموضوع القصٌدة و ما هو مالحظ أن هذه 

مفدي "المحاور ساهمت فً إبراز موضوع الرئٌس أو الفكرة التً ٌدور حولها فنجد 

موظفا فً قصٌدته ثقافته و ثراءه اللؽوي و ذلك إلظهار بالؼته اللؽوٌة و عن كٌفٌة " زكرٌا

تنسٌقه للموضوع من خالل ربط عنوان القصٌدة و الكلمات المفاتٌح التً ساهمت فً تالحم 

 .نص القصٌدة 

 :التغرٌض- 5

ٌعد التؽرض من المبادئ التً تحقق االنسجام ، ٌتم بطرق كما اسلفنا الذكر ، كال من عنوان 

فالقصٌدة من " الذبٌح الصاعد " أو ظرؾ الزمان و ؼٌرهما ، فقصٌدة مفدي زكرٌا بعنوان

بداٌتها إلى نهاٌتها تتحدث عن شهٌد احمد زبانا و شجاعته و صموده أثناء الثورة المجٌدة و 

ما قاموا به لمواجهة العدو ، كما ٌظهر لنا التؽرٌض أٌضا باستخدام ظرؾ الزمان ، و هو 

و كذلك استعمال ضمٌر " تعالى" امتطى " "قام " زمن الماضً الظاهر فً األفعال التالٌة 
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" " رافعا راسه " " شامخا انفه " فً قوله " الهاء " محٌل إلٌه ، ٌتمثل فً ضمٌر الؽائب 

، تعالى مثل المؤذن ، و " امتطى مذبح " فً قوله " هو"و ضمٌر المستتر " كلمة المجد

إضافتا "  نحن ثرنا " " أنا إن مت " استعمال الضمائر المنفصلة لإلحالة المستمدة للذات 

ارو عن ثورة " اجعلً بربروس " " اقض فٌما أنت قاض " الستخدامه للضمائر المستترة 

 " الجزائر 

.و الجدول التالً ٌلخص ما سلؾ ذكره   

 أمثلة

 
 طرق التؽرٌض

 العنوان الذبٌح الصاعد

 ظرؾ الزمان قام ، تسامى ، امتطى ، تعالى
 زمن الماضً

شامخا انفه ، رافعا رأسه كلمه المجد ، 
امتطى الذبٌح تعالى مثل المؤذن ،أنا إن مت 

 ، نحن ثرنا

استعمال ضمٌر محل الٌه ضمٌر الؽائب 
استعمال " هو"الهاء ضمٌر المستتر 

 الضمائر المنفصلة

 

من خالل الجدول نصل إلى أن التؽرٌض مبدأ ذو دور فعال ٌعمل على أعانة القارئ و 

تسهٌل عملٌة فهم النص له ، و اكتشاؾ معانٌه ن و بالتالً فالقصٌدة منسجمة بتؽرٌض 

الشاعر من خالل العنوان الذي اختاره الشاعر لها ن و كذا من خالل ظرؾ الزمان و 

.الضمٌر المحٌل إلٌه   

:المعرفة الخلفٌة - 6  
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قد سبقت اإلشارة من قبل أن المعرفة الخلفٌة عملٌة من عملٌات االنسجام التً تساهم فً 

تكسٌر العالقة بٌن القارئ و النص ، فباللؽة ٌتحقق تواصلنا بالعالم و اكتسابنا للؽة ٌأتً عبر 

 .المعرفة الخلفٌة المختزنة بفعل تعالق النصوص فً نص معطى 

الثقافة . إن خطاب القصٌدة كتابة و رؤٌة تعبر عن حقٌقة و هً تشبع المبدع بالثقافة الدٌنٌة 

 :التراثٌة و قد انجلى ذلك عبر 

من خالل األلفاظ " الذبٌح الصاعد " ٌتجلى األفق القرآنً فً قصٌدة : األفق القرآنً - 1

المفردات و المعانً المتضمنة فٌها و التً تعتبر زادا معرفٌا و أدبٌا فهل منه الشاعر و منها 

و كل من سلٌمان وموسى علٌهما السالم فٌستحضر سٌدنا - علٌه السالم- شخصٌة المسٌح 

:موسى فً قوله 
 

     حالما كالكلٌم كلمه المج         د فشد الجبال ٌبؽً الصعودا
(1)

  

:فً قوله - كما استحضر شخص الرسول صل هللا علٌه و سلم   

    وامتطى مدرج البطولة مع     راجا ووافى السماء ٌرجو المزٌدا 
(2)

 

 و بعض األلفاظ منها ، آدم ،حواه ، المالئكة ، الروح ، اإلله 

: أفق التراث العربً اإلسالمً و من هذه الرموز التراثٌة أعالم التارٌخ اإلسالمً مثل- 2

شخصٌة  صالح الدٌن األٌوبً  كمادة تصوٌرٌة حٌن اقر بأنه مهما طال لٌل العذاب البد أن 

 ٌأتً هالل صالح الدٌن لٌسفر عن وجه الصبح 

     سوؾ ال ٌعدم الهالل الد        ٌن فاستصرخً ، الصلٌب الحقودا
(3)

  

و هكذا ٌتجلى القرآن الكرٌم و بعض التراث اإلسالمً مصدر لالستنباط و االستلهام بالنسبة 

للشاعر، فكانت األلفاظ و المعانً القرآنٌة ممتدة عبر ساحة القصٌدة و ذلك بفضل سعة 

                                         
.10اللهب المقدس،ص-  1  

.المرجع نفسه، نفس الصفحة  -  2  
.18المرجع نفسه،ص-  3  
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إدراكه و انفتاحه على النص القرآنً ،وٌمكننا القول بان القصٌدة هً ممارسة تعكس تشبع 

 .مفدي زكرٌاء بأصول الثقافة اإلسالمٌة 

و من هذا المنطق تعالقت المعانً القرآنٌة و التراث اإلسالمً مع القصٌدة و مضمونها و 

مع الدالالت التً ٌود إبالؼها إلى القارئ  و من ثم فٌضمن حدا مهما كان ضئٌال من 

 .المعارؾ المشتركة بٌنه و بٌن القارئ

 :مدونة قصٌدة الذبٌح الصاعد* 

 :ظهر هذا المفهوم مع األحداث المتتالٌة ووصفها وٌعرفها الباحثون بماٌلً

هً متتالٌة ثابتة من األحداث النموذجٌة التً تتصؾ وضعا ما ،أي تتالً العالقات الزمانٌة "

"والمكانٌة وانتظامها
(1)

 .فهً بذلك تحافظ على رتابة األحداث وتتالٌها 

وتطبق المدونة فً مجال القصص الخاصة لحوادث لسٌارات نوقد جربت على الحاسوب 

القصة التالٌة ،ثم طرحت علٌه أسئلة استداللٌة ٌوم الجمعة مساءا زاؼت سٌرة عن الطرٌق 

 سنة،صرح 27،اصطدمت السٌارة بشجرة توفً المسافر من نٌوجرزي دٌفٌد هٌل 69

 السائق 593 شارع فكسون 32بأنه  مات توافرانات  ملٌر  (دانا مالنشار)الطبٌب الفاحص 

 نقل الى المستشفى ملفورد بواسطة سٌارة اإسعاؾ فلونكان 

 هل مات احد؟: 1س

 .نعم مات دفٌد هل : 1ج

 هل جرح أحد ؟:2س

نعم جرح فرانك ملٌر جرحا خفٌفا:2ج
(1)

 

                                         
.70،ص 1،1990محمد مفتاح،مجهول البٌان ،دار توبقال للنشر ،الدار البٌضاء،ط- 1  
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الى ذالك باستعمال مجموعة فرعٌة من معرفته "وتوصل الحاسوب الى االجابة االخٌرة 

"للعالم المطبقة على جزء النص المواجه 
(2)

. 

 اذن فالمتلقً ال ٌستطٌع الوصول الى المدونة اال بواسطة المعرفة الخلفٌة،فهو 

ملزم بأن ٌبنً الثؽرات الموجودة فً النص اعتمادا على ماهو مخزن فً علبته السوداء 
(3) 

 :وفً ما ٌلً مثال عن مدونة قصٌدة الذبٌح الصاعد 

 

 

االستعداد للمقصلة     القٌام الى المقصلة         وضع الخالخل                                 شد الحبال                           امتطاء المذبح  

 

 وصول الى المقصلة

 

 

تعالٌه إلى المقصلة              صرخته ونداءه                      لفه جبرٌل                   بلوغ زبانا السماء    

 

 

                                                                                                                               
.64محمد خطابً ،مرجع سابق ،ص - 1

  

ه 1،1444حسٌن أحمد بن عائشة ،مستوٌات التلقً النص األدبً،دار جرٌر للنشر والتوزٌع،ط--3

.168م،ص 2012،   

.168نفس المرجع السابق،ص :  ٌنظر- 3
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 انفجار الثورة المسلحة  

 الفداء فً سبٌل الوطن

 تلقٌن فرنسا الدرس

 استقالل الجزائر واستشهاد لبطل

 

 :السٌاق - 7

ٌعتبر السٌاق العمدة فً إنتاج النص و فً فهمه فالمتكلم ال ٌستطٌع أن ٌنتج نصا إال إذا  

توفرت الشروط الخارجٌة و النفسٌة إلنتاجه و ال ٌتلقى هذا النص تلقٌا مدركا إال إذا كان 

 .المتلقً على علم كاؾ بهذه الظروؾ التً صنعت هذا النص 

عن سٌاقه و دوره فً الفهم و التفسٌر و " الذبٌح الصاعد " و اآلن سنبحث فً قصٌدة  .

 .بعده فً انسجام النص 

 :المرسل - 7-1

هوا لذات المحورٌة فً إنتاج الخطاب و بناء على ذلك فانه صاحب هذه القصٌدة هو 

الشاعر مفدي زكرٌا الذي عاٌش الثورة ، فبدا ٌشٌد بتارٌخها و منجزاتها و أبطالها ، كما 

 .و هو ذاهب إلى المقصلة " احمد زبانا  " أشاد بالبطل الشهٌد 

:و نرى ذلك تجسٌد ذات  الشاعر من استعمال ضمٌر المتكلم فً قوله   

        نحن ثرنا، فالت حٌن رجوع      أو ننال استقاللنا المنشودا
(1  )

 

: و فً قوله أٌضا   

ابلػ رفاقك عنا      فً السماوات قد حفظنا العهودا" زبانا " ٌا 
(1 )

           

                                         
.17 المرجع السابق، ص- 1  
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و من خالل ذلك ٌتمظهر المرسل فً القصٌدة كذات تختفً وراء اللؽة و بالتالً تراه ٌوظؾ 

األلفاظ و المفردات التً لها تأثٌر على المتلقً و التً تحمل الكثٌر من المعنً ، فبذلك 

 .ٌتطلع إلى صناعة نموذج إنسانً ٌحمل كل مقومات القٌادة 

هو الطرؾ اآلخر الذي  ٌوجه اله المرسل خطابا عمدا فالمتلقً فً : المرسل الٌه - 7-2

هذه القصٌدة هو أبناء الجزائر بمجموعها شباب شٌوخ و أطفال  فعلٌه أن ٌستٌقظ لٌقوم 

بدوره فً مواجهة العدو و تحرٌر البالد و القارئ هذه القصٌدة من علماء و مثقفٌن خاصة 

و عامة ، فالقصٌدة قد صنعت متلقٌن متعددٌن و ذلك حسب مكانتهم االجتماعٌة و درجة 

وعٌهم و دورهم فً تصدي للعدو  والنهوض باألمة و تحقٌق االستقالل للبالد و علٌه فكل 

 .متلقً ٌجد فهمه فً القصٌدة 

الموضوع الذي ٌتناوله الشاعر فً قصٌدته فتكون خطابا  ٌوجه من : الرسالة - 7-3

 المرسل إلى المرسل إلٌه 

تلك من المقومات اللؽوٌة و الداللٌة و التداولٌة ما ٌجعلها " الذبٌح الصاعد "  و قصٌدة 

رسالة حٌة تتوفر على أحداث عملٌة التواصل ن فتتمثل الموضوع القصٌدة فً رسم صورة 

و معاناته و إصراره على تحرٌر البالد و صموده و شجاعته و توظٌؾ " احمد زبانا " 

الثورة و قوتها بهدؾ االستقالل و الحرٌة ، و تخللت المقاطع توظٌؾ األلفاظ و المفردات 

 :الدٌنٌة حتى ٌنسجم الموضوع مع سٌاقه الثقافً و التارٌخً و نجد ذلك فً 

ذكر أسماء األنبٌاء و الرسل فقد ذكرت القصٌدة آدم و حواء ، المسٌح ، الروح ، جبرٌل  - 1

 .المالئكة 

 أورد الشاعر ألفاظ و مفردات تارٌخٌة مثل ن صالح الدٌن ، بربروس ،- 2

                                                                                                                               
.11المرجع نفسه،  ص-  1  
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و تمثل " احمد زبانا " لقد زاوجت القصٌدة بٌن عالم الؽٌب و عالم الشهادة فً حٌاة - 3

 :القول فً عالم الؽٌب فً

      لفه جبرٌل تحت جناحً        ه إلى المنتهى رضٌا شهٌدا 

 مثال فً فم الزمان شرودا "      زبانا"      سرى فً فم الزمان

ابلػ رفاقك عنا      فً السماوات  ،قد حفظنا العهودا" زبانا"      ٌا 
(1)

  

 :أما القول فً عالم الشهادة - 

      قام ٌختال كالمسٌح وئٌدا      ٌتهادى نشوان ٌتلو النشٌدا 

      باسم الثؽر كالمالئك أو كالط      فل ٌستقبل الصباح الجدٌدا 

    شامخا انفه ، جالال و تٌها      فً السماوات قد حفظ العهودا
(2)

.  

على الرؼم من تنوع موضوعاتها إال أنها بقٌت متماسكة " الذبٌح الصاعد " إن قصٌدة  

و " احمد زبانا " لتكون تلك الموضوعات كمتتالٌات تصب فً موضوع واحد و هو مدح 

 .تشٌد به و تعظٌم الثورة المجٌدة و أبطالها 

 بالنسبة للزمان لٌلة تنفٌذ حكم اإلعدام على الشهٌد احمد زبانا ٌوم :الزمان و المكان - 7-4

  1955 جوٌلٌة 18

أما المكان فً سجن بربروس فً القاعة التاسعة بحكم ان الشاعر عاش الثورة المجٌدة و ما 

 .زبانا" لحق به من معانات و تعذٌب و شاهد على إعدام 
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 :أنواع السٌاقات* 

 :كما ذكرنا سابقا أن السٌاق ٌنقسم الى قسمٌن 

ٌقع فً حالة اذا "سٌاق لؽوي حٌث ٌتعلق ها النوع بسٌاق الكلمة وورودها فً جملة فهو 

وردت الكلمة الواحدة فً عدد من الجمل ،وتحمل فً كل جملة معنى مؽاٌرا لمعٌٌها فً 

"سائر الجمل االخرى
(1)

 .فالكلمة تأتً فً عدة سٌاقات .

والسٌاق الؽٌر لؽوي وهو معرفة السٌاق وفهمه خارج النص عن طرٌق الظروؾ المتعلقة 

 .به

 .ومن خالل نستدرج المخطط الذي ٌمثل أنواع السٌاقات فً قصٌدة اذبٌح الصاعد

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

                                         
.40،دت، ص 1محمد سعد محمد،فً علم الداللة،مكتبة الزهراء الشرق،القاهرة،ط-

1
  

 السٌاق

 السٌاق الغٌر لغوي السٌاق اللغوي

المسٌح، شامخا 

،المالئك،محنكٌن،األحرار،الشهٌد،

شعالٌل،الجماجم،هذه األلفاظ 

ساعدت الشاعر على اٌصال ما 

ٌرمً الٌه فً قصٌدته من خالل 

التصوٌر ألحمد زبانا وماعانه 

الشعب الجزائري ابان الثورة 

 وتوظٌفه للرموز

 التارٌخً الموقف العاطفً

التأثر الشاعر 

بزمٌله فً السجن 

وانفعاله مما 

جعله ٌنظم 

قصٌدته لإلفتخار 

 به 

كان الشاعر مع 

زمٌله فً السجن 

أثناء اإلضطهاد 

 هما وتعذٌبهما 

نظمت هذه 

القصٌدة بان 

الثورة وفً 

السجن حٌث كان 

الشاعر وزمٌله 

 زبانة
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 : من خالل بحثنا ،نلخص إلى مجموعة من النتائج ٌمكن انجازها فً أهم النقاط التالٌة      

ورود مصطلح النص فً معظم معاجم اللغة العربٌة بمعنى الظهور والرفع     - 1      

 .والتحرٌك

من أهم مباحث لسانٌات  النص االنسجام النص ، حٌث ٌعد األخٌر من ابرز المعاٌٌر - 2 

 .النصٌة التً ال ٌمكن التخلً عنها من اجل الحكم على النص بنصٌته 

  م فً معناه اللغوي حول القطران و السٌالن و االنصباب و االنتظامٌدور االنسجا- 3

 .و هً معان ال تخرج عن معنى التتالً و التتابع 

مفاهٌم االنسجام المتعددة منها الحبك ، االلتحام ، التماسك الداللً ، الترابط الفكري ، _ 4

و كلها مفاهٌم تصب فً مصب واحد و هو الجانب الداللً ، و لعل  تعددها راجع إلى 

 .نظرة كل باحث إلى القضٌة من الزاوٌة التً ٌرٌد الغوص من خاللها إلى الدرس اللغوي 

انسجمت القصٌدة عن طرٌق مجموعة من اآللٌات الداللٌة ، كالسٌاق بوصفه عنصرا  - 5

 . ٌشارك فً إنتاج النص و إضفاء المعنى علٌه 

عملت العالقات الداللٌة على اختالفها فً تحقٌق االنسجام فً الربط بٌن عناصر _ 6

 .النص و التعبٌر عن مقاصد الشاعر 

ة موضوع الخطاب من الوسائل التً ساعدت على انسجام النص و تحقق ذلك عرفم إن- 7

من خالل مفاتٌح ترشدنا إلٌه ، العنوان ، المعرفة الخلفٌة بالعالم التً توثق الصلة بٌن 

 .موضوع النص و السٌاق 

غلب على هذه القصٌدة مفردات و ألفاظ دٌنٌة التً وظفها الشاعر بقصد التأثٌر  _ 8

 .حواء ، المسٌح ’ الروح، المالئكة ، آدم ،: العاطفً فً المخاطب ، و جلب انتباهه مثل 

تشتمل القصٌدة فً بناءها على مواضٌع جزئٌة و لكنها مرتبطة ارتباطا داللٌا  _ 9

 .عن طرٌق الحالة الضمٌرٌة القبلٌة " احد زبانا " بالموضوع الرئٌسً و هو 
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بٌن   " احمد زبانا " تنوعت الضمائر المحٌلة على الموضوع الرئٌسً و هو _ 10

ضمائر الغائب و المخاطب و التً تبدو مفارقة نصٌة فهً ترتبط أساسا بتنوع عناصر 

 .التماسك النصً بنٌوٌا ، و قدرتها على التبلٌغ داللٌا و تداولٌا 

البنٌة الكلٌة و المتمثلة فً مقاطع القصٌدة ، و برهنت على إنها تدور فً موضوع  - 11

 " .احمد زبانا " واحد إال و هو الثورة الجزائرٌة واستشهاد بطلها 

و ختاما نرجو أن تكون الدراسة قد عققت غرضها و قدمت فائدة فً دراسة ظاهرة 

 . االنسجام 
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 "                                                                         الذبيح الصاعد" قصيدة                         

َتَهاَدى نشوان ، ٌتلو النشٌدا ٌَ ْخَتاُل َكالَمسٌح َوئٌداً               ٌَ  َقاَم 

 باسم الثغر،كالمالئك،أو كالط        فل ، ٌستقبل الصباح الجدٌدا

 شامخا انفه،جالال و تٌها             رافعا رأسه،ٌناجً الخلودا

 (1)!رافال فً خالخل،زغردت تم        ألمن لحنها الفضاء البعٌدا

 حالما ، كالكلٌم كلمه المج              د ، فشد الحبال ٌبغً الصعودا

 و تسامى كالروح فً لٌلة القد         ر سالما ٌشع فً الكون عٌدا

 او امتطى مذبح البطولة،مع          راجا،ووافى السماء ٌرجو المزٌد

 كلمات الهدى،وٌدعو الرقودا....        وتعالى مثل المؤذن،ٌتلو 

 صرخة،ترجف العوالم منها         و نداء مضى ٌهز الوجودا

 "اشنقونً فلست أخشى حباال         و اصلبونً،فلست أخشى حدٌدا  " 

 "وامتثل سافرا محٌاك جال             دي،وال تلثم،فلست حقودا"

 "واقض ٌا موت فً ما أنت قاض      انأ راض،إن عاش شعبً سعٌدا "

 (       2)"أنا إن مت،فالجزائر تحٌا           حرة،مستقلة لن تبٌدا"

 قوله،ردد الزمان صداها               قدسٌا ،فأحسن التردٌدا

 احفظوها،زكٌة كالمثانً               وانقلوها للجٌل ،ذكرا مجٌدا

 وأقٌموا ،من شرعها صلوات ،       طٌبات ،ولقنوها الولٌدا

                                                           

1 9اللهب المقدس،مرجع سابق، ص - 
  

10نفس المرجع ص-  2
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 !وما صلبوه             لٌس فً الخالدٌن ،عٌسى الوحٌدا....زعموا قتله

 لفة جبرئٌل تحت جناحً              ه إلى المنتهى ،رضٌا شهٌدا

 مثال ،فً فم الزمان شرودا"...          زبانا"وسرى فً فم الزمان 

 ،ابلغ رفاقك عنا              فً السماوات ،قد حفظنا العهودا"زبانا"ٌا

 (1)وارو عن ثورة الجزائر،لالف        الك ، و الكائنات ، ذكرا مجٌدا

 ثورة ، تمال العوالم رعبا             وجهاد ٌذرو الطغاة حصٌدا

 كم اتٌنا من الحوارق فٌها             و بهرنا ، بالمعجزات الوجودا

 و اندفعنا مثل الكواسرنرتا           د، المناٌا و نلتقً البارودا

 من جبال رهٌبة،شامخات،        قد رفعنا على ذراها البنودا

 و شعاب ممنعات براها           مبدع الكون للوغى اخدودا

 و جٌوش،مضت ٌد هللا تز         جٌها وتحمً لواءها المعقودا

 من كهول ٌقودها الموت للن         صر ففتك نصرها الموعودا

و شباب،مثل النسور،ترامى         ال ٌبالً بروحه،أن ٌجودا
2

 

 و شٌوخ محنكٌن،كرام                ملئت حكمة،ورأٌا سدٌدا

 و صباٌا،مخدرات تبارى            كاللبوءات،تستفز الجنودا

 شاركت فً الجهاد آدم            حواه،ومدت معاصما و زنودا

 اعملت فً الجراح،انملها اللد      ن،و فً الحرب غصنها االملودا

                                                           

11المرجع السابق ،ص -  1
  

12المرجع نفسه، ص -  2
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 فمضى الشعب ،بالجماجم ٌبنً     امة حرة ، وعزا وطٌدا

 من دماء،زكٌة صبها االح       رار فً مصرف البقاء رصٌدا

 كالوحً،مستقٌما رشٌدا" ثورة التح         رٌر" ونظام تخطه 

 (1)وإذا الشعب،داهمته الزواٌا      هب مستصرخا،وعافا الركودا

 وإذا الشعب،غازلته األمانً     هام فً نٌلها،ٌدك السدودا

 دولة الظلم للزوال،إذا ما        أصبح الحر للطعام مسودا

 !؟!لٌس فً األرض سادة وعبٌد     كٌف نرضى بأن نعٌش عبٌدا 

 امن العدل،صاحب الدار ٌعرى    و غرٌب ٌحتل قصرا مشٌدا؟

 و ٌجوع ابنها ، فٌعدم قوتا         وٌنال الدخٌل عٌشا رغٌدا ؟؟

 و ٌبٌح المستعمرون حماها         وٌظل ابنها طرٌدا شرٌدا ؟؟

 ٌا ضالل المستضعفٌن،إذاهم         ألفوا الذل، واستطابوا القعودا

 (2)...لٌس فً األرض ، بقعة لذلٌل        لعنته السما، فعاش طرٌدا 

 ٌا سماء ،اصعقً الجبان ،وٌا ار      ض ابلعً،القانع،الخنوع،البلٌدا

 ٌا فرنسا ، كفى خداعا فإنا           ٌا فرنسا،لقد مللنا الوعودا

 صرخ الشعب منذرا فتصا            ممت ،وأبدٌت جفوة وصدودا

 سكت الناطقون،وانطلق الرشا      ش ،  ٌلقً إلٌك قوال مفٌدا

 نحن ثرنا ، فال تحٌن رجوعا        اوننال استقاللنا المنشودا

                                                           

15 المرجع نفسه، ص- 1
  

16المرجع السابق ،ص-   2
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 ٌا فرنسا اطمري حدٌدا و نارا    واملئً األرض و السماء جنودا

 واضرمٌها عرض البالد شعالً   ل ، فتغدو لها الضعاف وقودا

 (1)واستشٌطً على العروبة غٌضا     و املئً الشرق والهالل وعٌدا

 سوف ال ٌعلم الهالل صالح الد       ٌن ، فاستصرخً الصلٌب الحقودا

 و احشري فً غٌاهب السجن شعٌا      سٌم خسفا ، فعاد شعبا عنٌدا

 مثوى الضحاٌا    إن فً بربروس  مجدا تلٌدا" بربروس "و اجعلً 

 و اربطً ، فً خٌاشم الفلك الدو     ار حبال ، و أوثقً منه جٌدا

 المرٌدا" هوشمٌن " عطلً سنه اإلله كما عط      لت من قبل 

 ان من ٌهمل الدروس وٌنسى      ضربات الزمان ، لن ٌستفٌدا

 نسٌت درسها فرنسا  ،فلقنا      فرنسا بالحروب ،درسا جدٌدا

قبورا  ،ملء الثرى ولحودا (دار لقما        ن)وجعلنا لجنودها 
2

 

 عشتم كالوجود ،دهرا مدٌدا"         زبانا"وٌا رفاق " زبانا"ٌا

 "شهٌدا"وتمنى بان ٌموت "    زبانا"كل من فً البالد أضحى 

 انتم ٌا رفاق ،قربان شعب        كنتم البعث فٌه والتجدٌدا

 فالقوها ابتهالة ،صنع الرشا       ش أوزانها ،فصارت قصٌدا

واسترٌحوا جوار كرٌم         واطمئنوا ،فإننا لن نحٌدا
3 

                                                           

17المرجع نفسه ،ص-  1
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:السيرة الشخصية لمفدي زكريا  (2  

هو مفدي زكرٌاء بن سلٌمان لقبه آل الشٌخ أو آت الشٌخ
(1)

 ولد بنً ٌزقن من قرى 

(2)1908افرٌل 12وادي مٌزاب بالجنوب الجزائري فً 
 بدا تعلمه بالكتاب فً مسقط 

رأسه وفً السابعة من عمره انتقل إلى مدٌنة عنابة حٌث ٌعمل أبوه تاجرا وفٌها واصل 

 .دراسته 

ذهب إلى تونس ضمن بعثه طالبٌة ،فزاول دراسته بمدرسة السالم 1924فً سنة 

 وقد 1926 الخلدونٌة ثم بجامع الزٌتونة ،حٌث رجع إلى الجزائر فً أواخر سنة ةبالمدرس

فً ماي "لسان الشعب "نشرها فً جرٌدة "إلى الرٌفٌن"بدا حٌاته الشعرٌة الجادة بقصٌدة 

 ".األخبار "اللواء و"التونسٌتٌن ثم فً الصحٌفتٌن المصرٌتٌن " الصواب" وجدٌدة 1925

لم ٌستطع مفدي زكرٌاء أن ٌتخلى عن التفاعل مع الحركة الوطنٌة بشعره ونضاله 

على مستوى الجزائر والمغرب العربً ،مما أدى إلى اعتقاله فً فترة دراسته بتونس 

 .م 1939 إلى عام 1937،فاعتقل لمدة نصف شهر كما ادخل السجن مدة سنتٌن من عام

 التحرٌر الوطنً ةوغداة اندالع الثورة التحرٌرٌة الكبرى انخرط فً أولى خالٌا جه

بالجزائر العاصمة ،وألفى علٌه وعلى زمالئه المشكلٌن لهذه الخلٌة القبض ،فادعوا السجن 

.م 1959الى فبراٌر1956بعد محاكمتهم ،فبقً فٌه ثالث سنوات من افرٌل 
(3)

 

و بمجرد خروجه من السجن فر إلى المغرب ،و منه انتقل إلى تونس للعالج مما 

أصابه فً السجن م آثار التعذٌب ،و بعد ذلك كان سفٌرا للقضٌة الجزائرٌة بشعره فً 

                                                           

قسنطٌنة  ، الجزائر ط سنة ’ ٌحٌى الشٌخ صالح ، شعر الثورة عند مفدي زكرٌاء ، دار كتاب البحث   1-      
2006محمد الطمار، تارٌخ األدب الجزائري ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،د ط،  -  2   
44 / 43المرجع السابق، ص   -  3
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الصحافة التونسٌة و المغربٌة كما كان سفٌرها فً المشرق لدى مشاركته فً المهرجان 

 1961الشعر العربً بدمشق سنة  
(1)

 

ه الموافق 1937 رمضان 3توفً شاعرنا و شاعر الثورة الجزائرٌة مفدي زكرٌا فً 

 بتونس ، و نقل جثمانه إلى الجزائر لٌدفن بمسقط رأسه بنً ٌزقن و 1977 أوت 17ل 

هكذا ودع شاعرنا الحٌاة بعد رحلة نصف قرن من العطاء المستمر فً مجاالت األدب و 

الصحافة و النضال 
(2)

 

 :السيرة األدبية لمفدي زكريا  (3

" م بمحاولة رثاء 1925لقد تفجرت موهبة مفدي زكرٌا الشعرٌة مبكرا فً اوائل سنة 

بمناسبة عٌد األضحى المبارك متأثرا بالشاعر أبً عالء كما ٌذكر فً ذلك فً " كبش العٌد

إلى الرٌفٌن " وتلتها قصٌدة الملتهبة  (1972 أوت 5)حواره المنشور بجرٌدة الشعب الثقافً 

فً تمجٌد كفاح الشعب المغربً الشقٌق بقٌادة عبد الكرٌم الخطابً ضد المحتل االسبانً "  

 " لسان الشعب" و قد نشرها بجرٌدة 

" الصواب" قبل أن تنشر بعض ذلك بكل من جرٌدة 1926 ماي 06بتونس بتارٌخ 

 " اللواء و األخبار " التونسٌة و فً صحٌفة 

 وظل مفدي زكرٌا ٌنشد هذه القصٌدة بحماسه المعهود على منٌر نادي الحزب الحر 

الدستوري التونسً ، و اعتقد من اجلها مدة نصف شهر ثم أطلق صراحه اتصلت حٌاة 

مفدي زكرٌا االدبٌة اتصاال جذرٌا بنشاطه السٌاسً الوطنً و ٌدل إنتاجه الشعري الذي 

 بالجرٌدة الشهاب ووادي مٌزاب انه كان متواجدا بالجزائر 1927/1930نشره فً سنوات 

مشاركا بأحداثها متتبعا لتطوراتها االجتماعٌة و السٌاسٌة و ال سٌما فً إطار الحركة 

                                                           

44مرجع سابق ،ص-  1  
18،ص2،2003بلقاسم بن عبد هللا ،مفدي زكرٌا شاعر مجد الة ، طبعة دار هومة ، الجزائر ،ط-  2
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.اإلصالحٌة 
(1)

   و قد ترك مفدي زكرٌا بعد رحلة نصف القرن من العطاء المستمر فً 

 : أربع دواوٌن مطبوعة هً "  الصحافة ، النضال ‘األدب " مجاالت متعددة 

 1961 نوفمبر 25طبع ثالث طبعات األولى فً "  اللهب المقدس :" دٌوان  (1

بالمكتب التجاري لبٌروت و الثانٌة ضمن المنشورات وزارة التعلٌم األصلً و الشؤون 

 قامت بها الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع 1983 و الثالثة سنة 1975الدٌنٌة بالجزائر سنة 

 .بالجزائر 

  .1965الطبعة األولى عند دار النشر بتونس " تحت ظالل الزٌتون "(2

 ضمن المنشورات الوزارٌة لوزارة التعلٌم 1972 افرٌل 24طبعت " إلٌاذة الجزائر" (3

 بٌت فقط ثم نشرت كاملة فً 600األصل و الشؤون الدٌنٌة بالجزائر و هذه الطبعة حوت 

 م 1972المجد األول من المحاضرات الملتقى السادس للفكر اإلسالمً سنة 

 باإلضافة إلى قصائد أخرى 1976طبع بالمغرب األقصى سنة "من وحً األطلس" (4

 (2).متفرقة فً الجرائد والمجالت 

 

  

                                                           

  1 15مفدي زكرٌا شاعر مجد الثورة بلقاسم ابن عبد هللا ص  
50/51  ٌحٌى الشٌخ صالح ، شعر الثورة عند مفدي زكرٌاء ص  2
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 1984ه ، 404الزمخشري ،أساس البالغة ،دار بٌروت، / 3

جمعان بن عبد الكرٌم إشكاالت النص ، دراسة لسانٌة النصٌة، دار البٌضاء، بٌروت، / 4

  2009 ، 1ط
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 1978عبد القادر الجرجانً، دالئل االعجاز، دار المعرفة ،بٌروت،د ط  (36

عزة شبل محمد، علم لغة النص النظرٌة و التطبٌق و المقامات الزومٌة للسرقسطً  (37

 1997مكتبة االداب ،مصر،د ط ،

محمد لطفً الزلٌطً و منٌر الترٌكً، جامعة : ، تحلٌل الخطاب ، ترجمة ٌولوبراون ( 38

 ط1997الملك سعود، الرٌاض 

طه عبد الرحمن، اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً، المركز الثقافً العربً، بٌروت  (39

 1،1998لبنان، والدار البٌضاء، المغرب،ط

فان دٌك ،علم النص، مدخل متداخل االختصاصات ،ترجمة سعٌد حسن بحٌري، دار  (41

 1،2001القاهرة للكتاب، القاهرة، مصرن ط

  2،1998احمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب ،القاهرة ،ط(42

محمد شاوش ، أصول تحلٌل الخطاب فً النظرٌة النحوٌة العربٌة ، تأسٌس نحو  (43

 2001، 2النص ،جامعة منوبة ، كلٌة اآلداب، تونس، مج 

جمال مباركً ، التناص وجمالتٌه فً الشعر الجزائري المعاصر، اصدار الرابطة  (44

 . ابداع الثقافة ،بوحٌدر، الجزائر،د ط

احمد مداس ، لسانٌات النص نحو منهج التحلٌل الخطاب الشعري، عالم الكتب  (45  

 .1،2007الحدٌث، اربد، األردن، ط



المراجع و المصادر قائمة                                      
 

 4،2000مفدي زكرٌا، اللهب المقدس، موفم للنشر، الجزائر ط (46

ٌحً الشٌخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكرٌاء ،الدار الكتاب البحث، قسنطٌنة،دط ، (47

1987 

 2006محمد طمار، تارٌخ األدب الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر دط،(48

بلقاسم بن عبد هللا،  مفدي زكرٌا شاعر مجد الثورة وذكرٌات، طبعة دار هومة، (49

 .2003، 2الجزائر، ط

محمد باسل،دار الكتب  :الزمخشري،أساس البالغة،ت-
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