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 : ةــمقدم

  . أمجعني وصحبه هآلشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى أوالسالم على  والصالة، احلمد هللا رب العاملني           

يت بنصيب وافر من ضوسائل االتصال بني بين البشر ومن مث فقد ح أهماملنطوقة واملكتوبة من  اللغة كانت    

املدرسة النصية اليت دعت يف  أحدثهااالهتمام والدراسة منذ زمن طويل وظهرت مدارس لغوية عديدة ، كانت 

ا  النظم اليت اتبعها املدار جت ا على اجلملة بوصفها الوحدة اللغوية الكربى نصب ، واليت كان اهتمامها مُ ألخرىا سليا

ا لتصل  ال ميكن دراسة املعىن منفصال عن سياقه  إذمشلته من نقائص  ملا كرب متمثلة يف النصأة وحد إىلفتجاوز

  ".النص" اللغوي املتمثل يف البنية اللغوية الكربى 

" لسانيات النص "ا هو ما يعرف اليوم بـ ليلهعلم جديد يهتم بدراسة النصوص وحت أاملنطلق نشومن هذا        

تبليغية يف  أغراضا وتأديتهاحنو النص يتمثل يف كيفية متاسك النصوص  أواهلدف الرئيسي للسانيات النص  أن إذ

يف الوسائل اليت جتعل من  ْي أالنصوص  نصية البحث يف إىلاللساين اجلديد الفرع  هذا حيث اجته حمددةمقامات 

، اللساينفرزها هذا احلقل أ املفاهيم اليت أهممن يعد " النصي  تماسكال"ن إّ ومتالمحا وبالتايل ف االنص متماسك

م البحث يف الوسائل اليت حتقق التالح إىلاجلملة املفردة  أجزاءيتجاوز حدود الربط بني  وأساسيجانب مهم وهو 

النحوية   األدواتمن خالل جمموعة من  إالوال يتحقق ذلك  بني جمموعة من اجلمل املتماسكة

كان األمر كذلك ارتأينا أن خنوض يف   من األدوات،وملا واالتساق املعجمي وغريها احلذف ،االستبدال،كاإلحالة

، وقد انطلقنا يف حبثنا أدوات التماسك النصي على نص عريب"مثل هذا امليدان الدراسات النصية باختيار موضوع 

  .ي كيف يتحقق التماسك النصي يف النص؟من إشكالية رئيسية وه

؟ وكيف  أدواتهالتماسك ؟ وما  مفهوم ما:زئية وهياجل التساؤالتجمموعة من  اإلشكاليةوتنبثق عن هذه        

  ؟ العربية النصوص اين النصي علىسللا رسالدميكن إجراء 



 مقدمة

 

 

 ب 

غوي لمعرفيا جديدا يف الدرس الملوضوع التماسك النصي هو كون االتساق النصي حقال نا أما اختيار       

 أوكلي   نص بناء إىلوهكذا نصل  ىاألخر املعاصر يعتمد على فهم كل مجلة مكونة للنص وعالقتها بباقي اجلمل 

لتحقيق تلك الغايات هو التوقف عند حتديد مفهوم  إتباعه األنسببنية كلية ذات ترابط وثيق ولعل املنهج 

  .االتساق وحتليلها أدواتالتماسك واالتساق مرورا بوصف 

، فقد علومهم أنوارمبا وضعه لنا الباحثون من  ارةاالستنوسعنا اخلطو يف هذه الدراسة دون ومل يكن ب       

لروبرت  واإلجراءمراجع خمتلفة منها لسانيات النص حملمد خطايب وكتاب النص واخلطاب مصادر و  إىلدنا ناست

طل من خالهلا على ظاهرة نافذة ن أردناهالذي  عملناكانت لنا عونا يف   اليتدي بوجراند وغريها من املصادر 

مقدمة وتليها  تسبقهمامن فصلني  تتألفيف بنية البحث كلة التماسك النصي ، وقد اقتضت طبيعة املوضوع هي

يف الفصل األول ماهية التماسك النصي مع حتديد  وتناولتوقدمنا اإلشكالية فيها املوضوع، ،املقدمة طرحناخامتة

أهم أدواته أما الفصل الثاين  فقد جاء تطبيقيا ملفهوم االتساق على نص العريب وحتديد الوسائل االتساقية املوجودة 

لنا ها وتوصاتناولناه فيه وبعض النتائج اليت وجدن برز مامراحل البحث وأ ، وجعلنا للبحث خامتة ذكرنا فيها أهمفيه

، كانوا غربيني  عالمهاأغلب ، وأكانت مرتمجة  ، ومعظم املراجععوبات اليت واجهتنا هي قلة الوقتإليها، ومن الص

        .                                                   وهذا ما جعل الباحث جيد صعوبة يف التعامل مع املعلومات

املشرفة على " فرحيي " ة شكر األستاذة الدكتورة الفاضل، وأ عز وجلوالبد يل ختاما أن أقدم الشكر هللا         

  .يثبتها على النصح واملشورة سأل اهللا تعاىل أنأشكر هلا صربها وحتملها مشاقة البحث ،كما البحث وأ

                                                                .و أخيرًا أسأل اهللا تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والسداد

  :التاريخ

  م15-05-2017                                                                       
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والوسائل اليت تسهم يف  النص العريبالعالقات االتساقية يف  إلجيادخصصنا فصلنا هذا للتطبيق حماولة منا      

واتساقه مبا ميثل وحدة  النص أجزاءهذه الوسائل وبيان عملها يف ربط  إظهارعن طريق  العالقات،خلق هذه 

  .داللية

نص ميثل منوذجا من الكالم ال ، وهذا)القاسم الزجاجي  أيب أخبار(نص صغري من كتاب وقع اختيارنا على   

 أم أطالنص سواء  أييصلح  األساس، وعلى هذا نه نصا ميثل وحدة داللية مرتابطة، وما يعنينا منه هو كو العريب

وال عربة يف كون النص قدميا  ،جدته الداللية اليت جتعل منه نصانصية تتمثل يف و تكون له خاصية  أن، شريطة قصر

  .ا العربة يف كونه نصا قائما بذاته من حيث املعىن والداللةمنّ إ، و غري ذلك أو، أو فصيحا حديثا أو

ما موجود منها  على ل األول أيصالف ها يفاسائل االتساق اليت قدمنص على ما حيويه من و يف حتليلنا للنّ  عتمدن

،فالنص فيه من الوسائل االتساقية ما ها، وال نقول كلّ الوسائل اليت ذكرناها صغر حجمه ، وهي جلّ  يف النص على

ا، هذه الوسائل وإظهار لإليضاح – برأيناعل منه منوذجا كافيا جي النص بدءا نقدم النص   أجزاءيف رابط  وأسبا

ا يف ترابط أجزاءهذه الوسائل،و  وإظهار، النص الزجاجي، ومن مث نقوم بتحليل أوردهكما  النص وخلق  أسبا

ا نقدم النص كما أورده الزجاجي ً ومن مث نقوم بتحليل  اخلاصية النصية اليت جتعل منه نًصا ذا معىن وفائدة ،بدء

                            .النص،وإظهار العالقات االتساقية الكامنة بني مجله وكلماته،حماولني تصنيفها حبسب أنواعها

  تحليل نص

  :النص

خربنا املربد عن الزجاج ، قال أ ربناأخ« هص من نصوص الزجاجي حيث يقول يف نّص م بتحليل نو قسن         

بالرفع ) على النيبه يصلون اهللا ومالئكتُ  نّ إ( كان أمري البصرة قرأ على املنرب   : خفش قالاأل حّدثين املازين قال

د بن سليمان اهلامشي كم مث عزل وتقلد حممّ تلحنون أمراء : ، فتهددين وأعدين وقال اا له ومنبهً ناصًح فصرت إليه 
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. لاألوّ ثل ما تلقاين به يتلقاين مب أنت وخشيت نة واجبة فجبتفقلت هذا هامشي ونصيح.تلقنها من املعزول هفكأنّ 

أصلح اهللا األمري جئت  :على رأسه فقلتوالغلمان  أخوههو يف غرفة وعنده  فإذا فأتيتهمث محلت على نفسي 

  . حةيلنص

بيت  أهلنتم ، أاألمرياهللا  أصلحفقلت : وتفرق الغلمان أخوهفنهض  أخيه إىلت ومأوأ، هذا: قل فقلت  :قال 

ك اهللا جزا: فقال   -ال وجه له * وهو حلن) بالرفع) (اهللا ومالئكته  نّ إ(  وة ومعدن الرسالة و الفصاحة وتقرأالنب

 ً قف مكانك : يل  قائل يقول ا صرت يف نصف الدرجة إذامشكورا ، فلمّ  فصر ونصحت فان فقد نبهت ،اخري

: ت وثياب، وبردة وقائل يقولوغالم وخت* ، فإذا بغلة سفواء يبيكون أخوه أغراه  فوقفت ومهتين نفسي وخفت أنْ 

         »  )1(مغتبطا فت، فانصر األمري أمر به وقدهذا لك،

  :اإلحالة  - /1

، إذ يلجأ إىل ، واألكثر استعماًال يف الكالم نايعد الضمري من أكثر وسائل االتساق دورا :الضميرباإلحالة  -أ

  .)2(تكرار االسمالضمري لكونه عنصرا إحاليا يستغين به عن 

ا ةوالضمائر يف النص املختار كثري  خربنا أ( يف) نا(للضمري  إحالةهناك  أنّ بداية النص جند  مع، متعددة وإحاال

من هذا النوع جندها يف إحالة على خارج النص وهي اإلحالة الوحيدة وهي ) اجيالزّج (يل على الراوي حت) اج الزّج 

                                                             

، وزارة الثقافة واإلعالم ، جاجي ، حتقيق ، عبد احلسني الفتلي ، دار الرشيد للنشر، أخبار أيب القاسم الز ) 337أبو القاسم ت (الزجاجي   -   1
  .25-24،) 95(سلسلة كتب الرتاث ،

  .السريعة أو اخلفيفة الناصية :  السفواء من البغال -* 

  .نوع من اللباس التقليدي :  بردة -* 

  .خطا:  لحن -* 
إىل االختصار ويعده أضل وصف الضمري ، أو لفخامة صاحب الضمري لفرط شهرته ، أو للتحقري  ينظر الزركشي ، أسباب العدول إىل الضمري -   2
4/29.  
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احملال عليه مذكور يف تضاعيف  أنإذ ، على داخل النصحاالت الضمائر األخرى،فهي إما إحاالت هذا النص أ

   )1(.النص

ر الضمائر هنا أحالت على املذكو  أنّ جند " خفش قال املربد عن املازين قال حدثين األ خربناقال أ": ويف قوله      

) خربنا املربد عن املازين أ(يف ) نا(وكذلك الضمري )ياجالزّج (حييل على ) قال(يف  ترتس، فالضمري املصسابق يف النّ 

، )املازين(لىفهما حييالن ع) فش خقال حدثين األ(، أما الضمريان يف )الزجاج(ل نفسه حييل على االسم األوّ 

وجودة يف سلسلة سند الرواية هي إحاالت على امل اإلحاالتومجيع هذه ،)2(خفشاألخري األ) قال(والضمري يف 

ا هذه وقد عملت الضمائر هنا على ربط حلسابق  قات سلسلة سند الرواية عن طريق وظيفة اإلحالة اليت أد

  :األيت وميكن توضيح ذلك باملخطط الضمائر 

  

    )                          نا +الضمري املسترت)                            (نا(

  الضمري         )   رتتالضمري املس)              ( الياء +رت تاملس( 

  االخفش           الزجاج        الرواية             املربد عن املازين  الرواي

، ناقل أو صاحب الرواية األصلي، وراو أخري وهو الزجاجي –خفش األوهو  – أولبراو  تبدأسلسلة الرواية هذه 

 اإلحاالت اأمّ ، )خربنا األوىل أ( يف ) نا(تنقطع مع اإلحالة األوىل للضمري  على الراوي األخريالرواية ، فاإلحالة 

فبدءا من ، وأكثرها اإلحاالتغلب أ وهي الروايةبوصفه بطل  تمرار الروايةفهي مستمرة باساألول على الراوي 

يعمد يف  إذ، الرواية حداثأبطل الرواية وتستمر مع ) خفش األ (املسترت علىاليت حييل ضمريها  األوىل) قال(

 اإلتيانال ميكن للراوي من تكرار امسه فيتوجب عليه  إذ، ل الضمري ينوب مناب االسم الظاهرجع إىلالرواية 

                                                             

   .4/29املرجع نفسه، ص -1
  .4/29املرجع نفسه ،  -  -2
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مجيع األفعال  لتحيل عليه،ومنها ضمائر الرفع اليت تعود على الراوي األول وهو األخفش،كما رأينا أنّ  بالضمائر

  .الرواية سبق زمنها زمن املروي له نّ ، ألاضي وهو ما  تقتضيه الروايةوردت يف صورة امل

ا اليت  واألفعال ، وخشيت  فصرت، فقلت، فجبنت: هي)التاء( ضمري الرفعاتصل 

كما نالحظ تعود على  هذه الضمائراخل،... أومأت،صرت،نبهت،نصحت،فوقفت،خفتيت،فقلت،فأت،محلت

  ).داخلية ( ومجيعها أحالت إحالة على سابق مذكور يف النص وهي إحالة نصية  –حممد بن سليمان 

  وهو الضمري لآليةاملعزول  األمريحال على قراءة أ، منها ما يف النص أخرىومثة ضمائر 

( ففي  ،)حلن ال وجه له(ك الضمري يف قوله ، كذللألمريحييل على القراءة امللحونة  إذ) تلقنها( قوله يف ) اهلاء(

   . )حلن( ضمري أحال على كلمة سابقة وهي) هل

من  اء النصأجز يف ترابط  اهذه بعض اإلحاالت بالضمري الواردة يف النص، فقد أسهمت إسهاما كبري         

  . وأسهمت يف خلق النصية ومن مث اتساق النص واملعىن،حيث اللفظ 

   : اإلشارةاسم / ب

عمل الضمري يف د يعمل ق اإلشارةاسم  أنّ  إىلالكالم  اءأجز  ترابطودوره يف  اإلشارةشرنا يف حديثنا عن اسم أ   

قليلة نظرا لصغر حجم النص  اإلشارةباسم  اإلحاالت، )1(النص يفالحق  أوكالم  سابق   أوعلى كلمة  اإلحالة

هنا  فاإلحالة" فقلت هذا هامشي : "، جندها يف قوله الضمري إحاالتتكون اقل بكثري من  اإلشارة واإلحاالت،

 اإلشارةذكر اسم احملال عليه يف مكان سابق السم  إذعلى سابق  إحالةحممد بن سليمان وهي  األمريود على تع

 إذ ،اإلشارةالضمري يصلح يف مكان اسم  أنوالدليل  اإلحالةهنا عملت عمل الضمري يف  واإلشارة )2(يف النص

                                                             

  .134الزناد ، نسج النص ، ص - 1
لد  2011جملة جامعة األزهر بغزة ، سلسة العلوم اإلنسانية ، :، نقل عن 106دراسات لغوية تطبيقية ، ص- 2 -1061ص ) B(1العدد 13، ا

1100.  
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على   إحالةيف هذا القول  فاإلشارة )أخيه إىلت مأأو هذا و ( الثانية يف قوله  واإلحالة، )هامشيهو (ميكن القول 

، وفك رموز إليهباملشار  اإلشارةاملتلقي بربط اسم  يف اتساق النص حينما يقوم وتسهم) أخوه(كلمة الحقة وهي 

بغلة ( وهي يف قوله األمري أعطيةعلى  إحالةوهي ) ذا لك ه( ففي قوله اإلشارةالسم الثالثة  اإلحالة اأمّ النص ، 

الثالث ربطت  اإلحاالتمن هذه  حالةل إك ،على سابق إحالةوهي ) دة ت وثياب ، وبر فواء ، وغالم وختس

ومتحدا  امتماسك و، وهو ما جعل النص يبدبالالحقة ربطت السابقة أخرىو سابقة  بأخرىاجلملة الالحقة 

  .دالليا

 دمبا موجو  اإلبدال، وميكن إيضاح هذا النوع من الثاين من وسائل االتساق يف النصوهو النوع : اإلبدال - /2

ما يشرتكان يف كومها ) حممد بن سليمان اهلامشي(بـ  أبدل) أمري البصرة ( أننرى  إذ، منه يف النص املختار و

مث عزل وتقلد " بني االثنني يف قوله الرتابط، ويفهم تقلدها واآلخر اإلمارةقد عزل من أمريين للبصرة إال أن األول 

، وحل حمله ومها  األولمن  أبدلالثاين  أن إذيف اتساق النص  اإلبدالن دور مكد بن سليمان اهلامشي ، فهنا يحممّ 

ا  بط الداليل بني هنا نوعا من الرتا*  اإلبدالوجد ، فأاملبدل منه غري البديل أن إال) األمري(مشرتكان يف الصفة ذا

والالحقة   ليصبح النص مبجموع مجله السابقة األول األمري، واجلمل السابقة اليت يتحدث فيها مجل النص الالحقة

 أنيف النص ميكن  األخرى اإلبدال، ومواضع )1(عن كونه نصا  كال موحدا ال خرق يف وحدته الداللية خيرج

، فاملعزول هنا "تلقنها من املعزول " ففي قوله  ،) البصرة أمري(يعود على  إبداالجند  إذ، بدل منهنصنفها حبسب امل

نعد  أنوميكن )البصرة أمري(بدل من قول  أيضا فاألول، " األولما تلقاين به " وقوله . )البصرة أمري ('بدل من 

كان   ألنهوقصد به نفسه ،  األمري، وهو قول على لسان األمريمن ذلك  إبداال أمراءكمتلحنون " يف قوله  أمراءكم(

واملبدل منه أغىن عن تكرار االسم ) البصرة  أمري( من  إبداالدور فيها  مواضعاملقصود بالنصيحة ، فهذه ثالثة 

                                                             

  .269، ص  1صبحي إبراهيم الفقي ، بني النظرية والتطبيق ج - 1

  .أن يكون املبدل منه نفسه أو جزءا منه أو مشتمال عليه ) البدل(يشرتط يف البديل :  البدل -* 

ا ، لكنه ليس بالضرورة أن يكون نفسه ) هاليداي ورقية حسني ( بيناه :  اإلبدال*    .ال يشرتط ذلك فقد تكون للبديل وظيفة املبدل منه ذا
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، ، املعزول أمراءكم(، فقوله واإلشارة حالةاإلوأسهم يف ربط الكالم ببعضه،كما حيمله يف مضمونه من معىن 

على  والغلمان"  أخوه" يف جعل الكالم متماسكا ، وقوله  أسهمالبصرة وهو  أمرياالسم السابق  إىلتشري ) لاألوّ 

، "  األمري أصلحيف ) األمري(، وكذلك  يف قوله األولبدل جزء من كل ويعود على املسمى " رأسه"  ف"  رأسه

 األمريعن  إبداالعد ت أن، ميكن ت النبوة ومعدن الرسالة والفصاحةبي أهلانتم " بقوله  لألمريوكذلك يف خطابه 

  .األرومةهذه  إىلاملقصود باخلطاب ، وهو منتسب  ألنه

، لتوابعحد االبدل هو أ أنّ يف النحو العريب ونعلم * خمتلفا عن البدلو يبد قد اإلبدال أن إىلهنا  اإلشارةجتدر  

    ).بدل منهامل(  متبوعةاملعطاة عليه يف كتب النحو ال تبعده عن  واألمثلة

وكالمها يف مجلة واحدة كما يف الصفة والعطف والتأكيد وان كانوا يفرقون بني البدل وباقي التوابع من كونه    

البدل  أنيرون  آخرينحنويني  أن، بل هذا القول إىلشكلها اخلارجي ب تشريال  األمثلة أن إالمجلة غري املبدل منه 

يف حتليلهم للنصوص   التقدير إىلن ؤو ، لذا العمل جندهم يلجا واحدمن العمل فيهاملبدل منه مجلة واحدة وإ

م للقرآ و جيعلون التابع لضمري ، أيهمان الكرمي عندما جيدون بدال أو صفة ابتعدا عن متبوعكاألشعار يف إعرا

، اإلعرايب احلكماة هو على االسم الظاهر ويبدو أن ما شغل النح والواقع أن الضمري حييل بدوره، املتبوع األقرب

عريفهم للبدل من  ، وهذا الرأي يعززه تال يكون تابعا وإال اإلعرايبيتبع املتبوع يف احلكم  أنالبد من التابع  إذ

  .صود باحلكمكونه التابع املق

) البدل ( ا قد ختالف يف بعض منه فاآن أن مناذج اإلبدال اليت حتدثنا عنها نينبأردنا مما تقدم من قول أن  -

ا  ، إّال يف النحو العريب النص  أنبني ن أن أيضا وأردنا، نظرية االتساق يف النص أصحابتطابق ما قدمه أ
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العريب أّن البدل يف النحو  الدكتور الراجحي من وسائل االتساق وعلى حد تعبريالعريب ال خيلو من هذا النوع 

  )1(قسائل االتساو من  أيضااملبدل منه ويعد  إىلداللية  إحالةيف اتساق النص كما حيمله من  أيضايسهم 

منه االسم بنوعيه الظاهر ، أنواع، واحملذوف يف النص على ال خيلو النص من احملذوف:الحذف  -/ 3

رورلة وشبه اجلملة، اجلار ، ومنه اجلموالضمري احملذوفات يستدل ، ومجلة هذه إليه، ومنه مضاف ومضاف وا

ا مذكورة يف النصعليها من  اليت  الفراغات ميأل نأميكن للقارئ  إذتعرف من سياق السرد  أو، النص، كو

 لئهمب، وذلك اد على القارئ يف خلق اتساق النصون فيه االعتمكيرتكها احلذف مما هو مذكور يف النص وبذا ي

  .الفراغات  تلك

إذ مل " بالرفع ) مالئكة يصلون على النيب و إن اهللا ( قرأ على منرب" :قولهفمن حذف اجلملة ما جاء يف      

ذلك واصف  ، إذ ذكرالقارئ أوال يف النص ، إذا اعتمد يف معرفة ذلك علىذكر إن هذه القراءة خاطئة أو حلني

ا بقوله  ، فيمكن أن للحن تنطبق على القراءتني مع اختالف قارئيهمافصفة " هو حلن ال وجه له"القراءة ذا

بالرفع وهو (...وصف الذي قدمه للثانية، فيكون تقدير كالمه األول، بالعلى احملذوف من األوىليستدل القارئ 

مل  أنونصحه وتنبيهه له  األول األمري إىلال يرى القارئ معىن يف ذهاب الراوي  إذ....)فصرت  حلن ال وجه له

 األخرمل يكن يعرفها من املكان  نإ،املعلومةيستمد  أن) القارئ(، فكان عليه كانت حملونة  األمريقراءة  أنيعرف 

 سابقا يف القارئ مل يعتمد يف ملئ فراغ احلذف من معلومة ذكرت  أن، وهنا جند الذي ذكرت فيه من النص

فيها املعلومة  تأيتف ألكثر أنواع احلذف اليت غالبا ما ، وهو خالتمد يف ذلك على املعلومة الالحقةاع وإمنا، النص

رور(احلذف يف شبه اجلملة أما)2(رتكه احلذفيسابقة على الفراغ الذي  فصرت " منه ما جاء يف قوله ) اجلار وا

ذكرها  إعادةوقد استغىن  عن ) ومنبها له ( وتقدير الكالم " منبها " ، واحملذوف هنا يف قوله "ناصحا ومنبها  إليه

                                                             

  .1992دار املعرفة ، اإلسكندرية  –عبده الراجحي يف التطبيق النحوي  - 1
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ا قد ذكرت من قبل اعتمادا على  يف  أيضا، ومن مث ملئ الفراغ الذي تركه ، ومنه القارئ للمحذوف إدراكلكو

معرفة  االعتماد على  ، وهنا كان ) و عليناأ نصيحته واجبة عليّ ( قدير،تالو ، " واجبة هذا هامشي ونصيحته" قوله 

رور(ومن حذف شبه اجلملة  على هذا االقتضاءباالعتماد  احملذوفيقتضه الكالم، ومن مث ملؤه فراغ  ، )اجلار وا

اين به األول من ميثل ما تلق( وتقدير الكالم " خشيت أن يتلقاين مبثل ما تلقاين به األول و " أيضا ما جاء يف قوله 

 لجأ القارئ هنا يفإذا ي" فتهددنين وأوعدين " من الكالم السابق  وهنا يستدل على احملذوف) التهديد والوعيد

، واحلذف يف ناهلتكتمل عنده داللة الكالم ومعملئ فراغ احلذف بالرجوع إىل الكالم السابق ملعرفة احملذوف 

عزل وتقلد حممد مث " اهر واملضمر فقد جاء يف مواضع ، فحذف االسم الظاهر جاء يف قوله االسم بنوعيه الظ

مث عزل األمري وتقلد حممد بن ( وتقدير القول) اإلمارة( و )األمري(، واحلذف هنا يف امسني مها "سليمان اهلامشي 

يعتمد فيه  واألخر، فاألول مذكور يف أول النص،وهو أيضا مما يستدل عليه من النص) سليمان اهلامشي اإلمارة 

يف موضعها )تقلد(يعتمد فيه على معرفة قارئ النص مبا تقتضيه كلمة  وهو أيضا مما يستدل عليه من النص فاالول

تلقنها من األمري ( والتقدير،"من املعزول تلقنها " هناك حذف لالسم الظاهر يف قوله  هذا من النص،وكذلك

  ).املعزول 

، أن عن التكرار دعاتلإلباحلذف جاء  أن، ويدرك قارئ النص هنا األول األمري إىل إشارةفيها  املعزول أن إذ  

جئت " الضمري فقد جاء يف قوله النص ، أما حذف  أولفراغ احلذف باالسم املذكور يف  بإمكان القارئ أن ميأل

صيغة اجلمع مما درج عليه يف خطاب ) جئتكم ( الكاف، وتقدير الكالم بهنا ضمري النص فو ذواحمل، "يحةلنص

 باإلضافةوضعها جر وم) نبهتنا ونصحتنا( والتقدير فيها  "ونصحتفقد نبهت " ، وكذلك يف قوله واألمراءامللوك 

الذي  األساسذ يعد النصية إ الوحدةلقارئ النص دورا يف بناء  إنجند  إذيف بناء وحدة النص  احلذفساهم 

على  أوالنص باالعتماد على ما مذكور يف مواضع من النص  حذفيعتمد عليه يف ملئ الفراغات اليت تركها 

 املتلقيد فيها ،ال جيه_عقلية_هي عملية ذهنيةلغته،وعملية ملئ الفراغات وأساليب الكالم يف اللغوية  ةمعرفت
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للنص هي اليت متكن القارئ للنص من معرفة تلك  الداللية الوحدة إن إذ واحملذوفعن احلذف  بالبحثنفسه 

بعض الباحثني على مفهوم  أخذه مبا يفرتضه من عالقات معنوية تربط بني مجلة املكونة وهو ما احملذوفات

العميقة للنص  البىن ال يعتمد على ، مبعىن)1(ا يعتمد على الظواهر السطحية للنصبوصفه مفهوما شكلي االتساق

   . على القاعدة الداللية للنص أو

ومات احملذوفة وملئ فراغات املعل إكمالنه يعمل على اتساق النص عن طريق القول يف احلذف أخالصة   

عن  أوالحق  أومذكورة يف النص يف مكان سابق  ةاملعلوم تلكن تكون عن طريق النص نفسه ،كأ ماإ، احلذف

حىت ال  املفرداواقتصاد اللغة وعدم تكرار  اإلجيازاحلذف يفيد  أن إىل إضافة) قارئ النص(اللغوية  الكفاءةطريق 

  .كالم اليف  ثقل يقع

عطف الرابطة بني كلمات حروف ال، تتمثل هذه الوسيلة يف 2العطف األخرىمن وسائل االتساق  : العطف/ 4 

،  شيوعا، فاجلمل املركبة وأكثرهاوسائل االتساق  أهممن العطف ، ويعد الباحثون يف علم اللغة النصي النص ومجله

، والربط األوىلتعتمد على العبارة  األخرىوجمموعة من العبارات  أساسيةتتكون من عبارة  "كرستال"كما يرى 

االيت من خالهلا يتم االلتئام والتالحم بينها حىت  )3(العطف أدواتبني هذه العبارة هو  تعد كالكلمة الواحدة  أ

ربط بني ما ا نه، مالنص املختار فهي كثريةيف حاالت العطف  أمامنها نصا متسقا ذا داللة موحدة ،  جيعلمما 

، ومن العطف ما ربط بني امسني العكس أوامسية ،  بأخرىربط مجلة فعلية  أو، تنيمجلتني امسي أومجلتني فعليتني  

، سنحاول هنا العبارات أومن اجلمل  جمموعةا يتضمن م، كل جزء منهمن النص جزئينيومن العطف ما ربط بني 

نواع العطف يف اتساق النص وترابط ودور كل من أ عليه ، نوع املعطوف واملعطوفنبني مواضع العطف وحروفه أن

) اهللا ومالئكته يصلون على النيب  إن( املنرب  قرأالبصرة  أمريكان " قوله أجزائه ،فما جاء من عطف اجلمل الفعلية 
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 مجلة على ما قبلها...)فصرت إليه (عطف مجلة هنا اءالف العطف فحرف..." ناصحا  إليهبالرفع فصرت 

 األمريقراءة  أن إذ، ، الرتتيباألوىلفضال عن ربط اجلملتني وعطف الثانية على  ء هناوأفادت الفا )بالرفع...قرأ(

....." منبها  إليهفصرت " اجلملة الثانية  أنكما  وناصحا، امللحونة  كانت سببا يف ذهاب الراوي إليه منبها

ا حرف م، قد مجع بينهفتانو ملتان املعطاجل كما نرى أنّ و ، "ين وأوعد فتهددين" عليها اجلملة الالحقة  عطفت

ن(طف الع ّ كان ف) لفاءا(خالف  اجلمعيفيد معىن غري  اله النحويون ، ملطلق اجلمع  و الواو وهو كما نعلم وكما بي

معىن  نفاآ، كما ذكرنا  أفادتاليت  اءبالف"  .....إليهفصرت " جمموع التهديد والوعيد ربط باجلملة السابقة 

ديد ل، وكذوالوعيدبالتهديد  األمري اهيتلق أنقبل  األمري إىلذهابه  أن إذ، الرتتيب  األمريك كان هذا سببا يف 

عمل حرف العطف الواو  وأيضا، وردتا فيهما اللذين الفاء الرتتيب والسببية يف املوضعني فأفادتووعيده للراوي ، 

الواو  فجمعت، " أمراءكمون نوقال تلح" ، وهي قوله الالحقةملة باجل) أوعدينو   ددين( ربط اجلملتنيعلى 

ديد ووعيد للراوي واختزهلا  لألمري األخريالقول  ومن عطف  ،)عدينأو ددين و ( الراوي بقوله )1(مع ما قاله من 

تقلد حممد بن سليمان اهلامشي "فاجلملة الفعلية "عزل وتقلد حممد بن سليمان اهلامشي "قوله مل الفعلية اجل

وحرف العطف بينهما هو  )البصرة أمري(الفاعل يف اجلملة يعود على  أنّ  إىل شرناوأ) عزل( عطفت على قوله "

والواو هنا  ، بربطه للجملتني الفعلتني اإلمارة، حدث العزل ، وحدث تقلد  ثنيربط احلد إىل ىأّد الذي ) الواو(

من  )2(الرتتيب الزمين يفسبق من الواو ألن حادثة العزل أ أكثر املقامح يف هذا اليت تص)الفاء(جاءت بدال من 

، يف العطف من الواو أصلح، فعليه تكون الفاء هو سبب يف تقلد الثاين األولن عزل وإ لإلمارةحادثة التقلد 

الزمين لزمن ق يف الرتتيب بستني وقعتا يف زمن هو أن احلادثرواية ألنيا بالرتتيب الزمين لالراوي مل يكن مع نّ و أبدوي

واحلرف ) جبنت(على مجلة ..." يتلقاين  أنت وخشيت جبن"العطف يف قوله  أيضا، ومنه الرواية وزمن املروي له

، األمري إىلا الراوي ومها اجلنب من الذهاب ممجع حالتني من الشعور مر الذي  ،العاطف بينهما هو الواو
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  .37الزناد،نسيج النص ص- 2
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 إىلكريه بالذهاب حلظة تف هذا الشعور مر بالراوي يفاملعزول ، و   األول األمريةمنه ما تلقاه من  يلقى أنخشيته و 

دورها يف ربط  وأدت، ، فصلحت الواو هنافارق زمين بني حاليت الشعور تلك ديد ونصحه وليس مثةاجل األمري

وجاء ) الفاء(رف العطف هنا وح" هذا : لت ، قل فققال" اجلمل الفعلية قوله ، ومن عطف املعىن يف اجلملتني

،وكذلك "هذا:إىل أخيه عطف حبرف العطف الواو على اجلملة السابقة وقلت  ،وقوله وأومات")قل(قوله سببا ل

 ، ومجع بنيبالفاء..." ت مأأو " مجلة  - اما على ما قبلهتاجلملتان عطف"وتفرق الغلمان  أخوهفنهض "قوله 

عن  افيف االنصر  االثنني أشركت والواو،"مات أو " كانت سببا   ، فاجلملتان)الواو( اجلملتني بالعطف باحلرف 

إذ " ...فقلت"طهما العطف باجلملة الالحقة قوله بر "الغلمان أخوه وتفرق  ض (هاتان اجلملتان و جملس األمري،

 أصلح: فقلت (لس الذي كان سببا يف قوله اوكانت نتيجة لتفرقهم عن  على اجلملتني األخريةاجلملة  عطفت

ً  كجزا: فقال " على مجلة " فقد نبهت "، عطف مجلة أيضاومن عطف اجلمل ،....األمرياهللا  ا وكذلك اهللا خري

أن حرف  والعطف هنا بالفاء ، ومن املالحظ هنا " أمر به األمري"عطفت على قوله " امجلة فانصرفت مغتبطً 

 أما عطف،)1(مجلتني فعليتني عطف أول مجلتني فعليتني يف النص وختم النص بعطفه بني أخر) الفاء ( العطف  

على قوله .." . اهنتلق هنعلى اجلمل االمسية ، عطف قوله فكأملة االمسية على اجلمل الفعلية ، واجلمل الفعلية اجل

وكذلك " فأتيته" على مجلة ..." هو يف غرفة  فإذا" قوله  ، وعطف) الفاء (مان حبرف العطف يتقلد حممد بن سل

وهي "....عطف مجلة وهو حلن  أيضاو ..." ت ومهتين فوقف" على مجلة ...."غلة سفواء و ب فإذا"لة عطف مج

 وهي مجلة فعلية ..."  تقرأ" مجلة امسية على مجلة 

جبرف العطف " هذا هامشي" على مجلة" ة واجبة حتنصي" االمسية ما جاء من عطف مجلة  ومن عطف اجلمل

يف قوله  األمساءووقع العطف بني اخل، "...هو يف غرفة  فإذا" على مجلة " أخوهوعنده " ، وكذلك مجلة الواو

ني أجزاء النص فقد ، أما العطف ب"أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة والفصاحة" ، والعطف بني"نبها مله و  ناصحا"

                                                             

  .ألّن شغل النحويني األوائل هو ظاهرة اإلعراب والعامل_1
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 األمريقصته مع  يأالتالية  بالقصة )املعزول(األول األمريمع  األوىل عندما ربط قصته األول، جاء يف موضعني

والثاين يف ربطه اجلزء الثالث من القصة وهو حصوله على "...مث عزل وتقلد " هقولب)مث (، حبرف العطفاجلديد

مجل القصة جمموعة  ربطت)مث( األولبط افالر " ...فلما صرت " ، وجاء الربط هنا بالفاء يف قوله األمريعطية 

 نألة على ال، وللدمجعهابأ، وجاءت مع الرتتيب الزمين للرواية األوىلمبجموعة وىل القصة األ الثانية مبجموع مجل

 إال، ن اختلفت يف مسماهاالقراءة وإن شخصية الراوية وإ حلنموضوع واحد وهو التنبيه على تشرتكان يف  القصتان

ا ا تتمثل يف  أ اجلزء الثالث والذي ارتبط  أما، أيضامكان الرواية واحد  أن، كما السلطة شخصتشرتك يف كو

ميثل النتيجة اليت حصل  ألنهباجلزء الثاين  األخري، فقد ربط اجلزء "فلما صرت" بقوله ية الذي يبتدئ الرواجبزئي 

ة بني ما حصل عليه من الرواية باملقارن األولارتبطت باجلزء  وأيضا، اجلديد ونصحه وتنبيهه لألمريعليها من ذهابه 

ن حروف العطف يرى بأ" كرستال " ، فهذا من الثاينليه من هبة حصل ع، وما تهديد والوعيدال –األولمن 

فرتابط اجلمل  )1(جزاء النص مع بعضها ت املوجودة يف النص وعلى ربط كل أتعمل على ربط اجلمل والكلما

 )2(يف متاسك النص واتساقهأسهم والكلمات يف النص بالعطف جعل من النص مبثل وحدة مرتابطة دالليا وقد 

   ،منه فائدة  حتصلللقارئ مفككا ال معىن فيه وال  لالعطف بني اجلمل وكلمات النص لبد حروففلوال وجود 

  :جدول العطف

  املعطوف 

  

  نوع العطف   حرف العطف   املعطوف عليه

                                                             

1 -  CRI STAL ET DVOG IVESTING ENGLISH STIH , ALANGMKAN POPER LAK 

LONDON, P47. 
  .29براون يول،حتليل اخلطاب ،ص  - 2
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  ناصحا  إليهفصرت 

  مث محلت على نفسي

  هتفأتي

  هذا:فقلت 

  أخيه إىلت وأومأ

  نصرف مشكورااف

  فانصرفت مغتبطا

  فةر هو يف غ فإذا

  يقول قائل

  والفصاحة لرسالةاومعدن 

  األول األمريقصة 

  الثاين األمريقصة 

  

  قرأالبصرة  أمريكان 

  جبنت

  ن يتلقاينخشيت أ

  محلت على نفسي

  قل:ال ق

  هت ونصحتبن

  األمريبه أمر 

  فأتيته

  ...بغلة سفواء و فإذا

  النبوةبيت ا أهل

  الثاين األمريقصة 

  يناالث األمريعطايا 

  الفاء

  مث

  الفاء

  الفاء

  الواو

  الواو

  الواو

  الفاء

  الفاء

  الواو

  مث

  مث

  .عطف اجلمل

  .عطف اجلمل

  .عطف اجلمل

  .عطف اجلمل

  .عطف اجلمل

  .عطف اجلمل

  .ةعطف اجلمل

  .ةعطف اجلمل

  .االسمعطف 

  .االسمعطف 

  لنصا ابني جزأين منعطف 

  .لنصابني جزأين من عطف 

  

كما ،  املوجودة يف النص والكلماتحروف العطف عملت على ربط اجلمل  نّ أمالحظة من خالل اجلدول  

  .النص مع بعضها البعض وجعلت من النص متماسكا  أجزاءربطت 

واملعاين من خالل الرتتيب يف األفكار  قها فأفادتلح وأخرىالربط خطي يقوم على مجع بني اجلملة سابقة كان  -

                                 .... الواو مث ، الفاء( العطف 
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                  علماالتساق املعجمي بوصفه وسيلة اتساقه يصنفه الباحثون  يف :االتساق المعجمي / 5

 أوشبه مرادفها  أومبرادفها  أو، لفظها بإعادة، ويقصد به تكرار مفردة )1(التكرار أوهلما، النص على نوعني غةل

ا احلقل املعجمي وتنضوي حتتها جمموعة من الكل رأسبكلمة عامة تكون على   والمات هلا الداللة املعجمية ذا

، كرار يف التأكيد يف النحو العريب، كما هو احلال مع التا قبلهاأن تكون الكلمة املكررة تابعة مل يشرتط يف التكرار

من  ا،وتوجد نوعاألوىلعلى الكلمة  إحالة، وحتمل معها رهآخ يف أوالكلمة املكررة يف منتصف النص  تأيتفقد 

كن تكرارها خيلق نوعا ررة ما حتيل عليه الكلمة األوىل لتطابق الكلمة املكد ال ق، االتساق عن طريق هذا التكرار

زوج من  يأجموعة من العالقات اليت حتكم مبيكون الذي  )2(من االتساق يف النص والنوع الثاين التضام

تضاد  عالقة أوبينها ،كأن تكون عالقة تقابل  الكامنةترتبط هذه الكلمات فيما بينها بالعالقة  إذ، الكلمات

نبني مظاهر  أن، سنحاول يف قراءتنا للنص املختار حقل داليل واحدجيمعها  أو أن،كل جبزء  أو، كل بكل  أوعالقة

  .أنواعهاعنها حبسب  ونتحدث املعجمياالتساق 

وردت مرتني يف سند ) ربناخأخربنا، أ(، فمن التكرار اللفظيمن موضعورد التكرار يف النص يف أكثر  :التكرار -أ

أما الثانية فقد إحالة ) الزجاج(أحالت إىل ،إال أن كل منهما حتيل إحالة ختتلف عن إحالة األخرى فاألوىل الرواية

ا عملتا على ربط سلسلة السند ) إىل املربد  ، يف سند الرواية ويف املنت) قال( ، وكذلك تكرار كلمةبتكرارمهاإال أ

، وإحالتها خمتلفة أيضا، وإحالتها متعددة) ، القولل، قائقلت، قل(ضع كثرية وصورة خمتلفة مثل افقد وردت يف مو 

الراوي  الرواية وهمومنها ما أحال على شخصيات ) ، االخفشالزجاج،املربد(ما أحال على الرواة يف السند فمنها

مع كثرة ما ورد من  أن إالّ )حممد بن سليمان  وأخياملعزول وحممد بن سليمان اهلامشي  البصرة وأمريخفش واأل

                                                             

  .24، حممد خطايب ، لسانيات النص ،ص 1
ورقية حسن بصعوبة إجياد عالقة التضام داخل النص ألن ذلك حيتاج إىل دراسة شاملة ووصف داليل عام ودقيق لكل مفردات  يعرتف هاليداي - 2

  .اللغة

*see halliday and Hassan , cohesion in English,p286. 

  .250-249وينظر حممد خطايب ،ص 
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منها ،كاليت حتيل على الراوي يف بعض  اإلحالةهذه جند حاالت من تطابق ) القول(تكرار يف كلمة 

تكرار فيها  هذه ستة مواضع ورد) ،فقلتفقلت، فقلت، قل، فقلت( اليت السند و)قال(،كما يف )األخفش(

حممد بن سليمان اهلامشي (يف االحالة يف موضعني واالحالة فيهما إىل الكلمة مع تطابق اإلحالة وهناك تطابق 

وهو ) ئل ، يقول قاقائل،يقول،(اهلامشي وهي األمري يشرتك يف اإلحالة على أخي  ما امنه يضاوأ)قال،فقال:(امه

تكرار يف ال، أم ما جاء من ني واحملال عليه واحدكرر مرت  وقوله أصلح اهللا األمري  )1(ي ألنه أعاد اللفظ تكرار لفظ

إليه وأيضا يف )صرت(مرادف ل)أتيته(معىن الذهاب،ف وكالمها حيمالن) فأتيته( و) صرت إليه( هفقول، املرادف

ا وضعتا يمف ختتلفان اشعور ذاته وان كانتالمرتادفان أيضا فكلتا الكلمتني تعربان عن  فهما)خفت(و)خشيت(قوله

بالتهديد والوعيد مثلما تلقاه األمري  ، مع أن املخوف منه واحد، فاخلشية كانت من أن يتلقاه األمري اجلديدله

يف  بعد أن نبهه على حلنه اءتكانت أيضا من األمري الثاين لكنها ج) خفت(يذهب إليه والثانية  األول قبل أن

 ل،إذ توقع من األمري الثاين أن يعاقبهوّ طابق مع مصدر اخلشية األاخلوف هنا يت ومصدر ،قراءة اآلية ونصحه له

تعيد القارئ إىل  أن  استطاعت متني إال أن الثانيةللكا، ولو نظرنا يف النص لوجدنا البعد بني على نصحه وتنبيهه

خاه أغرى أ يكون االمري قد أن، وهو هلا ن كان قد أوضح سبب خوفه بالكالم الالحقإ و،األوىل وتربط بينهما

م إذ أن) تين نفسي مه(وقوله  )جبنت(مبعاقبة الراوي ومن التكرار يشبه املرادف،قوله ا داللة املفردتني تقرتب يف كو

 إليهول ما اعرتاه من قلق وخوف مما ستؤ  بهيقصد ) مهتين نفسي (قوله  نّ إ إذ، تصفان شعورا ولده اجلزع واخلوف

، الثاين لنصحه األمري إىلوهذا الشعور شبيه مبا انتابه عندما فكر يف الذهاب األمري، أخوهاستوقفه  أنحالة بعد 

يف كل ما  الحظنا، هذامعىن التشابه  إىلالكالم يشري  ني ولعل موضعهما يف سياقتوهنا موضع التشابه بني املفرد

ترابط يف  أسهميشبه املرادف، أمباملرادف  أماللفظة  بإعادةهذا التكرار  أكانرار املفردات سواء تك أنتقدم 

                                                             

  .229صلسانيات النص حممد خطايب ،  - 1
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كثري ا إذ ال جند يف  نهممع اختالف إحالة كل ماملكررة والكلمة بني الكلمة  اإلحالةيف خلق نوع من و  )1(النص

ّ  إالذلك  إىلشرنا وكما أ، حالياإمن الكلمات املكررة تطابقا  يف منح  وأسهمتعملت على اتساق النص  اأ

اخلاصية  إجياديف  األخرىمع وسائل االتساق  وأسهمتاملتباعدة  أجزائهالنص درجة من التماسك قربت بني 

، قامت بربط هذه ، القصة الثانيةاألوىلالقصة  _السند_، أجزائهالنصية ليكون النص وحدة داللية باختالف 

  . )2(ل اجلزء الواحد منهابربط كلمات ومح، كما قامت ع بعضهام األجزاء

  :التضام  - ب

 ّ ً بي  يأيت، وفيما من الكلمات أزواجاوعالقاته اليت حتكم  املعجميا من االتساق نا ما يعنيه التضام بوصفه جزء

نصحت "و "ا ا ومنبهً ناصًح " فمن التضام بني الكلمات قوله  )3(صعالقاته يف النّ  وأنواعسنوضح مواضع التضام 

 تصحيحجل خطأ القراءة، والنصيحة جاءت من أ إلظهاره جاء يالتنب أن إذالعالقة بينهما عالقة تقابل و ،"ونبهت

يف  اخلطأجتاوز  إىلاعية من الكلمات لتقابلها بالقوة الّد هذا الزوج التقابل بني  منشأجاء من هنا  اخلطأذلك 

ددين "أيضاالقراءة ، ومن التضام  تان متالزمتان بالفعل قة هنا أيضا عالقة تقابل فاملفردوالعال" وأوعدين  قول 

يت وبالقوة معًا فالتهديد يأيت إلنزال عقوبة ما،والوعيد إلنزال تلك العقوبة يف زمن ما، أو عند تكرارها ،ومن هنا يأ

  .تضام هاتني املفردتني 

فاملفردات يف " نفسي وخفت مهتين" ، وقوله "جبنت وخشيت"ما جاء يف قوله  أيضاومن التضام يف النص  

ينال العقاب على  أنخشية بالرتدد واخلوف، وما يتبعهما من غم، اإلحساسين االقولني تقابلتا فيما حيملن من مع

ا مهنا يف مكانيني متباعدين من النص أسوان كاما تقابله أنمن الواضح و ، فالقولني تربطهما عالقة تقابل ما فعل

                                                             

  .20، ص 02ي ، علم اللغة النصي ،ج صبحي  إبراهيم ألفق - 1
  .25نفسه ،ص  عاملرج - 2
  .54حممد خطايب ، لسانيات النص ،  - 3

  .تعين امتناع حتقق الشيء يف آن واحد:  عالقة تضاد -* 
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والعالقة بينهما  "عزل وتقلد" قوله  أيضااملتباعدة ومن التضام  ن التماسك بني مجلهجياد نوع مص وإيف اتساق الن

يف ربط ما  أسهمهاتني الكلمتني يف هذا املكان من النص  د، وتوار فعل التقلد  يضادهل العزل ،ففع*هنا التضاد

فتحت أبواب القصة  )تقلد(،وألمري األولمع ا ت بانتهاء القصة األوىلأّد ) زلع(تقدم من النص مبا تأخر،ف

نوعا من  –لفظيةال عن كونه عالقة معجمية ، فضتنيوهنا خلق التضام بني املفرد) ته مع األمري الثاينقص(التالية 

  .، وهو ترابط أسهم يف بناء الوحدة الداللية للنصاملعنوي الرابط بني جزئي الروايةاالتساق 

، كانت سببا للثانية  وىل، إذ أن األالقة بينهما عالقة تقابل، والع"فنهض ... تأومأ" ومن التضام أيضا قوله

عين احلركة ت ، فاألوىل والعالقة بينهما عالقة تضاد) فت فوق(، وأيضا بني قوليه فصرت ووالثانية نتيجة لألوىل

ا" ان كما يطلق عليها متام حّس ، وعالقة تضاد  والثانية تعين السكون حتقق  اإذعالقة عنادية بني مفهومني  بأ

    امتنع  حدمهاأ

حدمها بعي للمفردات ، كون أاتني يف اخلط التتيتوجب وجود املفرد إذْ عكس العالقة التقابلية وهي على )1("اآلخر

   .حدمها أن تقوم مقام األخرى ى نتيجة، أو صالحية أسببا واألخر 

  :جدول االتساق المعجمي 

  عالقته  نوعه   االتساق المعجمي  عالقته  نوعه   االتساق المعجمي 

  خربنا، أخربناأ

قال ، قلت ، قل ، قائل، 

  القول

  ، تقرأ قرأ

  تكرار

  تكرار

  

  تكرار

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  أخوه،  أخوه،  أخيه،  أخوه

  قف ، وقفت

  أمري،  أمر

  ناصحا، نصحت ، نصيحة

  تكرار

  تكرار

  تكرار

  تكرار

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  لفظي

                                                             

  .86م، ص 2000، 02ن ، عامل الكتب ، القاهرة طان ، البيان يف روائع القرآمتام حّس   -   1
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  عزل ، معزول 

  يتلقاين ، تلقاين

  صرت ، صرت 

  األمرياهللا  أصلح

  األمرياهللا  أصلح

  جبنت ، مهتين 

  تكرار

  تكرار

  تكرار

  تكرار

  تكرار

  تكرار

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  لفظي 

  بها ، نبهت من

  تلحنون ، حلن 

  انصرف 

  انصرفت

  خشيت ، خفت 

  عزل ، تقلد

  تكرار

  تكرار

  تكرار

  تكرار

  تضام

  تضام

  لفظي

  لفظي

  لفظي

  مرادف

  مرادف

  تضاد

  : أنّ نالحظ من خالل اجلدول 

وفقرات النص وهذا ما يكسو  أجزاءباللفظ املعاد يتحقق الربط بني  نّ ، ألاستعماال األكثرالتكرار اللفظي كان 

  .اا ورونقً النص اتساقً 

  .اجلمل والفقرات إىلى بل يتعّد  األلفاظالتكرار ال يقتصر على  نّ بأ -

  .مرادف له يف املعىن  خرآلفظ  أواللفظ ذاته  إعادةالتكرار يكون يف  نّ بأ -

 أخرىمعنوية أخرى وسيلة عن  نتحدث رأينا، كما اق وهي شكلية لفظيةوسائل االتسخنتم حديثا عن  أنوقبل  

ا هنا موضوع النص ، بل هي وسيلة معنويةئل اللفظية، ليست من الوسامن االتساق أو العنوان الذي ، ونقصد 

كربى متمثلة   الصغرى املكونة للنص يف بنية البين،وجيمع جمموع املعنوي الذي يربط بني أجزاء النصميثل الرابط 

ً  البينجمموع  أن إذ، بالنص ككل موحد ، القصة الثانيةبنية  إىل، األوىلبنية القصة  إىلبنية السند  ا منالصغرى بدء

 إذ،الكرمية لآليةبرابط معنوي واحد وهو موضوع الذي قام عليه النص الذي اخرتناه وهو القراءة امللحونة  تارتبط

والنص متطيط له، فهو حييل اجلسد  رأسالصغرى فالعنوان  بنياتهرواية النص مبجموع احملور الذي دارت عليه  ميثل
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ومن  النص ، ه مصدر جمموعة الدالالت املتناثرة يفهم يف بناء وحدة النص الداللية لكونويس)1(على مرجعية النص

  . موضوعه إىل وتشري، بالداللة اليت متثل معىن النص مث فهو جامع هلذه الدالالت

يف أكثر من موضع من حتليلنا له ،والباعث وراء هذه الوحدة  إليهشرنا ميثل وحدة داللية وهو ما أ رأيناالنص كما 

ا وإبرازها يف النص،فلكل وسيلة منها دورا يف إجياد التماسك  االتساقيةالوسائل الداللية هو جمموع  اليت حاولنا بيا

تكون نصا  أنواجلمل  املفردات، وهذه الوسائل هي اليت جعلت من هذه النص ومجله مفرداتبني واالتساق 

  .مرتابطا جييل بعضه على بعض

                                                             

لس الوطين للثقافة طيقاي ، السيميو مجيل محداو  - 1 لد الثاين ، العدد الثالث ، مارس  والعنونة ، جملة عامل الفكر ، ا ـ 1997واآلداب ، الكويت ، ا
  .97ص
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  :يالتماسك النص* 

املصطلحات اليت ظهرت يف إطار لسانيات النص يعرب به عن تالحم أهم من  يالتماسك النص يعدُّ          

لعوامل اليت اجلملة واتطلبها علم تركيب يوحدات وعناصر النصوص اليت تعتمد على عوامل ختتلف عن تلك اليت 

ت يتداخل مع جمموعة من املصطلحا ، فهومجل النصصد به الروابط اليت تربط بني ق، وي)1(خيضع هلا تركيب النص

دل على التماسك ، وتتضح اإلشكالية احلقيقية يف تفريق العلماء بني مصطلحات تاليت تعرب عنه من قريب أو بعيد

وهناك من يرى أن  )كاالنسجام واحلبك(لتماسك الداليلعلى ا ومصطلحات تدل)كاالتساق،والسبك(الشكلي

 .التماسك الشكلي واملضموين أي بني هذين النوعني جيمع إطالق تسمية التماسك 

 :مفهوم التماسك النصي  -

ذا يعين الرتابط التام والشدة والصالبة فقد ور :  لغة   األساس"د يف يأيت التماسك يف اللغة مقابال للتفكك وهو 

وأمسكت ) مسك عليك زوجكأ(شئ ومسك ومتسك وأستمسك وأمسك ولوأمسك با ،أمسك احلبل وغريه" 

 ،كف عنه وأمسكتمرمسك عن األعليه ماله، حسبته، وأ

فسائر املعاجم ، وعلى هذا )2(، وفالن يتفكك وال يتماسكع عن الدابة وغريهاأقواستمسكت ومتاسكت أن  

  .الداللة على الصالبة واملتانةىل إفيها يتوجه فظ التماسك ل

ته بعض االختالفات كالعادة وقد وقع يف ترمج  cohésionهو مصطلح مرتجم عن كلمة االجنليزية :  اصطالحا

  )3(.، فيرتمجه حممد خطايب إىل االتساق العملية مرتمجة إىل العربيةيف عملية انتقال املصطلحات 

                                                             

 
  .279م، ص2011-1432صالح الدين حسنني، يف اللسانيات العربية ،القاهرة، دار الفكر العريب،  -  1
  م1972،ط دار الكتب الوطنية القاهرة ) مسك(أساس البالغة  –) حممود بن عمر( الزخمشري - 2
  .5،ص1،1991،ط) املغرب–الدار البيضاء (لبنان –حممد خطايب، لسانيات النص ،مدخل اىل انسجام اخلطاب ،املركز الثقايف العريب ، بريوت  - 3
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أبنية كربى هي يرى صالح فضل أن النص جيب أن يكون مكونا من مجل متتالية وهذه املتتاليات متتلك          

ابط هذه املتتالية النصية على عمليات الرت " فان ديك" ،ويشرح )1(جهة النظرية نصوصا وحدها اليت تسمى من  الو 

ا يف التأويل مي الظروف املنسوبة إليهأ واحد  س داللية ومنطقية ، فرتتبط اجلملتان فيما بينها إذا كان مدلوهلماأس

موعة من اجلنه جيأ"  رقية حسن"مرتابطني فيما بينهم وقد بينت  ، مل اليت تشكل النصب أن تنظر يف تلك ا

مل جتد ما يوضح ذلك فهي ليس نصا حىت لو   نّ ف ما بينها من التضام والتماسك فإأن حنللها سعيا الكتشا

، والسياق يا ولكنها ال تتعلق ببعضها البعضعلم قواعد اللغة فهي مجل صحيحة حنو كانت مأخوذة من كتاب ي

موعة من اجلمل ة على شيء وهو نوعان بعضها إىل بعض للدالل يضم وحده هو الذي يدلنا على أن هذه ا

املنطوق أو هلك النص ، فمستنظرها إىل متاسك عناصر النصوكالمها يؤدي يف ) مقامي(وحايل  )مقايل(لغوي 

  )2(بني أجزائه لى إدراك الروابط وعالقات التضامكتوب يعتمد يف تفاعله مع الكالم عامل

كنه ظاهرة تأويلية يف الفهم املعريف ولذا لتماسك النصي ليس جمرد خاصية جتريدية لألقوال و ال كما أنّ 

 ، إذ تظل البنية الدالليةباملوضوع الكلي للنصرتبطة أساسا يرى أن التماسك النصي يعين البنية الداللية الكربى امل

ا التماسك هو جمموعة من إذً  ،)3(ىن النص باعتباره عمال كليا فريدادد معالكربى هي التمثيل الكلي الذي حي

، إذ تلتحم هذه األجزاء ويتماسك بعضها مع بعض حبيث إذا غاب فظية أو الداللية بني أجزاء النصللاالعالقات 

  . النص وكأنه أشالء ال رابط بينهماظهر هذا االلتحام 

األدوات الشكلية والداللية اليت تسهم يف الربط بني  التماسك النصي بأنه العالقات أو ف النصيونيعرّ و          

سائل داللية يف التماسك يتحقق من خالل و )2(ىلنص الداخلية وبني النص والبيئة احمليطة من ناحية أخر ا عناصر

إي مستوى الدالالت حيث يتعلق األمر بالعالقات القائمة بني التصورات والتطابقات " فان ديك " رأي 

                                                             

  .261م، ص1996، 1نشر لوجنمان ،طصالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، الشركة العاملية لل - 1
  .128-135،ص1997، 1،طالعربية للدراسات والنشر، بريوت، أسلوبية ونظرية للنص، املؤسسة إبراهيم خليل - 2
ان ،ص1حبريي سعيد حسني، علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات ،ط - 3   .128، مكتبة لبنان الشركة املطرية العاملية للنشر ، لو
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ات يف جمال التصوا حتيل إليه الوحدات املادية ماي أوري كما يتحدد على مستوى اإلحالة أيضا ملقارنات والتشا

ات الكالمية اليت تسوي العالقات املتبادلة بني الرتاكيب فمصطلح التماسك يشري إىل األدو )1(يف متوالية نصية

حتافظ أيضا على و ة اليت حتافظ على هوية املراجع بيستبدالت الرتكيالاملية أو بني اجلمل وال سيما الضمن اجل

فظية للافقراته  أو التوازي وعلى التكرار ومن هذا املنطق يعرف التماسك النصي بأنه وجود عالقة بني أجزاء النص

، فالتماسك هو الصلة بني عنصر يف هذه العالقة مفيدة يف تفسري النصن يا ألعنوية وكالمها يؤدي دورا تعبري امل أو

العبارة تسري إىل  موعة من احلقائق املتوالية فان كانتالنص وعنصر أخر ضروريا لتفسري النص الذي حيمل جم

موعة من الكلمات فان توايل اجلمل سوف يش موعة من احلقائق وعلى حنو النص أن يكشف عن حقيقة ا ر ا

ويعد الربط )2(اهر النصطريق األدوات يف ظغالبا عن تأيت عالقة املعنوية بني جمموعة هذه احلقائق وهذه العالقة ال

 يبيهم أسس النظام الرتكأمن اء النص الواحد ز بني أجو ، الرتكيب النحوي أو الرتابط بني املفردات اللغوية داخل

  . يل فهم املعاين والدالالت الواردة يف الكالم دون وجود الرتابط بني أجزائهتحسي، بل للجملة

من العسري حتديد مفهوم عام للتماسك  هنّ بأ سابقاً ما ذكرناه من خالل  كخالصة ميكن استخالصها          

، فهناك مصطلحات تدل بعيده من قريب أو عن جمموعة من املصطلحات اليت قد تعرب النصي وذلك لتداخله مع

 3(ككاالنسجام واحلب( التماسك الداليلومصطلحات تدل على  )كوالسب كاالتساق( تماسك الشكليالعلى 

تناول موضوع التماسك النصي يقتضي التحقيق يف مصطلح متقارب بل متداخل بشكل كبري وهو  نّ ولذلك فإ

 .االتساق

  

                                                             

  . 96:؛ص2000،دار قبة للطباعة و النشر و التوزيع،االقاهرة ،1ابراهيم الفقي، علم اللغة النصي بني النظرية و التطبيق ، ج صبحي  -   1
  .24عبد العظيم فتحي خليل الشاعر ،أستاذ متفرغ بقسم اللغويات ،مباحث حول حنو النص ، جامعة األزهر كلية اللغة العربية ، بالقاهرة ، ص - 2
محدي البستاين ودوسن عبد الغين املختار ، يف مفهوم النص ، ومعايري نصية القران الكرمي ، دراسة نظرية ، جملة أحباث كلية الرتبية : بشرى : ينظر  -3

  .184م ص2011جويلية 1،ع 11االساسية،جامعة املوصل مج ،
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  :مفهوم االتساق -

 امتالؤه واجتماعه واستواؤه ليلة :ورد يف اللغة مبعىن الضم واجلمع فقي اللسان ،اتساق القمر:  لغة االتساق -)أ 

ق أي وما مجع بيدة وما وسراء إىل ست عشرة فيهن امتالؤه واتساقه وقال أبو ع، وقال الفثالث عشرة وأربع عشرة

الليل اجلبال واألشجار والبحار واألرض  ن طلع عليها كلها فإذ جللكأنه مجعها بأ ،واألشجارمن اجلبال والبحار 

  .فاجتمعت له فقد وسقها 

عوا أو مجتأي اس غنم، جرب السقوسقوا كما يستو تحده اسأويف حديث  ضم الشيء إىل الشيء:  والوسق  

وسق احلب  ،،االنتظام ويف الوسيطفقد وسق واالتساق كل ما مجع: اجتمعت، وقيل: بلاإلسقت ، واستو انضموا

  )1( واتسق الشيء اجتمع وانضمجعله وسقا 

الضم واالنتظام تعين  جتماع يف فلك اال) وسق(املعاين اللغوية املستخلصة من مادة  كخالصة هي أّن    

  .واالستواء

ويقصد به عادة ذلك  cohésionيقابل مصطلح االتساق املصطلح األجنيب: اصطالحا :االتساق -ب 

اليت تصل بني  تم فيه بالوسائل اللغوية الشكليةما ويهخطاب (د بني األجزاء املشكلة النصالتماسك الشدي

ة النص وأخره واالتساق يعين حتقيق الرتابط الكامل بني بداي)2(خطاب برمته العناصر املكونة جلزء من خطاب أو

دون الفصل بني املستويات اللغوية املختلفة حيث ال يعرف التجزئة وال حيده شيء و  خرهوآ دون الفصل بني بدايته

، اخلطاب واالتساق يتحقق فقط من الربط بني األجزاء املشكلة النص يتم من خاللفاالتساق عند حممد خطايب 

لثنائية مل ا، كما انه ال يعرف بني مصطلحي النص واخلطاب لذلك استع)3(خالل اجلانب الشكلي اخلارجي النص

ينتج عن  ،فاالتساقالنص وحتليل اخلطاب على حد سواء درج ضمن لسانياتنص خطاب فاالتساق عنده ين
                                                             

  .379ص10 ،لسان العرب دار صادر بیروت،ج1994-ه1414ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم -1

 

  .5حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام النص ص-2

  .17حممد حيياتن من منشورات االختالف ،ص : دومينك مونقانو، املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب ،تر -3
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بل جيعل منه نسيجا  اجيعل من النص كال موحد االتساق نّ أمل وخطبة النص،فخطبة النص تعين بتسلسل اجل

ايته سواء طال أو قصر،أو بنية كلية ،كما االتساق يعين حتقيق الرتابط والتسلسل من واحدا  ،بداية النص إىل 

ك مصطلح السب" روبرت دي بوجراندل" لكتاب النص واخلطاب واإلجراء قد استخدم متام حسان خالل ترمجته و 

 surfaceالسطحية  ا العناصرراءات تبدو ك يرتتب على إجبوجراند أن السب يدبدل االتساق حيث يرى 

منها إىل الالحق حبيث يتحقق هلا الرتابط الوضعي حبيث ميكن استعادة الرتابط السابق   )1(على صورة وقائع يؤدي

تبدو هلا االتساق يتحقق بواسطة جمموعة من اإلجراءات أو األدوات اليت  من خالل التعريف السابق جند أنّ 

ى صلة وثيق مبا عل يناالعناصر السطحية مرتابطة ومتماسكة يؤدي السابق منها إىل الالحق هذا الالحق الذي يبقى

  .سبقته

فهما يتصالن  cohésio and coherenceمصطلحا  لفقي إىل أنّ صبحي إبراهيم ا ويذهب          

بالتماسك النصي داخل النص ويرتبطان بالروابط الشكلية والداللية ومها ميثالن أساسا من أسس الدرس النصي 

املصطلحني معا حتت اسم التماسك النصي مث نقسمه إىل قسمني ،فهذا التعريف جيمع بني )2(وهلما أدوات وأنواع

فل سياق النص نغن أم بتماسك أجزاء النص الداللية دون هتعلى السطح النص والثاين داليل ي يشكلي ظاهر 

اعتمادا على اللفظ واملعىن تأويال وتصرحيا ، ،فاالتساق النصي خاصية جدلية تبادلية بنيوالظروف احمليطة به

  ،، مؤثرات الزمان واملكان وكلهما منضبطة إىل اجلامع الداليلمعطيات احمليطلفظية و مؤشرات 

لتماسك ا قا فقد قدمت اللغة أدواتتساء وحىت يبقى النص مرتابطا مجز مل اإلطالة وتباعد األالنص املتكامل حيتف

طابا تاما، ولكي تكون ألي نص نصيتة أجزائه لفظية وبيانية حيكمها اجلانب الداليل ،فكرة النص ليخرج النص خ

                                                             

  .103،ص1998-ه1،1418متام حسان ، النص واخلطاب واإلجراء،ط: دي بوجراند ترمجة وحتقيق   - 1
  .41،ص1ابراهيم ،علم اللغة بني النظرية والتطبيق ، جصبحي  - 2
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 الوسائل يف وحدته م هذه النصية حبيث تساهسائل اللغوية اليت ختلق ينبغي أن يعتمد على جمموعة من الو 

  أّن النص وحدات لغوية متتابعة مثبتة بسالسل إضمار متصلة، وهذه الوحدات تقوم" هارفج"إذ يرى ) 1(الشاملة

  )2(بأداة ربط وىلالف األخت ثانيتها يف ترابطها على أن كل مجلتني متتاليتني يف النص تقوم

نا مجلة للغة العربية الفصحى فإذا استثنيأن التعليق باألداة أشهر أنواع التعليق يف ا:  حسان تمامويرى           

فإننا سنجد كل مجلة يف اللغة وكذلك بعض مجل اإلفصاح ) قم –م زيد قا –قام زيد (اإلثبات واألمر بالصيغة

 cohésionلح طكما أن مفهوم مص  )3(األداةعلى العربية على اإلطالق يتكل يف تلخيص العالقة بني أجزائها 

ي من الالنصي ويكون عالقات املعىن العام لكل طبقات النص واليت متيز النص متضمنهاليداي ورقية حسن عند 

ال يركز على ماذا يعين إذن  )cohésion(األخر فالتماسك متبادلة من املعاين احلقيقية املستقلة للنص مع  عالقة

ر يش) cohésion(صطلحم هذا يعين أنّ و )4(ا  تركيب النص باعتباره صرحا داللي ما يركز على كيفيةالنص بقدر 

بح كال موحدا على صيحسب الباحثني إىل كل عالقات الرتابط اليت تسهم يف متاسك وتالحم أجزاء النص حىت 

االتساق يتجلى يف الروابط الشكلية اليت تسهم يف تالحم يرى أن  دي بوجراند نّ من الواضح أ)5( املستوى الداليل

ح  لطأن مصحيث يرى  البسط يف هذا مصلوح سعدوترابط النص على مستوى النحوي ، ويوافقه  

)cohésion (ا خاصية خيتص بالوسائل اليت ) ه إىل السبكالذي ترمج  lesالنص  االستمرارية يف ظاهرتتحقق 

surface ا أوالنص األحداث اللغوية اليت ت هرويعين بظا واليت ختطها أو نراها الزمين  تعاقبهايف  نسمعها نطلق 

السابقة جند أن مصطلح االتساق وإن تعددت  فيمن خالل التعار )6(على صفحة الورق مبا هي كم متصل

                                                             

 
1
  .13محمد خطابي،لسانیات النص ص -  

  .28،ص1،1993نسيج النص، حبث فيما يكون به امللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،املغرب، ط: األزهر الزناد  - 2
   123ص 1973العربية معناها و مبناها ،اهليئة املصرية العامة للكتاب  متام حسان،اللغة-3

 3 Halliday.m.a.kK.and rokaya hassan cohesion in englich 1976 longman London p:26                  

          1/9علم اللغة النصي بني النظرية و التطبيق،صبحي ابراهيم الفقي :نقال عن - 

                                                                                                                                                                  

                                  .                                                                                                                             95المرجع نفسھ ص -4

جويلية  2، 1،ع 10اهليئة املصرية العامة للكتاب مج  سعد مصلوح ، حنو اجرومية  للنص الشعري ، دراسة يف قصيدة جاهلية ، جملة فصول ، -5
  .154ص  1991
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اسطة أدوات ووسائل مفهومه واحد وهو يعين الرتابط والتماسك والتالحم على سطح النص بو  نّ اصطالحاته فإ

واألدوات اليت  تسهم يف التماسك النصي على املستوى الشكلي فما هي هذه الوسائل  هوفقرات ظاهرة بني مجله

  هذا الرتابط ؟تضمن 

  :أدوات االتساق  -

لوم األخرى هلذا كان وأدوات تقوم عليها ومتيزها عن باقي الع تمصطلحا تنتج من طبيعة العلوم أن            

وا يف وصف فومن األدوات لكننا جند أن علماء النص اختل،ن تفرز لسانيات النص العديد منها من البديهي أ

غري أن هناك اتفاق على أدوات مشرتكة وهي متثل األدوات الرئيسية  ،)1(سكهذه األدوات اليت حتقق التما

ا إال أن علماء النص اهت يللتماسك النص موا بتوضيح والشيء املالحظ أن هذه األدوات رغم تعددها وكثر

" ا مورقية حسن يف كتا هاليدايبرز من تناول احلديث عن أدوات التماسك النصي معانيها وحدودها ومن أ

دال االب( االستبدال ) املرجعية ( لة اإلحا:الذي قام على مخس أدوات هي " التماسك يف االجنليزية 

substitution احلذف ellpsis الوصل(، العطفconjonction) مث التماسك املعجميlescical 

cohésion()2( داة بالتفصيلأل كل ويف مايلي سنتناو.   

  :اإلحالة ودورها في اتساق النص/ 1

، ملفهوم الداليل التقليدي لإلحالةيف سياق حديثه عن ا) J.lyons("ينز جورج اليقول : مفهوم اإلحالة- 1

  .العالقة القائمة بني األمساء واملسميات  

اإلحالة إحدى القضايا  ، ويف إشارتنا هذه نود القول أنّ ، فاألمساء حتيل إىل مسمياتهي عالقة إحالة مبعىن 

ا ظاهرة ، فاللغة نفسها واقعية يف أساس كل منظومة فكرية الرئيسية اليت شغلت كل من اهتم بالنشاط اللغوي وإ

                                                             

  .15حممد خطايب لسانيات النص ،ص :  cohesion in englichهاليداي ورقية حسن، - 1
  .15املرجع نفسه ،ص  - 2
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حايل حييل إىل ما هو غري لغوي ويقصد باإلحالة يف هذا املقال ، استخدام الضمري الذي يعود على اسم انظام 

ا « ) mwrphy"(مرييف "، وهو ما ذهب إليه تعريف سم نفسهق له، بدال من تكرار االسابق أو الح بأ

 ن يعتمدوذلك بأ» )1(تركيب لغوي يشري إىل جزء ما ذكر صراحة أو ضمنا يف النص الذي يسبقه أو الذي يليه

ته بنجاح إال بالعودة إىل نه ال ميكننا فك شفر ، فاألول يعرتض الثاين حيث أيف النص على عنصر أخر معنير عنص

ا من حيث التأويل إذ البد الثاين تشري إليه  ما العودة إىلمن ، الن العناصر احمللية كيفما كان نوعها ال تكتفي بذا

ا عناصر ال متلك داللة ، وذلك من منطلق مها وتفسريها حيث يتم اتساق النصوفه)2(جل تأويلهامن أ أ

ا رابط داليل إضايف ال  إليريشها هو النص  من جهة ومعرفة ما ت، فشرط وجودمستقلة ه من جهة أخرى ، كو

، اإلحالة من أهم األدوات النحوية اليت حتقق التماسك النصي وهي معيار من املعايري )3(يطابقه أي رابط بنيوي

، إذ تقوم بعملية سبك العبارات لفظيا دون إمهال الرتابط الداليل فهي قادرة يت تستخدم يف خلق الكفاية النصيةال

  . قنوات وجسور تربط وحدات النص املتباعدة  على صنع

  :أنواع اإلحاالت  -1

فيه الكائنات لغري  ، وهذا النوع تعوديا لدى امللتقى لفهم النصختلق النص وتشكل الرؤ  :قامية اإلحالة االم-أ

هي و  )4(واخلطاب أمور تستنبط من املوقف ال من عبارات تشرك معها يف اإلحالة يف نفس النصمذكور واىل 

عليه  ون عنصر االشاري احملالكشاري غري لغوي هو ذات املتكلم وميكن أن يإحالة عنصر لغوي أحايل بعنصر إ

، إذ تطلق العنان للتأويل وتعدد اآلراء والقراءات ، تؤدي إىل توسيع داللة النص ،فهيا معجميا أو نصيا مقامي

                                                             

  .02، ص 7رميا سعد سعادة احلرف ، مهارات التعرف على الرتابط يف النص ، جملة رسالة اخلليج العريب العدد  - 1
  .17-16حممد خطايب، لسانيات النص ، ص -   2
  .118األزهر الزناد، نسيج ،ص - 3
  .332دي بوجراند ، النص واخلطاب واإلجراء ص  - 4
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التشظي إذا خرج النص عن فهم املتلقي أو كان النص قيقة أو تؤدي إىل احلفتضيف إىل النص وضوحا دالليا على 

  .)1(غامضا دالليا

العناصر اللغوية الواردة يف إحالة على « أي داخل النص أو داخل اللغة وهي  الداخلية أو:النصية ااإلحالة  - ب

تعمل على اتساق النص بشكل مباشر وربط أجزائه بعضها ببعض وهي عودة    »وظ سابقة كانت أو الحقة امللف

النص باجتاهني  داخل النص وتعمل اإلحاالت النصية على ربط) املفسر(حايل على العنصر االشاري العنصر اال

داخل  ، وهي اليت تعمل على االتساقو بعدية تعمل حتيل إحاالت قبلية منطية أن الضمائر اليتالسابق والالحق أل

                              ) )2(مها، ، هن،هي،همهو(  :ة، أفرادا أو تثنيه أو مجعا أجزائه ويتدرج ضمنها ضمائر الغيب النص وربط

ن صيغة الغائب هي اليت نقصد على اخلصوص ويصدق كل إالشخص ،ف إلحالةاالتساقية  الوظيفةنتحدث عن ا

ن مل نذهب خارج النص فهي إالنصية و  واإلحالةالشخص على الضمائر امللكية  إىلما قيل عن الضمائر احمللية 

 إىلوتؤدي  ،اعلية الرتابط الداليل داخل النصالنصية تزيد ف اإلحاالتضرورية التساق النص بشكل مباشر 

، وتطابقه يف شاري، والعناصر االحالية النصية حتمل صفات العنصر االمن املقامية أكثرالنص لسانيا  أجزاءالرتابط 

 ما ال يتوفر يف العنصر االشاري أحيانا اإلحايل جديدة اذ يتوفر يف العنصر ألشياء، وهي حاملة عدد من السمات

معرفة  بأنهحيمل الصفات نفسها ويزيد ) هو(، والضمري ذكر مفردعاقل م" ل،فرج)هو(والضمري احمليل ) رجل(و حن
اترابط النص وحتقق مثالية التعبري اليت تعرف  إىلالنصية الداخلية تؤدي  فاإلحالة، )3( ق متناس أفقيتعاقب  بأ

النصية شكل داخل النص  اإلحالةمن حيث التسلسل فضمائر  حمددة أسسلوحدات لغوية مرتابطة تقوم على 

داخل  فاإلحالة، متصلة إضمارمتابعة سالسل  لغويةيعترب النص وحدات  إذة من احللقات اليت تبىن النص لسلس

  :)4(إىلكالمها موجود يف النص وهي بدورها تنقسم   إليه،العنصر احمليل والعنصر احملال اإلحالةطريف  إنّ النص معناه 

  

                                                             

  .119الزناد ، نسيج النص ،ص  - 1

  .17خطابي ،لسانیات النص ص– 2
3
  .  133األزھر الزناد، نسیج النص ص-  

  25،27م ص1999-ه1419فالح بن شیب العجمي ،جامعة الملك سعود :فیھفیجر،مدخل إلى  علم اللغة النصي، تردیتر -فولفانج ھاینھ من: ینظر-4
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  :قبلية  إحالة*

شاري العنصر االحايل بالعودة وفيها يسبق العنصر اإل إحالة أوعلى السابق  إحالة أيضايطلق عليها             

يظهر حيث يرد  أنفيها جيري تعويض لفظ املفسر الذي كان من املفروض و مفسر سبق التلفظ به  إىلتعود « يهف

املضمر يعوض لفظ املفسر املذكور قبله ، فتكون  أنيعتقد  ذيف الدرس اللغوي ،إ استقركما   األمرليس و املضمر 

جديد له من حيث هي  يكون عليها ، فهي حتيل أنبناء النص على صورته التامة اليت كان من املفروض  اإلحالة

نوع من  هوبعد الذكر  اإلضمار: حالة يف بعض الدراساتويطلق على هذا النوع من اال »)1 (بناء جديد له

( واحدة  أداةالقبلية ال تقتصر على  اإلحالةلكن )2(»...الضمري بعد مرجعه يف النص يأيتاملشرتكة   اإلحالة

بالعودة  اإلحالة، فتشمل أخرى أدوات ووسائل إىل ذلك ان تتعدى لكن ميكنها و يف القيام بوظيفتها ،) الضمائر

 اإلحالة أنواع أكثر «القبلية اإلحالةومتثل  )3(التكرارية  اإلحالةوهو  التأكيدمن مجل النص قصد  أخرعلى نوع 

  :كثرية يف النصوص منها قوله   اإلحالةهذا النوع من  وأمثلة.»يف الكالم دورانا

ِذ ﴿ ِإ َلٰى  وَ تـَ اِهيمَ  ابـْ رَ بـْ بُّهُ  ِإ اٍت  رَ مَ ِ ُهنَّ  بَِكل أَتَمَّ نِّي َقالَ  ◌ۖ  َف لنَّاسِ  َجاِعُلَك  ِإ ِ ا ل امً مَ ْن  َقالَ   ◌ۖ  ِإ مِ رِّيَّتِي وَ ا َال  َقالَ  ◌ۖ  ُذ نَ يـَ

ِميَن  ُل َعْهِدي ِ وكذلك  إبراهيم إىلحييل  أويعود " اهلاء " "ربه " فالضمري املتصل بلفظ ) 124:البقرة (﴾  الظَّال

 ﴿ :قوله تعاىل أيضا أمثلةومن  )4(السابق الذكر" كلمات "لفظ  إىلحييل " هن" " أمت"الضمري املتصل بالفعل 

َْسأَلونََك َعِن اَألِهلَّةِ ُقْل  ِن ي َلِكنَّ اْلبِرَّ مَ ْن ظُُهوِرَها وَ ُوَت مِ ي َليَْس اْلبِرُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبـُ اْلَحجِّ وَ لنَّاِس وَ ِ يُت ل اقِ وَ ِهيَ مَ

ُِحونَ  ْفل لَُّكْم تـُ اتـَُّقوا اللَّهَ َلعَ ابَِها وَ وَ ْن أَبـْ ُوَت مِ ي ْأتُوا اْلبـُ يعود على " هي"فالضمري املنفصل ) 189 البقرة( ﴾اتـََّقى وَ

  .)5(ويف غريه من النصوص ينالقرآهذا النوع  كثرية يف النص  وأمثلة لألهلةفظ ل

                                                             

  .119-118األزهر الزناد، نسيج النص ،ص  - 1
  .301روبرت دي بوجراند، النص واخلطاب ، ص  - 2
  .119،الزناد،نسيج النص- 3
  .119-118ص األزهر الزناد املرجع نفسه ،  - 4
  119املرجع نفسه ،الزناد ص - 5
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) القبلية  اإلحالة( عكس املفهوم السابق  ههذا املصطلح مفهوم ):على الالحق  إحالة( أو:  إحالة بعدية* 

النحو العريب توضيحا  أبواببرز وأ »)1(حق عليها مذكور بعدها يف النص وال شارياإلتعود على العنصر  «فهي

احملال (  أخر عنصر إىليشري ) اللفظ احمليل ( هو استعمال عنصر  اإلحالةمن ، فهذا النوع " الشأن ضمري" هلا 

  .سوف يستعمل الحقا يف النص ) عليه

لفظ حييل على " هو "  فالضمري) 1 اإلخالص(  ﴾ُقْل ُهوَ اللَّهُ َأَحدٌ   ﴿ :هذا النوع قوله تعاىل  أمثلةومن  

 األوىلالسور واجلمل  أمساءكما يف و عبارة  التفسريية اليت تفسر مجلة أاجلمل : أيضا أمثلتها، ومن )2("اهللا "اجلاللة 

 يتاآل" "  يأيت ما" التعبري« ويعد" يف النص  يأيتا سوف مل ، فهذا كله حييل منها األوىلالكلمة  أحيانامنها ، بل 

تستعمل بعض بدائل  أن أيضاولكن ميكن (.....) مذكور الحق  إىل اإلحالةبديل الصيغة الدالة على " مثال " 

جند هذا النوع من  األخبارعندما نسمع نشرات  :فمثال» )3(حقاملذكور ال إىلمذكور سابق حميلة  إىلالصيغ الدالة 

: ( قول املذيع  أو....) عناوينها وهذا  األخبارنقدم لكم نشرة (فغالبا ما يستعمل املذيعون عبارة   اإلحالة

يلة البعدية ال تقتصر على عناصر حم فاإلحالة)4(..). األيتعلى النحو  أسبوعيف اجلزائر خالل  األحداثت تطور 

  .أخرى اتعبار  أو إشارة أمساءتكون ضمائر كما قد تكون ، فقد ةنيمع

ا اإلحالة أنواعومهما تعددت       العنصر احمليل والعنصر احملال  االتفاق بنيواحد هو  على مبدأ ساأساتقوم  فإ

ة بنوعيها بالرسم التوضيحي حالو بعدية ،داخل النص أو خارجه وميكن أن منثل لإلأليه سواء كانت قبلية إ

 )5(:التايل

 

                                                             

  .119املرجع نفسه ،الزناد ص - 1
  40،ص  1صبحي إبراهيم ألفقي ، علم النص بني النظرية والتطبيق ، ج - 2
  40،ص 1صبحي ابراهيم الفقي ، ،جاملرجع نفسه،  - 3
، 1، التحليل اللغوي للنص ، مدخل إىل املفاهيم األساسية واملناهج ، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ،ط كالوس برينكر،تر، سعيد حسن حبريي  - 4

  .47م ،ص2005-هـ 1425
  .119األزهر الزناد ، نسيج النص ، ص  - 5
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  اإلحالة                                

  

  إحالة خارجية                                            داخلية              إحالة         

  بعدية  إحالة         قبلية      إحالة

عناصر أخرى  وأ اللة مستقلة بل يعود على العنصرمن األلفاظ ال ميلك دتطلق اإلحالة عموما على قسم       

  من خالل وسائل  إالّ ، وهذا الرتابط بني العنصرين ال يتم مذكورة يف النص

وأدوات املقارنة  اإلشارة وأمساءالضمائر : يف" رقية حسن "و" هاليداي "  رأي، تتمثل حسب حاليةاإلت ادو األ وأ

  (*).ويف مايلي سنعرض  كل أداة منها بالتفصيل

  :الضمائر / 1

 لإلحالةاليت يستعملها املتكلمون  األدواتعلى  األمثلة أفضل« " براون ويول " تعد الضمائر حسب            

  )2(.، يوضحها ويكشف عن مدلوهلا مفسر يعود عليها لغوية حتتاج إىل وهي عناصر»)1(كيانات معطاة   إىل

وهو « ، والغرض من اإلتيان به هو االختصارهر للمتكلم أو املخاطب أو الغائبالضمري مقام االسم الظا يقوم   

، كاالسم، وال على املوصوف باحلدث كالصفة، وال حدث وزمن كالفعل  ى أنواع املعارف وال يدل على مسمىأقو 

يقسم الدكتور  »)3(فالضمري كلمة جامدة تدل على عموم احلاضر والغائب دون داللية على اخلصوص الغائب

   )4(: قسمنيوهي تنقسم إىل   ةيإلحالاحممد خطايب الضمائر باعتبارها وسيلة من وسائل االتساق 

                                                             

  .256ص1997براون يول ، حتليل اخلطاب، ترمجة حممد لطفي الزليطي ومنري الرتيكي جامعة امللك سعود الرياض_ 1

ثين تم التركيز في هذا البحث على هذه األدوات الثالث ،ألنها األكثر انتشارا وتحقيقا للتماسك النصي ، ونشير في هذا المقام إلى أن الباح_
  .التعريف واألسماء الموصولة) ال'(التكرار و : يضيفون وسائل إحالية أخرى هي 

  .230ص، روبرت دي بوجراند ، النص واخلطاب واألجراء ،: ينظر  - 2
ن ، نعمان بوقرة ، مصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب ، دراسة معجمية ، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ، اربد ، األرد - 3

  . 122ص ،
  .18ص:حممد خطايب ، لسانيات النص :ينظر  - 4
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  اخل ...ننت ،هو، هم ، هن، أنتم ، أ أنت، أنا:  لمثضمائر وجودية   - أ

 :ىلإ الوجوديةر الضمائتنقسم  ،اخل....أقالمهن أقالمه،، أقالمهم، أقالمك،أقالمي: ضمائر ملكية مثل - ب

، )1( ضمائر للمتكلم واملخاطب والغائب: إىلامللكية تنقسم  ،والضمائراملتكلم واملخاطب والغائب ضمائر

  .ياب الغ أواملخاطب  أوضمائر التكلم  إىلملكية تنقسم  أوالضمائر سواء كانت وجودية  أناملالحظ 

، اخلارج النص بشكل منطي إىلالتمييز الضمائر اليت حتيلنا  أمكنمن الناحية االتساق ، رتناولنا هذه الضمائ إذا

يف  إالنه ليس هلا مسامهة يف اتساق النص إ إىل اإلشارة، وجتدر ،واملخاطبائر الدالة على التكلموتضم حتت الضم

الضمائر اليت هلا اليد الطويل يف  أما، توبة املتنوعة مثل اخلطاب السردييف اخلطابات املك أوالكالم املستشهد به، 

قتها ضمائر الغيبة توتندرج يف بو ) أخرىدوار أ( "هاليداي ورقية حسن" يهايسم يتلاحتقيق اتساق النص فهي 

حتيل قبليا بشكل منطي وتصل بني  األوىلوهي على عكس )2()هو ، هي ،هم ،هن ،مها (ة ومجعا نيتث أو أفرادا

  .النص أجزاء

ا أمهيتهاالضمائر تكتسب  إنّ          فقد حيل ضمري حمل كلمة «واجلمل املتتالية  واألفعال األمساءتنوب عن  أل

ا تربط بني   إىلداه بل تتع »عند هذا احلد  أمهيتها، وال تقف عدة مجل أومجلة أو عبارة  أو النص  أجزاءكو

 إىلالضمري احمليل  إعادةهام يف  حملل النص بدور يقوم)3(املختلفة شكال وداللة داخليا وخارجيا سابقة والحقة

اماللبس  أن ريبوال اللبس عنه وتوضيح داللته ،  وإزالةمرجعيته من اجل تفسري النص  حيول دون فهم  واإل

  .وتالمحه  ترابطهسهم يف تقوية اللبس عنه ت إزالةن أل، )4(النص وحتقيق متاسكه 

                                                                                                                                                                                              

  
يف حنو النص ،دراسة يف الداللة و الوظيفة ،كتاب املؤمتر الثالث للعربية و الدراسات النحوية،كلية دار العلوم، جامعة  االحالة-أمحد عفيفي-ينظر- 1

  .2005القاهرة
  18حممد خطايب،لسانيات النص ص: ينظر - 2

                                                                                                                                                                                  
  .1/137صبحي إبراهيم الفقي،علم اللغة النصي،ج- 3
   .1019:نائل  حممد امساعيل ،االحالة بالضمائر ودورها يف متاسك النص ألقراين، ص :ينظر-4
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ن عملية حتديد ما يشريان ، فإعلى املشاركني يف عملية التخاطب ضمري املتكلم وضمري املخاطب راجعني باعتبارو 

، ولكن الصعوبة قد حتيط بعملية حدوث اللبس فيها إمكانية، وذلك لعدم هي عملية سهلة وسلسلة عادة إليه

ما يفسره ومن هذا املنطلق فان  إىل، وبالتايل فهو حيتاج صاحبه، الن مشاهدته غري ممكنة إىلضمري الغائب  إحالة

سبب ما يعود عليه ، فان مت ذكره دون ، بل بمل يوضح معرفة بذاته ألنه، الغائب يقتضي تقدم املفسر عليهضمري

  .)1(، وتنكريه خالف وضعهمفسره بعده يأيتمبهما غامضا ال يعرف املراد به حىت  يتقدمه ما يفسره بقي أن

﴿  :الزخمشري عن الضمري يف قوله تعاىل هذكر  الضمري عند القدماء ما إحالةعلى  إلشاراتاومن         

ينُوا عِ اْستَ رِ  وَ ِ   بِالصَّبْ الصََّالة نـََّها ◌ۚ   وَ ِإ ةٌ   وَ يرَ يَن  َلَكبِ الَّ َعَلى اْلَخاِشعِ فالضمري يف )2( .)45 سورة البقرة االية( ﴾  ِإ

اهللا تعاىل  إىلل الضمائر اليت حتي أنّ " ، يرى الفقي مثال )3(إسرائيلبين  إىليعود على خطاب سابق موجه ) اإ(

على  التكرارذلك يوسع باب بالظاهرة وهو  األمساءالضمائر حتل حمل  نّ ، وذلك ألنوع من التكراريف سورة الفاحتة 

   .اإلحاالتحساب 

  :أسماء اإلشارة / 2

ا تقع على كل شيء أوالأمساء اإلشارة م      ا ال ختص شيبهمات أل ، ويلزمها البيان عند ا دون شيءئ، أل

فلو كانت أمساء لوجب حذف النون  )، وتانكذانك:(بديل ثبوت النون معها حنو، وعدت من احلروف االلتباس

  .)4(باإلضافةوجرها 

،فقد تكون بديال عن نوا إىل وظيفتها يف االستعمالإلشارة  باحلروف ، وهم بذلك قد فطفقد ربط النحاة ا       

لنسحب يف قضية سابقة أو تنقل ما سبق  ،وتشرتك مع ضمري الغيبة غالبا،لتشكل حكماأو نص مفرد أو مجلة

                                                             

  .1069: نائل حممد إمساعيل ،اإلحالة بالضمائر ص  - 1
  ..45آلية ،ص سورة البقرة ا -   2
هـ 1418، 1أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري ، الكشاف ، حتقيق عادل امحد املوجود وعلي حممد ، معوض ، مكتبة العبيكان الرياض ، ط - 3
  .127- 126، ص1م ،ج 1998*

  .129 -.127، ص   1990حبريي ، دراسات لغوية تطبيقية ، مكتبة زهراء الشرق القاهرة ،  - 4
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اتكثيف العلى ما يلحق وتستخدم يف  تشري إىل عدد كبري من األحداث فتفيد االختصار والبعد عن  أل

  .)1(التكرار

ها يف قعالبعد وحتدد موا أوالقرب  أواملكاين  أوحسب التصنيف الزمين  اإلشارة أمساءيف وميكن تصن        

، وتقوم أمساء )2(إليهمثل الضمائر ال تفهم إال إذا ربطت مبا تشري وهي متاما  اإلشاريالزمان واملكان داخل املقام 

امبعىن  )3(القبلية باإلحالة أصنافهااإلشارة بالربط القبلي والبعدي وهي تقوم بشىت  الحقا جبزء سابق  جزءاتربط  أ

ا حتيل عادة الومن مث تسهم يف اتساق النص ، وهي تتساوى مع الضمائر الدالة على  ما هو  إىلغائب يف كو

  :يأيتما  إىل، وميكن تقسمها داخل النص

    

  . أمسن ، غدا ، اآل:، مثل  مانيةز ظرفية                           تقسيم حسب الظرفية        -

  هنا هنالك ، هناك ، مث : مثل  ظرفية مكانية ،                                                          

  .بعيد ،مثل ذاك ، ذلك ، تلك            تقسيم حسب املسافة                        -

  .هذا ، هذه ، هؤالء: قريب ، مثل                                                            

  مذكر ، مثل هذا                          تقسيم حسب النوع          -

  هذه : مؤنث ، مثل                                                           

  هذا ، هذه: رد ، مثل مف                                                          

  ، هاتان هذان : مثىن ، مثل                                 تقسيم حسب العدد    -

  ، هؤالء أولئك: مجع ، مثل                                                           

                                                             

  .129نفسه ، حبريي ، ص  املرجع - 1
  .118.119األزهر الزناد ، نسيج النص ، ص  - 2
  .246، ص ،  1جورج الينز ، اللغة واملعىن والسياق ، ترمجة عباس صادق الوهاب ، ط -   3
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 )1(شارية بعملية الربط القبلي والبعدي ، ومجيع أصناف االشاريات حملية إحالة قبليةتقوم أدوات اإلحالة اإل     

ا تربط جزء الحقا من النص جبزء سا ، كما يتميز اسم اإلشارة تساهم يف اتساق النصبق، ومن مث ومعىن ذلك أ

أو  بأكملهامجلة  إىل اإلحالة إمكانية إياملوسعة ، اإلحالة(  حسن ورقية هاليداياملفرد مبا أطلق عليه الباحثان 

   .متتالية من اجلمل  إىل

  :المقارنة  -/ 3

املقارن باملقارن به ة تقوي ن، فاملقار خرتقوم على طرفني ، يقوي احدمها االاملقارنة تعمل يف ترابط النص و       

ة وجود ، املقارن)2(اليل عن املشبه وفتحه على احتماالت الداللة اليت يقدمها املشبه بهدال فتعمل على كسر القيد

شيء  ألنهء من مثل وصف الشي ألفاظاملطابقة والتشابه وتقوم على  إىل، وتنقسم عنصرين يقارن النص بينهما

. )3(أمجل أوكرب أ أو أفضل أويعاكس  أوتقول يضاد  نكأيوازيه وبعضها يقوم على املخالفة   أوله ثميا أو أخر

احلقيقة  إىلالتخيل الوضوح ومن  إىلمن الغموض  الداللةعلى مستوى النص يف توجيه مقرون مع املقارنة  واالحياء

النص، فاملقارنة تقوم بوظيفة  أجزاءوتعمل املقارنة من ناحية الصدق الفين يف ربط  ،)4(لرسم الصور املتعاقبة 

  : إىلاتساقية يف النص وتقسم 

  .التطابق والتشابه واالختالف:  إىل عامة وتتفرع - 1 

  .)5(كمية وكيفية:  إلىخاصة ، وتتفرع  -2

                                                             

  .193ص:حممد خطايب ، لسانيات النص : ينظر   - 1
  .164،ص1إيرتاك للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ،ط، 2001اجلزار حممد فكري ، اخلطاب الشعري عند حممود درويش ،-   2
  . 19حممد خطايب ، لسانيات النص ، ص - 3
، أزمنة للنشر والتوزيع 1م ، حتليل اخلطاب الشعري ثنائية االتساق واالنسجام ، يف ديوان أحد عشر كوكبا ،ط2006اخلوالدة ، فتحي رزق  - 4

  .64،عمان ـ االردن ، ص
  .18.19املرجع نفسه ، ص - 5
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ا نصية وبناءا عليه فهي تقوم  اإلشارة أمساءو الضمائر ا من منظور االتساق فهي ال ختتلف عن مّ أ          يف كو

ا أن، كما ة بوظيفة اتساقيةلال حما الرتكيبية اليت تقتضي  البينسيدخل مجيع  اإلحاالتواسع ووضعها مع  با

  .)1(واإلعرابمعظم مقتضيات الداللة  اإلحالةوبذلك تبتلع  اإلحاالتحيز  إىلعنصرين اثنني 

ُهْم  ﴿  :وظيفتها االتساقية نالحظ قوله تعاىل  على  لاثوكم   ي ُصُدورُ ا تُْخفِ مَ اِهِهْم وَ وَ ْن َأفـْ ُ مِ غَْضاء ََدِت اْلبـَ َقْد ب

رُ    )2().118:أل عمران . (﴾َأْكبـَ

باملوازنة  إالرب كال يكون الشيء أ ألنه باألوىلاملقارنة اجلملة الثانية  ألفاظوهي لفظ من "كرب أ" كلمةفقد ربطت   

يبطنه هؤالء الكافرون للمؤمنني من  ما إىلبد لنا من العودة فال خراآلما هو الشيء  وحىت نعرف خرآبشيء 

  .النص  أجزاءوهكذا يتحقق ترابط )3(فواههمأمما يظهرون ب أكثرالبغضاء 

 إىل اإلحالةالنص كما ميكنها  خارج إىلن حتيل املقارنة أ ألدواتالسابقة ميكن  اإلحالة أدواتومثل           

: اخلارجية قوله تعاىل إحالتها أمثلةومن  متأخرىل املتقدم أو إ إىل اإلحالةتكون  أن إما، ويف هذه احلالة خلهاد

ا تُْشرِكُ   ﴿ مَّ َِريءٌ مِ نِّي ب ا َأفـََلْت قاَل يا قـَْومِ ِإ رُ فـََلمَّ بِّي هذا َأْكبـَ ًة قاَل هذا رَ َأى الشَّْمَس باِزَغ ا رَ  ﴾وَن فـََلمَّ

، ومن كرب من الكواكبفالشمس أ اآلياتما سبق من  إىلبالرجوع  إالهم فكرب ال يفلفظ أ.) 78: األنعام(

  .خارجية اإلحالةوكلها موجودة خارج النص فتكون  )4(القمر

املاضي مسعت حماضرة عن اللغة املنطوقة ويف  األسبوعيف :*)  متقدم مايلي إلىالداخلية  اإلحالة أمثلةومن  -

  .أخرىاملقصود حماضرة  أنالسابق ليدرك  إىلجترب املتلقي على العودة  أخرى فكلمة.  أخرىمسعت  األسبوعهذا 

                                                             

، املؤسسة العربية للتوزيع ،  1م ، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية ، تأسيس حنو النص ، ط2001-هـ 1421الشاوش حممد ، -   1
  .130تونس ، ص

  .19حممد خطايب ، ص  - 2
  19حممد خطايب ،لسانيات النص،ص  -   3
  .20املرجع نفسه ، ص - 4
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" تكون شهادتك مغايرة كما ميليه عليك ضمريك  أن أبداال ينبغي :  قولنا متأخر إلى إحالتها أمثلةومن  -

  )1(.الكالم بعدها من ما إىل أحالت" مغايرة"فكلمة 

  :النصاالستبدال ودورة في اتساق  -/ 2

ل االتساق يف النصوص و االستبدال عملية تتم داخل وسائوسيلة من  أهمعد االستبدال ثاين ي              

عالقة يف ن اإلحالة شأنه يف ذلك شأستبدال الويعد ا خرآبعنصر تعويض عنصر يف النص   وهو النص

ة تإىل ترمج) substitution( يف تناوله للمصطلح االجنليزي "اينحممد عن"اليه  ذهبوهو ما ،)2(تساقاال

  .أخرمكان شيء  شيء و جعله، واملعىن املستقى من هذين املصطلحني )3(االستبدالو  باإلبدال

التابع هو املقصود  وإمناتابع ميهد له بذكر متبوع قبله مقصود لذاتيه « : النحويني فهو صالحاالبدل يف  أما       

  )4(:أقسامثالث  إىلويقسم  النحاة البدل » وحده باحلكم ويسمى التابع بدال ، واملتبوع مبدال منه 

﴿  :و قوله تعاىل واحد حن ني على معىنعيكون واق أنفظ من لفظ بشرط ل إبدالوهو  :بدل كل من كل  -1

امَ  يَْت اْلَحرَ َة اْلبـَ َ َل اللَّهُ اْلَكْعب لنَّاسِ َجعَ ِ ا ل امً َ ي   .البيت بدل من الكعبة ) 97املائدة  ( ﴾ قِ

حنو قولك  األوليكون اللفظ الثاين واقعا على بعض ما يقع عليه  أنلفظ بشرط  إبدال:بدل بعض من كل  -2

  .من الصحيفة  ل الصحيفة نصفها ، نصفها بد قرأت:  

،شرط  خراآليكون كل واحد منها واقعا على غري ما وقع عليه  أنتبدل لفظ شرط  أنوهو :  بد اشتمال -3

  .)5("سعيد كرمه أعجبين:" عن الثاين ، حنو قولك  لباألو جواز االكتفاء 

                                                             

  .20صخطايب حممد  املرجع نفسه ، - 1
  .20حممد خطايب ، لسانيات النص ، ص: ينظر  - 2
  .350،ص 2003، 3حممد عناين ، املصطلحات األدبية احلديثة املصرية العاملية للنشر ،لوجنمان اجليزة ،ط - 3
وتع ودراسة ، عادل امحد ،عبد املوجود وعلي حممد عوض ، دار الكتب العامية  ،  ابن عصفور االشبيلي ، املقرب ومعه مثل املقرب ،تج: ينظر  - 4

  .322-321م،ص 1998-هـ 1418، 1بريوت ،ط
  .83نعمان بوقرة ، املصطلحات األساسية يف لسانيا النص وحتليل اخلطاب ،ص - 5
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التماسك النصي اليت تتم يف املستوى النحوي صورة من صور يف الدرس اللساين النصي فهو  اإلبدال أما  

بينما  )1(خرآنه تعويض عنصر يف النص بعنصر تتم داخل النص، أ، وهو عملية عبارات أواملعجمي بني كلمات 

ثالثة  إىلعالقة معنوية تقع يف مستوى الداليل  ومعظم حاالت االستبدال النصي قبلية وينقسم االستبدال  اإلحالة

  :أنواع 

حذائي  أصبحلقد : كقولنا ) أخر وآخرون (: ويتم باستخدام عناصر لغوية امسية مثل:  استبدال اسمي - /أ

   )2(.جاءت بدال لكلمة حذاء)أخر(جديدا ،فلفظه  أخراقتين  أنقدميا ،علي 

: حممدا حيسن اللعب ؟ج أنهل تعتقد : ، مثل قولنا )يفعل(وميثله استعمال الفعل  :استبدال فعلي  -/ ب

  ).اللعب  حيسن (جاءت بدال جلملة ) يفعل( لفظة، نه يفعلأعتقد أ

َِك  ﴿: مثل قوله تعاىل ) ذلك ،ال (وميثله استعمال كلميت  : قولياستبدال  - /ج ل َقاَل َذٰ

ا غِ  ُكنَّا مَ بْ ا ◌ۚ   نـَ تَدَّ ارْ ا َقَصًصا َف اِرِهمَ بدال للكالم الوارد يف ) ذلك( اإلشارةوجاء اسم  )64- الكهف(﴾  َعَلٰى آَث

  . )3()63 اآلية(اليت قبلها اآلية

 ل،واملستبَد دل بــيف متاسك النص من خالل العالقة بني املست يساهم يف األخري نستنتج بأّن االستبدال          

بدل يف ت، وهذا ما يضمن االستمرارية املتجسدة يف وجود العنصر املسل يف عالقة قبلية بني سابق والحقوتتمث

  .اجلملة الالحقة

  :الحذف ودوره في اتساق النص  - /3

من الذكر وان املتكلم يكون  ، وان احلذف ابلغلطيف املأخذ ق املسلكباب دقي"بأنّهاحلذف يف مفهوم          

 أناعلم " خصائصه احلذف يف باب شجاعة العربية وقد عد ابن جين يف  )1(األلفاظمل ينب بعض  نإبيانا ، أكثر

  .)2("والعمل على املعىن والتحريف والتأخريهو احلذف والزيادة والتقدم  وإمنا، معظم ذلك

                                                             

  . 83ص  نعمان بوقرةاملرجع نفسه، - 1
  .83ص نعمان بوقرةاملرجع نفسه، - 2
  .20مد خطايب ،لسانيات النص ،صحم - 3
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يوجد عنصر  األمثلةعالقة داخل النص ويف معظم " هبأنّ احلذف " رقية حسن"و"  هاليداي"د حيّد    

 ال يعترب  فرضا ترتتب ما" وميكن حذف  احلذف عادة عالقة قبلية، أنيف النص السابق ، وهذا يعين  املفرتض

صودة من النص املقصود هو الذي حيكم طبيعة احلذف ومدى وضوح الداللة املق عليه نتائج يف بقية النص واملعىن

  . بعد احلذف 

ال حيقق التماسك بل  واحدةالملة اجلاحلذف على مستوى  أنّ  هوللمحذوف،املؤشرات السابقة ووجود 

 أكثراملنوي  من النص ، ويف النص  استعماالً  أكثراجلملة  إطارواحلذف يف  )3(من مجلة  أكثرعلى مستوى 

  .استعماال منه يف النص املوجود

ويؤدي  ،يكسب اللغة االختصار واالقتصاد وفه، بالغةالاحلذف من خصائص العربية اليت تكتسبها  يعترب         

 أدواتحتذف  أن، كما ميكن  )4(ع من البنية السطحية بشدةيف الوقت الذي يقتط اإلتاحةوسرعة  اإلجياز إىل

، وعن اإلكثار ميلإىل اإلجياز أ....علم أن العرب ا" ودينامكية التعبري،و اإليقاعنوعا من سرعة  الربط مما ينتج

، اإلجحاف باملعىن أو اللفظ من اللبس أولرتكييب من أهم نتائج الثقل إذا أاحلذف على املستوى ايعد " )5(بعدأ

العنصر طول ة متيل إىل اإلجياز واالختصار للجمل والرتكيب حيث ي،والعربيوإذا مل يؤثر على وضوح املعىن

           ،)7(بداللة السياق أوىل،فحذف الكلمة واجلملة من باب  احلرف للتخفيفوإذا كان حذف  )6(اللغوي

وجد دليل  إذا، واحملذوف كاملذكور خاصة االتساق فهو منوي يف ذهن املتكلمعنصر من عناصر هو احلذف و 

 أو أوالبني كون احملذوف  األمر دار فإذا"على الثاين األول  لداللة  األولمن  أوىلعليه ، فمحذوف املكون الثاين 

ذكور املقايل واملقامي يف احلذف تكمن يف كونه حيقق املرجعية بني املوجود الدليل وأمهية  أوىل فكونه ثانياثانيا

                                                                                                                                                                                              

  .112عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ، حتقيق عبد املنعم خفاجي ، مكتبة القاهرة ، ص - 1
  .360ابن جين ، اخلصائص ، حتقيق حممد علي النجار ،اهليئة املصرية للكتاب ،القاهرة ،ص - 2
  .21خطايب ،لسانيات النص ، ص - 3
  .21املرجع نفسه ، ص - 4
  .260ص.1، اخلصائص ، ججين بن ا- 5
  .274، الدار املصرية اللبنانية ،ص  1م ـط1996نوفمرب  -هـ  1417عفيفي امحد ، ظاهرة التخفيف يف النحو العريب ، رجب  - 6
  ..221ص.1الفقي ، علم اللغة النصي ، ج - 7
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، ومبقارنة احلذف مع )1(ة أو جمموعة من اجلملمجلحيقق التماسك النصي بني واحملذوف يف أكثر من مجلة 

، فيما عالقة احلذف ال تبدالاالس حد عناصرأ يف موجود وأثرها، أثراعالقة االستبدال ترتك " أناالستبدال جند 

ملئه  إىليهتدي القارئ  بنيويانية فراغا ا، ومن مث جند يف اجلملة الثال حيل بدل احملذوف شيء إذأثرا،  ختلف

دة غري مهم من مستوى اجلملة الواح، واحلذف على )2(النص السابق أو األوىلاعتمادا على ما ورد يف اجلملة 

  .، وجيب البحث عنه من خالل اجلمل وليس داخل اجلملة الواحدةحيث االتساق النصي

غموض وفق الوضوح و من حيث ال، حبيث يتحكم بالداللة لية املنتج للنصاحلذف آاعترب وعلى هذا         

حماولة أو  اإلشارة إىل جزئية مهمة حمذوفة وحقها احلضورضوع للرقابة وحماولة املبدع اخلمنها قد يكون اعتبارات 

  .)4(وفعلي وقويل  ، واحلذف ثالثة أنواع امسي)3(املتلقي واجتالبه وإشراكه يف إنتاج النص حتفيز

ل احلذف يف اختزال  بعض عناصر اجلملة الالزمة يف السياق العادي وهو جماز يعود إىل نزعة ثيتم كما        

ا على وجود تالية اعتمادً  ، وقد يكون هذا احلذف يف مجلةاملقصود مفهوما من السياقاالقتصاد يف الكالم مادام 

  . )6("بتقنية الفراغات "  ومن احلذف ما يعرف  )5(العنصر احملذوف يف مجلة سابقة

حذفت العرب اجلملة واملفرد واحلرف  وقد ،"اخلصائص" يف كتابه) هـ392ت (ابن جين  أكدهوهو ما            

  .)7( ه ضرب من تكليف علم الغيب ومعرفتهكان في  إالو  عن دليل عليه واحلركة وليس شيء من ذلك إّال 

  :يفوقد مت التمييز بني العديد من أنواع احلذف واملتمثلة أساسا     

مضافني وثالثة متضايفات واملوصل  كما يف حذف االسم املضاف واملضاف إليه وامسني: حذف االسم  -1

واخلرب واملفعول واحلال والتمييز واالستثناء وال  واملبتدأ واملؤكدعطوف عليه واملبدل منه االمسي والصلة والصفة وامل

                                                             

  .208نفس املرجع ، الفقي ، ص  - 1
  .21.22حممد خطايب ،لسانيات النص ،ص  -   2
  .163، عمان ، أمانة عمان ص  1هـ ،  إشكالية التلقي والتأويل ،دراسة يف الشعر العيب احلديث ، ط1422الرواشدة سا مح :ينظر  - 3
  . 22املرجع نفسه ،حممد خطايب ،  - 4
  .275صالح فضل ، بالغة اخلطاب ،ص  - 5
  .195، ص املرجع نفسه ، الرواشدة  - 6
  .360املرجع نفسه ،ص  - 7
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: مثلوكذلك الصفة واخلرب وفيها أيضا عبارة ل مجلة احلا قد يكون إذ، هذه املواضع امسا وعبارة ومجلةشك يف

  .ات وحذف االسم يعين حذفه داخل املركب االمسي فقطحذف ثالثة متضايف

حذف الفعل  أن أيضا، وال شك معهما أومنصوب  أومع مضمر مرفوع  ووحده أ:  حذف الفعل -2

  .املركب الفعلي املضمر املرفوع ميثل مجلة وهو عكس األول إذ يتم احلذف داخل )1(مع

و ما النافية  ماو وقد وفاء اجلواب وواو احلال  العطفحرف كما يف حذف :  األداة أوالحرف  حذف -3

  ...والم الطلب وحرف النداءوالم التوطئة و اجلار و أن النافية املصدرية واداة االستثنائية 

  .كما يف حذف مجلة القسم ، وجواب القسم ومجلة الشرط ومجلة جواب الشرط:  حذف الجملة -4

  .الم جبملتهكال حذف - 5

  )2(.من مجلة أكثر حذف - 6

  :احلذف ومن ذلك ملواضعواضع كثرية وخمتلفة ، وأعطى مناذج مللة احلذف يف مسأ"ابن جين " ل وقد فّص        

  .كجملة القسم والشرط واخلرب وغريها :  حذف الجملة - 1

  .، اسم وفعل وحرفضربويكون على ثالث أ:  حذف المفرد - 2

  .ريها، املوصوف وغ، اخلرب، املضافاملبتدأحذف :  حذف االسم - 3

  .دهحيذف وح أو، فيكون مبثابة حذف اجلملة فيتم حذفه والفاعل فيه:  حذف الفعل - 4

وقد  ،)3(حذف حرف من نفس الكلمة أوكما حيذف احلرف الزائد على الكلمة ملعىن : حذف احلرف  - 5

على طريقة  األسلوبحيث يبىن )  إليهاملسند (  املبتدأالعرب يطرد من كالمهم حذف  أن إىل" اجلرجاين " أشار

                                                             

  .193:ص .2ابراهيم الفقي ، علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ج: ينظر  - 1
  .194-193صبحي ابراهيم الفقي ،علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ،ص : ينظر  -   2
  .381ابن جين ، اخلصائص ،ص - 3



أدوات التماسك النصي                            الفصل األول                                       

 

 

27 

ذكر ال ح منافصك ترى به ترك الذكر نّ إ:" ث كذلك عن حماسن احلذف فقال كما حتدّ ،)1(القطع واالستئناف

  )2( .مل تنب إذاا ما تكون بيانً  وأمت، طقنت مل إذاق ما تكون وجتدك أنط اإلفادةوالصمت عن 

     :ودوره في اتساق النص) العطف (الوصل  - /3

يتضمن إشارة موجهة حنو البحث عن  ال ه، وذلك ألنّ االتساقعالقات  عن كل أنواع خيتلف العطف           

واحلذف،  فالربط أو الوصل عند الباحثان  بدالاالستن اإلحالة و أو ما سيلحق ، كما هو شأ يما تقدماملفرتض ف

اللفظ واإلحالة إذ كان إعادة ،)3(هو ترابط بني الالحق والسابق بشكل مرتب ومنظم "ورقية حسن " "هاليداي "

ت بني املساحات وبني األشياء ن الربط يشري إىل العالقاافظ على بقاء مساحات املعلومات فإاملشرتكة واحلذف حي

    )4(.اليت يف هذه املساحات 

ا وسيلة يبّني             لنا إدراك علمائنا العرب ألمهية الربط خاصة حروف العطف حيث تكمن أمهيتها يف أ

 او على أمهية وظيفة الربط بني اجلمل وركز  د النصيونمعينة على إبراز العالقات النحوية السياقية ، كما أكّ لفظية 

بعد النظر يف وجوه الربط بني اجلمل يف النص ": يتناوله بقوله " األزهر الزناد" ، فهذا خاصة على أمهية العطف

وتتمثل هذه )5("نتبني أن حضور أداة الربط مشروع خبالف بني اجلملتني أو املقطعني املتصلتني أو املتباعدين 

ميكن حتديدها يف   مجلة من األدوات تربط بني اجلمل يف مستوى النص وهناك أنواع من الربطالوسائل يف 

  )6(:مايلي

  الواو : ربط خطي يقوم على اجلمع بني مجلة سابقة وأخرى تلحقها فيفيد جمرد الرتتيب يف الذكر ، مثل

 .يف العربية 

                                                             

  121صابن جين  املصدر نفسه،- 1
  .  21حممد خطايب ، لسانيات النص ، ص  - 2
  .23املرجع نفسه،حممد خطايب ص  - 3
  .346روبرت دي بوجراند ،النص واخلطاب واإلجراء ،ص  - 4
  .56الزناد ، نسيج النص، ص -   5
  .37املرجع نفسه ،ص  - 6
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 به نوع العالقة بني اجلملة ، ولكنه يدخل يف معىن أخر يتعنيربط خطي يقوم على اجلمع  كذلك 

 )1(واألخرى 

  .بطنيعالقة منطقية بني العنصرين املرو   عنوغريها يف العربية حيث تربط وتعّرب " أو"و " مث"، و " الفاء: " مثل 

ّ :  الربط أنواع -   )2(: من الربط وتتمثل يف أنواع أربعةز دي بوجراند بني لقد مي

  .كثر من صور املعلومات باجلمع بينهما أ أوويتم فيه ربط صورتني  : ربط يفيد التخيير مطلق الجمع - 1

  .ار على سبيل االختي املعلوماتكثر من صور أأو ويتم فيه ربط صورتني  :التخييرربط يفيد  -2

، ويتم فيه ربط صورتني من صور ا النوع من الربط على سبيل السلبويكون هذ : راكدربط يفيد االست -3

  .بينها عالقة تعارض املعلومات

، أي حتقق لومات واملتمثلة يف عالقة التدرج فيه العالقة بني الصورتني من صور املعويبّني :  ربط يفيد التفريغ -4

من  أنواع 4فقد ركزوا أيضا على "  ورقية حسن "هاليداي" الباحثان  أمايتوقف على حدوث األخرى ، حدامهاإ

  )3( :الوصل وهي

وتندرج ضمن املقولة العامة " أو"، "و" بالوصل اإلضايف بواسطة األداتنييتم الربط :  الوصل اإلضافي - /أ

باملثل : بواسطة تعبري من نوع ربط بني اجلمل الالتماثل الداليل املتحقق يف : للوصل اإلضايف عالقات أخرى مثل 

مثال ، :املتجسدة يف تعابري مثل  ، وعالقة التمثيل...أعين، بتعبري آخر : ، وتتم بتعابري مثل قة الشرحوعال...

  ... وحنو

  .)but.yet( )4(ه يتم بواسطة أدوات مثل نّ ذي يعين على عكس ما هو متوقع ، فإال:  الوصل العكسي -/ب

                                                             

   .37ص   الزناد  املرجع نفسه ،-1
  .146.1473روبريت دي بوجراند، النص واخلطاب واالجراء،ص  -   2
  .23ص: حممد خطايب ، لسانيات النص : ينظر  - 3
 2روبرت  دي بوجراند وفولفجانج دريسلر ، اهلام أبوغزالة علي خليل حممد ، مدخل اىل علم لغة النص ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط: ينظر  -4

   .110-107مً  1970-
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، وتندرج ضمنه عالقات خاصة  مجلتني أو أكثرمن إدراك العالقة املنطقية بني ميكننا :  الوصل السببي - /ج

  .كالنتيجة والسبب والشرط

  .وهو العالقة بني أطروحيت مجلتني متتابعتني زمنينا  :الوصل الزمني  -/د

ه توجد أربعة أنواع من نّ على سطح النص جتدر اإلشارة إىل أ ا ألمهية العطف يف حتقيق الرتابطونظرً           

   )1(: العطف وهي 

، وأكثر ما يستعمل يف عامل النصيكون كالمها صائبان ن أ، كيربط بني شيئني هلما نفس املكانةو :  الوصل- /1

  )2(.قل كذلك وفضال عن ذلك وباإلضافة إىل ذلكويف حاالت أ" الواو"هو حرف العطف للداللة على الوصل و 

حدمها فحسب صائبا يف النص ويشار إىل ني شيئني هلما مكانتان بديلتان كأن يكون أويربط ب:  الفصل - /2

  . )3("وأ"العطف م احلاالت باستعمال أداة الفصل يف معظ

غري متسقني يف عامل  أوويربط بني شيئني هلما نفس املكانة ، ولكنهما يبدوان متدافعني :  وصل النقيض - /3

ويف " لكن "احلاالت على وصل النقيض باستعمال  أكثر، ويستدل يف ن يكون سببا ونتيجة غري متوقعة، كأالنص

اباستعمال بعض احلاالت    )4(".غري أنْ "، " بيد أنْ :" من مثل  أخوا

صائبة يف ظروف  حدمها على مكانة األخر كاألشياء اليت تكونويربط بني شيئني تعتمد مكانة أ :اإلتباع  -/4

 قائمة كبرية من التعبريات يفويتمثل االتباع ...)نتيجة/ سبب/حادث/ شرط سابق(مع وجود دوافع معينة  معينة أو

   .ن ،ل ، لكيأل:فية من مثل العط

  

  

                                                             

  .110، مدخل اىل علم لغة النص ،ص روبرت  دي بوجراند وولفانج دريسلر:ينظر  - 1
  .24حممد خطايب ، لسانيات النص ،ص: ينظر  - 2
  .24نفس املرجع ،ص - 3
  .24نفس املرجع ص - 4
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  :التماسك المعجمي ودوره في اتساق النص  - /4

ال  ألنهه خيتلف عنها مجيعا نّ أ إّال خر مظهر من مظاهر التماسك النصي آالتماسك املعجمي يعد                 

،فهو يتمثل يف املفردات املستقلة مبعناه معجميا )1(النص أجزاءة للربط بني يلعن شك أويبحث عن عنصر سابق 

ً ال متثل بعًد  أوليةق مادة ياعن الس املركبة ، ولكن عندما يعمد منتج النص  أوالبسيطة  اجلملةمستوى ا على ا نصي

داللة اجلامعة بط مع الضاملنسجمة مع املعىن املقصود يف اجلملة املن األلفاظار فكرة يقوم على اختي إنتاج إىل

هلا للمتلقي اإيص أوفكرة النص  إلنتاج اوظيفي، ويتم مجلة بنوعيها أوار يكون لبناء النص ، وهذا االختيللنص

يف عالقة  والوحدة املعجمية اليت تدخل )2(تساق املعجمي هو املعجم وما يقوم بني وحداته من العالقاتعماد اإلف

ا ما يدل على قيامه ذا الدور ماتساقية ال حتمل يف ذا       )3(يكون ذلك حبسب موقعها يف النص وإمناا 

  .التكرير والتضام: نوعني  إىلوينقسم االتساق املعجمي 

ة التداولية والثانية فهي الوظيف)  الكالمينياجلمع بني (  أوالالتكرير يقوم بالربط  أن) خطايب (يرى  :التكرير -/أ

                 ، )4(إغفاهلا غيال ينب أمهيتههذا الكالم  أن إىلاملتلقني  مساعألفت  يأ،املعرب عنها باخلطاب

شكال من أ شكليف بعض األعمال والتكرير ما الفقرات على قلة أ، والكلمة واجلملة رفويكون التكرير للح

 أو، عنصر مطلقا أو، شبه مرادف أوله   )5(االتساق املعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف 

الصعود إعادة لنفس الكلمة الواردة يف اجلملة األوىل والتسلق (يف الصعود إىل قمة ، فكلمة  شرعت: ما حنو اعامسا

يقوي دور اللغة  ، مماالنص، ويؤكدها، ويؤدي إىل تكثيف املعاين يف التكرير على تقوية املعىنمرادف للصعود ويقوم 

                                                             

  .23املرجع نفسه ص  - 1
  .138الشاوش ، أصول حتليل اخلطاب ،ص  - 2
  .50إبراهيم الفقي ، مدخل إىل علم اللغة النصي ،  - 3
  .179ص  ،حممد خطايب،لسانيات النص - 4
  .25-23املرجع نفسه،حممد خطايب،ص  - 5
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إبعاد و  يف النص تأويل إلجياد االنسجام يعين وضوحا أكثر للداللة واخلالص من عناء ال، وهذا يف تأدية املعىن

  )1(عن التشتت النص 

ص صورة جديدة وذلك برتك فراغ يف النا لفقرات شعرية وجند التكرير على ونرى يف الشعر احلديث تكريرً          

                                                                                                             )2"تقنية الفراغات"

التكرير جيب أن يؤدي معىن داخل السياق  و ينبغي أن يكون وثيق االرتباط  ، وذا يدل على أمهيته املعىن املكروه

                                                                                                                        )3(املعىن العامب

    )4(.التكرار يأتي على أنواعو /1

  .دوهو تكرار اللفظ واملعىن واملرجع واح:  التكرار التام أو المحض_/أ

  .العنصر االشاري املتصل به مايكون باالستخدامات املختلفة للجذر اللغوي مع اختالفوهو :التكرار الجزئي-/ب

  .    ويشمل الرتادف و العبارات املوازنة:  تكرار المعنى و اللفظ مختلف- /ج

  : التضام-/ 2 

سقية اليت ، فالعالقة النا الرتباطها حبكم هذه العالقةبالقوة نظرً  أووهو توارد زوج من الكلمات بالفعل             

والبنت قد  الولد، فلفظ )دع، قجلس(،)،بنت ولد:(هي عالقة التعارض من مثل يف خطاب ما األزواجحتكم هذه 

 امّ إ بأمرين، ويكون التضام موحد ولكنهما يسهمان يف النصية )5(حايلإ رعنص عليهما نص ال يعود فيها يف يرد

يتناىف  أو) التالزم (ى مويس خرآا التحليلني النحويني عنصرً حد العنصرين يستلزم أ أن امّ وإوصف اجلملة ) التوارد(

أحدمها  عاليت ال ميكن مج األسبوع فأيام، يوسعان النص والتنافرفالتضاد  ،)6(معه فال يلتقي به ويسمى التنايف

                                                             

  .179حممد خطايب ص  - 1
  .179املرجع نفسه ،ص   - 2
  .159الرواشدة ، اشكالية التلقي والتأويل ، ص-   3
  .190دي بوجراند ، النص واخلطاب واإلجراء ،ص  - 4
ر بن اخلطاب ووصاياه ورسائله للوالة ، رسالة ماجستري غري م، حنو النص دراسة تطبيقية على خطب عم2004أبو زنيد عثمان حسني مسلم ،  - 5

  .116منشورة اجلامعة األردنية ،كلية اآلداب قسم اللغة العربية  ، ص 
  .217حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها،ص  - 6
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                 ، )1(اللذين يؤديان إىل االختصار مالإىل التوسع ، على خالف احلذف واالشتدي وسبتهما تؤ 

موعة اليت تالزمها " ننا أ"يرى فريثكما  فتحديد التضام يرتكز على معىن الكلمات املفردة )2("نعرف الكلمة با

فالضد  يف النص، الداليل التضام إىل، والتضاد والتنافر اللفظي يؤديان املتبعة حول الصحبة اليت يلتزمها واألعراف

من ويف األخري و ،)3( مسود يربزان املعاين املقصودة لدى املنتج والتوارد اللفظي من التضاأو  بيض،فأبالضد يعرف

  .و يظهر النص سهال وبسيطا لقارئهضداد تتضح املعاين ة وكخالصة عامة نستنتج بأّن من األمثلاألخالل 

  

 

  

 

                                                             

  .25حممد خطايب ، لسانيات النص ص  - 1
  .147صربي إبراهيم ، السيد ، جامعة عني مشس دار املعرفة اجلامعية ص  م، علم الداللة ، إطار جديد ترمجة1995باملر ،ف ر،  - 2
  .112اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ص  - 3



 : ةـــخاتم

 

 

54 

  :خاتمة

البحث من مراحل وبعض ما توصلنا إليه ، فقد  يف ختام ما قدمنا نرى البد من ذكر ما مر به               

حاول البحث أن يقدم جانبا من الدرس اللغوي املعاصر وهو اجلانب الذي تناول النص ، مربزا فيه العالقات اليت 

  .ع اجلمل يف النص الواحد يتربط بني جمام

ث ميكن إبراز مجلة من النقاط خر هذه احملطة العلمية والفصول اللغوية اليت شكلت أجزاء هذا البحويف آ      

  :تعترب ملخص لكل ما سبق وتتمثل يف 

  ساين بدراسةهتم هذا االجتاه اللن أهم العلوم اللسانية وأحدثها ويتعد لسانيات النص م - 

  .ا ليتهوسائل اليت حتقق هلا متاسكها وتواصالالنصوص املنطوقة واملكتوبة من خالل وصفها وحتليلها والبحث يف 

،ويشار به إىل ذلك التالحم والتعالق الذي أهم املعطيات اليت قدمتها لسانيات النصمن التماسك النصي  يعدُّ  -

 يتأيتالعناصر وال  متالمحةالصنعة و  حمكمةأجزائه ووحداته ، حىت يصري قطعة واحدة  يشد أواصر النص ويربط بني

  .تساقه اليت حتقق للنص ا اآللياتو  األدواتمن خالل جمموعة من  إالهذا 

النحوية اليت تربط  األدواتعين التماسك السطحي يف ظاهر النص، ويتحقق من خالل جمموعة من االتساق ي -

  .واالستبدال واحلذف اإلحالةسيج النص مثل بني اخليوط البنيوية املشكلة لن

اتفاق حول ، ولكن هناك االتساق فهي ختتلف من باحث ألخر ألدواتمستقر مل يقف النصيون على تقسيم  -

  .أهم هذه األدوات 



 : ةـــخاتم
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االتساقية اليت  ووجد أن النص العريب ميتلك وسائلهمن مث حاول البحث تطبيق مفهوم االتساق على نص عريب ، *

، ية للنصة الداللال ختتلف عنها يف غريه من النصوص يف اللغات األخرى وبفضل هذه الوسائل حتقق الوحد

  .ابط اليت متتلكها أدوات هذه الوسائلالكثرية خباصية الرت  ومجعت بني مجله
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  .قائمة المصادر والمراجع                         

  

  .المصحف الشریف بروایة حفص.*

             :قائمة المصادر والمراجع العربیة  

المؤسسة العربیة  نقد،/دراسات وبحوثسلوبیة ونظریة للنص،األإبراهیم خلیل ،  - 1
  .1997، 1،ط ،لبنانللدراسات والنشر ، بیروت

   اإلحالة في نحو النص دراسة في الداللة والوظیفة ،كتاب احمد عفیفي ، -2

المؤتمر الثالث للعربیة والدراسات النحویة ،كلیة دار العلوم ، جامعة القاھرة 
،2005.  

مركز البحث فیما یكون بھ الملفوظ نصا ، األزھر الزناد ، نسیج النص ،  -3
  .1993، 1الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط

م ، 2001درویش ، محمود الجزار ، محمد فكري ، الخطاب الشعري عند -4
  .1ایتراك للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط

البرھان في علوم القران ،تحقیق ) بدر الدین محمود بن عبد هللا ( الزركشي ،  -5
  .1972، لبنان ،دط تمحمود ابو الفضل ابراھیم ، دار المعرفة ، بیرو

 نظریة الم  ، أصول تحلیل الخطاب في 2001-ھـ 1421محمد  الشاوش -6

  .،المؤسسة العربیة للتوزیع ، تونس1العربیة ،تأسیس نحو النص طالنحویة 

الهیئة المصریة العامة للكتاب  ،ومبناها تمام حسان ، اللغة العربیة معناها -7
1973.  

  .م2،2000ران ، عالم الكتب ، القاھرة ط تمام حسان ، البیان في روائع الق  -8

دراسات لغویة تطبیقیة ن مكتبة زهراء الشرق القاهرة ن بحیري ، سعید حس -9
1990.  

ر  بد اللطیف ، بناء الجملة العربیة ، دار غریب للطباعة والنشعحماسة  -10
  .2003) دط(والتوزیع ، القاھرة 

، دار 1النصي بین النظریة والتطبیق ،جاللغة  ،علم  لفقيا صبحي إبراھیم -11
  .2000للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ،  قبة 
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،لسان 1994-ه1414، ، جمال الدین محمد بن مكرمرابن منظو  -12 
  .10، جالعرب،بیروت

ربي ، عالعربیة ،القاهرة ، دار الفكر الصالح الدین حسنین ، في اللسانیات  -13
  .م 1432-2011

ان معالمیة للنشر لونج، الشركة الفضل، بالغة الخطاب وعلم النصصالح  -14
  .م1996، 1،ط

 عبد العظیم فتحي خلیل الشاعر ،أستاذ متفرغ بقسم اللغویات ،مباحث حول  -15

  .النص ، جامعة األزهر كلیة اللغة العربیة ، بالقاهرة نحو 

، اإلسكندریة الجامعیة دار المعرفة  –في التطبیق النحوي  عبده الراجحي، -16
1992.  

انسجام الخطاب ،المركز الثقافي  إلىمحمد خطابي ،لسانیات النص ،مدخل  -17
  .1،1996ط،) المغرب–الدار البیضاء (لبنان –العربي ، بیروت 

ي ، المصطلحات األدبیة الحدیثة المصریة العالمیة للنشر محمد عنان  -18
  . 2003، 3،لونجمان الجیزة ،ط

مان بوقرة ، المصطلحات األساسیة في لسانیا النص وتحلیل الخطاب نع -19
  .م2009-ھـ1،1429،دراسة معجمیة ،ط.

د هللا ، جمال الدین بن یوسف بن مام عباإلابن ھشام األنصاري المصري ،  - 20
، تحقیق وضبط . 02ج /عاریب بد هللا ، مغني اللبیب عن كتب األحمد بن عأ

  .محي الدین بن عبد الحمید 

لي ، المقرب ومعھ مثل المقرب یابن عصفور االشببو الحسن علي مؤمن أ  -21
د وعلي محمد عوض ، دار الكتب ،تج وتع ودراسة ، عادل احمد ،عبد الموجو

  .م1998-ھـ 1418، 1میة  ، بیروت ،طالعل

ابن جني ، الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ،الھیئة ابو الفتح عثمان  – 22
  .المصریة للكتاب ،القاھرة 

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، الكشاف ، تحقیق عادل احمد  -23
ھـ 1418، 1الموجود وعلي محمد ، معوض ، مكتبة العبیكان الریاض ، ط

   .1م ،ج 1998*
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اإلعجاز ، تحقیق عبد المنعم خفاجي عبد القاھر الجرجاني ،دالئل ابو بكر   -24
  .القاھرة األسرة  مكتبة طبعة خاصة ل، 

القاسم الزجاجي  ، أخبار أبي القاسم الزجاجي ، تحقیق ، عبد الحسین  يأب  -  25
  . م1990-ھـ1401الحریة للطباعة بغداد،الفتلي ، دار الرشید للنشر ، وزارة 

 -ھـ 1417لعربي ، رجب في النحو ا ظاھرة التخفیفاحمد عفیفي ،  -26

  ، الدار المصریة اللبنانیة 1م ،ط1996نوفمبر

  :ائمة المصادر والمراجع ق

  
    :ع المترجمةالمصادر والمراج/ 2

المر ،ف ر، علم الداللة ، إطار جدید ترجمة صبري إبراھیم ، السید ، ب - 27
  .م1995  ،جامعة عین شمس دار المعرفة الجامعیة

28
1
طي ومنیر ییول ، تحلیل الخطاب ، ترجمة محمد لطفي الزلوبراون  - 

  .1997التریكي جامعة الملك سعود الریاض 

   1جورج الینز ، اللغة والمعنى والسیاق ، ترجمة عباس صادق الوھاب ، ط  -29

محمد  :مصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ترالنو ، و غنادومینك م  -30
  .م 2008-ه1،1428ن ط تن،الدارالعربیة للعلوم ناشرو یحیا

عالم تمام حسان ، :  ، النص والخطاب واإلجراء تراند ر دي بوجروبرت  - 31
  .م1998-هـ1،1418الكتب ، القاهرة ،ط

فولفانج هاینة مان ودیترفیهفیجر،تر فالح بن شیب العجمي،مدخل إلى علم -32
   م1999- ه1419)ط.د(اللغة النصي،جامعة الملك سعود،الریاض

ساسیة لغوي للنص ، مدخل الى المفاھیم األ، التحلیل البرینكركالوس  - 33
ھـ 1425، 1، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ،طسعید حسن بحیري:تروالمناھج 

  .م 2005-

  : قائمة المصادر والمراجع االجنبیة -/3
34  -  CRI STAL ET DVOG IVENTING ENGLISH STIH , ALAMGMKAN POPER LAK 

LONDON, P47. 

  

35 - HALLIDAY M.A.K AND RUQUAYA HASSAN ;CHESION IN ENGLISH ; 

LONGMAN , LOMDLOM ;1976 . 
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  :یاتدور المجالت وال - /4

، إشكالیة التلقي والتأویل ،دراسة في الشعر ھـ 1422الرواشدة سامح   - 36
  . ھـ1422، عمان  1بي الحدیث ، طرالع

عبد الغني المختار ، في مفهوم النص ،  تاني ودوسنسبشرى حمدي الب -37
كلیة التربیة االساسیة ،  معاییر نصیة القران الكریم ، دراسة نظریة ، مجلة أبحاثو 

  .م2011جویلیة ، 1،ع11جامعة الموصل ،مج

لم الفكر ، المجلس اجلة عجمیل حمداوي ، السیمیو طیقا والعنونة ، م  -38
  .ـ1997مجلد الثاني ، العدد الثالث ، مارس الوطني الثقافي واآلداب ، الكویت ، ال

سعد مصلوح ، نحو اجرومیة  للنص الشعري ، دراسة في قصیدة جاهلیة ،  - 39
  . 1991جویلیة  2، 1،ع 10مجلة فصول ، الهیئة المصریة العامة للكتاب مج 

  في تماسك النص ألقراني ،نائل محمد إسماعیل اإلحالة بالضمائر ودورھا  -40

  :رویات دال

  

الخوالدة ، فتحي رزق ، تحلیل الخطاب الشعري ثنائیة االتساق واالنسجام ،  - 41
، ازمنة للنشر والتوزیع ،عمان ـ االردن ، 1وان احد عشر كوكبا ،طیفي د

2006.  

  
  :الرسائل الجامعیة

  
م، نحو النص دراسة تطبیقیة على 2004 نید عثمان حسین مسلم أبو ز -42

خطب عمر بن الخطاب ووصایاه ورسائلھ للوالة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة 
  .الجامعة األردنیة ،كلیة اآلداب قسم اللغة العربیة 
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 فهرس الموضوعات                    

  -الصفحة-                                                  المحتويات                      

  إهداء 

                   _ب- أ_  ....... ........................ ....................................................مقدمة 

 .أدوات التماسك النصي : الفصل األول 

  التماسك النصي ـ /1

-5  -........................... .............................................................لغةً -أ

   -07-...      .............................................................................ااصطالًح 

 اواصطالًح  مفهوم االتساق لغةً  -/2

 _10_      ............................................................................لغة -أ

  _11_  ..........................................................................اصطالحا- ب

 :أدوات االتساق  - /3

  _14_        ............................................... اإلحالة ودورها في اتساق النص -أ

  _15_      ................................................................مفهوم اإلحالة  -1

  _ 16_        ..............................   .............................. أنواع اإلحالة  -2

  :ةيأدوات االتساق االحال -3
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  _21_     ........................................................................ الضمائر  -أ

 _23_       ............................................................... أسماء اإلشارة  - ب

 _25_       ..................................................................... ة نالمقار  -ج 

 :صاالستبدال ودوره في اتساق الن/ ب

  _28_27_          .......................................................... مفهوم االستبدال –أ 

 _29_           ..................................................................... أنواعه  - ب

 :ودوره في اتساق النص الحذف -ج

 _30_          .................................................................... مفهومه  -أ

  -32- ........................................................................... أنواعه  - ب

  :ودوره في اتساق النص)العطف(الوصل/د

  - 34 -.................................................................................مفهومه-أ

  - 37- 35 -..............................................................................أنواعه-ب

  :النص االتساق المعجمي و دوره في اتساق/ه

  -37 - ..................................................................................مفهومه-أ

  :نواعهأ- ب
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 -39 -   ............................................................................التكرار -
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  االتساق قراءة تطبيقية في النص العربي: يـــل الثانصــــالف

  -42 -                               .........................................................تمهيد

 -43 -        .....................................................................تحليل النص   - أ

 -44  -  ............................................................................  االحالة -ب 

 - 46 -       ........................................................................... اإلبدال - ج

  -48 -     ........................................................................ الحذف  -د

 -50- 49 -   ........................................................................ العطف - هـ 

  - 62-56 -   ............................................................ االتساق المعجمي  -و 
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