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الحمد هلل حق حمدك والصالة والسالم عمى نبيك ورسولك وصفيك من خمقك محمد عميو الصالة 

 والسالم :

فبادئ ببدء ال يسعني في ىذا المقام أن أتقدم بيذا العمل المتواضع ىدية إلى الوالدين الكريمين  

 .. "إحسانا.الذي وصى بيا اهلل عز وجل في القرآن الكريم "..وبالوالدين 

 .كريمة التي أعانتني في ىذا العملإلى الزوجة ال

لى إخواني وأخواتي وأوالدي " عبد الفتاح فاروق , وعبد الرءوف وائل " .  وا 

 .لى جميع األصدقاء واألحبة الكراموا  

لى جم  .يع معممي من الجامع إلى الجامعة وا 

لى كل من قرأ ىذا العمل المتواضع وتصفح أوراقو وأ  .خذ منيا أواستفادوا 

 

 والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين والحمد هلل رب العالــــــــــمين  .

 
 

 



 

 
 
 
 

أعوذ باهلل من  الشيطان الرجيم لبسم اهلل الرحمن الرحيم  والصالة والسالم عمى أشرف          

 الشريف :المرسمين قال صمى اهلل عميو وسمم من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ومن ىذا الحديث 

نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المحترم المشرف عمى ىذا العمل السيد "بوغازي عبد الحكيم " 

ابن شيخنا الفاضل " سي الياشمي " إمام مسجد الكوثر بحجاج , والذي رافقنا في عمل ىذا 

انم البحث من البداية إلى النياية وفتح لنا سعة صدره كما نشكر جميع أساتذة جامعة مستغ

 وكل من ساىم من قريب أو بعيد. . 8102وطمبة قسم لسانيات عربية دفعة 
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 أ
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد وآلو و صحبو       

 ومن تبع ىداه واستّن بسنتو إلى يوم الّدين أّما بعد:

كما ىو معموم أّن ىو مجموعة من الكممات والجمل المترابطة واألفكار المنسجمة       

والمتناسقة ,وليس ىو تجمعا عشوائيا كما أّنو ال يحصل االنسجام ألي نص إاّل إذا كان منسقا 

حيث أّن االتساق ىو شرط ضروري لالنسجام عمى وجو اإلجمال , فاالتساق ىو ذالك التماسك 

المتين بين الجمل والكممات كما يقوم ىذا الخير عمى العالقات ويشير مجموعة  الّشديد والترابط

 من اإلمكانيات التي تربط بين الشيئين وىذا الربط يتم من خالل العالقات المعنوية .

كما أّن مظاىر االتساق واالنسجام النصي كثيرة منيا : التكرار , اإلحالة ,الحروف ,       

 القرائن ............المعاني , الروابط و 

وال سيما أنني قد اخترت نص من القرآن الكريم وتحميمو بالغيا مركزا في ذالك عمى صور 

االنسجام واالتساق من سورة األحقاف كما ىو معموم أّن القرآن العظيم الذي تحدى اهلل بيا 

الم تام في المعنى سبحانو وتعالى الجّن واإلنس أن يأتوا ولو بسورة من مثل ىذا القرآن ألّنو ك

والمبنى وكامل ومكتمل يعجز أن يعرف سّره اإلنس والجّن ألّن كل يوم تظير معجزة من إعجازه 

)سواء كانت في البالغة أو النحو أو العمم الحديث كما أصبح يسمى اإلعجاز العممي في القرآن 

 الكريم( .
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 ومن أسباب اختيارنا ليذا الموضوع وذالك :     

 رآن الكريم المعجزة الّربّانية التي تحّدى بيا اهلل سبحانو وتعالى الجن واإلنس .( ألّن الق1

 سورة .."القرآن.أفال يتدبرون االنفعال مع القرآن و التدبير " ( ألّن الدراسات القرآنية تجمب2

 النساء.

 ( ألّن النص القرآني مشبع ببالغتو العالية المستوى .3

كيف تكون . ة ليذا النص يمكن طرح اإلشكاليةوانطالقا من ىذه األىمية المعرفية والمنيجي     

أدوات االتساق وآليات االنسجام في النص القرآني من سورة األحقاف كنموذج مدروس وىذه 

 اإلشكالية تتفرع عنيا تساؤالت أىميا :

 ي ؟ ( ما ىي أدوات االتساق واالنسجام لممنيج المساني النص1

 ( ما ىي مظاىر االنسجام النص ؟2

تتموىا خاتمة وىي ولإلجابة عن ىذه األسئمة وضعت خطة تقوم عمى مقدمة وثالثة فصول و    

 :كما يمي

 :  تعاريف وآليات النص . ( الفصل األول1)

 : تعاريف نصية .أ( المبحث األول

 .آليات النص ب( المبحث الثاني:
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 ج
 

 آليات االتساق واالنسجام . :( الفصل الثاني 2)

 .أ( المبحث األول: آليات االتساق وترابط النص

 : آليات االنسجام )التماسك(.يب( المبحث الثان

 

 : آليات االنسجام النصي .( الفصل الثالث 3)

 أ( المبحث األول : مبدأ االشتراك .

 * االشتراك بين جممتين .    

 * االشتراك بين العناصر.    

 ث الثاني :ب( المبح

 *السبب والمسبب.    

 .* موضوع الخطاب    

 * البــــــنية الكــــمية .    

 المبـــــــحث الثمث . (ج

 .* التعـــــــريـض    
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 د
 

في سورة األحقاف التي درسنا المعايير  وأسقطنا كل ىذه المباحث عن تطبيق و ذالك    

النصية فييا و ركزنا عمى آليتي االتساق واالنسجام المتان تعتبران من أىم العناصر المكونة 

لمنص والتي يكون بيا النص قد استوفى عمى جميع مكوناتو التي تؤىمو إلى اكتمال النص 

ا نصو دون نصب , و في نفس بطريقة متكاممة ومتسمسمة ومترابطة يستطيع القارئ أن يتمو 

.الوقت يستطيع المستمع أن يتمقى ىذا النص بسالسة وتفيم 
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 : المبحث األول

تعػػػػػػػػريؼ النػػػّػص: النص لغة :مأخوذ مف الجذر الثالثي المّضّعؼ )نصوص( ومعناه بالعربية 

,يحيؿ النص أينما ورد في لمعاجـ العربية عمى معاف  ودالالت عّدة ,وىو يدؿ عمى  مدّ أورفع

رفعو وكؿ ما ’الرفع بنوعيو الحسي والمجرد ,فالنص رفعؾ الشيء ,ونّص الحديث ينصو نصّا 

,وقوليـ ىذه)  (1)عميو العروس لترىأظير فقد نّص ومنو المنّصة  وىو المكاف البارز وما تظير 

فالرفع  ,(3)وانتّص الّسناـ إذا ارتفع و انتصب ,(2)الّناصية سميت إلرتفاعيا نصيتي(,ومنيـ

والظيور لمّنص يعني خروجو مف الخفاء إلى التجمي ,فضال عف تضمنو اإلستواء وىو ضرب 

ويطمؽ النّص عمى أقصى الشيء وغايتو ومنو نص الناقة إذا   (4)مف التناسؽ أو التناظـ

ويدؿ أيضا عمى االستقصاء أي اإلحاطة وىو ’ (5)يء منتياهاستخرج أقصى سيرىا و نص الش

ّص ن ومنو ,(6)متصؿ بالمعنى ومنو نّص الرجؿ نّصا إذا سألو عف شيء حتى يستقصي ماعنده

  (7) –فالعصبة أولى –عمّي كّرـ اهلل وجيو إذا بمغ النساء نّص الخفاؼ يعني منتيى البموغ لمعقؿ 

                                                                                                                       .كما يدؿ عمى التراكـ و التراص و الكثافة

 .   7/433(: لساف العرب  لإلبف منظور )مادة نصص(:1)

 .5/433مقاييس المغة أحمد بف فارس )مادة نصص(: (:2)
 .961(: أساس البالغة جار اهلل الزمخشري )مادة نصص(3)
 .2001لسنة 71(: النص األدبي مكوناتو وحدوده ىشاـ يونس اليرموؾ العدد 4)
 . 132(: التعريفات 5)
 .98(: لساف العرب 6)
 . 2/331(: القاموس المحيط الفيروز األبادي )مادة نصص(:7)
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 نصّا جعؿ بعضو عمى بعض وىو التراكـ وتراص لمستويات المغة .    ومنو نّص المتاعة

وآخر ما  .شيء حدده وال سيما في عمـ الحديثوالنص التعييف و التوقيؼ ونص ينص عمى ال

أي ما دؿ ظاىر  (1) يدؿ عميو النص اإلظيار )وىو عند الفقياء نص القرآف و نص السنة (

ظيار و اإلرتفاع ىي الجامع لتعدد الدالالت فتكاد تكوف ولعؿ داللة اإل, لفظيا عميو مف األحكاـ

 الداللة المركزية و البؤرة التي تدور حوليا تمؾ الدالالت .

لمتكمـ وليذا الشريؼ الجرجاني يعرؼ النص بقولو "ما إزداد وضوحا عمى الظاىر بمعنى مف ا

ى معنى واحدا وال فيو صيغة الكالـ األصمية وما ال يحتمؿ إل ,وىو سوؽ الكالـ ألجؿ ذلؾ

 .  (2)يحتمؿ التأويؿ

فداللة النص ىنا ال تخدـ إال غرضا فقييا تفسيريا ليصبح مصطمحا لو ميداف اشتغاؿ جديد فيو 

عمـ األصوؿ يتجوؿ فيو بحرية ,إذ يرد بمعنى الدليؿ الشرعي ومعروؼ أنو الاجتياد في موضع 

ينيـ )الفرائض و العبادات ( وأمور النص أي القرآف الكريـ لئال يختمؼ المسمموف في أمور د

 دنياىـ )الحقوؽ والواجبات ( .

 . (3)فالنص ىو المرجع الوحيد الواضح الذي تستنبط منو أدلة األحكاـ

 

 .132(: التعريفات 1)
 .2001لسنة  451(: ماىو النص , نيمة األحمد  المعرفة ,العدد 2)
 38,ترجمة :عبد السالـ بف عبد العالي الفكر العربي المعاصر ,العدد (: ينظر مف األثر األدبي إلى النص ,روالف بارت 3)

 .1986لسنة 
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وىذا ما ال ينطبؽ عمى النص األدبي بمدلولو الواسع الذي يشكؿ منظومة متكاممة معقدة 

 التركيب متشابكة , بؿ ىو شبكة مف العالئؽ المتداخمة و المستويات الصياغية و النظمية .

نما تعدد المعنى  لتغاير  تبعا ,(1)ذاتوإذ النص تعددي فال ينطوي عمى عدة معاف فحسب وا 

السياقات ,وتعدد القراءات واختالؼ مستوياتيا مادامت القراءة عممية تفاعمية متواصمة ما بيف 

 مف شأف ىذا الموضوع اإلبستمموجي. . فالدراسة النصية ترفع(2)النص والقارئ

تمح أيضا إلى التكافؤ المنتج بيف القراءة  حرية القراءة, بؿتدعو إلى إطالؽ أي) القراءة ( فال 

. فالنص يمثؿ إشكالية معقدة وكثيره مف النقد الحديث ودالالتو ال تتضح بسيولة (3)والكتابة 

 كالخطاب واألثر و غيرىا ., ,بسبب تداخمو مع عدد المصطمحات المجاورة

في  ,واستعمالياالمغوي واالنفتاح يتطمب ميارة في المصطمحاتومعموـ أف النجاح في التواصؿ 

  ..(4)ميدانيا بدقة وعناية

 

 

 

 

  –نفس المصدر  –(: مف األثر األدبي إلى النص 1)
 ترجمة عز الديف اسما عيؿ . -روبمت ىولي -(:نظرية التمقي مقدمة نقدية 2)
اهلل صولة محمد القاضي حوليات الجامعة التونسية عدد ترجمة منجي الشميمي, عبد  –(: نظرية النص روالف بارت 3)

27/1998/86. 
 . 1999/86(: وظيفة األلسف وديناميتيا ,أندريو  مارتف ,عرض سمطاف ناصر الديف ,البحريف الثقافية لعدد 4)
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لذا تزداد اإلشكالية تعقيدا إذا ما انتقمنا إلى محاولة إيجاد تعريؼ اصطالحي لمنص " إذ يمكف  

و مف حيث وجوده الفيزيائي وما يتجسـ مف مكونات , مف حيث ىو بنية تحكميا عالقات , تناول

لّنشاط المغوي ومف ىو مؤسسة اجتماعية تؤدي دور العالقة الّدالة بما يتمخص منيا مف سمات ا

 .(1)الفردي و الجماعي

ناؾ تعريفات بعدد في ,(2) التعريفاتال يعني أنو ال يوجد تعريؼ جامع لكؿ تعريؼ مانع لغيره مف 

 الواحد.بعدد النقاد واألدباء ضمف المدرسة أو االتجاه  المناىج, بؿ

منيج يسخره كيفما أراد بما يتناسب وتمؾ  طيعة لكؿ نقديا, ومادةويبقى النص مصطمحا إجرائيا 

 لمنص, بؿوالمنيجية النقدية التي تعد "ضرورة الزمة ألي دراسة لرصينة المخصوصة. الرؤيا 

 فثمة تعريفات عامة وشاممة .وأخرى خاصة بيذا الناقد أو ذالؾ.. (3)ىي شرطيا الحيوي األوؿ

ذا ما حاولنا إستقالص المقومات األساسية لمصطمح النص ,فإّف المظير الكتابي يكاد يشكؿ  وا 

 .(5)ؿ خطاب مثبت بواسطة الكتابةفيو ك , (4) األساس الذي تبنى عميو المقومات األخرى

 
 
 

 
 .11(: نسيج النص 1)
 .19(: النص الغائب تجميات التناص في الشعر العربي دراسة محمد عزاـ 2)
 .11(: في الشعر العربي مقاربات منيجية ,سامي سويداف :3)
 .7(: الخطاب القرآني دراسة في العالقة بيف النص و السياؽ 4)
 .297(: بالغة الخطاب وعمـ النص,صالح فضؿ 5)
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وىو مدونة حدث كالمي ذي وظائؼ  ,(1)متوالية خطبة ذات عالقة مرئية " يأخذ النص شكؿ

 .(2)متعددة "

فيذا المفيـو يبرز أىـ سمة لمنص ىي السمة المغوية بوصؼ الكتابة جزءا مف النظاـ المغوي 

"فالنص يمكف أف يكوف جممة أو كتابا كامال قائما عمى أساس استقاللية وانغالقية ,وىما 

اف تميزانو فيو يؤلؼ نظاما خاصا بو ال يجوز تسويتو مع النظاـ الذي يتـ بو الخاصيتاف المت

 . (3)تركيب الجمؿ ,ولكف أف نضعو في عالقة معو ,وعالقة اقتراب و تشابو

فانغالقية النص تعني أف لو بداية ونياية ,مف الناحية المعنوية توالدي فالحديث المغوي ليس 

, فيو نص منفتح يجعؿ قارئو ينفتح  (4)اث لغوية الحقة ميثاقا مف عدـ ,إذ تتناسؿ منو أحد

النص أّنو جياز عمى أفاؽ مختمفة مف الثقافات و المعمومات ,إذ عرفت  "جوليا كريستي فيا " 

عبر لساني يعيد توزيع نظاـ المساف بواسطة الربط بيف كالـ تواصمي ييدؼ اإلخبار المباشر , 

 .(5)معو قة عميو أو المتزامنة ظات السابوبيف أنماط عديدة مف الممفو 

 

 
 

 
 .13(: انفتاح النص الروائي سعيد يقطيف :1)
 .120(: تحميؿ الخطاب الشعري ,استراتجيو التناص ,محمد مفتاح 2)
 (: النص واألسموبية عدناف بف نريؿ .كتاب منشور عمى الشبكة .3)
 .120(: تحميؿ الخطاب الشعري 4)
 . 21(: عمـ النص ترجمة فرايد الزاىي .5)
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فالنص المفتوح نص محدد المصدر ,محدد المستقبؿ ومحدد المعنى إال أنو ال يحجـ مجموعة 

التفسيرات التي تالحقو ,عكس النص المغمؽ الذي ال يحمؿ إاّل تفسيرا واحدا ,كالنصوص 

ذ النوعية تنفتح عمى النصية القانونية والعممية ,فاالنفتاح و االنغالؽ يمحقاف بالنصية ,إ

,والنصية تنفتح عمى الكتابة و الكتابة تنفتح عمى القراءة و القراءة تتالـز مع االحتماؿ وىو تعدد 

وذالؾ قيؿ في أحد تعريفات النص ,بأّنو عمؿ مغمؽ مستقؿ ,بذاتو أساسو  الناتج الداللي,

 التراكيب األدبية الداخمة فيو التي تعتمد المغة .

وتأخذ , كويف نحو نصي و استمرارية خطابيةف تعريؼ النصية فيي"طرؽ تستحضر لتوالبد م

,فالنصية تقتصر عمى معالجة النص حسب ,وتكاد  (1) النصية شكؿ تمثيمية سيميائية الخطاب "

باألحداث العامة والخاصة ومع ذلؾ لـ تغفؿ بعض اإللمامات,  تحضر في اإلصغاء إلى قولو

 .(2)ضروريا الستثبات المعالجة المذكورة وال سيما أف بدا ذالؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .219(: معجـ المصمحات األدبية المعاصرة ,عرض وتقديـ وترجمة :سعيد عموش 1)
 .8(: النص الشعري العربي 2)
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ية وداللية ومعنى ىذا دراسة األشكاؿ النصية يراعي فييا جوانب اتصالية وتداولية ,وأسموب

فالنصية مناسبة لتفتح  مستمر ,وىي اليـو أكثر إلحاحا مف السابؽ     ,(1)ونحوية لصورة حتمية

نظرا لما تراكـ مف مغالطات في فيـ النصوص ومقاربتيا مغالطات تجعؿ األبحاث التصنيفية 

  .(2)المختمفة أو الدراسات اإلجمالية والتقويمية موضوع إعادة نظر بالضرورة

المفسريف في المعالجة النصية إذ أف عمميـ يقوـ أساسا وتجدر اإلشارة في ىذا المقاـ في دور 

إلى النظرة إلى النص القرآني كامال إلى درجة أنيـ رأوا القرآف الكريـ كالكممة الواحدة كمو أخذ 

لي والدالي ,والصرفي والنحوي والمعجمي, بعضو ببعض ,فأكدوا التماسؾ النص بأنواعو ,الصوت

الواحدة ,كممات الجممة الواحدة ,وجمؿ النص الواحدة  حروؼ الكممةوأكدوا المناسبة بيف 

,ومف أسباب المجوء إلى الدراسة النصية فضال عما تقدـ  (3)ونصوص القرآف الكريـ كمو ىكذا 

العالقة بيف فقرة وفقرة ,ونص ونص وىذا يبرز جميا عند النظر إلى السور القرآنية ,فال يمكف 

الجممة حسب ,عمى اعتبار أّف الجممة بنية غير  إدراؾ ىذه الصمة والترابط مف خالؿ نحو

مكتفية بنفسيا فيي بنية افتقار تحتاج غيرىا لتفتح داللتيا وضوحا كامال مف النظرة النصية 

 .(4) بمفيوميا الواسع

 
 148(: عمـ لغة النص المفاىيـ واإلجراءات :1)
 .11(: النص الشعري العربي 2)
 .50المغة النص بيف النظرية والتطبيؽ )تطبيؽ عمى السور المكية (إبراىيـ الفقي (: عمـ3)
 .52(: عمـ المغة النصي4)
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وىو النظر إلى ظيور المعنى :فالنص ما يظير بو المعنى  إالوثمة مفيوـ آخر لمنص 

,ولظيور المعنى آليات متعددة تختمؼ باختالؼ الدارسيف وال ينظر الحجـ إلى تسمية الممفوظ 

نصا ,فكؿ ممفوظ ميما كاف حجمو يمكف أف يعد نصا ,فالنص يمكف أف يكوف جممة واحدة أو 

 .(1)تطوؿ بحسب تمبيتيا لمسياؽ عدة جمؿ أو سمسمة متوالية مف الجمؿ ,تقصر و 

,وليست الجمؿ ىي (2)إذ ينظر إلى النص بنظرة واحدة أو وصفة واحدة كاممة أو وحدة داللية  

,وغايتيا التواصؿ ولذلؾ عرفو سعيد يقطيف ": بأنو بنية داللية  (3)الوسيمة التي يتحقؽ ىا النص 

طارات بنينات ثقافية واجتماعية تنتجيا ذات فردية أو جماعية ضمف بنية نصية منتجة وفي إ

,وقريب منو تعريؼ محمد عزاـ لمنص " بأنو وحدات لغوية وظيفية تواصمية ,داللية (4)محددة "

وىو عالمة لغوية أصمية تبرز  ,(5)تحكميا مبادئ أدبية وتنتجيا ذات فردية أو اجتماعية " 

نتظمة في نسؽ واحد ومعيف بؿ ىو سمسمة مف العالمات الم ,(6)الجانب االتصالي والسيميائي 

لتنتج معنى كميا إذ يراعى في ىذه المتتاليات اإلحاطة بالتفاصيؿ جميعيا مف حيث الترتيب و 

 .تركيبياالتوزيع وما تضمو مف الروابط المعنوية والشكمية وىيئة 

 

 .12نسيج النص : (:1)
 .86سيميائية النص األدبي ,أنور المرتجى -8(:الخطاب القرآني 2)
 عمـ لغة النص .(: 3)
 (: لسانيات النص :مدخؿ إلى اإلنسجاـ الخطاب ,محمد خطابي .4)
 (: إنفتاح النص الرروائي.5)
 .24/26(: النص الغائب 6)
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وتتبع "محمد الماكري" أثر ىذا الشكؿ  ,(1)إذ يمكف أف نطمؽ عمى ىذا المفيـو )شكؿ النص (

 في بناء النص وتحميمو.

بنية أو تكويف ينتج معناه مف حركة جدلية أو تفاعؿ مستمر بيف فالنص في إطار ىذا التصور 

أجزائو ,ومف ثـ يتحتـ البحث ليس عف الترابط التركيبي بيف مكوناتو فحسب ,بؿ البد أف ننفذ 

 منو إلى الكشؼ عف أوجو االنسجاـ الداخمي بيف دالالتو الجزئية .

اسؾ بيف أبنيتو الكبرى ,بوصفو بنية أوجو التعالؽ بيف أبنية الصغرى , وأشكاؿ التمأو إيضاح 

 .(2)كمية متالئمة األجزاء

وبذلؾ يتـ االقتراب بيف البنية النصية التي تتكوف مف عناصر ذات حركة ذاتية تؤمف ليا تنظيـ 

نفسيا بما يحفظ وحدتيا ,و تمتقي عمى أرض ىذا التحديد أغمب جيود النصييف الذيف يعاينوف 

 . (3)العالقة لمعناصر الخارجية بتحقيقو  بنى النصوص وىي في حالة تكوف

وفي ضوء ما تقدـ نمحظ أف تعريفات النص تكاد التخرج عف مراعاة جوانب محددة كالجانب 

 أو مراعاة التماسؾة التواصؿ بيف المنتج و المتمقي مراعا الداللي ,أو السياقي أو الوظيفي ,أو

أو مراعاة التحديد  منطوقا أو مكتوبا,أو مراعاة كوف النص بوصفو أىـ المعايير النصية 

 .الحجمي )طوؿ النص (

 
 .108(: عمـ المغة 1)

 .38جزء 10عالمات النقد مجمد  -سعيد حسف بصيري –(: اتجاىات لغوية معاصرةفي تحميؿ النص 2)
 .217.التطور النظري لمتحميؿ النص 47كما آنفا .ترويض النص  –(: عدا خصوصية النص القرآني 3)



النص وآليات يف تعار                                                :       األول الفصل  

 

11 
 

ذ أختمت سمة مف ىذه السم إذ تشكؿ ات يمكف أف ىذه المعايير كميا سمات النص الكامؿ وا 

 .(1)نطمؽ عميو نصا ناقصا 

وبناء عمى ذالؾ فثمة مقـو آخر لمنص أال وىو التأكيد عمى فعمو التواصمي ,إذ يمح العمماء 

"حدث  الذيف درسوا )نحو النص( عمى ىذه المسألة ومنيـ )بو جرائد ودرسكو( فالنص عندىما

اتصالي تتحقؽ نصيتو إذا اجتمعت لو سبعة معايير وىي :الربط والتماسؾ .والقصدية والمقبولة 

 .(2)اإلخبارية و الموقفية .والتناص" ,و

أي أف الفعؿ التواصمي ىنا يربط بيف خصائص النص عمى اختالفيا ,والقارئ لتحقيؽ الفاعمية 

ت لممتمقي عف طريؽ التفاعؿ بوصفو ,فمعمـو أف كؿ حدث لغوي ييدؼ إلى توصيؿ معموما

المرسؿ ,المرسؿ إليو  :قتضي وجود ثالثة عناصر أساسية ىينشاطا تواصميا إذ أف التواصؿ ي

 ,وموضوع الخطاب .

تساؽ  (3)المرسؿ و المرسؿ إليو وموضوع الخطاب وىذه العناصر تعمؿ جميعا في تماسؾ وا 

التفاعؿ بيف النص والقارئ بوصفو )أي التفاعؿ( كيفية بناء  النص إذ شرط التواصؿ تحقؽ ذالؾ

 .(4)المعنى وتجميعو موجية مف داخؿ النص

 
 .29(: عمـ الغة النصي 1)
 ,نقال عف نحو أجرومية لمنص الشعري .168/168(: إتجاىات لغوية معاصرة 2)

 المرسؿ إليو .(: إرسالية الرسالة تتضمف :السياؽ و السنف المشترؾ بيف المرسؿ و 3)
 .41(: التواصؿ األدبي في الرواية )الرواية العربية نموذجا (قتيبة محسف عمي ,دكتوره 4)
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 : (1)إذ تقـو تمؾ الفاعمية عمى خاصيتيف أساسيتيف

ألدبي ,في حيف تتمثؿ الثانية بالعالقات التأثيرية التي ولى في القدرة اإلبالغية لمنص اّ تتمثؿ األ

 ينشئيا مف خالؿ الصمة التي تتحقؽ عبر تعامؿ المتمقي معو . يمكف لمنص األدبي أف

ذا كنا نرـو التفصيؿ في معايير تحقؽ النصية فالبد مف اإلشارة إلى أف ىذه المعايير يمكف  وا 

 .(2)يميا عمى ثالثة معايير أساسية ىيتقس

 مايتصؿ بالنص ذاتو ,األولى: 

 ومتمقيا .الثانية: ما يتصؿ بمف يتعامؿ مع النص منتجا 

الثالثة: ما يصؿ بالسياؽ المادي و الثقافي و يمكف توضيح ىذه األقساـ الثالثة في المخطط 

 اآلتي :

 معايير نصية

 مايتصل بالنص ذاته    مايتصل بمن يتعامل مع النص     مايتصل بالسياق المادي والثقافي

 الربط      التماسك        القصدية       المقبولية         اإلخبارية      الموقفية      التناص

 
 

 .94(: مظاىر لحركية الفكر عبر الفاعميتيف الفنية و اإلجتماعية لمنص األدبي وجيو فانوس الثقافي1)
 إتجيات لغوية معاصرة. 146(: لغة النص 2)
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وتجدر اإلشارة إلى أف تحقؽ النصية ال تحقؽ المعايير السبعة في كؿ نص ,إذ يمكف تشكيؿ 

نصوص بأقؿ قدر مف ىذه المعايير ,ولكف بوجودىا جميعا يتحقؽ اإلكتماؿ  النصي ,ولعؿ أىـ 

وىذا ما يتناسب  ,(1)بط ,التماسؾ ,القصدية والموقفيةمعايير تحقؽ نصية النص تتجسد في الر 

 النص القرآني .مع قدسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نفس المصدر .  1) 
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 : المبحث األول 

 المعيار النحوي و االتساق:

ف كانا يحيالف  )*(تكاد ىاتاف التسميتاف األكثر شيوعا مف غيرىما ولعؿ االتساؽ أكثر انتشارا وا 

عمى شيء واحد ,فالترابط مظير عاـ نجده يتحقؽ في أي نص كيفما كاف جنسو ألنو قواـ 

, وىو السمة التفاعمية المميزة لمنص بوافو قؿ شرط أوؿ لكي يكوف الكالـ نااالنص عمى األ

 .(1)لؾ التفاعؿ الناي لذمظيرا 

ويعني بكيفية ربط مكونات سطح النص )المفردات( التي تترابط مع بعضيا مف خالؿ عالقات  

نحوية تتحدد ألوجو التبعية النحوية في المستوى السطحي أي الوظائؼ التي تشير إلى عالقات 

, وىذا يعني أف الربط ال يتعمؽ بربط المفردات (2)الواقع و االستعماالت والّدالالتجوىرية بيف 

 سب .فح

بؿ يتجاوز إلى ربط المتتاليات الناية ,وتجاوز الجممة إلى الجمؿ ,فالعالقات القائمة بيف 

الجمؿ و العبارات المتجمية في النص بوافو "عالمات دالة شفافة تغيب أماـ الناظر فيخترقيا 

أو  مباشرة إلى مدلولو أو مرجعو بحثا عف انسجامو ,إذ النص مثؿ العالـ الذي ينقمو أو ياوره

 يعيد 

 

 ()مادة سبؾ(.62) : لساف العرب, *ويسمى بالسبؾ مأخوذ مف سبؾ الفضة أذابيا



 آليات االتساق واالنسجام                                             الفصل الثاني:       
 

16 
 

لسنة 2العدد  32(: مف النص إلى النص المترابط مفاىيـ ,أشكاؿ ,تجميات ,سعيد يقطيف ,عالـ اليقطيف المجمد 1)
2003:145/148. 

 . 170(: اتجاىات لغوية معاارة 2)
 .(1)بناؤه مف عناار تربط بينيما عالقات تؤدي بأدوات الربط 

لؾ التماسؾ الّشديد بيف األجزاء المشكمة لنص ما ذوىذا ينطبؽ عمى االتساؽ أيضا فقاد بو 

,وييتـ أيضا بالوسائؿ المغوية )الشكمية( التي تاؿ بيف العناار المكونة لجزء مف النص أو 

طية لواؼ اتساؽ النص متدرجا مف البداية حتى النياية النص برمتو ,فيتبع الوااؼ طريقة خ

و اإلشارات المحمية ,ميتما بوسائؿ متنوعة كالعطؼ ,واإلبداؿ , والحذؼ , راادا الضمائر

والمقارنة ,واالستدراؾ مف أجؿ البرىنة عمى أف النص يشكؿ كال واحدا ,وأحيانا يجد الوااؼ 

 .كورة آنفانفسو أماـ نص آخر ال توظؼ فيو الوسائؿ المذ

بؿ توضع الجمؿ بعضيا إلى بعض دوف االىتماـ بالروابط التي تجسد االتساؽ ,فيغير المتمقي 

 .(2)االىتماـ مف البحث في اتساؽ النص إلى إعادة بناء انسجامو 

وىذا يعني أف , النسجاـ أعـ مف االتساؽ وأعمؽ منو يتطمب بناء االنسجاـ مف المتمقي ارؼ 

العالقات الخفية التي تنظـ النص وتولده ,فتجاوز راد المتحقؽ فعال أو غير االىتماـ نحو 

 المتحقؽ إلى االتساؽ الكامف و االنسجاـ التاـ.

 و اآلخر اتساقو. فالنص األدبي يقع بيف مظيريف ميميف: أحدىما انسجاـ النص

 

 .1998:24سنة  2العدد  12وانسجاـ الخطاب المجمد  قراءة في اتساؽ النص (: قايدة النثر:1)
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  .05(: لسانيات النص :2)
 

فاالتساؽ يعني الكيفية التي يتماسؾ بيا النص بالتركيز عمى الخاائص التي الخاائص التي 

 تميزه ناا.

ولما كاف قواـ الربط أي االتساؽ معتمدا عمى الروابط فالبد مف اإلشارة إلى تعمد ىذه الروابط 

حالية إذ تعد أوجيا مف أوجو االنتظاـ في النص ,وثمة وجوه  وتنوعيا بيف تركيبية وزمانية وا 

أخرى وروابط ووسائؿ متعددة يتوسؿ بيا الفكر في تنظيـ عالـ النص ,وىذا ال يعني أّف عمى 

 –إف لـ يفرض  –لؾ الوسائؿ المغوية في كؿ حيف ,إذ أّف اإلبداع يجيز ذكؿ مبدع استخداـ كؿ 

لؾ يحتـ عمى الناقد وذلوؼ ,وتنحرؼ عنو وتتوسع فيو ابتكار أساليب  فنية متعددة تتجاوز المأ

 أف يوجو اىتمامو ليس لالتساؽ فحسب بؿ البحث عف الوسائؿ التي تعيد بناء انسجاـ الخطاب

 كما تقدـ آنفا . (1)

وبتعبير أدؽ يعد االتساؽ عنارا واحدا مف مجموعة عناار أخرى محددة لمنص ,ويبقى اتساؽ 

النص وانسجامو يحتؿ موقعا مركزيا في األبحاث والدراسات التي تندرج في مجاالت تحميؿ 

الخطاب ,ولسانيات )الخطاب ,النص( ونحو النص ,وعمـ النص وعمى الرغـ مف أىميتو فإّنو 

 أف يحسـ معنى النص ,بؿ يعد التفاعؿ بينو وبيف المعايير و المقومات األخرى يمكف   ال وحده 

 

 .125(: قايدة النثر قراءة في اتساؽ النص وانسجاـ الخطاب 1)
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أمرا حيويا لتحقيؽ الناية وجعؿ االتااؿ مؤثرا أو فاعال ,وىذا مخطط يوضح وسائؿ االتساؽ 

 و الترابط الناي .

 االتساؽ والترابط الناي
 

 االتساؽ المعجمي    اإلحالة         اإلستبداؿ           الحذؼ        الواؿ بأدوات الربط 
 
 الناية            المقامية   

 )داخؿ النص( (    ) خارج النص
 
 إلى الحؽ بعدي           إلى سابؽ قبمية      
 

 *المعيار الثاني : التماسك )االنسجام(

فيو أف تحديد مفيوـ عاـ لمتماسؾ أمر عسير جّدا لتداخمو مع ماطمحات أخرى قد  مما الشؾ

تعبر عنو مف بعيد أو قريب ,وتتضح اإلشكالية الحقيقية في تفريؽ العمماء بيف ماطمحات تدؿ 

عمى التماسؾ الشكمي )كالترابط واالتساؽ والسبؾ( وماطمحات تدؿ عمى التماسؾ الّداللي 

 ـ والحبؾ ,وىناؾ مف يرى أف إطالؽ تسمية التماسؾ تجمع ىذيف النوعيف )المضموني( كاالنسجا

 

* ويسمى كذالؾ بالحبؾ مأخوذ مف حبؾ الثوب :أجاد نسجو وكؿ شيء أحكمتو وأحسنت عممو فقد أحبكتو .ويسمى أيضا االلتحاـ :لساف 
 (.27-26)3العرب 

أىـ العالقات  الحابكة السببية ,الزمنية ,اإلبدالية ,المقارنة ,التضميف )مادة حبؾ( : فالحبؾ يختص براد الترابط واالستمرارية ,ومف 
 .149االجماؿ والتفضيؿ .عمـ النص
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أي )التماسؾ الشكمي(و)التماسؾ المضموني( لذالؾ إرتائ البحث بعد أف يقدـ الماطمحات 

الداللي التي تتعمؽ بالتماسؾ الشكمي في الربط ,أف نوجز القوؿ في مفيـو التماسؾ المضموني 

المتمثؿ في االنسجاـ لتنتقؿ بعدىا إلى التماسؾ الكمي بوافو المعيار األىـ لمناية كما سيأتي 

 .(1)الحقا

فيناؾ مف عّد االنسجاـ آلية داخمية لمتماسؾ , وىناؾ مف يرى أف االنسجاـ ىو التماسؾ الكمي 

الوحدة عمى  يستعمؿ لواؼ عالقة ",La cohésion,ورأي ثالث يرى أف ماطمح التماسؾ "

" La cohérence" مستوى البنية الظاىرة أو )البنية الاغرى( في حيف أف ماطمح االنسجاـ

يستعمؿ لممستوى العميؽ مف النص عمى أساس أف الممفوظات الناية تتاؼ بخااية الوحدة 

و الشمولية التي تعبر عنيا بمبدأ االنسجاـ انطالقا مف أف النص يواؼ باالنسجاـ ىو خااية 

 .(2)"ما يجعؿ مف نص أف يكوف منسجماػػ "وتعرؼ ب ,(1)اسية في تعريؼ النص تسمى النايةأس

وعمى ذالؾ يمكف تعريؼ االنسجاـ بأّنو "مفيـو داللي يحيؿ إلى عالقات المدلوؿ التي توجد 

االنسجاـ يظير عندما تؤوؿ عنارا في الخطاب يربطو  إفّ . داخؿ النص والتي تعرفو كنص

 .  (3)الواحد يفترض اآلخربعنار آخر 

 
 (: وىذا تبناه البحث إذ عّد التماسؾ مقولة شاممة تجمع بيف الشكمي الربط والمضموني )االنسجاـ(. 1)
 .87(: سمائية النص األدبي 2)
 ,إذ ينسب ىذا التعريؼ إلى ىاليدي ورفيو حسف .87(: المادر نفسو 3)
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الداللي بؿ أّنو يبدأ مف الوىمة األولى فيتمظير وىذا ال يعني مفيوـ االنسجاـ مرتبط بالمستوى 

عمى مستوى البنيتيف السطحية ,والعميقة عمى حد سواء ,وعمى ما تقدـ فاالنسجاـ يتضمف 

خاوايات النص ليس الشكمية والتعبيرية فحسب ,بؿ يتناوؿ مجمؿ القضايا التي تشكؿ النص 

انسجاـ النص المعنوي )الداخمي(  وتولده كالزماف ,واكتماؿ عناار التوااؿ الضامف لتحقيؽ

 (1),فميس الميـ راد عالقات التنضيد )العالئؽ النحوية( بؿ الميـ ,راد عناار أخرى أىميا

المرسؿ, المتمقي ,القناة ,الموضوع ,المقاـ ,اليدؼ فإذا اجتمعت ىذه العناار كونت ناا 

تمؽ حقيقي أو مفترض بدوف رسالة موجية إلى م منسجما متماسكا ال محالة إذ ليس ىناؾ نص

 .(2)تحتوي عمى معمومات متراكمة تيسر فيميا و تأويميا

لؾ ال يعني أف انفتاح النص وانغالقو يكوف رىنا وذ القارئ,عمى أساس أّف النص مقروء    

الشكؿ بالمتمقي وقدراتو الموازية لتقنيات النص ليتمكف مف استخالص الناتج عمى مستويي 

 .(3)اقتو اإلنتاجية ولوازمو المعرفيةفالقارئ يساوي النص في ط, الوالمضموف تاريحا أو تأوي

شيئا موجودا في الخطاب ينبغي معطى, وىناؾ مف الباحثيف مف يرى أّف االنسجاـ ليس شيئا 

ّنما ىو , معثور عميوالبحث عنو ل  .(4)يبنى شيءوا 

 

 (: المادر نفسو.1)
   www.adabihail.com    التحميؿ األدبي عبد المنعـ نافع (: أساليب2)
 .3(: النص المفتوح والنص المغمؽ 3)
 .125(: قايدة النثر قراءة في اتساؽ النص وانسجاـ الخطاب 4)

http://www.adabihail.com/


 آليات االتساق واالنسجام                                             الفصل الثاني:       
 

21 
 

فمبدأ االنسجاـ ليس مف مبادئ النص المنجز بؿ ىو مف مبادئ الخطاب بما ىو جنس أدبي و 

بوافو نمطا خطابيا قؿ مف بنية إلى أخرى عبر اعتمادية مثاؿ لنقؿ أف مبدأ االنسجاـ ين

كالتوازي والمشابية والمماثمة  وبذلؾ يمكف أف تتداخؿ مع االنسجاـ آليات كثيرة ,(1)مجردا

 والتشاكؿ الذي يعد بديال عف االنسجاـ .

مف الشكؿ في تحميؿ قايدة كاممة ووقؼ عند التشاكؿ الاوتي  ,(2)واستفاد "محمد مفتاّح"

 والتركيبي والداللي .

ـّ تأويميا ,فتأويؿ النص  وسنقؼ مع ىذه الماطمحات في ربط البنى السطحية بالعميقة و مف ث

وال سيما أّف التأويؿ ىو الفيـ العميؽ , (3)لدينا المستندات الناية أوال ال يمكف إنجازه ما لـ تكف 

ية التمثيؿ أو التوسط و الّدالالت الحقيقية ,فيو نشاط إنساني خالؽ في عمم استخالصف وف

 .(4)اإلبالغ

 
 
 
 
 
 
 .32/2(: التعامؿ بيف بنية الخطاب وبنية النص األدبي ,توفيؽ قريرة ,عالـ الفكر مجمد 1)
 .20(: تحميؿ الخطاب الشعري 2)
 .1998سنة  11الاعر ,األقالـ العدد  (: الممارسة النقدية مف النص إلى القارئ ,حاتـ3)
شكالية التأويؿ في تحميؿ الخطاب , محمد خرماش سنة 4)  .1995(: مفيـو المرجعية وا 
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  :المبحث الثاني

 آليات االتساق في النص :

إّف االتساؽ الناي ىو موضوع أساس مف المسانيات الحديثة ,التي أخذت  :تعريؼ االتساؽ

عاتقيا في سبيؿ التكويف و التأسيس و التطور ,االنطالؽ مف فرضية التوسع حيث ,توجبت 

عمييا االنتقاؿ مف الجممة كوحدة لغوية كبرى تبنى عمييا نظريات المغة ومدارسيا واتجاىاتيا إلى 

ثال شرعيا لمغة يمتاز بكؿ خاائص ومميزات االتساؽ و االنسجاـ دراسة النص باعتباره مم

,فوجب أف تقوـ عميو كؿ الدراسات الحديثة واألبحاث المعاارة ,ألنو بنية منتظمة متسقة 

لياتيا الجممية في أداء معناه بالشكؿ الذي تكوف فيو اومنسجمة تحتكـ إلى عالقات معينة بيف متت

يؿ .........إلخ , وأماـ ىذه الفرضية ال نجانب الاواب في جعؿ قابمة لمقراءة والفيـ ,والتأو 

االتساؽ إليو ومفيوـ ديناميكي وفؽ ما تخولو بو أبحاث لسانيات النص الحديثة ,ىو ما أفرزتو 

دروس النحو والبالغة العربييف ,وىو ما جمع القدامى وعمى رأسيـ عبد القاىر الجرجاني تحت 

 ية ,وتجديد الرؤية إلى المدرسة الخميمية الحديثة .ماطمح )النظـ(.الذخيرة المغو 
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وعميو االتساؽ يقاد بو عادة ذالؾ التماسؾ الشديد بيف األجزاء المشكمة لمنص أو الخطاب و 

يبرز في تمؾ المواضيع التي تتعمؽ فييا إلى التأويؿ عنار مف العناار و بتأويؿ العنار 

يمكف أف نحؿ الثاني إاّل بالرجوع إلى األوؿ و اآلخر ويفترض كؿ منيا اآلخر مسبقا إذ ال 

 .(1)دما يحدث ما يسمى بعممية االتساؽعن

 :تعريؼ أدوات االتساؽ الناي

يرتكز االتساؽ عمى زيادة عالية في ىذه المجموعة الحكائية عمى عّدة وسائؿ ومظاىر لغوية 

 ,اإلحالة الوسائؿائفيا نذكر مف بيف ىذه محددة تنسج البنى الداخمية بكؿ عالقاتيا ووظ

 .(2)الواؿ واالتساؽ المعجمي, الحذؼ, االستبداؿ

وماطمح االتساؽ الناي في دراستنا الحالية لتحديد التماسؾ المتيف بيف األقساـ المغوية 

الذي ينجزه ,ويبرز مظاىر االتساؽ الناي أف كؿ أنواع األدب يجسد  المكونة لمخطاب الحكائي

لمحة خطابية موحدة في حيف أف غيابيا فإّنو يقضي ىذا االتساؽ الناي ويدخؿ في دائرة العدـ 

,أي وجود فكرة مفككة و مبمورة , ويشترط في ىذا االتساؽ الناي عمى كؿ مقطع لغوي خمؽ 

 .مة مف الناوص وال توجد في غيرىاة تعتبر سكؿ موحدة تتوفر فيو خاائص معين

    
 
 –الدار البيضاء  –الممركز الثقافي العربي  – 2006ط  -(: ماطفى خطابي لسانيات النص ,مدخؿ غمى إنسجاـ النص  1)

 .15ص
 (.17ص(: محمد خطابي )المرجع السابؽ 2)
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ّنما يتوغؿ أيضا داخؿ مستويات أخرى مثؿ  ويقؼ االتساؽ الناي عمى المستوى الّداللي فقط ,وا 

النحو والمعجـ ,وىذا مرتبط بتاور الباحثيف لمغة باعتبارىا نظاما يممؾ ثالث مستويات : 

ف الّداللة )المعاني( النحو والمعجـ )اإلشكاؿ( , والاوت والكتابة )التعبير( ,يعني ىذا التاور أ

  .(1)يتحقؽ بأشكاؿ و األشكاؿ كتعابيرالمعنى 

 وييتـ االتساؽ الناي بالعالقة الموجودة بيف أقساـ الخطاب والمظاىر التي تربط بيف عناريف

 .عنار الحؽ و عنار سابؽ, لغويتيف

ف المفردات والجمؿ المشكمة ونستخمص مف خالؿ ىذا التعريؼ أف االتساؽ ىو ذالؾ الترابط بي

وىذه , ة تاؿ بيف العناار المشكمة لمنصاالرتباط يأتي مف خالؿ وسائؿ لغويوىذا , لمنص

 الوسائؿ المغوية حققت االتساؽ التركيبي والّداللي بيف عناار النص .

  فاالتساؽ التركيبي ىو االتساؽ الذي يحقؽ بوسائؿ لغوية كالواؿ الذي يكوف بأدوات

 الذيف...( وحروؼ التفسير, التي, ثـ( واألسماء المواولة )الذي ,ؼ و,أ ,الربط )و

 )أي...أعني...أقاد ...( , وتحقؽ الربط عبر عممية الواؿ بيف متواليات النص .

 

 
 
                                                                                                                                                                      .18(: المرجع نفسو ص 1) 
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  واالتساؽ الّداللي الذي يحقؽ باإلحالة وىي عالقة داللية بيف عنار محيؿ وعنار

حالة بعدية عندما تحيؿ  محاؿ إليو ,وبيذا تكوف إحالة قبمية عندما تحيؿ إلى ما سبؽ ,وا 

حا لة مقامية إلى العنار الالحؽ ,كما تكوف اإلحالة مقامية عندما تحيؿ خارج النص وا 

     عنار داخؿ النص .لى أو ناية عندما تحيؿ إ

 ىذا نستنتج أّف االتساؽ داللي أنو يحيؿ إلى العالقات المعنوية القائمة داخؿ النص  ومف

                                                                                      والتي تحدده كالنص.

بأخرى ويؤكد االح فضؿ أف التماسؾ خااة نحوية لمخطاب تعتمد عمى العالقة لكؿ جممة 

وىو ينشأ غالبا عف طريؽ األدوات التي تظير في النص مباشرة كأحرؼ العطؼ والواؿ 

 .(1)والترقيـ وأسماء اإلشارة وغيرىا ...

دراؾ العالقة الرابطة بيف الجمؿ المكونة لمنص وىو  وعميو فدراسة االتساؽ تمكننا مف دراسة وا 

سيره إلييا بعممية استقباؿ النص وتفيحقؽ بنية النص المادي التي ينظر مف خالليا القارئ 

ويقـو اتساؽ النص عمى كيفية ترابط البنى المقطعية الظاىرة . معتمدا عمى آليات االنسجاـ

 بفضؿ أدوات لعّؿ أىميا ما يمي:

       

اف ص الدارة المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة عم – 1427 – 2007 1(: إبراىيـ محمود خميؿ في المسانيات والنص ,ط1)
219. 
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 اإلحـــــــــالة :  2-1

وجيو وحّولو محاال ,وأحاؿ جاء في لساف العرب : المحاؿ مف الكالـ ,ما عدؿ بو عف  :لغة

ورجؿ محواؿ أي كثير محاؿ الكالـ ويقاؿ أحيمو إحالة إذا أفسدتو وروى "ابف شاميؿ"  , بمحاؿ

 عف الخميؿ بف  أحمد أّنو قاؿ المحاؿ مف الكالـ لغير شيء...

ذا تعدت فإّنيا  ّف كممة أحاؿ تستعمؿ الزمة ومتعدية ,وا  والحواؿ :كؿ شيء حاؿ بيف اثنيف ,وا 

شخص عمى شيء أو شخص آخر  تعني نقؿ الشيء مف حالة إلى أخرى وتعني توجيو شيء أو

لجامع يجمع بينيما ,كما تجوز الّداللة بيا عمى المعنى االاطالحي الذي يحيؿ فيو العنار 

 ار إشاري يفسر و يحدد داللتو .اإلحالي عمى عن

اإلحالة ىي مف أدوات االتساؽ الناي ويقاد بيا عناار لغوية ال تكتفي بذاتيا  :ااطالحا

ّنما تحيؿ إلى عنار آخر , أسماء , إذا سمي عناار محيمة مثؿ الضمائرمف حيث التأويؿ وا 

 اإلشارة واألسماء المواولة .......إلخ.

بأنيا العالقة بيف األسماء والمسميات وتكوف طبيعة ىذه العالقة " وىي كما يعرفيا "جوف ليونز

داللية تقتضي التطابؽ بيف العنار المحيؿ و العنار المحاؿ إليو مف حيث الخاائص 

الداللية وذلؾ أّف العناار المحيمة غير مكتفية بذاتيا مف حيث التأويؿ بؿ تكتسي دالالتيا 

ياسيا عمى مبدأ التماثؿ بيف ما سبؽ ذكره في مقاـ وبيف بالعودة إلى ما تشير إليو , لذا وجب ق

 ما ىو مذكور في مقاـ آخر ,ويمكف القوؿ أّف اإلحالة ىي عالقة بيف عنار لغوي أو خارجي,
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بحيث يتوقؼ تفسير األوؿ عمى الثاني ,ولذا فإّف فيـ العناار اإلحالية التي يتضمنيا نص ما 

ؿ النص أو خارجو وتتحقؽ اإلحالة في العربية يقتضي أف يبحث المخاطب في مكاف آخر داخ

 .رنة والموااالتابالّضمائر بأنواعيا وأسماء اإلشارة والمق

" ماطمح اإلحالة استعماال خااا, وىو اّف العناار عمؿ الباحثاف "ىالداي ورقية حسفويست 

تأويميا  المحمية ال تكتفي بذاتيا مف حيث التأويؿ ,إذ البد مف العودة إلى ما يشير مف أجؿ

 .(1),فاإلحالة ال تخرج في الغالب األعـ مف الّضمائر وأسماء اإلشارة وأدوات المقارنة 

 :األشياء إذف فيي تنقسـ إلى نوعيفومف ىذا فإّنيا تعبر عف العالقات بيف العبارة و 

)الداخمية ( وىي تنفي عالقة اإلحالة داخؿ النص نفسو وتكوف إّما بالرجوع إلى  :اإلحالة الناية

 .أتي داخؿ النص وتسمى إحالة بعديةما سبؽ وتسمى إحالة قبمية أو باإلشارة إلى ما سي

مى عنار لغوي فيذه اإلحالة الداخمية تستخدـ لتدؿ عمى ذلؾ النوع الذي يحاؿ فيو المخاطب ع

 مف خالؿ قولو تعالى : "....قاؿ بافعمو كبيرىـ التمثيؿ في الضمير "ىـ"ويمكف , داخؿ النص

: " قالو ية التي وردت قبؿ ذالؾ قاؿ تعالىالذي عمى اآلل (2).."ىذا فاسألوىـ إف كانوا ينطقوف.

 .وعميو فإف االحالة الناية ىي مف أىـ أدوات االتساؽ الناي (3)أنت فعمت ىذا " 

 

 

 .17خطابي )المرجع نفسو( ص  (: محمد1)
 (. 63 اآلية قرآف كريـ سورة األنبياء  )  :(3)–(2)
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وىي تمؾ النوع الذي يوجو المخاطب إلى الشيء أو شخص في  )الخارجية ( :اإلحالة المقامية

العالـ الخارجي حيث تسيـ في خمؽ النص باعتبارىا تربط بالمغة بسياؽ المقاـ ,ويمكف التمثيؿ 

وا ف كانإوجّؿ :" قاؿ بؿ فعمو كبيرىـ ىذا فاسألوىـ  )ىذا( الذي ورد في قولو عزّ  باسـ اإلشارة

حيث أشير بو إلى كبير األاناـ التي جعموىا آلية ,وىذا النوع مف اإلحالة ال   (1)ينطقوف "

يمنع النص سمة التماسؾ ألّنو يربط عناريف معا في السياؽ ,بؿ يقضي النص خارج النص 

 ديد المحاؿ إليو .القرآني نفسو لتح

وعميو تكمف ىذه اإلحالة في التحميؿ الناي ويطمؽ عمييا المقاـ والسياؽ و تعرؼ باألنماط 

 .شير إلى الموقؼ الخارجي عف المغةالمغوية التي ت

ضمائر تحميؿ إلى خارج النص إذ تندرج تحتيا جميع  :وىي نوعاف الضـــــــــمائر:2-2  

والمخاطب فيي تؤدي دورا ىاما في اتساؽ النص وتكمف أىميتيا الضمائر الّدالة عمى المتكمـ 

برازه ويتعدد دور الضمير  في تحقيؽ تماسؾ النص الشكمي والّداللي وتساىـ في تشكيؿ معناه وا 

في عممية اإلحالة ,فقد يحيؿ إلى كممة مفردة أحيانا )اسـ( وقد يحيؿ إلى جممة في بعض 

 ,أو خطاب متكامؿ ا أخرى إلى تركيباألحياف ويميؿ أحيان

 
 
 
 (. 63 اآلية األنبياء  )قرآف كريـ سورة   :(1)
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 ويمكننا توضيح ىذه الّضمائر مف خالؿ حارىا في ما يأتي : 

 :الّضمائر الشخاية: وبدورىا تنقسـ إلى اثنيف نوعيف

 قممو(., قممؾ, ىي ( وضمائر ممكية )قممي ,ىو, أنت, وجودية )أنا

الوسيمة الثانية مف وسائؿ االتساؽ الناي الّداخمية في نوع اإلحالة ,فمنيا اإلشارة : وتعد  أسماء

عمى الزماف ) اآلف غدا( ومنيا لممكاف )ىنا ىناؾ( ومنيا لمبعد )ذالؾ وتمؾ( ولمقرب  (1)ما يدؿ

)ىذه وىذا( وعميو فيي تانؼ حسب الظرفية وتربط بيف البعد والقرب ,وثمة تسيـ في اتساؽ 

ىو " دة مواضيع منيا في قولو تعالى :ا في تماسؾ النص القرآني في عالنص ,ويتضح دورى

الذي أنزؿ مف السماء ماء لكـ منو شراب ومنو شجر فيو تسيموف ينبت لكـ بو الزرع والزيتوف 

 .(2)..." ات إّف في ذلؾ آلية لقـو يتفكروفوالنخيؿ واألعناب ومف كؿ الثمر 

, ة معجمية و عنار إشاري واحد فقطنالحظ احتواء ىذه اآلية الكريمة عمى عناار أشاري

الزرع( وأّما العنار الواحد الناي , الّزيتوف الّنخيؿ, ه العناار االشارية  في )السماءوتتمثؿ ىذ

 االشاري تمثؿ )ذالؾ( .

 

 

دار جرير لمنشر والتوزيع  -1430/2009 1ط-مخطاب(: خميؿ ياسر البطاشي, الترابط الناي في ضوء التحميؿ المساني ل1)
 .58األردف ص -عماف–
 سورة النحؿ . 11(: اآلية 2)
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المقارنة , اسات و البحوث العممية والفكريةكثيرا ما ترد كممة المقارنة في الدر  المقـــــــــــارنة: 2-3

لمعرفة الوجوه المشتركة والمختمفة بينيا ولفظ المقارنة ال تفيد معنى الموازنة بيف الشيئيف بؿ 

 .عمى معنى المااحبة والواؿ والجمعتقتار 

, ؿ لفظ المااحبة بو وىو مرادؼ لوويتضح قاور معناه في االستعماؿ السابؽ في حاؿ إبدا   

جميع ىذا االستعماؿ وال يوجد فرؽ جوىري بيف فمو قمنا مثال دراسة مااحبة ألنكر ال

"المااحبة" و"المقارنة" في المعنى ووفقا لالستعماؿ المغوي القديـ الذي واؿ إلينا في التراث 

 العربي ,وموارد مادة "قرف" المرتبطة ليذا المعنى في المعاجـ المغوية القديمة .

الّتشابو واالختالؼ وتتفرع خااة كمية وتنقسـ المقارنة عامة بتفرغ منيا تطابؽ ويتـ فيو    

تختمؼ عف الضمائر لكونيا ناية فيي تقـو مثؿ األنواع المتقدمة ال محالة ىو  وكيفية فيي ال

 .(1)ربط بالضمائر بديال إلعادة الذكربوظيفة إتساقية وبالتالي يعد ال

 

 

 

 

 

 (.27المرجع السابؽ ص (: محمد خطاب )1)
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والمعجمي فيو اورة مف اور الترابط الناي التي تتـ في المستوى النحوي  :االســتـبدال 2-4

فيو عالقة تتـ داخؿ النص أي تعويض عنار مف النص بعنار آخر , بيف الكممات والعبارات

 يتـ في مستوى نحوي بيف الكممات والعبارات وينقسـ إلى ثالثة أنواع:

ىؿ تظف الطالب المجتيد يناؿ حقو ؟ أضف  :مثؿاالستبداؿ الفعمي: استخداـ الفعؿ )يفعؿ(  -)أ(

وض يحمؿ محميا وىو كّؿ طالب مجتيد يفعؿ )الكممة يفعؿ( فعمية استبدلت كالـ كاف المفر 

 .)يناؿ حقو(

  .(1): يستعمؿ عناار لغوية اسمية )آخروف ,آخر( بداؿ االسميتاالس -)ب(

تعالى " قاؿ ذالؾ ما كّنا نبغ فارتّدا عمى ال( قاؿ , القػػػػػػػولي : باستخداـ )ذالؾاالستبداؿ  -(ج)

 .(2)آثارىما قااا " 

وىو عالقة داخؿ النص ,ويعني الحذؼ عادة ال عالقة لو قبمية : أي أّف الحـــــــــذف:  2-5

, ابؽ ويحدث اتساؽ بيف أجزاء النصالعنار المحذوؼ يشكؿ عالمة داللية مع العنار الس

 السياؽ والمقاـ .ففي المسانيات الناية يعتمد عمى 

 .  ر إف أخذت منووفي معناه المغوي يعني اإلسقاط ومف حذؼ الشع 

 

 
 .124-123القاىرة ص  –الشرؽ  –مكتبة الزىراء  – 1(: أحمد عفيفي نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي ط 1)
 .64(: القرآف الكريـ سورة الكيؼ  اآلية  2)
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الحذؼ لغير أّما قوؿ النحوييف , مف الكالـ أو كمو لدليؿقاط جزء : فيو إس*أّما في االاطالح

 .ويتبيف ذالؾ في اإلضمار واإليجازفال بد تحرير فيو بالكمية . ويسمى اقتاارا دليؿ:

و تعالى : " *والفرؽ بينيما أّف شرط الحذؼ واإليجاز ىو أف يكوف في الحذؼ ثـ مقدر نحو قول

 عبارة المفظ القميؿ الجامع لممعاني الجمة بنفسو . بخالؼ اإليجاز فإّنو, (1)واسأؿ القرية " 

بقاء أثر المقدر في المفظ نحو قولو  المضمر*أما الفرؽ بينيما وبيف اإلضمار ىو أف شرط 

   .(2)تعالى : " يدخؿ مف يشاء في رحمتو والظالميف أعّد ليـ عذابا أليما ....."  

,وال تتحقؽ بالغة الواؿ إاّل بالواو عطؼ جممة عمى أخرى بالواو  وىو :الوصــــــل  2-6

العاطفة فقط عمى أف يشترط أف يكوف بيف الجممتيف جامع حقيقي بيف طرفي اإلسناد أو جامع 

 يفرح ويحزف ويتخذ الواؿ ثالثة مواضيع: :,فالجامع الحقيقي كالموافقة مثؿ ذىبي

يكف سبب يقتضي الفاؿ :  إذا اتخذت لجممتاف في الخبرية واإلنشائية لفظا ومعناه ولـ األوؿ

 بينيما مناسبة تامة في الناب .

نشائية وكاف الفاؿ : دفع توىـ غير مقاود وذالؾ اختمفت الجممتاف في الخبرية واإلالثاني

 .بخالؼ المراد

 

 

 .82(: القرآف الكريـ سورة يوسؼ اآلية 1)
 .3: القرآف الكريـ سورة اإلنساف اآلية (2)
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لى محؿ مف اإلعراب وقاد تشريؾ الجممة الثانية ليا في اإلعراب : إذا كانت الجممة األو الثالث

 مثؿ قولو تعالى : " إّف الذيف كفروا ويادوف عف سبيؿ اهلل ." 

ويعرفو الباحثاف " ىالداي ورقية حسف " بأّنو تحديد لمطريقة التي يترابط بيا الالحؽ مع السابؽ  

متعاقبة خطيا متماسكة تحتاج إلى عناار تاؿ  بشكؿ منظـ وىذا أف النص عف متتالية جممية

 بيف أجزاء النص وليتفرع الواؿ إلى أنواع :    

يتـ بواسطة آدتيف )و( و)أو( ويكوف محققا بعالقة التماثؿ  :اإلضافي الربط باألاؿ -)أ(

 . (1)المعنوي وأداة )بالمثؿ( , وألفاظو مفيدة لمتفسير مثؿ أقاد أو أعني ....

: ويتمثؿ في النتيجة والسبب والشرط خااة في الجمؿ الشرطية كما ببيالواؿ الس -)ب(

يتحقؽ زمنيا بفضؿ األداة )ثـ( ويمكننا المنطقية بيف جممتيف أو أكثر ويعبر عنو بعناار مثؿ 

 )ىذا , إذف , حيث( .

ة أدوات مثؿ: : وىو الواؿ الذي يعني عكس ما ىو متوقع يتـ بواسطالواؿ العكسي -)ج(

  .(2).إلخلكّف......

 

 

 . 48الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع األردف ص  2008 1(: نعماف بوفرة ,مدخؿ إلى التحميؿ المساني لمخطاب ط1)
 . 23ص  –مدخؿ إلى انسجاـ النص  –(: محمد خطابي لسانيات النص 2)
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وبالغية وىو توافؽ الكممات في الوزف والّروي يحمؿ خاائص اوتية  :ــوازيالتــــــــــ 2-7

يقاع عذب يقرئ العيف جماال والوزف بيانا  تؤدي إلى إثراء الايغة الشعرية بنغمات نفسية وا 

 وىب ..., ىرب, فس الّسكينة والطمأنينة مثؿ ضربفيبعث في الن

يعؼ بالتقطيع المتساوي ألقساـ الخطاب مف خالؿ تجزئة الجممة إلى مقاطع متساوية  وكذالؾ

األبنية بغض الّنظر عف توافقيا أو اختالفيا المعنوي عمى أف تكوف ىذه األبنية متوازية في 

 البناء الناي بحيث يسيـ التوازي في اتساؽ النص ,وينقسـ إلى نوعيف :

ػتماثؿ : وىوما تماثمت فيو بنيتو واختمفت بعض معناه ويكوف بالتطابؽ أعمى الػػػػػػػػتوازي المػػػػػػ -)أ(

المستوى النحوي أفقيا وعموديا والظاىر أّف ىذه الخااية البنيوية والناية تحقؽ سمة الترابط 

 والتناسؽ بيف أجزاء الخطاب .

أو في أبيات شعرية  : عادة ما يكوف التوازي قائـ في بيت الشعرالػػػػػػتوازي المتػػػشابو -)ب( 

كما  وعميو التوازي المتشابو ىو تشابو طرفيف متعادليف في األىمية مف حيث المضموف والّداللة

 .(1)ويكوف قائما في النص أفقيا وعموديا , تختمؼ بعض بنيتو وبعض معناه

 

 

 
 .94الجزائر عنابة ص(: رابح بحوش لسانيات وتطبيقات عمى الخطاب الشعري دار العمـو لمنشر والتوزيع 1)
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وىو مظير مف مظاىر اتساؽ النص يربط بيف جممة بدوف واؿ : االتــساق المعجمي  2-8

أو إحالة ,إّنما عبر العالقات المعجمية القائمة بيف المفردات الناية ووحدات مف الجممة 

, (1)مي مظيرا مف مظاىر االتساؽ النايويحققيا التكرار والّتظاـ ,ويشكؿ االتساؽ المعج

 ليتخذه وسائؿ أخرى نحوية ويتخذ األشكاؿ التالية :

وىو مف المظاىر التي تتسـ بيا المغات عامة والمغة العربية خااة وال  :الػػػػػػػػػػتكرار  2-8-1

يتحقؽ التكرار عمى مستوى واحد بؿ عمى مستويات متعددة مثؿ تكرار الحرؼ ,تكرار الكممات 

,تكرار الجمؿ وتكرار القاص أو المواقؼ , كما ىو الحاؿ في القرآف الكريـ ,وكذالؾ يحمؿ في 

والمرجعية القبمية والبعث و التجديد والضـّ لشيئيف متباعديف  ثنياه بعض معاني التماسؾ

ليتماسكا , ويكوف التكرار لمعنار نفسو ويتحقؽ بوجود مرادفا أو نسبة العنار لمسياؽ سواء 

 كاف الّسياؽ لغوي مشابو نوعاف :  

لمف يريد  : وىو التكرار الذي يشكؿ عمى المستوى المفظي كقولناالتػػاـ الكميالتػػػػػكرار  -)أ(

. ويرتكز وىواألكثر شيوعا... أو لمف تستدعيو أسرع أسرع, التفكير في حؿ معادلة: ركز ركز

عمى أىميتو مستويات ووظائؼ التكرار باورة عامة ,ويتمثؿ في تكرارا لمفظ والمعنى المرجو 

 الواحد ,ويحقؽ ىذا التكرار أىداؼ معنوية و تركيبية كثيرة . 

 
 . 38ص  –مدخؿ إلى انسجاـ النص  –(: محمد خطابي لسانيات النص 1) 
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: وىو الذي يشتمؿ عمى المستوى المعنوي مثؿ أطعني وال تعايني ,إف الػػػػػػػػػتكرار الجزئي -)ب(

األمر بالطاعة ىو النيي عف المعاية وذالؾ بعدما أف نستخدـ الجذر المغوي استخدامات 

فالتكرار , العظائـ –,وجد موجود ,العظماء  كممات ضد السياؽمختمفة فتتسؽ مف الجذر نفسو 

مف الضمائر التي تمي الحاجات النفسية كما أّف إعادة المفظ وترداده يعبر عف قاد المتكمـ 

 إلفياـ السامع أو اإلفااح عف فكرة أو تأكيدىا .

سـ وتشمؿ الكممات الاغيرة التي ليا حالة معممة ومرتبطة با :الكمػػػػػػػػمات العامػػة 2-8-2

 .  (1)حطب( , غابة, أغااف, الجامع مثؿ اسـ شجرة )أوراؽ

يعد التضاـ مف وسائؿ التماسؾ الناي ,وىو توارد زوج مف الكممات بالفعؿ  :الػػػػػػػتضاـ 2-8-3

شكؿ مف التضاد أو التنافر أو  أو القوة نظرا الرتباطيا بحكـ ىذه العالقة فيي متنوعة قد تتخذ

عالقة الجزء بالكامؿ مثؿ : الرجؿ والجسـ ,وكؿ ىذه العالقات بيف الكممات تخمص في النص 

 وعمى معرفتو بمعاني الكممات و بمدى ارتباط ىذه الكممة بتمؾ . ,(2)ما يسمى التضاـ 

     
 
 
 
 .38ص  (المرجع السابؽ)(: محمد خطابي 1)
 .113ص  (المرجع السابؽ)(: رابح بحوش 2)
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بفضميا  تحديد أدوات الترابط الناي التي وفي األخير نقوؿ أّننا قد حاولنا في ىذه الفاؿ      

فأبرزت تعمؿ ىذه األدوات في تشكيؿ بنية النص وعالقاتيا التركيبية , تحققت ناية النص

 .اللية عمى مستوى الجمؿ المتتاليةوالدّ 

ال يكفي وحده في دراسة النص لو مقدمة البد منيا في االنتقاؿ مف الدراسة  واالتساؽ      

الناية مف االنغالؽ إلى االنفتاح بوضع النص في سياؽ إنتاجيا وال يتحقؽ إاّل بربط النص 

 . الثالث بآليات االنسجاـ والتي ىي موضوع فامنا
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 :المبحث األول

 .ا بين عنصرين متعاطفين أو جممتينويتم االشتراك إم   مبدأ االشتراك:

: ففي النص نجد أن  العطف بين عنصرين غالبا ما يكون المسافة االشتراك بين العناصر -)أ(

  .(1)لك لموقوف عمى الجامع بين اثنينالمعنوية بينيما بعيدة وذا

االشتراك بين العناصر يرتكز أساسا عمى مبدأ االرتباط والتشابو : االشتراك بين جممتين -)ب(

في العالقات بين العناصر, وعميو فاالشتراك بين جممتين يخضع لنفس القيود التي تحكم عطف 

المحمالت , لألن  ىذه القيود تسمح لنا باكتشاف العالقات القائمة بين الجممة المتعاطفة وىذه 

  .(2)ل وقيد تناظر الوظائف التداوليةالوقائع وقيد وحدة العق القيود تتمثل في قيد تناظر

  :المبحث الثاني

تعد العالقات الداللية المبنية في النص ليا األثر الكبر في عممية االنسجام النصي من خالل 

 ية منتشرة عمى مسافة نصية مختمفةتحقيقية مبدأ االستمرارية الد اللية ,وىذه الظواىر الد الل

 .وبعضيا األخر موجود بفعل القوة عضيا وظيفة التماسك الد اللييمارس ب

 
 
 
 
 .262(: المرجع نفسو ص 1)
 .149عمم المغة ص –(: صبحي إبراىيم 2)
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 وليذه العالقات أنواع أىميا :

ابط منطقي يترتب فيو تساعد العالقة السببية عمى ضم وحدات النص فيو ر  السبب المسبب:

ومنو تكون عالقة اإلجمال , (1)منطقيا ودون أداة أو إشارة زمانفيما متال, عمى المسبب

 والتفصيل.

وتعتبر وظيفة اإلجمال والتفصيل في النص كغرض تفسيري وتوضيحي من المرسل ذاتو ,حتى 

يخرج المتمقي من دائرة التأويل واالفتراض المنطقي واإلجمال الد اللي وكذلك تتأكد وظيفتو من 

 . خالل الرابط المتماسك لمنص

يعد موضوع الخطاب  آلية من آليات االنسجام النصي ,بفضمو يتماسك  :موضوع الخطاب

النص ككل بحيث أن  المواضيع الجزئية المشكمة لو , تتجمع وتنتظم لتؤدي في النتيجة إلى 

تحديد موضوع النص يسمح لممتمفظ المشارك ,بتأويمو  موضوع أساسي يؤدي حولو الخطاب ,إن  

 بما ىو مناسب ليذا الموضوع . يتجاوز نقائصو واالحتفاظ بو إال  

يذىب " فان دايك"  إلى أننا لكي نحصل عمى البنية الكمية ألية متوالية يجب عمينا  :البنية الكمية

  .(2)اختزال النص كبنية داللية كمية أن نت خذ مجموعة من العمميات كميا حذفي تنفذ من أجل

 
 
 .152ص( السابق المرجع) إبراىيم صبحي(: 1)
 .293 ص الخطابي االنسجام إلى مدخل – النص لسانيات -  خطاب محمد(: 2)
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 وقد حدد "فان دايك   ىذه العمميات فيما يمي :

 .تتعمق بحذف المعمومات العرضية: ىالعممية األولـــــــــ

 .عمق بحذف معمومات مكونة )أساسية(العممية الثـــــــــانية: تت

: تتعمق ىذه العممية المسماة بالتعميم البسيط بحذف المعمومات األساسية الثةالعممية الثــــــــ

          واالنسجامات مع إشارتنا السابقة أن  لكل خطاب بنية كاممة .

 :المبحث الثالث

تتجمى العالقة , ع موضوع الخطاب ومع عنوان النصعالقة وثيقة م إن و مفيوم ذو :عريضالتـــــــ

براون " الخطاب في كون األول تعبيرا ممكن عن الموضوع حسب تعبيربين العنوان وموضوع 

  ."وبول

يمجأ المتكمم في بناء نصو إلى محاورة نصوص أخرى سالفة وتصبح متضمنة فيو , : التناص

قرائية وتأويمو ,ومنيا انتقمت آليتيا االستداللية االستقرائية  استراتيجياتومن خالليا يبني القارئ 

الفرضية االستكشافية فيو ,فإن يا تشترك جميعيا في اتخاذ المعموم وسيمة لمعرفة واالستنباطية و 

ذا كان المسؤول يسمك ىذه االستراتيجيات فعن الكاتب نفسو يسير فييا فيفيد من  المجيول ,وا 

 . (1)تجاربو ومعارفو وخبراتو إنتاجيا أو ليتخذىا أساسا لإلبداعات الجديدة

 

 .42ص 1997المركز الثقافي العربي  –المفاىيم  –(: محمد مفتاح 1)
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فالمتكمم ال يستطيع أن ينتج نصا إال  إذا  ,لسياق العمدة في إنتاج وفي فيمو: يعتبر ااقالسيــــــــ

توفرت الشروط الخارجية والنفسية إلنتاجو, وال يتمقى ىذا النص تمقيا مدركا إال  إذا كان المتمقي 

عمى عدم كافي ليذه الظروف التي صنعت ىذا النص وتتفق الكثير من الدراسات المعنية 

إنتاجو ليكون  واإلطاحة بظروف, طابكتفاء بما ىو ضروري لفيم الخبمسألة السياق عمى ا

المكان واليدف من الموضوع , الزمان, يعا لالىتمام بالمتمقي )المرسل(القاسم المشترك بينيما جم

 إال  أن نا سنوظف أي عنصر في دراسة النص .

من أجل التعبير , ىو الذات المحورية في إنتاج الخطاب ألن و ىو الذي يمتفظ المتكمم )المرسل(:

اصد معينة , ويفرض تحقيق ىدف فيو ,ويجسد ذاتو من خالل خطابو باعتماد عن مق

ختيار خطابية تمتد  من مرحمة تحميل السياق دينيا واالستعداد لو ,بما في ذلك ا استراتيجية

  .(1)العالمة المغوية المالئمة 

و ولكي تتحقق السيرورة إن  النص باعتباره مخاطبا موجو من مرسل إلى مرسل إلي :ةالرســـــــــالــــــ

المسانية ويحقق التحادث فعالية البد من الوجود اتصال بمثل ؟ طبيعة وارتباطا نفسيا بين 

 المرسل والمرسل إليو ىذا االتصال الذي يسمح ببث الخطاب و إيقاعو .

 

 

 .45ص الخطاب استراتجيات الشيري ظافر بن اليادي عبد(: 1)
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في ذىن  . والمرسل إليو حاصراخر يوجو إليو المرسل خطابو عمدأل: وىو الطرف ل إليومرســــــــــ

المرسل عند انتاج الخطاب سواء كان حضورا عينيا أو استحضارا ذىنيا وىذا الشخوص , أو 

 .(1)سل إليو ىو ييم في حركية الخطاباستحضار لممر 

في أدوات االتصال و  : وىو من ركائز النص واتجاىاتو حيث يكونا ضروريينانالزمـــــــان والمكــ

 .زمان ومكان المتكمم أو المتمقي بيما يعرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .48(: نفس المرجع ص1) 
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لقد تم بحمد اهلل إتمام ىذا البحث المتواضع المتضمن دراسة حول موضوع آليات االتساق       

تعاريف من عدة عمماء المغة كما واالنسجام وموضوع تعاريف النص وأقوال عدة حول ىذه ال

 استنتجنا واستخمصنا من موضوع البحث ىذا أّنو : 

لم تقتصر الدراسة النحوية عمى الجممة بل تجاوزت ذالك إلى النص مع مراعاة  – 1

الخصوصية البنيوية ؛مما دفع بعض الباحثين إلى ىدف جديد يتجاوز قواعد الجممة إلى قواعد 

بيرا وليس مجرد تعديل طفيف في اسم إنتاج النص ويعد ىذا االنتقال انتقاال منيجيا ومعرفيا ك

 العمم وموضوعاتو ولكن التحول حدث في المنيج والمقوالت واألدوات اإلجرائية

ّنما يتجاوز ذالك إلى الجوانب الداللية   – 2 إّن التحميل المساني ال يكتفي بدراسة بنيوية داخمية وا 

المنجز وقدرة القارئ عمى تأويل  والسياقية والتداولية التي تضبط مقصد المتكمم وغايات الخطاب

 النص .

إّن تحقيق النصية في النص يرتكز عمى عدة عناصر لغوية وغير لغوية في إيجاد نوع   – 3

من االتساق واالنسجام بين وحدات النص الجزئية فالترابط بين بنية النص يراعي مظاىر 

البناء النصي لمخطاب التداخل والتشابك بين الرابط النحوي واالنسجام النصي حيث كشف 

النصي في القرآن الكريم من تنوع أدوات االتساق مابين إحالة وتكرار واستبدال وغيرىا فكان 

 حضور اإلحاالت الضميرية المتواترة بكثرة .



ةـــــــــــمالخــــــــــات  

 

 ب
 

كما ساىمت اآلليات الداللية كاإلشراك والعالقات والتغريض والتناص في عممية االنسجام   – 4

 ورة األحقاف حيث أّنيا شكمت تمظيرات نصية واضحة .النصي لمقرآن الكريم في س

كما أبرزت في تحميمي ىذا أىمية العناصر في التأويل الصحيح لمنص فإذا ينبغي لمنص   – 5

شراكنا في توجييو العام فقد حاولت محاصرة إحالتي عمى اإلطار الشامل الذي  التأثير فينا وا 

 أبدع عميو النص .

لمحمية ضمائر الغائب وضمائر المخاطب فيي تربط أساسا بتنوع كما تنوعت الضمائر ا  – 6

 عناصر التماسك النصي بنيويا وقدرتيا عمى التبميغ .

وفي األخير ال ندعي ألننا قد أحطنا بكل الظواىر النصية بل حاولنا إبراز ما كان   – 7

 باستطاعتنا ونرجو في المستقبل إنشاء اهلل ما حدث من نقائص.         
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