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 مقدمة: 

ال  ،فإنوكان سبب تجاوز محورية الجممة في الدراسة لما شممتو ىذه األخيرة من نقائص     

، ومن “النص”يمكن دراسة المعنى منفصال عن سياقو المساني المتمثل في البنية المغوية الكبرى 

لسانيات ” ىذا المنطمق نشأ عمم جديد ييتم بدراسة النصوص وتحميميا وىو ما يعرف اليوم ب: 

 “.النص

ديد من وقد تميز ىذا العمم بحداثتو وتنوع موضوعاتو، فتعددت المدارس النصية وظيرت الع

االتساق ”المصطمحات الخاصة بو، ومن أىم المفاىيم التي ُعِنيت بيا لسانيات النص مفيومي 

المذين يحتالن موقعًا مركزيًا في األبحاث والدراسات التي تندرج في مجال ىذا العمم، “ واالنسجام

القضايا التي  فاالتساق واالنسجام من أىم المسائل التي طرحتيا لسانيات ما بعد الجممة ومن أىم

 لقيت اىتمامًا كبيرًا من العمماء العرب في دراستيم لمنصوص األدبية بشكل عام.

كونو يدخل لسانيات النص ومن خالليما “ االتساق واالنسجام”وتكمن أىمية ىذا الموضوع   

يتم التعمق في الدراسة النصية المسانية وبيما تتحقق نصية النص، وتميزه عن غيره من النصوص 

من خالل ىذان المعياران نستطيع أن نكتشف ونحدد مدى تحققيما في النصوص األدبية، ليذا ف

االتساق واالنسجام في ”حاولن تطبيق ىذين العنصرين القصيدة من خالل مدونة موسومة بعنوان: 

 . الدين مييوبي ، لصاحبيا عز“قصيدة عولمة الحب عولمة النار

أىميتو في دراسة عناصر التماسك النصي وكيفية  وسبب اختيارنا ليذا الموضوع ىو    

نما يرجع في  انعكاسيا في قصيدة عولمة الحب عولمة النار، واختيارنا ليذه القصيدة لم يكن عبثًا وا 

كونيا من القصائد المعاصرة في الشعر الجزائري، ومحاولة منا إثراء البحث النقدي واألدبي 

 لألعمال الجزائرية.



ق من أىم المعايير النصية إذ يمثل السياج الرابط الذي يجمع بين الوحدات إذا كان االتسا   

 المغوية فيجذب بعضيا إلى بعض لتكوين النص، فما ىو مفيوم االتساق ؟. وما ىي أدواتو ؟. 

ذا كان االنسجام يعتمد عمى عالقات داخمية وعناصر مقامية يتم بوساطتيا فيم النص. فما  وا 

 .  ؟ ياتوىو االنسجام وما ىي آل

ذا كان النص سواءًا كان شعرًا أم نثرًا فإنو يجب أن يتوافر عمى عنصري االتساق  وا 

 ؟.   “عولمة الحب عولمة النار” واالنسجام، فكيف تجسدت عناصر ىذين المعيارين في قصيدة 

 ولإلجابة عن ىذه االشكالية وىذه التساؤالت اعتمدنا عمى الخطة التالية :

 فييا وضع الموضوع في إطاره العام.مقدمة : والتي تم  -

الفصل األول : وىو الفصل النظري وتعرضنا فيو إلى توطئة عامة لمفصل ثم حددنا مفيوم  -

 االتساق وأبرز أدواتو، كما تطرقنا فيو إلى مفيوم االنسجام وأىم آلياتو.

الفصل الثاني : وىو الجزء التطبيقي حيث تضمن ىو كذالك توطئة تعرضنا من خالليا  -

لمتعريف بصاحب المدونة ثم بعدىا عرجنا إلى تطبيق أدوات االتساق وآليات االنسجام في 

القصيدة محاولين تطبيق معظم العناصر النظرية التي تطرقنا إلييا من قبل )الجانب 

 النظري( .

 وختمنا البحث بإبراز أىم النتائج المتوصل إلييا. -

منيج الوصفي التحميمي، والذي فرضتو طبيعة أما المنيج المعتمد في ىذه المذكرة فيو ال   

الموضوع وطبيعة المدونة، إذ من خاللو يمكن وصف الظاىرة المغوية ووسائميا المختمفة وتحميميا، 

وىذا المنيج سمح بتتبع عناصر البحث عن تعقب ما فيو من المفاىيم وضبطيا ثم عرضيا عمى 

 المدونة تطبيقًا وتحمياًل.



مد عمييا في ىذا البحث تتمثل في : ديوان عولمة الحب عولمة النار وأىم المراجع المعت  

لعز الدين مييوبي، لسانيات النص لمحمد خطابي، عمم المغة النصي بين النظري والتطبيق 

 لصبحي إبراىيم الفقي .

ولعل من أبرز الصعوبات والعراقيل التي واجيتنا في ىذا العمل تتمثل في : عدم توافر   

راجع في المكتبة الجامعية، وىذا ما أدى عمى نقص المراجع األجنبية والعربية، كذلك الصادر والم

اصطدامنا بفوضى المصطمح وذلك لعدم وجود مصطمحات متخصصة في ىذا المجال ُتمزمنا التقيد 

بيا، لنجد اختالفات في الترجمات لمصطمح واحد. ودون شك يبقى ىذا العمل ناقص يحتاج إلى 

 قدمناه ىو عمل محدود بسبب ضيق الوقت.توسع اكثر وما 

ذا كان ىذا العمل قد أنجز فال يسعنى إال    ان أشكر األستاذ المشرف : أحمد حيدوش  وا 

لى كل  الذي لم يبخل عمينا في تقديم النصائح واإلرشادات الالزمة لتوجيينا توجييا صحيحًا، وا 

                                                                                        األساتذة الذين قدموا لنا يد العون.                   

 واهلل ولي التوفيق.                                                           
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 : مقدمة

 ،فإنو الكان سبب تجاوز محورية الجممة في الدراسة لما شممتو ىذه األخيرة من نقائص     

، ومن “النص”يمكن دراسة المعنى منفصال عن سياقو المساني المتمثل في البنية المغوية الكبرى 

لسانيات ” ب:  المنطمق نشأ عمم جديد ييتم بدراسة النصوص وتحميميا وىو ما يعرف اليومىذا 

 “.النص

ضوعاتو، فتعددت المدارس النصية وظيرت العديد من تميز ىذا العمم بحداثتو وتنوع مو  وقد

االتساق ”المصطمحات الخاصة بو، ومن أىم المفاىيم التي ُعِنيت بيا لسانيات النص مفيومي 

المذين يحتالن موقعًا مركزيًا في األبحاث والدراسات التي تندرج في مجال ىذا العمم، “ سجامواالن

فاالتساق واالنسجام من أىم المسائل التي طرحتيا لسانيات ما بعد الجممة ومن أىم القضايا التي 

 في دراستيم لمنصوص األدبية بشكل عام.لقيت اىتمامًا كبيرًا من العمماء العرب 

كونو يدخل لسانيات النص ومن خالليما  “االتساق واالنسجام”وتكمن أىمية ىذا الموضوع   

يتم التعمق في الدراسة النصية المسانية وبيما تتحقق نصية النص، وتميزه عن غيره من النصوص 

فمن خالل ىذان المعياران نستطيع أن نكتشف ونحدد مدى تحققيما في النصوص األدبية، ليذا 

في االتساق واالنسجام ”طبيق ىذين العنصرين القصيدة من خالل مدونة موسومة بعنوان: حاولن ت

 . الدين مييوبي ، لصاحبيا عز“قصيدة عولمة الحب عولمة النار

وسبب اختيارنا ليذا الموضوع ىو أىميتو في دراسة عناصر التماسك النصي وكيفية     

نما يرجع في انعكاسيا في قصيدة عولمة الحب عولمة النار، وا ختيارنا ليذه القصيدة لم يكن عبثًا وا 
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كونيا من القصائد المعاصرة في الشعر الجزائري، ومحاولة منا إثراء البحث النقدي واألدبي 

 لألعمال الجزائرية.

إذا كان االتساق من أىم المعايير النصية إذ يمثل السياج الرابط الذي يجمع بين الوحدات    

 إلى بعض لتكوين النص، فما ىو مفيوم االتساق ؟. وما ىي أدواتو ؟.  فيجذب بعضياالمغوية 

ذا كان االنسجام يعتمد عمى عالقات داخمية وعناصر مقامية يتم بوساطتيا فيم النص. فما  وا 

 .  ؟ ىو االنسجام وما ىي آلياتو

ذا كان النص سواءًا كان شعرًا أم نثرًا فإنو يجب أن يتوافر عمى عنصري االتساق  وا 

   ؟. “عولمة الحب عولمة النار” االنسجام، فكيف تجسدت عناصر ىذين المعيارين في قصيدة و 

 ولإلجابة عن ىذه االشكالية وىذه التساؤالت اعتمدنا عمى الخطة التالية :

 تي تم فييا وضع الموضوع في إطاره العام.لمقدمة : وا -

عامة لمفصل ثم حددنا مفيوم الفصل األول : وىو الفصل النظري وتعرضنا فيو إلى توطئة  -

 االتساق وأبرز أدواتو، كما تطرقنا فيو إلى مفيوم االنسجام وأىم آلياتو.

حيث تضمن ىو كذالك توطئة تعرضنا من خالليا  الفصل الثاني : وىو الجزء التطبيقي -

آليات االنسجام في إلى تطبيق أدوات االتساق و  لمتعريف بصاحب المدونة ثم بعدىا عرجنا

التي تطرقنا إلييا من قبل )الجانب  ة محاولين تطبيق معظم العناصر النظريةالقصيد

 .النظري( 

 وختمنا البحث بإبراز أىم النتائج المتوصل إلييا. -
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أما المنيج المعتمد في ىذه المذكرة فيو المنيج الوصفي التحميمي، والذي فرضتو طبيعة    

، لظاىرة المغوية ووسائميا المختمفة وتحميمياالموضوع وطبيعة المدونة، إذ من خاللو يمكن وصف ا

وىذا المنيج سمح بتتبع عناصر البحث عن تعقب ما فيو من المفاىيم وضبطيا ثم عرضيا عمى 

 .المدونة تطبيقًا وتحمياًل 

وأىم المراجع المعتمد عمييا في ىذا البحث تتمثل في : ديوان عولمة الحب عولمة النار   

دين مييوبي، لسانيات النص لمحمد خطابي، عمم المغة النصي بين النظري والتطبيق ال لعز

 الفقي . إبراىيملصبحي 

التي واجيتنا في ىذا العمل تتمثل في : عدم توافر ولعل من أبرز الصعوبات والعراقيل   

بية، كذلك والعر  األجنبيةالصادر والمراجع في المكتبة الجامعية، وىذا ما أدى عمى نقص المراجع 

اصطدامنا بفوضى المصطمح وذلك لعدم وجود مصطمحات متخصصة في ىذا المجال ُتمزمنا التقيد 

بيا، لنجد اختالفات في الترجمات لمصطمح واحد. ودون شك يبقى ىذا العمل ناقص يحتاج إلى 

 توسع اكثر وما قدمناه ىو عمل محدود بسبب ضيق الوقت.

ذا كان ىذا العمل قد     أشكر األستاذ المشرف : أحمد حيدوش  ان  يسعنى إالأنجز فالوا 

لى كل واإلرشادات الالزمة لتوجيين الذي لم يبخل عمينا في تقديم النصائح ا توجييا صحيحًا، وا 

    ين قدموا لنا يد العون.                                                                                                       األساتذة الذ

 واهلل ولي التوفيق.                                                           
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  توطئة:

فقد  طرائق تحميل النص ظيورا حتى اآلن( آخر لسانيات النص يعتبر عمم لغة النص )     

منتصف الستينات بدأ االشتغال بيذا االتجاه النقدي المساني منذ نصف القرن تقريبا، وبالضبط منذ 

 “ زليج هاريس ”من القرن الماضي، ومع أن أول ارىاصات ىذا العمم تعود إلى العالم األمريكي 

، بل من غير الممكن، نسبتو إلى إال أنو من الصعب »تحميل الخطاب” في مقال لو بعنوان:

 (1)». شخص أو مدرسة أو اتجاه معين

أىمية بالغة.  ، ليست أمرا ذاورهوفي الحقيقة فإن الناحية التاريخية لنشوء ىذا العمم وتطّ    

لجديرة بالذكر. عض النقاط الذا سيتم التركيز عمى ب ليست من صمب موضوع البحث، كما أنيا

والتي تفيد البحث من ناحية توضيح المنيج، وكذا الوقوف عمى بعض التعاريف االصطالحية 

 ية.المحور 

ذا عدنا إلى نشأة ىذا العمم وبدايتو وجدناه يدين بوجوده الى التطور الحاصل في مجالين  وا 

 مختمفين ولكنيما متقاربين كثيرا .

: عمم نص متداخل  “.أ.فان دايكتون”  فظيور ما أطمق عميو ا المجال األولوأمّ 

لغة النص تكون بيذا عالم النصوص، فعمم   ييدف أساسا إلى تحميل النصوص أو االختصاصات

 لعموم المجاورة لمدراسات المغوية،في ا جزءا من نزعة طغت عمى التوجو العام لألبحاث الحاصمة

عمى كافة العموم ذات الصمة بالمسانيات إلى تعميميا  “روبرت دي بوجراند ” األدبية. ويذىب و 

                                                           

، ص: م1998، 1: تمام حسن، عالم الكتب، طر، تـ ينظر: روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب واإلجراء( 1)
07. 
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ا و التربية والدراسات والفمسفة وعموم الحاسب اآللي والسيميوطيق االجتماعكعمم النفس وعمم 

  (1)األدبية.

، ومنيج تحميل االجتماعأو تحميل المضمون في عمم ل المحتوى منيج تحمي ويعد    

المحادثة أو الحوار في عمم النفس، والعالج النفسي األكثر تبمورا بين مناىج التحميالت النصية 

 بمنيج التحميل النصي لألدب االرتباط. كما أنيا شديدة واالجتماعية اإلنسانيةعرفتيا العموم المتي 

عمم النص  انتشاروينبغي أن نؤكد الربط بين  »:  الدكتور صالح فضل. يقول (األدبي النص)

الحديثة، وبروز مناىج  واالجتماعيةوذيوع التحميالت النصية في مختمف العموم اإلنسانية 

 (2)«متعددة

لمنص األدبي ما ىو في الحقيقة إال تيار مواكب ن التحميل المغوي أ “فان دايك ”ويؤكد    

ذا كانلما  يتعمق بشكل أو أشكال  »عمم واحدا فيو: اإلطار النظري ليذا ال تعرفو العموم المجاورة. وا 

اإلجرائية توجد فإنو من الناحية التطبيقية  (3)«لسياقات المختمفة المرتبطة بيا.النص الممكنة وبا

الكثير من الفروق، والتي تعود إلى طبيعة الدراسة. فمثال يسعى عمم النفس في فرعو اإلدراكي إلى 

بأبنيتيا التركيبية  االحتفاظتفسير آلية تمقي مستخدم المغة ألبنية لغوية معقدة، من خالل 

. إنو عمم النص يف حقل العمل المركزي “فان دايك ”  فيعتبره اإلجماعوالمضمونية. أما عمم 

                                                           

 . 11، ص: دي بوجراند،النص والخطاب واإلجراء  - (1)
، ص: م1996، 1لونجمان، ط ،صالح فضل، تحميل الخطاب وعمم النص، الشركة المصرية العالمية لمنشر -( 2)

319. 
تون فان دايك، عمم النص: مدخل متداخل اإلختصاصات، تر: سعيد حسن البحيري، دار القاىرة لمكتاب،  -( 3)

 .15ص ،م2001، 1ط ،مصر
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يكون الفرد عرضة ليا  االتصالحدثيا نصوص معينة، خالل عممية يبحث في أشكال التأثير التي تُ 

 (1)بطبعو.تواصميا  اجتماعياكونو كائنا 

. مع أن ىدف عمم  “لممعمومات  االجتماعي االستيعاب” إننا ىنا بصدد الحديث عن :    

النص ىنا يتجو نحو البحث في الكيفية التي يتم بيا بناء القرارات و األفعال و الرغبات، واألىم من 

 ذالك عممية تغيير ىذه القرارات و األفعال بناء عمى تأثير نصوص جديدة. 

جتماع ىو حقل العمل المركزي في عمم محق في اعتباره بأن عمم اال “فان دايك” ولعل     

كيف  »فردية يومية وعمى سبيل المثال : نشاطات بالنص، إذ يرتبط مجال تحميل النصوص فيو 

أو تغيير سموكنا االنتخابي بسبب خطاب  يتغير سموكنا الشرائي تحت تأثير نص دعائي معين

رنا، وأعرافنا من خالل تحميل تشكل  أو ال تتشكل عاداتنا وأحكامنا وتعابيتسياسي معين. وكيف 

  (2)«معمومة نصية.

رغم أنو يصعب الحديث عن منيج تحميل  واالقتصادوفي عمم القانون والسياسة     

فالنصوص  ،«تحميل النصوص وتأويمها »ال يمنع من القول  إنيا تيتم ب: النصوص فإن ذلك

، واألكثر من ىذا أنيا تكتسي أىمية القانونية تتميز بالثبات والدقة وكذا بصيغ اصطالحية خاصة

بالغة، ألنيا شديدة االتصال بحياة األفراد والمؤسسات ففيم نص قانوني وتأويمو يعتبر في حّد ذاتو 

 جزءا من العمل القانوني. 

                                                           

 .  17 - 16ص:تون فان دايك، عمم النص: مدخل متداخل االختصاصات،  -(1)
 .25ص: ينظر: نفسو،  –( 2)



االنسجاموآليات  االتساقالفصل األول                                                   أدوات   

 

 
8 

الدولية باالتفاقيات السياسية قال عن العموم السياسية مكن أن يُ يل عن القانون يُ وما قِ      

والمؤتمرات وكذا خطب السياسة وبرامج أخرى، تمثل آخر األمر التحقق النصي  والعيود والمواثيق

المحرك  عتبرويُ  التسويقلمنظام االجتماعي. وفي االقتصاد يكتسي االشيار أىمية كبيرة في عممية 

 ، فيو فعاًل يجري العمل عميو لجعمو أكثر تأثيراً  فاإلشيار في النياية ىو ليس إاّل نصاً  ليا،األول 

ؤخذ مثل ىذا النص حيزًا لو في عمم النص شكميا، ويُ في أبنيتيا أو في  وحدة متميزة سواءاً 

   (1)وفي تحميل االتصال االجتماعي. االجتماعي

التطور الذي عرفتو الدراسات المسانية الحديثة  »أما المجال الثاني لعمم لغة النص فيو      

نقل االىتمام من الجمل إلى النص. فقد انطمقت والمعاصرة، يتمثل ىذا التطور بالخصوص في 

النداءات بضرورة الخروج من بوتقة التحميل عمى مستوى الجممة إلى التحميل عمى مستوى أكبر، 

  (2)«وىو التحميل عمى مستوى النص .

وقد نبع ىذا اإلحساس من منطمق أن نحو عمم الجممة ليس كافيا لدراسة جميع األبنية      

النظر أن النص يمكن أن يكون جممة أو مفردة، فيو في الغالب متتالية من الجمل  المغوية فبغض

غير أن بنيتو ليست صورة مكبرة عن ىذه الجمل كما أن معناه ليس ىو معاني ىذه الجمل 

يمكن أن نالحظ بوضوح أن معاني جمل بعض النصوص ال عالقة لو بالمعنى العام مجتمعة، و 

                                                           

 .32-28ص:  عمم النص؛ ،ينظر: تون فان دايك –( 1)
 ،1، ط1ج دار قباء لمنشر والتوزيع،صبحي ابراىيم الفقي، عمم المغة النصي بين النظري والتطبيق،  -(2)

 .49، ص:م2000
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الجمل محورية في بنية النص العام، وينطبق ىذا األمر تمامًا عمى لمنص ومع ىذا قد تكون ىذه 

 (1)الجممة فيي ليست مجموعة جمل فحسب ولكنيا عالقة ىذه الكممات بنيويَا.

دي ” وقد ىيمنت الجممة عمى موضوع البحث عند أغمب المدارس المسانية، فمنذ     

اآلن عكف التحميل الساني عمى دراسة ج التركيب األمثل، إلى عد الجممة نموذالذي يُ  “سوسير

الجممة تحت تأثير مفيوم البنية الذي جاء بو ىذا األخير الذي أسقط ىذا المفيوم عمى أجزاء 

الجممة من اتجاه لألخر، فشمل األصوات والصرف والنحو والداللة، ومن المقارنات أن النحو 

 أما بأي مكون خارج الجمل.  ال ييتم بالمغة وعاصره، تحويمي الذي سبق ظيور نحو النصال

قد رفض من األساس دراسة أبنية لغوية تتعدى الجممة،  “بمومفيمد”     رأسيم وعمى  يعيون التوز 

جيتو يرفض أن يأخذ عمى عاتقو الوحدات  مد منيقد كان بمومف »:  “ي شايفرمان مار ” تقول 

 (2)«إمتدادًا  من الجممة . األكثر  اإلستداللية 

ولعل  “دي سوسير”يخص النص بأي اىتمام من قبل المدارس التي جاءت بعدوىكذا لم    

 “بالمسانيات المنظوماتية”  رفعُ  وس وما بعدىا فيمار قد حصل مع حركة الشكالنين ال االستثناء

المناىج النقدية  عن كافةبوصف أصحابيا، باإلضافة إلى انتمائيم المساني وابتعادىم  ىذه األخيرة

أعطوا أىمية خاصة لممنذجة ولموصف الدقيق لألعمال األدبية ووضع  »الموضوعاتية قد 

المصطمح التقني الذي يعبر عن ذالك، وىو ما أعطى لعمميم صبغة عممية وموضوعية بارزة 

ويتضح جميًا من ىذا الكالم أن حركة الشكالنين  (3) «األسس األولى لعمم النص األدبي. وتشكل

                                                           

 .329صالح فضل، تحميل الخطاب وعمم النص، ص: -( 3)
 .120، ص: م2005، 1منذر عياش، العالماتية وعمم النص، دار البيضاء، بيروت، ط -( 2)
 .21ص: الجزائر،منشر، ل، ممتقى عمم النص، دار الحكمة 12مجمة المغة واألدب،)جامعة الجزائر(، العدد: -( 3)
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ن كانت عنيت فعال بالجانب ال وما يقصد بعمم لغة  شيءمغوي في النص إال أن أعماليم المنجزة وا 

عمم األولى ليذا الالذي وضع المبنة “ زليج هاريس”رف انطالقا من آخر وىو ما عُ  شيءالنص 

 فيو أول من انطمق من الجممة إلى النص.

تين ميمتين قدم من خالليما آراءه ومنيجو وقام بنشر دراس “هاريس”م قام 1953ففي سنة 

إلى نقل منيج  لجأ “هاريس”بطرح طريقتو في تحميل النصوص، وقد رأى بعض العمماء أن 

 التحميل البنيوي من الجممة إلى النص لسببين:

وحدة الكالم ال يمكن أن تكون الجممة المفردة إذ ال يقع الكالم في صورة  أن “هاريس”  أدرك -1

 كممات محدودة أو جمل.

أراد توسيع مجال الدراسة إلى أبعد حد ممكن )إلى النص( مع الحفاظ عمى مناىج عمم المغة  -2

  (1)الوصفي المطبقة عمى الجممة.

االستبدال / التعاقب (.  (، و) التطبيق  التوزيع / عد فكرتا: )يطبق منيجو وتُ  “هاريس”وىكذا راح 

 (2)أساس تحميل الجممة لديو. 

عرف بالعالقات العمودية والعالقات فيما يُ  “دي سوسير ”ويعود أساس ىذه الفكرة إلى     

 رفت عند رواد األسموبية باالختيار. ولعل أىم إجراء لتحميل النصوص  لدى األفقية، ثم عُ 

العثور عمى أوجو التكافؤ بتقطيع النص إلى عناصر تركيبية مجتمعة في طبقات  ىو “هاريس”

  سياق متشابو أو متطابق.العناصر التي تستطيع أن تظير في متعادلة تتكون كل طبقة من مجموع 
                                                           

مؤسسة مختار المغة، ت: سعيد حسن بحيري، م بريتشة بارتشت، مناىج عم، ىرمان باول، ناعمون تشومسكي -( 1)
 .235-234، ص:م1،2001لمنشر، ط

 .121ص:  منذر عياش، العالماتية وعمم النص، - (2)
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جاءت الكثير من األعمال وبخاصة خالل فترة السبعينات والتي عرفت تبمور  “هاريس ”بعد 

ىو المؤسس الفعمي لعمم  “تون فان دايك ” أن وذىب أغمب النقاداألفكار والمصطمحات، 

 (1)نص.ال

واتجيت أبحاثو، نحو  تسب عمم المغة النصي صبغة عالميةوكغيره من العموم المسانية اك    

وضع قوانين عامة تحكم النص بوجو عام، والنص األدبي بوجو خاص، دون االرتباط بمغة معينة. 

 (2)منحنى العالمي في المؤتمرات الدولية والممتقيات الجيوية لسيميائية النص. تأكد ىذا ال

ذا كانت المسانيات الوصفية تعمل عمى أجزاء المقابالت بين األنظمة االفتراضية،      وا 

وذلك فيما يتعمق بمستويات الصوت والصرف والتركيب أي أنيا ) المسانيات الوصفية ( إظطمعت 

   (3)بميمة تطوير أنحاء لغات طبيعية. 

لسانيات فإن  فالنحو ما ىو إال نظام من القواعد والحدود والمقوالت التي تختص بمغة ما،  

مات المشتركة بين النصوص، ووصفيا يميمة تحديد المالمح أو الس النص قد أخذت عمى عاتقيا

االختالف والفروق الدقيقة كشف عن أوجو إلى معايير مختمفة ىذا من جية وفي ال وتحميميا استناداً 

 (4)بينيا.

غير أن ىذا ال ينفع من القول بأن عمم لغة النص واجو بعض الصعوبات التي ينجم 

ذا كان كان مفيوم النص ال يؤثر بشكل كبير من الناحية  معظميا عن تحديد النص نفسو، وا 
                                                           

، ص: م1،2001، طالقاىرة ،، مكتبة زىراء الشرقإتجاه جديد في الدرس النحوي أحمد عفيفي، نحو النص -(  1)
32. 
 .24واألدب، ممتقى عمم النص، ص:مجمة المغة  -( 2)
 .93تون فان دايك، عمم النص، ص:  -(3)
 .95 – 94المرجع نفسو، ص:  :ينظر - (4)
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 وأما  (1)«.قضية خالفية بين عمماء النص »اإلجرائية، فإن الشكل الذي يعالجو عمم لغة النص 

تعريفًا وردت عند قطب الدرس  فيكفي القول إن أحد الباحثين ذكر أربعة عشرة  تعريف النص

 (2)المغوي الحديث فقط. 

ومما يواجو البحث النصي من صعوبات، تسعى المناىج التي استقر منيا مفاىيمو  »

 (3)«بفروع مختمفة. وتصوراتو ومناىجو، مما يتطمب دراسة واسعة

وبالنسبة إلينا نحن العرب، فيما أن ىذا العمم قد وصل إلينا جاىًزا ولم تكن لنا يٌد في تشكيمو 

رجمت بمصطمحات التي وضعت بناءًا عمى ثقافة الغرب المغوية واألدبية، قد تُ  فإن مصطمحاتو

مم النص، عمم لغة النص سمى: عمختمفة ويكفي االستدالل عمى ذلك أن ىذا العمم في حِد ذاتو يُ 

الذي تقابمو لسانيات  ) linguistique textuelle) ونحو النص في مقابل مصطمح فرنسي واحد: 

النص التي نجد فييا مجموعة أو شبكة اصطالحية ُتعتمد عندما يقوم الدارس بتحميل نٍص من 

  االتساق االنسجام. : النصوص عمى وفق ىذا التوجو الجديد ومنو

                                                           

 .60و اإلتجاه، ص: : المفاىيم سعيد حسن البحيري، عمم لغة النص  - (1)
 . 24صبحي ابراىيم الفقي، عمم لغة النص بين النظرية والتطبيق، ص:  -(2)
 .09البحيري، المرجع السابق، ص: سعيد حسن  -(3)
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: االتساق -1  

التماسك الشديد بين األجزاء المشكمة لنص ما، ويكون مناط يقصد باالتساق ذلك        

االىتمام فيو منصبًا عمى الوسائل المغوية التي تربط بين ىذه العناصر المكونة لمنص مثل: االحالة 

ترجم ىذا المصطمح الضمائر، العطف، االستبدال، والحذف وغيرىا من الوسائل. وي  ، )قبمية، بعدية(

إلى )السبك والربط( والتماسك وىو من المصطمحات التي وردت في تراثنا النقدي و البالغي بصورة 

 رائعة وتوظيف حسن.

 وتأسيسًا عمى ىذا فإن السبك نوعان:

)المصاحبة  ىما: التكرار والتضام بوسيمتينويكون بين المفردات ويتحقق :  األول: السبك المعجمي

 المغوية(.

االستبدال وىذه ىي أىم مناطق عمل والحذف و  واإلحالةويتحقق بالعطف  : الثاني: السبك النحوي

 (1)مفيوم االتساق في المسانيات النصية.

                                                                                                                                                                   : لغة -1-1

إذا رجعنا إلى القواميس وأميات الكتب العربية باحثين في المعنى الذي يمكن أن يأخذه      

 ه(:111ابن منظور)تيقول  فإننا نجده يدور حول مفيوم االكتمال والتمام. ت(،س،)والجذر 

ق  س  بل واستوسقت: اجتمعت وقد و  إلاإلبل: طردىا وجمعيا....اتسق ا ق  س  ت، وو  ع  م  جت  : ا  “تق  وس  ست  ا  "ِِ 

 الطريق يأتسق، ويتسق أي ينظم واتسق القمر:استوى.الميل واتسق، وكل ما انظم فقد اتسق، و 

                                                           

فيفري  23-22 ثر، الجزائر،كال مجمة األشاألم واالتساق النصي، المفيوم و حمودي السعيد، االنسجا -(1)
 .112، صم2112
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: يقول ابن منظوريقول و .18 – 16االنشقاق: ﴾ حج حج جح حج مج حج حج حج مث هت  مت خت﴿ ٹٱٹ

مَّ، واتساق القمر: امتالءه واجتماعو واستواؤه ليمة ثالث عشرة الفرَّاء:  وما وسق أي ما جمع وض 

ق .... واالتساق  ع  م  وقيل كل ما ج   إلى الشيء   م  الشيء  ق ض  س  والو   وأربع عشرة.... فقد و س 

(1).االنتظام  

ق و  ج  ه( 711فيروز أبادي)تأما        س ق و ، ي س   و  م  م  وح   و  ع  م  في القاموس المحيط فيقول: و 

ردت رقت ط  ومنو: )والميل وما وسق( وطرده ومن الوسق وىي من االبل كالرفقة من الناس فإذا س  

في ذلك و  بجناحيووالطائر إذا طار كان مصفقًا  .(2)بجناحيو إذا طار ق  ف  س  معًا....والمساق الطائر ي  

 انتظام ظاىر.و  اتساق كبير

سق بع عشرة، ووزن اتسق القمر إذا تم وامتأل ليمة أر ات:  ه(111)ت السيوطي كما يقول

 .(3)افتعل وىو متسق من الوسق ويقال اتسق استوى

لذي يكاد يتكرر حول والسيوطي أن المعنى اوالمالحظ في الذي ذكره ابن منظور والفيروز 

معنى الذي يدور حاليًا في االنتظام وىذا ال يتعدى ال( ىو االكتمال واالجتماع و قالجذر )و،س، 

 كتب االختصاص في لسانيات النص. 

 اصطالحا: 1-2

غيون أما من حيث المفيوم االصطالحي أو االىتمام العممي بالمصطمح فقد عني البال   

 يرة لما لو من أىمية في الدراسات المغوية التي كانوا بصدد انجازىا.   ببيذا الموضوع عناية كالعرب 
                                                           

 .212، ص: م2115 ،1ط ، بيروت،، دار صادر16ق(، ج -س -ادة )وابن منظور، لسان العرب، م -(1)
 .281، دار الكتب العربي،  دط، دت، ص:3ق(، ج –س  -الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة )و -(2)
 .571، ص: م1973، دار الفكر العربي، مصر، 1السيوطي، معترك األقران ، تح : عمي محمد النجاوي، ج -(3)
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فالبالغيون اعتنوا بالكشف عن الترابط القائم بين  » :ذلك بقولو خميل  إبراىيم وسجل  

حازم سمسمة األقوال المؤلفة لفقرة أو مجموعة أجزاء من العمل األدبي ونجد ىذا واضحا فيما كتبو 

 .(1)«ة الذي سمط الضوء عمى العالقات الترابطية في القصيد ه(474القرطاجي )ت

فاالتساق أحد المصطمحات المحورية في الدراسات التي تندرج في مجال لسانيات النص، 

ذلك التماسك الشديد بين األجزاء المشكمة ) لنص، خطاب( ما : »  عمى أنوخطابي محمد عرفو ي  

كما صر المكونة لجزء من الخطاب برمتو، المغوية الشكمية التي تصل بين العنا ييتم فيو بالوسائل

بأن االتساق ال يقتصر عمى الجانب الداللي بل يتم إلى مستويات أخرى  : محمد خطابيقال 

 الداللة:  ثالث أبعاد يوالمعجم، وقال بأن ىذا مرتبط بتصور الباحثين لمغة كنظام ف كالنحو

 ني ىذا أن المعاني تتحقق كأشكال لشكل( والصوت والكناية )التعبير(. يعوالنحو، والمعجم )ا

ويرى  (2)«.األشكال تتحقق كتعابير وبذلك تنتقل المعاني إلى كممات والكممات إلى أصوات وكتابةو 

أن مفيوم االتساق مفيوم داللي وأنو يحيل إلى العالقات المعنوية  “ية حسنقدي ور يىال”كل من 

 (3).القائمة داخل النص والتي تحدده كنص  

لمتماسك  يستخدم “”COHERENCE: بأن المصطمح  فقد قالصبحي ابراىيم الفقيي أما 

العالقات النحوية أو المعجمية  ”cohèsion” الداللي ويرتبط بالروابط الداللية بينما يعني مصطمح

                                                           

 .185: ، صم2117 ،1ط ، األردن،نيات ونحو النص، دار المسيرةاابراىيم خميل، في لس -(1)
، م2116، المغرب،1محمد خطابي، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط -(2)

 . 17-15ص: 
(3)- Halliday·M·A·K·and R· Hassan˒ cohésion in English˒ Longman˒ London p04·  
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بين العناصر المختمفة في النص وىذه العالقات تكون بين جمل مختمفة وأجزاء مختمفة من 

 .(1)الجممة

الفيم الذي يجعل االتساق مرتبط  نتبينوميما يكن من أمر في عدم دقة ىذا المصطمح فإننا 

لي وانطالقا من ىذا فإننا نورد أشكال بالجانب الخطي لمنص، ويجعل االنسجام متعمق بالجانب الدال

 االتساق.

 أشكال )أدوات ( االتساق: -1-3

النص وبنو كيف لسانيات اني أشكال متعددة، حددىا عمماء لالتساق من المنظور المس      

بيذا الموضوع، ويرجع إليو أغمب  اىتموا ومن أشير الذين  تساق،الادية إلى تكون ىذه األشكال مؤ 

 ىاليداي ورقية”لمساني ااالنسجام خاصة في باب االتساق و  الباحثين في ميدان لسانيات النص

وىو الكتاب الذي بين فيو المؤلفان أوجو  .“م1111االتساق في االنجميزية”في كتابيما “ حسن

تطابقيا  ماالتساق في المغة االنجميزية وبغض النظر عمى تطابق تمك األراء مع المغة العربية أوعد

فإننا نورد الكثير من آراء العالمين ألنيا في رأينا تمثل أحسن مايمكن أن تعتمد عميو مقتدين بالذين 

 (2)االتساق النحوي و االتساق المعجمي. األشكال:سبقونا في ىذا الميدان وأىم ىذه 

 :االتساق النحوي -1-3-1

اىرة في النص وأىم عناصره جراءات المستعممة في توفير الترابط بين العناصر الظيشمل اإل      

 .الوصلو الحذف ،  ، االستبدال،حالةىي: اإل

                                                           

 .95ص: غة النصي بين النظرية والتطبيق، مصبحي ابراىيم الفقي، عمم ال  -(1)
 .11ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، ص: -(2)
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 .(Référence) : حالةاإل -1-3-1

ىي من و مدى اتساقو و بين بنيتو يمل النص كي محولية يتكئ عمييا أحالة مادة تعتبر اإل     

 .(1)حالةة اإليعمى عناصر تممك خاص طبيعةتحقق االتساق، وتتوفر كل لغة  أىم األدوات التي

نيا العالقة القائمة أ»  لإلحالة :في سياق حديثو عن المفيوم التقميدي  “جون بويتر”ويقول 

حالة إلاسماء تحيل إلى المسميات وتطمق تسمية عناصر : األ إذن. (2) «بين األسماء ومسمياتيا

مك داللة مستقمة، بل تعود عمى عنصر أو عمى قسم من األلفاظ ال تم “األزىر الزناد”حسب 

 .(3)عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، فشرط وجودىا ىو النص

ومحال إليو وكيميما تمتمك  ،ضروريين محالحالية لعنصرين اإلمتمك لمعناصر النص الم  » ل ويتص

 (4).«كل إلى ثقافة المتمقي وسياق النصمو  ا داخل النص، وتحديدىما نفوذً 

والمواقف  (errants) األحداثو  (Objectحالة عالقة بين العبارات )ولذلك اعتبرت اإل

(sitnation في العالم الذي يدل عميو بالعبارات ذات الطابع البدائمي في نص ) ما، وقد استعمل

لة وىي حسب الباحثين: الضمائر، أسماء حامصطمح اإل “رقية حسنو ىاليداي”الباحثين 

 .حاليةوىي أىم وسائل االتساق اإل ،(5)أدوات المقارنةاإلشارة،

                                                           

 .17ص : لسانيات النص، ،محمد خطابي -(1)
براون ديول، تحميل الخطاب، تر: لطفي الزليطي ومنير التركي، مطابع الممك سعود، الرياض ،السعودية،  -(2)
 .24م(، ص: 1999-ه1417)
،  ص: م1993، 3الممفوظ نصا ، المركز الثقافي العربي، ط األزىر الزناد، نسيج النص : بحث فيما يكون بو -(3)

118. 
 .45، ص:م2116، 1فتحي رزق ا الخوالدة، تحميل الخطاب الشعري، أزمنة لمنشر والوزيع، األردن، ط -(4)
 .321-321محمد خطابي، المرجع السابق، ص:  -(5)
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حالة نصية، وىذه األخيرة جذحالة إلى نوعين رئيسين: إحالة مقاموتنقسم اإل ورىا إلى إحالة ية وا 

 قبمية وبعدية.

 حالة:والرسم التالي يوضح أنواع اإل

 حالةاإل                                            

 

 النصية  المقامية

 إحالة داخل النص         إحالة إلى خارج النص 

 

 )بعدية(إلى الحق                    )قبمية(إلى سابق     

 )إحالة خارج النص(. : حالة المقاميةاإل -1-3-1-1

غير موجود في النص ويمكن  شيءحالة التي يحيل فييا المتحدث إلى اإل » وىي:   

االتساق بالضمير لمداللة عمى أمر غير  »:  أي .ردلغير مذكور أو لمرجع متص باإلحالةتسميتيا 

 (1).«مذكور

عين عمى تفسير ماىو حالة بالنص عالقة ارتباط العالقة تنافر ألن الذي ي  وعالقة ىذه اإل

حالة لغير مذكور في األساس عمى سياق تعتمد اإل»  : “ روبرت دي بوجرند ”السياق، يقول 

                                                           

 .311ص: ، روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء -(1)
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لمتأخر  واإلحالة “”ANAPHORAرحالة لمذكوشأنيا في ذلك شأن اإل “”CONTEXالموقف 

CATAPHORA.»(1) 

شاري غير ىي إحالة عنصر لغوي إحالي عمى عنصر إ»  بقولو “األزىر الزناد”ويعرفيا 

لغوي موجود في المقام الخارجي كأن نحيل ضمير المتكمم الفرد ذات صاحبو المتكمم، حيث يرتبط 

كائنا أو مرجعا موجودا مستقال، فيو يمكن أن  تمثل امو أو مجماًل إذً يعنصر لغوي ذاتو، في تفاص

 بحيث تكون اإلشارة إلى خارج النص.. (2)« يحيل عميو متكمم

 .) داخل النص( : النصيةحالة إلا -1-3-1-2

النصية دور ىام في خمق ترابط كبير من جزئيات النص، ذلك أنو تحيمنا إلى  لإلحالة      

بوجودىا ي ْبع د  تشتت النص مساىمة فعمية في اتساق النص،  مفوظ آخر داخل النص، ومن ثم فييم

صدى لوجو بحيث ال يفيم ىذا الوجو إال  بمثابة المتباعدة، إذ ىي العناصر قوي أواخري   رابط فيي

 .(3)«الممفوظ في  الواردة   إحالة عمى العناصر المغوية» . فيي بالعودة إلى مصدر الصدى

وفي ىذا النوع من االحالة البد من المتمقي العودة إلى العناصر المحال إلييا، سابقة كانت أو 

 الة نصية تنقسم بدورىا إلى قسمين:الحقة فيي إح

 

 
                                                           

 . 332، ص:دي بوجراند،النص والخطاب واإلجراء -(1)
 .119األزىر الزناد، نسيج النص، ص: -(2)
بول، تحميل الخطاب، تر: محمد لطفي الزليطي ومنير التركي، دار النشر العممي،  ونبراون، وج ونج -(3)

 . 36، ص:م1997السعودية، 
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  (. ANAPHORA) : اإلحالة القبمية -3-1-2-1

بعودة، وىي استعمال كممة أو عبارة تشير إلى كممة أخرى  إحالة سابق أو ىوىي إحالة عم

وفييا  (2).«وتعود عمى مفسر سبق التمفظ بو »  (1).أو عبارة أخرى سابقة في النص أو المحادثة

 األنواعوىي أكثر  ،المفروض أن يظير حيث يرد الضمير يجري تعويض المفسر الذي كان من

 .تّطمع إلى السماء، إنيا سوداء المون :  مثل ورودا في الكالم النحوي

  . (CATAPHORA:)اإلحالة البعدية  -1-3-1-2-2

ستعمل ت   فو لى كممة أخرى أو عبارة أخرى سإر ىو استعمال كممة أو عبارة تشي»      

 في النص والحقاً   همذكور بعد  إشاري عنصربحيث تعود عمى في النص أو المحادثة،  الحقاً 

 (4)“ ىو: ”  وأبرز أبواب النحو العربي توضيحا ليا "ضمير الشأن" .(3)« عمييا

  رة إلييا إلى ثالث: الضمائر، أسماء االشارةاحالية كما أسمفنا االشوتتفرع وسائل االتساق اإل

 أدوات المقارنة.و 

 الضمائر: -1-3-1-2-2-1

لى مثل: أنا، نحن، أنت، ىو، ىم... إلى وجودية الضمائروتنقسم  ضمائر ممكية مثل: وا 

 ( .5).كتابي، كتابك..

                                                           

 .38، عمم المغة النصي، ص:الفقي صبحي ابراىيم -(1)
 .28أحمد عفيفي، نحو النص، ص: -(2)
 .41صبحي ابراىيم الفقي، المرجع السابق، ص: -(3)
 .117أحمدعفيفي، المرجع السابق، ص:   -(4)
 .18محمد خطابي، لسانيات النص، ص: -(5)
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 ةرج النص( وال يمكن أن تكون مقاليوبذلك تعتبر احالة ضمائر التخاطب إحالة مقامية )خا  

إحالة ضمائر الغائب إحالية مقالية وال يمكن أن بسابق،  قي بعبارة أخرى أنيا الح)داخل النص( أ

 بعبارة أخرى يكون مفسرىا  مقالياً تساىم دوما في تحقيق تناسق النص تكون مقامية وبالتالي فيي 

 (1). ،ألنيا تربط الحق بسابقدائماً 

 : أسماء اإلشارة -1-3-1-2-2-2

إلى أن  “ورقية حسن ىاليداي”وىي الوسيمة الثانية من وسائل االتساق يذىب الباحثان 

أو  و )ىذا، ىؤالء....( الزمان )األن، غدا....( و رفية يفيا إما حسب الظصنعدة امكانيات لتىناك 

" أو theأو حسب االشارة المحايدة وتكون ب" القرب )ىذه، ىذا....(و  حسب البعد )ذاك، تمك....(

 .(2)بما يقابميا في العربية )أل(

.54الكيف: ﴾حج حج حج حج حج يل ىل مل خل﴿ٹٱٹ :مثال  

 : المقارنة -1-3-1-2-2-3

التساق إلى قارنة أحد أدوات أو وسائل امال “ىاليداي و رقية حسن”لقد اعتبر الباحثان 

المقارنة إلى صنفين عامة يتفرع منيا التطابق ويتم  تالضمائر وقد صنفجانب أسماء االشارة و 

عناصر مثل ستعمل فيو ت  التشابو و ( و SAME ،نفسوعناصر مثل ) باستعمال

(SIMILERو ....متشابو )االختالف ( باستعمال عناصر مثلOTHERUS،OTHER) (خر،آ 

 (.بطريقة أخرى
                                                           

م(، 2111-ه1421، المؤسسة العربية لمتوزيع، تونس، )1محمد الشاوش، أصول تحميل الخطاب، ج -(1)
 .127ص:
 .19، ص:لسانيات النصخطابي، المحمد  -(2)
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لى خاصة  وكل  ...(أجمل من، أجمل( وكيفية: )أكثر...MORE) :مية مثلتفرع إلى كتوا 

 .(1)ىذه تقوم بوظائف اتساقية تربط بين أجزاء النص

 حالةاإل         : حالة بالشكل التاليونمثل أنواع اإل

 

 )داخمية( نصية )خارجية( مقامية             

 

 بعدية     قبمية       

 االستبدال: -1-3-2

:» االتساق النصي ويّعرفو النصيون بقوليمالستبدال من أىم عناصر التماسك و يعد ا      

 .«(2)التي يتم في المستوى أو العبارات صورة من صور التماسك النصي

العنصر األول خر معين وسمي نصر لغوي في النص محل عنصر لغوي آتعريض ع» يقوم عمى 

ويقع ىذا االستبدال دائمًا عمى المستوى  .(3)« خر الذي حّل محمو المستبدل بواآلالمستبدل منو، و 

 النحوي المعجمي بين كممات أو عبارات.

                                                           

 .41صبحي ابراىيم الفقي، عمم المغة النصي، ص: -(1)
، 1طميل الخطاب، دار الكتب الحديثة، نعمان بوقرة، المصطمحات، األساسية في لسانيات النص وتح -(2)

 .81ص: ،2119
حسن بحيري، مؤسسة مختار د زينيسيالف واوزوزنياك، مدخل إلى عمم النص: مشكالت بناء النص، تر: سعي -(3)

 .51، ص:2113 ،1ط ، القاىرة،لمنشر
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النصي قبمية أي عالقة بين أن معظم حاالت االستبدال  “ىاليداي ورقية حسن”ويالحظ 

وىذا من شأنو أن يضفي طابع استمراري في النص، وينقسم  عنصر متأخر مع عنصر متقدم

 : االستبدال إلى ثالثة أقسام

 :استبدال اسمي  -1-3-2-1

ثيابي قديمة جدا، يجب مثل باستخدام عناصر لغوية اسمية مثل: آخر، نفس، نحو قولنا: ي  

 عوضنا كممة ثياب بأخرى.، أن أشتري أخرى جديدة

 : استبدال فعمي 1-3-2-2

ىل تظن أن المجرم السابق ينال عقابو أظن أن كل مجرم  :" مثلل  فع  ويتم بواسطة الفعل "ي  

 "يفعل" فالجممة الفعمية "ينال عقابو"استبدلت ب، سارق يفعل

 : استبدال قولي -1-3-2-3

  )ب( : و ار جرى بين شخصين )أ(حو تكون بفضل ذلك مثل 

 أ: لقد أخبرتكم أنيم موقوفون عن العمل.

 (1): لماذا قمت ليم ذلك؟.ب

 الحذف : -1-3-3

 .واإلسقاطالطرح طرف خاصة و ال( حول القطع من ح،ذ،فالمعنى المغوي لمادة )يدور    

                                                           

 . 19خطابي ، لسانيات النص، ص:ينظر: محمد  -(1)
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 “:»الجوىري”الشيء حذفو حذفًا، قطعو من طرفو وقال  ف  ذ  : ح   جاء في لسان العرب

 .(1)« الشيء إسقاطو ومنو حذفت من شعري أي أخذت منو فت  ذ  ح  

 عالقة  اخل النص ىذا يعني أن الحذف عادةويشير مصطمح الحذف إلى عالقة د »

أي أثر إذ ال يحل محل المحذوف أي شيء عكس ف . وعالقة الحذف ال تخم  (2)«قبمية

 ييتدي القارئ إلى ممئو اعتماداً االستبدال، ومن ثم نجد في الجممة التي يقع فييا الحذف فراغًا 

 عمى ما ورد في الجممة األولى.

 . (ELLIPSIS)  : معناه االصطالحي في موسوعتو ومعجمو تحت مصطمح “كريستيال”وقد ذكر

 : عميو دليل في الجممة األولى مثال ذلك لَّ وىو حذف جزء من الجممة من جممة ثانية ود  

 .(3)رأيتيا : ف ىوو حذم. فال؟ في الشارع أين رأيت السيارة

العبارات السطحية التي يمكن لمحتواىا  ذىب إلى أنو استبعاد “دي بوجراند” أما 

االكتفاء  : عدل بواسطة العبارات الناقصة أطمق عميو تسميةوسع أو أن ي  المفيومي أن ي  

 .(4)نى العدميعبالم

 

 

                                                           

 .774: ، ص1ج ،لسان العرب ،ابن منظور -(1)
 .21، ص:لسانيات النصمحمد خطابي ،  -(2)
 .42صبحي ابراىيم الفقي، عمم المغة النصي، ص: -(3)
 .341، ص:واإلجراءالنص والخطاب  دي بوجراند، -(4)
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 : فأنماط الحذ -1-3-3-1

فرد و الحرف والحركة وليس مالعرب الجممة و الوقد حذفت »  :ه(312:)ت “ابن جني”يقول 

اّل كان فيو ضرب من التكميف عمم العيب في معرفت هشيء من ذلك إاّل عند   «.(1)ودليل عميو وا 

 فشرط الحذف عنده توفر الدليل .

 فقد ذكر ثالث أنواع لمحذف ىي:  “ىاليداي ورقية حسن”أما 

 :  الحذف االسمي -1-3-3-1

 ستركب؟ ىذه ىي األفضل. ةأي سيار  : حذف اسم داخل المركب االسمي مثلويقصد بو        

 : الحذف الفعمي -1-3-3-2

ىل كنت :  مثل يأي أن المحذوف يكون عنصرًا فعميًا ويقصد بو الحذف داخل المركب الفعم

  تسبح؟ نعم فعمت.

 :الحذف القولي -1-3-3-3

 .كم ساعة نمت؟ ساعاتانمثل:  

(2)أي من الحجر .61البقرة:  ﴾َّحج حج حج  نت مت زتحج حج رت يب ىب  نب حج حج رب ﴿ٹٱٹ :مثال  

 

                                                           

م(، 2111-ه1421، تح: عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية، بيروت، )2الخصائص،ج ابن جني، -(1)
 .141ص:

 .127ينظر: أحمد عفيفي، نحو النص، ص: -(2)
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 : الوصل -1-3-4

رتبط بيا الجممة حدد الطريقة التي ت  عد الوصل عالقة اتساق أساسية في النص، فيو ي  ي        

 وا ولكي ندركالنص عبارة عن جمل أو متتاليات متعاقبة خطيً  »السابقة مع الالحقة بشكل منظم

 .(1)«كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة متنوعة تصل بين أجزاء النص

وسيمة واضحة االشارة إلى االرتباطات الواقعة بين  »كما يمكننا القول أن الوصل ىو:

الحوادث والمواقف ويمثل الوصل بين شيئين ليما مكانتان بديمتان ولكّنيما يبدوان متدافعين أو غير 

 .(2)«ص، أما االتباع فربط بين شيئين تعتمد مكانة أحدىما عمى اآلخرمتسقين في عالم الن

ضيفًا واسعًا لعنصر العالقات الترابطية التي يمكن تحقيقيا ت “ىاليداي ورقية حسن” وقدم

زودنا بعالقات ترابطية تربط بين أجزاء النص وتنقسم ىذه مستوى األدوات داخل النص والتي ت عمى

 العناصر إلى: زمانية، إضافية وعكسية و سببية: 

ويربط بين صورتين بينيما تشابو أو اتحاد ويتحقق ذلك بفضل :  الوصل االضافي -1-3-4-1

 و"، "أو".األداتين " 

رض أو تقابل ويتم بواسطة ويربط بين صورتين بينيما عالقة تعا:  الوصل العكسي -1-3-4-2

 لكن" "بل" "مع ذلك" "بيد أن" "غير أن"....أدوات أخرى "

قية بين جممتين  أو أكثر من الربط أو إدراك العالقة المنط يمكننا:  الوصل السببي -1-3-4-3

 "إذن" "لذلك" "ثم بعد"....ويعبر عنو بعناصر مثل 
                                                           

 .23-22محمد خطابي، لسانيات النص، ص: -(1)
 .123-122نعمان بوقرة، المصطمحات األساسية، ص: -(2)
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ا وأشير متباعدتين أو متتابعتين زمانيً ىو العالقة بين جممتين :  الوصل الزمني -1-3-4-4

ومن ثم كانت وظيفة  .(1) "منذ" "بعد" "ف"....إلخو  "قبل"وأيضا ثم" تعبير عن ىذه العالقة ىي "

لوصل ىي تقوية الروابط بين الجمل وجعميا متماسكة لتكوين نص متكامل، لذلك يحتاج النص ا

 إلى ىذا العنصر الذي يجمع بين أطرافو المتنافرة.

  : االتساق المعجمي -1-3-2

ر مظير من مظاىر اتساق النص ولقد خص النصيون عناصر االتساق خ  آيعد         

ن أن كال يمث لو عالقة مع العالقات األخرى و المعجمي بدراسات مستقمة مثمو مثل الوصل بحي

اء النص، حيث اتخذت دراسة وال عن وسيمة شكمية لمربط بين أجز  ث عن العنصر المفترضدنتح

رين أساسين تدور حوليما الدراسة وىما التكرار أو المعجمي لدى المغويين النصيين محو االتساق 

 والتضام.التكرير 

  :التكرار -1-3-2-1

الشيء أعاده مرة بعد  ر  ر  الرجوع وك   ر  الك  » )ك، ر، ر(  جاء في لسان العرب في مادة         

 .(2)« عميو الحديث وكررتو إذ رددتو عميوقال كررت أخرى وي  

ل التماسك ممن عوا واحداً  “دافيد كريستيال”أما من منظور لسانيات النص فقد جعمو   

 .(3)الجزءفي الكل و  وذكر أنو التعبير الذي يكرر(  Repeated)النصي وجعل لو مصطمح 

                                                           

 .25-24 ، ص:لسانيات النصمحمد خطابي ،  -(1)
 . 47 ، ص: (14-13)، ج: لسان العربابن منظور ،  -(2)
 .19صبحي ابراىيم الفقي ، عمم المغة النصي ، ص:  -(3)
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المعجمي يتطمب إعادة شكل من أشكال االتساق » عمى أنو  : عرفوي  ف   “خطابيمحمد ”أما   

 .(1)« عاماً  عنصر معجمي أو مرادف لو أو شبو مرادف أو عنصر مطمقا أو اسماً 

قاعدة ي من الروابط التي تصل بين العالقات المسانية ف »التكرار بأنو :  “شارول”عرف وي  

التكرار الخطابية تتطمب االستمرارية في الكالم بحيث يتواصل الكالم عن الشيء نفسو بالمحافظة 

 .(2)«اإليضاح عمى الوصل األول أو يتغير ذلك الوصف ويتقدم التكرار لتوكيد الحّجة و 

إذن ىذه التعاريف تحمل في ثناياىا بعض من معاني التماسك منيا المرجعية القبمية     

 لبعث والتجديد والضم لشيئيين متباعدين ليتماسكا.وا

.3 – 1الحاقة:  ﴾َّ حج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ﴿ٹٱٹ :ومن أمثمة ذلك  

 وفي ىذه اآلية يكمن في تكرار كممة الحاقة لفضًا ومعنًا فرضو تقوية المعنى وتوكيده.

 : التضام -1-3-2-2

أو  بالفعل أو بالقول نظرًا الرتباطيما بحكم ىذه العالقة  الكممات توارد زوج من  »  :وىو

 .(3)« تمك

فإن العالقة بين ىذه األزواج ماىي إال عالقة تعارض مثل:  “ىاليداي ورقية حسن”وحسب 

ضافة، (صعود، نزول)، (جنوب، شمال(، )ولد، بنت) إلى عالقة التعارض ىناك عالقات أخرى  وا 

                                                           

 .24محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص: -(1)
 .111نعمان بوقرة ، المصطمحات األساسية ، ص: -(2)
 .25محمد خطابي ، المرجع السابق ، ص: -(3)
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اسم عام ىو  من نفس ىم من نفس القسم العام: )كراس،مسطرة( ، أو عناصر(الكل والجزء)مثل: 

 األدوات المدرسية.

من خالل ىذه التعاريف نجد أن التضام يجمع بين عنصرين متباينين في المعنى بحيث      

يجعل النص أكثر تماسكًا وذلك عن طريق العالقات التي تجمع بين ىذين العنصرين وىذه 

 (1).ضاد، التنافر، وعالقة الجزء بالكلالعالقات متمثمة في الت

 عتمدي  وفي األخير يمكننا القول أن االتساق نوعان ىما االتساق النحوي والمعجمي والذي     

المؤلف من انتاج نصية النص،  مة فجممة ومقطعًا بمقطع حتى يمكنعمييا في تأليف النصوص جم

عناصر االتساق موجودة في النص ذاتو، وىو أن  “رقية حسن وىاليداي”وىذا ما أكده الباحثان 

 ا لمقارئ في صنع االتساق النصي ويبقى دوره في تحميل وتأويل النص.فال دور إذً 

 

                                    

 

                                                           

 .27-26ص:  لسانيات النص، ،محمد خطابي ينظر: -(1)
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: االتساق -1  

التماسك الشديد بين األجزاء المشكمة لنص ما، ويكون مناط يقصد باالتساق ذلك        

االىتمام فيو منصبًا عمى الوسائل المغوية التي تربط بين ىذه العناصر المكونة لمنص مثل: االحالة 

ترجم ىذا المصطمح الضمائر، العطف، االستبدال، والحذف وغيرىا من الوسائل. وي  ، )قبمية، بعدية(

إلى )السبك والربط( والتماسك وىو من المصطمحات التي وردت في تراثنا النقدي و البالغي بصورة 

 رائعة وتوظيف حسن.

 وتأسيسًا عمى ىذا فإن السبك نوعان:

)المصاحبة  ىما: التكرار والتضام بوسيمتينويكون بين المفردات ويتحقق :  األول: السبك المعجمي

 المغوية(.

االستبدال وىذه ىي أىم مناطق عمل والحذف و  واإلحالةويتحقق بالعطف  : الثاني: السبك النحوي

 (1)مفيوم االتساق في المسانيات النصية.

                                                                                                                                                                   : لغة -1-1

إذا رجعنا إلى القواميس وأميات الكتب العربية باحثين في المعنى الذي يمكن أن يأخذه      

 ه(:111ابن منظور)تيقول  فإننا نجده يدور حول مفيوم االكتمال والتمام. ت(،س،)والجذر 

ق  س  بل واستوسقت: اجتمعت وقد و  إلاإلبل: طردىا وجمعيا....اتسق ا ق  س  ت، وو  ع  م  جت  : ا  “تق  وس  ست  ا  "ِِ 

 الطريق يأتسق، ويتسق أي ينظم واتسق القمر:استوى.الميل واتسق، وكل ما انظم فقد اتسق، و 

                                                           

فيفري  23-22 ثر، الجزائر،كال مجمة األشاألم واالتساق النصي، المفيوم و حمودي السعيد، االنسجا -(1)
 .112، صم2112
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: يقول ابن منظوريقول و .18 – 16االنشقاق: ﴾ حج حج جح حج مج حج حج حج مث هت  مت خت﴿ ٹٱٹ

مَّ، واتساق القمر: امتالءه واجتماعو واستواؤه ليمة ثالث عشرة الفرَّاء:  وما وسق أي ما جمع وض 

ق .... واالتساق  ع  م  وقيل كل ما ج   إلى الشيء   م  الشيء  ق ض  س  والو   وأربع عشرة.... فقد و س 

(1).االنتظام  

ق و  ج  ه( 711فيروز أبادي)تأما        س ق و ، ي س   و  م  م  وح   و  ع  م  في القاموس المحيط فيقول: و 

ردت رقت ط  ومنو: )والميل وما وسق( وطرده ومن الوسق وىي من االبل كالرفقة من الناس فإذا س  

في ذلك و  بجناحيووالطائر إذا طار كان مصفقًا  .(2)بجناحيو إذا طار ق  ف  س  معًا....والمساق الطائر ي  

 انتظام ظاىر.و  اتساق كبير

سق بع عشرة، ووزن اتسق القمر إذا تم وامتأل ليمة أر ات:  ه(111)ت السيوطي كما يقول

 .(3)افتعل وىو متسق من الوسق ويقال اتسق استوى

لذي يكاد يتكرر حول والسيوطي أن المعنى اوالمالحظ في الذي ذكره ابن منظور والفيروز 

معنى الذي يدور حاليًا في االنتظام وىذا ال يتعدى ال( ىو االكتمال واالجتماع و قالجذر )و،س، 

 كتب االختصاص في لسانيات النص. 

 اصطالحا: 1-2

غيون أما من حيث المفيوم االصطالحي أو االىتمام العممي بالمصطمح فقد عني البال   

 يرة لما لو من أىمية في الدراسات المغوية التي كانوا بصدد انجازىا.   ببيذا الموضوع عناية كالعرب 
                                                           

 .212، ص: م2115 ،1ط ، بيروت،، دار صادر16ق(، ج -س -ادة )وابن منظور، لسان العرب، م -(1)
 .281، دار الكتب العربي،  دط، دت، ص:3ق(، ج –س  -الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة )و -(2)
 .571، ص: م1973، دار الفكر العربي، مصر، 1السيوطي، معترك األقران ، تح : عمي محمد النجاوي، ج -(3)
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فالبالغيون اعتنوا بالكشف عن الترابط القائم بين  » :ذلك بقولو خميل  إبراىيم وسجل  

حازم سمسمة األقوال المؤلفة لفقرة أو مجموعة أجزاء من العمل األدبي ونجد ىذا واضحا فيما كتبو 

 .(1)«ة الذي سمط الضوء عمى العالقات الترابطية في القصيد ه(474القرطاجي )ت

فاالتساق أحد المصطمحات المحورية في الدراسات التي تندرج في مجال لسانيات النص، 

ذلك التماسك الشديد بين األجزاء المشكمة ) لنص، خطاب( ما : »  عمى أنوخطابي محمد عرفو ي  

كما صر المكونة لجزء من الخطاب برمتو، المغوية الشكمية التي تصل بين العنا ييتم فيو بالوسائل

بأن االتساق ال يقتصر عمى الجانب الداللي بل يتم إلى مستويات أخرى  : محمد خطابيقال 

 الداللة:  ثالث أبعاد يوالمعجم، وقال بأن ىذا مرتبط بتصور الباحثين لمغة كنظام ف كالنحو

 ني ىذا أن المعاني تتحقق كأشكال لشكل( والصوت والكناية )التعبير(. يعوالنحو، والمعجم )ا

ويرى  (2)«.األشكال تتحقق كتعابير وبذلك تنتقل المعاني إلى كممات والكممات إلى أصوات وكتابةو 

أن مفيوم االتساق مفيوم داللي وأنو يحيل إلى العالقات المعنوية  “ية حسنقدي ور يىال”كل من 

 (3).القائمة داخل النص والتي تحدده كنص  

لمتماسك  يستخدم “”COHERENCE: بأن المصطمح  فقد قالصبحي ابراىيم الفقيي أما 

العالقات النحوية أو المعجمية  ”cohèsion” الداللي ويرتبط بالروابط الداللية بينما يعني مصطمح

                                                           

 .185: ، صم2117 ،1ط ، األردن،نيات ونحو النص، دار المسيرةاابراىيم خميل، في لس -(1)
، م2116، المغرب،1محمد خطابي، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط -(2)

 . 17-15ص: 
(3)- Halliday·M·A·K·and R· Hassan˒ cohésion in English˒ Longman˒ London p04·  
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بين العناصر المختمفة في النص وىذه العالقات تكون بين جمل مختمفة وأجزاء مختمفة من 

 .(1)الجممة

الفيم الذي يجعل االتساق مرتبط  نتبينوميما يكن من أمر في عدم دقة ىذا المصطمح فإننا 

لي وانطالقا من ىذا فإننا نورد أشكال بالجانب الخطي لمنص، ويجعل االنسجام متعمق بالجانب الدال

 االتساق.

 أشكال )أدوات ( االتساق: -1-3

النص وبنو كيف لسانيات اني أشكال متعددة، حددىا عمماء لالتساق من المنظور المس      

بيذا الموضوع، ويرجع إليو أغمب  اىتموا ومن أشير الذين  تساق،الادية إلى تكون ىذه األشكال مؤ 

 ىاليداي ورقية”لمساني ااالنسجام خاصة في باب االتساق و  الباحثين في ميدان لسانيات النص

وىو الكتاب الذي بين فيو المؤلفان أوجو  .“م1111االتساق في االنجميزية”في كتابيما “ حسن

تطابقيا  ماالتساق في المغة االنجميزية وبغض النظر عمى تطابق تمك األراء مع المغة العربية أوعد

فإننا نورد الكثير من آراء العالمين ألنيا في رأينا تمثل أحسن مايمكن أن تعتمد عميو مقتدين بالذين 

 (2)االتساق النحوي و االتساق المعجمي. األشكال:سبقونا في ىذا الميدان وأىم ىذه 

 :االتساق النحوي -1-3-1

اىرة في النص وأىم عناصره جراءات المستعممة في توفير الترابط بين العناصر الظيشمل اإل      

 .الوصلو الحذف ،  ، االستبدال،حالةىي: اإل

                                                           

 .95ص: غة النصي بين النظرية والتطبيق، مصبحي ابراىيم الفقي، عمم ال  -(1)
 .11ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، ص: -(2)
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 .(Référence) : حالةاإل -1-3-1

ىي من و مدى اتساقو و بين بنيتو يمل النص كي محولية يتكئ عمييا أحالة مادة تعتبر اإل     

 .(1)حالةة اإليعمى عناصر تممك خاص طبيعةتحقق االتساق، وتتوفر كل لغة  أىم األدوات التي

نيا العالقة القائمة أ»  لإلحالة :في سياق حديثو عن المفيوم التقميدي  “جون بويتر”ويقول 

حالة إلاسماء تحيل إلى المسميات وتطمق تسمية عناصر : األ إذن. (2) «بين األسماء ومسمياتيا

مك داللة مستقمة، بل تعود عمى عنصر أو عمى قسم من األلفاظ ال تم “األزىر الزناد”حسب 

 .(3)عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، فشرط وجودىا ىو النص

ومحال إليو وكيميما تمتمك  ،ضروريين محالحالية لعنصرين اإلمتمك لمعناصر النص الم  » ل ويتص

 (4).«كل إلى ثقافة المتمقي وسياق النصمو  ا داخل النص، وتحديدىما نفوذً 

والمواقف  (errants) األحداثو  (Objectحالة عالقة بين العبارات )ولذلك اعتبرت اإل

(sitnation في العالم الذي يدل عميو بالعبارات ذات الطابع البدائمي في نص ) ما، وقد استعمل

لة وىي حسب الباحثين: الضمائر، أسماء حامصطمح اإل “رقية حسنو ىاليداي”الباحثين 

 .حاليةوىي أىم وسائل االتساق اإل ،(5)أدوات المقارنةاإلشارة،

                                                           

 .17ص : لسانيات النص، ،محمد خطابي -(1)
براون ديول، تحميل الخطاب، تر: لطفي الزليطي ومنير التركي، مطابع الممك سعود، الرياض ،السعودية،  -(2)
 .24م(، ص: 1999-ه1417)
،  ص: م1993، 3الممفوظ نصا ، المركز الثقافي العربي، ط األزىر الزناد، نسيج النص : بحث فيما يكون بو -(3)

118. 
 .45، ص:م2116، 1فتحي رزق ا الخوالدة، تحميل الخطاب الشعري، أزمنة لمنشر والوزيع، األردن، ط -(4)
 .321-321محمد خطابي، المرجع السابق، ص:  -(5)
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حالة نصية، وىذه األخيرة جذحالة إلى نوعين رئيسين: إحالة مقاموتنقسم اإل ورىا إلى إحالة ية وا 

 قبمية وبعدية.

 حالة:والرسم التالي يوضح أنواع اإل

 حالةاإل                                            

 

 النصية  المقامية

 إحالة داخل النص         إحالة إلى خارج النص 

 

 )بعدية(إلى الحق                    )قبمية(إلى سابق     

 )إحالة خارج النص(. : حالة المقاميةاإل -1-3-1-1

غير موجود في النص ويمكن  شيءحالة التي يحيل فييا المتحدث إلى اإل » وىي:   

االتساق بالضمير لمداللة عمى أمر غير  »:  أي .ردلغير مذكور أو لمرجع متص باإلحالةتسميتيا 

 (1).«مذكور

عين عمى تفسير ماىو حالة بالنص عالقة ارتباط العالقة تنافر ألن الذي ي  وعالقة ىذه اإل

حالة لغير مذكور في األساس عمى سياق تعتمد اإل»  : “ روبرت دي بوجرند ”السياق، يقول 

                                                           

 .311ص: ، روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء -(1)
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لمتأخر  واإلحالة “”ANAPHORAرحالة لمذكوشأنيا في ذلك شأن اإل “”CONTEXالموقف 

CATAPHORA.»(1) 

شاري غير ىي إحالة عنصر لغوي إحالي عمى عنصر إ»  بقولو “األزىر الزناد”ويعرفيا 

لغوي موجود في المقام الخارجي كأن نحيل ضمير المتكمم الفرد ذات صاحبو المتكمم، حيث يرتبط 

كائنا أو مرجعا موجودا مستقال، فيو يمكن أن  تمثل امو أو مجماًل إذً يعنصر لغوي ذاتو، في تفاص

 بحيث تكون اإلشارة إلى خارج النص.. (2)« يحيل عميو متكمم

 .) داخل النص( : النصيةحالة إلا -1-3-1-2

النصية دور ىام في خمق ترابط كبير من جزئيات النص، ذلك أنو تحيمنا إلى  لإلحالة      

بوجودىا ي ْبع د  تشتت النص مساىمة فعمية في اتساق النص،  مفوظ آخر داخل النص، ومن ثم فييم

صدى لوجو بحيث ال يفيم ىذا الوجو إال  بمثابة المتباعدة، إذ ىي العناصر قوي أواخري   رابط فيي

 .(3)«الممفوظ في  الواردة   إحالة عمى العناصر المغوية» . فيي بالعودة إلى مصدر الصدى

وفي ىذا النوع من االحالة البد من المتمقي العودة إلى العناصر المحال إلييا، سابقة كانت أو 

 الة نصية تنقسم بدورىا إلى قسمين:الحقة فيي إح

 

 
                                                           

 . 332، ص:دي بوجراند،النص والخطاب واإلجراء -(1)
 .119األزىر الزناد، نسيج النص، ص: -(2)
بول، تحميل الخطاب، تر: محمد لطفي الزليطي ومنير التركي، دار النشر العممي،  ونبراون، وج ونج -(3)

 . 36، ص:م1997السعودية، 
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  (. ANAPHORA) : اإلحالة القبمية -3-1-2-1

بعودة، وىي استعمال كممة أو عبارة تشير إلى كممة أخرى  إحالة سابق أو ىوىي إحالة عم

وفييا  (2).«وتعود عمى مفسر سبق التمفظ بو »  (1).أو عبارة أخرى سابقة في النص أو المحادثة

 األنواعوىي أكثر  ،المفروض أن يظير حيث يرد الضمير يجري تعويض المفسر الذي كان من

 .تّطمع إلى السماء، إنيا سوداء المون :  مثل ورودا في الكالم النحوي

  . (CATAPHORA:)اإلحالة البعدية  -1-3-1-2-2

ستعمل ت   فو لى كممة أخرى أو عبارة أخرى سإر ىو استعمال كممة أو عبارة تشي»      

 في النص والحقاً   همذكور بعد  إشاري عنصربحيث تعود عمى في النص أو المحادثة،  الحقاً 

 (4)“ ىو: ”  وأبرز أبواب النحو العربي توضيحا ليا "ضمير الشأن" .(3)« عمييا

  رة إلييا إلى ثالث: الضمائر، أسماء االشارةاحالية كما أسمفنا االشوتتفرع وسائل االتساق اإل

 أدوات المقارنة.و 

 الضمائر: -1-3-1-2-2-1

لى مثل: أنا، نحن، أنت، ىو، ىم... إلى وجودية الضمائروتنقسم  ضمائر ممكية مثل: وا 

 ( .5).كتابي، كتابك..

                                                           

 .38، عمم المغة النصي، ص:الفقي صبحي ابراىيم -(1)
 .28أحمد عفيفي، نحو النص، ص: -(2)
 .41صبحي ابراىيم الفقي، المرجع السابق، ص: -(3)
 .117أحمدعفيفي، المرجع السابق، ص:   -(4)
 .18محمد خطابي، لسانيات النص، ص: -(5)
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 ةرج النص( وال يمكن أن تكون مقاليوبذلك تعتبر احالة ضمائر التخاطب إحالة مقامية )خا  

إحالة ضمائر الغائب إحالية مقالية وال يمكن أن بسابق،  قي بعبارة أخرى أنيا الح)داخل النص( أ

 بعبارة أخرى يكون مفسرىا  مقالياً تساىم دوما في تحقيق تناسق النص تكون مقامية وبالتالي فيي 

 (1). ،ألنيا تربط الحق بسابقدائماً 

 : أسماء اإلشارة -1-3-1-2-2-2

إلى أن  “ورقية حسن ىاليداي”وىي الوسيمة الثانية من وسائل االتساق يذىب الباحثان 

أو  و )ىذا، ىؤالء....( الزمان )األن، غدا....( و رفية يفيا إما حسب الظصنعدة امكانيات لتىناك 

" أو theأو حسب االشارة المحايدة وتكون ب" القرب )ىذه، ىذا....(و  حسب البعد )ذاك، تمك....(

 .(2)بما يقابميا في العربية )أل(

.54الكيف: ﴾حج حج حج حج حج يل ىل مل خل﴿ٹٱٹ :مثال  

 : المقارنة -1-3-1-2-2-3

التساق إلى قارنة أحد أدوات أو وسائل امال “ىاليداي و رقية حسن”لقد اعتبر الباحثان 

المقارنة إلى صنفين عامة يتفرع منيا التطابق ويتم  تالضمائر وقد صنفجانب أسماء االشارة و 

عناصر مثل ستعمل فيو ت  التشابو و ( و SAME ،نفسوعناصر مثل ) باستعمال

(SIMILERو ....متشابو )االختالف ( باستعمال عناصر مثلOTHERUS،OTHER) (خر،آ 

 (.بطريقة أخرى
                                                           

م(، 2111-ه1421، المؤسسة العربية لمتوزيع، تونس، )1محمد الشاوش، أصول تحميل الخطاب، ج -(1)
 .127ص:
 .19، ص:لسانيات النصخطابي، المحمد  -(2)
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لى خاصة  وكل  ...(أجمل من، أجمل( وكيفية: )أكثر...MORE) :مية مثلتفرع إلى كتوا 

 .(1)ىذه تقوم بوظائف اتساقية تربط بين أجزاء النص

 حالةاإل         : حالة بالشكل التاليونمثل أنواع اإل

 

 )داخمية( نصية )خارجية( مقامية             

 

 بعدية     قبمية       

 االستبدال: -1-3-2

:» االتساق النصي ويّعرفو النصيون بقوليمالستبدال من أىم عناصر التماسك و يعد ا      

 .«(2)التي يتم في المستوى أو العبارات صورة من صور التماسك النصي

العنصر األول خر معين وسمي نصر لغوي في النص محل عنصر لغوي آتعريض ع» يقوم عمى 

ويقع ىذا االستبدال دائمًا عمى المستوى  .(3)« خر الذي حّل محمو المستبدل بواآلالمستبدل منو، و 

 النحوي المعجمي بين كممات أو عبارات.

                                                           

 .41صبحي ابراىيم الفقي، عمم المغة النصي، ص: -(1)
، 1طميل الخطاب، دار الكتب الحديثة، نعمان بوقرة، المصطمحات، األساسية في لسانيات النص وتح -(2)

 .81ص: ،2119
حسن بحيري، مؤسسة مختار د زينيسيالف واوزوزنياك، مدخل إلى عمم النص: مشكالت بناء النص، تر: سعي -(3)

 .51، ص:2113 ،1ط ، القاىرة،لمنشر
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النصي قبمية أي عالقة بين أن معظم حاالت االستبدال  “ىاليداي ورقية حسن”ويالحظ 

وىذا من شأنو أن يضفي طابع استمراري في النص، وينقسم  عنصر متأخر مع عنصر متقدم

 : االستبدال إلى ثالثة أقسام

 :استبدال اسمي  -1-3-2-1

ثيابي قديمة جدا، يجب مثل باستخدام عناصر لغوية اسمية مثل: آخر، نفس، نحو قولنا: ي  

 عوضنا كممة ثياب بأخرى.، أن أشتري أخرى جديدة

 : استبدال فعمي 1-3-2-2

ىل تظن أن المجرم السابق ينال عقابو أظن أن كل مجرم  :" مثلل  فع  ويتم بواسطة الفعل "ي  

 "يفعل" فالجممة الفعمية "ينال عقابو"استبدلت ب، سارق يفعل

 : استبدال قولي -1-3-2-3

  )ب( : و ار جرى بين شخصين )أ(حو تكون بفضل ذلك مثل 

 أ: لقد أخبرتكم أنيم موقوفون عن العمل.

 (1): لماذا قمت ليم ذلك؟.ب

 الحذف : -1-3-3

 .واإلسقاطالطرح طرف خاصة و ال( حول القطع من ح،ذ،فالمعنى المغوي لمادة )يدور    

                                                           

 . 19خطابي ، لسانيات النص، ص:ينظر: محمد  -(1)
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 “:»الجوىري”الشيء حذفو حذفًا، قطعو من طرفو وقال  ف  ذ  : ح   جاء في لسان العرب

 .(1)« الشيء إسقاطو ومنو حذفت من شعري أي أخذت منو فت  ذ  ح  

 عالقة  اخل النص ىذا يعني أن الحذف عادةويشير مصطمح الحذف إلى عالقة د »

أي أثر إذ ال يحل محل المحذوف أي شيء عكس ف . وعالقة الحذف ال تخم  (2)«قبمية

 ييتدي القارئ إلى ممئو اعتماداً االستبدال، ومن ثم نجد في الجممة التي يقع فييا الحذف فراغًا 

 عمى ما ورد في الجممة األولى.

 . (ELLIPSIS)  : معناه االصطالحي في موسوعتو ومعجمو تحت مصطمح “كريستيال”وقد ذكر

 : عميو دليل في الجممة األولى مثال ذلك لَّ وىو حذف جزء من الجممة من جممة ثانية ود  

 .(3)رأيتيا : ف ىوو حذم. فال؟ في الشارع أين رأيت السيارة

العبارات السطحية التي يمكن لمحتواىا  ذىب إلى أنو استبعاد “دي بوجراند” أما 

االكتفاء  : عدل بواسطة العبارات الناقصة أطمق عميو تسميةوسع أو أن ي  المفيومي أن ي  

 .(4)نى العدميعبالم

 

 

                                                           

 .774: ، ص1ج ،لسان العرب ،ابن منظور -(1)
 .21، ص:لسانيات النصمحمد خطابي ،  -(2)
 .42صبحي ابراىيم الفقي، عمم المغة النصي، ص: -(3)
 .341، ص:واإلجراءالنص والخطاب  دي بوجراند، -(4)
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 : فأنماط الحذ -1-3-3-1

فرد و الحرف والحركة وليس مالعرب الجممة و الوقد حذفت »  :ه(312:)ت “ابن جني”يقول 

اّل كان فيو ضرب من التكميف عمم العيب في معرفت هشيء من ذلك إاّل عند   «.(1)ودليل عميو وا 

 فشرط الحذف عنده توفر الدليل .

 فقد ذكر ثالث أنواع لمحذف ىي:  “ىاليداي ورقية حسن”أما 

 :  الحذف االسمي -1-3-3-1

 ستركب؟ ىذه ىي األفضل. ةأي سيار  : حذف اسم داخل المركب االسمي مثلويقصد بو        

 : الحذف الفعمي -1-3-3-2

ىل كنت :  مثل يأي أن المحذوف يكون عنصرًا فعميًا ويقصد بو الحذف داخل المركب الفعم

  تسبح؟ نعم فعمت.

 :الحذف القولي -1-3-3-3

 .كم ساعة نمت؟ ساعاتانمثل:  

(2)أي من الحجر .61البقرة:  ﴾َّحج حج حج  نت مت زتحج حج رت يب ىب  نب حج حج رب ﴿ٹٱٹ :مثال  

 

                                                           

م(، 2111-ه1421، تح: عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية، بيروت، )2الخصائص،ج ابن جني، -(1)
 .141ص:

 .127ينظر: أحمد عفيفي، نحو النص، ص: -(2)
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 : الوصل -1-3-4

رتبط بيا الجممة حدد الطريقة التي ت  عد الوصل عالقة اتساق أساسية في النص، فيو ي  ي        

 وا ولكي ندركالنص عبارة عن جمل أو متتاليات متعاقبة خطيً  »السابقة مع الالحقة بشكل منظم

 .(1)«كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة متنوعة تصل بين أجزاء النص

وسيمة واضحة االشارة إلى االرتباطات الواقعة بين  »كما يمكننا القول أن الوصل ىو:

الحوادث والمواقف ويمثل الوصل بين شيئين ليما مكانتان بديمتان ولكّنيما يبدوان متدافعين أو غير 

 .(2)«ص، أما االتباع فربط بين شيئين تعتمد مكانة أحدىما عمى اآلخرمتسقين في عالم الن

ضيفًا واسعًا لعنصر العالقات الترابطية التي يمكن تحقيقيا ت “ىاليداي ورقية حسن” وقدم

زودنا بعالقات ترابطية تربط بين أجزاء النص وتنقسم ىذه مستوى األدوات داخل النص والتي ت عمى

 العناصر إلى: زمانية، إضافية وعكسية و سببية: 

ويربط بين صورتين بينيما تشابو أو اتحاد ويتحقق ذلك بفضل :  الوصل االضافي -1-3-4-1

 و"، "أو".األداتين " 

رض أو تقابل ويتم بواسطة ويربط بين صورتين بينيما عالقة تعا:  الوصل العكسي -1-3-4-2

 لكن" "بل" "مع ذلك" "بيد أن" "غير أن"....أدوات أخرى "

قية بين جممتين  أو أكثر من الربط أو إدراك العالقة المنط يمكننا:  الوصل السببي -1-3-4-3

 "إذن" "لذلك" "ثم بعد"....ويعبر عنو بعناصر مثل 
                                                           

 .23-22محمد خطابي، لسانيات النص، ص: -(1)
 .123-122نعمان بوقرة، المصطمحات األساسية، ص: -(2)
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ا وأشير متباعدتين أو متتابعتين زمانيً ىو العالقة بين جممتين :  الوصل الزمني -1-3-4-4

ومن ثم كانت وظيفة  .(1) "منذ" "بعد" "ف"....إلخو  "قبل"وأيضا ثم" تعبير عن ىذه العالقة ىي "

لوصل ىي تقوية الروابط بين الجمل وجعميا متماسكة لتكوين نص متكامل، لذلك يحتاج النص ا

 إلى ىذا العنصر الذي يجمع بين أطرافو المتنافرة.

  : االتساق المعجمي -1-3-2

ر مظير من مظاىر اتساق النص ولقد خص النصيون عناصر االتساق خ  آيعد         

ن أن كال يمث لو عالقة مع العالقات األخرى و المعجمي بدراسات مستقمة مثمو مثل الوصل بحي

اء النص، حيث اتخذت دراسة وال عن وسيمة شكمية لمربط بين أجز  ث عن العنصر المفترضدنتح

رين أساسين تدور حوليما الدراسة وىما التكرار أو المعجمي لدى المغويين النصيين محو االتساق 

 والتضام.التكرير 

  :التكرار -1-3-2-1

الشيء أعاده مرة بعد  ر  ر  الرجوع وك   ر  الك  » )ك، ر، ر(  جاء في لسان العرب في مادة         

 .(2)« عميو الحديث وكررتو إذ رددتو عميوقال كررت أخرى وي  

ل التماسك ممن عوا واحداً  “دافيد كريستيال”أما من منظور لسانيات النص فقد جعمو   

 .(3)الجزءفي الكل و  وذكر أنو التعبير الذي يكرر(  Repeated)النصي وجعل لو مصطمح 

                                                           

 .25-24 ، ص:لسانيات النصمحمد خطابي ،  -(1)
 . 47 ، ص: (14-13)، ج: لسان العربابن منظور ،  -(2)
 .19صبحي ابراىيم الفقي ، عمم المغة النصي ، ص:  -(3)
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المعجمي يتطمب إعادة شكل من أشكال االتساق » عمى أنو  : عرفوي  ف   “خطابيمحمد ”أما   

 .(1)« عاماً  عنصر معجمي أو مرادف لو أو شبو مرادف أو عنصر مطمقا أو اسماً 

قاعدة ي من الروابط التي تصل بين العالقات المسانية ف »التكرار بأنو :  “شارول”عرف وي  

التكرار الخطابية تتطمب االستمرارية في الكالم بحيث يتواصل الكالم عن الشيء نفسو بالمحافظة 

 .(2)«اإليضاح عمى الوصل األول أو يتغير ذلك الوصف ويتقدم التكرار لتوكيد الحّجة و 

إذن ىذه التعاريف تحمل في ثناياىا بعض من معاني التماسك منيا المرجعية القبمية     

 لبعث والتجديد والضم لشيئيين متباعدين ليتماسكا.وا

.3 – 1الحاقة:  ﴾َّ حج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ﴿ٹٱٹ :ومن أمثمة ذلك  

 وفي ىذه اآلية يكمن في تكرار كممة الحاقة لفضًا ومعنًا فرضو تقوية المعنى وتوكيده.

 : التضام -1-3-2-2

أو  بالفعل أو بالقول نظرًا الرتباطيما بحكم ىذه العالقة  الكممات توارد زوج من  »  :وىو

 .(3)« تمك

فإن العالقة بين ىذه األزواج ماىي إال عالقة تعارض مثل:  “ىاليداي ورقية حسن”وحسب 

ضافة، (صعود، نزول)، (جنوب، شمال(، )ولد، بنت) إلى عالقة التعارض ىناك عالقات أخرى  وا 

                                                           

 .24محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص: -(1)
 .111نعمان بوقرة ، المصطمحات األساسية ، ص: -(2)
 .25محمد خطابي ، المرجع السابق ، ص: -(3)



االنسجامالفصل األول                                                  أدوات االتساق وآليات   

 

 
29 

اسم عام ىو  من نفس ىم من نفس القسم العام: )كراس،مسطرة( ، أو عناصر(الكل والجزء)مثل: 

 األدوات المدرسية.

من خالل ىذه التعاريف نجد أن التضام يجمع بين عنصرين متباينين في المعنى بحيث      

يجعل النص أكثر تماسكًا وذلك عن طريق العالقات التي تجمع بين ىذين العنصرين وىذه 

 (1).ضاد، التنافر، وعالقة الجزء بالكلالعالقات متمثمة في الت

 عتمدي  وفي األخير يمكننا القول أن االتساق نوعان ىما االتساق النحوي والمعجمي والذي     

المؤلف من انتاج نصية النص،  مة فجممة ومقطعًا بمقطع حتى يمكنعمييا في تأليف النصوص جم

عناصر االتساق موجودة في النص ذاتو، وىو أن  “رقية حسن وىاليداي”وىذا ما أكده الباحثان 

 ا لمقارئ في صنع االتساق النصي ويبقى دوره في تحميل وتأويل النص.فال دور إذً 

 

                                    

 

                                                           

 .27-26ص:  لسانيات النص، ،محمد خطابي ينظر: -(1)
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: االتساق -1  

التماسك الشديد بين األجزاء المشكمة لنص ما، ويكون مناط يقصد باالتساق ذلك        

االىتمام فيو منصبًا عمى الوسائل المغوية التي تربط بين ىذه العناصر المكونة لمنص مثل: االحالة 

ترجم ىذا المصطمح الضمائر، العطف، االستبدال، والحذف وغيرىا من الوسائل. وي  ، )قبمية، بعدية(

إلى )السبك والربط( والتماسك وىو من المصطمحات التي وردت في تراثنا النقدي و البالغي بصورة 

 رائعة وتوظيف حسن.

 وتأسيسًا عمى ىذا فإن السبك نوعان:

)المصاحبة  ىما: التكرار والتضام بوسيمتينويكون بين المفردات ويتحقق :  األول: السبك المعجمي

 المغوية(.

االستبدال وىذه ىي أىم مناطق عمل والحذف و  واإلحالةويتحقق بالعطف  : الثاني: السبك النحوي

 (1)مفيوم االتساق في المسانيات النصية.

                                                                                                                                                                   : لغة -1-1

إذا رجعنا إلى القواميس وأميات الكتب العربية باحثين في المعنى الذي يمكن أن يأخذه      

 ه(:111ابن منظور)تيقول  فإننا نجده يدور حول مفيوم االكتمال والتمام. ت(،س،)والجذر 

ق  س  بل واستوسقت: اجتمعت وقد و  إلاإلبل: طردىا وجمعيا....اتسق ا ق  س  ت، وو  ع  م  جت  : ا  “تق  وس  ست  ا  "ِِ 

 الطريق يأتسق، ويتسق أي ينظم واتسق القمر:استوى.الميل واتسق، وكل ما انظم فقد اتسق، و 

                                                           

فيفري  23-22 ثر، الجزائر،كال مجمة األشاألم واالتساق النصي، المفيوم و حمودي السعيد، االنسجا -(1)
 .112، صم2112
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: يقول ابن منظوريقول و .18 – 16االنشقاق: ﴾ حج حج جح حج مج حج حج حج مث هت  مت خت﴿ ٹٱٹ

مَّ، واتساق القمر: امتالءه واجتماعو واستواؤه ليمة ثالث عشرة الفرَّاء:  وما وسق أي ما جمع وض 

ق .... واالتساق  ع  م  وقيل كل ما ج   إلى الشيء   م  الشيء  ق ض  س  والو   وأربع عشرة.... فقد و س 

(1).االنتظام  

ق و  ج  ه( 711فيروز أبادي)تأما        س ق و ، ي س   و  م  م  وح   و  ع  م  في القاموس المحيط فيقول: و 

ردت رقت ط  ومنو: )والميل وما وسق( وطرده ومن الوسق وىي من االبل كالرفقة من الناس فإذا س  

في ذلك و  بجناحيووالطائر إذا طار كان مصفقًا  .(2)بجناحيو إذا طار ق  ف  س  معًا....والمساق الطائر ي  

 انتظام ظاىر.و  اتساق كبير

سق بع عشرة، ووزن اتسق القمر إذا تم وامتأل ليمة أر ات:  ه(111)ت السيوطي كما يقول

 .(3)افتعل وىو متسق من الوسق ويقال اتسق استوى

لذي يكاد يتكرر حول والسيوطي أن المعنى اوالمالحظ في الذي ذكره ابن منظور والفيروز 

معنى الذي يدور حاليًا في االنتظام وىذا ال يتعدى ال( ىو االكتمال واالجتماع و قالجذر )و،س، 

 كتب االختصاص في لسانيات النص. 

 اصطالحا: 1-2

غيون أما من حيث المفيوم االصطالحي أو االىتمام العممي بالمصطمح فقد عني البال   

 يرة لما لو من أىمية في الدراسات المغوية التي كانوا بصدد انجازىا.   ببيذا الموضوع عناية كالعرب 
                                                           

 .212، ص: م2115 ،1ط ، بيروت،، دار صادر16ق(، ج -س -ادة )وابن منظور، لسان العرب، م -(1)
 .281، دار الكتب العربي،  دط، دت، ص:3ق(، ج –س  -الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة )و -(2)
 .571، ص: م1973، دار الفكر العربي، مصر، 1السيوطي، معترك األقران ، تح : عمي محمد النجاوي، ج -(3)
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فالبالغيون اعتنوا بالكشف عن الترابط القائم بين  » :ذلك بقولو خميل  إبراىيم وسجل  

حازم سمسمة األقوال المؤلفة لفقرة أو مجموعة أجزاء من العمل األدبي ونجد ىذا واضحا فيما كتبو 

 .(1)«ة الذي سمط الضوء عمى العالقات الترابطية في القصيد ه(474القرطاجي )ت

فاالتساق أحد المصطمحات المحورية في الدراسات التي تندرج في مجال لسانيات النص، 

ذلك التماسك الشديد بين األجزاء المشكمة ) لنص، خطاب( ما : »  عمى أنوخطابي محمد عرفو ي  

كما صر المكونة لجزء من الخطاب برمتو، المغوية الشكمية التي تصل بين العنا ييتم فيو بالوسائل

بأن االتساق ال يقتصر عمى الجانب الداللي بل يتم إلى مستويات أخرى  : محمد خطابيقال 

 الداللة:  ثالث أبعاد يوالمعجم، وقال بأن ىذا مرتبط بتصور الباحثين لمغة كنظام ف كالنحو

 ني ىذا أن المعاني تتحقق كأشكال لشكل( والصوت والكناية )التعبير(. يعوالنحو، والمعجم )ا

ويرى  (2)«.األشكال تتحقق كتعابير وبذلك تنتقل المعاني إلى كممات والكممات إلى أصوات وكتابةو 

أن مفيوم االتساق مفيوم داللي وأنو يحيل إلى العالقات المعنوية  “ية حسنقدي ور يىال”كل من 

 (3).القائمة داخل النص والتي تحدده كنص  

لمتماسك  يستخدم “”COHERENCE: بأن المصطمح  فقد قالصبحي ابراىيم الفقيي أما 

العالقات النحوية أو المعجمية  ”cohèsion” الداللي ويرتبط بالروابط الداللية بينما يعني مصطمح

                                                           

 .185: ، صم2117 ،1ط ، األردن،نيات ونحو النص، دار المسيرةاابراىيم خميل، في لس -(1)
، م2116، المغرب،1محمد خطابي، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط -(2)

 . 17-15ص: 
(3)- Halliday·M·A·K·and R· Hassan˒ cohésion in English˒ Longman˒ London p04·  
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بين العناصر المختمفة في النص وىذه العالقات تكون بين جمل مختمفة وأجزاء مختمفة من 

 .(1)الجممة

الفيم الذي يجعل االتساق مرتبط  نتبينوميما يكن من أمر في عدم دقة ىذا المصطمح فإننا 

لي وانطالقا من ىذا فإننا نورد أشكال بالجانب الخطي لمنص، ويجعل االنسجام متعمق بالجانب الدال

 االتساق.

 أشكال )أدوات ( االتساق: -1-3

النص وبنو كيف لسانيات اني أشكال متعددة، حددىا عمماء لالتساق من المنظور المس      

بيذا الموضوع، ويرجع إليو أغمب  اىتموا ومن أشير الذين  تساق،الادية إلى تكون ىذه األشكال مؤ 

 ىاليداي ورقية”لمساني ااالنسجام خاصة في باب االتساق و  الباحثين في ميدان لسانيات النص

وىو الكتاب الذي بين فيو المؤلفان أوجو  .“م1111االتساق في االنجميزية”في كتابيما “ حسن

تطابقيا  ماالتساق في المغة االنجميزية وبغض النظر عمى تطابق تمك األراء مع المغة العربية أوعد

فإننا نورد الكثير من آراء العالمين ألنيا في رأينا تمثل أحسن مايمكن أن تعتمد عميو مقتدين بالذين 

 (2)االتساق النحوي و االتساق المعجمي. األشكال:سبقونا في ىذا الميدان وأىم ىذه 

 :االتساق النحوي -1-3-1

اىرة في النص وأىم عناصره جراءات المستعممة في توفير الترابط بين العناصر الظيشمل اإل      

 .الوصلو الحذف ،  ، االستبدال،حالةىي: اإل

                                                           

 .95ص: غة النصي بين النظرية والتطبيق، مصبحي ابراىيم الفقي، عمم ال  -(1)
 .11ينظر: محمد خطابي، لسانيات النص، ص: -(2)
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 .(Référence) : حالةاإل -1-3-1

ىي من و مدى اتساقو و بين بنيتو يمل النص كي محولية يتكئ عمييا أحالة مادة تعتبر اإل     

 .(1)حالةة اإليعمى عناصر تممك خاص طبيعةتحقق االتساق، وتتوفر كل لغة  أىم األدوات التي

نيا العالقة القائمة أ»  لإلحالة :في سياق حديثو عن المفيوم التقميدي  “جون بويتر”ويقول 

حالة إلاسماء تحيل إلى المسميات وتطمق تسمية عناصر : األ إذن. (2) «بين األسماء ومسمياتيا

مك داللة مستقمة، بل تعود عمى عنصر أو عمى قسم من األلفاظ ال تم “األزىر الزناد”حسب 

 .(3)عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، فشرط وجودىا ىو النص

ومحال إليو وكيميما تمتمك  ،ضروريين محالحالية لعنصرين اإلمتمك لمعناصر النص الم  » ل ويتص

 (4).«كل إلى ثقافة المتمقي وسياق النصمو  ا داخل النص، وتحديدىما نفوذً 

والمواقف  (errants) األحداثو  (Objectحالة عالقة بين العبارات )ولذلك اعتبرت اإل

(sitnation في العالم الذي يدل عميو بالعبارات ذات الطابع البدائمي في نص ) ما، وقد استعمل

لة وىي حسب الباحثين: الضمائر، أسماء حامصطمح اإل “رقية حسنو ىاليداي”الباحثين 

 .حاليةوىي أىم وسائل االتساق اإل ،(5)أدوات المقارنةاإلشارة،

                                                           

 .17ص : لسانيات النص، ،محمد خطابي -(1)
براون ديول، تحميل الخطاب، تر: لطفي الزليطي ومنير التركي، مطابع الممك سعود، الرياض ،السعودية،  -(2)
 .24م(، ص: 1999-ه1417)
،  ص: م1993، 3الممفوظ نصا ، المركز الثقافي العربي، ط األزىر الزناد، نسيج النص : بحث فيما يكون بو -(3)

118. 
 .45، ص:م2116، 1فتحي رزق ا الخوالدة، تحميل الخطاب الشعري، أزمنة لمنشر والوزيع، األردن، ط -(4)
 .321-321محمد خطابي، المرجع السابق، ص:  -(5)
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حالة نصية، وىذه األخيرة جذحالة إلى نوعين رئيسين: إحالة مقاموتنقسم اإل ورىا إلى إحالة ية وا 

 قبمية وبعدية.

 حالة:والرسم التالي يوضح أنواع اإل

 حالةاإل                                            

 

 النصية  المقامية

 إحالة داخل النص         إحالة إلى خارج النص 

 

 )بعدية(إلى الحق                    )قبمية(إلى سابق     

 )إحالة خارج النص(. : حالة المقاميةاإل -1-3-1-1

غير موجود في النص ويمكن  شيءحالة التي يحيل فييا المتحدث إلى اإل » وىي:   

االتساق بالضمير لمداللة عمى أمر غير  »:  أي .ردلغير مذكور أو لمرجع متص باإلحالةتسميتيا 

 (1).«مذكور

عين عمى تفسير ماىو حالة بالنص عالقة ارتباط العالقة تنافر ألن الذي ي  وعالقة ىذه اإل

حالة لغير مذكور في األساس عمى سياق تعتمد اإل»  : “ روبرت دي بوجرند ”السياق، يقول 

                                                           

 .311ص: ، روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء -(1)
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لمتأخر  واإلحالة “”ANAPHORAرحالة لمذكوشأنيا في ذلك شأن اإل “”CONTEXالموقف 

CATAPHORA.»(1) 

شاري غير ىي إحالة عنصر لغوي إحالي عمى عنصر إ»  بقولو “األزىر الزناد”ويعرفيا 

لغوي موجود في المقام الخارجي كأن نحيل ضمير المتكمم الفرد ذات صاحبو المتكمم، حيث يرتبط 

كائنا أو مرجعا موجودا مستقال، فيو يمكن أن  تمثل امو أو مجماًل إذً يعنصر لغوي ذاتو، في تفاص

 بحيث تكون اإلشارة إلى خارج النص.. (2)« يحيل عميو متكمم

 .) داخل النص( : النصيةحالة إلا -1-3-1-2

النصية دور ىام في خمق ترابط كبير من جزئيات النص، ذلك أنو تحيمنا إلى  لإلحالة      

بوجودىا ي ْبع د  تشتت النص مساىمة فعمية في اتساق النص،  مفوظ آخر داخل النص، ومن ثم فييم

صدى لوجو بحيث ال يفيم ىذا الوجو إال  بمثابة المتباعدة، إذ ىي العناصر قوي أواخري   رابط فيي

 .(3)«الممفوظ في  الواردة   إحالة عمى العناصر المغوية» . فيي بالعودة إلى مصدر الصدى

وفي ىذا النوع من االحالة البد من المتمقي العودة إلى العناصر المحال إلييا، سابقة كانت أو 

 الة نصية تنقسم بدورىا إلى قسمين:الحقة فيي إح

 

 
                                                           

 . 332، ص:دي بوجراند،النص والخطاب واإلجراء -(1)
 .119األزىر الزناد، نسيج النص، ص: -(2)
بول، تحميل الخطاب، تر: محمد لطفي الزليطي ومنير التركي، دار النشر العممي،  ونبراون، وج ونج -(3)

 . 36، ص:م1997السعودية، 
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  (. ANAPHORA) : اإلحالة القبمية -3-1-2-1

بعودة، وىي استعمال كممة أو عبارة تشير إلى كممة أخرى  إحالة سابق أو ىوىي إحالة عم

وفييا  (2).«وتعود عمى مفسر سبق التمفظ بو »  (1).أو عبارة أخرى سابقة في النص أو المحادثة

 األنواعوىي أكثر  ،المفروض أن يظير حيث يرد الضمير يجري تعويض المفسر الذي كان من

 .تّطمع إلى السماء، إنيا سوداء المون :  مثل ورودا في الكالم النحوي

  . (CATAPHORA:)اإلحالة البعدية  -1-3-1-2-2

ستعمل ت   فو لى كممة أخرى أو عبارة أخرى سإر ىو استعمال كممة أو عبارة تشي»      

 في النص والحقاً   همذكور بعد  إشاري عنصربحيث تعود عمى في النص أو المحادثة،  الحقاً 

 (4)“ ىو: ”  وأبرز أبواب النحو العربي توضيحا ليا "ضمير الشأن" .(3)« عمييا

  رة إلييا إلى ثالث: الضمائر، أسماء االشارةاحالية كما أسمفنا االشوتتفرع وسائل االتساق اإل

 أدوات المقارنة.و 

 الضمائر: -1-3-1-2-2-1

لى مثل: أنا، نحن، أنت، ىو، ىم... إلى وجودية الضمائروتنقسم  ضمائر ممكية مثل: وا 

 ( .5).كتابي، كتابك..

                                                           

 .38، عمم المغة النصي، ص:الفقي صبحي ابراىيم -(1)
 .28أحمد عفيفي، نحو النص، ص: -(2)
 .41صبحي ابراىيم الفقي، المرجع السابق، ص: -(3)
 .117أحمدعفيفي، المرجع السابق، ص:   -(4)
 .18محمد خطابي، لسانيات النص، ص: -(5)
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 ةرج النص( وال يمكن أن تكون مقاليوبذلك تعتبر احالة ضمائر التخاطب إحالة مقامية )خا  

إحالة ضمائر الغائب إحالية مقالية وال يمكن أن بسابق،  قي بعبارة أخرى أنيا الح)داخل النص( أ

 بعبارة أخرى يكون مفسرىا  مقالياً تساىم دوما في تحقيق تناسق النص تكون مقامية وبالتالي فيي 

 (1). ،ألنيا تربط الحق بسابقدائماً 

 : أسماء اإلشارة -1-3-1-2-2-2

إلى أن  “ورقية حسن ىاليداي”وىي الوسيمة الثانية من وسائل االتساق يذىب الباحثان 

أو  و )ىذا، ىؤالء....( الزمان )األن، غدا....( و رفية يفيا إما حسب الظصنعدة امكانيات لتىناك 

" أو theأو حسب االشارة المحايدة وتكون ب" القرب )ىذه، ىذا....(و  حسب البعد )ذاك، تمك....(

 .(2)بما يقابميا في العربية )أل(

.54الكيف: ﴾حج حج حج حج حج يل ىل مل خل﴿ٹٱٹ :مثال  

 : المقارنة -1-3-1-2-2-3

التساق إلى قارنة أحد أدوات أو وسائل امال “ىاليداي و رقية حسن”لقد اعتبر الباحثان 

المقارنة إلى صنفين عامة يتفرع منيا التطابق ويتم  تالضمائر وقد صنفجانب أسماء االشارة و 

عناصر مثل ستعمل فيو ت  التشابو و ( و SAME ،نفسوعناصر مثل ) باستعمال

(SIMILERو ....متشابو )االختالف ( باستعمال عناصر مثلOTHERUS،OTHER) (خر،آ 

 (.بطريقة أخرى
                                                           

م(، 2111-ه1421، المؤسسة العربية لمتوزيع، تونس، )1محمد الشاوش، أصول تحميل الخطاب، ج -(1)
 .127ص:
 .19، ص:لسانيات النصخطابي، المحمد  -(2)
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لى خاصة  وكل  ...(أجمل من، أجمل( وكيفية: )أكثر...MORE) :مية مثلتفرع إلى كتوا 

 .(1)ىذه تقوم بوظائف اتساقية تربط بين أجزاء النص

 حالةاإل         : حالة بالشكل التاليونمثل أنواع اإل

 

 )داخمية( نصية )خارجية( مقامية             

 

 بعدية     قبمية       

 االستبدال: -1-3-2

:» االتساق النصي ويّعرفو النصيون بقوليمالستبدال من أىم عناصر التماسك و يعد ا      

 .«(2)التي يتم في المستوى أو العبارات صورة من صور التماسك النصي

العنصر األول خر معين وسمي نصر لغوي في النص محل عنصر لغوي آتعريض ع» يقوم عمى 

ويقع ىذا االستبدال دائمًا عمى المستوى  .(3)« خر الذي حّل محمو المستبدل بواآلالمستبدل منو، و 

 النحوي المعجمي بين كممات أو عبارات.

                                                           

 .41صبحي ابراىيم الفقي، عمم المغة النصي، ص: -(1)
، 1طميل الخطاب، دار الكتب الحديثة، نعمان بوقرة، المصطمحات، األساسية في لسانيات النص وتح -(2)

 .81ص: ،2119
حسن بحيري، مؤسسة مختار د زينيسيالف واوزوزنياك، مدخل إلى عمم النص: مشكالت بناء النص، تر: سعي -(3)

 .51، ص:2113 ،1ط ، القاىرة،لمنشر
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النصي قبمية أي عالقة بين أن معظم حاالت االستبدال  “ىاليداي ورقية حسن”ويالحظ 

وىذا من شأنو أن يضفي طابع استمراري في النص، وينقسم  عنصر متأخر مع عنصر متقدم

 : االستبدال إلى ثالثة أقسام

 :استبدال اسمي  -1-3-2-1

ثيابي قديمة جدا، يجب مثل باستخدام عناصر لغوية اسمية مثل: آخر، نفس، نحو قولنا: ي  

 عوضنا كممة ثياب بأخرى.، أن أشتري أخرى جديدة

 : استبدال فعمي 1-3-2-2

ىل تظن أن المجرم السابق ينال عقابو أظن أن كل مجرم  :" مثلل  فع  ويتم بواسطة الفعل "ي  

 "يفعل" فالجممة الفعمية "ينال عقابو"استبدلت ب، سارق يفعل

 : استبدال قولي -1-3-2-3

  )ب( : و ار جرى بين شخصين )أ(حو تكون بفضل ذلك مثل 

 أ: لقد أخبرتكم أنيم موقوفون عن العمل.

 (1): لماذا قمت ليم ذلك؟.ب

 الحذف : -1-3-3

 .واإلسقاطالطرح طرف خاصة و ال( حول القطع من ح،ذ،فالمعنى المغوي لمادة )يدور    

                                                           

 . 19خطابي ، لسانيات النص، ص:ينظر: محمد  -(1)
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 “:»الجوىري”الشيء حذفو حذفًا، قطعو من طرفو وقال  ف  ذ  : ح   جاء في لسان العرب

 .(1)« الشيء إسقاطو ومنو حذفت من شعري أي أخذت منو فت  ذ  ح  

 عالقة  اخل النص ىذا يعني أن الحذف عادةويشير مصطمح الحذف إلى عالقة د »

أي أثر إذ ال يحل محل المحذوف أي شيء عكس ف . وعالقة الحذف ال تخم  (2)«قبمية

 ييتدي القارئ إلى ممئو اعتماداً االستبدال، ومن ثم نجد في الجممة التي يقع فييا الحذف فراغًا 

 عمى ما ورد في الجممة األولى.

 . (ELLIPSIS)  : معناه االصطالحي في موسوعتو ومعجمو تحت مصطمح “كريستيال”وقد ذكر

 : عميو دليل في الجممة األولى مثال ذلك لَّ وىو حذف جزء من الجممة من جممة ثانية ود  

 .(3)رأيتيا : ف ىوو حذم. فال؟ في الشارع أين رأيت السيارة

العبارات السطحية التي يمكن لمحتواىا  ذىب إلى أنو استبعاد “دي بوجراند” أما 

االكتفاء  : عدل بواسطة العبارات الناقصة أطمق عميو تسميةوسع أو أن ي  المفيومي أن ي  

 .(4)نى العدميعبالم

 

 

                                                           

 .774: ، ص1ج ،لسان العرب ،ابن منظور -(1)
 .21، ص:لسانيات النصمحمد خطابي ،  -(2)
 .42صبحي ابراىيم الفقي، عمم المغة النصي، ص: -(3)
 .341، ص:واإلجراءالنص والخطاب  دي بوجراند، -(4)
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 : فأنماط الحذ -1-3-3-1

فرد و الحرف والحركة وليس مالعرب الجممة و الوقد حذفت »  :ه(312:)ت “ابن جني”يقول 

اّل كان فيو ضرب من التكميف عمم العيب في معرفت هشيء من ذلك إاّل عند   «.(1)ودليل عميو وا 

 فشرط الحذف عنده توفر الدليل .

 فقد ذكر ثالث أنواع لمحذف ىي:  “ىاليداي ورقية حسن”أما 

 :  الحذف االسمي -1-3-3-1

 ستركب؟ ىذه ىي األفضل. ةأي سيار  : حذف اسم داخل المركب االسمي مثلويقصد بو        

 : الحذف الفعمي -1-3-3-2

ىل كنت :  مثل يأي أن المحذوف يكون عنصرًا فعميًا ويقصد بو الحذف داخل المركب الفعم

  تسبح؟ نعم فعمت.

 :الحذف القولي -1-3-3-3

 .كم ساعة نمت؟ ساعاتانمثل:  

(2)أي من الحجر .61البقرة:  ﴾َّحج حج حج  نت مت زتحج حج رت يب ىب  نب حج حج رب ﴿ٹٱٹ :مثال  

 

                                                           

م(، 2111-ه1421، تح: عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية، بيروت، )2الخصائص،ج ابن جني، -(1)
 .141ص:

 .127ينظر: أحمد عفيفي، نحو النص، ص: -(2)
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 : الوصل -1-3-4

رتبط بيا الجممة حدد الطريقة التي ت  عد الوصل عالقة اتساق أساسية في النص، فيو ي  ي        

 وا ولكي ندركالنص عبارة عن جمل أو متتاليات متعاقبة خطيً  »السابقة مع الالحقة بشكل منظم

 .(1)«كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة متنوعة تصل بين أجزاء النص

وسيمة واضحة االشارة إلى االرتباطات الواقعة بين  »كما يمكننا القول أن الوصل ىو:

الحوادث والمواقف ويمثل الوصل بين شيئين ليما مكانتان بديمتان ولكّنيما يبدوان متدافعين أو غير 

 .(2)«ص، أما االتباع فربط بين شيئين تعتمد مكانة أحدىما عمى اآلخرمتسقين في عالم الن

ضيفًا واسعًا لعنصر العالقات الترابطية التي يمكن تحقيقيا ت “ىاليداي ورقية حسن” وقدم

زودنا بعالقات ترابطية تربط بين أجزاء النص وتنقسم ىذه مستوى األدوات داخل النص والتي ت عمى

 العناصر إلى: زمانية، إضافية وعكسية و سببية: 

ويربط بين صورتين بينيما تشابو أو اتحاد ويتحقق ذلك بفضل :  الوصل االضافي -1-3-4-1

 و"، "أو".األداتين " 

رض أو تقابل ويتم بواسطة ويربط بين صورتين بينيما عالقة تعا:  الوصل العكسي -1-3-4-2

 لكن" "بل" "مع ذلك" "بيد أن" "غير أن"....أدوات أخرى "

قية بين جممتين  أو أكثر من الربط أو إدراك العالقة المنط يمكننا:  الوصل السببي -1-3-4-3

 "إذن" "لذلك" "ثم بعد"....ويعبر عنو بعناصر مثل 
                                                           

 .23-22محمد خطابي، لسانيات النص، ص: -(1)
 .123-122نعمان بوقرة، المصطمحات األساسية، ص: -(2)
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ا وأشير متباعدتين أو متتابعتين زمانيً ىو العالقة بين جممتين :  الوصل الزمني -1-3-4-4

ومن ثم كانت وظيفة  .(1) "منذ" "بعد" "ف"....إلخو  "قبل"وأيضا ثم" تعبير عن ىذه العالقة ىي "

لوصل ىي تقوية الروابط بين الجمل وجعميا متماسكة لتكوين نص متكامل، لذلك يحتاج النص ا

 إلى ىذا العنصر الذي يجمع بين أطرافو المتنافرة.

  : االتساق المعجمي -1-3-2

ر مظير من مظاىر اتساق النص ولقد خص النصيون عناصر االتساق خ  آيعد         

ن أن كال يمث لو عالقة مع العالقات األخرى و المعجمي بدراسات مستقمة مثمو مثل الوصل بحي

اء النص، حيث اتخذت دراسة وال عن وسيمة شكمية لمربط بين أجز  ث عن العنصر المفترضدنتح

رين أساسين تدور حوليما الدراسة وىما التكرار أو المعجمي لدى المغويين النصيين محو االتساق 

 والتضام.التكرير 

  :التكرار -1-3-2-1

الشيء أعاده مرة بعد  ر  ر  الرجوع وك   ر  الك  » )ك، ر، ر(  جاء في لسان العرب في مادة         

 .(2)« عميو الحديث وكررتو إذ رددتو عميوقال كررت أخرى وي  

ل التماسك ممن عوا واحداً  “دافيد كريستيال”أما من منظور لسانيات النص فقد جعمو   

 .(3)الجزءفي الكل و  وذكر أنو التعبير الذي يكرر(  Repeated)النصي وجعل لو مصطمح 

                                                           

 .25-24 ، ص:لسانيات النصمحمد خطابي ،  -(1)
 . 47 ، ص: (14-13)، ج: لسان العربابن منظور ،  -(2)
 .19صبحي ابراىيم الفقي ، عمم المغة النصي ، ص:  -(3)
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المعجمي يتطمب إعادة شكل من أشكال االتساق » عمى أنو  : عرفوي  ف   “خطابيمحمد ”أما   

 .(1)« عاماً  عنصر معجمي أو مرادف لو أو شبو مرادف أو عنصر مطمقا أو اسماً 

قاعدة ي من الروابط التي تصل بين العالقات المسانية ف »التكرار بأنو :  “شارول”عرف وي  

التكرار الخطابية تتطمب االستمرارية في الكالم بحيث يتواصل الكالم عن الشيء نفسو بالمحافظة 

 .(2)«اإليضاح عمى الوصل األول أو يتغير ذلك الوصف ويتقدم التكرار لتوكيد الحّجة و 

إذن ىذه التعاريف تحمل في ثناياىا بعض من معاني التماسك منيا المرجعية القبمية     

 لبعث والتجديد والضم لشيئيين متباعدين ليتماسكا.وا

.3 – 1الحاقة:  ﴾َّ حج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ﴿ٹٱٹ :ومن أمثمة ذلك  

 وفي ىذه اآلية يكمن في تكرار كممة الحاقة لفضًا ومعنًا فرضو تقوية المعنى وتوكيده.

 : التضام -1-3-2-2

أو  بالفعل أو بالقول نظرًا الرتباطيما بحكم ىذه العالقة  الكممات توارد زوج من  »  :وىو

 .(3)« تمك

فإن العالقة بين ىذه األزواج ماىي إال عالقة تعارض مثل:  “ىاليداي ورقية حسن”وحسب 

ضافة، (صعود، نزول)، (جنوب، شمال(، )ولد، بنت) إلى عالقة التعارض ىناك عالقات أخرى  وا 

                                                           

 .24محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص: -(1)
 .111نعمان بوقرة ، المصطمحات األساسية ، ص: -(2)
 .25محمد خطابي ، المرجع السابق ، ص: -(3)
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اسم عام ىو  من نفس ىم من نفس القسم العام: )كراس،مسطرة( ، أو عناصر(الكل والجزء)مثل: 

 األدوات المدرسية.

من خالل ىذه التعاريف نجد أن التضام يجمع بين عنصرين متباينين في المعنى بحيث      

يجعل النص أكثر تماسكًا وذلك عن طريق العالقات التي تجمع بين ىذين العنصرين وىذه 

 (1).ضاد، التنافر، وعالقة الجزء بالكلالعالقات متمثمة في الت

 عتمدي  وفي األخير يمكننا القول أن االتساق نوعان ىما االتساق النحوي والمعجمي والذي     

المؤلف من انتاج نصية النص،  مة فجممة ومقطعًا بمقطع حتى يمكنعمييا في تأليف النصوص جم

عناصر االتساق موجودة في النص ذاتو، وىو أن  “رقية حسن وىاليداي”وىذا ما أكده الباحثان 

 ا لمقارئ في صنع االتساق النصي ويبقى دوره في تحميل وتأويل النص.فال دور إذً 

 

                                    

 

                                                           

 .27-26ص:  لسانيات النص، ،محمد خطابي ينظر: -(1)
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 خاتمة :

واضحًا من خالل بحثنا ىذا أن ثنائية االتساق واالنسجام من أىم الوسائل التي  لقد بدا لنا  

ومن أىم  تجعل النص نصًا أدبيًا. فيذه األدوات و اآلليات تفرش الطريق لمكاتب في تكوين النص،

 النتائج المتوصل إلييا مايمي : 

 لسانيات النص ال تيمل الجممة بل تتعداىا إلى النص، ألن الجممة قاصرة وجزء من  -

 النص.

“ دي بوجراند” النص ىو نسيج متكامل من الجمل ولتحقيقو يجب أن تتخممو معايير حسب  -

 من بينيا االتساق  واالنسجام.

ىرة في النص من أجل بموغ الترابط بين متتاليات االتساق يظير من خالل أدوات ظا -

ويتضمن: االحالة، الحذف،  الجمل وال دور لمقارئ فييوىو نوعان : االتساق النحوي

 االستبدال، والوصل. واالتساق المعجمي ويتضمن : التكرار و التضام.

ئ من االنسجام يظير من خالل مبادئو وآلياتو التي يستعمميا الكاتب ويستخمصيا القار  -

خالل مبادئو، وتتمثل في: السياق، مبدأ التحويل المحمي، مبدأ التشابو، التغريض وأخيرًا 

 التناص.

، أوضاع الجزائر والوطن العربي عمومًا أدى بو الدين مييوبي ألوضاع عصره معايشة عز -

 إلى نضم قصائد مؤثرة تبرز حبو وتعمقو بوطنو وتأثره بكل ما يشين إليو.

نجد أنيا تندرج ضمن األدب “ عولمة الحب عولمة النار” من خالل تحميمنا لقصيدة  -

بالمجتمع فجسدت تبعات ىذه العولمة عمى االجتماعي ألنيا عالجت قضية متعمقة 

 المجتمع العربي عمومًا والجزائر خصوصًا.
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زاء لقد وضف الكاتب أو صاحب النص أدوات االتساق بشكٍل كبير من أجل الربط بين أج -

 : النص حيث استعمل

المقامية والنصية  فأحالت األولى إلى محيل إليو خارج النص وىو في بنوعييا  : اإلحالة (1

أو الغالب الشاعر أما الثانية فتجمت بقسمييا القبمية والبعدية فأحالت عمى عنصر سابق 

وىي الحق حسب موضع االحالة في القصيدة وذلك باستخدام وسائل من بينيا : الضمائر 

 السائدة، إضافة إلى أسماء اإلشارة والمقارنة.

بما أن حيث استعممو الشاعر من أجل تفادي الوقوع في التكرار غير المفيد  : الحذف (2

يخضع لموزن والقافية فيو مقيد، مما يستدعي لجوء الشعراء إلى وسيمة الحذف  الشعر

 لممحافضة عمى الوزن في الشعر.

استعممت ىذه الوسيمة بكثرة باختالف أنواع الربط والمتمثل في : الواو، أو، ثم،  الوصل : (3

 الكاف........وغيرىا.

التكرار : استعمل الشاعر التكرار في : الترادف التام، وشبو الترادف، كما استعمل أيضًا  (4

 التكرار االشتقاقي والتكرار بالمجاورة وىذا بما يناسب الموضوع الذي يتحدث فيو.

التضام : استعممت ىذه األداة باعتبارىا وسيمة ميمة في التماسك النصي، ألنو تضمن  (5

عناصر منيا: عالقة الجزء بالكل، التنافر، التضاد، وىذه األخيرة تعتبر تعبيرًا ميمًا فكما 

   يقال تعرف المعاني باألضداد.

راءتنا ليذه القصيدة من خالل قوبما أن االنسجام يسخر القارئ في الحكم عمى النص، فإننا 

وجدنا ىذه الخاصية موجودة انطالقًا من المعرفة السابقة ومن خالل ىذا تم الكشف عن التالحم 

 الخفي بين دالالت ابيات القصيدة.
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ن كيفية ابراز العالقات الداللية لمقصيدة فقد كانت عن طريق آليات منيا : -  وا 

السياق النصي لمقصيدة ولممقاطع النصية وكل ىذا أبرز لنا جزءًا من التماسك  (1

 “ .عولمة الحب عولمة النار” الداللي لقصيدة 

إن القصيدة تجسد شخصية شاعر حاصره الموت والخوف من كل مكان فخنق  (2

الكممات وتنفسيا ليعبر عن قضية عالمية ونزعة فكرية اجتماعية رمت بوطنو 

خصوصًا والعالم عمومًا إلى صراع مع حقيقة ىذه العولمة صراع مع الموت 

اإلرىاب ”يسمى والعالم بما “ العشرية السوداء”والخوف، رمت بالجزائر في دوامة 

لمقصيدة وربطيا بالسياق الذي وردت ءتنا وتمكنا من تأويميا انطالقًا من قرا“ العالمي

فيو باإلضافة إلى المعرفة السابقة ألن ىذه القضية معاصرة وعايشنيا ونعايشيا نحن 

 كجزائرين.

إن مبدأ التغريض يبن العالقة الموجودة بين عنوان ومحتوى ىذه القصيدة  (3

 ا المختمفة فوجدنا أن ىناك نوع من العالقة الخفية التكاممية بينيما.بموضوعاتي

من خالل تقاطع القصيدة مع نصوص أخرى ومن أىميا النص  التناص ظير جمياً  (4

القرآني باإلضافة إلى األفق األسطوري الذي يدل عمى تشبع الكاتب بالثقافة 

 اإلسالمية وسعة إطالعو.

ماليين في النص األدبي، حامت حوليما كثير من عنصرين جيعد االتساق واالنسجام 

الدراسات منذ القديم وقد تمقفتيما المسانيات الحديثة وجعمتيما بمثابة منيج لساني جديد يبحث عن 

    أىم مواطن الجمال داخل النصوص المختمفة.  
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