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  شكر وعرفان

بنعمة إتمامه والصالة  نجاز هذا البحث، وأنعم علّي الحمد هللا الذي وفقني إل

والسالم على من هو أفضل الرسل وأكرم البریة، الحمد هللا أوال وأخیرا، ثم الشكر الجزیل 

هذا العمل على  إشرافهاعلى » بوتمر جمیلة « وفائق االمتنان ألستاذتي المشرفة 

نجاز لى مساعدتها، ولكل من ساعدني في إبسعة من االهتمام وفیض من الصبر وع

  .ث إلى النهایةهذا البح

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  اإلهداء

إلى نبع الحنان ورمز األمان وهبة الرحمان إلى من رآني قلبها قبل عینها، وكانت 

الجنة تحت قدمیها، إلى من أفنت عمرها في خدمتي وسهرت على راحتي ودعاؤها سر 

  نجاحي وحنانها بلسم جراحي

  أمي الغالیة

  ودراستيتي یر دربي وتعب من أجل ترباإلى من أن

  الغالي أبي إلى

  أطال اهللا في عمره ورعاه

  عادل وریان وراضیة  وأوالدهماوردة نصیرة : شموع حیاتي إلى

  خوي العزیزین وكل العائلة الكریمةإ إلى

  صدیقاتي العزیزات  إلى

  .العربي األدبكل العاملین في قسم  إلى

  

  

  



 

 

 مقدمة



 مقدمة 
 

 أ 
 

أنعم علینا بنعم ال تعد وال تحصى وعلى میزة العقل والدین ذي الحمد والشكر للّ 

ونحمد اهللا الذي وفقنا وذلل لنا الصعوبات التي أظلمت علینا الطریق في بدایة العمل 

ا بعد   : وأنار علینا بنوره ورحمته أمّ

ا أساسیا في أیغویة والنّ تعد الروابط اللّ  لغة، فهذه الروابط تتنوع بتنوع  ةحویة شیئً

تبقى تخدم مجاال أساسیا وهو  أنهاس الداللي فرغم اختالف الروابط وتباینها إال ر الدّ 

التي  واألسالیبوالتعابیر  األلفاظتماسك النّص وترابط أجزائه، ونرید بالروابط هنا تلك 

وتربط وحداتها ببعضها وتبین العالقات بینها اذ تتجاوز  .تنظم الكلمات داخل الجملة

لیظهر  أجزائهموعة من الجمل وصوال للنص دون الفصل بین الروابط الربط بین مج

كنسیج واحد وكتلة متماسكة بحیث یحكم على النص بحسن التركیب والصیاغة أو 

  .الرداءة وسوء التركیب

المعاني الوظیفیة النحویة، وفهم العالقة بین وحدات النص تقتضي  إدراكإن 

ى ذلك من خالل دراسة ظاهرة الربط، اللفظیة، نتطرق  وأخرىالجمع بین قرائن معنویة 

  .فهي تتناول الناحیة التركیبیة للجملة

باعتباره قرینة لفظیة وظاهرة توكیدیة وهو عنصر  ،ربط قیمة وأهمیة كبیرةفللّ 

  .النص أجزاءأساسي من عناصر التماسك بین 

الروابط اللفظیة في التعلیم المتوسط «: سوم بوفي هذا السیاق یأتي بحثنا المو 

  .»-أنموذجا–كتاب القراءة السنة الرابعة 



 مقدمة 
 

 ب 
 

  : وتتحدد إشكالیة البحث في

هل الروابط اللغویة تحقق التماسك في النّص؟ ما أهمیتها وداللتها؟ وما مدى  -

 إسهامها في اتساق وانسجام النّص؟ 

كتاب القراءة نصوص ولإلجابة عن هذه التساؤالت اخترت بعض النماذج من 

فادة من سترغبتي المالحظة في اإل ،وما دفعني لدراسة هذا الموضوعللرابعة متوسط، 

 شاف جمالیة النصوص والوصول  إلى أعماقها وكشف أسرارهاتالدراسات اللغویة واك

  . الوصفيوقد اعتمدت في هذا البحث المنهج 

كتاب اللغة العربیة للسنة  علیها التي اعتمدتوالمراجع  هم المصادرومن أ

 :ـجراء لص والخطاب واإلالن  جامع الدروس العربیة لمصطفى الغالییني، ،الرابعة

البحث وقد قسمت  ،اتجاه جدید في الدرس النحوي  الحمد عفیفي ،روبرت دي بوجراند

والثالث  )الجانب النظري(والثاني یمثالن  األولالفصل  أساسیةثالثة فصول  إلى

 ،مباحثاالتساق النصي واشتمل على ثالثة : بعنوان األولالفصل : )التطبیقيالجانب (

االتساق  ألدواتخصص  :مفهوم االتساق النصي ثالثا :وثانیا مفهوم النص :أوال

مفهوم : اأوله إلى مباحثاالنسجام والنصیة وقسم : عنواني الفصل الثاني بالنص

فتناول تصنیفات : الثالث أما الروابط وأصنافمفهوم الربط : اهوثانی. االنسجام النصي

  .الروابط عند المحدثین



 مقدمة 
 

 ج 
 

نماذج من نصوص و لروابط اللفظیة اب"والمعنون  یمثل الجانب التطبیقي :الفصل الثالث

عنصر  إلىحالیة التي تحیل الروابط اإلوقد تضمن  ،"القراءة للسنة الرابعة متوسط

الروابط غیر  أماالموصولة  واألسماءد تمثلت في الضمائر وقخارجه  أوداخل النص 

 وأدوات ،قد تمثلت في حروف العطفو عنصر  أي إلىوالتي ال تحیل حالیة اإل

النتائج  أهمبخاتمة تضمنت  بحثي  وأنهیت حروف النفي وأخیراالنداء  وأدواتاالستفهام 

صعوبة : من الصعوبات، ومنها التي واجهتني یخلو بحثال   ثیح إلیهاالمتوصل 

  .انتقاء المادة، وصعوبة اإللمام بالمسائل اللغویة وكیفیة التعامل معها

ا المجال ما جعلني ابحث ذجانب افتقار مكتبتنا لبعض المراجع خاصة في ه إلى

  .، وكذلك قلة المراجع في الجانب التطبیقي أخرىعنها في مكتبات 

شكر اهللا تعالى أن یوفقني إلى ما فیه برحمته، وأ اأن یسعن دعوا اهللاأ وأخیرا 

  .الخیر والسداد



 تمهید
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لها أهمیة كبیرة في تآلف الكالم وترابطه،  تعد الروابط باختالف أنواعها وتباینها

إذ لواله لما تمت العملیة الكالمیة،  ولما كان هناك تواصل فكیف یكون التواصل إذا 

انقطعت األوصال وزالت حبال الوصال، إذ یحتل نظام الربط في اللغة العربیة أهمیة 

ین الجمل في أي كبیرة ومرقعا متمیًزا في بناء النص، ویزید من اللحمة والعالقة ب

تراكیب بحیث یتوقف معنى الجمل على عناصره المكونة من أدوات ووسائل مختلفة 

   .التي تسهم في انساق وانسجام النص

فالروابط هي الوسائل واألدوات التي یتم بها الربط للوصول إلى الترابط النّصي 

استعمال لفظ  وقد أوثر) الرباطات(ومفردها رابطة أي أداة ربط، وأطلق علیها اسم 

  .لشیوع اللفظ في دراسات اللغة العربیة) روابط(

إن الروابط هي وسائل التالحم في جسد اللغة التي یولد منها النص المتماسك 

وما یجعل السیاق سیاقا مترابطا أنما هو ظواهر في طریقة تراكیبه وبناءه، لو ال 

  .لكانت الكلمات متجاورة غیر واضحة ومتناسقةالروابط 

الروابط هي عالقات لغویة محسوسة كالحروف واألسماء واألفعال والعبارات إن 

حیث أن أحكام ظاهرة الربط وحسن توظیف أدواته في العبارة هو ما یسهم في والصول 

  .إلى الجمالیة والعالقة التي تربط المعاني داخل النص



 

 

  الفصل األول
  االتساق والنّصیة

   .مفهوم النص: المبحث األول
   .مفهوم االتساق النصي: المبحث الثاني
  .أدوات االتساق الّنصي: المبحث الثالث
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  مفهوم الّنص: أوال

) نصص(تعددت المعاني في كال المعجمین لسان العرب ومعجم العین في مادة  :لغة

  : فهي تدل على

رفعك الشيء، نص الحدیث ینّصه نًصا : النّص «: جاء في قول ابن منظور

ته ووضع على المنصة، وظهور عرفعه، وكلما أظهر فقد نّص الصبیة جیدها، رف

  .)1(»المنّصةـ ما تظهر علیه العروس لترى

  .لح النّص واسع النطاق وال یمكن حصره في مجال ضیق كهذامصط

: ته فقالعنصصت الحدیث إلى فالن نًصا أي رف «: وجاء في معجم الخلیل

ویقال نّص ما عنده أي . »فإن الوثیقة في نّصه.. ونص الحدیث إلى أهله«

  .)2(»استقصاه

غویة دالالت كثیرة ومتعددة یعرفه األزهر الزنادلكلمة : اصطالحا :   نص في الكتب الّل

نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض، هذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة  «

  .)3(»والمتباعدة في كل واحد، هو ما یطلق علیه مصطلح نص

                                                             
، 04، دار صادر، بیروت، 14، مجلد )نصص(ابن منظور جمال الدین بن مكرم، لسان العرب، مادة  )1(

  .271ص
، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 04، جعبد الرحمان هنداوي: الخلیل بن أحمد الفراهدي، معجم العین، تح )2(

  ..288، ص1، ط2003
م، 1993، 1بحث فیما یكون فیه الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: األزهر الزناد، نسیج النّص )3(

  .12ص
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  االتساق النصي: ثانیا

فال أقسم بالشفق واللیل  «التنزیل  وفي. استوى: جاء في لسان العرب اتسق القمر: لغة

عَ وَضمَّ : قال الفراء. )1(»وما وسق والقمر إذا اتسق واتساق : وما وسق، أي ما َجمَ

  .)2(االنتظام: واالتساق. عشرة وأربعامتالؤه واجتماعه واستواؤه لیلة ثالث عشر : القمر

أما . واالستواء معان كثیرة منها االجتماع واالمتالء واالنتظام تحمل لفظة االتساق

هذا ،وادواتهمفهومه  لتوضیح لقد نال االتساق اهتمامامن علماء النص :اصطالحا 

 «: فیعرفه بأنه اما دي بوجراند  .التماسك النصي من صفات  وصفة وسیلة العتباره

ظاهر النص، ودراسة الوسائل التي تحق بها خاصیة االستمرار یهتم بمعیار 

  .)3(»اللفظي

یبدو لنا االتساق ناتجا عن العالقات الموجودة بین  «:بقوله   carterویعرفه 

فال تدخل إطالق في ) مقامیه، تداولیة(األشكال النصیة أما المعطیات غیر اللسانیة 

معیار مهم في النص،فهو یقوم على فان االتساق وعلى هذا االساس .)4(»تحدیده

                                                             
  .18. 17. 16سورة االنشقاق، اآلیة   )1(
  .380، ص1، دار صادر، بیروت، ط3، م)قوس(ابن منظور جمال الدین بن مكرم لسان العرب، مادة   )2(
  .90م، ص2001اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق القاهرة، د ط، : احمد عفیفي، نحو النّص  )3(
، عالم الكتب الحدیث "دراسة معجمیة"نعمان بوقرة، المصطلحات األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب   )4(

  .18م، ص2009، 1العالمي، عمان األردن، طجدارا للكتاب 
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 إلىلنص ما من بدایته  بین العناصر المشكلة ووصف التماسك والترابط المالحظة

  . نهایته

  أدوات االتساق الّنصي: ثالثا

الشكلیة التي تسهم في الربط بین عناصر  األدواتیعني االتساق العالقات أو 

بین  بالعالقات وأیضاالجملة،  أجزاءالنّص الداخلیة، وعلیه فالسبك یهتم بالعالقات بین 

یأتي من خالل وسائل لغویة تصل بین العناصر المشكلة  جمل النص وبین فقراته، فهو

  : حیث تساهم في وحدة النّص الشاملة ومن بین هذه األدوات ما یأتي. للنّص

جاء في تعریف جون الینز في سیاق حدیثه عن المفهوم الداللي التقلیدي  :اإلحالة  . أ

فاألسماء : إن العالقة القائمة بین األسماء والمسمیات هي عالقة إحالة «: لإلحالة

 .)1(»تحیل إلى المسمیات

  : نوعان واإلحالة

  .وموجودات داخل النص أشیاءاللغة تحیل دائما على  أنباعتبار : مقامیة إحالة

سابقة  أخرىوهي التي تحیل فیها بعض الوحدات اللغویة على وحدات : نصیة إحالة

فالنوع األول مهم باعتباره احد أهم وسائل االتساق . لما في النّص عنها أو الحقة 

   .)1(»الداخلي للنّص

                                                             
  .11احمد عفیفي، اإلحالة في نحو النص، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، د ط، ص )1(
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وعلیه فاإلحالة عنصر مهم وأساسي مهم یسهم في تحقیق التماسك النّص وتتم 

 .، ال یمكن االستغناء عنهامن خالل مجموعة من األدوات المختلفة

من  «التكرار عنصر من عناصر االتساق المعجمي، وبعد حسب شارول  :التكرار  . ب

الروابط التي تصل بین العالقات اللسانیة، فقاعدة التكرار الخطابیة تتطلب 

االستمراریة في الكالم بحیث یتواصل الحدیث عن الشيء نفسه بالمحافظة على 

 .)2(»جة واإلیضاحالوصف األول أو بتغییر ذلك الوصف ویتقدم التكرار لتوكید الح

االتساق المعجمي  أشكالهو شكل من  «: ویعرف محمد خطابي التكرار قائال

  .)3(»ورود مرادف له أو نسبه مرادف أو اسما عاماعنصر معجمي أو  إعادةیتطلب 

                                                                                                                                                                                   
م، 1993، 1األزهر الزناد، نسیج النص، بحث فیما یكون فیه الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط )1(

  .119و 118ص 
ت األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، عالم الكتب الحدیث جدارا للكتاب نعمان بوقرة، المصطلحا )2(

ان األردن، ط   .100م، ص2009، 1العالمي، عمّ
  .24م، ص1991، 1محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل الى انسجام الخطاب، المركز الثقافي، بیروت، ط )3(



 

 

  ثانيالفصل ال
  االنسجام والنصیة

   .االنسجام النصي: المبحث األول
   .الربط وأصناف الروابطمفهوم : المبحث الثاني
  .اللسانیینتصنیفات الروابط عن : المبحث الثالث
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  االنسجام الّنصيمفهوم : أوال

سجمت العین  «: تعددت المعاني وتباینت ونذكر ما جاء في معجم لسان العرب: لغة

ا  ا وهو قطران الدمع وسیالنه قلیال كان أو كثیرً انً هُ ُسْجمَ الدمع، والسحابة الماء، تُْسِجمُ

، وانسجم الماء والدمع، فهو: اجم من المطر، والعرب تقولالسوكذلك  ٌ ساجمٌ  دمع

منسجم إذا انسجم، أي انصب وأسجمت السحابة دام مطرها، وأسجمت السماء 

ل مرتبط بالجانب المادي والذي یتمثل في السوائان االنسجام  یظهر جلیا.)1(»صبّت

 .توحي بالتتابع دون انقطاعوالحركة فهو یعني االمتزاج واالنصباب وهذه المفردات 

عد أحد   coherenceظهر مصطلح االنسجام عند الغرب بلفظ  :صطالحاا ُ وی

مقابل  إیجادالمصطلحات التي عرفت تباین آراء الدارسین بشأنه، وذلك من خالل 

عالقة معنویة بین عنصر في  «: بأنه حسن ورقیة هالیدايكال من عربي له، فیعرفه 

ر هو األخر یوجد النص وعنصر آخر یكون ضروریا لتفسیر هذا النّص وهذا العنص

  .)2(»في النّص غیر أنه ال یمكن تحدید مكانه إال عن طریق هذه العالقة التماسكیة

یر ما كان غینستنتج من هذا أن االنسجام متعلق بفهم النّص وقدرة المتلقي على ت

  .غامضا ومبهما بتوظیف خبراته ومعارفه

  

                                                             
  .2004،  1، دار صادر، بیروت، ط16، م )سجم( ابن منظور جمال الدین بن مكرم لسان العرب، مادة  )1(
فالح بن شبیب العجمي، جامعة : ، مدخل إلى علم اللغة النّصي، تردیتر فیهفیجرو  من هاینه فولفجانج مؤلفات  )2(

  .118م، ص1999الملك سعود بـ الریاض،  د ط، 
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  مفهوم الربط وأصناف الروابط: ثانیا

َط الشيء یربطه  «: جاء في لسان العرب: لغة  . أ بَ ا، فهو مربوط وربیط، رَ ُطه ربًط ویرب

ُطٌ  ب ُِط به، والجمع رُ وجاء أیًضا في القاموس المحیط هذا  .)1(»أي شّده، الِرباط ما رب

ُطهُ فهو مربوط وربیط، والمرابطة «: الشرح حیث جاء فیه ب أن : ربطه یربطه ویرْ

فالربط في اللغة هو . )2(»ثغرة، وكل معد لصاحبهیربط كل الفریقین خیوطهم في 

باط  .العالقة والوصلة بین الشیئین وال یكون الربط إال بوسیلة یطلق علیها الرّ

النحاة اهتماما كبیرا للربط وتناولوا هذه القضیة في دراساتهم في  أولى: اصطالحا  . ب

نجد األزهر الزناد یعرف ) الربط(لظاهرة  نحویة كثیرة فتعددت تعریفاتهم أبواب

أما احمد عفیفي فیعرف هو . )3(»عالقات تكون بین الجمل «: الروابط على أنها

 جزاء النص أو جمل النص أو فقراتهوجود عالقة بین أ «: األخر الترابط على أنه

والربط یتضمن وسائل متعددة لربط المتوالیات السطحیة . )4(»لفظیة أو معنویة

                                                             
  ).ربط(، مادة 1560، ص 18، ج03منظور جمال الدین بن مكرم لسان العرب، مج  ابن  )1(
القاموس المحیط، الهیئة المصریة العامة للكتب، ): هـ817ت (الفیروز ابادي، مجد الدین محمد بن یعقوب   )2(

  .360، ص2، ج)ربط(م، جذر 1978، 3القاهرة، مصر، ط
م، 1993، 1الزناد، نسیج النص، بحث فیما یكون فیه الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط األزهر  )3(

  .25ص
م، 2001احمد عفیفي، نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، د ط،   )4(

  .98ص
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ضها ببعض، بطریقة تسمح باإلشارة إلى العالقات بین مجموعات من معرفة بع

 .)1(»ألمفهومي للنّص كالجمع بینها واستبدال البعض والتقابل والسببیةالعالم 

ومن خالل ما سبق یتضح أن مفهوم الربط في الجانب االصطالحي ال یختلف 

غوي، فهو أداة أو وسیلة تستعمل للربط بین جملتین أو أكثر  عن مفهومه في الجانب الّل

فتخضعها لالشتراك أو هو عالقة نحویة تنشأ إلقامة عالقة ترابط وتماسك وتالحم بین 

ة مترابطة ومنسجمة بحیث یصبح النّص  جمل النّص وفقراته، وذلك لتحقیق بنیة نصیّ

كأنه جملة واحدة، ومنه نستنتج أن الروابط اللغویة مهمة وتسهم في ربط أخر النص 

  .هبأول

  : أصناف الروابط -ج

 .)2(»أو –ال  - أم -حتى -بل –ثم  -الفاء -الواو « :وهي: حروف العطف -1

موقع یوضع فیه، ومكان یختص به في السیاق  األحرفولكل واحد من هاته 

  .ووظیفتها ربط وعطف ما بعدها على ما قبلها

كما ذكرنا سابقا حروف العطف متعددة ومتنوعة ولكل حرف : معاني حروف العطف -

 : منها معنى مستقل بذاته ومختلف عن غیره، وهي كاألتي

                                                             
 301م، ص 1998، 1حسان، عالم الكتب القاهرة، طتمام : روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واالجراء، تر  )1(
  .302و
  .232، األسماء، ص2عزیز خلیل محمود، المفصل في النحو واإلعراب، دار نومیدیا، دمشق، سوریا، ج  )2(



 االنسجام والنصیة                                                                :الفصل الثاني
 

19 
 

تكون للجمع بین المعطوف والمعطوف علیه، في الحكم واإلعراب جمعا  :الواو -

 .)1(مطلقا، فال تفید ترتیب وال تعقیب

 .)2(تكون للترتیب والتعقیب :الفاء -

تكون للربط بین أجزاء الكالم وتماسكه، وشرط العطف بها أن یكون  :حتى -

ا، وان یكون جزءا من المعطوف علیه أو كالجزء منه، وأن  المعطوف اسما ظاهرً

 .)3(یكون اشرف من المعطوف علیه أو أخس منه وأن یكون مفرًدا ال جملة

ما لإل :أو - ما لإلباحة وإ ضراب، والفرق بین إن وقعت بعد الطلب فهي إما للتخییر، وإ

اإلباحة والتخییر، أن اإلباحة یجوز فیها الجمع بین الشیئین، وأما التخییر فال یجوز 

ما للتقسیم) أو(الجمع بینهما، وتكون  ما لإلبهام وإ  .)4(أیضا للشك وإ

 .متصلة ومنقطعة: على نوعین :أم -

 له في الحكم وهي  شاركاهي التي یكون ما بعدها متصال بما قبلها، وم :فالمتصلة

 .التي تقع بعد همزة االستفهام أو همزة التسویة

 هي التي تكون لقطع الكالم األول واستئناف ما بعده، ومعناها  :المنقطعة

 .)5(اإلضراب

 .تكون لإلضراب والعدول عن شيء إلى آخر: بل -
                                                             

  .551، ص2007، 01مصطفى الغالییني، جامع الدروس العربیة، دار الغد الجدید، القاهرة، المنصورة، ط  )1(
  .551صالمرجع نفسه،   )2(
  .551، ص2007، 01مصطفى الغالییني، جامع الدروس العربیة، دار الغد الجدید، القاهرة، المنصورة، ط  )3(
  .552المرجع نفسه،   )4(
  .552المرجع نفسه،   )5(
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مفرًدا، وأن تكون مسبوقة بنفي أو  تكون لالستدراك، یشترط أن یكون معطوفا :لكن -

 .)1(نهي وأن ال تقترن بالواو، أن وقعت هي بعد الواو، فهي حرف ابتداء

تفید مع النفي العطف، وهي تفید الحكم لما قبلها وتفید لما بعدها وشرط  :ال -

 .معطوفها أن یكون مفرًدا، وأن یكون بعد اإلیجاب أو األمر

 : حروف الجر -2

فتها وداللتها داخل باعتبارات مختلفة، فقد قسم باعتبار وظیللحروف أنواع كثیرة 

حروف الجر تختص بالدخول  «السیاق، وحروف الجر هي واحدة من هذه األنواع و

على األسماء فقط فتجرها، وحروف الجر مع المجرور به یتعلق بالفعل وما یشتق منه 

. )2(»أو صلة للموصول نعتاوما هو بمعناه، ویتمم معناه، كما یقع خبرا أو حاال أو 

وتسمى أیضا حروف اإلضافة، ألنها تضیف المعاني لألفعال إلى األسماء التي 

 -على -عن –في  -حاشا -عدا -خال –حتى  -إلى –من : توصلها وهي كالتالي

  .)3(متى -لعلى -الباء -الكاف -التاء -كي -الالم -رب - -منذ -مذ

 : معاني حروف الجر - 

  : حسب سیاق في الكالم، وهذه أهم معانیهاتتعدد معانیها وتختلف 

 . أن تكون االنتهاء الغایة) إلى(األصل في : إلى -

                                                             
  .552المرجع نفسه،   )1(
ي، دار الفكر مصطفى النحاس زهرات، النحو األساس. احمد مختار عمر، د. محمد حماسة عبد اللطیف، د. د  )2(

  .201، ص1997العربي، القاهرة، 
  .م1980، 2، ج05عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف القاهرة، مصر، ط  )3(
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  .)1(االبتداء الغایة تقول من كذا إلى كذا نتهىإلى فم :وعند سبویه

  .ولها معنى المعیة

 .)2(معناه هو اإللصاق، فهو مجازي وحقیقي :الباء -

 .)3(حرف قسم وهو مختص بلفظ اهللا تعالى :التاء -

األول أن : نحو: حرف غایة وتكون حرف جر، ومجرورها على ضربین :حتى -

ال یكون مجرورها  أن: یكون مجرورها داخال في حكم ما قبلها، والضرب الثاني

 .)4(داخلي في حكم ما قبلها بل ینتهي األمر عنده

نما ) فوق(االستعالء حقیقیا أم مجازیا، فهي من العلو ولیس بمعنى  :على - تماما وإ

 .قریبة من معناهاهي 

 .)5(المجاورة واالبتعاد ىة، ومعنز تفید المجاو  :عن -

 .)6(تفید الظرفیة، مكانیة أو زمانیة، أو مجازیة :في -

 .)7(معنى التعلیل، والتشبیه هو الدارج فیهاتفید التشبیه، وذكر لها  :الكاف -

معنى الالم االختصاص، إما بالملكیة أو بغیرها أو االستحقاق والظاهر أنها  :الالم -

 .لالختصاص والتبلیغ والتعلیل وموافقته إلى
                                                             

  .16، ص3، ج2000، 01فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ط. د  )1(
  .19، ص3، ج2000، 01فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ط. د  )2(
  .33المرجع نفسه، ص  )3(
  .33المرجع نفسه، ص  )4(
  .34المرجع نفسه، ص  )5(
  .54المرجع نفسه، ص  )6(
  .60المرجع نفسه، ص  )7(



 االنسجام والنصیة                                                                :الفصل الثاني
 

22 
 

 .)1(بتداءلال أشهر معانیها ابتداء الغایة وأحسن أن یقال هي :من -

كي حرف من حروف المعاني ینصب  «: ویفید التعلیل جاء في لسان العرب :كي -

 .)2(ومعناه العلة لوقوع شيء) أن(األفعال بمنزلة 

 : وهي للتمني ویجر االسم في ثالث مواضع :لو -

 بعد حرف الجر. 

 إلیهیكون مضافا  أن. 

 یكون تابعا لمجرور أن. 

 : الضمائر -3

غویة التي تم  تعتبر الضمائر متصلة كانت أو منفصلة من أهم الروابط الّل

استخدامها في النص، والتي تقوم بدور أساسي في بناءها وتمنحها نوعا من التتابع 

  .والتسلسل بین أجزائها

. )3(هو -أنت -أنا: هو االسم الذي یدل على متكلم أو مخاطب أو غائب مثل :تعریفه

  .المفعولالضمیر فعیل بمعنى اسم 

  .)4(المستترة/ المتصلة، ج/ المنفصلة، ب/ أ :أنواعها

                                                             
  .75المرجع نفسه، ص  )1(
  .91، ص3، ج2000، 01فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ط. د  )2(
األساسي، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد حماسة عبد اللطیف، احمد مختار، مصطفى النحاس، النحو   )3(

  .16م، ص1997
  .55م، ص2003، 1عفت وصال حمزة ، أساسیات في علم النحو، دار ابن حزم، ط  )4(
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هذه الضمائر فتعد الضمائر المنفصلة والمتصلة بارزة، أي ظاهرة في تختلف 

  .اللفظ، أما الضمائر المستترة فهي التي ال تكون لها صورة منطوقة بل تفهم من الكالم

 : وهي قسمان: الضمائر المنفصلة  - أ

: الغائب/ أنت، أنت، انتم، انتن: المخاطب/ نحن: المتكلم: وهي :ضمائر الرفع -1

 .ومجموعها اثنا عشر ضمیرا. هو، هي، هما، هم، هن

 إیاك، إیاك، إیاكما، إیاكم: خاطبالم/ إیاي، إیانا: المتكلم(وهي  :ضمائر النصب -2

 .إیاه، إیاها، إیاهما، إیاهن: الغائب/ إیاكن

 : وهي قسمان: الضمائر المتصلة  - ب

: ألف تا الفاعل، نا الدالة على الفاعلین، : (وهي ضمائر االسناد :ضمائر الرفع -1

 .ماعة، نون النسوة، یاء المخاطبةاالثنین، واو الج

كاف الخطاب، هاء الغائب، یاء المتكلم، نا : ( وهي :ضمائر النصب والجر -2

ذااتصلت بالفعل كانت في محل نصب مفعول به،  إذا، وهي )الجماعة اتصلت  وإ

اتصلت بحرف جر كانت في محل  وماذا، باإلضافةباالسم كانت في محل جر 

 .)1(جر

وهي الضمائر التي ال تظهر في الكالم بشكل منفصل وال : الضمائر المستترة -ج

  .)2(متصل بل تعد تقدیرا من خالل الفعل

                                                             
  .56م، ص2003، 1عفت وصال حمزة ، أساسیات في علم النحو، دار ابن حزم، ط  )1(
  .56المرجع نفسه، ص  )2(
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ا واحًدا وهي الربط  إن من خالل ما سبق فالضمائر على اختالفها فهي تؤدي دورً

أجزاء الكالم، ولها أهمیة في تحقیق االتساق النصي، فهي تكسب أهمیتها من بین 

  .خالل نیابتها عن األسماء والعبارات والجمل المتتالیة فهي تحقق التماسك والترابط

أدوات النفي هي تلك األدوات التي تنفي حدوث الفعل أو االسم نفیا : النفيأدوات  -4

 ).، ال، التلم، لما، لن، إن، ما: ()1(صریحا وهي

  .تجزمان فعال مضارعا واحدا: لم ولما

  .تتنصب الفعل المضارع و ما، إن، ال ، ال :لن

ن خاصة بالدخول على  تتنفیان الماضي وتدخالن على االسم والفعل وال :ما وإ

  ".حین"

ا في اتساق وانسجام النص وترابط أجزائه   .وكل هذه األدوات تلعب دورً

 : أدوات االستفهام -5

 اتساقتعد أدوات االستفهام رابطا مهما من الروابط اللغویة، ذا دور فعال في 

طلب العلم بشيء لم یكن « : بعضهما ببعض، االستفهام هو أجزاءهالنص وربط 

ایان، الهمزة، هل، ما، من متى، : (وهي أدواته إحدىمعلوما من قبل وذلك بأداة من 

  .)2( )كیف، أین، أنى، كم، أي

                                                             
، 2007، 1إسماعیل العقباوي، شركة القدس، القاهرة، ط: ، جامع الدروس العربیة، تحمصطفى الغالییني  )1(

  .27ص
  .54عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص. د  )2(
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التي تدخل على الجملة فتجعلها سؤاال حقیقیا أو غیر حقیقي وهي الحروف 

  .)1(»الهمزة وهل« : ولالستفهام حرفان هما

  : معانیها

  للعاقلمن            

  لغیر العاقلما             

   للزمان متى          

  للمكان أین           

  للعدد كم          

وهي تعرف ) أي(وأسماء االستفهام مبنیة ما عدا بحسب ما تضاف إلیه، أي         

  .)2(بحسب موقعها في الجملة

وعلیه نخلص أن أدوات االستفهام تعد رابطا بین الجمل من جهة ومن جهة 

  .أخرى تضفي صورة جمالیة وفنیة

 : أسماء اإلشارة -6

أوّال ال تخص شیئا دون شيء تقع على كل شيء  ألنهامبهمات  اإلشارةأسماء 

  :ةیمكن تقسیمها العتبارات عدّ . )3(البیان عند االلتباسویلزمها 
                                                             

  .87، ص2003السید احمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبدیع والبیان،   )1(
  .189، ص 17فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربیة، ط  )2(
محمد سلیمان الهواوشة، اثر عناصر االتساق في تماسك النص، دراسة نصیة من خالل سورة یوسف، رسالة   )3(

  .85م، ص2008ماجستیر، جامعة مؤتة، 
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 : تقسیم حسب الظرفیة إلى  - أ

 هناك -هنالك -هنا: أمس، ظرفیة مكانیة –غدا  –اآلن : ظرفیة زمانیة مثل . 

 : تقسیم حسب المسافة إلى  - ب

 هذه -هذا: قریبة. تلك - ذاك - ذلك: بعید. 

  : حسب العدد الى -ج

 هؤالء: جمیع. هذان -هاتان: مثنى. هذه -هذا: مفرد. 

وهي غالبا ما تحیل  التااإلحاالشاریة تقوم بربط النص وتستخدم في  األدوات

ما داخل  إلىشأنها شأن الضمیر، فهي تحیل  اإلشارةداخل النص، وعلیه أدوات  إلى

تعمل على انسجام النص  األدواتالنص أو خارجه، حسب السیاق الموجود فیه، وهذه 

  .رابطة بین الجمل أدواتعبارة عن  ألنهاوترابطه واتساقه، 

 : الموصوالت االسمیة -7

الموصوالت االسمیة ألفاظ احالیة ال تملك داللة مستقلة، بل تعود على عنصر أو 

الموصول االسمي هو اسم غامض « . عناصر أخرى مذكورة في أجزاء في النص

یضاحین مدلوله مبهم یحتاج دائما لتعی  أواحد شیئین إما جملة  إلىالمواد منه  وإ

  .)1(»اهشبه

  : منها مختصة تدل على نوع معین مثل: أنواعها

                                                             
  .م1980، 2، ج5عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  )1(
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تان، اللذین، الالتي( ذان، الّل   ).الذي، التي، الّل

  ).من، ما، أي: (ومشتركة تصلح لجمیع األنواع ال تتغیر صیغتها مثل

 : النداءادوات    -8

 باإلقبالالمخاطب ویتم ذلك بأحد حروف النداء، والمراد  إقبالهو طلب « : النداء

أي هو طلب یتضمن دعوة شخص باسمه أو بصفة من صفاته  )1(».اإلجابةالمطلق 

  ).أ، أي، یا، أیا، هیا، وا: (فلیقبل علیك وینتبه لك، وهي سبعة أحر 

  : وتصنف إلى

  .أیا، هیا، آ: منادى بعید/ أي، أ  : منادى قریب

  .للندبة: یا، والواو: یب أو بعید أو متوسطمنادى قر 

  .وتلعب أدوات النداء دورا هاما في تماسك النصوص وترابطها

  نیینتصنیفات الروابط عند اللیسا: ثالثا

اهتم لسانیو النّص في اللغة العربیة بالروابط واعتبروها األساس، والتي بواسطة 

یشیر الربط إلى العالقات بین « : ما یتم الوصول إلى تماسك النص، یقول دي بوجراند

  .)2(»المساحات أو بین األشیاء التي في هذه المساحات

                                                             
علیلي، دار إحیاء التراث اإلسالمي ، بغداد، موسى بناي : ابن الحاجب، اإلیضاح في شرح المفصل، تح  )1(

  .220، ص2العراق، د ط، د ت، ج
، عن محمد 76، ص1998عادل زغیر، الربط في الجملة العربیة ، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، العراق   )2(

  .76العرباوي، دور الروابط في انسجام واتساق الحدیث القدسي، ص



 االنسجام والنصیة                                                                :الفصل الثاني
 

28 
 

رأى أن یبحث في خصائص النسیج في النصوص بالتركیز : الزناد األزهرأما 

فدرس الروابط « : على ثالث مجموعات من الروابط تحدد الصلة بین عناصرها

وركز على الروابط الشكلیة التي » ط االحالیةاللفظیة والمعنویة والروابط الزمانیة والرواب

  : عنصر أساس في النص، وقسمها إلى نوعینیعدها 

إذا توفر في أي نص جملتان أو أكثر ارتبطت : ربط مباشر وربط باألداة قائال

وهذه القاعدة تعود إلى قاعدتین . )1(الواحدة منها باألخرى ارتباطا بأداة أو بغیر أداة

  : هما )2(أساسیتین

كل جملتین متتالیتین في النّص ثانیتهما بیان لألولى  :قاعدة الربط البیاني -

 .ترتبطان ارتباطا مباشر بغیر أداة

كل جملتین متتالیتین في النّص ثانیتها تخالف األولى  :قاعدة الربط الخطي -

 .ترتبطان بأداة

                                                             
م، 1993، 1الزناد، نسیج النّص، بحث فیما یكون فیه الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط األزهر  )1(

  .28ص 
  .28المرجع نفسه، ص )2(



 

 

  
  ثالثالفصل ال

الروابط اللفظیة نماذج من نصوص 
  القراءة للسنة الرابعة متوسط
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  !محظوظ أنت أیها اإلنسان البدائي: نص

. أهم الروابط في هذا النّص واستخراجها وبیان داللتها ووظیفتها في النص تحدید

  .ومدى إسهامها في ترابط في ترابط النص وتماسكه

  االستفهام/ 01

  وظیفته ومعناه في النص  الرابط اللفظي

  ما

  هو اسم مبهم یأتي بها المتكلم لطلب معرفة شيء كان محموال

 !أسعدك أیها اإلنسان ما: بالنسبة له مثل

 أجمل أیامك، غرضھا طلب المعرفة من المخاطب فھي تربط  ما

ّص وتزیده تالحما   .من أجزاء الن

  كم

 ي مثالمنتستعمل للعدد، وفي موضع آخر للت : 

 كنت أتمنى أن أكون غایة في البدائیة كم. 

 الى العیش في أیامك وارن كم.  

  أي
 ال یبدو في األفق أي مخرج منه: ذلك مثال. 

  األمرموضع لالستفهام والتشكك في 

وظفت في النّص أدوات االستفهام بصورة متوازنة فهذا ما زاد النّص ارتباطا 

  .وعباراته أجزائهوتماسكا وقویت، اللحمة فیما بین 
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  االستفهام/ 01

  وظیفته ومعناه في النص  الرابط اللفظي

  عن

 اإلشفاق  عنلن تخرج : تفید المجاوزة ومعنى المجاوزة االبتعاد نحو

 .الدعاء لنا بالهدایةعن لن تخرج . على حالنا

  تقول عنه . كل مصادر التلوثعن بعیدا . غبار المروبعن بعیدا

  .وابتعد كلها تفید المجاوزة إذا ابتعدت رغبتك عنه وجاوزته

  على

  تكون لالستعالء حقیقیا أو مجازیا، ولفظها یدل على ذلك فهي من

ال . إعجابهعلى سوف یتغلب . حالنا على اإلشفاق : العلو نحو

  .دهشتهعلیه أنكر 

  .قدر له العودة للحاضرلو : وهي للتمني نحو  لو

  إلى

  إلى كم أرنو : أن تكون االنتهاء الغایة نحو) إلى(األصل في

 .اسحق نقطة في أحراشه المسالمة إلى أو - العیش في أیامك

  زمنه الجمیل إلى العقل، والشوق إلىوالعودة  

تعددت معاني حروف الجر واختلفت، فوظفها الكاتب في النّص بكثیرة وتختلف 

  .حسب سیاقها في الكالم، فهذا ما زاد من اتساقه وتماسكه
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  النفي/ 02

  وظیفته ومعناه في النص  الرابط اللفظي

  لن

 تنصب الفعل المضارع، ومثال ذلك اداة : 

 لن أنكر علیھ ذھولھ. 

 لن تخرج عن االشفاق. 

 لن تخرج عن الدعاء لنا. 

والغرض منھا ھو استنكار ) لن(ف صاحب النص ضلقد و

اإلنسان البدائي من ھذه الحیاة المدنیة الجدیدة وحالتھ لما یعیش فیھا 

  .وقمة ذھولھ

  ال

 ال : التي تنصبه مثال في النّص" لن"واحًدا و تجزم فعال مضارعا

 .ارتباط جور واجتراء

 ارتباط إجبار وسخرة ال. 

 اشك في إصابته بالحسرة ال. 

 یبدو في األفق أي مخرج منه ال. 

  نعرفها والتي تتدفق علینا الالتي  

، فصاحب النّص ینفي عودة اإلنسان البدائي )ال(و) لن(أدوات النفي  وظفت

 .لحیاة الحضارة التي نحیاها لما فیها من تلوث بیئي خطیر
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  حروف العطف/ 03

  وظیفته ومعناه في النص  الرابط اللفظي

  الواو

 یظلله : ما بعدها على ما قبلها نحو وظیفته ربط وعطف ما قبلها

 .الرغد البیئيوالّسكینة والهدوء واألمان 

  رحمةوارتباط مودة . تكاملوارتباط تكافل  

  أو 

  ما لإلضراب ما لإلباحة وإ إن وقعت بعد الطلب، فهي إما للتخییر وإ

 .للتخییر(لیصاب بسكتة دماغیة أو قلبیة ممیتة، : نحو

 أو النتروجینیة، أو حینما یرى لمحة من دمار القنبلة النوویة أو 

  .األسلحة األخرى الفتاكة أوالنفایات النوویة 

اشتمل النّص على أحرف العطف وهو ما جعله متماسكا ومنسجما ویعد حرف 

  .الواو أكثر جریانا في النّص
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  حروف الجر/ 04

  وظیفته ومعناه في النص  الرابط اللفظي

  في

 تفید الظرفیة مكانیة أو ) في: (منها: عدد حروف الجر عشرون

البدائیة أعیش  في أیامك، أن أكون غایة فيالعیش : زمانیة نحو

نفس الوقت ال اشك في إصابته  فيفي كوخ بسیط، لكنني 

خرج ممستنفع ال یبدو وفي األفق أي  فيرقنا غتكاد ت. بالحسرة

  .زمنه فيمنه، ابعد نقطة 

  الباء

  الحسرةبسكتة، إصابته بربما ساء أمره لیصاب. 

  كان حضور حرف الباء في النّص. عالمناذلك هجر بمقررا 

  بریق كمعجزات العصربإعجابه  .بكثرة

  من

 حاسوب ولیزر من معجزات العصر: ابتداء الغایة نحو. 

  معطیات العصر، تحیطنا  منتقدم، دهشته  منمعاینة ما نحن فیه

 .األمراض من جانب وغیرها من

  نوعیة االیدز منأوبئة غامضة.  

  .اتساق النص وتماسكه وكان بروزه قویا في النّص ابط فيو الر  ههذ تساهم
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  أسماء اإلشارة/ 05

  وظیفته ومعناه في النص  الرابط اللفظي

  ذلك

  من تقسیم " وذلك"یمكن أن تقسم األسماء حسب اعتبارات عّدة

یأخذني .. إال أننيذلك اإلنسان، رغم كل ذلك : حسب المسافة نحو

ا الزمن الجمیل،ذلك إلى عبق    .هجر عالمنابذلك  مقررً

  .األنظمة تلك كان ارتباطه بموارد : حسب المسافة بعید نحو   تلك

  هذا

 النحو، وآخر اعتبار حسب هذا على : للمسافة العتبار قریب نحو

لو قدر له العودة، یعود اسم هذا اإلنسان البدائي : المذكور نحو

  .على اإلنسان البدائي إحالة قبلیة) هذا(اإلشارة المذكر 

  .ال أنكر علیه دهشتههنا و: ظرفیة مكانیة نحو   هنا

األدوات االشاریة تقوم بربط النص بین جملة وعناصره عند استخدامها في 

   .اإلحاالت فهي تحیل إلى داخل النص
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  الموصوالت االسمیة/06

  وظیفته ومعناه في النص  الرابط اللفظي

  الذي

 بشدةتفتقده الذي الرغد البیئي : نجد في النص. 

  نعتقد في بدائیته الذي اإلنسان. 

  نغط حالیا فیه تواجد هذا الضمیر في كل الذي  الجشع والهیمنة

ة یحیل إلى مرجع معین   .مرّ

  التي 

 نعرفها، تعود على أدوات التي أدوات التقدم والتكنولوجیا : نجد

تغمرنا حتى األذان تعود اإلحالة على التلوث هي التي التقدم، و

تنخر حالیا عظام البشریة التي إحالة قبلیة، وغیرها من األمراض 

 ونعرفهاالتي تعود على األوبئة، بعیًدا عن كل مصادر التلوث 

  .نعرفها التي ال

ورد في النص أسماء موصولة وكل اسم یحیل إلى عنصر معیّن، وذلك حسب 

فهم من خالل السیاق، تیل إلى عناصر سواء داخلیة أو خارجیة السیاق، فهي تح

  .الت االسمیة ال یمكن االستغناء عنها في أي نص من النصوصو فالموص
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  : نص الخطبة
  حروف العطف/ 01

  وظیفته ومعناه في النص  الرابط اللفظي

  الواو

 في الحكم واإلعراب جمعا مطلقا، فال  تكون للجمع بین المعطوفین
ال نفعل، وكان واحدهم  ونحن نقول : تقید ترتیبا وال تعقیبا نحو

 .یفعل و ال یقول

  لكن أجدادنا فتنوا و اآلباء، وأما األجداد.  

  أم

 متصلة ومنفصلة: على نوعین. 

هي التي یكون ما بعدها متصال بما قبلها ومشاركا له في : فالمتصلة
نحن عن أم هل نحو على اثر السلف سائرون : الحكم وهي نحو
  .خطتهم حائدون

هي التي یكون لقطع الكالم األول واستئناف ما بعده : ةقطعوالمن
  .یصدق لقائل أن یقولأم : ومعناها اإلضراب، نحو

  بل
 ال نورده للمباهاة : یكون لإلضراب والعدول عن شيء آخر، نحو

  .للتقریع بل للتذكیر، وال نسرده للمفاخرة بل 

  ال

 ما قبلها ونفي عما بعدها وشرط  إثباتمع العطف النفي، تفید  تفید
نسرده  ال نورده للمباهاة، ال : یكون مفرًدا نحو أنمعطوفها 

 .ال یقولفعل و ینفعل، وكان واحدهم ال للمفاخرة نحن نقول و 

 تتجلى ال وطنیتهم كانت صامتة.  

  الفاء
 لیرجع كل إلى نفسهف: تكون للترتیب والتعقیب نحو... 

  كانت صامتةفأما وطنیتهم 

  ربما جهلوا ما نعرف عن الحریةفأما األجداد واآلباء.  
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لقد قام العطف في هذا النص بعملیة ربط السابق بشكل منظم، وقد اخذ مظهر 

اتساق النّص، فهو یجعل من الجمل متماسكة متالحمة ومترابطة تعددت ادوات 

  ).الواو(العطف وكانت الغلبة لحرف 

  الضمائر/ 02

  الضمائر المتصلة  الضمائر المستترة  الضمائر المنفصلة

على  نحن: نحو: ضمائر الرفع

  .اثر السالف سائرون

  على خطتهم حائدون نحن

  نقول وال نفعل نحن

  نتغنى بالوطنیة في األندیة نحن

وهي الضمائر التي ال 

تظهر في الكالم بشكل 

منفصل وال متصل بل 

تقدر تقدیرا من خالل 

الجندي ال : الفعل نحو

  یحمل سالحا

 اآلباء :ضمائر الرفع

  .أجدادنا فتنوا فربما جهلوا

  : أمثلة النصب

 .أیام عّزنا -

 .لنسأل أنفسنا -

 .ما قیل عنا -

 نترنم بأناشیدها -

  وطني نفسي 

من خالل ما سبق نجد في النّص أنه ورد وجود الضمائر بكثرة وتكرر الضمیر 

بصفة خاصة حیث جاء منفصال وبروز وجود الضمائر المتصلة وخلو النّص من  نحن

الضمائر المستترة، فالمنفصلة دالة على الناس، من هنا نرى أن للضمائر أهمیة في 
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تحقیق االتساق النصي فهي تكسب أهمیتها من خالل نیابتها عن األسماء واألفعال، 

  .كما تربط بین أجزاء النص المختلفة

  : وسیقىنص الم

في هذا النص الذي بین أیدینا نقوم بتحدید أهم الروابط اللفظیة مع تبیان أهمیتها 

وداللتها ووظیفتها في النّص، وهذه الروابط هي حروف العطف وحروف الجر وأدوات 

  .االستفهام وأدوات النفي وأدوات النداء

  حروف العطف/ 01

  في النص داللتهوظیفته و   الرابط اللفظي

  الواو

  یجمع حرف الواو بین المعطوف والمعطوف علیه في الحكم

/ األمواجال و ال الجداول و : جمعا مطلقا مثال واإلعراب

 ./هدوءوببطء 

   جمیع ویفقه وو لكنه یشعر  یفهم ما یقوله النسیمو ال

 .األصوات

 فتحدت نفسھ والطبیعة مرات كثیرة وھو واقف. 

  الدمع أفصحووربما ناب عن لفظة الدمع. 

  تقوم كشاھد والضراء والسراء و تساھمناو األفراحواإلزراء

  قریب
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  لكن
  لالستدراك بشرط أن یكون مفرًدا، وفي هذا المثال نلمسها تكون

  .ولكنه یشعر أن قلبه یفقه ویفهم: لالستدراك ال لالبتداء مثال

  أو

  ما ما للباحة، وإ إن وقعت بعد الطلب فهي إما للتخییر وإ

عندما أو منهمال على أوراق األشجار : لإلضراب مثال ذلك

  .یطرق بأنامله

  ال

  الحكم لما قبلها ونفیه  إثباتتفید النفي مع العطف، وهي تفید

 : عما بعدها، وشرط معطوف أن یكون مفرًدا مثال ذلك

 األمواج الو/ الجداول على الحصباء الو/ یدري ال اإلنسان. 

 یفهم ما یقوله النسیم لزهور الحقل الو/ یفقه الو. 

  یفارق وسطه الكصدیق عزیز. 

  تسیر في البیداء  الفالعیش 

  تقوم بثقیل األحمال الوالقافلة.  

  الفاء

 ال تسیر في  یسالعف: تفید الفاء الترتیب والتعقیب مثال ذلك

ور نیرى ال./ تقابله القابلة واألقاربفإلى دنیانا /.. البیداء

 .بونه بالتهلیل والهتافیوالعویل فیجبالبكاء 

  ا  .ف عن البكاء كیفصوتها المملوء رقة وحنوً
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  تزیدها حالوةفبهدوء ها.  

نجد أن حروف العطف تعددت في النّص، وتباینت وداللة الواو وظیفتها أنها 

ا، فنالحظ بأن الكاتب قد  ا مطلقً قامت بجمع عدة أشیاء مع بعضها البعض جمعً

ا، فالعطف قد حقق هنا عالقة ) ال(استعمل حرف  بوظیفتین هما العطف والنفي معً

  .اتساق النّص وانسجامه في لحمة واحدة

  ف الجرحرو -2

  في النص داللتهوظیفته و   الرابط اللفظي

  الباء

  معناه اإللصاق وله معنى حقیقي ومجازي أما الحقیقي مثال

 .إذ تأتي الشاطئ ببطء: ذلك

 في أیامنا ھذه یربون الضواري / أصوات تناجیھ بلغة خفیّة

 .صوات عذبةبأإللحان ویدجنونھا با

  لموسیقى الّزمان باكأنھم یسابقون. 

 تشارك تلك األلحان السكنیة بھدوئھا.  

  حتى

  حرف غایة وتكون حرف جر ومجرورها على ضربین أن یكون

أال یكون مجرورها : داخال في حكم ما قبلها، أما الثاني مجرورها

 : داخال في حكم ما قبلها بل ینتهي عنده مثال ذلك

  یتغلب الطفل الرضیع  حتىوتمألها سرا من أنفاس األم الحنون

  .على األرق ونیام
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  في

  تفید الظرفیة، مكانیة أو زمانیة مثال على الظرفیة المكانیة

 /السماء في كانت حوریة: مثال

  اعي وهو إن جلس على صخرة / وحدتهفي الموسیقة رفیقة الرّ

: البیداء، وزمانیة مثلفي ال تسیر  سفالعی/ وسط قطیعه في 

 .أیامنا هذه یربون الضواري فيفالعقالء 

  تنا وكقریب شفوق في أیام شقائنا، ومجازي  فيكالشاهد أیام مسرّ

  .الحان الوالدة ونغمتها فيمثل و

  من 

  ادوار ابن آدم من في كل دور: مثال، ابتداء الغایة. 

  هم صفوفا ال تفترقمنتجمع شتائهم وتؤلف. 

  والدته وغنّت بصوتها الموسیقى منهاقتربت. 

  ا   .أنفاس األم الحنون منتمألها سرً

  الكاف

 إله كعبدها الكلدانیون والمصریون : تفید التشبیه ومثال ذلك

 .على الموسیقىعظیم یسجد له تعود الكاف هنا 

  عي  .صدیق عزیز، تعود الكاف الشبابةكوالشبابة عند الرّ

  الجاذبیة تجمع شتاتهم، تشرح وتعلل ولها معنى االستعالء كو

  .ایضا

ما یقوله : لها معنى االختصاص والملك واالستحقاق مثال ذلك   الالم



 ابعة متوسطالروابط اللفظیة نماذج من نصوص القراءة للسنة الر    :الفصل الثالث
 

43 
 

ائت معي / ولكنه یشعر أن قلبه یفقه ویفهم/ قلحالنسیم لزهر ال

  .ى مسرح الذكرى لنرى منزلة الموسیقىیا صاح إل

  الى 

 ائت : األصل فیها أن تكون النتهاء الغایة من كذا إلى كذا مثال
 .معي یا صاح إلى مسرح الذكرى 

 الموسیقى أمام العساكر إلى الحربر یتس. 

 وتطیر نفسه إلى عالم األرواح.  
الكاف، الباء، حتى، في ، من ، : في النص تواجدت حروف الجر بكثرة وهي

الالم، على، إلى، لیقوم الباء باإللصاق ما زاد النص تماسكا والتحاما، فكانت أهمیة 

كبیرة لهذه الحروف في الربط بین أجزاء النص ووحداته فقد ساهمت في تحقیق الترابط 

  .واالنسجام داخل النص واتساقه
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بعد هذا الجهد المتواضع الذي تطرق إلى بحث الجوانب المختلفة لموضوع 

، نخلص إلى أن »متوسط الروابط اللفظیة نماذج من نصوص القراءة للسنة الرابعة«

الروابط باختالفها لغویة ونحویة وبالغیة تسهم في جمع أجزاء النص وتعزیز لحمته 

ووظیفته مما یبعث في تناسق بنیاته، وهذا ما حاولنا إیضاحه في هذه الدراسة لنخرج 

  : بمجموعة من النتائج التالیة

 .ي انسجامهالروابط لها دور مباشر في اتساق النّص، ودور غیر مباشر ف -

هي األدوات التي تحیل إلى مرجع موجود في النّص أو خارجه،  حالیةاالالروابط  -

 .أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة، الضمائر: ومن هذه األدوات

 األدواتفي البحث تمثلت في مختلف الروابط الواصلة وهذه  الحالیةالروابط غیر  -

النفي، وهذه الروابط  أدواتاالستفهام،  أدواتالنداء،  أدواتحروف العطف، : هي

 .عنصر، ولكنها تزید من اتساق وانسجام النّص إلىال تحیل 

التماسك الداخلي  إلىبیان العوامل التي قادت النص  إلىلقد لخصت هذه الدراسة 

 أوصلتوهي الروابط اللفظیة التي  أركانهومكوناته، من خالل تحلیل احد  أجزاءهبین 

  .م المعنىفه إلىالمتلقي 

وقد قدمت خدمة جمعت فیها وسائل الربط اللفظي، وبیان عملها بصورة موجزة 

الربط كظاهرة نحویة  تخدم المعنى وتبین لنا كثرة الروابط اللفظیة  أهمیةكما بینت 

  .وتنوعها في النص



 خاتمة
 

46 
 

الروابط في تحقیق انسجام النص، فهي  أهمیةومن خالل ماسبق ذكره تبرز 

ا بارًزا  في بناء النص وتنظیم معلوماته، حیث تضمن خاصیة االستمراریة تلعب دورً

  .ماهیة النص إدراكوتساعد المتلقي على 

 وأدواتكل تلك الروابط اللغویة من حروف  أن األخیرفي  أیضاكما نستنتج 

ظهرت في النصوص، قد قامت بدور فعال في تحقیق تماسكیة النص وانسجامه والربط 

  .المختلفة أجزائهبین 

  .بحمد اهللا وعونه اهللا من وراء القصد تم
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  ؟ محظوظ أنت أیها اإلنسان البدائي القدیم:نص
كم أرنو إلي العیش ! وما اجمل ایامك   !. أسعدك أیها اإلنسان البدائي القدیم ما

في أیامك حیثما كنت تنعم ببیئة نظیفة أبسط معالمها هواء نقي وبحار نظیفة وغابات 

كم كنت أتمني ومازلت أن أكون غایة في   . ممتدة وتنوع احیائي غیر مسبوق

أن أولد في األحراش أو أن أعیش في كوخ بسیط صغیر یظلله الهدوء   !.. البدائیة؟

  .واألهم الرغد البیئي الذي نفتقده بشدة هذه األیام واألمان والسكینة

الواقع أن ذلك اإلنسان الذي نعتقد في بدائیته كان أكثر منا رقیا وتحضرا تجاه 

  ، فقد كان یدرك مدي أهمیة األنظمة البیئیة والحیاة الفطریة من حوله  ، عناصر بیئته

ارتباط جور  ال  .. وتكامل كان ارتباطه بموارد وكائنات تلك األنظمة ارتباط تكافل

ورغم أننا نعتبر أنفسنا   ، ال ارتباط إجبار وسخرة  .. ارتباط مودة ورحمة  ، واجتراء

محظوظین بمعایشة معجزات العصر الحالیة من كمبیوتر وفضاء ولیزر وثورة 

اد رغم كل ذلك إال أنني أك  ، معلوماتیة وغیرها من أدوات التقدم والتكنولوجیا التي نعرفها

نحن فیه من  أجزم أن أخینا اإلنسان البدائي هذا لو قدر له العودة للحاضر ومعاینة ما

وربما ساء أمره لیصاب بسكتة دماغیة أو   ، تقدم و مدنیة لكانت أصابته صدمة عظیمة

   !. قلبیة ممیتة

نجازاته لن أنكر علیه ذهوله   ، وهنا ال أنكر علیه دهشته من معطیات العصر وإ

لكني   ، عند رؤیته معالم المدینة المدنیة والرفاهیة التي تحیطنا من كل جانب  وفغر فیه

في نفس الوقت ال أشك في إصابته بالحسرة والفاجعة حینما یكتشف مساوئ وبالیا 
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أو حینما یعاصر كل أنواع التلوث الخارجیة من مداخن ومصارف   ، المدنیة الحدیثة

كاد تغرقنا في مستنقع ال یبدو في األفق أي حضارتنا والتي تغمرنا حتى اآلذان وت

   . مخرج منه

مؤكد أیضا أنه سیتمنى العودة إلي أبعد نقطة في زمنه الجمیل أو إلى أسحق 

حینما یعلم بوجود أمراض جدیدة فتاكة وأوبئة غامضة من   ، نقطة في أحراشه المسالمة

نوعیة اإلیدز وأنفلونزا الطیور وجنون البقر وغیرها من األمراض التي تنخر حالیا بال 

ینما یري لمحة من دمار القنبلة النوویة أو النتروجینیة أو أو ح  ، هوادة في عظام البشریة

   . الفتاكة ىالنفایات النوویة أو األسلحة األخر 

وعلى هذا النحو ال أشك في الحقیقة أن محصلة انطباع أخینا البدائي هذا 

لن   ، بخصوص زماننا وأحوالنا لن تخرج عن اإلشفاق ومصمصة الشفاه علي حالنا

نا بالهدایة وصالح األحوال والعودة إلى العقل في كل تعامالتنا مع تخرج عن الدعاء ل

لیس لدي شك في أن رعبه من اإلصابة   ، كل المقومات الطبیعیة والبیولوجیة المحیطة

بإحدي بالیا العصر سابقة الذكر سوف یتغلب علي إعجابه ببریق معجزات العصر 

  .. بكل الرضا والشوق إلي زمنه الجمیلمقررا بذلك هجر عالمنا الحالي وعائدا   ، اآلنیة

   . زمن الرغد البیئي العظیم

أن یأخذني إلي عبق ذلك الزمن   ، لكني سأتمني حینها أن یصحبني معه

   !. الجمیل
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بعیدا عن كل   ، بعید عن غبار الحروب والجشع والهیمنة الذي نغط حالیا فیه

   … تتدفق علینا كل یومنعرفها والتي  مصادر التلوث التي نعرفها والتي ال

مجریدة األهرا . وحید محمد مفضل. د  
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  : نص الخطبة

ا في  ما إن السادة، أیها ا، أیامقیل عنُ ُ نسرده  وال نورده للمباهاة بل للتذكیر، ال عزن

 :أنفسنال أنفسه ولیناقشها الحساب الُدقیق، ولنس إلىفلیرجع كل  ،للمفاخرة بل للتُقریع

هل یصدق علینا  ،؟نحن عن خطتهم حائدون أم على اثر الُسلف سائرون؟هل نحن 

 نعم الجدود ولكن بئس ما :یقول أنیصدق لقائل  أم؟ أمسنافي یومنا ما قیل عنا في 

  .ولدوا

ق  أیهاقد شغفنا  ق الكالم، األلفاظالسادة بمزوُ فتنوا بعظیم  أجدادناولكن  ومنمُ

نحن  .وكان واحدهم یفعل وال یقول نفعل،نحن نقول وال  وصادق الفعال، األعمال

م  األندیةنتغنى بالوطنیة في    . في الشوارع بأناشیدهانترنُ

 في الخلد نفسي إلیهنازعتني ..  شغلت بالخلد عنه وطني لو

وطنیتهم فكانت  أما ...بنا التضحیة قبعنا في عقر دارنا ساكنین أهابتما  فإذا 
نحن . المرهفاتمع دمائهم على شفر  إالوال تتدفُق  في المعامع، إالصامتة ال تتجلى 

 .نتغزل بالحریة صبح مساء
جة یدق...  وللحریة الحمراء باب  بكل ید مضرُ

ة  ما واآلباء األجداد أما... ولكن نفوسنا عند الغایة غیر حرُ ُ نعرف  جهلوا ما فرب
یة واالستقالل من  حرة ، الُسیفكانت طاهرة كنصل  ، ولكن نفوسهماألوصاففن الحرُ

  .كنسر السماء أوكالهواء 
بنا  نقتبسها ووصفت ما من الفضائل ال آباؤناعرف به  لقد ذكرت ما السادة،أیها 

 أنطوان جمیل                                              .من نقائص لنصلحها
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  :نص الموسیقى

اإلنسان ال یدري ما یقوله العصفور فوق أطراف األغصان وال الجداول على 

إذ  وال یفقه ما یحكیه المطر.. وال األمواج إذ تأتي الشاطئ ببطء وهدوء .. الحصباء 

ور نافذته  ،شجریتساقط منهمًال على أوراق ال وال .. أو عندما یطرق بأنامله اللطیفة بّل

ولكنه یشعر أن قلبه یفقه ویفهم مغزى جمیع هذه .. لحقل یفهم ما یقوله النسیم لزهور ا

أصوات . األصوات فیهتز لها تارة بعوامل الطرب ویتنهد طورًا بأشجان األسى والكآبة 

ة  ات كثیرة وهو واقف معقود اللسان حائرًا فتحدث نفه تناجیه بلغة خفیّ نفسه والطبیعة مرّ

 .ترجموالدمع أفصح م.. وربما ناب عن لفظه الدمع .. 

الموسیقى عند أمٍم طوتْها األیام، وتعال  منزلة صاِح، إلى مسرح الذِّْكرى لنرى یا

ِن  أدوار نتأمَّْل تأثیرها في كلِّ دوٍر من   .آدمابْ

ْسَجُد له ُ واعتقد الفرُس والهنود بكونها . عبدها الكلدانیُّون والمصریُّون كإلٍه عظیٍم ی

إن الموسیقى كانت حوریَّة في : "وقال شاعرٌ فارسيٌّ ما معناه. روح اهللا بین البشر

قْت آدمیًَّا وهبطْت نحوه من العلو   ...."سماء اآللهة تعشَّ

د عزیمة حمّیتھم وتقّویھم على  تسیر الموسیقى أمام العساكر إلى الحرب فتجدِّ

ق ً ال تتفرَّ ِّف منھم صفوفا   . الكفاح، وكالجاذبیة نجمع شتاتھم وتؤل

اعي رفیقة الموسیقى   بشبَّابته وْسط في صخرة على جلس إن وهو وحدته، في الرّ

 تفارق ال عزیز كصدیق الراعي عند والشبَّابة .آمنةً  األعشاب فترعى نعاجه تعرفهاف

 .وحالوة أنساً  الهواء وتمأل وحشتها، الشجیَّة بأنغامها وتقتل محبوب، وندیم وسطه،



 ملحق
 

53 
 

ر التّعب تأثیر وتخفِّف المسافرین أظعان تقود الموسیقى  فالِعیْس .الّطرقات مدید وتقصِّ
 إال األحمال ثقیلب تقوم ال والقافلة .الحادي صوت سمعْت  إذا إال البیداء في تسیر ال
واري یربُّون هذه أیامنا في فالعقالء بدع، وال .برقابها معلَّقة األجراس كانت إذا  الضَّ

نونها باأللحان   .عذبة بأصوات ویدجِّ
الموسیقى ترافق أرواحنا وتجتاز معنا مراحل الحیاة، تشاطرنا األرزاء واألفراح 

اهد . وتساهمنا الّسرَّاء والّضرَّاء تنا وكقریٍب شفیٍق في أیام وتقوم كالشَّ في أیام مسرّ
  .شقائنا

یأتي المولود من عالم الغیب إلى دنیانا فتقابله القابلة واألقارب بأغاني الفرح، 

یحییهم عندما یرى النّور، بالبكاء والعویل فیجیبونه بالتّهلیل . بأناشید االبتهاج والحبورو 

  .إفهامه الحكمة اإللهیةوالهتاف كأنهم یسابقون بالموسیقى الّزمان على 

ضیع اقتربت منه والدتُه وغتَّْت بصوتها الموسیقي المملوء رقَّة  ذا ما بكى الرّ وإ

وفي ألحان الوالدة ونغمتها قوَّة توعز . وحنوًَّا فیكفُّ عن البكاء ویرتاح أللحان أمِّه وینام

غمَض أجفان طفلها ُ فتزیدها حالوة  وتشارك تلك األلحان الّسكینة بهدوئها. إلى الكرى لی

ضیع على األرق  وتمحو رهبتها وتمألها سحرًا من أنفاس األم الحنون حتى یتغلَّب الرّ

  .وینام وتطیر نفسه إلى عالم األرواح

  جبران خلیل جبران

  



 

 

 قائمة المصادر والمراجع



 عقائمة المصادر والمراج
 

55 
 

  : المصادر والمراجع: أوال
 .القرآن الكریم، بروایة ورش عن نافع -
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