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         َ َّ إِ  ا ربّ ی ٌ عَ  ن ْ ظ ُ          م         ت   وبي كث         رةً ذن
  

ٌ  فلق        د علم        ت ب        أن عف        وكَ    أعظ        م
   

  إال محس             نٌ  إن ك             ان ال یرج             وكَ 
  

ُ      فم      ن ال      ذي ی      دعُ  ُ و ویرج   و المج       رم
   

  أدع         وك رب كم         ا أم         رت تض         رعا
  

َ           ف          إذا رددتَ  ُ دِ ی   ي فم          ن ذا ی          رحم
   

َ            م           الي إلی           كَ    اوس           یلة إال الرج
  

ُ وجَ  َ  می         ل   ظن         ي ث         م إن         ي مس         لم
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  أوال نحمد هللا عز وجل الذي وفقنا لتتویج ھذا العمل 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجھ إلى من أمدنا بالمساعدة سواء 

ووقف إلى جانبنا إلخراج  ھذا العمل على من قریب أو من بعید 

ھذه الصورة، وإن كان لنا أن نخص أحدا بالشكر والذكر واالمتنان 

على توجیھاتھ الثمینة، " طارق بولخصایم"فھو لألستاذ القدیر 

ج ھذا ال عمل وحوى في طیاتھ على إیجابیات ونجاح وأخیرا فإن توّ

  .یذكر فھو منسوب لجمیع من ساعدنا 
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  :مقدمة 

ّ العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد األمني، ومن اتبع هداه إىل يوم  ين، وبعداحلمد اهللا رب   :الدّ

كانت منطوقـة أو مكتوبـة، ولـذلك حـازت علـى الكثـري أتعدّ اللغة وسيلة تواصلية مهمة يف حياة البشر سواء 

ارســني، وهــذا مــا أدى إىل بــروز العديــد مــن املــدارس؛ ومــن بينهــا املدرســة النصــية  مــن االهتمــام مــن قبــل البــاحثني والدّ

رس اللساين ع ، ومـن هـذا املنطلـق ظهـر "الـنص"لى دراسة أعلى من اجلملـة أال وهـو اليت دعت إىل ضرورة انفتاح الدّ

والــذي يتمثــل دورهــا يف االهتمــام بدراســة ظــاهرة تــرابط النصــوص؛ مــن " لســانيات الــنص"علــم جديــد أطلــق عليــه بـــ 

ا ّ   . متالمحا الناحية الشكلية، وأيضا من الناحية الداللية لكي يكون النص نص

ولنــــا تســــليط الضــــوء علــــى األدوات الــــيت ميكــــن االعتمــــاد عليهــــا يف حتقيــــق وهــــذا هــــو حمــــور حبثنــــا، فلقــــد حا

للشــاعر صــالح " ديــوان صــباح اخلــري يــا عــرب"بــ  اموســوم اتطبيقيــ امنوذجــفاخرتنــا  التماسـك النصــي شــكال وداللــة؛ 

باح أدوات التماســك النصــي وأبعادهــا الدالليــة يف ديــوان صــ" : ناعنــو بباويــة، ومــن خــالل هــذا جــاء البحــث  الــدين

أسـباب ذاتيــة ىل ميكـن تقســيمه إالسـبب الــذي دفعنـا الختيـار هــذا املوضـوع، و  لصـالح الـدين باويــة،" اخلـري يـا عــرب

 حقل هذا العلم وأهم حماوره وحماولة الكشـف عنهـا،وأيضا معرفة  تنا يف التعرف على لسانيات النص،متمثلة يف رغب

وأخـــرى موضـــوعية متمثلـــة يف إبـــراز األدوات النصـــية ومـــا مـــدى إســـهامها يف حتقيـــق متاســـك كـــل قصـــيدة علـــى حـــدة 

يوان لـدلك البحـث يف متاسـك قصـائد اكـذو   قية علـى ديـوان صـالح الـدين باويـة،من خالل دراسة تطبي وانسجامها

  . ا قصيدة واحدة، و النظر إليها على أفيما بينها

  : فهي متمثلة على شكل تساؤالتأما إشكالية البحث 

  .ما مفهوم لسانيات النص؟ وما هي األدوات النصية اليت يعتمد عليها يف حتقيق التماسك النصي؟ـ 1
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  .أمهيتها يف حتقيق ترابط وتالحم أجزاء قصائد الديوان؟دوات التماسك النحوي و دور أ ما   ـ 2

  .   وتأويل داللته؟ يف فهم الديوانالتماسك الداليل دوات أكيف سامهت ـ  3

املـــنهج  تـــداخل املنـــاهج إلثـــراء هـــذه الدراســـة مثـــل نا علـــىلإلجابـــة علـــى هـــذه التســـاؤالت املطروحـــة اعتمـــد 

متاشـيا مـع و مـن أجـل الوصـول إىل نتـائج أكثـر دقـة  جراءاإلحصاء كـإ كما حاولنا اعتماد  ،التداويل يالوصفي التحليل

عتمـدين ، م"باح اخلـري يـا عـربن صـاالنصـي وأبعادهـا الدالليـة يف ديـو  أدوات التماسـك"طبيعة موضوعنا واملتمثـل يف 

  : وذلك على النحو التايل) نظري وتطبيقي(فصل متهيدي وفصلني : خطة منهجية مقسمة إىلعلى 

بعـــدها فصـــل متهيـــدي جـــاء  ،ن موضـــوع الدراســـة وأســـباب االختيـــارأوال فتحنـــا حبثنـــا مبقدمـــة حتـــدثنا فيهـــا عـــ

تناولنــا فيــه عناصــر خمتلفــة وحماولــة اإلملــام  ــا مــن كــل " مصــطلحاتهو العلــم، موضــوعه : الــنصلســانيات : "موســوم بـــ 

، وبطبيعـــة احلـــال مكـــون مـــن شـــقني "التماســـك الشـــكلي وأدواتـــه : "النـــواحي، مث يـــأيت مباشـــرة الفصـــل األول بعنـــوان

فني بـــه مـــن الناحيـــة  ّ اللغويـــة واالصـــطالحية، مث نظـــري وتطبيقـــي يف الوقـــت نفســـه، تناولنـــا فيـــه عنصـــر االتســـاق، معـــر

االســتبدال ـ  ـ اإلحالــة: بعــدها احلــديث عــن أدواتــه وحماولــة اســتظهارها يف ديــوان صــباح اخلــري يــا عــرب واملتمثلــة يف

  .      تساق املعجمياالاحلذف ـ الوصل ـ 

ــا خبصــوص الفصــل الثــاين جــاء ب ّ  ، نفــس الشــيء مقســم إىل شــق نظــري"التماســك الــداليل وأدواتــه: "عنــوانأم

وآخـر تطبيقـي، مشـتمل علـى عنصــر االنسـجام، قمنـا بتعريفـه مـن الناحيــة اللغويـة واالصـطالحية، بعـدها حتـدثنا عــن 

الســياق ـ موضــوع : أهــم األدوات الــيت اشــتمل عليهــا والكشــف عنهــا يف ديــوان صــباح اخلــري يــا عــرب وهــي كــاآليت

راجــع الــيت ســاعدتنا كثــريا وأفادتنــا خصوصــا اخلطــاب ـ التغــريض، كمــا اعتمــدنا يف دراســتنا هــذه علــى جمموعــة مــن امل

لسـانيات الـنص مـدخل إىل (حممـد خطـايب : املراجع اليت اهتمـت بظـاهرة التماسـك النصـي، نـذكر علـى سـبيل املثـال
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مـدخل (، وحممـد األخضـر الصـبيحي )حنو النص اجتاه جديـد يف الـدرس النحـوي(، وأمحد عفيفي )انسجام اخلطاب

  .وغريها من املصادر واملراجع) النص واخلطاب واإلجراء(رت دي بوجراند وروب) إىل علم اللغة النصي

وال خيلـــو أي حبـــث مـــن صـــعوبات وعراقيـــل ومشـــاكل، ومـــن بـــني هـــذه الصـــعوبات الـــيت واجهتنـــا يف مســـريتنا 

 البحثيـة ضــيق الوقــت هــذا مــا صــعب علينـا اإلملــام  ــذه الدراســة مــن كــل اجلوانـب أيضــا قلــة املصــادر واملراجــع الورقيــة

والبحـث عنهـا يف املواقـع وإنزاهلـا علــى شـكل نسـخة إلكرتونيـة، أيضـا مــن الناحيـة التطبيقيـة وجـدنا صـعوبة يف تطبيــق  

ع دراسـة معمقـة ومفصـلة هلـذا املوضـو كل األدوات الشكلية والداللية على كل قصائد الديوان ألنه مـن الـالزم إجـراء 

  .حلمد هللاوا العراقيل بإصرارنا وعزميتنا جتاوزنا كل إال أننا

ــداد، وحنمــده ونشــكره علــى توفيقــه وتيســري  ّ  ه لنــا كــل الســبل الجنــاز هــذا العمــلوأخــريا نســأل اهللا التوفيــق والس

حممــد "علـى إرشــاداته وتوجيهاتـه وأيضــا األسـتاذ " طــارق بوخلصـامي"وأيضـا نتقـدم جبزيــل الشـكر إىل األســتاذ املشـرف 

 .   رياالذي هو أيضا مل يبخل علينا جزاه اهللا خ" بوحلية
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 :لسانيات النص ـ 1

وقـــد تعـــددت . تعـــد لســـانيات الـــنص فرعـــا جديـــدا مـــن فـــروع اللســـانيات، موضـــوعها األساســـي هـــو الـــنص

، واللسـانيات text linguisticsلسـانيات الـنص : تسميات هذا املصطلح، وأكثرها استعماال بني البـاحثني هـي

  . text grammarوحنوالنص text uallinguisticsالنصية 

 : ـ المفهوم 1ـ 1

ص من حيـث حـده ومتاسـكه فرع من فروع اللسانيات، يعىن بدراسة مميزات الن: "ت النص بأ اتعرف لسانيا

يف النقـاط  linguistique textuelle، حيدد هـذا الـنص حمـاور اللسـانيات النصـية ]التواصلي[بالغيوحمتواه اال

  : التالية

  .احلد واملفهوم وما يتصل  ماـ 

ــــــ احملتــــــوى التواصــــــلي ومــــــا يوافقــــــه مــــــن عنا لغويــــــة داخــــــل مقــــــام تواصــــــلي ) fonctions(صــــــر ووظــــــائف ـ

)situation communicative.( 

ألن ) textualité(النصــــية مقــــابال للمصــــطلح الغـــــريب : ـــــ التماســــك واالتســــاق أو مــــا نصــــطلح عليــــه بـــــــ

  .)1("االصطالحات السابقة ليست إال تندرج داخلها

وكــذلك دراســة الــنص ) االتســاق واالنســجام( أي أن علــم لغــة الــنص يهــتم بدراســة أدوات التماســك النصــي

  .على أساس أنه وحدة داللية كربى متماسكة األجزاء تؤدي  وظيفة تواصلية معينة

                                           
  . 03. م، ص2009-ه1430، إربد، األردن، 2لسانيات النص حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، عامل الكتب احلديث، ط: أمحد مداس  )1(
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ذلك الفرع من فروع علم اللغـة  الـذي يهـتم بدراسـة  : "علم اللغة النصي بأنه" لفقيصبحي إبراهيم ا"عرف 

وأنواعــه،  اسـك ووسـائلهوانـب عديـدة أمههــا الـرتابط أو التمالـنص باعتبـاره الوحـدة اللغويـة الكــربى، وذلـك بدراسـة ج

، ودور املشـاركني يف الـنص textual contextوأنواعها والسـياق النصـي،  referenceواإلحالة، أو املرجعية، 

  .)1("وهذه الدراسة تتضمن النص املنطوق واملكتوب على حد سواء)  املرسل واملستقبل(

و النص، كما أ ا تبحث يف جمموع األدوات للتماسك النصـي والعناصـر أي أن لسانيات النص موضوعها ه

الرتابط واإلحالة أو املرجعية وأنواعها وغريها، كما أن لسـانيات الـنص علـم يعتمـد علـى املنطـوق : املكونة للنص مثل

أو القــارئ يف واحملكــي ال تقتصــر علــى املكتــوب فقــط، والــيت تعمــل علــى إبــراز صــفة النصــية دون إمهــال دور املتلقــي 

  .حتليل وفهم النص

لســانيات النصــوص أو حنــو النصــوص تــدرس الــنص مــن حيــث هــو بنيــة جمــردة : "فــريى أن" األزهــر الزنــاد"أمــا 

 ر القــارة يف مجيــع النصــوص املنجــزةويكــون ذلــك برصــد العناصــ" نــص"تتولــد  ــا مجيــع مــا نســمعه ونطلــق عليــه لفــظ 

وهـــي يف هـــذا تتقـــاطع يف موضـــوعها مـــع مجيـــع العلـــوم املتعلقـــة بدراســـة   مهمـــا كانـــت مقاما ـــا وتوارخيهـــا ومضـــامينها

الـــنص وجتمعهـــا  فتتجاوزهـــا أل ـــا أقصـــاها جتريـــدا يف مـــا تقيمـــه، فـــال  ـــتم باملضـــمون وإمنـــا تبحـــث يف مـــا يكـــون بـــه 

  . )2("امللفوظ نصا

                                           
. ، ص2000 - ه1421، القـاهرة، 1، ط1علم اللغـة النصـي بـني النظريـة والتطبيـق، دار قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ج: صبحي إبراهيم الفقي )1(

36  .  
  . 18. ، ص1993، 1نسيج النص حبث فيما يكون امللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب، ط: األزهر الزناد )2(
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ــف  . لكــربى للتحليــللســانيات الــنص  ــتم بــالنص باعتبــاره الوحــدة ا: أن" األزهــر الزنــاد"نســتخلص مــن تعري

اجلمـــل الرتكيبيـــة والزمانيـــة، ومـــا كـــان منهـــا باملضـــمرات : كمـــا أ ـــا تنظـــر يف الـــروابط املختلفـــة بـــني مجـــل الـــنص، مثـــل

  . )1(وغريها، وهي يف هذه السمة تلتقي بلسانيات اجلملة

دون البنيـــة النصـــية املتـــوفرة يف الـــنص الـــذي يكـــون : " كمـــا ركـــز أيضـــا يف حديثـــه عـــن لســـانيات الـــنص علـــى

وبــني مــا يــدخل حتــت اجلملــة والــنص، ومــا يــدخل . وينظــر حنــو اجلملــة يف بنيــة اجلملــة. اجلملــة ويســاويها ويتجاوزهــا

  .، وهنا نرى أنه قد ميز بني حنو اجلملة وحنو النص)2("حتت حنو اجلملة وحنو النصوص باالستتباع تداخل وتعاظل

 األساســيةو تيـار جديــد جعـل مــن الـنص مادتــه هــ: "هــو اآلخـر لســانيات الـنص فيقــول" نعمــان بـوقرة"يعـرف 

حيث حصل نوع مـن اإلمجـاع علـى ضـرورة التغيـري وفـق منهجيـة ال تغفـل اجلملـة لكنهـا يف مقابـل ذلـك تعـدها أكـرب 

؛ معىن ذلك أن لسانيات النص هي فرع حديث النشأة يتعامـل مـع الـنص كبنيـة )3(..."وحدة قابلة للتحليل اللساين

  .ألخذ بعني االعتبار دور اجلملة كون النص عبارة عن متتاليات من اجلملكلية يف الدراسة مع ا

 :ـ الوظائف 2 ـ 1

ـــاء الـــنصاختلفـــت وظـــائف لســـانيات الـــنص عنـــد البـــاحثني الهتمـــامهم بالقضـــايا    الـــيت هلـــا عالقـــة وثيقـــة ببن

  :كاالتساق واالنسجام والسياق النصي وبنيات النص وتفسريها ومن بني هؤالء جند

علـــم متـــداخل االختصاصـــات : "يف كتابـــه مـــدخل متـــداخل االختصاصـــات أن لســـانيات الـــنص "فــان ديـــك"

: حيلل النصوص حتليال منظما، ميس األشكال النصـية واألبنيـة النصـية املختلفـة وشـروطها ووظائفهـا وتأثريا ـا املتباينـة
                                           

  . ن. صنسيج النص، املرجع السابق، : األزهر الزناد)1(
  . 19. ص: املرجع نفسه )2(
 - ه1429، عمـان، األردن، 1املصطلحات األساسـية يف لسـانيات الـنص وحتليـل اخلطـاب، عـامل الكتـب احلـديث للنشـر والتوزيـع، ط: نعمان بوقرة )3(

  . 140. ، ص2009
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قاصـد ونصـوص الدعايـة واخلطـب احملادثات اليومية واألحاديـث العالجيـة واملـواد الصـحفية واحلكايـات والقصـص وامل

بـــرغم أن . وإرشـــادات االســـتعمال والكتـــب املدرســـية والكتابـــات والنقـــوش ونصـــوص القـــانون والتعليمـــات ومـــا شـــابه

؛ يتضـح )1("األشكال النصية هذه تكتسب يف العلوم املختلفة انتباها خاصة، وينتج عنها أوجه طرح خمتلفـة القضـايا

الـنص علـى أسـاس أنـه أكـرب وحـدة دالليـة متماسـكة يـؤدي وظيفـة تواصـلية يف أن وظيفة لسانيات النص هي دراسة 

  .سياق معني وحتليل اللغة يف االستعمال

  : وظيفة علم اللغة النصي تنحصر يف أمرين أساسيني مها: "أن" صبحي إبراهيم الفقي"يرى 

 T.DESCRIPTIONالوصف النصي : أوال

  T.ANALYSISالتحليل النصي : ثانيا

فيجـب  صـفالذكر أن املنطلق يف حتديد هاتني الوظيفتني هو أنه ال ميكـن البدايـة بالتحليـل دون الو واجلدير ب

مـــن اجلملـــة األوىل، مث بيـــان املوضـــوعات الـــيت تناوهلـــا الـــنص، وإدراج الدراســـة  بتـــداءاإذن توضـــيح مكونـــات الـــنص 

ــث بيــان الــروابط املوجــودة بــالنص ن أمــن خــالل هــذا ميكــن القــول ؛ )2(..."اإلحصــائية حتــت إطــار الوصــف مــن حي

وظيفــــة علــــم اللغــــة النصــــي أساســــها الوصــــف مث التحليــــل؛ فالدراســــة اللغويــــة النصــــية تقــــوم علــــى الوصــــف لتوضــــيح 

  .مكونات النص انطالقا من اجلملة األوىل، وبيان املوضوعات اليت يدرسها النص

الرتبويـة والتعليميـة، والوظـائف الوظـائف : "ونافلة القول أن للسانيات النص وظـائف عـدة، ميكـن حصـرها يف

النقديـــة واألدبيـــة، والوظـــائف النصـــية، والوظـــائف التحليليـــة، والوظـــائف املؤسســـاتية يف جتنـــيس النصـــوص وتنميطهـــا 

                                           
ر العربيـة  ، القـاهرة، مجهوريـة مصـ1سـعيد حسـني حبـريي، دار القـاهرة للكتـاب، ط: علم الـنص، مـدخل متـداخل االختصاصـات، تـر: فان دايك. تون )1(

  . 11. ، ص2001
  .55. ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي )2(



  العلم، موضوعه ومصطلحاته: لسانيات النص  .............................................  فصل تمهيدي

6 

 

وتصنيفها  والوظـائف اللسـانية باالنتقـال مـن لسـانيات اجلملـة حنـو لسـانيات الـنص، والوظـائف اإلبداعيـة والتخييليـة 

  .)1(..."لتواصلية والتداولية، والوظائف احلواريةواإلنشائية، والوظائف ا

  :ـ المهام 3 ـ 1

البنيويــة والصــياغية ) املتنوعــات(تطــوير البحــث يف البــدائل : "متتلــك لســانيات الــنص مهــام عديــدة تتمثــل يف

  )2("لكليات النصـوص ـ عـرب جمموعـة األدوات املعروفـة يف منـاهج علـم لغـة اجلملـة للوصـول إىل منـاذج وصـفية خاصـة

ال يصــف أبنيــة الــنص فحســب بــل ينبغــي أن حيــدد العمــل االتصــايل للنصــوص "كــذلك لســانيات الــنص هــي علــم 

أبنيــة الــنص وصــياغاته، وذلــك مــن خــالل تضــمنها يف "، كمــا أن لســانيات الــنص تنحصــر يف البحــث عــن )3("أيضــا

جمموعـة أو "علـى أسـاس أنـه ؛ وعليـه فهـي تـدرس الـنص )4("سياقات اتصالية وسياقات اجتماعية ونفسية بوجـه عـام

فضــاء ممتــد وواســع مــن اجلمــل والفقــرات واملقــاطع واملتواليــات املرتابطــة شــكال وداللــة ووظيفــة، ضــمن ســياق تــداويل 

الـــنص الـــيت اهتمـــت  ـــا اللســـانيات البنيويـــة التوزيعيـــة /ثنائيـــة اجلملـــة"ولـــذلك كـــان اهتمامهـــا منصـــبا علـــى ". معـــني

والتماســك )  Les Anaphores( الضــمائر العائــدة: "اجلــة قضــايا مهمــة مثــلومع "والتوليديــة التحويليــة ســابقا

  . )5("خلا... Harmonieواالنسجام ) Cohesion(، واالتساق )La Coherence Tetuelle (النصي 

                                           
  .59. ، ص2015ب، .، د1حماضرات يف لسانيات النص، ط :يمجيل محداو  )1(
. ، ص2004، القـاهرة، مصـر، 1مكتبـة زهـراء الشـرق، طسـعيد حسـن حبـريي، : مدخل إىل علـم لغـة الـنص، تـر: ولفجانج هاينه مان ديرت فيهقجرق )2(

6.  
  . املرجع نفسه، ص ن )3(
  . 09. ص: املرجع نفسه )4(
  .19. حماضرات يف لسانيات النص، املرجع السابق، ص: مجيل محداوي )5(
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  :ـ األهداف 4 ـ 1

عتـه مهمـا كانـت طبي  معرفة كيفية بناء الـنص وإنتاجـه: "للسانيات النص جمموعة من األهداف نذكر منها   

مث اســـتجالء خمتلـــف األدوات واآلليـــات واملفـــاهيم اللســـانية الـــيت تســـاعدنا علـــى فهـــم الـــنص . اخلطابيـــة أو التجنيســـية

باستكشــاف مبــادئ االتســاق اللغويــة والظــاهرة، والتعــرف إىل خمتلــف العمليــات الــيت يســتعني  ــا  ووصــفه وتأويلــه

ــــ)1("مفهــــوم االنســــجام ــــى، إضــــافة إىل ذلــــك تســــاعدنا لســــانيات ال ــــل النصــــوص وتفك" نص عل  يكهــــا وتركيبهــــاحتلي

  . )2("وتشرحيها بنيويا أو توليديا أو تداوليا

 آليـــات متاســـك الـــنص موضـــوعا وعضـــويا معرفـــة"أضـــف إىل ذلـــك أن لســـانيات الـــنص تســـاعد الباحـــث يف 

ـــف خيلـــق تشـــاكل  وكيـــف تتحقـــق القـــراءة املتســـقة واملنســـجمة، وكيـــف تتحـــدد حواريـــة الـــنص وأبعـــاده التناصـــية، وكي

، ومــن هنــا ميكــن القــول أن هــدف لســانيات الــنص هــو البحــث عــن )3("الــنص، ومــا الوظــائف الــيت يؤديهــا الــنص؟

  .مدى متاسك النص وانسجامه

                                           
  .  57. ، صحماضرات يف لسانيات النص، املرجع السابق: مجيل محداوي)1(
  . ن. ص: املرجع نفسه )2(
  .58. صاملرجع نفسه،  )3(
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  :ـ النص 2

  :ـ لغة 1 ـ 2

. رفعــك الشــيء الــنص": "البــن منظــور"للــنص يف خمتلــف املعــاجم، ففــي لســان العــرب ورد املفهــوم اللغــوي  

ــا، رفعــه ّ ــه نص َ احلــديث ينصُ ــصَّ . نــص ّ احلــديث إىل فــالن؛ أي رفعــه، وكــذلك (...) وكــل مــا أظهــر، فقــد نُ يقــال نــص

ها ّت الظَّبية جيدَ   .أي أن النص هنا مبعىن الرفع والظهور   )1("رفعته: نصصته إليه، ونص

جعلـه بعضـه فـوق   واملتـاع(...) نـص احلـديث إليـه رفعـه : "يف القاموس احملـيط فيقـول" الفريوز أبادي"فه ويعر 

  .؛ أي أنه الرفعة والعلو)2("بعض

ٌ صحيح يـدل علـى رفـع وارتفـاع وانتهـاء : "يف مقاييس اللغة فيقول" ابن فارس"كما يعرفه  اد أصل ّ النُون والص

  .مبعىن الرفعة والعلو وبلوغ الشيء؛ أي أن النص جاء هنا )3("يف الشيء

  : اصطالحاـ  2ـ  2

لقــــد تعــــددت التعريفــــات ملصــــطلح الــــنص يف حقــــل اللســــانيات عنــــد كــــل مــــن العــــرب والغــــرب مــــن خــــالل  

  .اجتهادهم يف الدرس اللساين

                                           
)  ن، ص، ص(، مـادة م1992ه ـ 1412ط، بـريوت، لبنـان، .، د7جمـ، دار صـادر، 7لسـان العـرب، ج: مجـال الـدين حممـد بـن مكـرم ابـن منظـور )1(

  . 97. ص
. ص) ن، ص(، مــادة 2005، بــريوت، لبنــان، 8حممــد نعــيم  العرقوســي، مؤسســة الرســالة، ط: قــاموس احملــيط، تــح: حممــد بــن يعقــوب الفــريوز أبــادي)2(

632.  
م، مـادة 1979ـ  ه1400، دمشـق، سـوريا، 1ر الفكـر، طعبـد السـالم حممـد هـارون، دا: مقـاييس اللغـة، تـح: بـن زكريـا أبـو احلسـن أمحـد  بن فـارس)3(
  .356. ص) ن، ص(
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  عند العرب: أـ  2ـ  2

تفاعليـا،  تواصـليا زمكانيـامدونة كالميـة وحـدثا : "حيث عرف النص بأنه ":حممد مفتاح"مفهوم النص عند  ـ

  . ؛ مبعىن أن النص هو مدونة وحدث كالمي)1("مغلقا يف مسته الكتابية، توالديا يف انبثاقه وتناسله

الـنص لـيس إال سلسـلة مـن اجلمـل كـل منهـا يفيـد السـامع "حيث اعترب ": سعد مصلوح"مفهوم النص عند  ــ

؛ أي أن )2("الداخلــة يف تشــكيله أو لنمــاذج اجلمــل حاصــل مجــع للجمــل فائــدة حيســن الســكوت عليهــا، وهــو جمــرد 

  . النص هنا ميكن أن يكون مجلة واحدة أو جمموعة من اجلمل أو خليط من البنيات السطحية

الــنص لــيس " ابــه األســلوبية وحتليــل اخلطــاب بــأنيعــرف الــنص يف كت": عنــد نــور الــدين الســد"ـــ مفهــوم الــنص 

منطوقا أو مكتوبا نثرا أو شعرا أو حـوارا أو منولوجـا، ميكـن أن يكـون  جمموعة مجل فقط، ألن النص ميكن أن يكون

  .)3("شيء من مثل واحد حىت مسرحية بأكملها

النصـية حتقـق للـنص : "إىل أن النصية هي اليت متيز النص من الالّنص، فيقـول" نور الدين السد"كما يذهب 

 لوسـائل اللغويـة الـيت ختلـق النصـيةجمموعـة مـن ا وحدته الشاملة، ولكي يكون ألي نص نصيته ينبغي أن يعتمد علـى

  .)4("حبيث تسهم هذه بوسائل يف وحدته الشاملة

كل بنـاء يرتكـب مـن عـدد مـن اجلمـل السـليمة مرتبطـة فيمـا "النص هو": عند طه عبد الرمحن"مفهوم النص  ــ

  .)5("بينها بعدد من العالقات

                                           
  .12. ، صلسانيات النص حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، املرجع السابق: أمحد مداس )1(
  . 24. ، ص2001، القاهرة، 1، مكتبة زهراء الشرق، ط)اجتاه جديد يف الدرس النحوي(حنو النص : فيأمحد عفي )2(
  . 68. ، ص1997، اجلزائر، 2األسلوبية وحتليل اخلطاب، دار هومة للطباعة والنشر، ج: نور الدين السد )3(
  . ن. ص: املرجع نفسه )4(
  .35. ، ص2000، بريوت، الدار البيضاء، 2يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، ط: طه عبد الرمحن )5(
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  :عند الغرب: بـ  2ـ  2

الباحثني واللسانيني يف الغـرب شـأنه يف ذلـك شـأن االخـتالف املوجـود عنـد العـرب خيتلف مفهوم النص عند 

  :و هناك تعريفات نذكر منها

ــ مفهــوم الــنص عنــد  جهــاز عــرب لســاين يعيــد توزيــع نظــام اللســان : "حتــدد الــنص علــى أنــه": جوليــا كريســتيفا"ـ

عديــدة مــن امللفوظــات الســابقة عليــه أو بواســطة الــربط بــني كــالم تواصــلي يهــدف إىل اإلخبــار املباشــر وبــني أمنــاط 

  .)1("املتزامنة معه، فالنص إذا إنتاجية

ترحاٌل للنصوص وتداخل نصي، ففـي فضـاء نـص معـني تتقـاطع وتتنـاىف ملفوظـات عديـدة " :وتعرفه أيضا أنه

  .)2("مقتطعة من نصوص أخرى

ها ملفهـــوم الـــنص أن الـــنص يف حتديـــد" جوليـــا كريســـتيفا"نســـتنتج مـــن خـــالل هـــذين التعـــريفني الـــيت قـــدمتهما 

يتجاوز كل ما هو لغـوي، فهـو غـري حمصـور يف املقـوالت اللغويـة أمـا يف قوهلـا الـنص إنتاجيـة فتقصـد أن عالقـة الـنص 

  ). هدم ـ بناء(باللغة هي عالقة إعادة توزيع 

للنصــوص وتــداخل نصــي، تقصــد بــه أن الــنص عبــارة عــن جمموعــة نصــوص  وكــذلك مــن خــالل قوهلــا ترحــالٌ 

  . لة، ففي النص الواحد قد جند مقوالت أو ملفوظات مأخوذة من نصوص أخرى يف غري نصها األصليمتداخ

                                           
  . 21. ، ص1997ـ  1991، الدار البيضاء، املغرب، 2، ط1فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، ط: علم النص، تر: جوليا كريستيفا )1(
  . ن. ص: املرجع نفسه )2(
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ــ مفهــوم الــنص عنــد  تتــابع مــرتابط مــن اجلمــل  ويســتنتج مــن : "يــذهب يف حتديــده للــنص إىل أنــه": برينكــر"ـ

أو عالمــة اســتفهام أو ذلــك أن اجلملــة بوصــفها جــزءا صــغريا ترمــز إىل الــنص وميكــن حتديــد هــذا اجلــزء بوضــع نقطــة 

  .)1("عالمة تعجب، مث ميكن بعد ذلك وصفها على أ ا وحدة مستقلة نسبيا

نســتخلص أن الـنص عنــده هــو تتــابع مــن اجلمــل واجلملــة هــي " برينكــر"مـن خــالل هــذا التعريــف الــذي قدمــه 

  ).الكل(والنص ) اجلزء(جزء ال يتجزأ من النص وأن بنية النص هي بنية معقدة وأن مثة عالقة بني اجلملة 

ــ مفهــوم الــنص عنــد  نســمي نصــا جممــوع امللفوظــات اللســانية القابلــة : "عــرف الــنص كمــا يلــي ":جــون ديبــوا"ـ

؛ مبعــىن أن الــنص هــو )2("للتحليــل؛ فــالنص مــزيج مــن املواضــعات اللســانية الــيت ميكــن أن تكــون منطوقــة أو مكتوبــة

  .يف نظام معنيجمموعة من العالمات اللسانية والغري لسانية املتناسقة 

ــ وحــدة اللغــة املســتعملة ولــيس حمــددا ": يعرفــان الــنص بأنــه": رقيــة حســن"و " ياهاليــد"مفهــوم الــنص عنــد   ـ

والـنص ال شـك أنـه خيتلـف عـن اجلملـة يف ... والنص يرتبط باجلملة بالطريقة اليت ترتبط  ـا اجلملـة بالعبـارة... حبجة

  .وال حيدد حبجة كما أن النص هو جمموعة من اجلمل املرتابطة ؛ مبعىن أن النص هو اللغة املستعملة)3("النوع

  :األدوات -3

  : ـ لغة 1 ـ 3

وتبـــني أ ـــا ، القـــواميس لتحديـــد أصـــل هـــذه الكلمـــةإنـــه مـــن األساســـي الرجـــوع إىل خمتلـــف املعـــاجم العربيـــة و 

   : وقد وردت يف" أداة"ر مأخوذة من اجلذ

                                           
  .103. م، ص1997، القاهرة، 1ان، ط، الشركة املصرية للنشر لومج)املفاهيم واالجتاهات(علم اللغة النصي : سعيد حسن حبريي)1( 
  . 37. م، ص2008 -ه1429، إربد، األردن، 1، عامل الكتب احلديث، ط)يف تنمية القراءة الناقدة(استثمار النصوص األصلية : لطيفة هباشي )2(
  .29. ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: الفقي صبحي إبراهيم )3(
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  .)1("وهي آلته اليت تقيم حرفته: ولكل دي حرفة أداة. اتألف األداة واو ألن مجعها أدو : "لسان العرب ـ

إذا قـــواه عليـــه : يـــداءإاء علـــى كـــذا يؤديـــه أددوات، و اآللـــة، واجلمـــع األ: األداة: "ــــ تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة

وآذى الرجـل أيضـا أي قـوي مـن األداة، فهـو مـؤد بـاهلمز، أي . وأعانه، ومن يؤذيين على فالن، أي من يعينـين عليـه

  .)2("فهو أودى،أي هلك ـوأما مود بال مهز. شاك يف السالح

  .)3(اآللة الصغرية: األداة: كذلك يف املعجم الوسيط  ــ

هــي : وتأسيســا علــى ذلــك ميكــن القــول بــأن هــذه املعــاجم انطــوت علــى وجهــة نظــر واحــدة علــى أن األداة

  .الطريقة أو الوسيلة أو اآللة اليت يستعان  ا إلجناز غرض ما

  :ـ اصطالحا 2 ـ 3

احلـرف ومـا تضـمن مـن : "هـي ذلـك) األداة(ومتاشيا مع ما مت ذكره يف التعريـف اللغـوي جنـد أن هـذه الكلمـة 

ُب، أمس، سوى، من  ال يكون، حاشا، ليس: ألمساء واألفعال مثلمعىن من الظروف وا   .)4("يف، عن، الالم، ر

  م أو للداللـــة علــى معـــىن يف غريهـــا الكــالاللفظـــة تســـتعمل للــربط بـــني: كمــا قـــد جــاء يف اصـــطالح النحــويني

  .)5(كالتعريف يف االسم أو االستقبال يف الفعل، واجلمع أدوات

  .خلا... م وترابطه وموازنته وتوحيدهونافلة القول أن األداة هي عبارة عن آلة ربط حتافظ على تنسيق الكال

                                           
  .48. ص، 1، مج1، طلسان العرب، املرجع السابق: ابن منظور)1(
  .30. س، ص.، القاهرة، د1تاج اللغة وصحاح العربية، دار احلديث، مج: أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري )2(
  .10. م، ص2004، 4الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، طاملعجم : جممع اللغة العربية )3(
  . 67. م، ص1992، بريوت، لبنان، 1املعجم املفصل يف النحو العريب، دار الكتب العلمية، ط: عزيزة فوال يا بيت)4(
  . 10. ، صاملعجم الوسيط، املرجع السابق: جممع اللغة العربية )5(
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  :التماسك -4

  :لغة ـ  1 ـ 4

وقـد " مسـك"إذا ما حبثنـا يف املعـاجم اللغويـة عـن األسـاس اجلـوهري هلـذه الكلمـة جنـدها مـأخوذة مـن اجلـذر  

  :وردت يف

ــ لســان العــرب بــادن متماســك؛ أراد أنــه مــع "يف حــديث ابــن أيب هالــة يف صــفة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : ـ

  .)1("خللق كأن أعضاءه ميسك بعضها بعضابدانته متماسك اللحم ليس، مبسرتخيه وال منفضجه أي أنه معتدل ا

  . )2("احتبس، واعتصم به: أمسك ومتاسك ومتسك واستمسك ومسك: "ـ القاموس احمليط

  . )3("ما أمتسك به: يل فيه مسكة أي: ما يتمسك به؛ يقال: واملسكة بالضم": ـ كذلك تاج العروس

وعليـه ميكـن اإلمجـاع مـن .  )4("واعتصـمأخـد بـه وتعلـق : مسكا: مسك بالشيء: "ـ أيضا يف املعجم الوسيط

  .التحكم  هي  االحتباس والرتابط" مسك"فظة خالل هذه التعريفات على أن ل

وميسـك السـماء أن تقـع    {:  قد وردت يف القرآن الكرمي يف قولـه تعـاىل" مسك"ومن زاوية أخرى جند لفظة 

  ).65/احلج ( }نه إن ا بالناس لرؤوف رحيمعلى األرض إال بإذ

  ). 43/الزخرف(   }أوحى إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي{: و أيضا يف قوله تعاىل

                                           
  .488. ص، 10جم، لسان العرب، املرجع السابق: ابن منظور)1(
  . 1532. م، ص2008، القاهرة، 1أنس حممد الشامي و زكريا جابر أمحد، دار احلديث، مج : القاموس احمليط، تح: الفريوز أبادي )2(
  .334. م، ص1993، الكويت، 27مصطفى حجازي، الرتاث العريب، ج: تاج العروس، تح: حممد مرتضى احلسيين الزبيدي)3(
  .869. ، صاملعجم الوسيط، املرجع السابق: العربيةجممع اللغة  )4(
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  . االعتدال والتحكم والتسخري: من خالل هاذين القولني يتضح أن هذه اللفظة حتمل داللة 

    :ـ اصطالحا 2 ـ 4

تعمـــل علـــى الـــربط وحتقيـــق  ـــا علـــم اللغـــة النصـــي وذلـــك لكونـــه آلـــة  د التماســـك مـــن املفـــاهيم الـــيت اهـــتميعـــ

وسيلة أساسية للتفكري البشري، لوجود صلة وثيقة بـني "التكامل والتالحم بني أجزاء النص وتشكيله وتفسريه؛ ألنه 

ــرب نظــام يكشــف عــن كــل األجــزاء النصــية وكيفيــة . )1("اللغــة والتفكــري ــب "عــالوة علــى ذلــك يعت ــرتابط بــني الرتاكي ال

لتشـــكل وحـــدة متناســـقة متّســـقة مبـــا تقـــوم بـــه ر للغـــة، إذ تتـــآزر الرتاكيـــب والعناصـــم اوالعناصـــر اللغويـــة املختلفـــة لنظـــا

و ــذا يصــبح   )2("الــيت يتعلــق بعضــها بــبعض يف أنظمــة متماســكة... فتجمــع العناصــر ،تالحمالــابط مــن دور يف الــرو 

  . حضوره واجب يف أي نص

أجــزاء اجلملــة  وأيضــا بالعالقــات بــني التماســك يهــتم بالعالقــات بــني : "كمــا تنبــين وجهــة نظــر أخــرى إىل أن

ــــا  ــــه داخلي ــــالنص ومــــا حيــــيط ب ــــا هلــــذا يهــــتم أيضــــا ب ــــاب، خالف ــــه، وبــــني النصــــوص املكونــــة للكت ــــنص وفقرات مجــــل ال

 ا، إال أ ــا متماســكة فيمــا بينهــاالســور القرآنيــة، علــى الــرغم مــن اخــتالف نزوهلــ ه، وخــري مثــال علــى هــذ)3("وخارجيــا

والظروف املنسوبة إليها يف التأويل، وأيضا إىل الرابط الداليل املـتحكم يف اجلمـل، إذا وهذا راجع إىل وحدة املوضوع 

  .  جند من كل هذا أن التماسك خاصية، ميزة، طريقة جيب أن تتوفر يف أي نص

                                           
  .98. ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي )1(
  .339. م، ص2015، الرباط، 1تأصيل النظريات اللسانية احلديثة يف الرتاث اللغوي عند العرب، دار األمان، ط: هدى صالح رشيد )2(
  .97. ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: ي إبراهيم الفقيصبح )3(
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  :ـ التماسك النصي 5

  :ـ المفهوم 1 ـ 5

ذلـــك ألن الـــنص   بـــه إطـــار علـــم اللغـــة النصـــي واهتمـــوامصـــطلح ظهـــر يف : نشـــري إىل أن التماســـك النصـــي 

يشــكل وحــدة كليــة تنطــوي علــى جمموعــة مــن العالقــات، هــذه األخــرية تســاهم يف تشــكيل الــرتابط وتســهيل عمليــة "

  .  ، هلذا أخد التماسك النصي عناية كبرية، فبواسطته ميكن التمييز بني ما هو نص  والالّنص)1("التفسري

ص وتالحــــم وحــــد ا مــــن خــــالل جمموعــــة مــــن كمـــا يتبــــني أن التماســــك النصــــي يســــعى إىل تشــــكيل النصـــو 

يعتمــد علــى فهــم كــل مجلــة مكونــة   خاصــية دالليــة للخطــاب": الــيت حتمــل خصــائص معينــة ذلــك لكونــهالعالقــات 

إضـافة  داخلي تام بصورة كاملة وموحـدة من أجل حتقيق انسجام )2("للنص يف عالقتها مبا يفهم من اجلمل األخرى

النحوية بني أجزاء الـنص لتحقيـق الـرتابط الكامـل بـني بدايـة الـنص وآخـره دون  إىل ذلك يسعى إىل توظيف اآلليات

الفصــل بــني املســتويات اللغويــة املختلفــة؛ ألن مجــل الـــنص البــد أن تــرتابط يف نظــام معــني وال يــتم ذلــك إال بوجـــود 

 و فقراتــهجــزاء الــنص أو مجــل الــنص أ، ومــن هنــا يكــون التماســك النصــي هــو وجــود عالقــة بــني أ)3(ســياق مناســب

  .لفظية أو معنوية، لكون هذه العالقة مفيدة جدا يف تفسري النص

                                           
  . 244. م، ص1992ط، الكويت، .بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة، د: صالح فضل )1(
  .ن. املرجع نفسه، ص )2(
  . 100. ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي )3(
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  :ـ الدراسات 2 ـ 5

إن مصطلح التماسك النصي حظي باهتمام كبري من طرف علماء لسانيات الـنص العتبـاره خاصـية مميـزة يف 

  .)1(اخلطاب، ويف واقع األمر هناك من اعتربه كل شيء يف التحليل النصي

  :د العربـ عن ـ أ 2 ـ 5

   :عند القدامىـ ـ

لقــد كانــت قضــية التماســك النصــي قضــية بالغــة األمهيــة عنــد الدارســني القــدامى خــالل تبصــرا م يف حبـــك 

كــــالتالحم والــــنظم، تناســــب : ، ولقــــد عــــاجلوه معاجلــــة فكيــــة مــــن خــــالل مصــــطلحات متعــــددة)2(الكــــالم ومتاســــكه

  :الدارسني جند، ومن أبرز هؤالء )3(األجزاء، االنسجام، املشاكلة

وأجود الشـعر مـا "حيث أدىل برأيه يف قضية التماسك عندما عرف الشعر إذ يقول   ):ه255" (اجلاحظ" ــ

رأيته متالحم األجزاء، سهل املخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهـو جيـري علـى 

الشــعر الــذي ال تنســجم وال تلــتحم وال تــرتابط ألفاظــه مــع  ، فهــو  ــذا يــذم ويســتكره)4("اللســان كمــا جيــري الــدهان

بعضـها الــبعض، فالتماسـك أو الــرتابط بــني أجـزاء الــنص شـرط ومعيــار أساســي يف فهـم املعــاين والتواصـل بــني املرســل 

 .)5(واملتلقي

                                           
  . 263. ، صبالغة اخلطاب وعلم النص، املرجع السابق: صالح فضل )1(
  .171. م، ص2005، القاهرة، 1النص واخلطاب واالتصال، األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي، ط: حممد العبد )2(
  .41. م، ص2008، األردن، 1، عامل الكتب احلديث، ط)دراسة يف العالقة بني النص والسياق(اخلطاب القرآين : خلود العموش )3(
  .67. 1ص، . ت، ص.ط، بريوت، د.عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، د: البيان والتبيني، تح: اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر )4(
  .62. 61ص، . ، صقرآين، املرجع السابقاخلطاب ال: خلود العموش )5(
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ــ عبــد  ــث نظــر إىل الــنص نظــرة ):ه471" (القــاهر اجلرجــاين"ـ ــأن الــنص القــرآين حبي  متاســكية نصــية، إذ أقــر ب

نص واحد ذو بنيـة كليـة واحـدة لشـدة متاسـك آياتـه وسـوره بـالرغم مـن اخـتالف أسـلو ا وتفـاوت نزوهلـا أل ـا تتسـم 

واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الـذي يقتضـيه علـم النحـو وتعمـل علـى "، )1(بالتماسك املوضوعي

  الــيت رمســت لــك فــال ختــل بشــيء منهــا فــظ الرســومقوانينــه وأصــوله، وتعــرف مناهجــه الــيت  جــت فــال تزيــغ عنهــا، وحت

ـــا ال نعلـــم شـــيئا يبتغيـــه النـــاظم بنظمـــه غـــري أن ينظـــر يف وجـــوه كـــل بـــاب وفروقـــه تنبـــين وجهـــة نظـــر   )2(..."وذلـــك أنّ

هنــا علـى أن الــنظم يكمــن يف وضـع األلفــاظ موضــعها يف الرتتيـب والتــأليف واالختيــار وعليـه تــربز القيمــة " اجلرجـاين"

 .ا يدل على أن فكرة االنسجام النصي واضحة كوضوح الشمس عندهالنصية، وهذ

مــن زاويــة أخــرى جنــده اهــتم بوصــف الطــرق والوســائل الــيت يــتم  ــا انســجام الــنص ومتاســكه كطريقــة الوصــل 

ض ّ لــبعض األدوات   والفصــل، والــيت فيهــا يتمثــل التماســك الشــكلي والــداليل وصــوال إىل التماســك الكلــي لــذلك تعــر

فـأمر العطـف إذن موضـوع علـى انـك تعطـف : "خل الـيت تسـاهم بشـكل كبـري يف الـرتابط الشـكليا. ..اءكالواو، والفـ

تـــارة مجلـــة علـــى مجلـــة، وتعمـــد أخـــرى إىل مجلتـــني أو مجـــل فتعطـــف بعضـــا علـــى بعـــض مث تعطـــف جممـــوع هـــذه علـــى 

  .)3("جمموع تلك

ــ خالفــا لــذلك جنــد  الــذي أفــاد البحــث يف الوســائل والعالقــات والكيفيــات  ):ه684" (حــازم القرطــاجين"ـ

نها معـاين : "اليت يتماسك  ا الـنص، حيـث يقـول ّ ومـن القصـائد مـا يكـون اعتمـاد الشـاعر يف فصـوهلا علـى أن يضـم

جزئيــة تكــون مفهوما ــا شخصــية، ومنهــا مــا يقصــد يف فصــوهلا أن تضــمن املعــاين الكليــة الــيت مفهوما ــا جنســية أو 

                                           
  .126. 125ص، . ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي )1(
  .127. م، ص2002ط، بريوت، .دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، املكتبة العصرية، د: عبد القاهر اجلرجاين )2(
  .256. ص: املرجع نفسه )3(
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؛ حييـل هـذا القـول )1("مـا يقصـد يف فصـوهلا أن تكـون املعـاين املضـمنة إياهـا مؤتلفـة بـني اجلزئيـة والكليـة نوعية، ومنها

كالتناسـب واالقـرتان وااللتئـام، وقـوانني االبتـداء، والـيت ميكـن : أشـار إىل مفـاهيم متنوعـة وخمتلفـة "القرطاجين"إىل أن 

  :وة على ذلك هناك الكثري من الدارسني أيضا، عال"مصطلح التغريض"إدراجها يف مصطلح واحد أال وهو 

  )ه982(ابن طباطبا -               

  )ه530(أسامة بن منقذ  -              

  : عند المحدثين ــ

مصــــطلح التماســـك النصــــي مبصـــطلح مغــــاير وهــــو " حممــــد خطـــايب"لقـــد اســــتخدم  ":حممـــد خطــــايب"ــــ عنــــد 

تسـاق ذلـك التماسـك الشـديد بـني األجـزاء املشـكلة لـنص أو يقصـد عـادة باال: ، إذ عرفـه قـائال"االتسـاق"مصطلح 

خطــاب مــا، ويهــتم فيــه بالوســائل اللغويــة والشــكلية الــيت تصــل بــني العناصــر املكونــة جلــزء مــن خطــاب أو خطــاب 

  .)2(برمته

ما هو إال البحث عـن كيفيـة اتسـاق اخلطـاب الشـعري والتنقيـب " خطايب حممد"إن اهلدف الذي يسعى إليه 

نصـــية ال تلغــي الـــرتاث برمتـــه، وال تستنســـخ كــل معطيـــات احلضـــارة الغربيـــة اللســانية والنقديـــة، كمـــا عـــزز  عــن قواعـــد

اخلطـاب يتفـرع : الـيت ينسـجم اخلطـاب فيهـا كـاآليت" فان دايـك"عرضه للتماسك النصي يف أعمال  "حممد اخلطايب"

  .)3(ة الرتابط واالنسجامإىل وظيفتني داللية وتداولية، وحتوي الوظيفة الداللية العناصر التالي

                                           
م     1981، بــريوت، لبنــان، 2حممــد احلبيــب ابــن اخلوجــة، دار الغــرب اإلســالمي، ط: منهــاج البلغــاء وســراج األدبــاء، تــح: أبــو حــازم احلســن القرطــاجين )1(

  .295. ص
  .05. م، ص1991، بريوت، 1، املركز الثقايف العريب، ط)مدخل إىل انسجام اخلطاب(لسانيات النص : حممد خطايب )2(
، رسـالة ماجسـتري، قسـم اللغـة العربيـة وآدا ـا،  )دراسة تطبيقية يف ضوء لسـانيات الـنص(التماسك النصي يف سورة التوبة : خالد مخيس مصطفى فراج )3(

  .43. م، ص2009هـ 1430كلية اآلداب، جامعة الريموك، األردن، 
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ــ عنــد  يــرى أن التماســك النصــي هــو عبــارة عــن عالقــات قائمــة علــى العالقــة بــني ": صــبحي إبــراهيم الفقــي"ـ

، وعليـــه ميكـــن )1(الكلمـــات داخـــل اجلملـــة الواحـــدة، مث بـــني الكلمـــات داخـــل عـــدة مجـــل  فالثـــاين قـــائم علـــى األول

السـور "ومجـل الـنص وفقراتـه وخـري مثـال علـى هـذا   جزاء اجلملةيهتم بالعالقات بني أالرتجيح بأن التماسك النصي 

  . )2(والرابط ما هو إال رابط داليل شكلي" القرآنية

  متكنــه مــن اســتيعاب الــنص وتفكيكــهكمــا يعطــي قيمــة ودور للمتلقــي؛ وذلــك المتالكــه الكفايــة الالزمــة الــيت

وتتمثـــل هـــذه الكفايـــة يف معرفـــة لغـــة الـــنص، وأســـلوبه . قائـــل الـــنص والـــنص واملتلقــي: وأيضــا لوجـــود حـــوار قـــائم بـــني

  . )3(فالقارئ له مكانة جوهرية يف عملية التفسري... وسياقه

ــ عنــد  أن التماســك عبــارة عــن منــط حتليلــي  ولــذلك جنــده يركــز علــى " ســعد مصــلوح"يــرى ": ســعد مصــلوح"ـ

خليــة النصــية يف اجلملــة، مــن أجــل حتقيــق بنــاء ســليم ومســتقيم، فــإذا كانــت اجلمــل ســليمة البنــاء فــإن العالقــات الدا

ّ عن مصطلح )4(النص يكون متماسكا هـذا األخـري " السـبك"مبصطلح مغاير وهـو " التماسك"، كما جنده أيضا عرب

حــداث اللغويــة الــيت ننطقهـــا الـــنص، أي األر ق  ــا خاصــية االســتمرارية يف ظــاهبالوســائل الــيت تتحقـــ"الــذي خيــتص 

ونسمعها يف تعاقبها الزمين، واليت تنتظم مع بعضها البعض وفقـا للمبـاين النحويـة، هـذه األخـرية الـيت ال تشـكل نصـا 

  .)5("إال إذا توفرت الوسائل اليت جتعل من النص حمتفظا بكينونته واستمراريته

لنحوية الـيت تتـوزع علـى سـطح الـنص وتـرتبط يتحقق من خالل الوسائل ا" سعد مصلوح"إذا فالتماسك عند 

  .بني أحشائه لضمان خاصية االستمرارية

                                           
  .49. ، صالسابق علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع: صبحي إبراهيم الفقي )1(
  .99. 98ص، . ص: املرجع نفسه )2(
  . 110. ص : نفسه ملرجعا )3(
  . 44. ، صالتماسك النصي يف سورة التوبة، املرجع السابق: خالد مخيس مصطفى فراج )4(
  .227. م، ص2006، القاهرة، 1يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية، عامل الكتب، ط: سعد مصلوح )5(
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  : ـ ب ـ عند الغرب 2 ـ 5

 ية للتفريـق بـني مـا هـو نـص وغـري نـصلقد اهتمت الدراسات الغربيـة بالتماسـك النصـي لكونـه قاعـدة أساسـ 

وض والتــداخل، وأيضـــا إىل طبيعـــة ومل تتفــق الدراســـات الغربيـــة علــى تعريـــف حمـــدد لــه، لكونـــه حيمـــل شــيء مـــن الغمـــ

  )1(الــنص ذاتــه لتعــدد التوجهــات والتخصصــات وهــذا مــا جعــل األمــر أكثــر صــعوبة يف حتديــد مفهــوم عــام وشــامل لــه

ـــاج إىل املزيـــد مـــن التوضـــيح  واســـتنادا علـــى هـــذا الكـــالم جتـــدر اإلشـــارة إىل أن التماســـك النصـــي خاصـــية نصـــية حيت

  :الدارسني الغربيني جند والنقاش وإذا ما تتبعنا مفاهيمه عند

 )Halliday& Ruqaya hasan": (رقية حسن"و " هاليداي"عند  ــ

الكيفيــة الــيت جتعــل "يف كونــه " رقيــة حســن"و " هاليــداي"عنــد ) Cohesion" (التماســك"يكمــن مفهــوم  

، كمـا )2("الشـفاهيةوحدات النص مرتابطة، وقد يكون ذلـك الـرتابط حنويـا، أو معجميـا أو صـوتيا كمـا يف النصـوص 

ر يف كـل نـص وإبقائـه علـى الطريـق الصـحيح بواسـطة أدوات تتـوف  أيضا على تركيـز أفكـار القـارئ" سكالتما"يعمل 

خل  وال يتجســد التماســك يف املســتوى الــداليل فقــط وإمنــا يتجســد أيضــا يف ا... لــذا  حــروف العطــف، لكــن: مثــل

  . )3(ألشكال تتحقق كتعابريألن املعاين تتحقق كأشكال  وا: النحو واملفردات

 ) Brown& Yule": (براون ويول"ـ عند 

                                           
، رســـالة دكتـــوراه، كليـــة الدراســـات العليـــا، اجلامعـــة األردنيـــة  )دراســـة تطبيقيـــة يف  ـــج البالغـــة(التماســـك النصـــي : ى جـــواد فضـــل حممـــد الـــوداعيعيســـ )1(

  . 25. م، ص2005
)2( Ruqaya Haasan : Gramatical Cohesion in Spoken and Written English, University of 

London, Part 1  Pag. 03. 26. املرجع نفسه، ص: عيسى جواد فضل حممد الوداعي: نقال عن . 
  .15. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )3(
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: علـى مجلـة مـن العناصـر مـن بينهـا" حتليـل اخلطـاب"يف كتا مـا " بـراون ويـول"لقد اعتمـد كـل مـن الباحثـان  

بل املعاين ال تكمن يف األدوات اللغوية املستعملة بل لدى املتكلم الذي يسـتعمل تلـك األدوات ويوظفهـا بشـىت السـ

إعالنـــــات، ظـــــروف : وعـــــةلتحقيـــــق املقاصـــــد والنوايـــــا  وخـــــري مثـــــال علـــــى هـــــذا وجـــــود منـــــاذج خطابيـــــة متعـــــددة ومتن

ـــل حتليـــل واضـــح ومفصـــل مـــن أجـــل التســـهيل علـــى ا. ..اجتماعيـــة   الـــدارس تطبيقهـــا ووضـــع ســـياق مناســـبخل، حتّل

التعامليــــة : ة الــــوظيفتنيوأيضــــا علــــى حملــــل اخلطــــاب أال يغفــــل الوظــــائف الــــيت تســــهم يف بنــــاء متاســــك الــــنص خاصــــ

والتفاعلية؛ كون الوظيفة األوىل متمثلة يف التعبري عن املضامني، والوظيفة الثانية يف التعبري عـن العالقـات االجتماعيـة 

  . )1(واملواقف الشخصية

ــب/ا أيضــا جيعــالن مــن املــتكلمخالفــا هلــذ إذ ال وجــود لعمليــة  قلــب عمليــة التواصــل القــارئ/املســتمع و الكات

ـــــاب هـــــم الـــــذين ميلكـــــون املواضـــــيع واالفرتاضـــــات، أمـــــا القـــــراء يؤولـــــون : ل دون أطـــــراف مســـــامهة حبيـــــثتواصـــــ الكتّ

  . )2(ويستدلون

 )Van dyke": (فان دايك"عند  ــ

لإلشــارة إىل عالقــة خاصــة بــني اجلمــل، ولتوضــيح ) الــرتابط( مفهــوم التماســك النصــي" فــان دايــك"اســتعمل  

  : عدمها مثلو املقبولية أ: جيمعها قاسم مشرتكذلك بشكل ملموس قام بإعطاء أمثلة متنوعة وخمتلفة 

  .أ ـ جون أعزب، فهو إذن غري متزوج

  . ب ـ جون أعزب، إذن فقد اشرتى كثريا من األسطوانات

                                           
  .01. م، ص1993حممد لطفي الزليطين ومنري الرتيكي، جامعة امللك سعود، الرياض، : حتليل اخلطاب، تر: براون ويول )1(
  . 49. 48ص، . ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )2(
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  .هي عاصمة هولندا جـ ـ جون أعزب، وإذن فأمسرتدام

  غــري مقبولــة) ج(مقبوليــة واجلملــة  أقــل) ب(مقبولــة واجلملــة ) أ(عنــد النظــر إىل هــذه اجلمــل جنــد أن اجلملــة 

: كـــذلك لـــيس بالضـــرورة أن يكـــون الـــرتابط هـــو وجـــود الـــروابط، أو عـــدم وجـــود الـــروابط؛ يعـــين عـــدم الـــرتابط مثــــل

  . )1(سكا ا مثامنائة ألف. أمسرتدام عاصمة هولندا

  .)2(كما يرى أن حتليل االنسجام حيتاج إىل حتديد نوع الداللة اليت ستمكننا من ذلك

 ) Hadumod Bessmann": (بومسان"عند  ــ

ـــف   ـــف تعري ـــف " بومســـان"ال خيتل ـــة حســـن"و " هاليـــداي"عـــن تعري ـــرب التماســـك النصـــي وســـيلة "رقي ، إذ يعت

: أيضـا يبـني وجهـة نظـر أخـرى وهـي  )3()يـة وصـوتيةحنويـة معجم: (تساعد يف حتقيق ترابط النص يف كـل املسـتويات

وضـــغط بعـــض عناصـــر  ر،تكـــرار بعـــض العناصـــ: األمـــور منهـــا أن التماســـك النصـــي ال حيصـــل إال بواســـطة مجلـــة مـــن

النص بواسطة احلذف، إعادة الصياغة، التوازي، استخدام بعض العناصر النحويـة أو الصـرفية، وذلـك ألجـل إظهـار 

  . )4(عالقات بني اجلمل

لبنة القول من كل هذا هي أن الدراسات النصية اليت اهتمت بقضية التماسك النصـي مل تتفـق فيمـا بينهمـا  

  :على مصطلح واحد وميكن تقسيمها إىل أربعة أقسام

                                           
  .31. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )1(
  . 32. ص: املرجع نفسه )2(
  .41. ، صالتماسك النصي يف سورة التوبة، املرجع السابق: خالد مخيس مصطفى فراج )3(
)4( Hadumod Bussmann : Rutledge Dictionary of Langage Linguistic Translated and Edited by 

Gregory, Routledge, London and New york, 1996, p. 81. التماسك النصي يف : خالد مخيس مصطفى فراج: نقال عن
  . 42. ، صسورة التوبة، املرجع السابق
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كمفهــوم عــام، بــل جمــرد خاصــية ينبغــي أن نعاجلهــا   مل يعرفــوا مصــطلح التماســك النصــي: القســم األول -    

  . )1(خلا. ..ة اخلطاب، أو حنو النصو نظرييف علم الداللة، أ

 يــولو  اون بــر : اكتفــوا بعــرض كتــب ودراســات متتبعــة مــا قالــه هــذا الــنص أو ذاك مثــل: القســم الثــاين -    

  . )2(خلا. ..هاليداي ورقية حسن

) الســــــــبك(إىل التماســــــــك الشــــــــكلي  التماســــــــك النصــــــــي حــــــــاولو تقريــــــــب مفهــــــــوم: لقســــــــم الثالــــــــثا -   

Cohesion احلبك(، والتماسك الداليل (Coherence)3( .  

وهناك من قدموا تعريفا للتماسك النصي من خالل املزج بني املستوى الشـكلي والـداليل : القسم الرابع -   

  . )4(صبحي إبراهيم الفقي: ومن بينهم

 ابطهنــاك مــن يطلــق عليــه مصــطلح الــرت بعــد، ألن  لف مل حيــدد مصــطلح التماســك النصــيواستخالصــا ملــا ســ

  ). السبك واحلبك(وهناك من يطلق عليه مصطلح االتساق واالنسجام 

  :ـ األهمية 3 ـ 5

  :)5(تكمن أمهية التماسك النصي يف 

 .الرتكيز على كيفية تركيب النص كصرح داليل: أوال

 .إعداد روابط التماسك املصدر الوحيد للنصية: ثانيا

                                           
  .125. م، ص1996، الدار البيضاء، 1التشابه واالختالف حنو منهجية مشولية، املركز الثقايف العريب، ط: حممد مفتاح )1(
  .  92. 11ص، . ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )2(
  . 227. ، صسعد مصلوح )3(
  . ن. ص: املرجع نفسه )4(
  .100. ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: الفقي صبحي إبراهيم )5(
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  .التعرف على ما هو نص وما هو غري ذلك:  ثالثا

  . الربط بني اجلمل املتباعدة زمنيا:  رابعا

  :ـ األدوات 4 ـ 5

أدوات متاســـك داخليـــة وأخـــرى خارجيـــة، : أن أدوات التماســـك النصـــي تكمـــن يف )1(يـــرى بعـــض الدارســـني 

بعضــها يتعلــق بالســياق وداللتــه وهــو مــا يطلــق عليــه بــأدوات التماســك اخلــارجي  وبعضــها يتعلــق بالشــكل وهــو مــا 

  .يطلق عليه بأدوات التماسك الداخلي، وهي الوسائل اليت يتم  ا الربط والوصول إىل الرتابط النصي

  :يما يلي شكل توضيحي يربز أدوات التماسك النصي والتداخل احلاصل بينهاوف

   

                                           
  .حممد خطايب، وصبحي إبراهيم الفقي، وآخرونهاليداي ورقية حسن، : أمثال )1(
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  .رسم ختطيطي يوضح أدوات التماسك النصي: )01(الشكل رقم 

 

 

 أدوات التماسك النصي

الســــــياق يعـــــــرب 

عــــــــــن األدوات 

 التماســــــــــــــــــــكية

  ـ اإلبدال ـ احلذف ـ                العطفـ املرجعية   ـ العطف 

      املقارنة       ـ التكرار

  التكرار باملعىنـ               

  الرتادف     ـ  ـ املعجم 

  ـ االنضواء           ـ الرتبة

  التخصيص                 

منية              ّ   ـ السببية ـ الز

 مشرتكة داللية شكلية

 اإلحالة اخلارجية السياق

 داخلية خارجية
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  :توطئة

ولكــن "االتســاق" أعمــاال هامــة حــول مســألة  1975/1976لقــد عــرف منتصــف الســبعينات خاصــة ســنيت 

 مـــن خـــالل مؤلفهمـــا"رقيـــة حســـن"و "هاليـــداي" هـــو عمـــل البـــاحثني؛ املســـألة بصـــفة شـــاملةعمـــل عـــاجل هـــذه أهـــم 

النص مـن جمـرد متتاليـة واهلدف من ذلك هو حتديد ما مييز   Cohesion in Englich "االتساق يف االجنليزية"

  .)1(عالقة بينهامن اجلمل ل

 "االتسـاق"ولقد ارتأينا يف هذا الفصـل أن نعـرض أهـم املسـائل الـيت تناوهلـا هـذان املؤلفـان فيمـا يتعلـق مبسـألة 

  .للشاعر صالح الدين باوية "صباح اخلري يا عرب"وأهم أدواته الشكلية ودورها يف ربط أجزاء النص يف ديوان 

 Cohérenceاالتساق : أوال

  :ـ لغة 1 ـ 1

  :حيث يقول) ق/س/و(يف املعاجم العربية حتت اجلذر اللغوي  "االتساق"جاء مفهوم لفظة 

  ."فقد محلته ، وكل شيء وسقته" :ابن منظور  ــ

ووســقت الشــيء  . ر محلهــا قيــل أوسـقت أي محلــت وســقاوســقت النخلــة إذا محلـت، فــإذا كثــ" :وأيضـا قــال 

  .)2("أسقه وسقا إذا محلته

                                           
كليـة اآلداب واللغـات،   االتساق واالنسجام يف القرآن، رسالة لنيل دكتوراه يف ختصص لسانيات النص، قسم اللغة العربية وآدا ـا،: مفتاح بن عروس  )1(

  . 203. ، ص2008 ـ 2007جامعة اجلزائر، 
   . 379. ، صلسان العرب، املرجع السابق: ابن منظور )2(
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. وســق الليــل واتســق؛ وكــل مــا انضــم، فقــد اتســق"، وقــد "ضــم مــا دخــل فيــه الليــل ومــا: والوســوق" :أيضــا 

  .)1("والطريق يأتسق ويتسق أي ينضم

امتالؤه واجتماعه واستواؤه ليلـة ثـالث عشـرة : وما وسق، أي وما مجع وضم، واتساق القمر" :ـ ويقول الفراء

  .)2("و أربع عشرة

ــ كمــا جــاء معــىن االتســاق يف معجــم مــنت اللغــة ضــمه ومجعــه : االتســاق مــن وســقه يســقه، وســقا ووســوقا" :ـ

  .)3("نضم وانتظم: الشيء يأتسقو واتسق يتسق ... ومحله

واالســــتواء   االنتظــــامو  احلمــــل والضــــم: وتفقــــت علــــى معــــىن لغــــوي واحــــد وهــــايالحــــظ أن املعــــاجم اللغويــــة 

  .واالمتالء

  ) .18 /نشقاقاال( .}ذا اتسقل وما وسق والقمر إفال أقسم بالشفق واللي{:كما جاء يف قوله تعاىل

   :اصطالحا ـ 1 ـ 1

يعد االتساق من أهم العناصر اليت حتقق نصية الـنص، ولـذلك ركـز عليـه علـم اللغـة النصـي يف دراسـة الـرتابط 

هــو ق االتســاح غــري أن مصــطل، اخل ...الســبك والــرتابط: وقــد عــرف مبصــطلحات عديــدة منهــا ؛الشــكلي للنصــوص

  .  الداللة على التماسك الشكلي ه يفاألكثر استعماال لدقت

                                           
    .ن .، صلسان العرب، املرجع السابق: ابن منظور  )1(
   .ن. ص: املرجع نفسه  )2(
  .755. ، ص1960، بريوت، لبنان، 5ط، مج.معجم منت اللغة، دار مكتبة احلياة، د: أمحد رضا )3(
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العالقـــات النصــية الرابطــة أو الواصـــلة بــني وحــدات النصـــوص عــرب الوســـائل " واالتســاق هــو عبـــارة عــن تلــك

مبعىن هـو تلـك األدوات أو الوسـائل الـيت ميكـن مالحظتهـا يف ظـاهر الـنص، كمـا يعـىن  )1("اخلطية أو القرائن اللفظية

   )2(لية الـيت مـن شـأ ا أن حتقـق التواصــل الشـكلي للـنص لضـمان االســتمراريةأيضـا بدراسـة عالقـات التماسـك الشــك

هـو التماسـك الشـديد بـني األجـزاء املشـكلة لـنص أو خطـاب مـا، ويهـتم ": بقولـه االتسـاق" حممد خطـايب" ويعرف 

اتســاق بالوســائل الشــكلية الــيت تصــل بــني العناصــر املكونــة جلــزء مــن اخلطــاب أو خطــاب برمتــه، ومــن أجــل وصــف 

إذ يعمـل علـى  )3("همـن بدايـة اخلطـاب حـىت  ايتـ ةتدرجاخلطاب أو النص يسلك احمللل أو الواصف طريقة خطية م

ــرتابط الشــكلي لعناصــر اخلطــاب مــن خــالل آليــات ووســائل، هــذه األخــرية الــيت جتعــل مــن الــنص اخلطــاب /حتقيــق ال

  . حلمة واحدة متماسكة األجزاء ومرتابطة املكونات

رابــط لفظــي يقــع بــني عناصــر لغويــة داخــل الــنص، علــى " االتســاق عبــارة عــن البــاحثني أن كمــا يــرى بعــض

قــق متاســكه مــن خــالل ارتبــاط مجلــة حي ألن الــنص )4("مســتوى البنيــة الســطحية الشــكلية ممــا يزيــد مــن متاســك الــنص

يقــدمان ) cohision in english(يف كتا مــا "نرقيــة حســ"و "يهاليــدا" جبملــة أخــرى؛ خالفــا لــذلك جنــد

  :مفهوما لالتساق من خالل طرح التساؤل التايل

  .)5(ـ ما الذي يفرق النص املكتوب أو احملادثة عن جمموعة عشوائية من اجلمل؟

أن لالتسـاق دور يف مسـاعدة القـارئ علـى تفسـري مـا يقـرؤه هـذا مـن : وكانت اإلجابـة علـى هـذا السـؤال هـي

داخليـة تبـني كيفيـة متاسـك الـنص مـن جهـة أخـرى؛ ويقصـد  ـذه جهة، وما يقدمـه املتكلمـون والكتـاب مـن مفـاتيح 

                                           
  . 164. ، ص2014، القاهرة، مصر، 1العالقات النصية يف لغة القرآن الكرمي، دار اآلفاق العربية، ط: أمحد عزت يونس )1(
  .96. املرجع السابق، ص: صبحي إبراهيم الفقي )2(
  . 05.، صلسانيات النص، املرجع السابق: حممد خطايب )3(
  . 100.م، ص2009ه ـ1430، القاهرة، مصر، 2، مكتبة اآلداب، ط)النظرية والتطبيق(علم لغة النص: عزة شبل حممد  )4(
  . 99. ص: املرجع نفسه  )5(
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ا املفاتيح تلك الوسائل النحوية واملعجميـة الـيت يسـتخدمها القائـل، ويتوقعهـا السـامع فهـي تسـمح بـرتابط اجلمـل فيمـ

حيـث تسـهم كـل مجلـة يف فهـم مـا يليهـا مـن مجلـة أخـرى كمـا تسـهم املتقدمـة   بينها على املسـتوى السـطحي للـنص

هـــذه املعـــاين يف بنيـــة كليـــة   ين األجـــزاء فحســـب بـــل مـــن خـــالل تـــآزرهـــم املتـــأخرة، فـــال يتحقـــق مـــن خـــالل معـــايف ف

  .)1(كربى

علــــى أنـــه تلــــك اإلجــــراءات املســـتعملة يف تــــوفري وحتقيــــق الـــرتابط والتماســــك بــــني العناصــــر  قاالتســــا يتحـــدد

  .)2(من اآلليات املشكلة لظاهر النص، كبناء العبارات واجلمل واستعمال الضمائر وغريها

  تاألدوا: ثانيا

  ص، إال أ ـم اتفقـوا علـى عـدد منهـالقد تعددت آليات ووسائل االتسـاق بـني البـاحثني وعلمـاء لسـانيات الـن

، حيـث )cohesion in english(يف كتا مـا" رقيـة حسـن"و "هاليـداي" وأهـم هـذه اآلليـات مـا قدمـه كـل مـن

فتكـون شـبكة مـن العالقـات الـيت تسـاهم يف  )3(االتسـاق بإمكا ـا أن حتقـقمت تقسيمها إىل مخسـة أقسـام أو أدوات 

  :خلق النصية باملفهوم الذي عرضناه وهذه األقسام هي

  Referenceـ اإلحالة   1

  Substitutionـ االستبدال  2

   Suppressionـ احلذف  3

                                           
  .ن. ، صعلم لغة النص، املرجع السابق: عزة شبل حممد)1(
  . 11. ، ص1991، القاهرة، مصر، 2دخل إىل علم لغة النص، اهليئة املصرية للكتاب، طم: إهلام أبو غزالة وعلي  خليل محد )2(
  . 101. ، صعلم لغة النص، املرجع السابق: عزة شبل حممد  )3(
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  Conjunctionـ الوصل  4

   Cohérence Lexicaleـ االتساق املعجمي  5

  Referenceـ اإلحالة  1

  :تعريفهاـ  1 ـ 1

وسـيلة مـن وسـائل الـربط " :بأ ـا" لعـزة شـبل حممـد"النظريـة والتطبيـق  علم لغـة الـنص تعرف اإلحالة يف كتاب

" رقيــــة حســــن"و "هاليــــداي"وظهــــرت عنــــد  حتــــت جمموعــــة مــــن املصــــطلحات منهــــا اإلحالــــة cohesionاللفظــــي 

وهومصـــطلح  pro-formsمصـــطلح الصـــيغ الكنائيـــة  1981نة ســـ" دريســـلر" و "دي بوجرانـــد" مث قـــدم. 1976

-proضــــــــمار املكمــــــــل إ، و pro-verbضــــــــمار الفعــــــــل إ، و pro-nounعــــــــام ينــــــــدرج حتتــــــــه إضــــــــمار االســــــــم 

complement، مصــطلحا آخــر وهــو اإلحالــة املتبادلــة  1983" بــراون ويــول" اســتخدموCo-Reference 

  .)1("أو اإلحالة النصية

العالقة بني العبـارات مـن جهـة، وبـني األشـياء واملواقـف يف العـامل ": بأ ا" بوجراند روبرت دي"ويعرفها أيضا 

العالقــة بــني " :فيعــرف اإلحالــة بأ ــا" John Lyonsجــون الينــز"؛ أمــا )2("اخلــارجي الــذي تشــري إليــه العبــارات

 ذا التعريـف الـذي قدمـههـ؛ نسـتنتج مـن )3("الكلمات وبـني األشـياء واألحـداث واألفعـال والصـفات الـيت تشـري إليهـا

أنه أمهل دور مستعمل اللغة أي املتكلم على الرغم من أنه هـو الـذي حييـل التعـابري املناسـبة خـالل اسـتعماله " الينز"

  .وليست العبارات واألشياء والصفات

                                           
  . 119. ص ،علم لغة النص، املرجع السابق: عزة شبل حممد)1(
ان، عامل الكتب، ط: النص واخلطاب واإلجراء، تر: روبرت دي بوجراند )2( ّ   .  172. م، ص1998ه ـ 1418، القاهرة، 1متام حس
  . 43. ، ص1980ط، البصرة، .جميد عبد احلليم املاشطة وحليم حسني فاحل وكاظم حسني باقر، جامعة البصرة، د: علم الداللة، تر: جون الينز )3(
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إىل استخدام مصطلح اإلحالة استخداما خاصا علـى اعتبـار " رقية حسن"و "هاليداي"بينما يذهب كل من 

البـد مـن العـودة إىل مـا تشـري إليـه مـن  إذ  لال تكتفـي بـذا ا مـن حيـث التأويـ لعناصر احمللية كيفمـا كـان نوعهـاا" أن

الضــمائر وأمســاء : أجــل تأويلهــا، وتتــوفر كــل لغــة طبيعيــة علــى عناصــر متلــك خاصــية اإلحالــة وهــي حســب البــاحثني

ـة البـاحثني قـد حصـرا وحـدَّ   أي أن   )1("اإلشارة وأدوات املقارنـة  ّ دا يف هـذا التعريـف طبيعـة العناصـر اإلحاليـة اللغوي

 اإلحالـة املقاميـة :اإلحالة إىل قسـمني رئيسـيني مهـا الضمائر وأمساء اإلشارة وأدوات املقارنة، كما أنه مت تقسيم: وهي

  .)2(إحالة قبلية وإحالة بعدية: اإلحالة النصية؛ وتتفرع إىلو 

  :)3(الباحثان هذا املخطط التايلولتوضيح هذا التعريف وضع 

  

  

  

  

  

  

  .رسم ختطيطي يوضح أنواع اإلحالة): 02(الشكل رقم 

                                           
  . 16.17ص، . ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( نيات النصلسا:حممد خطايب )1(
  . 17. ص: املرجع نفسه )2(
  .ن. ص: املرجع نفسه  )3(

 اإلحالة

إحالة على (املقامية 

 )خارج النص

إحالة (النصية 

 )داخل النص

إىل (قبلية 

 )السابق

إىل (بعدية 

 )الالحق
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ففـي معـرض حديثـه عـن مفهـوم " األزهـر الزنـاد" كما تناول بعض الباحثني العرب موضوع اإلحالة مـن بيـنهم

تطلق على قسـم مـن األلفـاظ ال متلـك داللـة مسـتقلة؛ بـل تعـود علـى " اإلحالة أشار إىل أن تسمية العناصر اإلحالية

عنصر أو عناصر أخرى مذكورة يف أجزاء أخـرى مـن اخلطـاب فشـرط وجودهـا الـنص، وهـي تقـوم علـى مبـدأ التماثـل 

قــد " األزهــر الزنــاد" ، واملالحــظ أن)1("رهــو مــذكور بعــد ذلــك يف مقــام آخــ  مــامقــام مــا وبــنيســبق ذكــره يف  بــني مــا

ب كل اهتمامه حنو العناصر اإلحالية، وال ميكن للباحث أن يستكنه مفهوم اإلحالة يف هذا التعريف ّ   .صو

يات فهـــي تعـــ" :فيعـــرف اإلحالـــة بأ ـــا" نعمـــان بـــوقرة" أمـــا ّ ـــة الـــيت عالقـــة قائمـــة بـــني األمســـاء واملســـم ّ ين العملي

مـة عليهـا، فالعناصـر احملليـة كيفمـا كـان نوعهـا ال تكتفـي بـذا ا مـن  مبقتضاها حتيل اللفظة املستعملة على لفظـة متقدّ

 )2("الحـق بـدال مـن تكـرار االسـم نفسـه ام الضـمري ليعـود علـى اسـم سـابق أوحيث التأويـل وصـورة اإلحالـة اسـتخد

ث عـن قسـم واحـد مـن أدوات اإلحالـة ركز الباحث يف هذا التعريف على دور ا ملرجعيـة يف عمليـة اإلحالـة، كمـا حتـدّ

  .وهي الضمائر

ّع  ر جمموعة من العناصـر الـيت تسـهم يف تفعيلـه وتتـوز وال يتحقّق الربط اإلحايل يف النصوص إّال من خالل توّف

  :)3(كما يلي

الـة حسـب مـراده، وعلمـاء الـنص مـن خـالل قصـده املعنـوي تـتم اإلح: املتكّلم أو الكاتب أو صانع الـنص ـ أ

  .يشريون إىل أنّ اإلحالة عمل إنساين

                                           
  . 118. ، ص نسيج النص، املرجع السابق: األزهر الزناد )1(
ة يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، مكتبـة اآلداب، جامعـة عنابـة، ط: نعمان بوقرة )2( ّ م، 2009ه ـ1429، األردن، عمـان، 1املصطلحات األساسي

  . 81. ص
ه 1426، القـاهرة، ، كتاب املؤمتر الثالث للعربية والدراسات النحوية، جامعة القـاهرة)دراسة يف الداللة والوظيفة(اإلحالة يف حنو النص: أمحد عفيفي )3(
  . 529. م، ص2005ـ 
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فـظ احمليــل ـد إمــا ظــاهرا أو إلنصـر اوهــذا الع: ب ـ الّل ّ را كالضــمري أو أمســاء اإلشــارةحــايل ينبغــي أن يتجس   مقـدّ

اه إىل آخر   .وهو الذي سيحولنا ويغرينا من اجتّ

ا خارج الـنص أو : ج ـ احملال إليه ّ داخلـه مـن كلمـات أو عبـارات أو دالالت، ومعرفـة اإلنسـان وهو موجود إم

  .بالنص وفهمه له يعنيه يف الوصول إىل احملال إليه

دا بني الّلفظ احمليل واحملال إليه: د ـ العالقة بني الّلفظ احمليل واحملال إليه ّ   .واملفروض أن يكون التطابق جمس

  :ـ أنواعها 2 ـ 1

  .اإلحالة املقامية واإلحالة النصية: مهاتنقسم اإلحالة يف النص إىل قسمني 

  Référence de prédicatـ اإلحالة المقامية  أ

إحالــــــة خــــــارج ( هــــــي النــــــوع األول مــــــن أنــــــواع اإلحالــــــة ويطلــــــق عليهــــــا أيضــــــا مصــــــطلح اإلحالــــــة اخلارجيــــــة

  .كو ا حتيل إىل عنصر خارج النص ) Exophoric Referenceالنص

إحالــة عنصــر لغــوي إحــايل علــى عنصــر إشــاري غــري " :بأ ــا" نســيج الــنص" يف كتابــه" األزهــر الزنــاد" يعرفهــا

 ؛ معــىن هــذا النــوع مــن اإلحالــة أنــه يــربط اللغــة بالعــامل اخلــارجي، ويعرفهــا أيضــا)1("خلــارجيلغــوي موجــود يف املقــام ا

إ ا األمناط اللغوية اليت تشري إىل املوقـف اخلـارجي عـن : فيقول" علم اللغة النصي" يف كتابه" صبحي إبراهيم الفقي"

، غـري أن هـذا املوقــف يشـارك األقـوال اللغويـة؛ ومـن أمثلـة تلـك األمنــاط Extratunguytic Situationاللغـة 

                                           
  . 119. ، صنسيج النص، املرجع السابق: األزهر الزناد )1(



 التماسك الشكلي وأدواته ................................................................  األولالفصل 

35 

 

ومصـــــــــــطلح املرجعيـــــــــــة اخلارجيـــــــــــة يقابـــــــــــل املرجعيـــــــــــة ، him،there ،thatاملشـــــــــــرية ملـــــــــــا هـــــــــــو خـــــــــــارج الـــــــــــنص

  .)Exdophoric Referonce )1داخليةال

ــياق اخلــارجي للــنّص حيــث تســاعد علــى معرفــة احملــال  ّ ومنــه يتضــح أن اإلحالــة املقاميــة شــديدة االرتبــاط بالس

ــا هــو خفــي يف الــنّص وبالتــايل يســهل الفهــم ويتضــح املعــىن؛ كمــا أن هــذا النــوع مــن  ّ إليــه ألجــل كشــف الغمــوض عم

ّف علــى العناصــر احملــال إليهــا اإلحــاالت يتطلــب مــن املســتمع أو القــا رئ أن يلتفــت إىل خــارج الــنص مــن أجــل التعــر

  .)2(وحتديدها

  Référence de texteب ـ اإلحالة النصية 

إحالــــة داخــــل الــــنص ( هــــي النــــوع الثــــاين مــــن أنــــواع اإلحالــــة يطلــــق عليهــــا أيضــــا مصــــطلح اإلحالــــة الداخليــــة

Endophoric Reference(أمـا مفهـوم مصـطلح" :فيقـول "صـبحي إبـراهيم الفقـي" ، يعرفهـاRéférence 

de texte سـبق،  فيرتجم إىل اإلحالة الداخلية؛ مبعىن العالقات اإلحالية داخـل الـنص سـواء أكـان بـالرجوع إىل مـا

مبعـىن أن هـذا النـوع  )Exophara")3 سـوف يـأيت داخـل الـنص؛ وهـي عكـس اإلحالـة اخلارجيـة أم باإلشارة إىل ما

  .هو داخل اللغة من اإلحالة هي إحالة على ما

                                           
  . 41. ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي )1(
  . 238. ، صحتليل اخلطاب، املرجع السابق: براون ويول )2(
  . 40.ص  ، رجع السابقامل: صبحي إبراهيم الفقي  )3(
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إحالـــــة علـــــى العناصـــــر اللغويـــــة الـــــواردة يف امللفـــــوظ ســـــابقة كانـــــت أو " :علـــــى أ ـــــا" األزهـــــر الزنـــــاد" ويعرفهـــــا

يف ؛ فاإلحالــة داخــل الــنص معناهــا أن طــريف اإلحالــة العنصــر احمليــل والعنصــر احملــال إليــه كالمهــا موجــود )1("الحقــة

  .)2("وتتطلب من املستمع أو القارئ أن ينظر داخل النص للبحث عن الشيء احملال إليه" النص،

  : وتنقسم اإلحالة النصية إىل قسمني مها

  Référence tribaleـ اإلحالة القبلية  1ب ـ    

عبـارة أخـرى هي استعمال كلمة أو عبارة تشري إىل كلمـة أخـرى أو " :فيقول"  صبحي إبراهيم الفقي" يعرفها

 رجـع اإلحالـة حيـث ذكـر احملـال إليـه مبعـىن أ ـا تقتـدي العـودة إىل الـوراء لتحديـد م )3("سابقة هلا يف النص أو احملادثـة

إذا اإلحالــة الســابقة أو القبليــة تســتعمل كلمــة أو عبــارة تشــري  )4("نــوع مــن الــربط القبلــي بــني أجــزاء الــنص" ويف هــذا

  .إىل كلمة أو عبارة أخرى سابقة يف نفس النص

تشمل العودة على نوع آخـر مـن اإلحالـة تتمثـل يف تكـرار لفـظ أو عـدد مـن األلفـاظ يف بدايـة كـل " كما أ ا

ومتثــل اإلحالــة بــالعودة أكثــر أنــواع ) Epanaphora(اإلحالــة التكراريــة لــة مــن مجــل الــنص قصــد التأكيــد، وهــيمج

  .)5("اإلحالة شيوعا يف الكالم

  Référence Dimensionnalité اإلحالة البعدية ـ  2ب ـ   

ويقـوم  )6("هي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها يف الـنص والحـق عليهـا" :بقوله" األزهر الزناد" يعرفها

                                           
  . 115. ص  ، املرجع السابق: األزهر الزناد  )1(
  .  239. ص  ، املرجع السابق: براون ويول  )2(
  . 38. ص  ، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي  )3(
  .  42. ص  ، املرجع السابق: أمحد عفيفي  )4(
  .  119. ص  ، املرجع السابق: األزهر الزناد  )5(
  . 119. ص  ، املرجع السابق: األزهر الزناد  )6(
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  . ذكور بعدهفيها العنصر اإلحايل مقام العنصر اإلشاري امل

غـوي " نعمان بوقرة" كما يرى أن اإلحالة البعدية اليت تعود إىل عنصر الحق يف الـنص دخيلـة علـى الـدرس الّل

ــب العــريب احملــدث بفعــل الرتمجــة ــة علــى الرتكي ّ ــأثري اللغــات األجنبي دي " ، ذهــب)1(العــريب؛ وإمنــا وجلــت إليــه نتيجــة ت

ّ شـيوعا واسـتعماال مـن النـوع األول، زيـادة علـى صـعوبة البحـث أيضا إىل أن هذا النوع مـن اإلحـاالت " بوجراند أقـل

ــة؛ ّ ــة البعدي ّ د وتشــابه العناصــر احملــال إليهــا، وهــذا النــوع مــن " عــن احملــال إليــه يف اإلحــاالت الداخلي نظــرا إلمكانيــة تعــدّ

  .)2("اإلحاالت شائع جدا يف اجلمل املفردة

  :ـ أدواتها 3 ـ 1

د معناهـا إّال بـالعودة إىل مـا  تتجسد اإلحالة يف جمموعة من األلفاظ الـيت هلـا داللـة مسـتقلة يف ذا ـا وال يتحـدّ

ر احمليـل والعنصـر احملـال إليـه ال يـتم إال مـن خـالل أو خارجه وهذا الرتابط احلاصـل بـني العنصـحتيل إليه داخل النص 

  .الضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة وأدوات املقارنة: جمموعة من الوسائل يطلق عليها أدوات اإلحالة وهي

  :أ ـ الضمائر     

للضـــمائر أمهيـــة يف حتقيـــق االتســـاق النصـــي فهـــي تكتســـب أمهيتهـــا مـــن خـــالل نيابتهـــا عـــن األمســـاء واألفعـــال 

  .)3(يا، سابقة والحقةداخليا وخارجأجزاء النص املختلفة شكال و داللة، والعبارات واجلمل املتتالية، كما تربط بني 

أفضــل األمثلــة علــى األدوات الــيت يســتعملها املتكلمــون لإلحالــة إىل  " :"بــراون ويــول" تعــد الضــمائر حســب

والغـرض مـن اإلتيـان بـه هـو ؛ يقوم الضمري مقام االسم الظاهر للمتكّلم أو املخاطب أو الغائـب )4("كيانات معطاة

                                           
  . 582. ص  ، املرجع السابق: نعمان بوقرة  )1(
  .  328.  327. ص . ص  ، املرجع السابق: روبرت دي بوجراند  )2(
  .  137. ص  ، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي  )3(
  .  256. ص  ، املرجع السابق: براون ويول  )4(
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ى كاالســـم وال علـــى املوصـــوف باحلـــ أنـــواع الضـــمائر وال يـــدلّ  وهـــو أقـــوى"االختصـــار  ّ دث كالصـــفة، وال علـــى مســـم

فالضــــمري كلمــــة جامــــدة تــــدلّ علــــى عمــــوم احلاضــــر والغائــــب دون داللتــــه علــــى خصــــوص  حــــدث وزمــــن كالفعــــل 

  .)1("الغائب

  : )2(إىل قسمنيوسيلة من وسائل االتساق اإلحالية الضمائر باعتبارها " حممد خطايب"يقسم الدكتور

  .خلا... أنا،أنت،أنتم،أننت،هو،هم،هن: مثلــ ضمائر وجودية 

  .خلا ...أقالمي، أقالمك، أقالمهم، أقالمه، أقالمهن: ــ ضمائر ملكية مثل

  : ب ـ أسماء اإلشارة  

ة تقوم بـالربط القبلـي والبعـديهي الوسيلة الثانية من وسائل االتساق اإلحالية حيث تعترب حميالت ن ّ غـري  صي

بط ّ   .القبلي كو ا تربط عنصر بعنصر سابق أنّ الغالب عليها هو الر

عناصــــــر إشــــــارية ال حتيــــــل إىل ذات املرجــــــع الــــــذي حتيــــــل إليــــــه اإلحــــــاالت " :بأ ــــــا" نعمــــــان بــــــوقرة" يعرفهــــــا

فالضمائر تقوم بوظيفة حتديد مشاركة الشخوص يف التواصـل أو غيا ـا عنـه، بينمـا تقـوم أمسـاء اإلشـارة  )3("الضمريية

خوص يف الزمــان واملكــان داخــل املقــام اإلشــاري، وهــي تتســاوى مــع الضــمائر الدالــة بوظيفــة حتديــد مواقــع هــذه الشــ

  .)4(حتيل عادة إىل ما هو داخل النص على الغائب يف كو ا

                                           
  .  122. ص  ، املرجع السابق: نعمان بوقرة  )1(
  .  18. ص  ، املرجع السابق: حممد خطايب  )2(
  .  87. ص  ، املرجع السابق : نعمان بوقرة  )3(
  .  118.  117. ص . ص  ، املرجع السابق: األزهر الزناد  )4(
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  :)1(وميكن تقسيمها إىل ما يأيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بط القبلــي والبعــدي، ومجيــع أصــن ّ ــة الــر ّ ــة تقــوم أدوات اإلحالــة اإلشــارية بعملي ّ  اف اإلشــاريات حميلــة إحالــة قبلي

  .ومن مثّ تساهم يف اتّساق النّص ومعىن ذلك أ ا تربط جزء الحقا من النّص جبزء سابق،

                                           
  .  533. ص  ، املرجع السابق: أمحد عفيفي  )1(

  

 تقسيم حسب الظرفية -1

 اآلن، غدا، أمس: ظرفية زمانية مثل

 هنا، هنالك، هناك، مث: ظرفية مكانية مثل

 املسافةتقسيم حسب  -2

 ذاك، ذلك، تلك: بعيد مثل

 هذا، هذه، هؤالء: قريب مثل

 تقسيم حسب النوع -3

 مذكر مثل هذا

 مؤنث مثل هذه

 تقسيم حسب العدد -4

 هذا، هذه: مفرد مثل

 هذان، هاتان: مثىن، مثل

 أولئك، هؤالء: مجع، مثل
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  : جـ ـ األسماء الموصولة  

متلـك داللـة مسـتقلة، بــل تعـود علـى عنصـر أو عناصـر أخــرى تعـد هـذه األخـرية مـن األلفـاظ اإلحاليــة الـيت ال 

ــة التعــويض؛ فهــي " مــذكورة يف أجــزاء الــنص، حيــث ّ ــة يف عملي ّ ــة أدوات االتّســاق اإلحالي ّ تشــارك األمســاء املوصــولة بقي

بط االتّســاقي  ّ ــا حتيــل إليــه، وهــي أيضــا تقــوم بــالر ّ ــا جــاءت تعويضــا عم ــة، وكأّ  ّ مــن ألفــاظ كتابيــة ال حتمــل داللــة خاص

ا بينما قبل الذي وما بعده ّ   .)1("خالل ذا ا ومرتبطة فيما يأيت بعدها من صلة املوصول اليت تصنع ربطا مفهومي

وســـيلة مـــن وســـائل االتســـاق اإلحاليـــة والـــيت تقـــوم بـــالربط القبلـــي " :تعرفهـــا بأ ـــا" عـــزة شـــبل حممـــد" كمـــا أن

 مــن، مــا :وســائل اإلحالــة يف الــنص ومــن أدوا ــا والبعــدي مثــل الوســائل األخــرى ولــذلك تعــد األمســاء املوصــولة مــن

  . )2("...الذي، اليت

  .)3(خمتصة  وعامة : وتنقسم املوصوالت إىل قسمني

ـــة ّ ـــ املوصـــوالت املختص ـــة بـــه : ـ ّ ر ألفـــاظ خاص تقتصـــر داللتهـــا علـــى بعـــض األنـــواع دون غريهـــا، فللمفـــرد املـــذّك

ة  ا، وكذلك للمثىن بنوعيه ّ   .وللجمع بنوعيه وللمفردة املؤنثة ألفاظ خاص

ة ّ ـا تصـلح وتسمى : ـ املوصوالت العام املشرتكة، وال تقتصر داللتها علـى بعـض هـذه األنـواع دون األخـرى وإّمن

  .جلميع األنواع 

  

                                           
  .  28.  27. ص . ص  ، املرجع السابق: أمحد عفيفي  )1(
  .   176. ص  ، املرجع السابق:  عزة شبل حممد )2(
رسـالة لنيـل درجـة املاجسـتري يف اللغـة العربيـة  ، )دراسة تطبيقية يف سورة البقرة ( التماسك النصي من خالل اإلحالة واحلذف : حممد األمني مصدق  )3(

  .  41. ص  ، م 2015ـ  2014 ، ه 1436ـ  1435 ، باتنة ، جامعة احلاج خلضر ، كلية اللغة واألدب العريب  ، وآدا ا

 املوصوالت املختصة

 املفرد
 )الذي(املذكر 

 )اليت(املؤنث 

 املثىن
 )اللذان(املذكر 

 )اللتان( املؤنث 

 )الذين( املذكر 
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  :د ـ أدوات المقارنة 

ــث مــن أنــواع وســائل اإلحالــة، وهــي تســهم مــع غريهــا مــن وســائل اإلحالــة يف حتقيــق  تعــد املقارنــة النــوع الثال

الــــيت تـــؤدي إىل املطابقــــة أو املشـــا ة أو االخــــتالف أو كـــل األلفـــاظ   " التماســـك الشـــكلي للنصــــوص؛ ويقصـــد  ــــا

، خالفـا، عـالوة علـى، باإلضـافة مثل مشا ة، غـري: ذلك يظهر ما يلياإلضافة إىل السابق كما وكيفما أو مقارنة، و 

  .)1("خلا ...فضال عن ، إىل، أكرب من، كبري عن، كبري مثل، ومقارنة مبا، أسوة بـ

  :)2(رئيسيني من أدوات املقارنة كاآليتوميكن التمييز بني نوعني 

  :  ويتفرع منها ما يلي: ـ أدوات مقارنة عامة1 

                                           
  .  26. ص  ، املرجع السابق: أمحد عفيفي  )1(
  .  19. ص  ، املرجع السابق: حممد خطايب  )2(
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      خل   ا... جنليزية، نفسه عينة، مطابقيف اإل Sam: ويتم باستعمال عناصر مثل: ـ التطابق 

  .اخل... مغايريف اإلجنليزبة، خمتلف  ...  other، ot heruise: وفيه تستعمل عناصر مثل: ـ التشابه       

  : وتتفرع إىل: ـ أدوات مقارنة خاصة2

  .خلا... يف اإلجنليزية، أكثر More: وتتم بعناصر مثل: ـ كمية

   .خلا... أمجل من، مجيل مثل: تتحقق بعناصر مثل: ـ كيفية

  :ـ دورها 4 ـ 1

األدوات الـيت تعـد جـزء تلعب اإلحالة دورا كبريا يف الربط بني أجزاء الـنص ووحداتـه، مـن خـالل جمموعـة مـن 

ــك الــنص وتباعــد مجلــه ووحداتــه ومكوناتــه، وال  ال يتجــزأ مــن عمليــة فهــم الــنص وتفســريه فإســقاطها يــؤدي إىل تفّك

  .)1(ةتتحقق السالمة النحوي

املنــتج واملتلقــي لتأديتهــا وظــائف عديــدة : عمليــة تفاعــل الــنص مــع عنصــرين مهــا وتعــد اإلحالــة أيضــا جــزء مــن

ـا عـن طريـقالتشارك يف حتقيق ا ّ لغـوي الـربط عـرب اسـتمرار املعـىن دون التصـريح بالعنصـر ال": تساق النصي، وذلـك إم

أي اختصار العناصـر اللغويـة باسـتخدام العناصـر اإلحاليـة؛ أو مـن أجـل التوسـيع  )2("...مرة أخرى لتجنب التكرار 

  . يف فهم النصيف الكالم وفتح آفاق جديدة 

                                           
جملـة  ، )دراسـة يف العالقـة بـني املفهـوم والداللـة يف الـدرس اللغـوي احلـديث( حتليل البنية النصية من منظور علـم لغـة الـنص : فايز أمحد حممد الكومي  )1(

  .  221.  220. ص . ص  ، 2011 ، 25ع  ، جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات
  .  117. ص  ، املرجع السابق:  عزة شبل حممد )2(
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ــــراهيم الفقــــيصــــبحي إ" كمــــا جنــــد ــــربز لنــــا د" ب ــــهي ــــق االتســــاق النصــــي يف قول ــــواع اإلحاليــــة يف حتقي : ور األن

أو اسـتعمال كلمـة أو  ...أخرى سـابقة يف الـنص أو احملادثـة استعمال كلمة أو عبارة تشري إىل كلمة أخرى أو عبارة"

 )1("ا حـدث عبارة تشري إىل كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوق تستعمل الحقا يف النص أو احملادثـة بـرابط يربطهـا مبـ

هذا القول إىل الدور الذي تقوم به اإلحالة النصية بنوعيها قبلية وبعدية يف حتقيق تـرابط الـنص عـن طريـق ربـط  يشري

   .السابق بالالحق أو الالحق بالسابق وأيضا من أجل جلب اهتمام القارئ وحثه على مواصلة القراءة

ج اصــر اإلحاليــة ومــا حتيــل إليــه مــن الــداخل أو اخلــار إذن فاإلحالــة تبحــث عــن العالقــات القائمــة بــني العن  

  .)2(جلعل النص كبنية كلية متماسكة

   :ـ دراسة تطبيقية 5 ـ 1

  احملال إليه  نوع اإلحالة  وسيلة اإلحالة  العنصر اإلحايل  النّص  القصيدة

  العجم  بعدية  الضمري  هم  وهم العجم  عجم... عرب 

ضــــــــــمري غائــــــــــب   فإذا سادوا

  "هم"

  العرب  قبلية  الضمري

  العرب  قبلية  الضمري  هم  فهم اخلدم

ـــــا  صـــــباح اخلـــــري ي

  عرب

صــباح اخلــري حنــن 

  هنا

  العرب  قبلية  اسم إشارة  هنا

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  يا وجعي

                                           
  .  40.  38. ص . ص  ، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي  )1(
  .  35. ص  :نفسهاملرجع   )2(
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  العرب  قبلية  الضمري  نون اجلماعة  سياسات متزقنا

 زمنـــــــــــا خيولنـــــــــــا 

  عروبتنا أصالتنا

  العرب  قبلية  الضمري  نون اجلماعة

مـــــــــاذا ســـــــــأكتب 

  ؟!!

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  عين اليوم

ضــــــــــمري غائــــــــــب   قد رحلوا

  "هم"

  األحبة  قبلية  الضمري

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  يل الغزل

قلـــــــــــــيب، مقلـــــــــــــيت 

  وحدي

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم

  الرسائل  قبلية  الضمري  اهلاء  أرسلها

  رياح احلزن  بعدية  مقارنة خاصة  التشبيهكاف   كأنين

  حرية الفكر  قبلية  الضمري  اهلاء  نقدسها

  العامل العريب  قبلية  الضمري  الكاف  منهمك

  فلسطني  بعدية  اسم إشارة  هذه  هذي

  فلسطني  قبلية  مقارنة عامة  مثل  مثل األمس

ـــــــــب إّال  لـــــــــن أكت

  باخلنجر

  وطـــــــــين دمـــــــــائي 

  آهايت   حزين

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم

  الشاعر  مقامية  الضمري  أناأنـــا بالســـلطة مـــن 
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  يكفر

  الشعر  قبلية  الضمري  هنا  هنا أصغر

أبكــــــــــي العروبــــــــــة 

ــــــــــــا  واألعــــــــــــراب ي

  وجعي

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  إين أحبك

  العروبة  مقامية  الضمري  كاف املخاطب

بيت  بعدية  اسم إشارة  هذا  هذا اعرتايف   معّذ

قلـــــــــــــــيب أرضـــــــــــــــي 

  جسدي

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم

  قليب  قبلية  الضمري  اهلاء  إجازته

  العروبة  بعدية  اسم إشارة  هذه  هذي

  الشاعر  بعدية  الضمري  ياء املتكلم  ألين  ألين شاعر عريب

  الشاعر  قبلية  الضمري  ياء املتكلم  عريب

كتــــــــــــــيب، تعــــــــــــــيب 

  معركيت

  الشاعر  قبلية  الضمري  ياء املتكلم

اج  بعدية  اسم إشارة  هنا  يذحبين هنا   احلجّ

إىل احلــــــــــــــــــــــــــــــاكم 

  العريب

  احلارس  قبلية  الضمري  ياء املتكلم  ينهاين

  احلاكم العريب  مقامية  الضمري  كاف املخاطب  ألقاك

لســــــــــاين حيــــــــــايت 

  تلقاين إمكاين

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم
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  الشاعر  قبلية  الضمري  اهلاء  فمه مكسور

  العامل  قبلية  مقارنة عامة  كاف التشبيه  يرمى كالثور

  الفكر  قبلية  الضمري  اهلاء  جيلده

  الشعب  قبلية  الضمري  ياء املتكلم  يعاين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يف  لبن

  الوجدان

اآلن ظرفيــــــــــــــــــــــــــــــة   اآلن...اآلن

  زمانية

  الوقت  مقامية  اسم إشارة

ضــــــــــمري مســــــــــترت   خانوا

  "هم"

  األعراب  بعدية  الضمري

ضــــــــــمري مســــــــــترت   باسوا

  "هم"

  األعراب  قبلية  الضمري

  الشاعر  مقامية  الضمري  أنا  اآلن سأعلن

  إسرائيل  قبلية  اسم إشارة  هنا  إسرائيل هنا

كالطـــــــــــــــــــــــــــــــاعون 

  وكالسرطان

  إسرائيل  قبلية  مقارنة خاصة  كاف التشبيه

 تعوملنـــــــــاتأمركنـــــــــا 

  تقاتلنا

  العرب  بعدية  الضمري  نون اجلماعة

  العراق  قبلية  الضمري  كاف املخاطب  فإنك العمالق  العمالق

  العراق  قبلية  الضمري  ياء املتكلم  تعاين



 التماسك الشكلي وأدواته ................................................................  األولالفصل 

47 

 

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  طمئنيين خربيين

ه  شتياقالا  بعدية  الضمري  اهلاء  قليب يهدّ

أعــــــــــذب ومــــــــــاؤه 

اق   دّق

   ر الفرات  قبلية  الضمري  اهلاء

  الناصرية  قبلية  اسم إشارة  أمس  األمس باتت

أنـــــــــــــــت بغـــــــــــــــداد 

  للحضارات

  بغداد  بعدية  الضمري  أنت

اق نا عشّ   العرب  بعدية  الضمري  نون اجلماعة  كّل

  عرب  قبلية  الضمري  حنن  عرب حنن

ـــــــت يـــــــدا كـــــــل  ّ تب

  العرب

  غزة  بعدية  الضمري  كاف املخاطب  نفديك

  القدس  قبلية  الضمري  اهلاء  حيرقها اليهود

  العرب  قبلية  الضمري  نون اجلماعة  سيوفنا خيولنا

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  تسأليينال 

ضــــــــــمري غائــــــــــب   قتلوا احلسني

  "هم"

  املستعمر  مقامية  الضمري

  صدام حسني  مقامية  الضمري  تاء املتكلم  شرفت  مت واقفا

ه أكرب  قبلية  الضمري  اهلاء  قاهلا متهلال   الّل

  صدام حسني  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  تقتلوين وثاقي
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  العروبة  قبلية  الضمري  اهلاء  يف ظلها

  الشعراء  مقامية  الضمري  نون اجلماعة  أحالمنا

  اجلزيرة  بعدية  اسم إشارة  هذه  هذي

دوا ّ ضــــــــــمري مســــــــــترت    و

  "هم"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   قبلية  الضمري املؤمن

  املسلمون

  قبائل العرب  قبلية  الضمري  اهلاء  بعضها

و رجاهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  كنسائها

  متيم  قبلية  الضمري  اهلاء

  الرجال  قبلية  مقارنة خاصة  التشبيهكاف 

إنّ اإلنســان لفــي 

  خسر

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  يف وطين

ضــــــــــمري مســــــــــترت   سرقوا ذحبوا

  "هم"

  املستعمر  بعدية  الضمري

  العرب  مقامية  الضمري  نون اجلماعة  طفولتنا كرامتنا

  الشرب  قبلية  الضمري  اهلاء  زرعوه

يف هــــــــذا الــــــــوطن 

  املستعمر

  الوطن املستعمر  بعدية  اسم إشارة  هذا

  دمشق  بعدية  الضمري  ياء املتكلم  تيهي

  دمشق  قبلية  الضمري  كاف املخاطب  أتيتك

م ّ   الشاعر  مقامية  الضمري  أنا  أنا املتي
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ضـــــــــمري متصــــــــــل   رايا م خيوهلم

  "هم"

  بنو أمية  قبلية  الضمري

  صالح الدين  قبلية  الضمري  اهلاء  فوق حصانه

ه  بعدية  الضمري  اهلاء  سبحانه   الّل

را ه  قبلية  اسم موصول  الذي  الذي قد قدّ   الّل

ــــــــــــــــــــــف يل أن  كي

  ؟!!أسرتيح

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  أصدقائي

  الشاعر  مقامية  الضمري  أنا  إن أنا كنت

  البالد  قبلية  الضمري  اهلاء  أرضها ماحلة

  البالد  قبلية  الضمري  اهلاء  النرجس فيها

ه  قبلية  الضمري  اهلاء  يف أمانفيها    رسول الّل

مــــــــــــوطين أملــــــــــــي    يا شاعر العشق

  قافييت

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم

كأمنــــــــــــــا احلــــــــــــــزن 

  شريان بشرياين

  احلزن  بعدية  اصةخمقارنة   كاف التشبيه

تبكــــــــــــــي اليــــــــــــــوم 

  شاعرها

  العروبة  قبلية  الضمري  اهلاء

  مصر  قبلية  الضمري  ياء املتكلم  تبكي

  نزار  بعدية  الضمري  كاف املخاطب  كان أبكاك  ما
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  األغاين  بعدية  اسم إشارة  تلك  تلك األغاين

  القدس  قبلية  مقارنة خاصة  كاف التشبيه  القدس كاألمس

شـــــــــعري وجعـــــــــي   قاموس احلزن

  دمعي قهري

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم

  أيوب  قبلية  الضمري  كاف املخاطب  تدرك،مثلك

إىل أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  ؟...متضي

  اجلواهري  بعدية  الضمري  كاف املخاطب  رويدك

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  مشاعري

  العرب  مقامية  الضمري  نون اجلماعة  قلوبنا

  الشرق  قبلية  الضمري  اهلاء  زلزل قلبه

  القوايف  قبلية  الضمري  اهلاء  وسبكها

  اجلواهري  قبلية  الضمري  أنت  وأنت الذي

  الشعراء  مقامية  الضمري  نون اجلماعة  الشعرعلمتنا 

  الدنيا  قبلية  الضمري    ودعت أهلها

  املوت  بعدية  اسم إشارة    هذا املوت

  األمة  بعدية  الضمري  حنن  حنن بعدك

  حبيب القوايف  قبلية  الضمري  كاف املخاطب

ضــــــــــمري غائــــــــــب   داست

  "هي"

  جيوش الروم  بعدية  الضمري
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هنــــــــــــــــــا ظرفيــــــــــــــــــة   ها هنا  التحرمي

  مكانية

م  بعدية  اسم إشارة ّ   حمر

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  إخويت

ضــمري املخاطــب   إياكم

  "أنتم"

  إخويت  قبلية  الضمري

تقــــــــــرأوا تفهمــــــــــوا 

  جتهلوا

ضــمري املخاطــب 

  "أنتم"

  إخويت  قبلية  الضمري

  أرضنا  بعدية  اسم إشارة  هنا  فها هنا

  عرب  مقامية  الضمري  نون اجلماعة  أمرينا

  أمرينا  قبلية  الضمري  اهلاء  قراره

  األمة  مقامية  الضمري  كاف املخاطب  عتابك  كفي عتابك

  ثعالب وكالب  بعدية  الضمري  اهلاء  دنسته

  الوطن  قبلية  الضمري  اهلاء  مجاله اخلالب

  احلدائق  قبلية  مقارنة عامة  كاف التشبيه  احلدائق كاملزابل

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  إين، دمي قليب

  مجيالت  قبلية  الضمري  "هن"  ذوبتهن

  فلسطني  قبلية  الضمري  كاف املخاطب  خانك

حكامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   بعدية  اسم إشارة  هنا  ها هنا
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  وشعوبنا

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  وطين

  الطفل  قبلية  الضمري  اهلاء  يرسم نصره

  العصر  بعدية  اسم اشارة  هذا  هذا العصر  حزب الشعر

  حزب  قبلية  الضمري  اهلاء  يرفع عنه

  اإلنسان  قبلية  الضمري  اهلاء  ختادعه ختاتله

  الشعب  مقامية  الضمري  نون اجلماعة  أهلمنا

  العرب  مقامية  الضمري  نون اجلماعة  قد سئمنا

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  بالدي

  البالد  قبلية  الضمري  كاف املخاطب   واك  حبك

  الشاعر  مقامية  الضمري  ياء املتكلم  نزيفيوطين 

  الشعب  مقامية  الضمري  نون اجلماعة  أمسينا

ســــــــــــرقوا حرمــــــــــــوا 

  طمسوا

ضــــــــــمري غائــــــــــب 

  "هم"

  الطغاة  قبلية  الضمري

ــــــــــــــــــــه  رحــــــــــــــــــــم الّل

  الشعوب العربية

ضــــــــــمري غائــــــــــب   مل تزل تبحث

  "هي"

  الشعوب العربية  قبلية  الضمري

ه ّ   كرامات  قبلية  الضمري  اهلاء  سخي

  احلياة  قبلية  الضمري  اهلاء  عسليه
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  احلكومات  قبلية  الضمري  اهلاء  الغبيه

  األمة  بعدية  اسم إشارة  هذه  هذي  أمة طز

  األمة  قبلية  الضمري  اهلاء  حوهلا

  العامل  قبلية  مقارنة عامة  مثل  مثل الديك

  لبنان  قبلية  الضمري  اهلاء  موتاها

ان  قبلية  الضمري  اهلاء  جرحاها ّ   عم

  بغداد  قبلية  الضمري  اهلاء  قتالها

  القدس  قبلية  الضمري  اهلاء  معتصماه

  يف الديوانجدول يبني تطبيق اإلحالة ): 01(اجلدول رقم 

  : التحليل

  : بعد تتبع األنواع اإلحالية اليت وردت يف الديوان من املناسب متثيلها يف اجلدول اآليت

  ا موع  بعدية  قبلية  مقامية  أنواع اإلحالة

  149  32  77  40  عدد املرات

  %100  %21  %52  %27  النسبة املئوية

  يبني نسبة تكرار األنواع اإلحالية جدول ): 02( جلدول رقما

  : أما خبصوص الوسائل اإلحالية فتمثلت كما يلي

  ا موع  أدوات املقارنة  أمساء املوصولة  اسم اإلشارة  الضمري  وسائل اإلحالة

  149  09  01  19  120  عدد املرات
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  %100  %06  %0  %13  %81  النسبة املئوية

  يبني نسبة تكرار الوسائل اإلحاليةجدول ): 03( اجلدول رقم

هـــو داخـــل الـــنص  نالحـــظ أن اإلحالـــة تنوعـــت بـــني مـــا) 03(و) 02(عطيـــات املتوصـــل إليهـــا مـــن اجلـــدول وفـــق امل

بــاقي األنــواع، أمــا اإلحالــة املقاميــة علــى % 52وخــارج الــنص، أيضــا نالحــظ طغيــان اإلحالــة النصــية القبليــة بنســبة 

وقـد ســامهت هـذه األنــواع اإلحاليـة يف تالحــم وتـرابط أجــزاء  ، %21واإلحالــة البعديـة بنســبة % 27فـوردت بنسـبة 

  .القصائد لتظهر يف شكل متماسك  ولضمان االستمرارية

وذلـك % 81لـيت بلغـت نسـبة أما خبصوص الوسائل اإلحالية جندها متنوعة، لكن التوظيف األكرب راجـع للضـمائر ا

ــأيت أمســاء  ــب الشــاعر التكــرار مــن جهــة، وعــدم إحــداث هفــوات وفراغــات يف القصــائد مــن جهــة أخــرى، مث ت ليتجن

وعلــى الــرغم مــن هــذه النســبة الضــئيلة إال أ ــا لعبــت دورا مهمــا وفعــاال يف  ، %13اإلشــارة يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 

أ ـا سـامهت يف إزالـة الغمـوض  إال% 06أدوات املقارنة يف املرتبة الثالثة بنسـبة الربط بني عبارات القصائد، مث تأيت 

  .   ام، إذن فاإلحالة بكل وسائلها وأنواعها سامهت يف ربط أجزاء القصائد لتظهر متماسكة ومتالمحةواإل

  Substitutionـ االستبدال   2

   :ـ مفهومه 1 ـ 2

مــن بــني العناصــر األكثــر أمهيــة يف حتقيــق اتســاق الــنّص، وشــأنه يف ذلــك شــأن اإلحالــة، إال أنــه  "االســتبدال"يعــد   

خيتلــف عنهــا يف كونــه عمليــة حنويــة تــتم علــى املســتوى النحــوي ـ املعجمــي بــني كلمــات أو عبــارات، بينمــا اإلحالــة 

ــرب االســتبدال مــن جهــة أخــرى مصــد)1(عالقــة معنويــة تقــع يف املســتوى الــداليل ســيا مــن مصــادر اتســاق را أسا؛ ويعت

                                           
  . 19. املرجع السابق، ص: حممد خطايب  )1(
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مبعـىن أنـه عمليـة داخليـة تقـوم  ؛)1("رتعـويض عنصـر يف الـنص بعنصـر آخـ  عملية تتم داخل النص"ه النصوص لكون

نطالقـا اي نفـس املعـىن؛ وأيضـا عمليـة نصـية على تعويض أو استبدال كلمة بكلمة أو عبارة بعبـارة أخـرى حبيـث تـؤد

  ."عملية تتم داخل النص"من فكرة 

العالقـــة  ســتبدال يســاهم يف خلـــق جــو مـــن الــتالحم والــرتابط بـــني أطــراف الكـــالم داخــل الــنص مـــن خــاللفاالإذن 

حـق املسـتبدل واملسـتبدل بـه؛ وهـي عالقـة قبليـة بـني عنصـر سـابق يف الـنص وبـني عنصـر ال: القائمة بني عنصرين مها

ة وأيضــا مســـاعد، )2()اجلملـــة الالحقــة وجــود العنصـــر املســتبدل بشــكل مــا يف (  فيــه مــن أجــل ضـــمان االســتمرارية

  .لف يف عرض أفكاره بطريقة متسلسلةو املؤ أوالكاتب   القارئ أو املتلقي يف فهم النص

  :ـ أنواعه 2 ـ 2 

  : إىل ثالثة أنواع" رقية حسن" و "هاليداي"ينقسم االستبدال حسب 

  :)Substituation Nominale )3أ ـ استبدال اسمي

ومثــال ذلــك   خلا )...same(ونفــس ) ones(وآخــر بــني ) one(آخــر : اللغويــةويــتم باســتعمال العناصــر     

واسـتدل علـى ذلـك ) فـأس(مكـان كلمـة ) أخـرى(فقد عرضـت كلمـة ) فأس جد مثلومة جيب أن أقتين أخرى حادة(

  . قبل ذلك) فأس(من خالل السياق الذي وردت فيه كلمة 

                                           
  .19ص  املرجع السابق،: حممد خطايب )1(
  . 20. ص: املرجع نفسه )2(
)3( Halliday…, cohesion in Englisch, p.89.  80. املرجع السابق، ص: أمحد عزت يونس : نقال عن .  
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  :)Substituation verbal )1ب ـ استبدال فعلي 

هـــل تعتقــــد أن جـــون يعـــرف مســـبقا ؟ أعتقـــد أن كـــل شــــخص (ومثـــال ذلـــك ) Do(و ميثلـــه اســـتعمال الفعـــل     

  . يف اجلملة األوىل) يعرف(يف اجلملة الثانية مكان ) يعرف(فقد عوض الفعل ) يعرف

  :)Substituation Clasal )2جـ ـ استبدال قولي 

يكـــــون  خل، وهـــــذا االســـــتبدال الا ...ال) Not(لـــــذلك و ) So: (خدام األداةالســـــتبدال القـــــويل باســـــتويـــــتم ا    

  : ة ولكن اجلملة بأكملها ومثال ذلكاستبداال لكلمة داخل اجلمل

  . ـ هل سيكون هناك زلزال ؟ هي قالت هنا

  . ـ هل فوتنا احلافلة ؟ أنا أعتقد ذلك

  . )3(يتضح هنا أن تفسري اجلملة الثانية يعتمد على اجلملة األوىل

  

  :قيةـ دراسة تطبي 3 ـ 2

  نوع االستبدال  املستبدل به  املستبدل  القصيدة

  امسي  هلم  عرب  عجم...عرب

  امسي  العامل العريب  لبنان، عمان، حلب  صباح اخلري يا عرب

  فعلي  متضغنا  تأكلنا

                                           
)1(Halliday…, cohesion in Englisch, p.89.  ن. املرجع السابق، ص: أمحد عزت يونس : نقال عن .  
)2( Halliday, p.130.  ن. املرجع السابق، ص: نقال عن .  
  .19. 18ص، . ، ص2014ط، اجلزائر، .التنوير، د، دار )اآلليات  والروابط(االتساق واالنسجام النصي : خبولة بن الدين )3(
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  فعلي   زمنا  تسحقنا

  امسي  خشب  عرب

  امسي  الضلوع  قليب  ؟!!ماذا سأكتب

  امسي  حب  عشق

  امسي  الساطور  اخلنجر  لن أكتب إّال باخلنجر

  امسي  اللون األمحر  دمائي

  امسي  اخلشيب  العريب

أبكــي العروبــة واألعــراب يــا 

  وجعي

  امسي  العرب  أوراق

  امسي  أرض بابل  القدس

  امسي  احلزن  قليب

  فعلي  يسجل  يكتب  إىل احلاكم العريب

  امسي  السلطان  موالي

  فعلي  يعاين  يكابد

  امسي  بالدي  لبنان

  فعلي  أعدت  أرجعت

  فعلي  سأعلن  سأفضح  لبنان يف الوجدان

  امسي  وهاذاهلاء يف كلمة أخ  سرائيلإ

  امسييف كلمـــــــة " هـــــــم"الضـــــــمري   األعراب
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  قبلتهم

  قويل  لإلنسان  لألجيال

  فعلي  تبحث  تفتش

  فعلي  تعث  تزرع

  فعلي  تطحن  تقتل

  فعلي  صرخت  ناديت

  فعلي  جياهد  يدافع

  فعلي  يولد  يتأت  العمالق

  امسي  الكاف يف تارخيك  بغداد

  امسي  علي  خالد

  قويل  باملسريات  تابالشعار   تبت يدا كل العرب

  قويل  ونعود  وجنيء

د  نصرخ   فعلي  نندّ

  امسي  هلاماإل  الوحي  مت واقفا

  امسي  األصنام  األوثان

  امسي  الفداء  البطولة

  فعلي  بدين  تبكي

  امسي  حالوة  نضارة  دمشق
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  امسي  عشق  اهلوى

  امسي  األطهر  الزكي

  امسي  ختثرا  دمي

  قويل  استنزفوا  قتلوا

ه  كيف يل أن أسرتيح   قويل  عيسى املسيح  رسول الّل

  امسي  نزار  قباين  يا شاعر العشق

  امسي  أوزاين  قافييت

  امسي  شطآن  البحر

  امسي  أزهار  بستان

  امسي  دهري  عصري  قاموس احلزن

  امسي  األوجاع  األحزان

  امسي  مأساة  معانايت

  امسي  املسافر  الرتحال  إىل أين متضي

  قويل  دسوا  أحلوا

  امسي  الدين  اإلسالم

  امسي  فاجر  كافر

  قويل  حبيب القوايف  اجلواهري

  قويل  تفهموا  تقرأوا  التحرمي
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  فعلي  يعدم  يغتال

  امسي  الصمت  السكوت  كفي عتابك

  قويل  حرما ا  بأهلها

  قويل  خادعوا  نافقوا

  امسي  اجلزار  القصاب

  امسي  األحباب  الرفقاء

  امسي  جزء  شرب

  قويل  ختادعه  ختاتله  حزب الشعر

  امسي  الشطب  حمو

  امسي  اخلبث  املكر

  امسي  أالعيب  أكاذيب

  امسي  بالدي  وطين  وداعا

  امسي  ضباعا  سباعا

  امسي  الذل  رخيصا

  قويل  قتلوا  أبادوا

ه الشعوب العربية رحم   فعلي  تشقى  تبحث  الّل

  امسي  سخيه  عسليه

  فعلي  جتيد   وى  أمة طز
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  امسي  اهلز  الرقص

  قويل  قتالها  موتاها

  يبني تطبيق االستبدال يف الديوان  جدول ):04(اجلدول رقم 

  : التحليل

  : بعد تتبع أنواع االستبدال اليت وردت يف الديوان، من املناسب متثيل تلك املعطيات يف جدول كاآليت

  ا موع  قويل  فعلي  امسي  أنواع االستبدال

  74  9  21  44  عدد املرات

  %100  %12  %28  %60  النسبة املئوية

  أنواع االستبدال  جدول يبني تكرار:)05( اجلدول رقم

نالحـظ أن الشـاعر جلـأ إىل توظيـف االسـتبدال االمسـي ) 05(وصـل إليهـا مـن خـالل اجلـدول رقـم وفق املعطيـات املت

كالقـــدس والشـــام : األمـــاكنليوضـــح لنـــا صـــورة العـــرب الـــيت آلـــوا إليهـــا خاصـــة يف تركيـــزه علـــى بعـــض % 60بنســـبة 

يظهـر لنـا مـدى ثـراء الرصـيد وهـذا % 28خل، مث يليه االسـتبدال الفعلـي الـذي حـلَّ يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة ا ...وغزة

 منيـــة خمتلفـــة بـــني املاضـــي و احلاضـــراللغـــوي الـــذي يتمتـــع بـــه الشـــاعر هـــذا مـــن جهـــة، ولكـــي ينقلنـــا عـــرب مراحـــل ز 

  %. 21املستقبل من جهة أخرى، مث يأيت االستبدال القويل يف املرتبة الثالثة بنسبة ضئيلة و 

ة وأيضــا اعتمــد علــى تنويــع األلفــاظ مــن أجــل تفــادي إذن ميكــن القــول بــأن الشــاعر وظــف االســتبدال بطريقــة مميــز 

  . التكرار وضمان االستمرارية جلعل القصائد متماسكة ومتالمحة
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   Suppressionـ الحذف  3

ـــة واألســـلوبية بوصـــفه احنرافـــا عـــن  يعـــد احلـــذف مـــن القضـــايا املهمـــة الـــيت عاجلتهـــا البحـــوث النحويـــة والبالغي

املستوى التعبريي العادي هلذا لقيت هذه الظاهرة عناية كبرية، وهذا طبيعي فاحلذف ليس وليد العصـر احلـديث، بـل 

  . عصرنا احلايل إىل... ورد يف العصور اجلاهلية وصدر اإلسالم واألموي والعباسي

  :  ـ مفهومه 1 ـ 3  

فه  ّ استبعاد العبارات السطحية اليت ميكن حملتواها املفهومي أن يقـوم يف الـذهن أو أن " بأنه ":دي بوجراند"يعر

ل بواسطة العبارات الناقصة   . ونعين به االستغناء عن جزء من الكالم لداللة السياق عليه )1("يوسع أو أن يعدّ

يف الــنّص يهتــدي املتلقــي  غــري ظــاهرر لتماســك النّصــي، وتــتم بــافرتاض عنصــالعوامــل الــيت حتقــق اويعــد احلــذف أحــد 

عالقـة ": احلـذف بأنـه" رقيـة حسـن" و "هاليداي"إىل تقديره اعتمادا على نص سابق مرتبط به، كما حيدد الباحثان 

ين أن احلـــذف عـــادة عالقـــة داخـــل الـــنص، ويف معظـــم األمثلـــة يوجـــد العنصـــر املفـــرتض يف الـــنص الســـابق، وهـــذا يعـــ

؛ يظهــر مــن خــالل تعريفهمــا أن احلــذف عالقــة تــتم داخــل الــنص ليــؤدي بــذلك التماســك وال يكــون ذلــك )2("قبليـة

  . إال بوجود قرينة تدل عليها يف النص السابق كي يتحقق احلذف

  Suppressionفقـــد ذكـــر معنـــاه االصـــطالحي يف موســـوعته ومعجمـــه، حتـــت مصـــطلح  " كريســـتال"أمـــا 

مبعــىن أن احلــذف يصــيب اجلملــة الثانيــة  )3("حــذف جــزء مــن اجلملــة الثانيــة، ودلّ عليــه دليــل يف اجلملــة االوىل"وهــو 

                                           
  .  301. املرجع السابق، ص: روبرت دي بوجراند  )1(
  .144. ص ، )cohésion in Englisch(ال عن هاليداي ورقية حسن ق؛ ن. 21. املرجع السابق، ص: ايب حممد خط)2(
  . 191. املرجع السابق، ص: صبحي إبراهيم الفقي  )3(
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بـأن العنصـر " رقيـة حسـن" و "هاليـداي"لوجود دليل عليها يف اجلملة األوىل، بنفس املعىن الذي ذهب إليـه كـل مـن 

  .ينشأ عالقة قبليةاملفرتض يوجد غالبا يف نص سابق، مما يعين أن احلذف 

  : ـ أنواعه 2 ـ 3

  : )1(فيما يلي" رقية حسن" و "هاليداي"تتمثل أنواع احلذف كما قسمها 

  :  Suppression Nominaleأ ـ الحذف االسمي   

  .أي قميص ستشري؟ هذا هو األفضل أي هذا القميص: حذف اسم داخل املركب االمسي مثل ويقصد به 

  :  Suppression Verbalب ـ الحذف الفعلي 

مـــاذا كنـــت تنـــوي؟ الســـفر الـــذي ميتعنـــا برؤيـــة مشـــاهد جديـــدة : أن احملـــذوف يكـــون عنصـــرا فعليـــا مثـــلأي  

  . أنوي السفر: والتقدير

  :  Suppression Clausalيشبه الجملة جـ ـ الحذف داخل ما

  .كم مثن هذا القميص؟ مخسة جنيهات  

أدركوا دور احلذف يف حتقيـق التماسـك النّصـي، مـع جتنـب التكـرار نستنتج مما سبق أن علماء الّلغة قدميا وحديثا قد 

  .واعتربوا احملذوف كاملذكور وخباصة أنّ الشيء حيذف إال مع قرينة دالة عليه

                                           
  . 127. املرجع السابق، ص: أمحد عفيفي  )1(
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  : ـ دوره 3 ـ 3

يعد احلذف أحد العوامل اليت حتقق التماسك النصي والربط بني أجزاء النص، وذلك مـن خـالل األثـر الـذي 

  : )1(اسطة جمموعة من الوظائف، وهي كالتايليرتكه يف النصوص بو 

  .احلذف يأيت ليجعل النص متماسكا متالمحا حىت تبقى البىن النصية متدفقة ومتواصلة: 01ـ الوظيفة   

ره السـياق مـن دالالت، مـن أجـل إجيـاد االسـتمرارية : 02ـ الوظيفة    ً علـى مـا يـوّف مينح املتلقي الدور يف التقدير بناء

  . النصية

  .التخلص من احلشو يف الكالم املعلوم أو املفهوم من السياق: 03الوظيفة ـ   

حيث املتلقي على القيام مبجموعة من العمليات الذهنيـة، واالحتفـاظ بالعناصـر احملذوفـة أثنـاء عمليـة : 04ـ الوظيفة 

  . )2(لالحق بالسابقالقراءة مما ينتج عنه استمرارية يف التلقي ويف الربط املفهومي من خالل تعليق الكالم ا

  ـ دراسة تطبيقية 4ـ3

  التقدير  نوع احلذف  موضع احلذف  القصيدة

  تبا للعرب سحقا  امسي  تبا سحقا  عجم...عرب

  قبحا للعرب  امسي  قبحا هلم

صـــــباح اخلـــــري يـــــا لبنـــــان يـــــا   عرب صباح اخلري يا

ان يا حلب ّ   عم

صباح اخلري يا لبنان صـباح   مجلي

ـان صـباح اخلـري  ّ اخلري يا عم

                                           
، أطروحـة دكتـوراه، قسـم اللغـة العربيـة وآدا ـا، جامعــة )تطبيــق علـى املعلقـات السـبع(اخلطـاب وأثـره يف بنـاء الـنص : عبـد املهـدي هاشـم حسـني اجلـراح )1(

  .103. ، ص2002الريموك، األردن، 
رس اللغوي، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، د: طاهر سليمان محّودة )2(   . 130. م، ص1998ط، االسكندرية، .ظاهرة احلذف يف الدّ
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  حلب يا

وكيف القدس؟ واألطفـال؟ 

  واألحجار؟

وكيــــــــف القــــــــدس؟ وكيــــــــف   امسي

األطفـــــــــــــــــــــــــال؟ وكيـــــــــــــــــــــــــف 

  األحجار؟

كــــــــــــالب الــــــــــــروم تأكلنــــــــــــا 

  ومتضغنا

كــــــــــــالب الــــــــــــروم تأكلنــــــــــــا   مجلي

  وكالب الروم متضغنا

احلــــــب يفضــــــحين والشــــــعر   ؟!!ماذا سأكتب

  واخلجل

ر احلــــــب يفضــــــحين والشــــــع  فعلي

يفضــــــــــــــــــــــحين واخلجــــــــــــــــــــــل 

  يفضحين

ّ مـــــاذا ســـــأكتب عـــــن  حـــــيب

  وعن وجعي؟

مـــــاذا ســـــأكتب عـــــن حـــــيب   مجلي

ومـــــــــــــاذا ســـــــــــــأكتب عـــــــــــــن 

  وجعي؟

ـــــــــاه إين لســـــــــت  ّ تصـــــــــيح رب

  أحتمل

ــــاه إين   امسي ّ ــــاه رب ّ ــــاه رب ّ تصــــيح رب

  لست أحتمل

اش على الدفرت  لن أكتب إّال باخلنجر ـــــــاش   مجلي  وبالرشّ لـــــــن أكتـــــــب إّال بالرشّ

  على الدفرت

عــــــــــــــــادت جتــــــــــــــــديين  مــــــــــــــــا

  الكلمات

عــــــــــــــــادت جتــــــــــــــــديين  مــــــــــــــــا  امسي

  الكلمات واألحرف
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وأنــــــا ال أؤمــــــن بالكلمــــــات   امسي  وأنا ال أؤمن بالكلمات

  واألحرف

  اليت تصاغ مدحيا للقيصر  امسي  تصاغ مدحيا للقيصر

أبكــي العروبــة واألعــراب يــا 

  وجعي

أهــــــــواك هــــــــذا اعــــــــرتايف يــــــــا 

  معذبيت

أهواك أنـت هـذا اعـرتايف يـا   امسي

  معذبيت

والعـــــــامل العـــــــريب مـــــــازال يف   فعلي  والعامل العريب يف جهالته

  جهالته

أعـــــــيش الســـــــجن وأعـــــــيش   فعلي  أعيش السجن واملنفى  ألين شاعر عريب

  املنفى

  وأعيش بني املوت والّلهب  فعلي  وبني املوت والّلهب

ات على كتيب ّ ات ومر ّ ات أمــوت علــى   فعلي  مر ّ ات ومــر ّ مــر

  كتيب

  بإمكاين لقاءكآه لوكان   امسي  ؟؟!آه لو كان بإمكاين  إىل احلاكم العريب

  سجل أنا عريب يف نسيب  امسي  سجل عريب يف نسيب

  تارخيي عذرا أنا أجهله  امسي  تارخيي عذرا أجهله

ه  لبنان يف الوجدان ه يا لبنان  مجلي  من خانوا الّل   من خانوا الّل

  وخانوا األرض يا لبنان  مجلي  وخانوا األرض

اآلن ســـــأعلن لألجيـــــال يـــــا   مجلي  اآلن سأعلن لألجيال
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  لبنان

ـــــــــاش  اآلن ســـــــــأكتب بالرشّ

  وبالنريان

ـــــــــاش   مجلي اآلن ســـــــــأكتب بالرشّ

  اآلن سأكتب وبالنريان

وحـــدك اليـــوم صـــامدا ليـــت   العمالق

  شعري

وحــــــدك اليــــــوم صــــــامدا يــــــا   مجلي

  عراق ليت شعري

اق هـــــــل هـــــــو أعـــــــذب ومـــــــاؤه   مجلي  أعذب وماؤه دّق

اق   دّق

ّت يدا كل العرب ـــــــالروح   تب بالـــــــدم بالقصـــــــائد ب

  باخلطب

م   فعلي بــــــــــالروح نفــــــــــديك بالــــــــــدّ

نفـــديك بالقصـــائد نفـــديك 

  باخلطب

  تبا للعرب وتب  مجلي  تبا وتب

صــــــــــدئت مجيــــــــــع ســــــــــيوفنا 

  وخيولنا صارت

صــــــــــدئت مجيــــــــــع ســــــــــيوفنا   امسي

  ومجيع خيولنا صارت

  يا غزة نفديك  فعلي  يا غزة

تبــــت يــــدا كــــل العــــرب تبــــا   مجلي  تبت يدا تبا وتب

  للعرب وتب

من بعد مـا سـرقوا املسـاجد    مجلي  من بعد ما سرقوا املساجد

  كلها
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يف الربيـــع ويف املصـــيف ويف 

  اخلريف

يف الربيـــــــــــــــــــع ينـــــــــــــــــــزف ويف   فعلي

املصيف ينزف ويف اخلريف 

  ينزف

ام   مجلي  مت واقفا وليسقط األقزام  مت واقفا مـــــــــت واقفـــــــــا يـــــــــا صــــــــــدّ

  وليسقط األقزام

بــــــــــريوت تنــــــــــزف والعــــــــــراق 

  ومكة

تنــــــــــزف والعــــــــــراق بــــــــــريوت   فعلي

  تنزف ومكة تنزف

ام أيهــا املقـدام ألــف   امسي  يا أيها املقدام ألف حتية يـا صـدّ

  حتية

  يف وطين األكرب  امسي  يف وطين  إن اإلنسان لفي خسر

  حنلم بالورد وحنلم بالسكر  فعلي  حنلم بالورد وبالسكر

مـــــــــابني الســـــــــلطة ومــــــــــابني   مجلي  مابني السلطة واملخفر

  املخفر

وأنـــا بعشـــقي يـــا دمشـــق ال   مجلي  بعشقي ال أريد تسرتا وأنا  دمشق

  أريد تسرتا

ومصـــــــــر تبكـــــــــي وســـــــــودان   يا شاعر العشق

  موهلة

ومصـــــــــر تبكـــــــــي وســـــــــودان   فعلي

  تبكي موهلة

غنيـــــــــت للحـــــــــب وغنيـــــــــت   فعليغنيــــــت للحــــــب واألوطــــــان 
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  لألوطان مندفعا  مندفعا

آه يــــــــا أيــــــــوب لــــــــو تــــــــدرك   مجلي  آه لو تدرك صربي  قاموس احلزن

  صربي

ومصــــــــــــــــر ولبنــــــــــــــــان وأرض   أين متضي إىل

  اجلزائر

ومصر حزينـة ولبنـان حزينـة   امسي

  وأرض اجلزائر

م  التحرمي ّ م حمر ّ م  امسي  حمر ّ م حمر ّ م حمر ّ   حمر

م التســــــــبيح والوضــــــــوء  ّ حيــــــــر

  والتيمم

م الوضوء   فعلي ّ م التسبيح وحير ّ حير

م التيمم ّ   وحير

م التفكري والتعلم ّ م التعلم  فعلي  حير ّ م التفكري وحير ّ   حير

  يا إخويت إياكم أن تسلموا  مجلي  إياكم أن تسلموا

  ويصلب منا املسلم ويعدم  مجلي  ويصلب ويعدم

ــــــــــا إخــــــــــويت ال   مجلي  ال تقرأوا ال تفهموا ال تقــــــــــرأوا ي

  تفهموا

ال شــهرزاد حتبــين وال زينــب   مجلي  ال شهرزاد حتبين أو زينب  كفي عتابك

  حتبين

تشــــــــــتاقين وربــــــــــاب الميـــــــــة   فعلي  المية تشتاقين ورباب

  تشتاقين

أطفـــال غـــزة يتّمـــوا وأطفـــال   مجلي  أطفال غزة يتّموا وتشردوا
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  غزة تشردوا

اب ّ اب والنص ــــــا   امسي  مجيعنا الكّذ اب ومجيعن ــــــا الكــــــّذ مجيعن

اب ّ   النص

وال حــــزب يرفــــع عنــــه قيــــود   مجلي  ويرفع عنه قيود القهر  حزب الشعر

  القهر

  وكل األحزاب ختاتله  مجلي  وختاتله

طر ّ وجتيـــــد التزويـــــر وجتيـــــد حمـــــو   فعلي  والتزوير وحمو الس

طر ّ   الس

وكـــم عشـــقناك جبـــاال وكـــم   مجلي  وجباال وقالعا  وداعا

  عشقناك قالعا

وحيـــــــــــوي كالبـــــــــــا وحيـــــــــــوي   فعلي  وكالبا وضباعا

  ضباعا

وحرمــــــــوا الشــــــــعب طعامــــــــا   مجلي  وطعاما ومتاعا

  ومتاعا

وليســــــــت تاجــــــــا وليســــــــت   مجلي  وتاجا وقناعا

  قناعا

  ومل تزل تبحث عن هويه  مجلي  وهويه  اهللا الشعوب العربية رحم

ومل تـــــــــــــزل تبحـــــــــــــث عـــــــــــــن    مجلي  وكرامات سخيه
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  كرامات سخيه

هــذي األمــة يــا معتــز  ــوى   مجلي  هذي األمة  وى الذل  أمة طز

  الذل

ّ فنون العز ّ   مجلي  وترفض كل وهــــذي األمـــــة تــــرفض كـــــل

  فنون العز

  يبني تطبيق احلذف يف الديوان   جدول ):06(اجلدول رقم 

  : التحليل

ّ من املناسب أن نوضحها يف اجلدول اآليت   : يف ضوء املعطيات السابقة، لعل

  ا موع  مجلي  فعلي  امسي  أنواع احلذف

  64  30  17  17  عدد املرات

  %100  %46  %27  %27  النسبة املئوية

  أنواع احلذفجدول يبني تكرار : )07(ل رقم اجلدو 

جتنبـا % 46نلحظ ارتكاز الشاعر على احلـذف اجلملـي بنسـبة ) 07(املتوصل إليها يف اجلدول رقم  املعطياتوفق 

للتكــرار هــذا مــن جهــة وتــرك القــارئ يقــوم بعمليــة التأويــل وســد تلــك الفراغــات الــيت تركهــا مــن جهــة أخــرى، كمــا أن 

  .هذا احلذف له غايات نفسية كامنة يف ذات الشاعر

ــا بالنســبة إىل  ّ احلــذف االمســي والفعلــي وردا بنســبة متســاوية ألن الســياق يف معظــم مواضــعه يســاعد القــارئ علــى أم

معرفــة نــوع احلــذف، وهــو حــذف وظفــه حــىت ال يبعــث امللــل يف نفســية القــارئ، إذن جنــد أن احلــذف بأنواعــه ســالفة 

  .  أيضاالذكر سامهت يف حتقيق الرتابط النصي عرب قصائد الديوان والتخلص من احلشو الزائد 



 التماسك الشكلي وأدواته ................................................................  األولالفصل 

72 

 

 Conjunctionالوصل  ـ 4

  : ـ مفهومه1 ـ 4

ميثل الوصل أداة أخرى من أدوات االتساق النصي، ألن كل نص ال جيب أن خيلو مـن أدوات الـربط الـيت تسـهم يف 

بينمـا  اتساقية تتم يف احلدود بـني اجلمـلعالقة " متاسكه، وخيتلف عن باقي األدوات اليت تطرقنا إليها سابقا يف كونه

مبعىن أن الوصـل رابـط تـركييب يسـاهم يف متاسـك الـنص  ؛)1("األخرية تتحقق من داخل اجلملة إىل داخل اجلملةهذه 

عطـــف اجلملـــة علـــى اجلملـــة واملفـــرد علـــى مثلــــه : لـــة ومفـــرد مبثلـــه، ولـــذلك يعــــرف بأنـــهمـــن خـــالل وصـــل مجلـــة جبم

وأيضـا يعـد مـن املفـردات   الرتكيـيب للجملـةالنظـام من الوسائل اليت يتحقق  ـا االتسـاق ألنـه أهـم أسـس  )2(فالوصل

حيـث البـد أن يتـوافر الـرتابط بـني أجـزاء الـنص   من األجـزاء املشـكلة للـنّص الواحـداللغوية داخل الرتكيب النحوي و 

  . )3(ومفردات الرتكيب، حىت يتمكن الوصل من مجع أجزاؤه ترابطا كليا

أن الوصـــل " رقيـــة حســـن"و " هاليـــداي"ى كـــل مـــن وألن الوصـــل يعمـــل علـــى ربـــط العناصـــر املشـــكلة للنصـــوص يـــر 

مبعـىن أن هنـاك روابـط قـد تكـون لفظيـة أو  )4("حتديـد للطريقـة الـيت يـرتابط  ـا الالحـق مـع السـابق بشـكل مـنّظم"هو

غــري لفظيــة تســاهم بشــكل كبــري ومباشــر يف حتقيــق اتســاق الــنص مــن خــالل اســتخدام بعــض الكلمــات والعبــارات 

الـربط بـني اجلمـل، إال أ ـا ختتلـف مـن جهـة ألخـرى فقـد تـدل ، لروابط هلا وظيفـة واحـدةون هذه اوعلى الرغم من ك

                                           
. 248. املرجع السابق، ص: مفتاح بن عروس  (1)  

. 23. ، صاملصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، املرجع السابق: نعمان بوقرة  (2)  
، جملة جامعة األزهر، غزة، سلسلة العلوم )دراسة وصفية حتليلية(اإلحالة بالضمائر ودورها يف حتقيق الرتابط يف النص القرآين: نائل حممد إمساعيل )3(

  . 106. ، ص2011، 13، ا لد1اإلنسانية، العدد
)4( Cohesion in English, p.227. 23. حممد خطايب، املرجع السابق، ص: نقال عن .  
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ـــؤدي وظيفـــة الـــربط اللفظـــي أو "خل، إذا الوصـــل هـــوا ...ضـــافة أو شـــرح أو ســـبب أو نتيجـــةإ: تـــارة علـــى كـــل أداة ت

  .)1("املعنوي

  :ـ أنواعه 2 ـ 4

موها إىل ّ ّع إليـه كـل مـن  هناك تصنيفات كثرية ألنواع الوصل ألن العلماء قس أقسام عديدة، سوف خنتار منها ما تفـر

  :)2("رقية حسن"و" هاليداي"الباحثني

  : Lien Supplémentaireأ ـ الوصل اإلضافي 

يتم الربط فيه بني اجلمل عرب إضافة معىن جديد؛ مبعىن كل مجلـة الحقـة تضـيف إىل سـابقتها عنصـرا إخباريـا جديـدا 

) أم ـ أو( أو عرب التخيري بإضافة أحد املعنيني مـن خـالل األدوات) الواوـ الفاء( األدواتسواء عرب التتابع من خالل 

  :، كما يندرج ضمن الوصل اإلضايف عالقات أخرى)3(فيسهم تراكم الداللة يف بناء معىن النص

  . باملثل: ـ كالتماثل الداليل املتحقق يف الربط بني اجلمل بواسطة تعبري 1

  .خلا ...أعين، أي :تتم بتعابري مثلعالقة الشرح، و ـ  2

  . )4(خلا ...مثال، حنو: تعابري لغوية مثل ـ عالقة التمثيل املتجسدة يف 3

                                           
. 116. ، صاملصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، املرجع السابق: نعمان بوقرة  (1)  

، جملـــة علـــوم اللغـــة العربيـــة وآدا ـــا، دوريـــة أكادمييـــة حمكمـــة )مـــن منظـــور اللســـانيات احلديثـــة(الـــربط حروفـــه ومعانيهـــا يف األبنيـــة اللغويـــة: نعيمـــة ســـعدية )2(
صة تصدر عن كلية اآلداب واللغات، العدد ّ   . 114. ، ص2015، الوادي، اجلزائر، 8متخص

. 162. املرجع السابق، ص: عزة شبل حممد  (3)  
   .23. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )4(
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  :Lien Inverseب ـ الوصل العكسي 

: يقصد بـه أن تكـون اجلملـة التابعـة خمالفـة للجملـة املتقدمـة، ويكـون باسـتخدام جمموعـة مـن األدوات والتعـابري مثـل 

Yet, But, Hence... إال أن األداة الـيت تعـرب عـن الوصـل العكسـي ...لكـن، أيضـا، هلـذا: خل؛ واليت تعينا ،

  .)Yet)1  :يف نظر الباحثني هي

  : Lien Temporelجـ ـ الوصل الزمني 

هو عالقة بني مجلتني متتابعتني زمنيا، تعمل أدواته على الربط بـني األحـداث داخـل الـنص، أو عالقـة بـني أطـروحيت 

  .)3()خلا... لما، بينما، يف حني، حىت، إذالفاء، مث، بعد، قبل، من، ك( ميثلها )2(متتابعتني زمنيامجلتني 

  :Lien Causalitéد ـ الوصل السببي 

ويقصد به تلك العالقة املنطقية القائمة بني مجلتـني أو أكثـر تعمـل أدواتـه علـى الـربط بـني اجلمـل مـن خـالل عالقـة  

  . هلذا،  ذا، لذلك، ألن، نتيجة، سبب لـ : تعبري عنه بعناصر مثل، ويتم ال)4(السبب بالنتيجة

كمـا يـراد بـه الـربط بـني شـيئني هلمـا نفـس املكانـة ولكنّهمـا يبـدوان متناقضـني وغـري متسـقني يف عـامل الـنص، وتنــدرج 

  . )5(كالنتيجة، السبب، الغرض، الشرط: ضمنه عالقات خاصة

                                           
  .23. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب)1(
  . 24. ص :املرجع نفسه )2(
  . 24. 23ص، . ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي )3( 
  . 165. ، صعلم لغة النص، املرجع السابق: عزة شبل حممد )4(
  . 23. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )5(
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  : ـ دوره 3 ـ 4

حتقيـق التماسـك النصـي، ويعتمـد يف وظيفتـه علـى أدوات ولكـل أداة معـىن خـاص يؤديـه  يلعب الوصل دورا هامـا يف

  :)1(السياق نالحظ األمثلة التالية

  جاء حممد فعلي  ـ جاء حممد وعلي 

  جاء حممد مث علي

جـاء حممـد وبعـده بفـرتة : جـاء حممـد وبعـده مباشـرة جـاء علـي، والثالـث: يعين جاء حممد جاء علـي، والثـاين: فاألول

اء علي؛ فحـدث الـربط بـني جمـيء االثنـني مـن ناحيـة وكـذلك االختـزال أو االختصـار وهاتـان متـثالن أهـم وظـائف ج

تبقـى مـن أدوات فـإن لكـل منهـا دالالت خمتلفـة ميكـن معرفتهـا مـن خـالل الرتكيـب الـذي تـرد  هذه األدوات، أمـا مـا

  . )2(فيه هذه األدوات

ــث يــذكر أن اجلمــل املركبــة " كريســتال"  اجلمــل، ومــن بيــنهم كمــا أكــد النصــيون علــى أمهيــة وظيفــة الوصــل بــني حي

هـــذه عبـــارة أساســية بســـيطة وعبـــارة أو عبـــارات أخــرى بســـيطة تعتمـــد علـــى العبــارة األوىل، ويـــربط بـــني " تتكــون مـــن

بعـــد النظـــر يف وجـــوه الـــربط بـــاألداة بـــني : يقـــول" الزنـــاد"؛ خالفـــا لـــذلك جنـــد )3("...العبـــارات كلهـــا أدوات العطـــف

 )4(مــل يف الــنص تبــني أن حضــور أداة الــربط مشــروط خبــالف بــني اجلملتــني أو املقطعــني املتصــلني أو املتباعــديناجل

فاجلهة اجلامعة هي أسـاس التماسـك بـني العناصـر املختلفـة وهـي مـا عـرب عنهـا بالتوسـط بـني كمـال االتصـال وكمـال 

  . االنقطاع

                                           
  . 257. ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي )1(
  . 258. 257ص، . ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: الفقيصبحي إبراهيم )2(
)3( D. Crystal & D. Davy, Inves tigating English Style, Alongman paper Bach London, p. 47.   نقال

  .258. ، صعلم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق: صبحي إبراهيم الفقي: عن
  .  56.، صنسيج النص، املرجع السابق: األزهر الزناد )4(
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   :ـ دراسة تطبيقية 4 ـ 4

  الوصل الزمين  الوصل السبيب  الوصل العكسي  الوصل اإلضايف  القصيدة

  /  /  /  وهم العجم  عجم...عرب

  /  فإذا سادوا  /  /

  /  فهم اخلدم  /  /

  /  /  /  وإذا انتصروا

 صـــــــباح اخلـــــــري يـــــــا

  عرب

ـــــــــــــف األطفـــــــــــــال  األهـــــــــــــل والنســـــــــــــب، وكي

واألحجار،والغضـــــــــــــــــــــــــــــب،والطرب وأرض، 

واألحـــــزان، وشـــــعب، وكـــــل جـــــيش الفـــــرس 

  والتتار

/  /  /  

  ثوارنافال   /  /

  ال كتابنا 

ـــــــرتة  ـــــــال عن  ال  ف

  سيف

/  

  ويف الضلوع، ورياح، وقد ضاعت  ؟!!ماذا سأكتب

  والعامل العريب، والعرب  والشرطي

  مثل األمس  /  /

  /  ال األحبة  /  وال األحبة

  /  /  /  وعن وجعي
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  /  فإنين شاعر  /  /

لــــــــــــن أكتــــــــــــب إال 

  باخلنجر

ــــايت،  ــــد أو جعفــــر حلي ــــا، يزي وبالرشــــاش، فأن

  وباخلطباء، وباملنرب وبشعري، وأنا، وصابر

ال أكتـــــــــــــــــب، ال   لكين أكتب

أؤمــــــــــــن حليــــــــــــايت 

  للقيصر

فمــــىت قــــد يتحضــــر؟ 

  فمىت قد يتفجر؟

ـــــــــــــة  أبكـــــــــــــي العروب

واألعــــــــــــــــراب يــــــــــــــــا 

  وجعي

ـــــــــــريان وقلـــــــــــيب،  وبعـــــــــــض، واألحـــــــــــزان، والن

ووجهــــك، والشــــعر  واألقصــــى واألعـــــراب، 

والعــــــامل العــــــريب، واحلكــــــم وأشــــــباح، وأرض 

خالد،الفرســـــــــان أو البطـــــــــل، فكـــــــــل وأيـــــــــن 

  وسلطته

للصـــــــــــــــــــــمت  ال   /

احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ال 

للقلــــــــب، فكــــــــل 

  تارخيها

منـذ البـدء فـأين بعـد 

العمـــــر، مـــــن صـــــنعوا 

  بعد العمر

واملنفــى، ومــن شــعري، ومــن أديب ويــذحبين،   ألين شاعر عريب

  مرات ومرات  ويرصدين، واللهب، وأركب

ألين شــــــــــــــــــــــــــــاعر   /

  ألسقط كل

/  

ويســائل، وحيــبس، ومتــر ويســجل، ولســاين،   إىل احلاكم العريب

وأنـــــا، شــــــهور وشــــــهور  وأعــــــاين، والفكــــــر، 

ــــــــالدي، والعــــــــامل،  والشــــــــعب  والقــــــــدس وب

  وتبقى ومجال الدين

فأنـــــــــــا عـــــــــــريب ال   /

  أعرف

  ك؟فمىت ألقا

وخــانوا األرض، وتــزرع، والعــرب وللطغيــان،   لبنان يف الوجدان

وضـد، والقــرآن  وتطحــن وتعوملنــا، وترشــدنا 

  زنوتقاتلنا، ووالء، وح

ألدىن األرض،   /

ال للظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

للطغيــــــــــــــــــــــان، ال 

اآلن اآلن ...اآلن

ســـــــــــــــــــــــــــــــأكتب اآلن 

  سأفضح اآلن 
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ـــــــــــــــــــــــاريخ  اهللا، للت

  للعدوان 

ـــــــــــــف   العمالق ـــــــــــــك، فالعروبـــــــــــــة، وكي وحتـــــــــــــدى، فإن

واالنطالق، واملعاناة، ودماء  ففينـا علـي أو 

صـالح، وتضــحك ونفـاق، ومــاؤه، وضــريح 

  والشعارات 

للشـعوب لتحيـا،   أحزين أم ضاحك

تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق ال 

للبطــــــــــوالت   ال 

  حبذا

  األمس باتت

 ّ تبــــــــــت يــــــــــدا كــــــــــل

  العرب

والكـــذب، وأحلـــى، فنـــروح وجنـــيء ونعـــود، 

والقـــدس، نصـــرخ أو ننـــدد وتـــب، ومســـرى، 

والقصــــــــائد  والنســــــــاء فــــــــإليكم، وخيولنــــــــا، 

ــــــيج، والــــــبعض  فاحلــــــاكم العــــــريب ومــــــن اخلل

وحنـــــــــــــث، ونرتشـــــــــــــف، ويف املصـــــــــــــيف ويف 

  اخلريف، والشهادة 

بعد ما قتلوا مـن من   /  فنروح وجنيء 

بعـــد مـــا ســـرقوا، مـــن 

  حرقوا بعد ما

وليســـــــقط، وتشـــــــرف، واإلعـــــــالم ومضـــــــى،   مت واقفا

وجييء، واإلجرام وسـهام، وقبائـل، وخيانـة، 

ودســائس وذبيــان، وربيعــة، وجــراح، واخلــدم 

واملؤمنــــــــون، والعــــــــراق، ومكــــــــة والســــــــودان، 

  والقدس، والصمت 

  ليسقط  /

  للعدوان

  إذ تشهد

  حىت تربأ

  من بعد سننيال أذكــــر  للــــدنيا     /وبالــدنيا، وبالســـكر، وننــام، شـــرب أو إنـــش، ن لفــــــي إن اإلنســــــا
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فـــــــــالعيش علــــــــــى   واملوت، واملخفر  خسر

  حد

  أن نكرب

ونقــــــاوة، وحــــــالوة، واهلــــــوى، وأنــــــا  ولقــــــد،   دمشق

ــة وهنــا، وبناتــك، فهنــا، وخيــوهلم،  ّ وبنــو أمي

  عنرتا   وجهالة، وكل و خالد أ

دا أو عابثا ّ فـــدمي ال أريـــد     متعب

  بعشقك

ال تبــــــــاع، حـــــــــىت 

ــــــــــــــت دمــــــــــــــا  بكي

  حىت تفجر

  فمىت أرى

  حىت حنكم

كيـــــــــــــــــــــــــــــف يل أن 

  أسرتيح

فلســــــاين صــــــارم،   /  وأنا، ومجاال، وبالد، وال

  ال ينبت

  من نصف قرن

والدمع، وأحزاين، وأوزاين ومصر، وذاكـريت،   يا شاعر العشق

  والشعر واحلب، ورحيان، وألوان، وقبيلة 

  للحب   /

  ال عطر

  حىت الرجولة

  من بعد بشار

  مىت ستعرف

  من بعد بشار  /  /  وأنا، فأنا  ر، ومن دمعي  وقهري   قاموس احلزن

  قبل املعري

إىل أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  ؟ ...متضي

ومصــر، ولبنــان، وســبكها، ومــن واحلواضــر، 

وأنــــت، والعــــال، ودرب وداســــت، والــــدين، 

  وحيفظ

  للقوايف  /

  عشت من أجل

  تعبت من الدنيا

ــــتعلم والتــــيمم،   التحرمي   /  ال يرحم  جتهلوا أو تعلموافكــــل شــــيء، والوضــــوء، وال
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  ال تقرأوا  والتكلم، ويعدم

والصــــمت، والســــكوت، والعشــــق واهلــــوى،   كفي عتابك

واحلــب، والكتــاب واخلطبــاء، وأنــا، شــهرزاد 

  أو زينب 

فاحلديث عذاب   /

فاملصـــائب مجـــة، 

  كي يزهر

ر بالدماء ّ   حىت يطه

  من أجل  /  والتزوير، والتعبري وتراودهويرفع،   حزب الشعر

  كي تذخله

  حىت احلشر

وداعـــا، وركبنــــا، وجبــــاال، وركضــــنا وحلمنــــا،   وداعا

  وكالبا، وقناعا، وحقوقا

  لكن سوف  /

  لكن غريوا

  فكربنا

  من حياة

حــم اهللا الشــعوب ر 

  العربية

  عن قطرة  /  وهواء، وهويه، وكرامات، وتشقى 

  عن حرية

  من زمان

  /  /  /  مثل الديك، وهذي والقدسوترفض،   أمة طز

  يبني تطبيق الوصل يف الديوان جدول ):08(اجلدول رقم 

  : التحليل

  : عد عملية تتبع ألنواع الوصل يف الديوان من املناسب متثيلها يف اجلدول اآليتب

  ا موع  زمين  عكسي  سبيب  إضايف  أنواع الوصل

  69  18  04  22  25  عدد املرات

  %100  %26  %6  %31  %37  النسبة املئوية
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  أنواع الوصل جدول يبني تكرار :)09(اجلدول رقم 

حظ أن الوصل اإلضايف والسبيب طغا على الديوان بنسبة معتـربة، بلغـت نال) 09(املعطيات املتوفرة يف اجلدول  وفق

 يف حني مل يوظـف الشـاعر% 26للوصل السبيب، أما الوصل الزمين بلغت نسبته % 31للوصل اإلضايف و % 37

؛ خالفــا لــذلك اســتعمل الشــاعر أدوات ربــط خمتلفــة لكــن %6الوصــل العكســي كثــريا داخــل ديوانــه وبلغــت نســبته 

ه إىل دوره يف عمليـــة الـــربط بـــني أســـطر القصـــائد واحلفـــاظ علـــى " الـــواو" وظفهـــا بقـــوة يف ديوانـــه، وهـــذا االرتكـــاز مـــردّ

  . استمرارية املعىن

 حتقيـق تـرابط أجـزاء قصـائد الـديوانا سـامها يف مـقلة التوظيـف، إال أ أيضا نالحظ أن الوصل العكسي والزمين رغم 

خصوصا الوصل الزمين ميكن تفسري توظيفه باألحداث الزمنية اليت تضمنتها القصائد، إذن ميكن القـول بـأن الوصـل 

  .القصائد وحتقيق متاسك حنوي شكليبشىت أنواعه ساهم يف تقوية اجلمل والكلمات داخل 

  Cohérence Lexicaleمعجمي ـ االتساق ال5

تعددت وسائل االتساق فشملت جمموعة من األدوات ومن بينها االتساق املعجمي الذي يعتـرب مـن أهـم الوسـائل  

  .احملققة للتالحم داخل النص

  : ـ مفهومه 1 ـ 5    

املظهــر يعــد آخــر مظهــر مــن مظــاهر اتســاق الــنص إال أنــه خمتلــف عنهــا مجيعــا؛ إذ ال ميكــن احلــديث يف هــذا 

مجعـــان بـــن عبـــد "؛ كمـــا يعرفـــه )1(للـــربط بـــني عناصـــر الـــنص) حنويـــة( عـــن العنصـــر املفـــرتض، وال عـــن وســـيلة شـــكلية

  الــيت يتحقــق متاســك الــنص بواســطتها االتســاق املعجمــي مــن الــروابط املهمــة" :يف إشــكاالت الــنص فيقــول" الكــرمي

ــة أو غــري ّ ــف عــن الــروابط الشــكلية أو الــروابط الزماني ها ) الســتبدالاحلــذف وا( ذلــك مــن الــروابط وهــي ختتل الــيت عــدّ
                                           

  .  24. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )1(
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ــة معجميــة حــذفا أو اســتبداال، أو "رقيــة حســن"و  "هاليــداي" ّ ، روابــط تــتم بواســطة النّحــو بــأدوات أو بطريقــة حنوي

رة أو  ّ ــة الــيت تكــون يف الــنص إمــا متكــر ّ ــة فتــتم بواســطة املفــردات املعجمي ّ بطريقــة دالليــة كاإلحالــة، أمــا الــروابط املعجمي

ة)1("متضامنة فهو ربط معجمي ليس غري ّ   .؛ إذا يعدّ االتساق املعجمي املظهر الذي يرتكز على العالقات املعجمي

ذلك الربط اإلحايل الذي يقوم على مسـتوى املعجـم فيعمـل " :االتساق املعجمي بأنه" عزة شبل حممد"كما تعرف 

  .)2("على استمرارية املعىن

  :ـ أنواعه 2 ـ 5  

  : التكرار والتضام، وتفصيل احلديث عنهما فيما يلي: يتحقق االتساق املعجمي داخل النص بواسطة وسيلتني مها

  : ـ التكرار 1 ــ 2 ـ 5     

  : أ ـ مفهومه

فـــه    ّ التكـــرار " :فيقـــول" املصـــطلحات األساســـية يف لســـانيات الـــنص وحتليـــل اخلطـــاب"يف كتابـــه " نعمـــان بـــوقرة"يعر

ســـانية تســـاق املعجمـــي، وهـــو يعـــدّ حســـب شـــارل مـــن الـــروابط عنصـــر مـــن عناصـــر اال  الـــيت تصـــل بـــني العالقـــات الّل

ــب االســتمرارية يف الكــالم، حبيــث يتواصــل احلــديث عــن الشــيء نفســه باحملافظــة علــى  ــة تتطّل ّ فقاعــدة التكــرار اخلطابي

ــة واإليضــاح عــىن أن التكــرار مــن خــالل ؛ مب)3("الوصــف األول أو بتغيــري ذلــك الوصــف، ويتقــدم التكــرار لتوكيــد احلجّ

ا يف االتساق املعجمي ال وهام جدّ ّ   .التعريف له دور فع

                                           
  . 359. م، ص2009، بريوت، 1، الدار البيضاء، ط)دراسة لسانية نصية(إشكاالت النص: مجعان بن عبد الكرمي )1(
  .  141. ، صلغة النص، املرجع السابقعلم : عزة شبل حممد )2(
  . 100. ، صاملصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، املرجع السابق: نعمان بوقرة )3(
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شــكل مــن أشــكال االتســاق املعجمــي يتطلــب إعــادة عنصــر معجمــي، أو ورود مــرادف أو  " :كمــا أن التكــرار يعــد

ها أو خمتلفــة وبالتــايل ميكــن للعناصــر املعــادة أن تكــون هــي بنفســ. )1("شــبه مــرادف، أو عنصــرا مطلقــا أو امســا عامــا

  .)2(اإلحالة أو مرتاكبة اإلحالة

  : ب ـ أقسامه

  : ينقسم التكرار إىل أربعة أقسام هي   

  : ـ التكرار المباشر

جاءين الرجـل وأكرمـت الرجـل، وهلـذا النـوع مـن التكـرار دور كبـري : ويقصد به تكرار الكلمات دون تغيري مثل قولك

  .)3(وحتقيق التماسك بني أجزائهيف إضفاء طابع االستمرارية يف النص، 

  : ـ التكرار الجزئي

تتكــون احلكومــات مــن النــاس وتســتمد : ويعــين تكــرار العنصــر املعجمــي مــع شــيء مــن التغيــري يف الصــيغة، مثــل قولنــا

إىل مــادة واحــدة وهــي احلكــم ممــا جعلهمــا ) احلكومــات واحملكــومني(ســلطتها مــن احملكــومني؛ حيــث تعــود الكلمتــان 

  .)4(مشتقتني

  ): الكلي(ـ التكرار بالترادف

ليـث : وهو تكرار املعىن مع اختالف اللفظ، وقد يتكرر يف النص أكثر من مرة وعلى مسـتوى أكثـر مـن كلمـة، مثـل

  .)1(وهزبر ومحزة وأسامة وكلها أمساء األسد
                                           

  . 24. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )1(
  . 301. املرجع السابق، ص: روبرت دي بوجراند )2(
   .14. م، ص2010ه ـ 1431، 1الرتابط النصي بني الشعر والنثر، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، ط: ر بن مرهون الداوديزاه )3(
  . 82. ، ص1998ط، . البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، د: مجيل عبد ا يد )4(
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  :ـ االشرتاك اللفظي

الــيت تعــين أخــو " العــم"كلمــة : ثــلويقصــد بــه االتفــاق يف احلــروف بــني كلمتــني أو أكثــر مــع االخــتالف يف املعــىن م 

  .)2(األب وقد تستخدم مبعىن اجلمع الكثري

  :جـ ـ دراسة تطبيقية

  نوع التكرار  عدد تكرارها  الكلمة  القصيدة

  مباشر  2  عرب  عجم... عرب

  بالرتادف  1  سحقا/ تبا 

  مباشر  16  صباح اخلري  صباح اخلري يا عرب

  مباشر  9  يا عرب

  مباشر  3  األحزان

  بالرتادف  3  املأساة/ األحزان 

  بالرتادف  1  متضغنا/ تأكلنا 

  مباشر  2  األحبة  ماذا سأكتب

  مباشر  4  ماذا سأكتب

  جزئي  1  أغازل/ الغزل 

  مباشر  2  وحدي

                                                                                                                                    
   .82. ص، البديع بني البالغة العربية، املرجع السابق: مجيل عبد ا يد)1(
  . 147. ، صعلم لغة النص، املرجع السابق: عزة شبل حممد )2(



 التماسك الشكلي وأدواته ................................................................  األولالفصل 

85 

 

  جزئي  31  شاعر/ شعري / الشعر 

  مباشر  2  احلزن

  مباشر  2  العامل العريب

  مباشر  3  رباه

  مباشر  3  أكتبلن   لن أكتب إال باخلنجر

  مباشر  2  ال أكتب

  جزئي  1  كلمايت/ الكلمات 

  مباشر  3  األمسر

  مباشر  3  ال أؤمن

أبكــي العروبــة واألعــراب يــا 

  وجعي

  مباشر  2  الصمت

  مباشر  3  أحبك

  جزئي  4  احلب/ أحبك 

  بالرتادف  1  أهواك/ أحبك 

  مباشر  3  عشرون عاما

  مباشر  1  العروبة

  جزئي  2  العريب/ العروبة 

  جزئي  1  احلكم/ احلاكم   ألين شاعر عريب

  مباشر  10  الشعر
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  جزئي  1  سلطته/ سلطان 

  مباشر  3  شاعر

  جزئي  1  شعري/ شاعر 

  مباشر  3  عريب

  مباشر  2  أموت

  جزئي  1  املوت/ أموت 

  مباشر  2  مرات

  مباشر  2  حرية

  مباشر  4  موالي  إىل احلاكم العريب

  بالرتادف  2  السلطان/ موالي 

  بالرتادف  3  احلاكم/ موالي 

  جزئي  2  تلقاين/ لقاءك / ألقاك 

  بالرتادف  2  سجل/ يسجل / يكتب 

  مباشر  3  عريب

  مباشر  2  إنسان

  بالرتادف  1  يعاين/ يكابد 

  مباشر  3  إمكاين

  مباشر  16  اآلن  لبنان يف الوجدان
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  مباشر  3  سأكتب

  مباشر  3  سأفضح

  بالرتادف  1  سأعلن/ سأفضح 

  مباشر  5  خانوا

  مباشر  8  لبنان

  مباشر  5  إسرائيل

  مباشر  9  أمريكا

  مباشر  3  األعراب

  مباشر  8  يبقى

  مباشر  4  اهللا

  مباشر  3  ارفع رأسك  العمالق

  مباشر  5  عراق

  مباشر  1  هوان

ا ّ   مباشر  1  حر

ا  ّ   جزئي  2  التحرير/ احلرية / حر

  مباشر  3  أمريكا

  مباشر  2  النفط

  مباشر  4  العروبة
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  جزئي  2  عرب/ عريب / العروبة 

  مباشر  9  كيف

  مباشر  4  نفديك  تبت يدا كل العرب

  مباشر  3  الدماء

  بالرتادف  1  اللهب/ حيرقها 

  مباشر  4  تبت يدا

  مباشر  2  الشهادة

  بالرتادف  1  الوباء/ اجلرب 

  مباشر  8  غزة

  مباشر  8  العرب

  جزئي  1  العريب/ العرب 

  مباشر  5  نصف قرن

  مباشر  5  البعض

  مباشر  2  قتلوا

  مباشر  5  مت  مت واقفا

  جزئي  1  ماتت/ مت 

  مباشر  4  العروبة

  جزئي  2/ قتلـــــــــــــــــــتكم / تقتلـــــــــــــــــــوين 
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  قاتلتكم

/ حكمكــــــــــــــــم / حكــــــــــــــــم 

  احلكام

  جزئي  2

  مباشر  4  واقفا

  مباشر  3  الفدى

  بالرتادف  1  األصنام/ األوثان 

  بالرتادف  1  املسلمون/ املؤمنون 

  بالرتادف  1  تذبح/ تنحر 

  مباشر  7  وطين  إن اإلنسان لفي خسر

  مباشر  2  حنلم

  جزئي  1  احللم/ حنلم 

  مباشر  2  محدا هللا

  مباشر  8  يف

  بالرتادف  1  أنذر/ أعذر 

  بالرتادف  1  إنش/ شربا 

  مباشر  2  حد

  مباشر  6  دمشق  دمشق

  جزئي  3  دما دمه/ دمائي / دمي 
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/ عشقت بعشقي / عشق 

  بعشقك عاشقا

  جزئي  5

  مباشر  5  كيف  كيف يل أن أسرتيح

  مباشر  5  يل أن

  مباشر  5  أسرتيح

  جزئي  1  تريح/ أسرتيح 

  مباشر  2  دمشق  يا شاعر العشق

  مباشر  3  سأكتبه

  مباشر  7  يبكي

/ أبكــــاك أبكــــاين / يبكــــي 

  تبكيه

  جزئي  5

  مباشر  4  احلزن

  جزئي  2  شاعر شعري/ الشعر 

  مباشر  2  عصري  قاموس احلزن

  مباشر  4  إنين

  مباشر  2  احلزن

  جزئي  1  حزين/ احلزن 

  مباشر  4  أنا
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  مباشر  2  شعري

  مباشر  3  أيوب

  بالرتادف  1  مأساة/ معاناة 

  مباشر  5  حبيب  إىل أين متضي

  مباشر  2  العروبة

  بالرتادف  1  الرتحال/ املسافر 

  مباشر  5  اهللا

  مباشر  2  تعيش

  جزئي  1  شاعر/ الشعر 

  مباشر  3  اإلسالم

  مباشر  4  إىل أين

  مباشر  3  حمرم  التحرمي

  جزئي  3  حيرم/ حمرم 

  بالرتادف  2  تعلموا/ تفهموا 

  مباشر  5  ال

  مباشر  3  إخويت

  مباشر  4  إياكم

  مباشر  4  كفى  كفي عتابك
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  بالرتادف  1  الصمت/ السكوت 

  مباشر  4  الطفل

  مباشر  4  عتابك

  مباشر  4  الوطن

  جزئي  2  وطين/ الوطن 

  مباشر  10  أمة

  جزئي  7  حجر/ احلجارة 

  مباشر  5  غزة

  مباشر  4  كل  حزب الشعر

  بالرتادف  1  أالعيب/ أكاذيب 

  مباشر  7  أجل

  بالرتادف  1  ختاتله/ ختادعه 

  مباشر  5  األحزاب

  جزئي  3  حزب حزيب/ األحزاب 

  بالرتادف  1  املكر/ اخلبث 

  مباشر  3  يوم

  مباشر  3  وداعا  وداعا

  مباشر  6  وطن
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  جزئي  3  وطين/ وطن 

  مباشر  2  السلطة

  بالرتادف  1  حب الكراسي/ السلطة 

  مباشر  4  أشكو

  مباشر  4  الشعب

  مباشر  6  حنن

  مباشر  2  رحم  رحم اهللا الشعوب العربية

  مباشر  2  اهللا

  مباشر  2  تشقى

  مباشر  5  مل تزل

  مباشر  2  العربية

  مباشر  3  تبحث

  مباشر  6  هذي  أمة طز

  مباشر  2   وى

  مباشر  7  األمة

  مباشر  2  يا

  جدول يبني تطبيق التكرار يف الديوان): 10(اجلدول رقم 

  : التحليل
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  :وفق املعطيات السابقة واملتوصل إليها من املناسب متثيلها يف اجلدول اآليت

  ا موع  بالرتادف  جزئي  مباشر  أنواع التكرار

  169  25  29  115  عدد املرات

  %100  %15  %17  %68  النسبة املئوية

  جدول يبني نسبة التكرار : )11(اجلدول رقم 

 ني تكـرار مباشـر وجزئـي وبـالرتادفأن الشاعر جلأ إىل التكرار ومـزج يف ديوانـه بـ) 11( نلحظ من خالل هذا اجلدول

ر بـ  ة وتعلـق الشـاعر بكـل مـا يـذكره وأيضـا احلـرص % 68إذ ورد التكرار املباشر بنسبة مرتفعة تقدّ وهـذا راجـع لشـدّ

على ذكر كل األحداث واملواقف لتوضـيح املعـىن لـدى املتلقـي، مث جنـد التكـرار اجلزئـي لـه حصـة يف التوظيـف كـذلك 

الوحـــدات النصـــية الكـــربى بعضـــها بـــبعض علـــى  ، رغـــم هـــذه النســـبة إال أنـــه عمـــل علـــى ربـــط%17بلغـــت نســـبته بــــ 

ا خبصوص التكـرار بـالرتادف بلغـت نسـبته  ّ لكـن رغـم ذلـك لعـب دورا يف تنويـع األلفـاظ % 15املستوى الداخلي، أم

  . والعبارات إلثراء القصائد، وأيضا لبيان مدى الثراء املعجمي اللغوي للشاعر

ّع يف التكــرار حلرصــه علــى تثب يــت املعــىن وخلــق يف نفــس القــارئ نوعــا مــن التشــويق، وأيضـــا إذن جنــد أن الشــاعر نــو

جلعلــه يتفاعــل معــه ويشــدّ انتباهــه هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى يكــون التكــرار يف أغلــب املواضــيع مــرتبط بــبعض 

ــام ا... أســلوب النــداء وأســلوب الرتهيــباألســاليب الــيت وظفهــا الشــاعر ك خل؛ مــن أجــل خلــق روح العروبــة يف احلّك

  : والعرب عامة، فمثال قول الشاعر يف قصيدة لبنان يف الوجدان العرب خاصة

  اآلن...اآلن

  بغداد تنادي يا عرب

  األقصى ينادي يا عرب
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  لبنان ينادي يا عرب

  :في قوله أيضا

  اآلن سأكتب يا لبنان

  وبالنّيران... اآلن سأكتب بالرشّاش

  يا لبنان

  يا وجع األعراب الشّرفاء

  Solidaritéـ التضام   2 ـ 2ـ  5

  :أ ـ مفهومه   

تــوارد زوج مــن الكلمــات بالفعــل أو "يعــدّ التضــام هــو النــوع الثــاين مــن أنــواع االتســاق املعجمــي، ويقصــد بــه 

؛ معــىن ذلــك أن وجــود كلمتــني أو أكثــر ارتبطــت إحــدامها )1("بــالقوة نظــرا الرتباطهــا حبكــم هــذه العالقــات أو تلــك

اخلــري والشــر، احليــاة واملــوت، هــذه الكلمــات ليســت مرتادفــة ومــع ذلــك : بــاألخرى وجوبــا حتكمهــا عالقــة معينــة مثــل

  .تساهم يف حتقيق التماسك النصي

نــوع مــن أنــواع الــربط املعجمــي، حيــث يــرتبط عنصــر بعنصــر آخــر مــن خــالل "و التضــام هــ: ويف تعريــف آخــر

ا تمــع ـ (و ) اع ـ اجلنــرالاألعــداء ـ الصــر   احلــرب(ات متشــا ة، مثــل الكلمــات الظهــور املشــرتك املتكــرر يف ســياق

                                           
   .25. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )1(
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؛ والعالقــة الــيت جتمــع هــذه الكلمــات ضــمن كــل )1("خلا)... عســل حنلــة (و) حماولــة ـ جنــاح(و) االقتصــاد ـ الطبقــة

  .جمموعة ختلق يف النص ما يسمى بالتضام

  :ومنها ما يلي )2(حتكم التضام جمموعة من العالقات اليت أسهمت كتب علم اللغة يف احلديث عنها

  . أنثى/ميت، ذكر/حي: مثل: قة التعارض أو التضادالـ ع1

  . خروف، ظيب، مجل، بقرة، بالنسبة لكلمة حيوان: مثل: ـ االنتماء إىل موضوع معني2

  .عالقة الرأس باجلسم: مثل: ـ عالقة اجلزء بالكل3

هو جزء ) من خيشى(، فقوله سبحانه)10/األعلى( }سيذكر من خيشى{قوله تعاىل: مثل: ـ عالقة اجلزء باجلزء4

  . )3(من الناس

  : جـ ـ دراسة تطبيقية

  نوعه  التضام  القصيدة

  تضاد  ا زموا# انتصروا  عجم...عرب

/ لبنان،حلب،عمـــان، العــــراق مصــــر   صباح اخلري يا عرب

  العامل العريب

  عالقة اجلزء بالكل

  معنياالنتماء إىل موضوع   املأساة، األحزان، وجعي

  االنتماء إىل موضوع معني  كالب الروم، جيوش الفرس التتار

                                           
  . 109. ، صعلم لغة النص، املرجع السابق: عزة شبل حممد )1(
  . 113. املرجع السابق، ص: أمحد عفيفي )2(
  . 25. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب  )3(
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  االنتماء إىل موضوع معني  الغزل، قليب، عشق، احلب  ماذا سأكتب

  عالقة اجلزء بالكل  فلسطني/ العامل العريب 

  تضاد  رجل# امرأة

  عالقة اجلزء بالكل  امرأة/ املسلمات 

  االنتماء إىل موضوع معني  قليب، الدمع، الضلوع دمها اإلنسان

  تضاد  أكرب# أصغر  لن أكتب إال باخلنجر

  تضاد  يكفر# أؤمن

  تضاد  إفصاح# الصمت  أبكي العروبة واألعراب يا وجعي

  تضاد  اعرتايف# كتمت

  تضاد  األفراح# األحزان

القلــــب، جســـــدي، الـــــروح وجهـــــك، 

  عيونك، اإلنسان

  االنتماء إىل موضوع معني

  تضاد  الغرب# الشرق

  عالقة اجلزء بالكل  العامل العريب/ فلسطني، القدس 

  تضاد  أموت# أعيش  ألين شاعر عريب

  االنتماء إىل موضوع معني  شعري، أديب

  االنتماء إىل موضوع معني  أسناين، لساين، فمه اإلنسان  إىل احلاكم العريب

  تضاد  أجوبيت# يسألين
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  إىل موضوع معنياالنتماء   أحاسيسي، أعاين، أحزاين وجعي

  تضاد  أدىن# أقصى  لبنان يف الوجدان

  االنتماء إىل موضوع معني  أمريكا، إسرائيل، العدوان اإلرهاب

الشـــــــــرق / لبنـــــــــان، ســـــــــوريا، بغـــــــــداد 

  األوسط

  عالقة اجلزء بالكل

  عالقة اجلزء بالكل  اخلريف/ الربيع   العمالق

  عالقة اجلزء بالكل  الصيف/ الشتاء 

  تضاد  حتيا# متوت

  تضاد  ضاحك# أحزين

  تضاد  ذلة# شاخما

احلســــــــني، خالــــــــد، علــــــــي، صــــــــالح  

  إسحاق

  االنتماء إىل موضوع معني

  تضاد  جنيء# نروح  تبت يدا كل العرب

  عالقة اجلزء باجلزء  غزة/ القدس 

  عالقة اجلزء بالكل  اخلريف/ الربيع 

  عالقة اجلزء بالكل  الصيف/ الشتاء 

  االنتماء إىل موضوع معني  اخلريف الشتاءالربيع، الصيف، 

  تضاد  ختام# بدء  مت واقفا
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 تضاد  يسقط# واقف

 تضاد  حتيا# مت

 تضاد  نسائها# رجاهلا

 تضاد  الكالم# الصمت

 تضاد  العيش# املوت  إن اإلنسان لفي خسر

  عالقة اجلزء بالكل  منازلنا/ مدائنا   دمشق

  تضاد  تسرتا# فاضحا

دا ّ   تضاد  األطهر# متعب

  االنتماء إىل موضوع معني  الزكي، األطهر

 االنتماء إىل موضوع معني  سفاهة، جهالة

 االنتماء إىل موضوع معني  اهلوى، العشق

  تضاد  حضرا# غائبني

  تضاد  بناتك# أبناؤك

  االنتماء إىل موضوع معني  قتلوا، استنزفوا

  معنياالنتماء إىل موضوع   صرحيا، فصيح  كيف يل أن أسرتيح

  عالقة اجلزء بالكل  زمان/ نصف قرن 

  االنتماء إىل موضوع معني  النرجس، شيح

  عالقة اجلزء بالكل  بالد/ أرضها 
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  عالقة اجلزء بالكل  أوطان/ موطين   يا شاعر العشق

  االنتماء إىل موضوع معني  الدمع، يبكي

  االنتماء إىل موضوع معني  أغصان، بستان، تنموا أزهار، عطر

  عالقة اجلزء بالكل  أغنية/ أغاين 

  االنتماء إىل موضوع معني  العشق، احلب

  عالقة اجلزء باجلزء  رجال/ إنسان 

  االنتماء إىل موضوع معني  اإلرهاب، اليهود

  عالقة اجلزء باجلزء  بشرياين/ شريان 

  تضاد  قبل# بعد  قاموس احلزن

  عالقة اجلزء بالكل  األحزان/ احلزن 

  االنتماء إىل موضوع معني  دهريعصري، 

  االنتماء إىل موضوع معني  القرى، احلواضر  إىل أين متضي

  االنتماء إىل موضوع معني  دقت، عشت

  تضاد  تعيش# املوت

  عالقة اجلزء بالكل  الدين/ شعائر 

  تضاد  األكابر# األصاغر

  االنتماء إىل موضوع معني  ختلد، تعيش

  تضاد  التكلم# السكوت  التحرمي
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  تضاد  تعلموا# جتهلوا

  تضاد  تسلموا# تكفروا

  تضاد  التيمم# الوضوء

  عالقة اجلزء بالكل  عقيدة/ الدين   كفي عتابك

  االنتماء إىل موضوع معني  السكوت، الصمت

  االنتماء إىل موضوع معني  أهلها، حرما ا

ار   تضاد  الغياب# احلضّ

  تضاد  اجلواب# السؤال

  االنتماء إىل موضوع معني  خادعوا، متلقوانافقوا، 

  االنتماء إىل موضوع معني  شهرزاد، المية، زينب رباب، نساء

  تضاد  الكسر# الرفع  حزب الشعر

  تضاد  املولد# احلشر

  عالقة اجلزء بالكل  السلطة/ املال 

  االنتماء إىل موضوع معني  كالب، ذئاب، ضباع  وداعا

  االنتماء إىل موضوع معني   واك، عشقناك، حبك

  تضاد  كبارا# صغارا

  عالقة اجلزء بالكل  اإلنسان/ قلوبنا، عقوال، ذراعا 

  تضاد  باعا# شار
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  تضاد  ارتفاعا# اخنفاضا

  تضاد  حياة# موت

  تضاد  اجتماعا# افرتاقا

  تضاد  وداعا# نلقاك

  عالقة اجلزء بالكل  ماء/ قطرة   رحم اهللا الشعوب العربية

  تضاد  العز# الذل  طزأمة 

  عالقة اجلزء بالكل  العامل/ األمة 

  االنتماء إىل موضوع معني  جرحاها، موتاها، قتالها

  جدول يبني تطبيق التضام يف الديوان): 12(اجلدول رقم 

  :التحليل

  :إنه من املناسب متثيل املعطيات السابقة يف جدول، وهو كما يلي

عالقـــــــــــــة اجلـــــــــــــزء   تضاد  أنواع التضام

  بالكل

عالقـــــــــــــة اجلـــــــــــــزء 

  باجلزء

االنتمــــــــــــــــــــــــــاء إىل 

  موضوع معني

  ا موع

  100  33  03  21  43  عدد املرات

  %100  %33  %03  %21  %43  النسبة املئوية

  جدول يبني تكرار أنواع التضام : )13(اجلدول رقم 

أن الشــاعر اعتمــد علــى التضــام يف نظــم أبيــات قصــائده بواســطة العالقــات  )13( نالحــظ مــن خــالل هــذا اجلــدول

أو عالقــة اجلــزء بالكــل الــيت % 43عالقــة تضــاد الــيت وردت بنســبة : القائمــة بــني الكلمــات واملفــردات ســواء كانــت
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 يت، أو عالقـــة االنتمـــاء إىل موضـــوع معـــني الـــ%03، أو عالقـــة اجلـــزء بـــاجلزء الـــيت وردت بنســبة %21وردت بنســبة 

ضــعف والــوهم تكــأ علــى التضــاد بالدرجــة األوىل ألنــه األنســب لتمثيــل حالــة الا؛ إال أن الشــاعر %33وردت بنسـبة 

مث اسـتعمل تلــك الثنائيــات بالدرجـة الثانيــة خللــق صـورة واضــحة لــدى القـارئ، وأيضــا لتبيــان مــا  الـيت آل إليهــا العــرب

  .مدى الرصيد اللغوي لديه

ّ العناصر املعجمية امل ـدت الـرتابط داخـل أجـزاء القصـيدة أما جل ّ تبقية اليت وظفها الشاعر يف ديوانه قد سامهت وجس

ها، وأيضا لضمان استمرارية املعىن   .الواحدة وبني قصائد الديوان كّل

  :خالصة الفصل األول

وخالصــة القـــول أن أدوات االتســـاق ســـامهت يف بنـــاء ومتاســـك القصـــائد وتـــرابط الكلمـــات واجلمـــل والعبـــارات فيمـــا 

  : بينها، واملخطط التايل يبني لنا أدوات التماسك

  

  

  

  

  

  

  

   

  أدوات االتساق عند هاليداي ورقية حسن رسم ختطيطي يوضح): 03( لشكل رقما                              

 أدوات التماسك

 االتساق املعجمي الوصل احلذف االستبدال اإلحالة

  مقامية
إحالة 
خارج 
 النص

  نصية
إحالة 
داخل 
 النص

قبلية إىل 
 السابق

بعدية إىل 
 الالحق

التضام  التكرار

عكس إضايف زمين

 امسي فعلي شبه اجلملة

 امسي فعلي قويل
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  توطئة

ففــي الوقــت الــذي ركــز    وقــة واملكتوبــة عمليــة شــبه مســتحيلةتفــاق حــول عناصــر حتليــل النصــوص املنطإن اال

 و t.van.dick"فــان دايــك"اعتمــدا كــل مــن   علــى اتســاق النصــوص" رقيــة حســن"و  "هاليــداي"عليــه الباحثــان 

كـــز علـــى دراســـة الـــروابط ر " فـــان دايـــك"علـــى وجهـــة نظـــر مغايرة،حيـــث جنـــد  .brown.&.yule"بـــراون ويـــول"

ركــزا علــى أطــراف التواصــل مــن جهــة  "بــراون ويــول"بــراز دور الســياق يف حتليــل النصــوص، يف حــني جنــد إالدالليــة و 

ـــة حنـــو الـــنص أال وهـــو  )1(وعلـــى التأويـــل والفهـــم واملعرفـــة اخللفيـــة مـــن جهـــة أخـــرى ـــا إىل معيـــار نظري وهـــذا مـــا يقودن

الــذي يــدل علــى حتقيــق التماســك الــداليل للــنص مــن خــالل أدوات نصــية خمتلفــة الــيت ســوف نتطــرق " االنســجام "

  ".صباح اخلري يا عرب"ن خالل ديوان إليها يف هذا الفصل م

  Harmonieاالنسجام : أوال

  : ـ لغة 1 ـ 1

  :وبعدة معاين أمهها ما يلي) م/ج/س(يف املعاجم اللغوية حتت اجلدر اللغوي " االنسجام"لقد جاء مفهوم 

ـجَ  " ":ابن منظور"يقول  َ ا وس ً وم ُ ـج ُ ا وس ً م ـجْ َ ُ س ه ُ م ـجِ ْ تِ العني الـدمع والسـحابة املـاء تَس َ م جَ َ انًا وهـو قطـران س َ م

ُ الـدمع... الدمع وسيالنه قليال كان أو أكثر م ـجَ ه والسَّ َ م جَّ َ ه وس َ م جَ ْ ا وقد َأس ً م جْ َ ه العني س تْ َ م جَ َ وم س ُ ج ْ س َ ... ودمع م

                                           
، جملـــــــة العلـــــــوم االجتماعيــــــــة، )ليلـــــــى العدنيــــــــة أمنوذجـــــــا(ثنائيـــــــة االتســــــــاق واالنســـــــجام يف اخلطـــــــاب الشـــــــعري عنــــــــد مســـــــيح القاســـــــم: فاطمـــــــة زيـــــــاد )1(

  .107. ،ص21،2015العدد
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ـبَّ  َ أي انصَ م ـجَ َ م إذا انْس ـجِ َ نْس ُ َ املاء والدمع فهو م م جَ َ ا...وانْس ً ام ـجَ ا وسِ ً وم ُ ـج ُ ُ س م ُ ـج ْ ُ املـاء يس ـنيُ والـدمع َ م الع ـجَ َ ذا إ س

 َ م جَ َ   . )1("سال وانْس

ه العـني، والسـحابة  سـجم" :بقولـه "الفـريوز أبـادي"ويعرفـه أيضـا  تْ َ م ـجَ َ ا، ككتـاب، وس ً ام ـجَ وما وسِ ُ ـج ُ الـدمع س

ا ً ا وسجمانا، قطر دمعها وسال قليال أو كثري ً ا وسجوم ً ه سجم ُ م ُ   .(2)"املاء تسجمه وتسج

يف املعــاجم اللغويــة تــدور حــول معــىن ) م/ج/س(مبــادة نالحــظ مــن خــالل هــذه التعريفــات أن املعــاين املتعلقــة 

  .واحد أال وهو االنصباب والدوام وأيضا التتابع والتتايل دون انقطاع

  اصطالحا ـ 2ـ  1

يعترب االنسجام من املصطلحات اليت لقيت اهتماما واسعا يف حقل الدراسات اللسانية النصية، لكشـفه عـن 

ـــث كـــل دارس لـــه الـــتالحم القـــائم بـــني اجلمـــل والفقـــرات  والـــنص بكاملـــه، لكـــن اختلفـــت آراء الدارســـني حولـــه؛ حبي

جنـــــــده اختـــــــار مصـــــــطلح  "حممـــــــد خطـــــــايب"فمـــــــثال ، Harmonieمصـــــــطلح معـــــــني مقابـــــــل املصـــــــطلح األجنـــــــيب 

، وأيضــــا جنــــد كــــل )3("التشــــاكل"ب " حممــــد مفتــــاح"، و"االلتحــــام"ترمجــــه مبصــــطلح " متــــام حســــان"، و"االنســــجام"

، وبغـــض النظـــر عـــن االخـــتالف احلاصـــل فـــإن )4("احلبـــك"اســـتعمال مصـــطلح " العبـــدحممـــد "و " ســـعد مصـــلوح"مـــن

له أمهية خاصة يف حقل علم اللغة النصي، وكذلك من العناصـر األساسـية الـيت أشـار إليهـا " احلبك"أو " االنسجام"

 .)5(يف دراسته للعالقات بني النص والسياق" فان دايك"

                                           
  .258. 257ص، . ص ،7، جلسان العرب، املرجع السابق: ابن منظور  )1(

.749. املرجع السابق، ص: الفريوز أبادي  (2)  
  .200. ص، اخلطاب القرآين، املرجع السابق: خلود العموش  )3(
  .100. ،ص59،2002، جملة النقد األديب، القاهرة،العدد )منظورات من الرتاث العريب(حبك النص: حممد العيد  )4(
  .ن.املرجع السابق، ص: خلود العلوش  )5(



 التماسك الداللي وأدواته   .................................................................  الفصل الثاني

107 

 

ــؤدي إىل تــرابط معنــوي بــني التصــورات واملعــارف حيــددها يتحــدد االنســجام علــى أنــه حصــيلة تفعيــل د اليل ي

لـــيس احلبـــك خاصـــية مـــن خـــواص الـــنص، ولكنـــه أيضـــا حصـــيلة " ":ليفانـــدو فســـكي"متلقـــي الـــنص حيـــث يقـــول 

احلبـــك حصـــيلة تفعيـــل داليل يــنهض علـــى تـــرابط معنـــوي بـــني   ملســتعملني أو القـــراءعنـــد ا) بنائيـــة(اعتبــارات معرفيـــة 

، من حيث هي موكب من املفاهيم وما بينهما من عالقـات، مبعـىن أ ـا شـبكة دالليـة خمتزنـة، ال التصورات واملعارف

  .)1("يتناوهلا النص غالبا على مستوى الشكل، فاملستمع أو القارئ هو الذي يضم احلبك الضروري أو ينشئه

ـــنص، والـــيت حتتـــاج مـــن ال قـــارئ بـــدل جهـــد يف إذا االنســـجام يعـــين العالقـــات الـــيت تـــربط معـــاين اجلمـــل يف ال

ـــف مـــا يف خمزونـــه مـــن معـــارف ومعلومـــات وجتـــارب ســـابقة، للكشـــف عنهـــا وحتقيـــق عمليـــة  التفســـري والتأويـــل وتوظي

تسـاق كونـه يتجـاوز الظـاهر أعمـق مـن مفهـوم االأعـم و " التواصل والتفاعل االجتماعي؛ وعليه فإن مفهوم االنسـجام

  .)2("لعالقات الدالليةيف النص من املعطيات اللسانية إىل املن منه وهو ا

ــرتابط املفــاهيم والعالقــا ويتطلــب مــن املتلقــي   ت الدالليــة الكامنــة يف عــامل الــنصمعــىن أن االنســجام يهــتم ب

  .)3(ستمراريته االنص وتولده وحتفظ صرف االهتمام إىل جهة العالقات اخلفية اليت تنظم 

يـربط املفـاهيم اخللفيـة  والتماسـك الـداليل الـذيمعيارا هاما للنصية، كونه ذلك الـرتابط " االنسجام" إذن يعد

  .اخل النص فيجعل منه بنية كليةدالكامنة 

                                           
 Le vonodro viski :  thedor lingintishes voer terbuch heid، نقـال عـن 55. املرجـع السـابق، ص: حممـد العيـد  )1(

elberg unis baden. 1994. P.546.  
  .85. ، ص2016، عمان، األردن، 1املقاربة النصية من تأصيل نظري إىل إجراء تطبيقي، دار كنوز املعرفة، ط: فوزية عزوز   )2(
  .06. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب  )3(



 التماسك الداللي وأدواته   .................................................................  الفصل الثاني

108 

 

  :األدوات: ثانيا

ــرتابط مجلــه وأجزائــه بعضــها بــبعض ليصــبح وحــدة متكاملــة  تعمــل أدوات االنســجام علــى جعــل الــنص كــل ت

  :رز هذه األدوات هي، وأب)1(ومرتابطة، ولقد تعددت أدواته تبعا لتباين آراء علماء لسانيات النص

  .: Le Contexteالسياق ـ1

 .Topic of discovrse :موضوع اخلطاب -2

   .Préjudice: التغريض -3

  Le Contexte:السياقـ  1

    :مفهومهـ  1ـ  1

ــرب البنيــة النصــية وليــدة لعــدة ســياقات، ذلــك للــدور اهلــام الــذي يلعبــه الســياق يف تفســري وفهــم العالقــات  تعت

أولــت منــاهج النقــد " الــنص، وهلــذا لقــي الســياق اهتمامــا واســعا مــن قبــل الدارســني والبــاحثني، فقــدالكامنــة داخــل 

احلديثة اهتماما كبريا بالسياق ودالالته، ملا يشكله من دور مهم يف املساعدة على فهـم دالالت الـنص األديب وفـتح 

لــه رهــني بتمثــل الســياق الــذي قيــل مغالقــه، فقــد وجــدت هــذه املنــاهج أن إدراك مــا يقولــه الــنص أو يســكت عــن قو 

 . )2("فيه

                                           
ـــــب الغـــــزايل قـــــواوة )1( ـــــ: الطي ، جامعـــــة حممـــــد خيضـــــر،  بســـــكرة، 8ه، جملـــــة اخلـــــرب، أحبـــــاث يف اللغـــــة واألدب اجلزائـــــري، العـــــدداالنســـــجام النصـــــي ةأدوات

  .63. ، ص2012اجلزائر،
آليـات التماسـك النصـي، يف قصـيدة فـدوى طوقـان  هـل تـذكر؟، دراسـة لسـانية نصـية، مـذكرة لنيـل شـهادة املاسـرت يف األداب واللغـة : فطيمة خالف  )2(

  .75. م، ص2017-م2016ه، 1437-ه1436بسكرة،  ، ن العريب، جامعة حممد خيضرعلوم اللسا: العربية، ختصص
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يف تأويـــل وفهـــم  فالســـياق عنـــدمها يلعـــب دورا فعـــاال  (Brawan et Yulle)"يـــول و بـــراون"أمـــا 

 .)1(يتشكل لديهما من املتكلم واملستمع والزمان واملكانو اخلطاب، فه/النص

فيربز دور السياق يف الفهم بأنه حيصـره  مـن جهـة عـدد املعـاين املمكنـة، ومـن   (D-Hymes)"هاميز"أما 

إن استعمال صـيغة لغويـة  حتـدد جمموعـة مـن املعـاين، فعنـدما نسـتعمل " :جهة أخرى على تبين املعىن املقصود فيقول

 -الصــيغة، والســياقصــيغة يف ســياق مــا فإ ــا تســتبعد كــل املعــاين املمكنــة لــذلك الســياق والــيت مل تشــر إليهــا تلــك 

كمـا أن للسـياق دور فعـال يف تواصـلية . )2("يستبعد كل املعاين املمكنة لتلـك الصـيغة الـيت حيتملهـا السـياق - بدوره

اخلطـــاب وانســـجامه، كمـــا كـــان مـــن املمكـــن أن حيمـــل اخلطـــاب أي معـــىن لـــوال اإلملـــام واإلحاطـــة بســـياقه الـــذي ورد 

صــاحب لولــوج إىل عــامل الــنص والبحــث عــن الســياقات الــيت ســاعدت ويســتوجب علــى احمللــل النصــي قبــل ا. )3(فيــه

أمهيـــة الســـياق يف الكشـــف عـــن عميلـــة إنتـــاج الـــنص، كمـــا يلعـــب دورا هامـــا يف "ز الـــنص علـــى تشـــكل نصـــه، إذ تـــرب 

 واملســــتمع) الكاتــــب( عمليــــات فهــــم الــــنص وتفســــريه، علــــى اعتبــــار أن الــــنص واقعــــة اتصــــالية يشــــارك فيهــــا املــــتكلم

 . (4)"مان ومكان معيننييف ز ) القارئ(

  :خصائصه 2ـ  1

  :)5(يلي خصائص السياق إىل ما" هاريس"صنف 

 . تكلم أو الكاتب الذي ينتج القولوهو امل: أ ـ املرسل

                                           
  .52. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب  )1(
 .47. ، صحتليل اخلطاب، املرجع السابق: براون ويول )2(
  .56. ، صاملرجع السابق، )مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب  )3(
  .1. ، صعلم لغة النص، املرجع السابق: عزة شبل حممد)4(
  .53. 52. ص. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب  )5(
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  .ستمع أو القارئ الذي يتلقى القولوهو امل: املتلقي -ب 

 . وهم مستمعون آخرون حاضرون يساهم وجودهم يف ختصيص احلدث الكالمي: احلضور ـ ـج

 .وهو مدار احلدث الكالمي: املوضوع -د

ـــة بـــني املتفـــاعلني بـــالنظر إىل : املقـــام -ه وهـــو زمـــان ومكـــان احلـــدث التواصـــلي، وكـــذلك العالقـــات الفيزيائي

 ...اإلشارات واإلمياءات وتعبريات الوجه

 كتابــــة  كــــالم،: لــــيت مت  ــــا التواصــــل بــــني األطــــراف املشــــاركة يف احلــــديث الكالمــــيأي الكيفيــــة ا: القنــــاة -و

 ...إشارة

 .لهجة أو األسلوب اللغوي املستعملاللغة أو ال: النظام -ز

ظة، خرافة، رسالة غرامية: ما هو الشكل املقصود: الرسالة شكل ـ ـح  ...دردشة، جدال، عِ

 ...الة موعظة حسنة، شرحا مثريا للعواطفهل كانت الرس: ويتضمن التقومي: املفتاح -ط

  .التواصلي اركون ينبغي أن يكون نتيجة للحدثأي أن ما يقصده املش: الغرض -ي

الـنص املنـتج ال يـتم حتليلـه لغويـا " وهذه اخلصائص تسهل على الباحـث عمليـة حتليـل النصـوص املختلفـة ألن

إال عن طريق هذا التفاعل بني املبدع واملتلقي، بني جسد الـنص ومدلوالتـه احلديثـة والزمانيـة واملكانيـة، إنـه باختصـار 

شديد كائن حي يشكل مع القراءة الواعية والتحليل اهلادف الذي جيعـل للسـياق واملوقـف اللغـوي دورا أساسـيا عنـد 

  .)1("االذي حيدد مكونات النص بل ويوحدهلسياق هو التحليل، هذا ا

                                           
  .1. سابق، صالرجع امل :أمحد عفيفي)1(
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فالسياق له دور بارز يف حتديد معىن النص، ومن مث حتقيق االنسجام له، وهذا إشـارة إىل العالقـة الوثيقـة بـني 

بانعـــدام الســـياق يفقـــد الـــنص انســـجامه، وبالتـــايل يفقـــد و (1) "رخـــفـــالنص والســـياق يـــتم أحـــدمها اآل" الـــنص والســـياق

  .نصيته

 :دراسة تطبيقية ـ  3ـ  1

ـــا عـــرب"ديـــوان يتكـــون  ـــة"ر للشـــاع" صـــباح اخلـــري ي ـــدين باوي مـــن ثالثـــة وعشـــرين قصـــيدة خمتلفـــة " صـــالح ال

ن الشـاعر ، أي أ)القـدمي(والشـعر العمـودي ) احلـديث(التفعيلة ر عددة املضامني، حيث مجعت بني شعاألغراض ومت

  .مزج بني القدمي واحلديث

إىل أيـــن "، "يـــا شـــاعر العشـــق"، "مـــت واقفـــا: "نـــه بـــني قصـــائد رثـــاء وهـــي كالتـــايلولقـــد مجـــع الشـــاعر يف ديوا

، هذا من جهة ومن جهة أخرى جند قصيدتني متحورتا حول وصـف دمشـق والعـراق وهـذا واضـح يف قصـيدة "متضي

لــــن أكتــــب إال "، "مــــاذا ســــأكتب"، "صــــباح اخلــــري يــــا عــــرب: "، أمــــا بقيــــة القصــــائد"العمــــالق"وقصــــيدة " دمشــــق"

إن "  "لبنـان يف الوجـدان"، "اكم العـريبإىل احل"، "ألين شاعر عريب"، "أبكي العروبة واألعراب يا وجعي"، "جرباخلن

حــزب "، "كفــي عتابــك"  "قــاموس احلــزن"، "يــف يل أن أســرتيحك"، "تبــت يــدا كــل العــرب"، "اإلنســان لفــي خســر

لوطنيـة والقوميـة كالقضـية الفلسـطينية وقضـية ، فهـي تناولـت القضـايا ا"رحـم اهللا الشـعوب العربيـة"، "وداعا"، "الشعر

 . اإلرهاب

 :خصائص السياق في الديوانـ 

 :جيعلنا نلمس  خصائص السياق وهي" ديوان صباح اخلري يا عرب"إن التأمل يف 

                                           
 . 225. ، ص1987ط، . عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، د: اللغة واملعىن والسياق، تر: جون الينز)1(
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 ."صباح اخلري يا عرب"وهو الشاعر صالح الدين باوية صاحب ديوان  :املرسل 

 .وهو القارئ أو املستمع وكل من اطلع وسيطلع على هذا الديوان :املتلقي

 .ويتم إدراجهم ضمن عنصر املتلقي أو السامع :احلضور

يضم جمموعة من القصائد نظمهـا الشـاعر، ويتمحـور موضـوعها " صباح اخلري يا عرب"وهو ديوان  :املوضوع

 .وطنية وقومية وحول القضية الفلسطينيةحول الرثاء ووصف بعض الدول العربية، وأيضا التحدث عن قضايا 

وهـو زمـان ومكـان احلـدث التواصـلي، وبالنسـبة لزمـان القصـائد فهـو خمتلـف، فكـل قصـيدة نظمــت يف  :املقـام

مـاذا "، وقصـيدة 1998كتبـت يف املغـري جـوان " صباح اخلري يا عرب"قصيدة : فرتة زمنية معينة ومكان معني فمثال

ــــب إال بــــاخلنجر" ، وقصــــيدة01/02/1993يف " ســــأكتب ، وقصــــيدة 25/06/1994يف واد ســــوف " لــــن أكت

، أمـا بقيـة القصـائد فبعضـها نظمهـا يف املغـري والـبعض اآلخـر 18/01/2009يف تاسوسـت " تبت يدا كل العـرب"

 .نظمها يف تاسوست،أما  زما ا فمختلف

 .مت التواصل بني املشاركني يف اخلطاب عن طريق الكتابة :القناة

 .م الشاعر لغة سهلة واضحة،حافلة باملعاين الداعية إىل االستقالل والثورة على االستعماراستخد :النظام

هي عبارة عن قصائد مجع فيها الشاعر بني قصائد الشـعر احلـر وقصـائد الشـعر العمـودي، إذ  :شكل الرسالة

ســتعمار والعــيش حبريـــة يــدعو فيهــا الشـــاعر األمــة العربيــة إىل النضـــال واحلــرب مــن أجـــل االســتقالل والتحــرر مـــن اال

 .وسالمة، فهي قصائد تبعث يف املتلقني حب الثورة والوطن من أجل االنقالب على املستعمر

خــــراج إمـــاس إىل الثــــورة والنضـــال يف ســـبيل تثـــري هـــذه القصــــائد يف نفـــس القـــارئ حــــب الـــوطن واحل :املفتـــاح
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 .املستعمر من أرض الوطن

الغــرض مــن الــديوان هــو وقــوف الشــعب ضــد املســتعمر واخراجــه مــن الــبالد العربيــة ودعــوة العــرب  :الغــرض

لاللتفات إىل القضية الفلسطينية، ألن الشاعر يرى قلة اهتمـام مـن طـرف العـرب وعـدم الـدفاع عـن القضـية املقدسـة 

 .من أجل اخراج الصهاينة من أرض فلسطيين

  ) Le Sujet du Discoursالبنية الكلية( موضوع الخطاب ـ 2

  :مفهومه  ـ1 ـ 2

وذلــك لــدوره    عليهــا الدراســات اللســانية النصــية اخلطــاب مــن أهــم املفــاهيم الــيت ركــزتموضــوع  يعــد مفهــوم

اهلــام يف احلكــم علــى نصــية الــنص، كمــا أنــه النقطــة األساســية يف حتقيــق انســجام الــنص، إذ مــن الضــروري أن لكــل 

  .نص موضوع يدور حوله

البنيــة الدالليــة الــيت تصــب فيهــا جمموعــة مــن املتتاليــات " :موضــوع اخلطــاب فيقــول هــو" خطــايبحممــد "يعـرف 

مبعــىن أنــه اعتــرب موضــوع اخلطــاب هــو  الفكــرة   )1("بتضــافر مســتمر قــد تطــور أو تقصــر حســب مــا يتطلبــه اخلطــاب

 . اخلطاب/  تشمل مجيع أفكار النصالعامة اليت

مفهـوم جـذاب إذ أنـه املبـدأ املركـزي املـنظم لقسـم كبـري ] موضوع اخلطاب[إن مفهوم " :كما عرفه أيضا فقال

 .اخلطاب /خلطاب هو احملور األساسي يف النصحيث اعترب أن موضوع ا ، )2("اخلطابمن 

فمــا يتـذكره القــارئ   )1("مـا يــدور حـول اخلطــاب، أو مـا يقولــه، أو مـا يقدمــه للقـارئ" فموضـوع اخلطـاب هــو

                                           
 .180. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )1(
  .277. ص: املرجع نفسه )2(



 التماسك الداللي وأدواته   .................................................................  الفصل الثاني

114 

 

  .عناصر وأفكار هي ما متثل موضوع اخلطاب حول النص بعد قراءته من

ن مـن معلومـات تسـاهم يف فهمـه ففهم موضوع اخلطاب يتوقف على معرفة عالقتـه بالعـامل، ومـا حيملـه العنـوا

  .أيضا

ة كــربى لضــبط انســجام نــو مــن مع" يعــد العنــوان املــدخل الرئيســي يف أيــة قــراءة، ذلــك ملــا يقدمــه :العنــوانأ ـ 

يتنـــامى، ويعيـــد إنتـــاج نفســـه، وهـــو الـــذي حيـــدد هويـــة  إذ هـــو احملـــور الـــذي يتوالـــد والـــنص، وفهـــم مـــا غمـــض منـــه، 

ومعرفـة مـا يتحـدث عنـه، مـن خـالل السـماح لــه   القـارئ أو السـامع علـى تفسـري الـنصالعنوان يسـاعد ، فـ"القصـيدة

 ن قبــل الــنص للقــراءإذا قــدم العنــواخاصــة يضــا يف عمليــة اإلدراك والتــذكر، و ويســاعد أ. بتــذكر املعرفــة املتصــلة بــالنص

فتذكر حمتوى النص يتوقف علـى تـذكر النقطـة األساسـية الـيت يـتم الرتكيـز عليهـا يف العنـوان، ووجـود العنـوان املناسـب 

   .)2(ر املوضوع الذي يدور حوله اخلطابيساعد على الفهم وتذك

ه الـنص، فـنفهم عـامل إن قراءة نص ما جتعلنا نفرتض أن هنـاك عـامل خـارج الـنص يشـري إليـ: معرفة العامل -ب

النص من فهمنا للعامل اخلـارجي، وهـذا مـا يؤكـد علـى وجـود عالقـة وطيـدة بـني اخلطـاب والعـامل اخلـارجي؛ حيـث أن  

أن عمليـة االختيـار  كل اختيار لغوي على مستوى اخلطاب هـو اختيـار متميـز لرؤيـة العـامل اخلـارجي، والتأكيـد علـى

  .تشمل ما يقع داخل النص

لعــامل تســـاعده يف عمليــات اســـتنتاج مفــاهيم الـــنص، وتوقــع املعلومـــات الــيت مل تـــرد فيــه بشـــكل ومعرفــة املـــرء ل

  .)3(صريح؛ فبإمكانه إعادة وصف النص وتلخيصه وملء فراغاته انطالقا من معرفته بالعامل

                                                                                                                                    
  .191. ، صرجع السابقعلم لغة النص، امل: عزة شبل حممد )1(
  .193ص، : املرجع نفسه )2(
  . 192ص، ، علم لغة النص، املرجع السابق: عزة شبل حممد)3(
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جتمـــاعي بواســـطة الســـتعملني للغـــة تتعلـــق بالتفاعـــل ااملعرفـــة الـــيت منلكهـــا كم" إىل أن" يـــولو  بـــراون"ويـــذهب

ـــة  ـــة -اللغـــة ليســـت إال جـــزءا مـــن معرفتنـــا االجتماعي تأويلهـــا  العامـــة للعـــامل ال تـــدعم فقـــط إن هـــذه املعرفـــة -الثقافي

أي أن القــارئ عنــد مواجهتــه لــنص مــا ال يواجهــه وهــو  )1("للخطــاب، وإمنــا تــدعم أيضــا تأويلنــا لكــل مظــاهر جتربتنــا

يــه مــن معلومــات ومعــارف جتمعــت لديــه كقــارئ متمــرس خــايل الــذهن وإمنــا يســتعني بتجاربــه الســابقة، ومــا تــراكم لد

  .قادر على االحتفاظ باألفكار الرئيسية للنصوص اليت سبق له أن قرأها

  :دراسة تطبيقية ـ 2ـ  2

يعــد موضــوع اخلطــاب هــو النقطــة املركزيــة الــيت تــدور حوهلــا متواليــات الــنص، ولــذلك اعتــرب الفكــرة األساســية 

  .الشاعر يف قصيدتهاليت يطرحها الكاتب يف نصه أو 

  " :صباح اخلري يا عرب"موضوع اخلطاب يف قصيدة ـ 1

ل يف القضــية الفلســطينية ومصــري األمــة ذحــول التخــا" صــباح اخلــري يــا عــرب"ة تتمحــور الفكــرة العامــة لقصــيد

  .العربية ملا تعرضت له من ظلم ومآسي

  :هي نقسم القصيدة إىل أربع وحداتو 

  عــــن حــــال األمــــة العربيــــة بصــــفة عامــــة تــــدور حــــول الســــؤال] 11إىل  1[تبــــدأ مــــن الســــطر: ألوىلالفكــــرة اـــــ 

  .والسؤال عن حال كل من لبنان وعمان وحلب بصفة خاصة، والتحسر على أيام الرقص والطرب

                                           
  .311. ص. لسانيات النص،مرجع سابق: حممد خطايب )1(
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  الـــوطن العـــريبيتجلـــى موضـــوع هـــذه األبيـــات عـــن أحـــزان وآالم ] 26إىل  12[مـــن الســـطر: الفكـــرة الثانيـــةــــ 

  .كل من لبنان والعراق من قهراب يف اجلزائر وما تعانيه  واإلره

ســتعمار اال تضــوع هـذه األبيــات حـول هيمنــة وسـيطر يتمحـور مو ] 44إىل 27[مـن الســطر: الفكـرة الثالثــةــ 

  .ل العرب يف الدفاع عن القضية الفلسطينيةذعلى األمة العربية، وختا

ـــ  ـــة مـــن غفلتهـــا يتســـاءل الشـــاع] 51إىل  45[مـــن الســـطر: الفكـــرة الرابعـــةـ ر هنـــا مـــىت تســـتيقظ األمـــة العربي

  .ومجودها والنهوض بأجماد األمة

  :"؟!! ماذا سأكتب"موضوع اخلطاب يف قصيدة ـ  2

ســتعمار كمــا يتحــدث عــن مــا تعيشــه مــن ظلــم وبطــش االو يــدور موضــوع القصــيدة حــول القضــية الفلســطينية 

  .قضية العروبة

  :نقسم القصيدة إىل ثالثة وحدات هيو 

  . تدور أجزاء هذه األبيات عن حزن وأمل الشاعر لرحيل أحبته] 9إىل  1[تبدأ من البيت: الفكرة األوىلـ 

تــدور أحــداث هــذه األبيــات حــول طغيــان احلــاكم العــريب وتشــتت ] 13إىل  10[مــن البيــت: الفكــرة الثانيــةـــ 

  .الشعب وضياع آماله

ــ  بيــات حــول القضــية الفلســطينية أحــداث هــذه األتــدور ] إىل آخــر القصــيدة 14[مــن البيــت: الفكــرة الثالثــةـ

  .ل العرب اجتاهها، وما يعانيه الشعب الفلسطيين من ظلم وقهر من قبل املستعمر خصوصا املرأة املسلمةذوختا

  :"لبنان يف الوجدان" موضوع اخلطاب يف قصيدةـ  3
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وأيضـا مـا زرعتـه أمريكـا   همخيانة األعـراب لشـعبهم وبلـدو لعامة يف هذه القصيدة حول لبنان تدور األفكار ا

  .من خوف ورهبة يف قلب الشعب

  :نقسم هذه القصيدة إىل مخسة وحدات هيو  

عب اجلبــان لوطنــه تـدور أحــداث هــذه األبيـات علــى خيانــة الشـ] 21إىل 1[تبـدأ مــن الســطر: الفكــرة األوىلــ 

  .ضد بلدهر ستعمالال ومد يد العون

ر أحداث هذه األبيات حـول أن إسـرائيل حتـاول أن جتعـل مـن تدو ] 30إىل  22[من السطر: الفكرة الثانيةـ 

  .الشرق مستعمرة هلا والسيطرة عليها

تدور أحداث هذه األبيات حـول أن أمريكـا حتـاول خلـق نـوع مـن ] 54إىل  31[من السطر: الفكرة الثالثةـ 

  .سالمريب وذلك لقمع الثورة وانتشار اإلالنزاعات بني الشعب الع

تتحدث هذه األبيات عن استغاثة بغـداد ولبنـان واألقصـى للعـرب ] 69إىل  55[من السطر :الفكرة الرابعةـ 

  .مجيعا للحد من الظلم والطغيان الذي يتسبب به االستعمار

العـرب مـن سـبا م  ظيقاإتتحدث هذه األبيات حول ] القصيدةإىل آخر  70[من السطر: الفكرة اخلامسةـ 

  .ستعمر وتلقينه درساوغرس روح الثورة فيهم من أجل طرد امل

  : "العمالق"وضوع اخلطاب يف قصيدة مـ  4

تــدور أحــداث هــذه القصــيدة بصــفة عامــة حــول وصــف ومشــوخ العــراق وصــمودها رغــم كــل مــا مــرت بــه مــن 

  .  معاناة وقهر وظلم ومذلة
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  :نقسم هذه القصيدة إىل أربعة وحدات هيو  

ــ  هــذه األبيــات حــول إحلــاح الشــاعر علــى العــراق  تــدور أحــداث] 12إىل  1[تبــدأ مــن البيــت: الفكــرة األوىلـ

  .بالنهوض واملقاومة والتحدي لتبقى شاخمة ومرفوعة الرأس أمام العدو وليبقى الشعب حرا مستقال

ـــ  لشـــاعر عـــن أرض بابـــل وتتمحـــور هـــذه األبيـــات حـــول ســـؤال ا] 20إىل  13[مـــن البيـــت: الفكـــرة الثانيـــةـ

  . وأحوال أهلها

ــ  تــدور أحــداث هــذه األبيــات حــول دعــوة الشــاعر إىل الثــورة وقيــام ] 23إىل  20[مــن البيــت: الفكــرة الثالثــةـ

  .الشعوب العربية ضد السياسات االستعمارية

ــ  تعمر املســرت دور أحــداث هــذه األبيــات حــول ســيطتــ]   ايــة القصــيدةإىل 24[مــن البيــت: الفكــرة الرابعــةـ

  .ت جتري يف دمائهم حب الوطنكيد على وجود شجعان وأبطال مازالأعلى ثروات الشعب وأيضا الت

  :"راب يا وطينأبكي العروبة واألع"موضوع اخلطاب يف قصيدة ـ  5

تدور الفكرة العامة هلـذه القصـيدة حـول التعبـري عـن أحـوال األمـة العربيـة وحتفيـز الشـعوب العربيـة وحثهـا علـى 

  .بصفة عامةالنهوض وااللتفات إىل القضية الفلسطينية باألخص وإىل قضايا األمة العربية 

  :نقسم هذه القصيدة إىل أربعة وحدات هيو 

ــ  عــن مــدى حبــه  فصــاح الشــاعرإتتمحــور هــذه األبيــات حــول ] 10إىل  1[تبــدأ مــن البيــت: الفكــرة األوىلـ

  .وتعلقه بالعروبة 
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احليــاة  تبــاعهم مللــذاتإر هــذه األبيــات عــن انقســام العــرب و تتمحــو ] 16إىل 11[مــن البيــت: الفكــرة الثانيــةـــ 

  ).العروبة( والتخلي عن األصل

تتمحـــور هـــذه األبيـــات حـــول خيانـــة العـــرب للقضـــية الفلســـطينية ] 22إىل  17[مـــن البيـــت: الفكـــرة الثالثـــةــــ 

  .نقاد فلسطني من املستعرثال صالح الدين وخالد يف العرب الوالبحث عن األبطال أم

هـذه األبيـات حـول اعتمـاد الشـاعر علـى مـدى  تتمحـور] إىل آخـر القصـيدة 23[مـن البيـت: الفكرة الرابعةـ 

  .فاقة العرب من غفلتهمقوة الكلمة يف حماربة الطغيان وإل

  : "إىل احلاكم العريب"اب يف قصيدة موضوع اخلطـ  6

احلــاكم مبــا يعانيــه شــعبه خبــار إلظلــم الــذي يعيشــه الشــعب، وحماولــة يتحــدث الشــاعر يف هــذه القصــيدة عــن ا

  .وذل من أجل معاجلة الوضع وذلك للنهوض بالبالد والتقدم حنو األفضل دضطهاامن 

  :نقسم هذه القصيدة إىل أربعة وحدات هيو 

تتمحور هذه األبيات حول رغبة الشاعر يف لقـاء احلـاكم وانتظـاره ] 7إىل  1[تبدأ من البيت: الفكرة األوىلـ 

  .هلذا اللقاء بفارغ الصرب

تتمحــور هــذه األبيــات حــول حــزن الشــاعر لعــدم وجــود مــأوى علــى ] 15إىل  8[مــن البيــت: الفكــرة الثانيــةـــ 

  .الرغم من كونه عريب ويف بالده

قـار الشـاعر يف وطنـه العـريب وعـدم تتمحور هذه األبيـات حـول احت] 20إىل  16[من البيت: الفكرة الثالثةـ 

  .عطاء أي قيمة ألفكاره وشعرهإ



 التماسك الداللي وأدواته   .................................................................  الفصل الثاني

120 

 

ضـطهاد اعـن ر ور هـذه األبيـات حـول تعبـري الشـاعتتمحـ] صـيدةإىل آخـر الق 21[من البيت: الفكرة الرابعةـ 

  .الشعب وحرمانه من حقوقه يف البالد العربية ومتين الشاعر عودة البالد العربية إىل عهد ا السابقة

  : "تبت يدا كل العرب"طاب يف قصيدة موضوع اخلـ  7

الشـعب العـريب  ـذه القضـية واجلـرائم  ةول القضـية الفلسـطينية وعـدم مبـاالتتمحور الفكرة العامـة للقصـيدة حـ

الــيت تقــوم  ــا إســرائيل يف غــزة و ــوض الشــعب العــريب مــن غفلتــه ومعرفــة أن االســتقالل والتحــرر يكــون إال بــاحلرب 

  .وسفك الدماء والشهادة يف سبيل اهللا

  :نقسم هذه القصيدة إىل مخسة وحدات هيو 

  .اعر يف هذه األسطر عن فداء غزةيتحدث الش] 9إىل 1[تبدأ من السطر: الفكرة األوىلـ 

ل العـرب وفشـلهم يف ذحـدث الشـاعر يف هـذه األسـطر عـن ختـايت] 19إىل  10[مـن السـطر: الفكـرة الثانيـةـ 

  .حترير القدس من يد املستعمر رغم طول املدة اليت استعمروها فيها

ب هتمــــام العــــر يتحــــدث الشــــاعر يف هــــذه األســــطر عــــن عــــدم ا] 38إىل  20[مــــن الســــطر: الفكــــرة الثالثــــةـــــ 

  .بغزة م بالقضية الفلسطينية وعدم مباال

هنـا عـن اجلـرائم والفضـائح الـيت قـام  ـا املسـتعمر  ريتحدث الشـاع] 50إىل  39[من السطر: الفكرة الرابعةـ 

  .ضد غزة وبكاء أهلها على أحبا م

النصـــــر  أنشـــــاعر يف هـــــذه األســـــطر يتحـــــدث ال] إىل آخـــــر القصـــــيدة 51[مـــــن الســـــطر: الفكـــــرة اخلامســـــةــــــ 

  .واالستقالل يكون إال باحلرب والشهادة يف سبيل حترير غزة
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  :"مت واقفا"وضوع اخلطاب يف قصيدة مـ  8

تتمحــور الفكــرة العامــة هلــذه القصــيدة حــول رثــاء الشــاعر لصــدام حســني وافتخــاره بــه لشــجاعته ومشوخــه ضــد 

  .أعدائه

  :نقسم هذه القصيدة إىل ستة وحدات هيو 

ــ  ئيس الراحــل صــدام حســني يف هــذه األبيــات الشــاعر يفتخــر بــالر ] 5إىل  1[مــن البيــت تبــدأ: الفكــرة األوىلـ

  .عدامهإخاصة حلظة 

بصـدام حسـني ومـا قدمـه لشـعبه  يعتـز الشـاعر يف هـذه األبيـات] 10إىل  6[مـن البيـت تبـدأ :الفكـرة الثانيـةـ 

  .يف حماربته للعدو وافتخاره بالعراق

  .عن تغري العربالشاعر  يتحدث يف هذه األبيات]  16إىل 11[من البيت تبدأ :الفكرة الثالثةـ 

عــن النزاعــات والصــراعات بــني  الشــاعر يتحــدث يف هــذه األبيــات] 24إىل  17[مــن البيــت: الفكــرة الرابعــةـــ 

  .العرب والعداوة بينهم

حكــام األمـم العربيــة بــأ م هــم  الشــاعر يصـف يف هــذه األبيــات] 29إىل  25[مـن البيــت: الفكــرة اخلامســةــ 

  .أعداء األمة

ــ  عــدام إعــن  خــرب  الشــاعر يتحــدث يف هــذه األبيــات] ر القصــيدةإىل آخــ 30[مــن البيــت: الفكــرة السادســةـ

  .وافتخار الشاعر به وتقدمي التحية له ،يوم عيد املسلمني الرئيس صدام حسني

  :"دمشق" موضوع اخلطاب يف قصيدةـ  9
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لدمشــق وافتخــاره  ــا وبأبطاهلــا ووصــفها وصــفا عر اتــدور الفكــرة العامــة يف هــذه القصــيدة حــول وصــف الشــ

  .وصورها يف شعره بأحسن صورة ،دقيقا

  :نقسم هذه القصيدة إىل وحدتني مهاو 

حبـه وتعلقـه افتخـاره و  الشـاعر عـن مـدى فصـحي يف هـذه األبيـات] 7إىل  1[تيبـدأ مـن البيـ: الفكـرة األوىلـ 

  .بدمشق

ــ  أمكــان دمشــق وتصــوير  الشــاعر يصــف يف هــذه األبيــات] ر القصــيدةإىل آخــ 8[مــن البيــت: الفكــرة الثانيــةـ

  .  ا مجاهلا وافتخاره واعتزازه مدى

  : "يا شاعر العشق"اخلطاب يف قصيدة موضوع ـ  10

تــدور الفكــرة العامــة هلــذه القصــيدة حــول رثــاء الشــاعر لنــزار قبــاين شــاعر العشــق واجلمــال وحــزن األمــة العربيــة 

  .على فقدام شاعرها

  :القصيدة إىل مخسة وحدات هيم هذه يقسوميكن ت

عــن حزنــه وأملــه لفقــدان شــاعر  حــدث الشــاعريت يف هــذه األبيــات] 5إىل  1[تبــدأ مــن البيــت: الفكــرة األوىلـــ 

  .العشق والغزل نزار قباين

حالـــة األمـــة العربيـــة بعـــد فقــــدا ا  الشـــاعر يصـــف يف هـــذه األبيـــات] 9إىل  6[مـــن البيـــت: الفكـــرة الثانيـــةــــ 

  . وحز م عليهلشاعرها نزار قباين
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عـن شــعر نــزار قبــاين وحلمــه يف  الشــاعر يتحــدث األبيــاتيف هــذه ] 13إىل  10[مــن البيـت: الفكــرة الثالثــةــ 

  .على فقدانهه حزنأيضا حترير شعبه من قيوده و 

نـزار أن العـرب كمـا تـركهم والقـدس خيـرب الشـاعر  يف هـذه األبيـات] 20 إىل 14[مـن البيـت: الفكـرة الرابعـةــ 

  .تلةمل تزل حم

نـزار قبـاين وتشـييده إىل  يـودع الشـاعر يـاتيف هـذه األب] إىل آخـر القصـيدة 21[من البيـت: الفكرة اخلامسةـ 

  .مالذه األخري

  : "إىل أين متضي"اخلطاب يف قصيدة  موضوعـ  11

صـــالح الـــدين باويـــة لشـــاعر العروبـــة حممـــد حممـــود اجلـــواهري  امـــة هلـــذه القصـــيدة حـــول رثـــاءتـــدور الفكـــرة الع

  .ري بأهم األعمال اليت قام  ا للعرببوالتك

  :نقسم هذه القصيدة إىل أربعة وحدات هيو 

ــ  ري حممــد حممــود اجلــواه لفقــدان الشــاعر يتحســر يف هــذه األبيــات] 6إىل 1[تتبــدأ مــن البيــ: الفكــرة األوىلـ

  .يهوحزن األمة العربية عل

ــ  عــن األشــياء الــيت قــدمها حممــود  الشــاعر يتحــدث يف هــذه األبيــات] 12إىل  7[مــن البيــت: الفكــرة الثانيــةـ

  .عراهري للشعراء مثل الشاجلو 

ــــ  الشــــاعر عــــن مــــدى عــــذاب حممــــود  يف هــــذه األبيــــات يتحــــدث] 15إىل  13[مــــن البيــــت: الفكرةالثالثــــةـ

  .اجلواهري واغرتابه



 التماسك الداللي وأدواته   .................................................................  الفصل الثاني

124 

 

مــا عـن  الشـاعر حممــود اجلـواهري خيـرب تيف هـذه األبيــا] إىل آخــر القصـيدة 16[ مـن البيـت: الفكـرة الرابعــةــ 

  .التأكيد على أنه سيبقى يف ذاكرة العربأيضا و  وعما يفعله االستعمارآلت إليه األمة العربية بعد رحيله 

  : "كفي عتابك"ضوع اخلطاب يف قصيدة مو ـ  12

ولومه علـى األمـة العربيـة لعـدم مبـاال م يف حتريـر أرض  تدور الفكرة العامة هلذه القصيدة حول عتاب الشاعر

يف األجيــال القادمـة لتحريــر أرض فلســطني  املغــروس وأملـه عــن مــدى حبـه وتعلقــه بفلســطني التعبـري، وأيضــا فلسـطني

  .من احملتل

  :نقسم هذه القصيدة إىل تسعة وحدات هيو 

  .لعربل تحدث الشاعر عن عتاب فلسطنييف هذه األبيات ي] 5إىل  1[تبدأ من البيت: الفكرة األوىلـ 

عـن مـدى حبـه وتعلقـه بوطنـه، وخيانـة  الشـاعر يعـرب يف هـذه األبيـات] 13إىل  6[تمن البي: الفكرة الثانيةـ 

  .األمة العربية للقضية الفلسطينية

ويعـرب عـن مـدى أملـه وحزنـه علـى  ،يف هذه األبيات الشاعر يتحسـر] 23إىل  14[من البيت: الفكرة الثالثةـ 

  .لفلسطينية، وعدم مباالة العربالقضية ا

ــ  تبــاعهم إعــن مســاوئ العــرب و الشــاعر  يتحــدث يف هــذه األبيــات] 30إىل  23[ن البيــتمــ: الفكــرة الرابعــةـ

  .هوائهم واحلياة املمتعة والتخلي عن القضية الفلسطينيةأل

عـن خيانـة وغـدر وعـدم اهتمـام الشاعر  يتحدث يف هذه األبيات] 35إىل 31[من البيت: الفكرة اخلامسةـ 

  .اينية وترك فلسطني تعالعرب بالقضية الفلسطين



 التماسك الداللي وأدواته   .................................................................  الفصل الثاني

125 

 

ه ومـــدى تعلقـــه بوطنـــه عـــن حبـــ الشـــاعر يعـــرب يف هـــذه األبيـــات] 40إىل 36[مـــن البيـــت: الفكـــرة السادســـةــــ 

  .العرب وسخريته منهمب واستهزاءه

ــ  عــن معانــاة أهــل غــزة بســبب  الشــاعر يتحــدث يف هــذه األبيــات] 48إىل 41[مــن البيــت: الفكــرة الســابعةـ

  .من أجل انقاد أهلها لعدم تدخلهمب لعر ولوم ا ،احملتل من ظلم وتعسف

يف هذه األبيات الشاعر يتأمل من اجليـل القـادم حتريـر فلسـطني مـن ] 56إىل 49[من البيت: الفكرة الثامنةـ 

  .االستعمار

ــ  يف األطفــال  ر عــن أملــه الشــاع يعــرب يف هــذه األبيــات] آخــر القصــيدةإىل  57[مــن البيــت: الفكــرة التاســعةـ

  .رير فلسطنيلتح اللذين يرمون املستعمر باحلجارة

  : "عاودا"موضوع اخلطاب يف قصيدة ـ  13

 ميلــة الــيت عاشــها فيــه، ومتنيــه تغــريتــدور الفكــرة العامــة هلــذه القصــيدة حــول وداع الشــاعر لوطنــه وذكرياتــه اجل

  .أحوال وطنه وحتقيق املساواة والعدل للشعب والتغري حنو األفضل

  :نقسم هذه القصيدة إىل سبعة وحدات هيو 

  .وطنه يودع الشاعر يف هذه األبيات] 6إىل 1[من البيتتبدأ : الفكرة األوىلـ 

ـــ  ـــههـــذه األبيـــات الشـــاعر يفصـــح عـــ يف] 13إىل  7[مـــن البيـــت: الفكـــرة الثانيـــةـ ـــه وتعلقـــه بوطن   ن مـــدى حب

  .لى األيام اجلميلة اليت عاشها فيهوحتسره ع
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ر جتاه وطنـه وتقـدمي االعتـذاأمله اعن  الشاعر يشكويف هذه األبيات ] 18إىل 14[من البيت: الفكرة الثالثةـ 

  .الشعب بسبب خيانةله 

 احلكام باملكر واخلداع اجتـاه وطـنهم الشاعر يصف يف هذه األبيات] 21إىل 19[من البيت: الفكرة الرابعةـ 

  .وحبهم للسلطة

ــ  ذى واالحتقــار عــن الــذل واأل الشــاعر يتحــدث يف هــذه األبيــات] 36إىل 22[مــن البيــت: الفكــرة اخلامســةـ

  .الذي أحلقه احلكام بالشعب

يف هذه األبيـات الشـاعر يعـرب عـن غضـبه اجتـاه احلكـام ملـا أحلقـوه ] 43إىل 37[من البيت: الفكرة السادسةـ 

  .بشعبه ووطنه من ظلم ودعو م لتحمل مسؤوليتهم اجتاه رعيتهم

حـدث الشـاعر عـن رغبتـه يف التغيـري يف هـذه األبيـات يت] إىل آخـر القصـيدة 44[من البيت: الفكرة السابعةـ 

  .والتجديد إىل ما هو أفضل

  Préjudice التغريضـ  3

  :مفهومه 1ـ  3

اختذ علم اللغة النصي جمموعة من املفاهيم، وذلك للحكم على انسجام النص، ومن بـني هـذه املفـاهيم الـيت 

االرتباط الوثيق بـني مـا يـدور يف اخلطـاب وأجزائـه وبـني " :وحيدد ب. تعمل على حتقيق التماسك يف النص التغريض
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أي أنـه يبــدأ مــن  ؛)1("عنـوان اخلطــاب أو نقطـة بدايتــه، مـع اخــتالف فيمـا يعتــرب نقطــة بدايـة حســب تنـوع اخلطابــات

  .عنوان اخلطاب واجلملة األوىل والعالقة اليت تربط بني أجزاء اخلطاب

ه  مبَعـىن أن أي نقطـة بدايـة أي نـص تكمـن يف عنوانـه  ؛ )2("اول مـنقطـة بدايـة قـ" :بأنه" يول"و " براون"وعدّ

  .أو اجلملة األوىل، فالعنوان عنصر مهم يف فهم النص، ففيه تتجلى جمموعة من الدالالت املركزية للنص األديب

ــــل معلمــــا عليــــه يقـــوم الالحــــق منهــــا ويعــــود، " إىل أن اجلملــــة األوىل يف أي نـــص "األزهــــر الزنــــاد"ويـــذهب  ِ َُث مت

  .)3("اخل تلك اجلملة نفسها ميثل اللفظ األول معلما تقوم عليه سائر مكونا اود

. )4("عبــارة عــن عالمــات ســيمنطيقية تقــوم بوظيفــة االحتــواء ملــدلول الــنص" يف حــني يعــرف العنــوان علــى أنــه

حمــال إضــافة إىل هــذا هنــاك عناصــر أخــرى أو طــرق أخــرى يــتم  ــا التغــريض كتكريــر اســم شــخص، اســتعمال ضــمري 

إليــه، تكريــر جــزء مــن امســه، اســتعمال ظــرف زمــان خيــدم خصيصــة مــن خصائصــه، أو حتديــد دور مــن أدواره يف فــرتة 

  . )5(زمنية

مــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن جــل التعريفــات أمجعــت علــى أن التغــريض مــرتبط بــالعنوان واجلملــة األوىل مــن  

  .كل نص وعالقتهما مبحتوى النص

                                           
 .59. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )1(
  .126. ، صاملرجع السابقحتليل اخلطاب، : براون ويول )2(
  .67. ، صنسيج النص، املرجع السابق: األزهر الزناد )3(
  .125. ص. املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، املرجع السابق: نعمان بوقرة )4(
  .60. ، ص، املرجع السابق)مدخل إىل انسجام اخلطاب( لسانيات النص:حممد خطايب )5(
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  :ـ دراسة تطبيقية 2 ـ 3

اســة التغــريض يف الــديوان ننظــر للعنــوان باعتبــاره مــن املفــاهيم األساســية الــيت تــدور حولــه معــاين ودالالت لدر 

  .النص، كما ميثل مدخال يتمكن القارئ من خالله تكوين أفكار حول موضوع النص

 .يــا عــرب+ صــباح اخلــري: جــاء مركــب مــن مجلتــني إذ نلحــظ أنــه" صــباح اخلــري يــا عــرب"وعنــوان ديواننــا هــو 

كلمــة ترحيبيــة متداولــة كثــريا تســتعمل يف مطلــع النهــار،غري أن الشــاعر ال يقصــد  ــا الرتحيــب كــم " صــباح اخلــري"ف

  .يقصد الشاعر هنا أجيال من الناس" يا عرب"أما مجلة . منا وظفها لغرض معنيهو مبني وإ

" ح اخلــري يــا عــربصــبا "مــن خــالل قرائتنــا لقصــائد الــديوان نالحــظ وجــود عالقــة وطيــدة بــني عنــوان الــديوان

العرب من غفلتهم الـيت هـم فيهـا ومـن  ظيقاإرتحيب بالعرب وإمنا يقصد به وقصائده فالعنوان ال يقصد به الشاعر ال

اجلمود واخلمول الذي هم فيه اجتاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة والقضايا القومية والوطنيـة بصـفة عامـة، إذ جنـد 

روح الثـورة وحـب الـوطن يف قلـب العـرب للـدفاع عـن وطنـه وعروبتـه مـن خـالل  الشاعر يف جل القصائد حيـاول إثـارة

وعليـه فـإن عنـوان . ذكر أبطال التاريخ أمثال خالد وصالح الدين وغريهم وذلك حلثهم على الوقـوف أمـام املسـتعمر

  .الديوان مرتبط ارتباطا واضحا بقصائد الديوان

قــة مرتابطــة ومتكاملــة مــع القصــيدة األوىل مــن الــديوان لــه عال "صــباح اخلــري يــا عــرب"كمــا أن عنــوان الــديوان

هي نفس عنوان الـديوان فالشـاعر يف هـذه القصـيدة ال يقصـد الرتحيـب والسـؤال عـن " صباح اخلري يا عرب"فعنوا ا 

مــن ســبا م وغفلــتهم وعــدم مبــاال م اجتــاه القضـــية  او ظمنــا هــو يطلــب مــن العــرب أن يســتيقأحــوال األمــة العربيــة وإ

  :ينية وهذا واضح من خالل مطلع القصيدة فالشاعر يقول فيهاالفلسط
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  صباح الخير يا عرب

  يا حلب...يا عمان...صباح الخير يا لبنان  

  ؟...صباح الخير كيف العالم العربي  

  كيف األهل والنسب؟  

  وكيف القدس؟ واألطفال؟ واألحجار؟  

  والغضب؟  

  صباح الخير يا عرب  

أحـــوال العـــرب يف فلســـطني واملآســـي واألحـــزان الـــيت يعيشـــون فيهـــا بســـب مث ينتقـــل بنـــا الشـــاعر إىل وصـــف 

  :وذلك من خالل قوله املستعمر

  صباح الخير يا عرب  

  صباح الخير نحن هنا  

  واألحزان ننتسب...إلى المأساة

  عراق المجد مكتئب

  ومصر آه تغتصب  

  وأرض القدس باكية  

شـب وذلـك إلثـارة مشـاعر الغـرية علـى القـدس كما أن الشاعر يستفز العرب وذلك من خالل تشبيههم باخل

  :احملتلة والدفاع عنها وإخراج املستعمر املستبد من أرض فلسطني وهذا واضح من خالل قوله
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  صباح الخير يا عرب  

  صباح الخير يا خشب  

  متى من أجل   

  ووحدتنا... أصالتنا... عروبتنا...عزتنا  

  ؟!! إلى األمجاد قد نثب  

  ؟!! متى باهللا يا عرب  

  ؟!! متى باهللا يا عرب  

فـــالعنوان  مــن خـــالل مـــا ســـبق ذكـــره نالحـــظ أن عالقـــة عنــوان الـــديوان بالقصـــيدة األوىل هـــي عالقـــة تكامـــل،

  .مرتبط بالقصيدة ارتباطا واضحا

فهــي مرتبطــة بــالعنوان وهلــا عالقــة متقاربــة ووطيــدة بــه " ألين شــاعر عــريب"ويف هــذا الصــدد جنــد أيضــا قصــيدة 

" ألين شــاعر عــريب" املضــمون، فــالعنوان يتحــدث عــن العــرب بصــفة عامــة أمــا يف قصــيدة وذلــك واضــح مــن خــالل

لقصــيدة، يف أبيــات ا" ألين شــاعر عــريب"الشــاعر هنــا يفتخــر بكونــه عــريب األصــل وذلــك مــن خــالل تكــراره جلملــة 

  :نسان بواسطة شعره وهذا يف قولهوكذلك الدفاع عن حرية اإل
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  ألني شاعر عربي  

  ن معركتيأنا حرية اإلنسا  

  مدى الحقب  

وأيضا هو حيارب املستعمر مـن خـالل شـعره وأدبـه فهـو يسـتعمل الكلمـات حملاربـة املسـتعمر بـدل األسـلحة   

  :ويشجع أيضا على الثورة من خالل شعره فيقول

  هي الكلمات أسلحتي   

  ...ومن شعري  

  ومن أدبي  

  أبارك كل حرية   

  وأركب ثورة الغضب  

  ألسقط كل مغتصب  

األخــري نســتخلص أن موضــوع القصــيدة جــزء مكمــل لعنــوان الــديوان ففــي العنــوان الشــاعر يــدعوا العــرب ويف 

عـريب والعـريب ال  هفتخـار بكونـعـرب للثـورة ضـد املسـتعمر وذلـك باالللثورة ضد املستعمر ويف القصيدة أيضـا يـدعوا ال

  .أخرى مثل الكتابةيرتك وطنه يف يد املستعمر وأن الثورة وإن مل تكن باألسلحة فهناك طرق 
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  :خالصة الفصل الثاني

ديــوان "بالدراســة والتحليــل والتطبيــق علــى قصــائد ) التماســك الــداليل(مــن خــالل التعــرض لظــاهرة االنســجام 

الدراســات اللســانية اهتمــت  :خنلــص يف هــذا الفصــل إىل أن" صــالح الــدين باويــة"للشــاعر " صــباح اخلــري يــا عــرب

يف النصــوص، ملــا هلــا مــن دور كبــري يف احلكــم علــى نصــية الــنص، ويعــد حتقــق ) يلالتماســك الــدال(بظــاهرة االنســجام

طـــاب الســـياق، موضـــوع اخل: وقـــد تعـــددت أدوات االنســـجام منهـــااالنســـجام أمـــرا ضـــروريا حلبـــك مكونـــات الـــنص، 

يف التغــــريض، إذ ســــاعدت هــــذه األدوات يف فهــــم وتأويــــل وتفســــري الــــدالالت واملعــــاين الكامنــــة يف البنيــــة العميقــــة 

  .الديوان
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من خالل دراستنا وحتليلنـا ملوضـوع حبثنـا أدوات التماسـك النصـي وأبعادهـا الدالليـة يف ديـوان صـباح اخلـري يـا 

  : عرب لصالح الدين باوية توصلنا  موعة من النتائج متمثلة يف ما يلي

ــف العلمــاء يف تســميتها ولكــن مت االتفــاق علــى أ ــا علــم 1 ــ لســانيات الــنص هــي فــرع مــن اللســانيات اختل يــدرس ـ

  .النص كوحدة داللية كربى قابلة للتحليل والدراسة

ـ يعد النص الوحدة األساسية للتحليل والدراسـة يف لسـانيات الـنص إذ جعـل منهـا علـم مسـتقل بذاتـه عـن العلـوم  2

دت الـرؤى واالجتاهـات يف حتديـد مفهـوم الـنص فكـل مـن العلمـاء الغـرب والعـرب مل يتوصـلوا إىل  األخرى، ولقد تعـدّ

  .مفهوم حمدد له، غري أنه مت اإلمجاع على كونه وحدة لغوية يف التحليل النصي

ـ التماسك النصي هـو ذلـك الـتالحم الشـديد املوجـود بـني أجـزاء الـنص، وال يتحقـق ذلـك إال عـن طريـق جمموعـة  3

ذلـك ) اليلالـد(أو على املسـتوى العميـق ) شكلي(من العالقات اليت تربط بينهما؛ سواء على مستوى سطح النص 

  .  من أجل حتقيق االتساق واالنسجام بني مجل النص

ـ نالحظ أن التماسك النصي ساهم بشكل كبري يف حتقيـق التماسـك الشـكلي والـداليل يف ديـوان صـباح اخلـري يـا  4

  .عرب

ـــ لقـــد تعـــددت األدوات النصـــية يف ديـــوان صـــباح اخلـــري يـــا عـــرب وهـــذا نظـــرا ملـــا تلعبـــه مـــن دور فعـــال يف اتســـاق 5  ـ

  .وانسجام النص

ـ يعد االتساق واالنسجام معيارين هـامني يف إثبـات نصـية الـنص إال أ مـا خيتلفـان، يف كـون االتسـاق يهـتم بـربط  6

  .األفكار يف بنية النص الظاهرة، واالنسجام بالبنية الداللية الكامنة داخل النص
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ــرتابط والتماســك ع 7 ــرب االتســاق عامــل مــن العوامــل الــيت حتقــق ال ــ يعت لــى مســتوى البنيــة الســطحية للــنص، وذلــك ـ

اإلحالـــــة : وهـــــذه األدوات هـــــي" رقيـــــة حســـــن"و " هاليـــــداي"بواســـــطة جمموعـــــة مـــــن األدوات الـــــيت أقرهـــــا كـــــل مـــــن 

  .واالستبدال واحلذف والوصل واالتساق املعجمي

ــ لعبــت اإلحالــة بنوعيهــا  8 يــوان صــباح دورا مهمــا يف حتقيــق متاســك الــنص، وقــد جتلــى هــذا يف د) مقاميــة ونصــية(ـ

اخلري يا عرب؛ لكو ا تتعلق بالسابق والالحق، حيث تقوم بربط املتقدم واملتأخر والتعويض عنه بالضـمري مـن ناحيـة 

  .أو وصفه أو اإلشارة إليه باالسم املوصول أو اسم اإلشارة من ناحية أخرى

يضا بني لنا ما مـدى الرصـيد اللغـوي ـ ساهم االستبدال بأنواعه يف حتقيق ترابط ومتاسك أجزاء قصائد الديوان، وأ 9

  .الذي ميلكه الشاعر وقدرته على التالعب باأللفاظ والعبارات واستبداهلا يف مواضع أخرى

ـ أسهم احلـذف بأنواعـه يف ديـوان صـباح اخلـري يـا عـرب بتقويـة معـاين القصـائد وإكسـا ا دقـة يف املعـىن هـذا مـن  10

  .احلشو يف الكالم من جهة أخرىجهة، واالختصار واإلجياز لتجنب التكرار و 

كمــا جنــد الوصــل اإلضــايف  القصــائد ـــ احتــل الوصــل منزلــة كبــرية يف الــديوان بكــل أنواعــه ملســامهته يف ربــط أجــزاء 11

  .النوع الغالب نوعا ما وهذا جلعل القصائد متماسكة ومتالمحة من بدايتها إىل  ايتها

ــ 12 ــ االتســاق املعجمــي هــو شــكل مــن أشــكال تــرابط ال التكــرار والتضــام، إذ   بــدوره إىل قســمني مهــا نص ويقســمـ

  .تنوعت التكرارات بأنواعها والتضام بأنواعه، لتبيان مدى براعة أسلوب الشاعر وأيضا متانة األلفاظ والعبارات

  .ـ يعد االنسجام أحد املعايري املهمة يف حتقيق التماسك النصي على مستوى البنية العميقة 13
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ــف  14 ــ خيتل ــنظم الــنص وتولــدهاالنســجام عــن االتســاق يف كونــه مــرتبط بالعالقــاـ ــب هــذه  ت اخلفيــة الــيت ت إذ تتطل

العالقات من القارئ بـدل اجلهـد يف تفسـري وتأويـل معلوماتـه وجتاربـه السـابقة للكشـف عنهـا مـن أجـل حتقيـق عمليـة 

  .التواصل والتفاعل

  .ـ االنسجام أعم وأعمق من االتساق 15

  .السياق وموضوع اخلطاب والتغريض: االنسجام مبجموعة من األدوات أمههاـ يتميز  16

ـ يعد السياق أداة من أدوات االنسجام اليت تسـاعد يف فهـم الـنص مـن خـالل حصـر عـدد املعـاين املمكنـة هـذا  17

ومعـاين من جهة، وتبين املعىن املقصـود مـن جهـة أخـرى، كمـا سـاعدتنا اخلصـائص السـياقية يف فهـم وتأويـل دالالت 

  .ديوان صباح اخلري يا عرب

  .ـ إن موضوع اخلطاب عبارة عن عملية حبث واستكشاف البؤرة املركزية اليت حتوم حوهلا مجل النص 18

ـ يعد التغريض نقطة بداية قول ما ونقطة بداية أي نص ويعترب العنوان أقوى وسيلة مـن وسـائل التغـريض لكونـه  19

عــامل الــنص، وقــد شــكل عنــوان ديــوان صــباح اخلــري يــا عــرب عالقــة وطيــدة مبحتــوى  العتبــة الــيت يلــج منهــا القــارئ إىل

  .القصائد،وهي الدعوة إىل االستيقاظ والتحرر من كل أشكال التعسف والظلم والقيام بالثورة

وصفوة القول نسأل اهللا عـز وجـل أن يسـدد قصـدنا وجيعـل النجـاح حليفنـا، وينفعنـا وينفـع  ـذا البحـث مـن  

حح خطأنـــا أو يقـــدم خـــريا ونصـــحا لنـــا ا، هـــذا وتبقـــى أبوابنـــا مفتوحـــة وصـــدورنا منشـــرحة ملـــن أراد أن يصـــيـــأتوا بعـــدن

أفضــلهم مــن أهــدى إلينــا عيوبنــا ســائلني موالنــا وخالقنــا أن يســدد قصــدنا، فــإن أصــبنا فــذاك مرادنــا وإن أخطأنــا فلنــا 

  .شرف احملاولة والتعلم

          .عليه وسلموصل اللهم على سيدنا وحبيبنا حممد صلى اهللا 
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  ةالسيرة الذاتية للشاعر صالح الدين باوي

  .الواديباملغري منطقة وادي ريغ والية  18/06/1968ـ صالح الدين باوية من مواليد 

  . ـ دخل الكتاب وهو صيب، فحفظ القرآن الكرمي

كماليـة الشـهيد أمحـد ا تدائيـة سـي احلـواس، مث انتقـل إىل ـ تدرج يف خمتلف املـدارس مبسـقط رأسـه، فمـن ابتدائيـة العـريب التبسـي إىل اب

  . بوزقاق، مث انتقل بعدها إىل ثانوية الشهيد حممد شهرة باملغري

متحصـال علـى شـهادة مـريب  1993ليتخرج فيه سـنة  1990لتكوين العايل إلطارات الشباب بورقلة سنة ـ التحق باملعهد الوطين ل

  .خمتص يف الشبيبة

  ). أحرار( 2000ـ حاز على شهادة البكالوريا شعبة العلوم اإلنسانية سنة 

  .جبامعة بسكرة 2007ـ التحق جبامعة بسكرة ليتحصل على شهادة الليسانس يف األدب اجلزائري 

  .27/04/2015: ـ حتصل على شهادة الدكتوراه يف األدب العريب احلديث جبامعة احلاج خلضر باتنة يوم

  .ـ نشر أشعاره يف خمتلف ا الت واجلرائد الوطنية منذ بداية التسعينات

  .01/12/2007ـ يعمل أستاذا لألدب العريب، جامعة حممد الصديق بن حيي جيجل منذ 

  . 1997ـ نال اجلائزة الوطنية األوىل يف مسابقة األمني العمودي للشعر سنة 

  . لوزارة الثقافة 1996ـ نال اجلائزة الوطنية الثانية يف مسابقة أدب الطفل سنة 

  . لوزارة الثقافة 1998ـ نال اجلائزة الوطنية الثالثة يف مسابقة أدب الطفل سنة 

   .افية واملهرجانات وامللتقيات الشعرية والفكرية، كما أجرى عدة لقاءات وحواراتـ شارك يف العديد من األمسيات الثق

  : من أعماله

  :ـ املطبوعة جند 1

  1999ـ العاشق الكبري 

  2008ـ تارخيي أكرب معجزة 

  2009ـ إلياذة وادي ريغ 
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  2012ـ من مذكرات حاكم عريب يف طريق التوبة 

  2012ـ صباح اخلري يا عرب 

  2014ـ جرائد ا د 

  : ـ الشعرية املخطوطة جند 2

  ـ اعرتافات يف زمن الردة

  ـ قصائد احلب والغضب

  ـ مسراء

  ـ آخر العاشقني العرب

  ـ قصائد وأناشيد لألطفال



 

140 
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  المصادر والمراجع

  :أوال المصادر

  .م 2012، اجلزائر، 1صباح اخلري يا عرب، دار األوطان، ط: صالح الدين باوية

  القرآن الكريم

  المراجع: ثانيا

  القواميس والمعاجم -1

، دار صــادر، 10،  ج7، ج7مــج ،1، ج1مــج لســان العــرب،: بــن منظــور مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم،ا .1

 .م 1992 -هـ  1412ط، بريوت، لبنان، .د

  .م 1960 ، بريوت، لبنان، 5ط، مج.معجم منت اللغة، دار مكتبة احلياة، د: أمحد رضا .2

ــح: بــن فــارس أبــو احلســن أمحــد بــن زكريــا .3 ، 1عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر، ط: مقــاييس اللغــة، ت

  .م1979ه ـ 1400دمشق، سوريا، 

  .س.، القاهرة، د1تاج اللغة وصحاح العربية، دار احلديث، مج: نصر إمساعيل بن محاداجلوهري أيب  .4

ـــح: حممـــد بـــن يعقـــوب الفـــريوز أبـــادي .5 ـــا جـــابر أمحـــد، دار : القـــاموس احملـــيط، ت ـــس حممـــد الشـــامي و زكري أن

  .م2008، القاهرة، 1احلديث، مج 

، 8رقوســـي، مؤسســـة الرســـالة، طحممـــد نعـــيم  الع: قـــاموس احملـــيط، تـــح: حممـــد بـــن يعقـــوب الفـــريوز أبـــادي .6

  .م 2005بريوت، لبنان، 

  .م2004، 4املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط: جممع اللغة العربية .7
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، الكويــت، 27مصــطفى حجــازي، الــرتاث العــريب، ج: تــاج العــروس، تــح: حممــد مرتضــى احلســيين الزبيــدي .8

  .م1993

  :الكتب العربية -2

  :الكتب العربية القديمة -أ

ط، .عبـــد الســـالم حممـــد هـــارون، دار اجليـــل، د: البيـــان والتبيـــني، تـــح: اجلـــاحظ أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن حبـــر .1

  .ت.بريوت، د

  .م2002ط، بريوت، .دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، املكتبة العصرية، د: عبد القاهر اجلرجاين .2

ــح: القرطــاجين أبــو حــازم احلســن .3 ــب ابــن اخلوجــة، دار الغــرب حممــد : منهــاج البلغــاء وســراج األدبــاء، ت احلبي

  .م1981، بريوت، لبنان، 2اإلسالمي، ط

  

  :الكتب العربية الحديثة -ب

ـــونس .4 ـــة، ط: أمحـــد عـــزت ي ، القـــاهرة، مصـــر، 1العالقـــات النصـــية يف لغـــة القـــرآن الكـــرمي، دار اآلفـــاق العربي

  . م 2014

املـؤمتر الثالــث للعربيــة والدراســات ، كتــاب )دراســة يف الداللـة والوظيفــة(اإلحالــة يف حنـو الــنص: أمحـد عفيفــي .5

  .م2005ه ـ 1426النحوية، جامعة القاهرة، القاهرة، 

  .م2001، القاهرة، 1، مكتبة زهراء الشرق، ط)اجتاه جديد يف الدرس النحوي(حنو النص : أمحد عفيفي .6

، إربــد، 2لســانيات الــنص حنــو مــنهج لتحليــل اخلطــاب الشــعري، عــامل الكتــب احلــديث، ط: أمحــد مــداس  .7

  .م2009-ه1430األردن، 
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  .م 1993، 1نسيج النص حبث فيما يكون امللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب، ط: األزهر الزناد .8

، القـــاهرة، 2مـــدخل إىل علـــم لغـــة الـــنص، اهليئـــة املصـــرية للكتـــاب، ط: إهلـــام أبـــو غزالـــة وعلـــي  خليـــل محـــد .9

  . م 1991مصر، 

ـــــة  .10 ـــــدين خبول ـــــن ال ـــــروابط(االتســـــاق واالنســـــجام النصـــــي : ب ـــــوير، د)اآلليـــــات  وال ط، اجلزائـــــر، .، دار التن

  .م2014

  .م2009، بريوت، 1، الدار البيضاء، ط)دراسة لسانية نصية(إشكاالت النص: مجعان بن عبد الكرمي .11

  .م2015ب، .، د1حماضرات يف لسانيات النص، ط: مجيل محداوي .12

ة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصي: مجيل عبد ا يد .13

  .م1990ط، . د

، 1،عــامل الكتــب احلــديث، ط)دراســة يف العالقــة بــني الــنص والســياق(اخلطــاب القــرآين: خلــود العمــوش .14

  .م2008-ه1429األردن، عمان، 

، 1الرتابط النصي بني الشعر والنثر، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، ط: زاهر بن مرهون الداودي .15

  .م2010- ه 1431

  .م2006، القاهرة، 1يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية، عامل الكتب، ط: سعد مصلوح .16

، 1، الشركة املصرية للنشر لومجان، ط)املفاهيم واالجتاهات(علم اللغة النصي : سعيد حسن حبريي .17

  .م1997القاهرة، 

، 1والتطبيـق، دار قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، جعلم اللغة النصـي بـني النظريـة : صبحي إبراهيم الفقي .18

  .م2000-ه1421، القاهرة، 1ط

  .م1992ط، الكويت، .بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة، د: صالح فضل .19
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رس اللغوي، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، د: طاهر سليمان محّودة .20 ط، .ظاهرة احلذف يف الدّ

  .م1998االسكندرية، 

، بــــريوت، الــــدار 2يف أصــــول احلــــوار وجتديــــد علــــم الكــــالم، املركــــز الثقــــايف العــــريب، ط: طــــه عبــــد الــــرمحن .21

  . م 2000البيضاء، 

ه 1430، القـــاهرة، مصـــر، 2، مكتبـــة اآلداب، ط)النظريـــة والتطبيـــق(علـــم لغـــة الـــنص: عـــزة شـــبل حممـــد .22

   .م2009ـ

، بـــــريوت، لبنـــــان، 1كتـــــب العلميـــــة، طاملعجـــــم املفصـــــل يف النحـــــو العـــــريب، دار ال: عزيـــــزة فـــــوال يـــــا بـــــيت .23

  .م1992

، عمـان، األردن، 1املقاربة النصية من تأصيل نظري إىل إجراء تطبيقي، دار كنـوز املعرفـة، ط: فوزية عزوز .24

  . م 2016

، إربـد، 1، عامل الكتب احلـديث، ط)يف تنمية القراءة الناقدة(استثمار النصوص األصلية : لطيفة هباشي .25

  .م2008 -ه1429األردن، 

، بـــريوت، 1، املركـــز الثقـــايف العـــريب، ط)مـــدخل إىل انســـجام اخلطـــاب(لســـانيات الـــنص : حممـــد خطـــايب .26

  .م1991

  .م 2005، القاهرة، 1النص واخلطاب واالتصال، األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي، ط: حممد العبد .27

  .م 2002القاهرة،العدد ،، جملة النقد األديب، )منظورات من الرتاث العريب(حبك النص: حممد العيد .28

، الــــدار البيضــــاء، 1التشــــابه واالخــــتالف حنــــو منهجيــــة مشوليــــة، املركــــز الثقــــايف العــــريب، ط: حممــــد مفتــــاح .29

  .م1996
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املصــطلحات األساســية يف لســانيات الــنص وحتليــل اخلطــاب، عــامل الكتــب احلــديث للنشــر : نعمــان بــوقرة .30

  . م 2009-ه1429، عمان، األردن، 1والتوزيع، ط

  . م 1997، اجلزائر، 2األسلوبية وحتليل اخلطاب، دار هومة للطباعة والنشر، ج: لدين السدنور ا .31

، 1تأصيل النظريات اللسانية احلديثة يف الرتاث اللغوي عند العـرب، دار األمـان، ط: هدى صالح رشيد .32

 .م2015الرباط، 

  :الكتب المترجمة -3

ومنـــري الرتيكـــي، جامعـــة امللـــك ســـعود، الريـــاض،  حممـــد لطفـــي الـــزليطين: حتليـــل اخلطـــاب، تـــر: بـــراون ويـــول .9

  .م1993

ســعيد حســني حبــريي، دار القــاهرة : علــم الــنص، مــدخل متــداخل االختصاصــات، تــر: فــان دايــك. تــون .10

  . م 2001، القاهرة، مجهورية مصر العربية  1للكتاب، ط

، الــدار البيضــاء، املغــرب، 2، ط1فريــد الزاهــي، دار توبقــال للنشــر، ط: علــم الــنص، تــر: جوليــا كريســتيفا .11

  .م 1997 – 1991

جميـد عبـد احللـيم املاشـطة وحلـيم حسـني فـاحل وكـاظم حسـني بـاقر، جامعـة : علم الداللة، تـر: جون الينز .12

   .م 1980ط، البصرة، .البصرة، د

عبـــاس صـــادق الوهـــاب، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد، : ســـياق، تـــراللغـــة واملعـــىن وال: جـــون الينـــز .13

 .م 1987ط، . العراق، د

ـــــنص واخلطـــــاب واإلجـــــراء، تـــــر: روبـــــرت دي بوجرانـــــد .14 ـــــب، ط: ال ـــــان، عـــــامل الكت ّ ، القـــــاهرة، 1متـــــام حس

  .م1998ه ـ 1418



   ....................................................................................  المصادر والمراجع

146 

 

مكتبــة زهــراء  ســعيد حســن حبــريي،: مــدخل إىل علــم لغــة الــنص، تــر: قولفجــانج هاينــه مــان ديــرت فيهقجــر .15

  . م 2004، القاهرة، مصر، 1الشرق، ط

  :الرسائل الجامعية -4

، )دراسة تطبيقيـة يف ضـوء لسـانيات الـنص(التماسك النصي يف سورة التوبة : خالد مخيس مصطفى فراج .33

 -هـــــــ 1430رســــــالة ماجســــــتري، قســــــم اللغــــــة العربيــــــة وآدا ــــــا، كليــــــة اآلداب، جامعــــــة الريمــــــوك، األردن، 

  .م2009

، أطروحـة )تطبيـق علـى املعلقـات السـبع(اخلطـاب وأثـره يف بنـاء الـنص : املهدي هاشم حسني اجلـراحعبد  .34

  .م 2002دكتوراه، قسم اللغة العربية وآدا ا، جامعة الريموك، األردن، 

، رســالة دكتــوراه،  )دراســة تطبيقيــة يف  ــج البالغــة(التماســك النصــي : عيســى جــواد فضــل حممــد الــوداعي .35

  .م2005العليا، اجلامعة األردنية  كلية الدراسات 

آليــات التماســك النصــي، يف قصــيدة فــدوى طوقــان  هــل تــذكر؟، دراســة لســانية نصــية، : فطيمــة خــالف .36

علـوم اللسـان العـريب، جامعـة حممـد خيضـر،  : مذكرة لنيل شهادة املاسـرت يف األداب واللغـة العربيـة، ختصـص

  .م2017-م2016ه، 1437-ه1436بسكرة، 

،  )دراسـة تطبيقيـة يف سـورة البقـرة ( التماسك النصي من خالل اإلحالة واحلـذف : مصدق حممد األمني  .37

رســالة لنيــل درجــة املاجســتري يف اللغــة العربيــة وآدا ــا،  كليــة اللغــة واألدب العــريب،  جامعــة احلــاج خلضـــر،  

 م 2015- 2014ه،   1436ـ  1435باتنة،  

ن، رسالة لنيل دكتوراه يف ختصـص لسـانيات الـنص، قسـم االتساق واالنسجام يف القرآ: مفتاح بن عروس .38

  .م2008ـ -2007اللغة العربية وآدا ا، كلية اآلداب واللغات، جامعة اجلزائر، 
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  ملخص البحث

ّ اهتمــام البــاحثني والدارســني يف حقــل لســانيات الــنص، ملــا هلــا مــن  لقــد شــغلت ظــاهرة التماســك النصــي جــل

رز املعـايري النصـية يف أمهية يف احلكم علـى نصـية الـنص مـن خـالل ظـاهريت االتسـاق واالنسـجام اللتـان تعتـربان مـن أبـ

ترابط ومتاسك النص، وأيضا ما مدى اتسـاق النصـوص مـن الناحيـة الشـكلية وانسـجامها مـن الناحيـة الدالليـة وهـذا 

بواســطة أدوات معينــة والــيت تعرضــنا هلــا بالدراســة والتحليــل والتطبيــق يف ديــوان صــباح اخلــري يــا عــرب لصــالح الــدين 

  . باوية

  .واالستبدال واحلذف والوصل واالتساق املعجمياإلحالة : أدوات االتساق

  .السياق وموضوع اخلطاب والتغريض: أدوات االنسجام

  .لسانيات النص، النص، التماسك النصي، االتساق، االنسجام: الكلمات المفتاحية

Research Summary : 

The Phenomenon Of  Textual Coherence Has Occupied Most Of The Attention Of  

Researchers and Scholars in The Field Of Text Linguistics, Because Of Its importance 

in Judging The Text Of The Text Through The Phenomena Of Consistency and 

Harmony, Which are Considered One Of The Most Prominent Textual Standards in 

The Coherence and Consistency Of The Text, as Well as The Extent Of The 

Consistency . 

Consistency Tools : Assignment, Subtitution, Reduction, Hyphenation, Lexical 

Consistency. 

Tools Of Harmony : Context and Subject Of Speech and Introspection. 

Keywords : Text Linguistics, Text Coherence, Consistency and Harmony.  


