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I - التساقا:   

  :مفهوم االتساق-1
  :االتساق لغة  - أ

، وقد وسق اللیل و .......اجتمعت: استو سقتو  اإلبلجاء في لسان العرب اتسقت  
فال أقسم : " و الطریق یتسق و یتسق أي ینظم، وفي التنزیل. اتسق، وكل ما انظم، فقد اتسق

وما : یقول الفراء] 18-17-16 اإلنشقاق[   1بالشفق و اللیل و ما وسق و القمر اذا اتسق
ضم : و الوسق. و اجتماعه و استواء. امتالء: وسق أي وما جمع وظم، واتساق القمر

  2، ووسقت الحنطة توسیقا أي جعلتها و سقا وسقانتظاماالالشيء إلى الشيء و اإلتساق و 
ء حملت و أغلقت على الما: تسق وسقا، ووسوقا–وسقت الدابة : وجاء في معجم الوسیط

استوى و امتأل و استوسق : اجتمع و انصم و القمر: فهي واسق، و اتسق الشيء. رحمها
: استوسق االبل، و األمر إنتظم و یقال استوسق له األمر: اجتمع و انضم یقال: الشيء
  .3 أمكنه

نالحظ أن كلمت االتساق تستخدم في معاني كثیرة اإلنتضام و اإلنضمام و اإلستواء و 
  .اإلجماع

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .: 1032:م ص2003بیروت لبنان ط , تح عامر حیدردار الكتب العلمیة ,ان العرب إبن منظور لس  1
  458,457:,ص,نفس المرجع  2
   1032: ص ,  تركیا – إستنبول) دار الدعوة (جمهوریة مصر العربیة ,  1ج, مجمع اللغة العربیة المعجم الوسیط  3
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   :اصطالحا االتساق  - ب  

اللغوي لیس بعیدا عن معانیه اللغویة و تعود بدایات هذا  االستعمالفي  االتساقإن مفهوم 
    1و یعد من المفاهیم األساسیة في لسانیات النص cohesin المصطلح عند الغرب بلفظ

فه  ّ ه ذلك " محمد خطابي " حیث یعر خطاب / لنصالتماسك الشدید بین أجزاء المشكلة "بأنّ
التي تصل بین العناصر المكونة لجزء من ) الشكلیة(ما، و یهتم فیه بالوسائل اللغویة 

    2 "الخطاب وخطاب برمته

نفهم من كالم محمد خطابي أن مفهوم اإلتساق هو الترابط الشكلي بین أجزاء النص 
   .ألن النص یعتبره الخطاب) الخطاب(

مفهوم داللي، إنه یحیل إلى ثالث "مفهوم اإلتساق أن "رقیة حسن"و "هالیداي"ویرى كل من 
 ّ عالقات معنویة قائمة داخل النص و التي تحدده كنص إال أن محمد خطابي بیّن أن
نما یتم على مستویات أخرى كالنحو و  ٕ اإلتساق ال یقتصر على الجانب الداللي فحسب، وا

نضام النحوي و المعجمي المعجم حیث تنقل المعاني من النضام الداللي ألى مفردات في ال
  3ثم إلى أصوات أو كتابة في النضام الصوتي و المكتوب

 نفهم من هذا أن اإلتساق عالقة داللیة أي یحیل الى عالقات داخل و التي تحدد النص

وهـو مصـطلح یشـیر إلـى أدوات التـي تؤسـس العالقـات المتبادلـة بـین التراكیـب فمـن جملیـة أو 
  .روابط لغویة شكلیة تسهم في اتساق النص و تماسك بنائه بین الجمل، وهذه العالقات هي

، حیث یقـوم لـدیهم علـى عنصـر التأویـل عنصـر النصانیین  باهتمامقد حضي هذا المصطلح 
آخر یفترض كل منهما اآلخر مسـبقا، إذ ال یمكـن أن یحـل الثـاني إال بـالرجوع إلـى األول إلـى 

ي عالقــة تبعیــة خاصــة حیــث یســتحیل األول و عنــدما یحــدث هــذا تتأســس عالقــة اتســاق، وهــ
تأویل عنصر دون االعتمـاد علـى العنصـر الـذي یحیـل إلیـه وعلـى هـذا األسـاس فـإن االتسـاق 

                                                             
:  2014الجزائر سنة النشر / دار التنویر , بن الدین بخولة ,اآللیات و الروابط , ینظر اإلتساق واإلنسجام النصي   1

    09ص
   05: ص  1991لسانیات النص مدخل إلى إنسجام الخطاب لمحمد خطابي الطبعة األولى  2 
  15:ص , محمد خطابي  , لسانیات النص 3 
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وسـائل التماسـك و الـتالحم بـین العناصـر المشـكلة لـنص مـا مــن  یقـوم علـى مالحظـة ووصـف
للقول بـأن  برصد الضمائر اإلحاالت، اإلشارات، الحذف التكرار و العطف. بدایته إلى نهایته

  .1النص یشكل كل واحد

كما أن اإلتساق بنیة تظهـر فـوق سـطح الـنص، تتمثـل فـي مجموعـة مـن الـروابط و الوسـائل " 
ــاء  الشــكلیة النحویــة و المعجمیــة، تقــوم بــریط و تقویــة جمــل ومتتالیــات الــنص حتــى تصــبح بن

  2"نصیا متماسكا ال نصا ضعیفا رخوا 

یســـتخدم للتماســـك " cihérence " بـــأنّ مصـــطلح  ((:أمـــا صـــحبي إبـــراهیم الفقـــي، فقـــد قـــال
العالقات النحویة، أو " cihésion " بینما یعني مصطلح  الداللي، و یرتبط بالروابط الداللیة،

المعجمیة بین العناصر المختلفة في النص، وهذه العالقات تكون بـین جمـل مختلفـة أو أجـزاء 
  3))مختلفة من الجملة 

ّ المصــطلحین یعنیــان معــا التماســك النصــي،  ((: ثــم یــردف قــائالً  ونــرى مــن هــذا االخــتالف أن
ثـم تقسـمه إلـى التماسـك  "cihésion " ومن ثم یجب التوحیـد بینهمـا باختبـار أحـدهما و لـیكن 

الشكلي و التماسك الداللي، فاألول یهتم بعالقة التماسك الشكلیة مما یحقـق التواصـل الشـكلي 
التماسك الداللیة بین أجزاء النص من ناحیة، وبین الـنص ومـا  للنص، و الثاني یهتم بعالقات

" ومـــــن ثـــــم ســـــوف نعتمـــــر علـــــى مصـــــطلح .....یحــــیط بـــــه مـــــن ســـــیاقات مـــــن ناحیـــــة أخــــرى
cihésion"یجمـع بـین مصـطلحي االتسـاق و " فصبحي إبـراهیم الفقـي "  4)) ، بمعنى التماسك

وهـو التماسـك النصـي و عنـي اإلتسـاق الكیفیـة التـي  اإلنسجام یولـد مصـطلحا یشـمل المعنیـین
یحـدث بهــا التماســك النصــي بتـرابط عناصــره، و هــو مفهــوم داللـي یحیــل إلــى عالقــة المعنویــة 

، و یشـمل مفهـوم االتسـاق نص، وهو عناصر تحـدده و تمنحـه صـفة النصـانیةالقائمة داخل ال
الوصـل و  لحـذف و اإلسـتبدال وهذا عدا من المنسقات كاإلحاالت إلـى الضـمائر اإلشـارة و ا

  5االتساق المعجمي

                                                             
  11-10: ینظر المرجع نفسه، ص  1
  11: المرجع نفسه، ص  2
  90: ص، 1علم اللغة النصي، صبحي إبراهیم الفقي ج  3
  97: ینظر علم لغة النص، صبحي إبراهیم الفقي، ص  4
  15: لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  5
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یظهر من خالل هذه التعاریف أن اإلتساق یركز علـى األدوات التـي تسـهم فـي الـربط الشـكلي 
  .بین العناصر المكونة للنص، حیث تساعد في ربط ما سبق بما لحق 

  : أدوات اإلتساق   -2 

  اإلحالة1) 

 مفهوم االحالة   - أ

أنهـــا العملیـــة التـــي بمقتضـــاها تحیـــل اللفظـــة المتعملـــة علـــى لفظـــة  االحالـــة یقصـــد بهـــا   
" ویعرفهــا  1متقدمــة علیهــا أو متــأخرة عنهــا أو خــارج الــنص فهــي عملیــة تــربط بــین الجمــل

مواقــف فــي العــالم الــذي  بأنهــا العالقــة بــین العبــارات و األشــیاء و األحــداث " دي بغرانــد 
نفـس  إلیـهإلى شيء ینتمـي ي نص ما إذ تشیر یدل علیه بالعبارات ذات الطابع البرائلي ف

" و یعرفـــه  2أن یقـــال عـــن هـــذه العبـــارات أنهـــا ذات إحالـــة مشـــتركة) أمكـــن(عـــالم الـــنص 
ها عالقـة داللیـة تتحقـق بواسـطة ارتبـاط عنصـرین همـا " هالیداي و رقیة حسن  اإلحالة بأنّ

اإلحالي وهو دائمـا المحیل و المحال إلیه، حیث یمثل المحیل نقطة انطالق عملیة الربط 
عنصــر ســیاق ذو طبیعــة لغویــة أمــا المحــال علیــه فهــو نقطــة وصــول عملیــة اإلحالــة وقــد 

  3یكون عنصرا لغویا

فاإلحالة تعتبر مادة أولیة یتكئ علیها محلل النص كـي یثبـت مـادى اتسـاق نصـه، و هـي مـن 
ملــك خاصــة تتــوفر كــل لغــة طبیعیــة علــى عناصــر ت(( أهــم أدوات التــي تحقــق هــذا االتســاق و 

  4))اإلحالة 

ّ " هالیداي و رقیة حسـن " فقد استعمل الباحثان ((  ـا، وهـو أن ً مصـطلح اإلحالـة اسـتعماًال خاص
العناصر المحلیة كیفما كان نوعها ال تكفي بذاتها من حیث التأویل إذ البد من العودة إلى مـا 

إلحالـة وهـي حسـب تشیر إلیه من أجل تأویلها، وتمتلك كل لغة على عناصر تمتلك خاصـیة ا

                                                             
   13-12: االتساق و االنسجام النصي، ص  1
  .13: المرجع نفسه، ص  2
  11: المرجع نفسه، ص  3
  17:لسانیات النص، محمد خطابي، ص  4
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ـــاحثین وهــي مــن أهــم مســائل االتســاق  1))الضــمائر و أســماء اإلشــارة و أدوات المقارنــة : البـــــ
  الحالیة 

 نواع االحالةأ   - ب

و اإلحالــة النصــیة وتتفــرع الثانیــة إلــى إحالــة  تنقســم اإلحالــة إلــى نــوعین اإلحالــة المقامیــة 
  : قبلیة و إحالة بعدیة وقد وضع الباحثان رسما یوضح هذا التقسیم

  
  
  
  

  )النصیة (                                          )            المقامیة(     
                                 إحالة إلى خارج النص                          

  إحالة داخل النص
  بعدیة) إلى الحق (             قبلیة) إلى سابق (                                     

ویقصد بها مرجعیة عنصر في النص على عنصر متقدم علیه أو : اإلحالة النص -
 .متأخر عنه

هي العملیة التي بواستها یحیل العنصر المستعمل في النص على  :إحالة قبلیة -
 .العنصر المتقدم علیه

وهي تعكس القبلیة حیث یتأخر فیها المحال إلیهعن المحیط وهي تعود  : ةیعدبإحالة  -
على عنصر اشاري مذكور بعدها في النص والحق علیها من ذلك الضمیر الشأن في 

 .العربیة
فهي تعتمد على بیان داللة النص على السیاق الخارجي و یقصد به  :قامیةإحالة الم -

الخارجي  غیر لغوي موجود في المقام إشاريإحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر 
 ما تقوم به " هي : واإلحالة إلى الخارج 2تدل علیها ضمائر المتكلم و المخاطب

                                                             
  17:المرجع نفسه، ص  1
  15:ینظر لسانیات النص، محمد الخطابي، ص  2

ـــاإلح ــــ ــــ ــــ ــــ  الةـــــ
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الجملة في مقام معین و إسناد إلى استعمال معین، وهي أیضا ما یقوم به المتكلم، حین 
یصل كلماته بالواقع و الكون المرء یشر ألى شيء ما في وقت ما هو واقعه أو حدث 

 .1كالمي

وتعني االشارة إلى شيء لم یذكر في النص  exophoraفهذه االحالة هي احالة خارج اللغة 
وات كضمیر یعود على شخص ما لكن بفضل السیاق یتضح المعنى و و هذا بواسطة أد

كل متلق و قارئ بل القارئ الصانع للنص الذي یتفاعل  تتضح الداللة و هذا ال یكون لدا
  .معه فیحلل و یفكر و یفسر

النصیة أو داخل النص و یطلق علیها إحالة اللغة  اإلحالةأما النوع الثاني هو 
endophora  "إلى ما تسبق  باإلحالةلعالقات االحالیة داخل النص سواء أكان فهي تعني ا

البد من  و في هذا النوع من االحالة 2"إلى ما سوف یأتي یلحق داخل النص  باإلشارةأم 
المتلقي من العودة إلى العناصر المحالة إلیها، فهي إحالة على العناصر اللغویة الواردة في 

  3.الملفوظ، سابقة كانت أو الحقة، فهي إحالة نصیة

  :وتنقسم بدورها إلى قسمین

 :  anaphoraاإلحالة القبلیة   - أ

تشیر إلى كلمة أخرى وهي إحالة سابقة أو إحالة بالعودة، وهي استعمال كلمة أو عبارة 
وتعود على مفسر سبق التلفظ به، وفیها  4أو عبارة أخرى سابقة في النص أو محادثة

یجري تعویض المفسر الذي كان من المفروض أن یظهر حتى أن یرد الضمیر و یشتمل 
اإلحالة بالعودة على نوع آخر من اإلحالة یتمثل في تكرار لفظ أو عدد من األلفاظ في 

وتمثل ) epanaphora(من جمل النص فقد التأكید، وهو االحالة التكراریة جملة  بدایة

                                                             
  15:اإلتساق و اإلنسجام النصي، ص  1
  15: المرجع نفسه، ص  2
  64:، ص)2009-2008(، جامعة الحاج لخضر، )رسالة ماجستیر(في سورة الكهف  اإلتساق و اإلنسجام  3
  38:ص -صبحي إبراهیم الفقي –علم لغة النص   4
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ها  ف أنّ ّ تكرار لفظ أو عدد " االحالة بالعودة أكثر أنواع االحالة الدوران في الكلمة و یعر
   1"من األلفاظ 

  ):catafora(االحالة البعدیة أو إحالة على الحق   - ب

أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل الحقا هو استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة 
ضمائر، و أسماء : و تتفرع وسائل االتساق اإلحالة إلى ثالثة 2في النص أو المحادثة،

  .اإلشارة، األدوات المقارنة

  :وسائل اإلتساق اإلحالیة   -ج    

 : الضمائر )1

و الضمائر  ، إلخ....أنا، أنت، نحن، هو، هما،هن، : إلى وجودیة مثلو تنقسم الضمائر 
  3.، إلخ...كتابي، كتابك، كتابنا، : الملكیة مثل

و إذا نظرنا إلى ضمائر من زاویة االتساق، أمكن التمیز فیها بین أدوار الكالم التي تندرج 
تحتها جمیع الضمائر الدالة على المتكلم و المخاطبة وهي االحالة لخارج النص بشكل 

وال ....ساقیات، إّال في الكالم المستشهد به أي إتنمطي، و ال تصبح إحالة داخل النص 
) نحن  -أنا( لو النص من إحالة، خارج النص تستعمل فیها الضمائر المشیرة إلى الكاتب خی

أما فیما یخص الضمائر التي لها دور  4)أنتم  –أنت (بالضمائر ) القراء ( أو إلى القارئ 
وتندرج " أدوار أخرى " " و رقیة حسن  هالیداي" هام في االتساق النصي، فهي التي یسمیها 

وهي تحلیل قبلیا بشكل ) هو، هي، هن، هم ( ضمنها ضمائر الغیبیة إفراد و تثنیة و جمعا 
 5نمطي إذ تقوم بربط أجزاء النص و تصل بین أقسامه

 

                                                             
  64:مذكرة االتساق و االنسجام في سورة الكهف، ص  1
  18:نفسه، ص السابق الرجع  2
  17:االتساق و االنسجام النص لبن الدین بخولة، ص  3
  40: علم اللغة النص، صبحي إبراهیم الفقي ص  4
  18:لسانیات النص، محمد الخطابي، ص  5
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 :أسماء االشارة )2

سب إلى أن هناك عدة إمكانیات لتصنیفها إما ح" هالیداي و رقیة حسن " یذهب الباحثان 
أو حسب اإلشارة المحایدة  1)هنا، هناك ( والمكان ....) اآلن، غدا، (الزمان : الظرفیة

( أو حسب البعد ) هذا، هؤالء ( أي ما یوافق أداة التعریف أو االنتقاء  )) The ((وتكون بـ 
  ...)هذه، هذا،( و القرب ...) ذاك، تلك، 

  :المقارنة )3

فالمقارنة تقوي  على طرفین یقوي أحدهما اآلخرالمقارنة تعمل في ترابط النص و تقوم 
كسر القید الداللي عن المشبه و فتحه على احتماالت الدالة التي " المقارن به فتعمل على 

وجود عنصرین یقارن النص بینهما، و تنقسم إلى المطابقة ": المقارنة "  2"یقدمها المشبه به
نه شيء آخر أو ما یماثله أو یوازیه و و التشابه وتقوم على ألفاظ من مثل وصف الشيء بأ

ولقد  3".بعضها یقوم على المخالفة كأن تقول یضاد أو یعاكس أو أفضل أو أكبر أو أجمل
المقارنة أحد أدوات وسائل االتساق إلى جانب " هالیداي و رقیة حسن " اعتبر الباحثان 

  :االشارة و الضمائر، صنفا المقارنة إلى صنفین

و التشابه وفیه ) نفسه.....same: ( لتطابق و یتم استعمال عناصر مثلعامة یتفرع منها ا
و االختالف باستعمال العناصر مثال ) متشابه....  similar( تستعمل العناصر مثل 

)otheriwise، other .... لى خاصة تتفرع إلى كمیة تتم بعناصر ) آخر ٕ بطریقة أخرى وا
كل هذه تقوم بوظائفها ...) ن، جمیل مثل أجمل م( و كیفیة ) أكثر ....  more: ( مثل

  .االتساقیة تربط بین أجزاء النص

                                                             
  18: المرجع نفسه، ص  1
  66: االتساق و االنسجام في سورة الكهف، ص  2
  66: المرجع نفسه، ص  3
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أنواع االحالة وقد ذكر الباحثان أن نفس المبادئ التي في أنواع االحالة األخرى تعمل في 
، حیث تكون إحالة قبلیة كما تكون إحالة بعدیة، كما تكون 1.األخرى تعمل في المقارنة أیضا

   .أیضاذات إحالة خارج النص 

  :االستبدال )2

 مفهوم االستبدال  - أ

هو عملیة من العملیات الترابط النصي التي تتم في المستوى النحوي و المعجمي بین 
الكلمات أو العبارات من النص وهو عملیة تتم داخل النص، إنه تعویض عنصر في 
النص بعنصر آخر، و یستخلص من كونه عملیة داخل النص أنه نصي، على أن 

متقدم، و عنصر متأخر بین عنصر  بیلیة أي عالقةقمعظم حاالت االستبدال في النص 
  .2فهو یعد مصدرا أساسیا من مصادر اتساق النصوص

  انواع االستبدال  -ب

  :وینقسم االستبدال إلى ثالثة أنواع

 :استبدال االسمي -

  .....) آخر، آخرون، نفس، ( ویتم باستخدام عناصر لغویة اسمیة 

 :استبدال الفعلي -

، ]هل تظن أن المتنافس التربیة یحترم خصومه ؟:[ مثل ) یفعل ( و یمثله استخدام الفعل 
  . ، التي كان من المفروض أن تحل محله)یحترم خصومه ( استبدال جملة ) یفعل ( الفعل 

    3)ذلك( باستخدام  :استبدال القولي -

                                                             
رسالة ( الهواوشة أثر عناصر االتساق في تماسك النص، دراسة نصیة من خالل سورة یوسف، محمود سلیمان حسین   1

  67:، ص2008جامعة مؤتة ) ماجیستیر 
  .19-18: االنتساق و االنسجام النصي، بن الدین بخولة، ص  2
   19- 18: المرجع نفسه، ص  3
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شاء الرابطة بین الجمل إن االستبدال بهذا المعنى شكل بدیل في النص وهو وسیلة هامة الن
و شرطهُ أن یتم استبدال الوحدة اللغویة بشكل آخر یشترك معها في الداللة، حیث ینبغي أن 

یدل كال الشكلین اللغویین على شيء غیر اللغوي نفسه، ومن هذه العالقة یستمد قیمتها 
 1االتساقیة

  :الحذف )3

  مفهوم الحذف  - أ

ن الحذف أبلغ من الدكر و إن المتكلم یكون " الحذف  ٕ باب دقیق المسلك لطیف المأخذ، وا
عالقة داخل " بأنه  " و رقیة حسن  هالیداي" یحدد . 2"أكثر بیانا إذا لم یبین بعض األلفاظ 

وهذا یعني أن الحذف . النص، وفي معظم األمثلة یوجد العنصر المفترض في النص السابق
و . 3ماال یعتبر فرض تترتب علیه نتائج في بقیة النص" ویمكن حذف " عادة عالقة قبلیة 

ة المقصودة من المعنى المقصود هو المعنى الذي یحكم طبیعة الحذف و معنى وضوح الدالل
  .النص بعد الحذف و وجود المؤشرات السابقة المحذوفة

  .4إن الحذف على المستوى الجملة واحدة الیحقق التماسك بل على مستوى أكثر من جملة

أنه استبعاد العبارات : على السیاق و المقام، حیث یقول" دي بجراند " یعتمد الحذف عند 
في الذهن و من هذا االستبعاد یستطیع القارء أن السطحیة لمحتواها المفهومي أن یقوم 

یلتمس المعاني التأویلیة الصحیحة للنص معتمدا على السیاق اللغوي و السیاق الموقفي، 
فوجود الحذف بدرجات مختلفة یتالأم كل منها مع النص و الموقف مثال آخر من أمثلة 

 5"صوابط األطراد و االستعمال

 

 
                                                             

   20- 19: المرجع نفسه، ص   1
  .95: أثر عناصر االتساق في تماسك النص، ص 2
  . 19: ص. لیسانیات النص، محمد الخطابي 3
  .66:و االنسجام في سورة الكهف، صمذكرة االتساق  4
مام حسن، عالم الكتب، القاهرة، ط: روبرت دي جراند 5 ّ  .3:، ص1998، 1النص، الخطاب و االراء ترجمة تم
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  نواع الحذفأ -ب

  : الحذف إلى ثالثة أنواع هي" رقیة حسن " و " هالیداي" ولقد قسم 

ویقصد به حذف اإلسم داخل المركب االسمي مثل أي قمیص : الحذف اإلسمي -
 .ستشتري ؟ هذا هو األفضل أي هذا القمیص

ماذا كنت تنوي؟ السفر : أي أن المحذوف یكون عنصرا فعلیا مثل: الحذف الفعلي -
 .والتقدیر أنوي السفر. مشاهدة جیدة یمتعنا برأیة

  .1جنیهات 5كم ثمن هذا القمیص ؟ : مثل : الحذف داخل شبه جملة

  .یتضح مما سبق أن الحذف یقوم بدور معین في إتساق النص

 الوصل 4) 

 مفهوم الوصل  - أ

وهو مختلف عن كل أنواع عالقات االتساق و ذلك ألنه ال یتضمن إشارة موجهة نحوى  
  2:البحث عن المفترض فیما تقدم أو ما سیلحق كما هو شأن الحالة و االستبدال والحذف

                                . 3"تحدید للطریقة التي یترابط بها السابق مع الالحق بشكل منتظم " فالوصل 

الوصل تحدید للطریقة التي یترابط بها الالحق مع " رقیة حسن " و " هالیداي " و یعرف 
  . 4السابق بشكل منتظم

 أنواع الوصل   - ب

   5الوصل إلى ثالثة أنواع" هالیداي و رقیة حسن " حیث یقسم 

                                                             
  19:لسانیات النص، محمد خطابي، ص 1
  .87:أثر عناصر االتساق في تماسك النص، ص 2
  .19:لسانیات النص، محمد الخطابي، ص 3
  .19:، صمحمد الخطابيلسانیات النص،  4
 21:ینظر االتساق و االنسجام النصي، ص 5
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أو  ((و  ))الواو  ((یتم الرباط بالوصل اإل ضافي بواسطة األداتین : الوصل اإلضافي  - أ
التماثل : و تندرج ضمن المقولة العامة للوصل اإلضافي عالقات أخرى مثل)) 

: بالمثل، وعالقة الشرح المتمثلة في عبارات مثل: الداللي المتحقق بكلمات نحو
 .مثال. نحو: بیر مثلأعنى، وعالقة التمثیل المتجسدة في تعا

 .لكن، غیر أن: ویعني عكس ماهو متوقع، وتتم بتعابیر مثل: الوصل العكسي  - ب

یعتمد على تحدید العالقة بین جملتین أو أكثر عى مجموعة من : الوصل السببي  - ت
 .العالقات المنطقیة بواسطة مجموعة من األدوات

فإن معانیها داخل النص فإذا كانت وضیفة هذه األنواع المختلفة من الوصل متماثلة، 
مختلفة، فقد یعني الوصل تارة معلومة مضافة إلى معلومة سابقة أو معلومة مغایرة للسابقة 

، و ألن وضیفة الوصل هي تقویة األسباب بین )سبب(مترتبة عن سابقة ) نتیجة(أو معلومة 
اق أساسیة في الجمل و جعل المتوالیات مترابطة، متماسكة فإنه ال محالة یعتبر عالقة االتس

  .1النص

 التكرار5) 

  مفهوم التكرار  - أ

یعني تكریر عنصر من عناصر المعجمیة االستعمالیة بعینه أو بمرادفه أو ما یشبهه مرادفه  
  .2النص األدبي

و ثانیة فهي الوظیفة )  الجمع بین الكالمین( یرى الخطابي أن التكریر یقوم بالربط أوال 
التداولیة المعبرة عنها بالخطاب، أي لفت أسماع المتلقین إلى أن لهذا الكالم أهمیة ال ینبغي 

ویكون التكریر للحرف، و الكلمة و الجملة، وأما الفقرات على قلة في بعض . 3فالهاغإ

                                                             
 19-18: االتساق و االنسجام النصي، ص 1
 332: بالغة الخطاب، ص 2
  22:ص محمد الخطابي لسانیات النص، 3
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مي أو ورود التكریر شكل من أشكال اإلتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معج" األعمال 
ا  ً   1"مرادف له أو شبه مرادف، أو عنصرا مطلقا أو اسما عام

  أنواع التكرار  - ب

  :ینقسم التكرار إلى قسمین

 وهو نوعان) التكرار الكلي ( التكرر المحض  -1

 )أي یكون المسمى واحدا( تكرار مع وحدة المرجع  -

 )أي مسمى متعددا ( التكرار مع إختالف المرجع  -

به تكرار عنصر سبق استخدامه، ولكن في أشكال و فآت تكرار الجزئي و یقصد  -2
 . 2مختلفة

  :وهناك من یذكر أربعة أنواع

 .تكرار اللفظ و المعنى و المرجع واحد: التكرار التام أو المحض -1

 .وذلك باستخدامات المختلفة للجذر اللغوي: التكرار الجزئي -2

و السیاغة أو العبارة ویشمل الترادف و شبه الترادف : تكرار المعنى و اللفظ مختلف -3
 الموازیة 

  3وذلك بتكرار البنیة مع مائها بعناصر جدیدة: التوازي -4

II- االنسجام :  

  مفهوم االنسجام  - 1 

  االنسجام لغة  - أ
                                                             

 179:ص ,محمد الخطابي لسانیات النص، 1
 107-106:أحمد عفیفي، نحو النص، ص 2
 2003اكتوبر دیسمبر (  32مج  02جمیل عبد الحمید على النص أسسه المعرفیة و التجلیاته النقدیة، عالم الفكر عدد 3

  )146ص 



 الفصل الثاني                                                                         االتساق واالنسجام

41 
 

شجمت العین الدمعة و السحابة الماء تسجمه سجما و ) سجم ( جاء في لسان العرب، مادة 
ا ً   سجوما و سجمان

قلیال كان أو كثیرا و العرب تقول دمع ساجم، و الدمع مسجوم  وهو قطرات الدمع وسیالنه
سجمته العین سجما و كذا عین سجوم و سحاب سجوم، و إنسجم الماء و الدمع، فهو 
ا و تسجاما إذا صبته  ً و ...منسجم، إذا انسجم أي انصب و شجمت السحابة مطرها شجیم

و انسجم، و اسجنت السحابة دام سجم العین و الدمع للماء یسجم سجوما و سجاما إذا سال 
  1مطرها

یجد أنها تدور حول االنصباب و الصب و السیالن و دوام ) سجم ( و الناضر معاني مادة 
الماء و دوام المطر یقابل االنصباب معاني النص، ألن تولي قطرات  المطر، حیث إنصببنا

الماء یؤدي إلى تجمعهم ، و أیضا تجمیع المعاني المستخلصة من النص یؤدي إلى وحدته 
  داللیا

  االنسجام اصطالحا -ب

یعتبر االنسجام أعم من االتساق كما أنه أعمق منه، حیث بطلب االنسجام من الملتقي  
ا هو لیس شكلیا و ال معجمیا بل إلى عالقات حفیة قائمة المراد دراسة حیث النظر إلى م

یهتم بترابط المفاهیم و عالقات داللیة المتحقق داخله أما في ما یخص مفهوم االصطالحي 
  .المقصود منه اعنهم و أبرزو  افیمكن البحث عنه من خالل آراء النیسانیین الذین تحدثو 

یقضي للجمل و المنطوقات بأنها (( اإلنسجام بقوله ) sowinskiسوفنسكي ( ویحدد 
محبوكة إذا إتصلت بعض المعلومات فیها ببعض، في إطار نصي أو موقف إتصالي 

، فترابط 2))إو انقطاعات في المعلومات إتصاال ال یشعر معه المستمعون أو القراء بثغرات
  شرط النسجام النص عنده  المعلومات و عدم انقطاعها

                                                             
 . 1763 -1762:، ص2إبن المنظور، لسان العرب، ج 1

2 Sowinski, bernhard text linguistik, vrlage wkohl hammer, stuttgirt- berlin- koeln- mainz 
(1983). S83.  
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مفهومًا لإلنسجام من خالل نموذج إقتراحه سماه بالنموذج التماسك " دجین سون شا " واقترح 
حیث إفترض فیه أن التماسك یكون في المستوى المعجمي وفي المستوى النحوي " النسقي 

  1يیمیائي، كما هو موضح في الشكل التالوفي المستوى الداللي وفي المستوى الس

  التماسك                                    

  

  الداللي                     السیمیائي                النحوي المعجمي                 

  

  البنیة الكبرى                   البنیة السیمیائیة                 النحو               المعجم   

                                                             التماسك العاطفي            

  ــدل    المقصالحقــ                مدار الحدیث               اإلیجاز          التسلسل المعجمي 

  التوكید         

" أما " اإلتساق " ومن خالل هذا الشكل یتضح لنا أن التماسك النحوي المعجمي یقصد به 
  .فیطلق علیه مصطلح التماسك الداللي "سجام اإلن

إلى أن اإلنسجام أعم من اإلتساق كما أنه یغدو أعمق منه، بحیث " محمد خطابي " وذهب 
یتطلب اإلنسجام، من المتلقي، عرف اإلهتمام جهة العالقات الحفیة التي تنظم النص و 

هو  و إلى الكامن أي اإلتساق) أو غیر المتحقق ( تولده، أي تجاوز المتحقق فعال 
  2اإلنسجام

  آلیات اإلنسجام  -2

   السیاق) 1

  مفهوم السیاق  -أ
                                                             

  41:محمد مفتاح التشابه و اإلختالف، ص  1
  06:محمد خطابي، لسانیات النص، ص  2
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ا معتبرًا في دراسة النصوص وهذه األداة مرتبطة  یعتبر السیاق أداة معرفیة حققت نجاحً
فیه عناصر النص ووحداته اللغویة ومقیاس وهو إیطار عام ینتضم  ((ارتباطا قویا بالنص، 

تتصل بواسطته الجمل فیما بینها و تترابط وبیئة لغویة وتداولیة، ترعى مجموع العناصر 
حیث أنه بالسیاق یفهم معنى الكلمة أو الجملة وذلك  1))المعرفیة التي یقدمها النص للقارئ 

  .مرادةیوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها حتى تتضح الداللة ال

بن " ولقد أخذ بالمنهج السیاقي في التفسیر كثیر من المفسرین في مقدمتهم إمام المفسرین 
" وكذلك " فخر الدین الرازي " فكثیرا ما یحتكم إلى السیاق و منهم أیضا " جریر الطبري 

" محمد الطاهر بن عاشور في " تفسیر الكشاف ومن المحدثین " في كتابه " الزمخشري 
فقد كان السیاق أحد األدوات المعرفیة التي استعانوا بها في فهم  2"تحریر و التنویر ال تفسیر

  .النص القرآني الكریم و تفسیره

اللغوي الذي وضع نظریة "   firth  فیرث" ومن بین المدارس التي اهتمت به، مدرسة 
أن المعنى ال ینكشف إال من خالل  ((ولهذا یصرح فیرث بقوله  "نظریة السیاق" سماها 

الوحدات الداللیة تقع فمعظم ... تسییق الوحدة اللغویة، أي وضعها في سیاقات مختلفة
وصفها أو تحدیدها إال بمالحظة مجاورة وحدات أخرى، وأن معاني هذه الوحدات ال یمكن 

ع الكلمات في معنى هذا أن عالقة الكلمة م  3))...التي تقع مجاورة لها الوحدات األخرى
  .النص هي من تحدد معناها

  أنواع السیاق في القرآن الكریم   - ب

في هذا النوع یتم النظر و البحث في معنى اآلیة فإذا اختلف في معنى  :سیاق اآلیة: أوالً 
الذي یطلق على الحریة و " اإلحصان " اآلیة، فإننا ننظر في سیاقها، ألنه یحدث هناك لفظ 

العفاف و التزویج، لكن تحدید المعنى المقصود في آیة معینة یكون حسب سیاقها، فمثال 

                                                             
، )م 2007یولیوز  -هـ 1428جمادي الثانیة (  25عبد الرحمن بودرع، أثر السیاق في فهم النص القرآني، اإلحیاء   1

   73: ص
وقع الشهاب م، نقال عن مسعود صحراوي، المنهج السیاقي ودوره في فهم النص و تحدید دالالت األلفاظ: أنظر 2
                                                                                    www.chihabnet/modulesphp

                                                          
  69-68: ، ص1998 5الداللة، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر، علم   3
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َ : ( فقوله تعالى ن مِ ْ ا ُأح َذ ِإ ى فَ َل ا عَ َ فُ م ْ نَّ نِص ِه ْ ی َل َ ةٍ فَع شَ فَاحِ َ ِب ن ْ ی ْ َأتَ َ  فَإن ن اتِ مِ َ ن َ ص ْ ح ُ م ْل َا
ابِ  َذ َ    25النساء اآلیة )الع

أن المراد باإلحصان ها  –و اهللا أعلم  –و األظهر  1في تفسیره هذه اآلیة "ابن كثیر " قال 
  .هنا التزویج ألن سیاق اآلیة یدل علیه

  .تحدد من خالل سیاق اآلیة" اإلحصان " حیث أن معنى لفظ 

وهو المقطع المتعدد في الغرض، ویتبین هذا كثیرًا في سیاق القصص، : سیاق النص : ثانیا
  2فیكون الترجیح أحیانُا بناء على سیاق النص

، و بحثو عن الغرض العام و حیث أن العلماء نظرو في سیاق السورة: سیاق السورة: ثالثا
وله كل سورة، فإذا كانت مثال السورة مكیة فإن األمثلة التي المحور الرئیسي الذي تدور ح

تساق في هذه السورة آیات تثبت وحدانیة اهللا تعالى و أنه المستحق للعبادة و الحذر من 
  .الشرك وبیان عواقبه

 لكن إذا نظرنا إلى السورة القرآنیة الكریمة فإننا نجد قد نزلت مفرقة، فالنص القرآني نزل 
، و  منجما، فهناك ا و مختلفة مكانًا ً المكي و المدني، ان من السور نزلت متقطعة زمان

  .لمعرفة الكیفیة التي انسجمت بها السورة البد النظر إلى عامة السورة و سبب نزولها

  : بنیة الخطاب) 2

على أنه ینضم و یصنف اإلخبار الداللي  إلى موضوع الخطاب" محمد الخطابي " ینظر 
ك هي وضیفة موضوع الخطاب الذي یعد بنیة داللیة بواسطتها یوسف للمتتالیات ككل، تل

  3انسجام الخطاب و بالتالي یعتبر أداة إجرائیة حدسیة بها تقارب البنیة الكلیة للخطاب

 :انسجام النصدور المتلقي في الحكم على   - أ

                                                             
  2002،  1ابوني، مختصر تفسیر ابن كثیر، دار الجلیل، القاهرة طصمحمد على ال  1
رسالة ماجستیر، ( فهد الشتوي، داللة السیاق وأثرها في توجیه المتشابه اللفظي في قصة موسى علیه الصالة و السالم   2

   43: ، ص)م 2005 - هـ 1426كلیة الدعوة و أصول الدین، قسم الكتاب و السنة، جامعة أم القرى مكة المكرمة 
  42: محمد خطابي، لسانیات النص، ص  3
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                                 إن للمتلقي دورا أساسیا في الحكم على تماسك النصوص إذ هو أحد أركان التحلیل النصي
فهو یعتبر القراءة الثانیة للنص و لهذا لم یعقل علماء اللغة هذا الدور للمتلقي، فالنص (( 

         1))یعد حوارا قائما بین قائل النص و النص و المتلقي 

ور المتلقي في الحكم على النص، ولم یعتبروه مجرد وقد تنبه علماء لسانیات النص لد
دّ بمثابة المشارك في النص  مستهلك وهذه المشاركة ال تضمن قطیعة بین البنیة و (( بل عُ

نما تعني إندماجها في عملیة داللیة واحدة فممارسة القراءة إسهام في التألیف،  ٕ القراءة وا
فالذي یحكم على قیمة  2))عن دور المنتج فللقارئ مكان جوهري في عملیة التفسیر ال یقل 

  .النص، وهو المتلقي الذي استوعب قراءة هذا النص

  خصائص البنیة الخطابیة   -ب

تهتم البنیة الخطابیة بالمخاطب و المرسل أو المتكلم كما أیضا تهتم بمتلقي الخطاب ونوزع 
الخطابیة ألي نص،  الرسالة، وهي عناصر أساسیة في هذا العنصر، تدخل في تشكیل البنیة

  .وتساهم في تأویله و فهمه و الوصول إلى حقیقة تماسكه داللیًا 

و تتمیز البنیة الخطابیة في القرآن الكریم بأن المرسل أو المتكلم فیها هو محمد صل اهللا 
صحابة رسول اهللا و من جاء بعدهم من البشر إلى أن تقوم  علیه وسلم و المتلقي الثالث هو

  .الساعة

 لتغریضا3) 

  :مفهوم التغریض  - أ

و أجزائه و بین مفهوم التغریض یتعلق باإلرتباط الوثیق بین ما یدور في الخطاب النص 
عنوان الخطاب أو نقطة بدایته، و بالتالي فإن الخطاب النص مركز یؤسسه منطقة، وتحوم 

   3.حوله بقیة أجزائه

                                                             
  110: ص 1الفقي، علم اللغة النصي، جصبحي ابراهیم   1
  112-111: سعید حسن بحري، علم لغة النص، ص  2
  59: محمد خطابي، لسانیات النص، ص: أنظر  3
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له عالقة وطیدة مع موضوع الخطاب و عنوانه، و لعله یمكن  ومن هنا یتبین أن التغریض
تجد اسم شخص مغرضا في عنوان النص ] ألننا [ وسیلة قویة للتغریض  ((اعتبار العنوان 

  .))نتوقع أن یكون ذلك الشخص هو الموضوع 

فمفهوم التغریض ذو عالقة وثیقة مع موضوع الخطاب ومع عنوان النص، تتجلى العالقة 
  1)).تعبیرًا ممكنًا عن الموضوع (( وان و موضوع الخطاب في كون األول بین العن

إذن فإن قراءة النصوص في ظل عنواناتها تشكل االنطالقة األولى لقراءة النصوص، إذا ما 
  2)) داللیة العمل هي نتائج تأویل عنوانه (( ذهنا إلى أن 

وبهذا یمكن للعنوان أن یشكل ثورة مهمة، لتمكن المتلقي من النفوذ داخل النص، إذ یمده بزاد 
ثمین لتفكیك النص و دراسته إضافة إلى تقدیمه المعونة الكبرى لضبط إنسجام النص، و فهم 

  .ما غمض منه، بل إنه المحور الذي یتولد ویتنامى و یعید إنتاج نفسه مشكال هویة النص

ن العنوان یشكل ركیزة أساسیة في توجیه فهم القارئ لمضمون نص معین، و یرسم و اذا كا
احتماالت المعني ویختصر حكمة النص، فإنه بهذا یستطیع أن یشكل مدخال مهما و عامال 

و هو  في عوامل بناء و انسجام النصوص إذ أمكننا أن نعتبر عبارة عن تلخیص للمحتوى
عنوان النص بصفة عامة، یعتبر أول شيء یواجه دراسي  بهذا یجسد الوحدة الكلیة للنص و

النصوص و محللیه، ولذلك فإن له المكانة األولى في كشف تماسك النص، ألن النص قد 
یكون تلخیص للمحتوى، و قد یكون النص مكمًال لما جاء في العنوان و موضحًا أو مفسرا 

وهذا ینطبق أیضًا على أسماء  ،)العنوان( یكون النص شارحا و مفصًال لإلحمال له، و قد 
  .السور في القرآن الكریم

 :المناسبة4) 

نظم الدور في ( في مقدمة تفسیره " لقد عرف برهان الدین البقاعي: تعریف علم المناسبة  ) أ
: علم المناسبات علم تعرف منه علل الترتیب، وثمرته: (( فقال) تناسب اآلیات و السور 

اإلطالع على الرتبة التي یستحقها الجزء، بسبب ماله بما وراءه وما أمامهم من االرتباط 

                                                             
  293: المرجع نفسه، ص  1
  124: فتحي رزق الخوالدة تحلیل الخطاب الشعري، ص  2
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علم یعرف " قاعي الب" فعلم المناسبات كما ذهب  1))و التعلق الذي هو كلحمة النسب 
 به سبب ترتیب النص على الشكل الذي جاء علیه 

علم تعرف : علم مناسبات القرآن: (( قائال" البقاعي " أم فیما یخص القرآن الكریم، فیردف 
منه علل ترتیب أجزائه، وهو سر البالغة ألداء إلى تحقیق مطابقة المعاني لما اقتضاه 

مقصودة السورة المطلوب فیها، و یفید ذلك معرفة  الحال، تتوقف اإلهالة فیه على معرفة
   2))المفقود من جمیع جملها 

فمعرفة المقصود من السورة ال یتم إال بمعرفة جمیع جملها و كذا تدبیر السیاق الذي جاءت 
  فیه هذه الجمل من البدایة وحتى النهایة 

أسباب تقدیم بعضها إلى و ....و السیاق یكون خادما تعلم المناسبات في إبراز الترتیب
بعض، فمن هذه الجهة یكون السیاق خادما لعلم المناسبات، و من جهة أخرى یكون علم 

    3المناسبات خادما للسیاق و ذلك من خالل الكشف عن أوجه المناسبة

على العقول تلقته بالقبول، ولذلك وضعوا له ضوابط  وعلم المناسبة أمر معقول إذا عرض
الموضوع، سواء في ذلك وحدة موضوع السورة ذات الموضوع الواحد، أو  وحدة: عقیلة منها

وحدة موضوع المقطع، ووجود رابط من الروابط، عام أو خاص، عقلیة أو حسي، أو غیر 
  4ذلك من أنواع العالقات، أو التالزم الذهبي كالسبب و العلة و العلوم

اآلیات بحیث عن عالقة آیة  إلى أن المناسبة أو التناسب بین" محمد خطابي " و یذهب 
  5بآیة أخرى متقدمة

" وقد بدا للناس من خالل " لكنه یضع شرطا للبحث عن موضوع المناسبة حیث یقول 
االستقراء أن المفسر  یشرع في البحث عن المناسبة حیث تنقطع الصلة بین آیة و آیة  أو 

  "آیات سابقة 

                                                             
  05:، ص1البقاعي، نظم الدرر، ج  1
  05: ، ص1المرجع نفسه ج  2
  38:المثني عبد الفتاح محمود، نظریة السیاق القرآني، ص   3
  36: ،ص 1ینظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج  4
  .189: محمد خطابي، لسانیات النص، ص  5
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نعني بانقطاع الصلة أن تكون اآلیة السابقة كالما عن القتال و اآلیة الالحقة لها كالما ( 
ما وجه المناسبة بین هذه و تلك؟ أو : وكأنما یفترض سؤل سائل) عن إنفاق األموال مثال 

فعلم المناسبة عنده یبحث عن عالقة اآلیة باآلیة  1ما وقع هذه اآلیة من الكلم السابق؟ 
  )) و آیات متجاورات في الموقع مختلفات تنقطع الصلة بینهما األخرى أ

  فائدة علم المناسبة و أهمیته في تماسك النصوص  ) ب
جعل أجزاء الكالم " : ((  الزركشي" علم المناسبة فائدة عضیمة وفائدته كما یقول  -

أخذا بأعناق بعض، فیقوى بذلك االرتباط، و یصیر التألیف حاله حال البناء المحكم 
 .....المتالئم األجزاء 

تماسك النصوص و انسجامها و ذلك بترابط وتعالق و حداتها وهذا  یبحث في كیفیة  -
 ما تبحث عنه في لسانیات النص

رات أو حتى المتباعدات، فهي بحق أحد اآلیات التي الربط الداللي بین اآلیات المجاو  -
یبحث بها في تماسك النصوص وتالحمها و إرتباط بعضها بأعناق بعض لتكون 

 بذلك الوحدة المنشودة من دراسة النصوص
هذه  المناسبة تحقق التماسك بین اآلیة و ما تسبقها من آیات أخرى و مدى إرتباط -

اآلیة بعضها ببعض ومدى مناسبة اآلیات األدلى من سورة ألواخرها، وكذا مناسبة 
  موضوعات السورة بعضها مع بعض

  

                                                             
  .190-189: محمد خطابي، المرجع السابق، ص  1


