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      ل مّ إلحاالت النصّية يف سورة املزّ ا
.يدورها يف حتقيق الرتابط النصّ  و  
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، لذلك والتبليغالتواصل  ّن هدفها األساسي هو حتقيقإالّلغة هي أداة تواصل بني البشر، إذ 

كانت اجلملة املادة األولّية لكل دارس إال أنه   ويف حني. القدم واحملللني منذم الدارسني هتماحظيت با
 كمستوى للتحليلمع بداية ستينات القرن املاضي دعا كثري من الّلسانيني إىل ضرورة جتاوز اجلملة  

 .وهو النصللوصول إىل ما فوقها 
ظهور الّلسانيات النصّية هو دليل صريح على ذلك العجز الذي تعيشه لسانيات اجلملة و عدم ف 

قدرهتا على اإلحاطة بالنص كوحدة أكرب، فإذا كانت اجلملة هي وحدة حنويّة، فإن النص هو جمموعة 
دراستها ضمن داللًيا، لذلك ُعِنيت لسانيات النص بالقضايا اليت ال ميكن  ومن اجلمل املرتابطة حنويًا 

ل على مجلة من القوانني اليت تسهّ إطار اجلملة، و منه فاهلدف األساسي من الدراسة النصّية هو بلورة 
إذ جند من بني هذه . الدارس التعامل مع النصوص وفق رؤية مشولّية مبا يساهم يف انسجامه و متاسكه

 ،من جهة وكشف أسرارهت النص القضايا ظاهرة اإلحالة، فهي من الوسائل اليت تساهم يف فك شفرا
 .من جهة أخرى يسمى بالرتابط النصي على عدة مستويات داليل كان أو شكلي وحتقق ما

ماذا نقصد باإلحالة؟ : ييف األخري ه ا حناول أن جني  عليهيتال ةيلاكفإلش ما سبق وبناء على
 النصي؟مسامهتها يف حتقيق الرتابط  وما مدى؟ وأدواهتا أقسامها وما هي
اإلحاالت النصّية يف سورة املزمل و دورها يف حتقيق : "و قد كان اختيارنا للموضوع املوسوم ب   

ات القرآنية، سو امليل الشخصي إىل الدرا ،املوضوعطالع على خبايا هذا يف الـإرغبة " الرتابط النصي
يل، مما يضمن سالمة و ما جنده فيها من متعة لغويّة و أدبّية نعزوها إىل غياب العفويّة يف لغة التنز 

باإلضافة إىل قّلة الدراسات يف جمال الّلسانيات النصّية على الرغم من املكانة  .النتائج إن صح املنهج
رغبة يف فكانت  أما فيما خيص اختيار سورة املزمليف الدراسات الّلغويّة،  القرآين اليت حيتلها النص
 .النصي على مستوى سطحهاط الرتاب مدى إسهام اإلحالة يف حتقيق الوقوف على
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يف ترابط  إبراز دور اإلحالةتسليط الضوء على عامل النص القرآين، : فهي الدراسة عن أهدافو 

 .آيات سورة املزمل
ة عن ذنب، فاملدخل تناولنا فيه ومدخل وفصلني وخامتةالبحث إىل مقدمة  ميسقت ضر فوقد 

اخلطاب  واالختالف بنيأوجه التشابه  وإبراز أهمانتقلنا إىل احلديث عن اخلطاب لسانيات النص مث 
 .والنص
تعاريف النص  ضعبات، تناولنا فيه فهوم و الآليالفصل األول و املوسوم بالرتابط النصي بني املف

احلذف، التكرار، كعند العرب و الغرب، كما تطرقنا إىل احلديث مطوال عن الرتابط النصي و آلياته،  
 .ة جتعل من النص ُكال مّوحًدافهذه الآليات جمتمع. الوصل
 .جتليات اإلحالة يف سورة املزملالفصل الثاين فقد أفردناه للحديث عن  امّ أ
 .ضمت أهم النتائج املستخلصة من البحث اخلامتة فقد و
البحث فكان املنهج الوصفي التحليلي، فمن خالله متّكنا  يفاملنهج املتبع  تجهتنا هلك اذه يف

 .من وصف الظاهرة الّلغويّة، و بالتايل حتليلها
املفاهيم علم لغة النص : "و قد ساعدنا يف هذا البحث جمموعة من املصادر و املراجع ندكر منها

بني النظريّة غة النصي علم اللّ "و لألزهر الزنّاد، " نسيج النص"لسعيد حسن حبريي، و " جتاهاتو اال
حملمد خطايب،  " لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب"براهيم الفقي، لصبحي إ" و التطبيق

 .لروبرت دوبوجراند" النص و اخلطاب و اإلجراء"
 :اهنمر كد ن عو ضو باملة لصلات اذ ةقباسلا تاسار دلا ىلع انعالطّ ا لمعلا اذه يف اندعاس امك  
 اهيلع بو ضغم دئاصق يف ةيلاحاال ةينبلا :ىلإ ةفاضا ،ىسيعلا ناميلسل "رئاز جلا ناو يد" يف ةلاحإلا
 .ينابق راز نل

ياغة تعريف شامل للمادة فتتمثل يف  كثرة التعاريف و منه صعوبة صواجهتنا أما الصعوبات اليت 
 .(لقدر هللا)وبة التطبيق على النص املقّدس خمافة الوقوع يف اخلطأ ، و أيًضا صعالواحدة



     مقّدمة 
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نتمىن أن نكون قد فمتام هذا العمل، متكنّا حبول هللا من إو بالرغم من الصعوبات اليت جتاوزناها 
 .وفقنا فيه و لو بالشيء اليسري

وختاًما، ندعو كل قارئ هلذه املذكرة إىل التكرم علينا بالتنبيه إىل ما ميكنه أن يشوهبا من النقص، 
 .من زلل أو اجرتاء اعّما فيه واملقاصد املغفرةإذ نسأل هللا الكرمي العارف بالنوايا 

كانت مثاال لألستاذ   فقد و التقدير، عبارات الشكر أمسىنتوجه إىل األستاذة املشرفة بكما 
 .الناصح  املوجه
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إّن احلديث عن لسانيات النص يضعنا يف مواجهة موضوع متشعب و متعدد  املنابع، مث إن املرور  

إىل النصوص، ال يعين أنه يتوجب على الَلساين توسيع مدونته  -و هو احلد الكالسيكي–من اجلملة 
أكثر تعقيًدا مما نتصور، حيث  جتربنا النصوص على أن نعي جيًدا أن هذا االنتقال  فقط، بل األمر

هو يف األصل عبارة عن قطعية معرفّية  منهجّية مع ممارسة سابقة، و ليس األمر جمّرد تغيري يف نوعية 
 .املوضوع املتناول بالدرس

املعنوية اليت تعمل على  لقد اهتمت لسانيات النص باملستوى الداليل ببحثها يف العالقات  
جتسيد متاسك النصوص و انسجامها، منطلقة من كون النص وحدة داللية كربى ميكن حتليلها  

 . بالنظر اىل مكوناهتا الصغرى، زيادة على العناية بالسياقات و الظروف املسامهة يف انتاجية اخلطاب
مجلة من املفاهيم اخلاصة ، كما توفر وانسجامهاكما اهتمت لسانيات النص بتناسق النصوص 

الروابط، اإلحاالت، )ُتكِون إطارًا مرجعيا ميكن أن يقع اجلميع داخله بني األعمال املهتمة بالرتاكيب 
 ...(.اجلمل الفرعية، الفقرات، النصوص)املنصبة على الداللة  وخمتلف الدراسات...( األزمنة

، فهو عند وتسميات بعدة ترمجاتُعِرف ( لسانيات النص)كما جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح 
علم الّلغة »وهو مبصطلح آخر ( صبحي ابراهيم الفقي)فه وعرّ ، "علم لغة النص("سعيد حسن حبريي)

حياول أن يقدم إجابة عن  Cosriu(كوزريو)و جند (. ابراهيم خليل)عند " نظريّة النص"و " النصي
 .ملاذا حنتاج إىل علم يدرس النص؟: سؤال طرحه، و هو

التأويلية، ونظرية يف احلقيقة شيئا غري املقدرة  ليس-رأيهيف –علم لغة النص : ليجيب عنه قائالً   
أن عّلة إنشاء هذا العلم  وذلك باعتبار، (التفسري)لغة النص ليست شيئا غري نظرية علم التأويل  علم

غوي؛ ال ميكن أن تقوم على احلقيقة القائلة بأن األمر يتعلق مع النص حول مستوى مستقل ملا هو ل
 فهو ينشغل بذكر بعض صور 1.اللغات املنفردة وال مستوىيوّضحه مستوى الكالم بوجه عام وحده، 

 
                                                           

    يف اإلجنليزيّةtext grammer   و يرتجم إىل الفرنسّية مبصطلحgrammaire du texte. 
  .33ص، 1991، 1سعيد حسن حبريي، علم لغة النص مفاهيم و اجتاهات، دار نوبار، القاهرة، مصر، ط:ينظر 1
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غري لغوي،  وما هوهو لغوي،  وبعالقة مامشرتك،  وما هوالتمييز مثال حتديد ما هو خمتلف،  

ويثري كثري يف مسائله،   هذا التمييز الذي يكشف عن تعقد. وبلغات خمتلفةوتأليف النص بلغة معينة، 
الّلغة العامة اليت كتب هبا هذا  اخلاص، قواعد؛ حيث ميّيز بني قواعد النص والتأملتستحق النظر  فكرة
 .النص

، و أن 1"أهنا نظرية و تطبيق يف جمال إعادة التكوين العلمي  للنصوص" تفهم لسانيات النص على
 .تنجم عنها الداللة موضوع علم النص هو النص، فهو أكرب بنية ميكن أن

يؤكد على ( عبد القاهر اجلرجاين)و بالعودة إىل الدراسات العربية يف جمال لسانيات النص جند  
جمموعة من املبادئ يعتمدها يف قراءته للنصوص شعرية كانت أم نثرية، و هي ال تنفصل كثريا عما 

 2:مارسه علماء النصّية اليوم، منها
 .لى املستوى األفقي أو ما يعرف اليوم باالتساقأمهية التماسك يف النص ع -1
 .ال ميكن إغفال جزء من أجزاء النص عند معاجلة غريه، بل هو أجزاء ال تتفّرق -2
 .      اتسام النص بالتماسك يف أجزائه مجيعها؛ إذ ال فرق هنا بني عمدة و فضلة -3

و منه إن حتديد موضوع لسانيات النص عملية غاية يف الصعوبة و التعقيد، فهو يستقي مادته   
من علوم و فروع عديدة، هذا باإلضافة إىل تعدد آراء الباحثني و اختالفهم يف بعض مسائله و حلق 

إاّل أننا نفسر . هذا االختالف إىل املصطلح، إذ كل باحث يضع له مصطلح جديد و تعريف جديد
 .هذا االختالف بكونه علم جديد ناشئ عن تزاوج جمموعة من العلوم املتداخلة

إن لسانيات النص هو أقدم العلوم موضوعا و أحدثها نشأة إذا ربطنا النشأة باالستقالل؛ و 
؛ و "نص"النصوص تعمل منذ نشأ علم االجتماع البشري، إذ ال يوجد كالم خارج ملفوظ منجز هو 

 كانت وسيلة لغريها من...(. كعلوم األدب، النقد، البالغة، التفسري)تدرسه تطّورت العلوم اليت 
 

                                                           
 . 11، ص1911،  33حممد علي مقلد، جملة الفكر العريب املعاصر، عدد  ميخائيل باختني، مسألة النص، ترمجة  1
 .11، ص1911عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي، مكتبة القاهرة، د ط، : يُنظر  2
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العلوم، متشابكة معها، مث استقل كل واحد منها بنفسه فاقتصر على موضعه من حيث هو  

، من حيث هو "النص"مدلول عليه بالنص، والتحق جزء مما كان جيب أن يكون موضوع علم يدرس 
نص باللسانيات؛ و هو أمر حتمته شفافية من بني حدود النص و حدود اجلملة و ما يزال عائقا 

 1.بنفسها" لسانيات النصوص" أمام استقالل
فلسانيات النصوص تدرس النص من حيث هو بنية جمردة، تطلق على مجيع ما تسمعه و نطلق  

؛ و يكون ذلك برصد العناصر القارة يف مجيع النصوص املنجزة؛ مهما كانت "نص"عليه لفظ 
مجيع العلوم املتعلقة بدراسة مقاماهتا و توارخيها و مضامينها؛ و هي يف هذا تتقاطع يف موضوعاهتا مع 

 .النص و جتمعها
هذا و بالعودة إىل النص، فقد نظرت الّلسانيات إليه على أّن الصفة األساسية القارة يف النص  

هي صفة اإلطّراد أو االستمرارية، و هي صفة تعين التواصل و التتابع و الرتابط بني األجزاء املكونة 
و . كل مرحلة من مراحل اخلطاب نقاط اتصال بالسابقة عليهاللنص، و بصيغة أخرى تعين أنه يف  

 2.هذه االستمراريّة تتجسد يف ظاهر النص
بعناصر مل توضع يف االعتبار من قبل، و تلجأ  -يف وصفها و حتليالهتا–كما هتتم لسانيات النص 

 .يف تفسرياهتا إىل قواعد تركيبّية إىل جانب القواعد الداللّية و املنطقّية
 اخلطاب مصطلح

كان هذا املفهوم مستعمال يف الفلسفة الكالسيكّية، حيث تقابل املعرفة اخلطابية عن طريق 
و يف . اليوناين (logos )تسلسل أسباب املعرفة احلدسية، و كانت  قيمته آنذاك قريبة من الّلوقوس

 .التداوليةالّلسانيات شهد انتشارًا فائق السرعة مع أُفول جنم البنوية و صعود التيارات 

                                                           
 .11، ص1993، 1الزنّاد، نسيج النص، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط األزهر  1
 .11، ص1991مجيل عبد اجمليد، بالغة النص مدخل نظري و دراسة تطبيقّية، دار العريب، القاهرة، مصر، : يُنظر  2
  املتسلسلة و املرتابطة كما تعين أيًضا اخلطاب باعتباره مجلة من امللفوظات . فكر برهاين و استبدايل لغة جمردة،: منها كلمة اغريقّية هلا عدة معاين

باتريك شارودو و دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ترمجة عبد القادر :  يُنظر–. عضويًا اليت حتيل إىل موضوع معني و ترتبط حبقل ثقايف حمدد
 .111ص ،2111ت دار سيناترا، املركز الوطين للرتمجة، تونس، املهريي و محادي صمود، منشورا
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 : ضمن سلسلة من املقابالت الكالسيكية، و خاصة( خطاب) ويندرج 
 ميثل اخلطاب وحدة لسانية ُمَكَونَة من مجل متعاقبة :خطاب مقابل مجلة. 
 اخلطاب، استعمالالّلغة طبقا لتحديدها، بأهنا نسق قيم مقدرة تقابل : خطاب مقابل لسان 

أقرب إىل املقابلة  وحنن هناحُيدث قيما جديدة،  وميكن أني القيم الّلغة يف مقام خاص استعمااًل ينتق
 .وكالمالسوسريية بني لسان 

حنو بعد اجتماعي أو باألحرى حنو بعد ذهين، و هناك اجتاهان ( اخلطاب)لكن ميكن أن نوجه  
 :للفالسفة يف حتديد اخلطاب

ات صوتية مركبة لتبليغ رغباهتم االستعمال بني الناس لعالم: فاالجتاه األول يرى أن اخلطاب هو 
 .أو آرائهم يف األشياء

اخلطاب يبدو فيزيائي الذي هو الكالم يف حّد ذاته حقيقًيا، جمسًما ماديًا، : "يرى واالجتاه الثاين 
، جتسم و مستوى اخلطاب والكالم يفق منه، ، يف ما يتعلق به، من وضعه النفساين الذي ينطلوصادرًا

 1.أصبح واقعًيا فقد وجد فيزيائيا
 تصّور  ونقصد بذلكه، اخلطاب يتصور باعتباره اقحاًما لنص يف مقام: خطاب مقابل نص

 .وتقبلهظروف إنتاجه 
 هذا التمييز القريب جًدا من التمييز السابق يسمح لنا بالنظر إىل : خطاب مقابل ملفوظ

فعل تواصل حمدد  وباعتبارها أثر، (ملفوظ)الوحدات اجملاورة للجملة، باعتبارها وحدة لسانية 
من جهة أخرى إلسناد وجهة نظر خصوصية هي اليت اعتمدت  وهذه املقابلة، وتارخيًيااجتماعًيا 

  2.إىل حتليل اخلطاب
 

                                                           
 .111، 111باتريك شارودو و دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ترمجة عبد القادر املهريي و محادي صمود، ص : ينظر 1
 .111املرجع نفسه، ص : يُنظر 2
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 : إاّل أننا جند أغلبها يدل على( اخلطاب)رغم اختالف تعاريف مصطلح  -

 .حوار أو حمادثة-1
 .كالم-2
 .كل تركيب منطوق-3
 .متوالية من الكلمات أو املركبات اليت تعرب عن فكرة-1
 .خطبة شفوية أمام مجع من الناس-5
 .يعرض وجهة نظر خطاب-1
 .فن القول-1

كما ميكن أن نضبط تعريف بسيط للخطاب حىت نستطيع تفريقه عن النص بقولنا إن اخلطاب   
 .مامّوجه، ألنه يتطور يف الزمان فهو يُبىن حسب غاية املتكلم و يعترب سائرا حنو وجهة 

إذا كان عامل النص هو املوازي املعريف للمعلومات املنقولة و املنشطة بعد اإلختزان يف الذاكرة من 
خالل استعمال النص فإن عامل اخلطاب هو مجلة أحداث اخلطاب ذات العالقات املشرتكة يف مجاعة 

 .1لغويّة أو جمتمع ما
  اخلطابلسانيات: 

ميدان اخلطاب، )يف علوم الّلغة مفرًدا " خطاب"استعمال مصطلح  كثرةحظ منذ الثمانينات  نل  
...( كل خطاب هو خطاب خاص، تندرج اخلطابات يف مقام) ومجًعا أيًضا...( حتليل اخلطاب

هذا كثرة و  . حسب ما تكون اإلحالة على نشاط كالمي بصفة عاّمة، أو على حدث كالمي وذلك 
موقفا  ذتتخ" اخلطاب"ّور الّلغة، فعندما تتحدث عن املصطلح هو دليل على تغري يف طريقة تص

ضمنًيا ّضد ضرب من تصّور الّلغة و الداللة، و هذا التغري هو بنسبة هامة نتيجة خمتلف التيارات 
 2.التداولية اليت أبرزت عدًدا من األفكار الرئيسة

                                                           
 .1، ص1991، 1النص و اخلطاب و اإلجراء، ترمجة متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط روبرت دو بوجراند، 1
 .112باتريك شارودو و دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ص : ينظر 2
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 "النص"مصطلح 

تعاليا نصًيا من لنظرية باعتباره يعّرف النص، بوحدته كما يعرف باالنفتاح الذي وقعت صياغته ا
و مييز هذا األخري متييزًا مفيًدا بني املصاحب " Gérard Genette" (تنيجريار ج)ِقبل 

التعليقات على نص )، و ما وراء النص، و املصاحب النصي اخلارجي ( ما حييط ماديًا بالنص)النصي
يف معىن العودة )النصي  الحق، و ال(ارة اخلفية إىل نص آخرالشاهد، اإلش)، و التناص (يف نص و به

أجناس اخلطاب وأمناط النصّية مثل )و أخريًا جامع النص ( إىل نص باملعارضة أو احملاكاة الساخرة
 1(.احلكاية و الوصف و التعليق  خمتلف أشكال إخراج الكالم

و الثاين األول مييز النص عن اخلطاب : نانإث نالحظ أن هناك اجتاهانمفهوم النص  ويف مقاربة
 2:يةتالنقاط اآلميكن إمجال الفروق بني النص و اخلطاب يف  ، حيثيرادف بينهما

نفس زمن اإللقاء واجب  وحضورمها يف، ومستمعاخلطاب الشفوي يتطلب وجود طرفني متكلم  .1
 .حبيث يتلقى املستمع اخلطاب مباشرة

مستمع               متكلم   
 .عن املعاين الكامنة والكشف يف حني أن النص يتطلب وقت أطول يف التدوين 

يتميز اخلطاب بالعفويّة، مبعين غري قابل للتنقيح أو املراجعة و إذا متت مراجعة الكالم يكون  .2
 ... أعين، أقصد،: بشكل آخر غري األول كإستعمال

فهي تساعد ... النص املكتوب كالنرب، التنغيم اخلطاب الشفوي يتميز خبصائص صوتية يفتقدها  .3
 .على فهم املعىن أكثر يف حني أن النص يركز على املعىن ال على طريقة اإللقاء

اخلطاب ال يتجاوز سامعه إىل غريه مبعىن أنه مرتبط بلحظة انتاجه، بينما     .1
 .النص دميومة الكتابة، حيث أنه حيافظ على مساته مهما طال عليه الزمن

                                                           
 .553، ص باتريك شارودو و دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب: ينظر  1
 http//ta5atub.com.، 11:25، 31/12/2115سارة متوشنتّية، حتليل اخلطاب السردي،   2
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الداخلي سواء من حيث الشكل أو  وأغراضها وتنظيمها تتميز النصوص بتنوع أبنيتها    .5

 .املضمون
 .يركز اخلطاب على الرتاكيب اليت جتلب انتباه املتلقي، يف حني أّن النص يكتب ليقرأ  .1
 من لسانيات اجلملة إىل لسانيات النص 

الباحثني من يقول بعدم كفاية حنو  إّن اجلملة هي احلد الكالسيكي للدراسة الّلغويّة، و هناك من
اجلملة لوصف ظواهر تتجاوز حدودها، إاّل أن هذا ال يعين رفض مقوالت حنو اجلملة أو التقليل من 

ميكن أن يتحدد يف أنه قد حتتم بعد إدخال عناصر  -الباحثني–قيمتها، بل إن األمر بالنسبة هلؤالء 
يني أن يتغري اإلطار األساسي الذي يضم اجلملة، إذ أنه داللية و تداولية إىل الوصف و التحليل الّلغو 

مل يعد كافًيا الستيعاب العناصر السابقة، و خباصة أنه مل يعد ينظر إليها كوحدة أساسية للوصف 
 1.النحوي، بل عّد النص بأكمله وحدة أساسية ال تستوجب حتواًل كمًيا من املعايري

حول إىل حنو النص، جند أن أوجه الرتابط اليت أفرزهتا من بني األسباب أيًضا اليت أدت إىل التّ  
فعلى سبيل املثال اجلملة . التحليالت على مستوى اجلملة فقط مل تعد كافية لتغطية مستوى النص

هو، : و مثال( it)و اجلمل املفسرة هلا ، هذه ال تعتمد على الروابط الشكلية يف اجلملة مثل  املوجزة
مد على الداللة كذلك اليت تتولد من ربط اجلملتني مًعا، كما نرى من و لكن تعت. هي يف العربية

أسباب اللجوء إىل الدراسة النصّية تلك العالقة بني فقرة و فقرة، و نص و نص، و هذا يربز عند 
النظر إىل السور القرآنّية؛ فال ميكن إدراك هذه الصلة و الرتابط من خالل حنو اجلملة، بل النظرة 

 2.هي مبفهومها الواسعالنصّية كما 
إذن، فتوسيع الدراسة الّلغوية ظّلت غاية لكثري من الباحثني الذين دعوا إىل ضرورة جتاوز اجلملة     

كمستوى للتحليل للوصول إىل ما فوقها، و إذا كانت لسانيات اجلملة قد تكفلت باملستوى األول 
 .تسميته لسانيات النص من التحليل، فإّن النص سيكون ضمن جمال دراسة ما اصطلح على

                                                           
 .211، ص واالجتاهات املفاهيم النصسعيد حسن حبريي، علم لغة  :ينظر 1
   .52،ص1، ج2111، 1صبحي ابراهيم الفقي، علم الّلغة النصي بني النظريّة و التطبيق، دار قباء، القاهرة، مصر، ط: يُنظر 2
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يتوسل بعضها باملعىن  وتعريفاهتا عديدةفمن حيث املوضوع، يدرس حنو اجلملة ما يعرف باجلملة 

  مًعا، بعضهابعضها بالشكل و املعىن فريبط حدودها باستيفائهما  املعىن، وفرتبط حدودها باستيفاء 
تعريفاته متعددة هي األخرى، يقوم و يدرس حنو النصوص ما يُعرف بالنص و . يربطها بالشكل فقط

بعضها على مفهوم التعدد و أجزاء امللفوظ الواحد، و يذهب بعضها إىل اعتبار كل ملفوظ، مهما  
إذ تتفق كلها   كان حجمه نًصا؛ فيكون الّلفظ املفرد و ما هو يف حدود اجلملة و ما جتاوزها نًصا؛

إىل حدات أصغر؛ و يتواصل هذا التقسيم حىت  يف تركبها من سلسلة من الوحدات اليت تقبل التحليل
 1.يستويف مجيع األقسام املمكنة

النصوص هي دراسة للمادة الطبيعية اليت توصلنا إىل فهم أمثل لظاهرة الّلغة، حيث  وإن دراسة   
يف  وتتشابك العالقاتعلى صدورها،  وترتد أعجازهاتتعقد العالقات بني مكنات الصياغة الّلغويّة، 

، على حنو يصبح فيه رد األمر كله إىل اجلمل أو مناذج اجلمل، جتاهال واملضموننسيج معقد الشكل 
إىل عزل السياقات املقالية و  وتُفضي إىل بساطة مصطنعة ُتُُِل جبوهرها  ورًدا هلاللظاهرة املدروسة، 

فنجد أن العلماء الذين  2.ا عليهج النحو و طارئً ر املقامية، و أطر الثقافية و اعتبارها أمرًا قائًما خا
اهتموا بلسانيات اجلملة قد عزلوا الظاهرة الّلغويّة عن العوامل االجتماعّية و التبليغّية، ووجهوا 
اهتمامهم إىل الوصف دون النظر إىل السياق الّلغوي، ألهنم رأوه من الناحية املنهجّية ال يدخل يف ما 

 .لّلغةتقتضيه دراساهتم و أحباثهم يف حتليل ا
بني حنو )أما من حيث املنهج فيجب أن حنيل النظر إىل التمييز الصحيح الذي وضعه النحويني     

 .و أمهها يتعلق بالتصنيف(. النصوص وحنو اجلملة 
فاجلملة تنقسم إىل أنواعها باعتماد معايري ُتتلف عن معايري تصنيف النصوص، فهي كما استقر 

أنواعها فإن تلك املعايري تبقى  ومهما تعددت(. ومركبةلية، بسيطة امسية، فع)يف األحناء املختلفة 
 أّما النصوص فتنقسم . لغويّة صرفًا يستنبطها النحو الواصف هلا من شكلها بصرف النظر عن مدلوهلا

                                                           
 .11األزهر الزنّاد، نسيج الّنص، ص: ينظر 1
 .11، ص2113، أكتوبر 32، م2النقديّة، عامل الفكر، عدد وجتلياته مجيل عبد اجمليد، علم النص أسسه املعرفّية  2
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فالنص ، الشكل يف ذلك فهو من درجة ثانية إىل أنواعها وفق مضامينها يف األساس و إن اعُترب 

 .  1و ذلك باعتماد موضوعه...( و قانوين و سياسي أديب)ُيصّنف إىل 
 وظيفة الّلسانيات النصّية 

على وصف العالقات  ،-وأنواعه ومميزاتهمهما اختلفت أشكاله –يرتكز عمل عامل النص أساًسا 
 .واستخدام الّلغةالتواصل  وشرح أشكالالنصّية مبستوياهتا املختلفة،  واخلارجّية لألبنيةالداخلّية 

اإلجراءات  ومجلة منالسياقات املختلفة،  وأمناطها يفلم النص جيمع بني أنواع النصوص إذن، فع
النص الربط بني انتشار علم  وهلذا جيبتتسم بطابع عملي حمدد،  والوصفّية والتطبيقّية اليتالنظرية 

متعددة فيها  وبروز مناهج، واالجتماعية احلديثةالتحليالت النصّية يف خمتلف العلوم اإلنسانّية  ذيوع
 2.الذي يصف النص بطريقة عرب ُتصصّية" التحليل املضموين"أمهها 
 أهداف الّلسانيات النصّية: 

هتدف الّلسانيات النصّية إىل صياغة القواعد املمكنة من حتديد كل النصوص النحويّة يف لغة ما 
بوضوح، و تزويد املتلقي بوصف شامل لألبنية، و هذا حيتم إعادة بناء شكلّية للكفاية الّلسانية 

سعى ملستخدم لغة ما، ليتمكن من إنتاج عدد ال هنائي من النصوص، و على حنو ممكن، هذا و ت
 الّلسانيات النصّية يف املستوى التحليلي إىل الكشف عن األبنية السطحّية و العميقة للنصوص، من 
خالل البحث يف عالقات الرتابط و التناغم و الكشف عن العالقات الرابطة بني القارئ و النص 

 ، ذلك أنه يوجد إىل جانب قيود صحة النصوص و(تداول-سياق-نص)و املنتج ضمن ثالثية 
3.سالمتها الرتكيبّية قيد الشيوع مؤسس على مقّوم تداويل متثّله املعرفة بالعامل  

 
 

                                                           
 .11األزهر الزنّاد، نسيج النص، ص 1

 .51، ص2111، 1قرة، مدخل إىل التحليل للخطاب الشعري، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، طنعمان بو : ينظر  2
 .31ص  ،نفسهاملرجع  :ينظر  3
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فهننح ثننتص ا، ننطو  ر دننح اذيننتاق النن ا ،ّغننمج ع ينن  ال   نن   ينن   -مهمننط لننط  صر   نن  –النن    

ر الرتكيننع ع نند ا ننتص    حاعننتدط ر يليط،ننط  لنن لا لنن ه طر  ف دنن ا الي ننمل الهةننطنص، اذ ه ينن  ل نن   
 .عن الرتابط ال  ي كحن  محضحع دناله ط ر حتتصت يليط، 

 مفهوم النص  -أوال 
 النص عند العرب .1

صق  شن صّ -حمنتينيصغ ب التانلني ن  نتامد كنطنحا ص   رد ا نصا،شكمل كمل مهحالي  من اجلممل ن   
 .،كحق د طك عال   بني ع طص  د ه اجلممل

 :القدامى 1.1
،ةنت  ص نت  ك من   ما منط  طننطدنط ( ن )ال   ف اذةطجم الة بي  م   الِقت   فك م   اخه يت ،ةطنص،

 .بطخلّطب
 .رالحضحح راإلظهطنفهترن مةطنيهط ثح  مط ل  عال   بطل ف  ( لسطق الة ب)ف ( ق ص ص)مطدة ف

 اذهطعرن   . صُظه   فقت ُن َّ  ركمل مط. نفة : َن َّ ا تص  ص    نً ط. نفةا الشيء: "فطل َّ 
رصُقط  .  نفةهط ف السيننن   ر ك لا ال ط نننن: ر ن َّ التابَّ  ص  هط ن ًّط. جةمل بةض  ع د بةض: نً ط

 1".ث  كه   الشيء ن  ت
ال   مط ازداد رضحًثط ع د اذةىن الظطد  ذةىن ف نيس اذهك م  : "فيقح ( الش ص، اجل جطين)صم ط 

صقط  صثس حا  ىل فالق ال ا صي ح بي ثي  ر ص هم ر دح لحق الكال  ألجمل ملا اذةىن  كمط 
 3". صن  مط ال حيهممل  ال  مةىن راثت  ر  يمل مط ال حيهممل الهأرصمل: "  ر  ط 2"ب مي
 
 
 

                                                           
 .99 91  ص 1   1991  1ط  دان صطدن  بريرت  لغ طق  (ق ص ص)ابن م ظحن  لسطق الة ب  مطدة   1
 .013  ص 2ع ي بن حممت السي ت الش ص، اجل جطين  الهة صيطت  دان الكهطب الة يب  بريرت  لغ طق  ط  2
 .ص قم ج  نيس    3
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 :احملدثني 1.1
 ق ال   رثتة داللي   ر ليست اجلممل  ال  الحلي   اليت صهحقمج هبط : "صة ف  بقحل ( حممت خّطيب)نف

   فه ا مط مييع "ال  ي  "ش لًط صّ مج ع ي  ( حممت خّطيب)ال   نً ط صشرتط  رثىت صكحق. 1"ال  
ال   عمط ليس نً ط  ف كي ،كحق ألا ن  ن ي   ص غ ي صق صةهمت ع د جممحع  من الحلطئمل 

 .الحلطئمل ف رثت،  الشطم   ر،سطدم د هال   حص   اليت حتقمج ال  ي    
 ل س   من اجلممل كمل م هط صييت السطم  فطئتة ليس  ال  : " فإق ال   ع ته( لةت م  حح)صم ط 

فقت . 2"حيسن السكحت ع يهط  ر دح جم د ثطصمل    ل جممل صر ل مطمج اجلممل التاخ   ف ،شكي  
فقتت اجلممل داخمل د ا الهة ص، خطصي   اال، ط   صر خطصي   ان،غطلهط بسيطق خّطيب  عالرة ع د 

اثتة صر     راثتة صر جممحع  من األجعاء صر ملا فإق ال   ميكن صق جييء ع د صحنة ك م  ر 
ممط صؤكت صق حنح ال   ال صه طر  ال   ع د صن  رثتات صكرب من  3.خ يط من الغ يطت السّحي  

 .اجلممل صر  مل مهحالي  ف ليطق  ر ، ا اليطئتة ل جم   اليت حيسن السكحت ع هط
ال   نسيج من الك مطت صرتابط بةضهط بغةض ر د ه اخليحط جتم  " (:األزد  العنطد)كمط صقح  

من خال  ،ة صي  ل    . 4"ع طص ه اذ ه ي  ر اذهغطعتة ف كمل راثت  مط نّ مج ع ي  م ّ ح ن 
 .ال ّمج  ر  ق كطق في  ميمل ل م يحظنالثظ صن  صغتا ادهمط  كغري بطل بط درق اإلشطنة  ىل الكهطب  صر 

 النص عند الغرب .1
ةتدت دالل  ال   ع ت ال  ب بهةتد الغطثثني ر التانلني ال   حصني  فكمل بطث  صة ف  من ،  

 .ص ي ل هة ض لغةض الهةطنص، ثىت نسهّي  الحلحج صكث  ف عطمل ال   م ظحنه  ر فيمط
 
 

                                                           
 .10  ص1991  2حممت خّطيب  لسطنيطت ال   متخمل  ىل انسجط  اخلّطب  اذ كع الثقطف الة يب  بريرت  لغ طق  ط  1
 .514  ص1993من حنح اجلم    ىل حنح ال    جطمة  الكحصت  الكهطب اله كطنا  بقسم ال     الة بي     عتاد ردصة  ل  جنم   لةت م  حح   2
 .45نرب ت دربحج انت  ال   ر اخلّطب ر اإلج اء  ،    متط  ثس طق  ص  3
 .24األزد  العن طد  نسيج ال    ص  4
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لحاء   فطل    حضحع ل غح  ر الهيكريف يس مث  م. صن  ال صحجت ن د طك من الغطثثيني من ص ى 

كطق مكهحبًط ص  شيهًيط صةهرب مطدة صرلي   ،قح  بهح ي هط األلس ي   ر الي سي  ر ال قت األديب  ر غري 
بأق ال   دح صدم ع    ،شرتك في   ي  الة ح   فهح رلي   ر  فه ا    ان 1.ملا من الة ح  اجملطرنة
 .صداة ل حصح   ىل اهلتف

صا )ص ظ   ىل ال   من زارص  اذه قي " rolan"  Barth(نرالق بطنص)من جه  صخ ى جنت  
  فريى صق ال    عغطنة عن منحمج صةّي الكال  لط ه  اإلنهطجي  بةت صق كطق نظطًمط خمهعنًط ال (القطنئ

اذ لمل  ) يم  ل   كمط صن  ص ى صق عم ي  اال، ط  ال ،قه   ع د صل افهط الكالليكيني اذة رفني 
ألق ال   عم ي   نهطج مسهم ة  فهح فضطء مُيَكن صطثغ  من عم ي  الهحاصمل  (ال لطل   اذسهقغمل

 2.اذسهم ة
صضطف ع   ًا جتصًتا لةم ي  اال، ط  ر دح ال    كمط صحو صمهي  ل مه قي كحن  ( نرالق بطنص)فن

 .من صغتا االنّغطع ع ت ، قي  ل   
ف  "Halliday, R. Hassan" (دطليتاا ر ن ي  ثسن)د ا ر صش ع كمل من الغطثثطق  

عم همط بحض  ي طئي  بني الكمل اذح ثت ر بني اجلممل ال ري مرتابّ   الشمج األر   من الث طئي  رص، 
صم ط احملا اذةهمت ل همييع بني اإلي ني فهح مهك م ال      ملا . ر الشمج الثطين رص، الالن  ال   

 مط صن  : كم ع د د ا اذقّ  بأثت األم صنصق بإمكطق د ا األخري  ما مس  صر   ص مقًّةط ل حصًط صق حي
نسه هج من الهحضيح السطبمج  صق اال،سطق صةهرب . صشكمل كاًل مح ثًتا  ر  م ط صن  جم د  مل غري مرتابّ 

  3.ليس ن  رع د مطع د مط دح ن    ركطفًيط ل هة فش لًط ض رنصًط 
 

                                                           
 .200  ص 1992ل    عطمل اذة ف   الكحصت  صالح فضمل  بالغ  اخلّطب ر ع م ا:  ص ظ  1
 . 12  ص2339  1خ يمل بن صطل  الغّطشي  الرتابط ال  ي ف ضحء الهح يمل ال  سطين ل  ّطب  دان ج ص   عمطق  األندق  ط  2
 . 21حممت خّطيب  لسطنيطت ال   متخمل  ىل انسجط  اخلّطب  ص  3
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صر اذه قي  نغم مط ل  من صمهي    مل صههمط جبطنب القطنئ (نرالق بطنص)ن ى الغطثثطق ع د عكس 

 .ف عم ي  الهحاصمل  فطكهييط بإص اده ضم ًيط من خال  اإلشطنة  لي 
   فيسه هج صق ال   ِصؤل، نظط  مايت "R.Dubeagrande" (نرب ت در بحج انت)صم ط 

ر ك مط خ جت را ة  ن ي   عن صنظم  مة ف   اله ظيم  فهح ال صقح  به ظيم رظطئ، ل ه  اذكحِن  ل  
 اذشرتكني 

  ر م   صسهحجب  عطدة اله ظيم 1ل    ال   ر حمهحاه ر غطصه   ،ةِ ض الهق ان ال   لالخهال 
 .ل     بطإلضطف   ىل اذةطنف السطبق  ل قطنئ

تصتدم ر م   نسه هج صهنم ص هق حق ف حت 2.صق  ال   ،هطب  مرتابط من اجلممل  *ر ص ى يخ رق
ر صةهمترق ف ملا ع د عطممل ال بط  فكمل ( ر دح ال  ) ىل الكمل ( اجلعء)ل    من اجلم   

 .ل س   مرتابّ  من اجلممل دي ن 
ف ثني جنت بطثثني يخ صن ،حص حا  ىل صق ال   مبيهحم  االصّالثي ع ت الة ب خيه ، متطًمط 

سيج من الةال طت ال   حص   اذ كغ  اليت ن" -صا ال  ب –عن ميهحم  ف الةطمل ال  يب   م دح ع تدم 
ف ثني صن  ع ت الة ب ال صهجطرز دالله  اذ كعص    3".،هجطرز ثترد اجلم   بطذةىن ال ححا لإلفطدة

فطل   ع ت الة ب م ،غط بكمل مط دح راضح ر . ر دي الظهحن ر اإلنكشطف( ن )األلطلي   ل تا  
 .م كش،

اذ ّح طت ص هجهط مهحتص صر عتة مهحتيني ف مح ، مةني   مق  ال  حص ،هطبةطت من   
 ر ص ّ مج اذهحتص من صق اذه قي ميك   صق صهة ف ع د   ته عن ل صمج اذ ّحق  ر . بق ت حمتد

                                                           

نرب ت در بحج انت ر رلي طنغ دنل    متخمل  ىل ع م  - shteninits "شهطص  ع"ر   lzenberg" اصعنربخ " ر   Brinker"ب نك  : "من بي هم *
 43  ص1992  1ل   ال    ،     هلط  صبح غعال  ر ع ي خ يمل محت  مّغة  دان الكط،ب  نطب س  ط

 .43  ص ،     هلط  صبح غعال  ر ع ي خ يمل محت نرب ت در بحج انت ر رلي طنغ دنل    متخمل  ىل ع م ل   ال     1
 .22  ص2331  1صمحت عيييي  حنح ال    مكهغ  زد اء الش ق  القطد ة  ط  2
 .25  ص2335عم  صبح خ م   حنح ال    عطمل الكهب ا تص   صنبت  األندق    3
 
 



الرتابط النصي بني املفهوم واآلليات ........................................الفصل األول    

 

19 

 
بةغطنة صخ ى ، ةكس ف نهطج ال شطط ال   حا نهطئج الهقحمي اإلدناكي ذح ، ا تص ر اذشطنكني في  

 .ع د حنح ج ي
    األثتاص صر اذكحنطت اليت ص هظم بةضهط م  بةض ،غًةط ل مغطين ال ححص     ال   ق ال   دح   

 .صهنط ال ،شكمل نً ط  ال   ما حتقمج هلط من رلطئمل السغا مط جيةمل ال   حمهيظًط بكي حنه  ر الهم انصه 
 1:ر اذةيطن اذ ه  ب صت د ه االلهم انص   ر جتسيتدط دح السغا  ر دح نحعطق  
 .ر صهحقمج عرب ظطد ،ني ل حصهني  الهك ان ر اذ طثغ  اذةجمي  : مةجميلغا  -1
 :الهك ان ع د مسهحصني: ر صهحقمج عرب زلطئمل صر ظحاد  ل حص   عتصتة  م هط: لغا حنحا -2
 .مسهحى الرتكيب ال ححا -
 .اذسهحى ال حيت -

 مفهوم الرتابط النصي: ثانًيا
 ق الرتابط ال  ي صةرب عن الةال طت بني القضطصط ع د حنح خطص  بحالّ  جمحع  من الةغطنات    

ر الحاضح صق الرتابط خطصي   عالئقي   . من خمه ، صنحاع الرتكيب  ممط ميكن صق نّ مج ع ي  الم ال رابط
ذسطلا صر اذسطنات بني متلحالت اذقطل  الغسيّ   ر اذ كغ  اذهيطع   فيمط بي هط حمتي  جممحع  من ا

َؤل ة ل مح ال   ع د حنح من االنسجط   ر جتتن اإلشطنة ف د ا اذقطق  ىل صق الرتابط ال صغىن ع د 
ُ
اذ

فقت ،كحق اجلممل م ،غّ  صر مسه  ي  عن ال بط خطنج الحجحد ال  صح . الحجحد ال  صح ألدرات ال بط 
 (.ال بط)ألدرا،  

دنال  صا ن   فهح ع    جحد ا ف ،شكيمل ال    فطل   ف  رتابط مكطن  ال ُصسههطق هبط ف 
صهشكمل من خال  ع   صن صلطلني ر مهط التالل   ر نق ت هبط الةال طت التاخ ي   ف ال    ر ع د 

 2.ال رابط داخمل ال   اذشطن  لي  ف خطنج  صر مط متثمل عال   االمهتاد اخلطنجي 
 

                                                           
 .11 يمل عغت اجمليت  بالغ  ال   متخمل نظ ا ر دنال  ،ّغيقي    ص 1
 .154لةيت ثسن حبريا  ع م ل   ال   ميطديم ر اجتطدطت  ص: ص ظ   2
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شطنة صراًل  ىل اذ ّ حطت اذهةتدة اليت ،ةرب ع    ر ف بتاص  ا تص  عن الرتابط ال  ي جيتن اإل

ر د ا االخهالف ف الهسمي   منط ص ج   ىل الهةمط   ... اال،سطق  السغا  الرتابط السّحي: دي
 .كمل ل حا بطث 

من الض رنا مة ف  صق  اذكح نطت السّحي   اذهحقق  ع د صلس اصّالثي   دي عالمطت ل حص   
 هغةي   ال ححص    ال  ض م هط دح ،شكيمل اذةىن  صم ط الةال طت اليت ،ةت ع طص   طئم  ع د صشكط  من ال

نبط بني الهَّ حنات الحاندة ف عطمل ال   نمبط ،كحق ص حي  ف ال    صر مبةىن صدق  ت ال ،ةكسهط 
ن األب ي  اذحجحدة ع د السّح بشكمل مغطش   ر من مث  حيهطج اىل ، ح ن مة ف صكث  ا،سطًعط ثىت ميك

 1.اكهشطفهط ر حتتصتدط ر رصيهط بشكمٍل كطٍف  ر بطلهطو ص ري مة  ال   ميهحًمط
فطلرتابط ع د مسهحى الشكمل  مر لغية  صفقي   خّي   ،ظه  ع د مسهحى ،هطب  الك مطت ر 
اجلممل  ر الثطين مر لغية  داللي  جت صتص   ،ظه  من خال  عال طت ر ، ح نات ،ةكسهط الك مطت ر 

 2.ال  صهنط حتهطج  ىل  تنة مةي    ىل اله  اجهطاجلممل صصًضط   
 مق  صةهمت الرتابط ع د اذسهحى السّحي ع د رلطئمل ل حص   مات رظيي  مشرتك   صم ط الهمطلا 
اآلخ  ال ا صةين الحثتة ر الهشطبا  فيقح  ع د صب ي  ر  حاعت ، ح نص   ر جت صتص    ر  ت صد ت د ه 

هالف بني ع مطء ال    فه ا الهمطلا الك ي صهجطرز األر  ر لكن اخلطصي   اجلحد ص   هلط  ىل االخ
حتقيق  غري ممكن دق كيطءة الش   الةطدا  فهح ال ا صربز خحاص صا نظط  ل هيكري  ر صسه ت 

 3. اى صنحاع خمه ي  من اذةطنف
مبط صق الرتابط ال ححا صشرتك م  الهمطلا ف بةض اخلحاص ر الحظطئ، اليت ،هحقمج ع د    

مسهحى ال   كطل بط ر االنسجط  ر اال،سطق  جيب صق نشري  ىل الي ق بني ال بط ال ا صهحقمج من 
خال  صدرات ال بط ال ححص    ر الهمطلا ال ا صهحقمج من خال  رلطئمل داللي  ف اذقط  األر   

 فقت. صهة مج بطلغ ي  السّحي   ل    صم ط الثطين فهح مهة مج بطلغ ي  الةميق  ر نق ت هبط اذةىن فطألر 
                                                           

 .123  صلةيت ثسن حبريا  ع م ل   ال   ميطديم ر اجتطدطت: ص ظ   1
 .122اذ ج  نيس   ص: ص ظ   2
 .120صاذ ج  نيس   : ص ظ   3
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صغتر ال   غري مرتابط   ميكا ع د مسهحى السّح  فطلهمطلا صهحقمج ع د مسهحى 

 1.التالالت  كمط صهحتد ع د مسهحى اإلثطل   صا مط حتيمل  لي  الحثتات اذطدص   ف مهحالي   ن ي  
كمط صهجطرز حنح ال   حنح اجلم   صهجطرز الهمطلا التالو األب ي   ال ححص   السّحي   ل   حص  ر  

 ر صه مل جبممل عطذهط التالو ر الشة ا  ر دح صهج د ف ، ا ا طالت اليت  ت صغتر فيهط ال   
  ميككط من السّح  لك  ط ال ن غ  صق نهغني رناءه ب ي  عميق  حمكم  ف متطلكهط  ر نيس  

 .،شطكمل األجعاء  ر نضمن ا،سط هط م  مشهههط اخلطنجي
ص ى ع مطء ال   صق الش رط اليت صهح ، ع يهط رجحد ال   صر االعهتاد ب  دي االنسجط  ر   

. الهمطلا  فريرق صق الهمطلا الالز  ل    مر لغية  داللي   مهمط ،تخ ت في  الةم يطت الهتارلي 
  صا صن  صرتابط من خال  الك مطت "اخلّغ "هميع خبطصي  ر د ا الهمطلا بطإلضطف   ىل ملا ص

اذهجطرنة داخمل اذههطلي  ال  ي    فطلهمطلا صهحتد ع د مسهحى التالالت ع تمط ،كحق الةال طت 
 طئم  بني اذيطديم ر ال رات  ر اذهشطهبطت ف اجملط  اله ح نا  كمط صهحتد صصًضط ع د مسهحى 

 2.  حصاذتلحالت صر مط ،شري  لي  ال
 ق  الةال طت اليت ،كحق بني اجلممل ف ال   ميكن صق ، ،كع ع د التالالت  ر دي الةال طت     

التاخ ي    صر ع د ال رابط بني الة طص  اذتلح  ع يهط ف اخلطنج  ر دي كمط    ط لطبًقط عال طت 
صمك  ط صق " كاًل مح ثًتا"ط فإما الثظ ط ال رابط اليت ،قح  بني الةغطنات بطعهغطند. االمهتاد اخلطنجي  

، ،غط الةغطن،طق فيمط بي همط   ق كطق متلحهلمط  صا الظ رف اذ سحب  : "ن حغ لرتابّهط اذغتص الهطو
 3". ليهط ف الهأرصمل  مرتابّ  فيمط بي هط

 
 

 
                                                           

 .122ص  لةيت ثسن حبريا  ع م ل   ال   ميطديم ر اجتطدطت  :ص ظ   1
 .204بالغ  اخلّطب ر ع م ال    ص صالح فضمل   2
 .252لةيت ثسن حبريا  ع م ل   ال   اذيطديم ر اإلجتطدطت  ص  3
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    :الروابط بني اجلمل يف النص .1
 :د ه الحلطئمل ف     من األدرات ، بط بني اجلممل ف مسهحى ال   صنحاًعط من ال بط ر ،همثمل  
 .نبط خّي ر صقح  ع د اجلم  بني     لطبق   صخ ى ، حقهط  مثمل الحار ف الة بي  -
نبط خّي صقح  ك لا ع د اجلم   لك   صضي، مةىن جتصت صتخمل ب  نحع الةال   بني   -

 1".صر"ر " مث"ر " ءاليط: "اجلم   ر األخ ى  مثمل
  ألهنط 2"األدرات اذ ّقي  "ر جتم  د ه األدرات مب ه ، مةطنيهط ف  سم راثت دح  سم 

عالمطت ع د صنحاع الةال طت القطئم  بني اجلممل  ر ص ،غط الهةمطهلط بّغية  ال   من ثي  محضحع  
 .ر صشكطل 

 :دور أدوات الربط يف النص .1
 ق ال   دح     من األثتاص ر الح طئ  ،ؤدصهط عتد من ال رات جت ا ف العمن ر اليضطء  ر  

دي نيسهط ختض  ف ج صطهنط ل متى ر الههطب  ر الرت،ب؛ صا صق ملا الةطمل م ،ب ك لا   م ال   
ا مثمل الةطمل ال ا ص ق   صر ص ح نه صهكحق من ع طص  ، بط بي هط عال طت  د ه الةال طت ،ُنَؤد

 .بأدرات ال بط
فطل   صهكحق من عتة نقطط بتاص   ر جمط  رلط  ت صّح  ر  ت صق    ر هنطص   ر دي نقطط  

ميكن الهح ، ع ت صا راثتة م هط ر ف  هط عن غريدط  ر لكن ال ميكن صق ،يهم مةعرل  ع هط  فكمل 
ط ال رات  ق كطنت مكحق من مكحنط،  ميثمل َمةَ ًمط ،هقت  هبط األثتاص  ق كطنت ثتيًط  ر ،هةتد هب

ما،ًط  ر دي ميكن الةحدة  ليهط عن ل صمج اإلثطل   ر بطلقيطس ع يهط جي ا ، ،يب ع م اخلّطب ر ب طء 
 3.ال   بطاللههغطع

 
 
 

                                                           
 .01األزد  العن طد  نسيج ال    ص  1
 .01صاذ ج  نيس    : ص ظ  2
 .50  صاذ ج  نيس : ص ظ   3
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فقت رض  لغة  مةطصري ل  رابط ال  ي   هبط صكحق ال   نً ط  ر د ه " نرب ت در بحج انت"صم ط   
 1:اذةطصري
 (Cohésion )(السبك)االتساق  -1
ر دح عغطنة عن  ج اءات ،غتر هبط الة طص  السّحي   ع د صحنة ر طئ  صَؤدا السطبمج م هط  ىل   

 .الالثمج  ر صهحقمج ملا بهحفري جممحع  من رلطئمل السغا اليت جتةمل ال   حمهيظًط بطلهم انصه 
  (Cohérence)االلتحام أو االنسجام  -1
ت االنسجط   ر صق ت ب  الة طص  اذ ّقي    جن( در بحج انت)من بني مةطصري ال  ي   اليت رضةهط  

كطلسغغي   ر الةمح  ر اخل حص  مة حمطت عن ، ظيم األثتاص ر األعمط  ر اذحضحعطت ر اذحا ،  
السةي  ىل الهمطلا فيمط صه مل بطلهج ب  االنسطني   كمط صسطدم ف عم ي  االنسجط  اذة حمطت اليت 

 .صة ضهط ال   م  اذةطنف السطبق  بطلةطمل
 ((Intentionalitéالقصد  -3

ر صهضمن مح ، صطثب ال    كحن  اذسطدم األر  ف  نشطء د ا ال    ر ميثمل جطنب من 
جحانب الهحكم ف ال      ر صق مثمل د ا ال   رلي   من رلطئمل مهطبة  خّ  مةي   ل حصح   ىل 

ةطصري الكطم   ل سغا ر غطص  بةي هط  ر صظمل الق ت  طئًمط من ال طثي  الةم ي  ثىت م  عت  رجحد اذ
 .االلهحط  م  عت  رجحد اله ّيط  ىل ال طص  اذ جحة

 ((Acceptabilitéالقبول  -4
 زاء كحق صحنة مط من صحن ال     ص غ ي هلط صق ،كحق مقغحل   ر صهضمن مح ، القطنئ صر اذه قي 
ر القغح  صصًضط متى من اله طضي ف ثطالت ،ؤدا فيهط . من ثي  دي ن  مر لغا ر الهحط 

 .اذحا ،  ىل ان،غطك  صر ثي  ال ،حجت ش ك  ف ال يطبطت بيت اذسهقغمل ر اذ هج
 
 
 

                                                           
 .130نرب ت در بحج انت  ال   ر اخلّطب ر اإلج اء  ص: ص ظ   1
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 (Situationalité)( السياق)رعاية املوقف  -5
 ر دي ،هضمن الةحاممل اليت جتةمل ال   م ،غًّط مبح ، لطئت ميكن الرتجطع   ر  ت ،حجت رلطل  

مثاًل ج جطمش  )جحد ص   متثمل   اءة ن   تمي ما لغية  صدبي   صترن ثح  صمحن ، همي  ىل عطمل يخ  
 (.األردصسط

ر لكن  ت ال صتخمل د اق   ق متى نعطص  اذح ، صشري دائًمط  ىل ل ف اال، ط  ع د األ مل    
 .الّ فطق  ىل بؤنة اإل، غطه بحصيهمط ش  ني

 ((Intertextualitéالتناص  -6
ر صةين ب  الةال طت بني ن  مط ر ن حص صخ ى م ،غّ  ب  ر ةت ف ثترد جت ب  لطبق      

 .لحاء بحلطل  ص  ب ري رلطل 
 ((Informativitéاإلعالمّية  -7
فطإلعالمي   ،كحق عطلي   . بطل سغ  لةت  اجلع  ف ا كم ع د الح طئ  ال  ي   ر دي الةطممل اذؤي    

م  ملا جنت لكمل ن   .التنج  ع ت كث ة الغتائمل  ر ع ت االخهيطن الية ي لغتصمل من خطنج اإلثهمط 
 .1اعالمي  ،قح  ر طئةهط ف مقطبمل عت  الح طئ 

  جنته  ت صثطط ب  من  ي  ال حاثي  ل    ر حتتصته ذةطصريه( در بحج انت)من خال  ،ة ص، 
فهح ال ص  ي صثت صل اف ا تص الكالمي ف الهح يمل  فهح جيم  اذ شئ صر كط،ب ال   ر اذه قي ر 

فهح حت يمل مر نظ ة شطم    ر د ا مط نالثظ  من . القطنئ ر السيطق صر الةطمل ال ا صترن في  ال  
 :خال  ،قسيم  هل ه اذةطصري

 .م ،غّطق بطل  : جط اال،سطق ر االنس
 .م ،غّطق بطلقطنئ: الق ت  القغح 

 .م ،غّطق بطلسيطق: اإلعالمي    اله طص ر نعطص  اذح ،
 
 

                                                           
 .135بحج انت  ال   ر اخلّطب ر اإلج اء  ص نرب ت در : ص ظ  1
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 يف البنية السطحية آليات الرتابط النصي  -ثالثًا
 التكرار -أواًل 

 :مفهوم التكرار -1
. صُقط  ك َّه ر ك َّ ب يس  صهةتى  ال صهةتى ال جحع : الك   (: "ك ن ن)مطدة ( لسطق الة ب)رند ف     

 ج   ر ك َّ ع د الةتر ر َصُك   عّ، ر ك َّ ع   ن : م تن ك َّ ع ي  َصُك    َك ًّا ص ك رنًا ر ،ك انًا: ر الك   
َ َّة: ر الَك َّة. صعطده م ة بةت صخ ى: ر ك ن الشيء ر ك ك ه .ر َنجمل ُك ًّا ر ِمك    ر ك لا الي س

ر . اذ
ر ك ك ،  عن ك ا ك ك ة  ما . ر صُقط  َك َّْنت ع ي  ا تص  ر َك َْكْ ،ُ    ما ندد،  ع ي . م  َك َّاتاجل

 1".ر م   الهك ان ال جحع ع د الشيء: ندد،   ر الَك   
ر   اهنع  ع   مث َك َّ ع ي  ك رنًا  ر َك َّ ع ي  نحم  ر ف ل  ك ًّا : "فهح صة  ف  بقحل ( العخمش ا)صم ط   

: ر نط   ِمَك َّة. ك نت ع ي  ا تص  ك ًّا  ر ك نت ع ي  ،ك انًا  ر ك ن ع د مسة  ك ا  ر ،ك ن ع ي 
 2.حُت ب ف اليح  م ،ني

 . مق  جيم  صغ ب ال   حصني القتامد ع د صق  الهك ان صترن مة طه ثح   عطدة الشيء م ،ني
دح دالل  ال  يظ ع د اذةىن م دًدا لقحلا ذن ": مل خي ج عن د ا الهة ص، فية ف  بقحل ( ابن األيري)فن

 3."   فإق اذةىن م دد ر ال  يظ راثت(صل ع صل ع)،سهتعي  
ر  ت حتت ص الغالغيحق ر ال   حصحق عن الهك ان  فم هم من جة   من حمطلن صلطليب الي طث  

ق الة ب ف الة بي   ر م هم من جة   من ص غحهط  ظً ط صن  ال فطئتة ل  ر ليس ك لا  ملا ص
                         4.خّطبط،م  ما صهبمت بشيء  نادة لهحقيق  ر   ب ر حع    ك ن،  ،حكيًتا

 
 
 

                                                           
 .211  ص10   (ك ن ن)ابن م ظحن  لسطق الة ب  مطدة   1
 .404  ص2334  1العخمش ا  صلطس الغالغ   دان اليك   بريرت  لغ طق  ط 2
 . 054  د ت  ص2  ج1القطد ة  ط يت صبح اليهح ضيطء التصن ابن األيري  اذثمل السطئ  ف صدب الكط،ب ر الشطع   حتقيمج حمي التصن عغت ا م  3
 .132  ص2310  1ع ت العنكشي ف الربدطق  عطمل الكهب ا تص   صنبت  األندق  ط ،طنا ف دطد شطك   اذسهحى ال حيت من الظحاد  ال ح،ي    4
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صم ط الهك ان ع ت احملتيني فهح ثسب ، ح ندم ر ف كهطبط،م زصطدة عن كحن  صؤدا رظطئ، داللي    
امهتاد ع    مط من بتاص   مةي    فإن  صؤدا ك لا  ىل حتقيمج الهمطلا ال  ي ر ملا عن ل صمج

 1.ال   ثىت يخ ه  د ا الة     ت صكحق ك م  صر عغطنة صر    
ر جطء الهك ان ذط صلط  الي مل من الكال   ر كطق صرل  صيهق   ىل متط  ال صيهم  ال  ب   فطألر  ف 

م ثحنًا ال بطب الي طث  صق صةطد ليظ األر  يطني   ليكحق مقطننًط لهمط  الي مل كي ال جييء الكال  
 2(.  ق ر صخحا،ط)ليمط ف 

 ىل صق  ،ك ان األصحات ر الك مطت ر الرتاكيب  ليس ض رنصًط لهؤدا ( حممت ميهطح)ر لقت صشطن  
ر م  ملا فإن  "لةب ل حا"صر  "حمسن"صر " ش ط كمط "اجلممل رظييههط اذة ي    الهتارلي    ر لك   

 3".صقح  بترن كغري ف اخلّطب الشة ا صر مط صشغه  من صنحاع اخلّطب األخ ى اإل  طعي  
حتطفظ الة طص  اذك  نة ع د ب ي  ال   ر متطلك   ر ختت  اجلطنب التالو ر الهتارو في   ألق 

حب ال   حا  ر  ما مط ،هغة ط ال  حص ،كثي، اذي دات صةين ب طء اخلّطب  ر  عطدة ،أكيته هب ا األل 
ال ث ص   م هط صر الشة ص    جنت ،ك انًا ع د صحن عتة  فإم ط صق صكحق ،طًمط م  رثتة اذ ج   صر م  
اخهالف   ر  م ط صق صكحق ،ك انًا جعئًيط  ر  م ط صق صكحق شغ  ،ك ان  ر  م ط صق صكحق ،ك انًا ل يظ 

 .اجلم  
 : أنواع التكرار -2
 : التام التكرار .أ

ل  درن كغري ف الهم ان  4ر صهمثمل ف ،ك ان ال  يظ راذةىن ر اذ ج  راثت ( صر احملض)الهك ان الهط  
 .ال   ر متطلا صجعائ    م صأيت الثطين مّطبمج لألر 

 
 

                                                           
 .233خ يمل بن صطل  الغّطشي  الرتابط ال  ي ف ضحء الهح يمل ال  سطين  ص  1
 .92  صنيس اذ ج    2
 .09  ص1992  0حممت ميهطح  حت يمل اخلّطب الشة ا  الرتا،يجي   اله طص  اذ كع الثقطف الة يب  بريرت  لغ طق  ط  3

.44خ يمل بن صطل  الغّطشي  الرتابط ال  ي ف ضحء الهح يمل ال  سطين ل  ّطب  ص  4   
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 : التكرار اجلزئي .ب
في  مج  صحيت ر دالو : صؤدا الهك ان اجلعئي ل ة    اذةجمي  ىل متطلا ال   ع د صةيتصن

الهمطلا ال حيت بهك ان ث رف مةي   اصقطًعط مةيً ط ف ال    مط صسهمل ع د اذه قي الهتعطء 
األليطظ  ر صكحق الهمطلا التالو بهحقيمج ان،غطط ميطديم الحثتات ال  ي   اذح ن  ل    الحاثتة 

صثت الة   صن بطألخ ى  فه ا الهك ان صةّي م هج ال   القتنة ع د خ مج صحن ل حص   جتصتة  ألق 
اذك نصن  ت صسهمل فهم اآلخ   ف  ض اذ لمل ف ،حدده ل قطنئ  م ارد،  ل  عن ل صمج السم  ر مط ف 
ديئه  من ج رس جته ب ا س  ر من ، طلب ر ا،سطق  ر ،حافمج ص رق ل  رق   منط غ ض  ف 

 1.األلطس اإلبطن  عن فك ة ر اإلع اب عن جت ب  صر م عى مسه اًل القيم  ال ح،ي  
   ما ،هك نت مطدة مةي   (االشهقط ي)ف كهطب يخ  حتت الم ( الهك ان اجلعئي)ر  ت رند      

 :بطالضطف   ىل 2.بأشكط  خمه ي 
 . م التالل  راثتة  ر ال  يظ خمه ،: ،ك ان اذةىن بطخهالف ال  يظ

 .ر صه طر  األب ي  ال   حص   اذهمطي   ف ال  : الهحازا
يت ص غ ي صخ دط بةني االعهغطن ع ت حت يمل الهك ان ف الةغطنات ر ال  حص  ر د طك بةض اذةطصري ال

دي صق ال  يظ  ت صهك ن  لك   صت  ف ليط   اجلتصت عن مةىن غري ال ا كطق صت  ع ي  ف السيطق 
 3.السطبمج

محع   كمط صق ل هك ان صمهي  كغرية ف جمط  ال ح،يطت  كحن  ص  ب مط صكحق  ىل اذطدة ال ح،ي   اذس  
ال ميكن صق صثري ف نيس اذ ء ثًسط عظيًمط ر صق صح ظ انيةطل  كمط لح كطق مكهحبًط  ر لكن السمطع 

ثطالت من  ح ال ا ، د في  ر ميكن نصت يالصدح ال ا صثري ف ال يس الهجطب  م  ملا اجل
 4:الهك ان  دي

 

                                                           
 .115  ص2313  1ج ص   عمطق  األندق  طزاد  بن م دحق التاردا  الرتابط ال  ي بني الشة  ر ال ث   دان : ص ظ   1
 .233خ يمل بن صطل  الغّطشي  الرتابط ال  ي ف ضحء الهح يمل ال  سطين ل  ّطب  ص  2
 .اذ ج  نيس   ص ق  3
 .131 134،طنا ف دطد شطك   اذسهحى ال حيت ف  الظحاد  ال ح،ي   ع ت العنكشي ف الربدطق  ص  4
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ر ص تن عن   مثمل د ا  ر دح ،ك ان صحت راثت صطمت صر م حت لحصمل : الهك ان الغسيط
 .الهك ان  صقطع خطفت

ر صهمثمل ف ،ك ان صطمهني صهالزمطق صر صيرت طق  ر ميكن صق صهس  د ا : الهك ان الرتكييب اذؤ، ،
 الهك ان صكث  من صطمهني
ر صهمثمل بهك ان صطمت ر م حت لحصمل صهالزمطق صر صيرت طق  ر ميكن صق : الهك ان الرتكييب اذ ه ،

 . ان  ىل صكث  من ملاصهس  د ا الهك
 :ر ميكن ،حزص  األصحات اذهك نة ف اجلم    ما كث ت ع د نحعني

 .ر دي اليت صكحق ،ك اندط صكث  رضحًثط: األصحات اذهيم  
 .ر دي اليت صكحق ،ك اندط ص مل رضحًثط: األصحات اذؤازنة

 ثانًيا ـ احلذف
 :مفهوم احلذف - 1

 ّة  من ل ف   ر ا جَّط  حي ف : ث ف الشيء حي ف  ث فًط" (:لسطق الة ب)ا  ف ف     
 1".الشة   من ملا

ث ف منب ف ل   ما  ّ  ل ف   ر ف س حم رف  :"فية ف ا  ف بقحل ( العخمش ا)صم ط     
لحَّاه ،سحص  : ر ث ف ال طن  الشيء. ض ب  فقّ  م    ّة : ال نب  ر ث ف نصل  بطلسي،

 2". ف  ثىت  خال من كمل عيب ر ، بثس    كأن  ث ف كمل مط جيب ث
دح بطب د يمج اذس ا  لّي، اذأخت  عجيب األم   شغي  بطلسح   فإنا (: "اجل جطين)ر صقح  

صف ح من ال ك   ر ال مت عن اإلفطدة  صزصت لإلفطدة   ر جتتك صنّمج مط ،كحق  ، ى ب  ، ك ال ك 
 3". ما ، ّمج   صمنَّ مط ،كحق بيطنًط  ما مل ،نب

 
 

                                                           
 .44  ص1  (ح م فمطدة )ابن م ظحن  لسطق الة ب    1
 .119العخمش ا  صلطس الغالغ   ص  2
 .112اجل جطين  دالئمل اإلعجطز  حتقيمج عغت اذ ةم خيطجي  ص  3
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ر .  ت ث فت الة ب اجلم    ر اذي د  ر ا  ف  ر ا  ك : "دح( ابن جين)ع ت (   فا)ر  
  1".ر  ال  كطق في  ض ب من ،ك ي، ع م ال يب عن مة فه . ليس شيء من ملا  ال  عن دليمل ع ي 

صظه  من خال  الهةطنص، السطبق  صق الة ب ر م   القت  ، طرلحا ا  ف ِلَمط ل  من جحانب  طلي   
بالغي    ر مط صثري ف القطنئ من حتييع ثح  الهحضطن ن  غطئب  ر دح ب لا صغةته عن اله قي  ر

 .الس يب
نالثظ صن  كطق راعًيط هب ه الظطد ة  فط  ف من خال  ( اجل جطين)فمثاًل  من خال  ،ة ص، 

صر نبط  الي اغ ال ا صرتك  صؤدا بطذه قي اىل ال جحع اىل اخلّطب السطبمج ثىت صسهّي  اإلثطل 
 .السطبمج بطلالثمج

 ق ا  ف صقح  ع د  لقطط ع    صر عتة ع طص  من اجلم    فيةهرب ا  ف ب لا مبثطب       
 .جمطنغ  لإلل طب ر ا ه طد ف الحلطئمل ال   حص  

صا الهغتا  )صةت  ا  ف ض بًط من ض رب االلهغتا   فهح من  غيمل الهغتا  ع    بال شيء  
ثي  صقح  ف مةظم ا طالت ع د رجحد الة    احمل رف . فط  ف شأن  شأق االلهغتا   (صي ا

 2(.عال    غ ي  )ف لطبمج ال    فهح عال   داخمل ال   
 ق  الغ يطت السّحي   ف ال  حص غري مكهم   غطلًغط  بةكس مط  ت صغتر ف ،قتص  ال طظ   ر ف 

كم الض رنةن  حاب ال ححا صر اذ ّقي  صهكطي  حبل   ال ظ صطت ال   حص   اليت ،ض  ثترًدا راضح 
 3.نظ دط  ىل الةغطنات بحصيهط مشهم   ع د ث ف حبسب مط صقضي مغتص ثسن السغا

صقحدنط د ا  ىل القح  بأق  ا  ف ال خيه ، عن االلهغتا   فإما كطق ا  ف دح الهغتا  
تا   بي مط عال   ا  ف ال خت ، صي ا  فطاللهغتا  صرتك صي  من خال  رجحد صثت ع طص  االلهغ

صي ًا  فال حيمل ف حممل احمل رف صا شيء  رمن مث  ع تمط جيت القطنئ ف اًغط ف اجلم   الثطني   صهتا  ىل 
 .م ئ  انّال ًط ممط رند ف اجلم   األرىل صر ال   األر 

 
                                                           

 .043  د  ط  د ت  ص2ابن جين   اخل طئ   حتقيمج حممت ع ي ال جطن  اذكهغ  الة مي    م    ج  1
 .21حممت خّطيب  لسطنيطت ال   متخمل  ىل انسجط  اخلّطب  ص  2
 .053نرب ت در بحج انت  ال    اخلّطب ر اإلج اء  ،    متط  ثس طق  ص  3
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  1:كمط صُقسَّم ا  ف  ىل  
صا  غة  له غس؟ د ه : ،قح  ر دح ث ف الم داخمل اذ كب االمسي كأق: ث ف االلم .1

 . من خال  اذثط  نالثظ صق ك م  القغة  ث فت من اجلحاب. دي األثسن
دمل ك ت ،سغح؟ نةم : ر دي ث ف اليةمل ف اذ كب الية ي  كأق ،قح : ث ف اليةمل .2
 .فة ت
فهقتص  مت ث ف اجلطن ر اجمل رن  . كم مث  ؟ مخس  دنطنري: مثاًل : ث ف داخمل شغ  اجلم   .0

 .مث   مخس  دنطنري: الكال 
صهضح من خال  األمث   السطبق  صق ا  ف ل  مكطن  مهم   فطل ا جيةمل ا  ف خمه ًيط عن 

 .االلهغتا  صر اإلثطل  دح صن  ال خُي ، رناءه صي  عن احمل رف فيمط ص حمج من ال  
ملا صق ا  ف بطأللطس دح نبط ع     ر صكث  ا  ف ف ال  حص درق اجلممل اذ ي     

 .ثطو بة    لطبمج  ر د ا ال صكحق  ال  ف ن  ُمَكح ق من عتة  مل
صهةتد ا  ف ،غًةط لهقسيم ال ححصني ل   فه طك ا  ف الحاجب ر ا  ف اجلطئع ر ا  ف 

 2.اذمه  
  ر التليمل ع د الة    فط  ف اذمه   دح ا  ف ال ا مل ،هحف  ش رل ؛ صا مل ،هحف  الق ص : صراًل 

احمل رف  فمىت امه   التليمل امه   ا  ف  ر م   امه طع ث ف الة   صن اذالزمني  كح ف اليةمل 
 .درق فطع   صر الةكس

ا  ف اجلطئع دح مط ،حف  في  التليمل ع د احمل رف  صا رجحد   ص   ف اجلم   ،ت  ع د : يطنًيط
 .حًمط ع ت اذه قياحمل رف  ألن  ال حُي ف  ال  مط كطق مة 

ا  ف الحاجب ردح ث ف ال صظه  ل  صي  ف االله تا  الية ي ل      ر  ت ثتده : يطلثًط
 ال ححصحق ليهسىن هلم  نجطع بةض ال يغ  ىل األشكط  ال ظ ص    ر من ا  ف الحاجب ث ف اليةمل 

 

                                                           
 .22حممت خّطيب  لسطنيطت ال   متخمل  ىل انسجط  اخلّطب  ص  1
 .131زاد  بن م دحق التاردا  الرتابط ال  ي بني الشة  ر ال ث   ص: ص ظ   2
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ر م   ث ف األفةط  الةطم   ف بةض اذ طدن مىت ا رتنت ل تالل  ع د مةىن  ر فطع   ف ال تاء 
 .خطص

  1:ثتد ش رط ا  ف ف مثطني   ع طص  دي( ابن دشط )ر بطلةحدة  ىل التنالطت الة بي  جنت  
 .بطضمطن اض ب" زصًتا"رجحد دليمل ثطو كقحلا ذن نف  لحلًط  -1
طعمل ر ال نطئغ  ر ال مشغه   ر  ت مضد ال  د صق ال صكحق مط حي ف كطجلعء  فال حُي ف الي -2

ض بين ر "ع د ابن مطلا ف م فحع صفةط  اإللهث طء  ر  ط  الكسطئي ر دشط  ر السهي ي ف حنح 
 . ق اليطعمل حم رف ال مضم ": ض بت زصًتا

ال ا نصصت زصًتا  : صق ال صكحق مؤكًتا  ر د ا الش ط صر  من مك ه دح األخيش   م م   حنح -0
 .  ألق الةطئت م صت ل ّح   ر ا طمف م صت لإلخه طن"نيس "الةطئت احمل رف بقحلا  صق صؤكت

صق ال صؤدا ث ف   ىل اخه طن اذ ه    فال حي ف الم الية  درق مةمحل ؛ ألن  اخه طن  -5
ط صنا: ع يا زصًتا  ر ع يا ا ج  فقطلحا: َزصًتا فط ه    ق الهقتص  دح: ل يةمل  ر صم ط  ح  ليغحص  ف د  من 

ط الهقتص   .ر  لع  زصًتا  ر  لع  ا ج: ،يسري اذةىن ال اإلع اب  ر  من 
صق ال صكحق عطماًل ضةيًيط  فال حي ف اجلطن ر اجلطز  ر ال طصب ل يةمل   ال  ف محاض   حصت  -4

 .فيهط التالل  ر كث  فيهط الهةمط  ، ا الةحاممل ر ال جيحز القيطس ع يهط
ََ قتُ : ف مط فصق ال صكحق عحًضط عن شيء؛ فال حت  -4 ر ال ك م  ال من . صم ط صنت م ّ ًقط انّْ
فممط " ر   ط  ال الة: "ر ال الهطء من عتة ر   طم  الهقطم   فأم ط  حل  ،ةطىل. افةمل د ا  م ط ال:  حهلم

جيب الح حف ع ته  ر من د ط مل حي ف خرب كطق ألن  عحض صر كطلةحض من م تندط  ر من مث ال 
 ق الة ب مل ،قتن صث ف ال تاء عحًضط من صدعح ر صنطدا  :   ابن مطلاجيهمةطق  ر من د ط  ط

 .إلجطز،م ث فهط
صم ط الش لطق السطب  ر الثطمن مهط صق ال صؤدا ث ف   ىل ،يئ  الةطممل ل ةممل ر  ِّةِ   1-9

 ع    ر ال  ىل  عمط  الةطممل الضةي، م   مكطق الةطممل القحا  ر لألم  األر  م   الغ  صحق َث ف 
 

                                                           
 .492  ص1991  2ا ميت  اذكهغ  الة  ص    صيتا  بريرت  جابن دشط  األن طنا  م ين ال  غيب  حتقيمج حممت حمي التصن عغت   1
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لئال صهس ط ع د زصت مث صقّ  ع   ب فة  بطليةمل . ض بين ر ض به  زصًتا: اذيةح  الثطين من حنح   
ألق ف ث ف  . زصت ض به : األر   ر الجهمطع األم صن امه   ع ت الغ  صني صصًضط ث ف اذيةح  ف حنح

اليةمل  مث  ،س يط ض ب ع د الةممل ف زصت م   ّة  ع    ر  عمط  األبهتاء م  الهمكن من  عمط 
 .فم ةحا ا  ف ر  ق مل صؤدِ   ىل ملا. زصت مط ض به   صر دمل ض به : مخ حا ع د ملا

 (الوصل)الربط  –ثالثًا 
 ق ال بط صةرب عن الةال طت بني القضطصط ع د حنح خطص  بحالّ  جممحع  من الةغطنات من      

لحاضح صق الرتابط خطصي  عالئقي   بني خمه ، صنحاع الرتكيب  ممط ميكن صق نّ مج ع ي  الم ال رابط  ر ا
متلحالت اذقطل  الغسيّ  ر اذ كغ  اذهيطع   فيمط بي هط  حمتي  جممحع  من اذسطلا صر اذسطنات 

َؤل ة ل مح ال   ع د حنح من االنسجط 
ُ
 .اذ

 مفهوم الربط  .1
الّ صق  ": فهح مظه  من مظطد  اال،سطق  ر م   فهح(  الحصمل)ر صُة ف ال بط صصًضط مب ّ ح 

مةىن د ا صق ال   عغطنة عن  مل صر مههطليطت  1".اليت صرتابط هبط الالثمج م  السطبمج بشكمل م هظم
 .مهةط غ  خًّيط  ر لكي ،تنك كحثتة مهمطلك  حتهطج  ىل ع طص  نابّ  مه حع  ، مل بني صجعاء ال  

ع ت ،ة صي  ( الغيطق ر الهغيني) ت صشطن  ىل صمهي  الحصمل ف اخلّطب ف كهطب   (اجلطثظ)كمط جنت 
ر م   فطلي مل ر الحصمل من بني صدم ر صصةب  2"الغالغ  مة ف  الي مل من الحصمل: "ل غالغ   فقط 

ر ،هج د خطصي  الحصمل ف حتتصت الكيييطت اليت صهم هبط ، ابط صجعاء . اذغطث  ف الغالغ  الة بي  
الالثق  بأجعائ  السطبق ؛ فطل   عغطنة عن لاللمل من الرتاكيب صر اجلممل اذهةط غ  خًّيط  ال  ال  

،ُ ص، م  بةضهط نصًيط ، اكمًيط عشحائًيط  ر  منط ،هآل، ر ،رتابط فيمط بي هط ب رابط حنحص   ر مةجمي   
 3:مكحِن  نسيًجط مهمطلًكط  ر رلطئمل ال بط ال  ي كثرية ر مه حع  صمههط

 
 

                                                           
 .20حممت خّطيب  لسطنيطت ال   متخمل  ىل انسجط  اخلّطب  ص  1
 .111  ص2اجلطثظ  الغيطق ر الهغيني  دان اليك   بريرت  لغ طق  د ط  د ت  ج  2
 .233  ص2331  1ندق  ط ب اديم خ يمل  ف ال  سطنيطت ر حنح ال    دان اذسرية  عمطق  األ: ص ظ   3
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  ر بةض صليطظ الهمطيمل التالو  (الحار)ر صهم بأداة الةّ،  :ربط اإلضايف أو مطلق اجلمعال .1
 ...(بطذثمل  عالرة ع د د ا  بطإلضطف   ىل )ك يظ 
صعين  بةغطنة : بغةض األليطظ مثمل.  صا   ن   ألن : ر صهم بأدرات مثمل: الربط التفسريي .2
صراًل  : ر ال بط الرت،ييب مثمل. ح  ع د لغيمل اذثط حن: ر ص حمج بطل بط الهيسريا الهمثي ي  مثمل. صخ ا
 .ف الغتاص   ف ال هطص ... يطنًيط  
صهحقمج من خال  الةال طت اذ ّقي   بني   هني صر صكث  ضمن عال طت  :الربط السبيب .0

ألق  مبط صق  هل ا  من ثي   ب طًء ع د د ا  )ر من صدرا،  ... خطص   كطلسغب  ال هيج  ر الش ط
 ...(دك ا  بطلهطو   ما ر  ق   من مث 
: ر ص بط بني   هني صر  مل مههطبة  صر مهآلي  زم ًيط  ر صهحقمج بأليطظ مثمل :الربط الزمين .5

 (. غمل صق  صي طء ملا  ف الح ت ما، )
كمط صهحقمج ملا ب  فطت ،  صيي   خطص   ، ه مج بطليةمل  فطل يغ العم ي   ،سطعت ع د متطلا 

مل رفًقط لقحاعتدط اإلجنطزص    ثي  ، ،غط اجلممل الية ي   اخلربص   اذطضحص   ر ال   من خال  ، ابط اجلم
 .اذضطنعي   ر  مل األم  ر االلهيهط  مثاًل ب ظطئ دط

ألدم يناء الغطثثني ر ال   حصني ثح  ال   ف جمط  ال  سطنيطت ال  ي    مربزصن فيمط لغمج  ،ة ض ط 
كمط ،ّ   ط  ىل ش ح اذق حد من الرتابط ال  ي ر .  تميًط  ثتصثًط نقطط االخهالف ر اال،يطق بي هم 

صمهي  صدرات ال بط ف دنال  صا ن   صمط عن يليط،  فقت دك نط كمل من الهك ان  ا  ف ر ال بط  
،أيريدط ف حتقيمج ، ابط ال   ع د صق ني د الي مل الثطين ل حتص  مّحاًل عن اإلثطل  ر صنحاعهط ر 

     ". لحنة اذعممل" ط ف ملا كمترن  من ال ك  ا كيم الق يين ر اخرتن
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إن احلديث عن الرتابط النصي جيرنا إىل اخلوض يف مجلة من العناصر الّلغويّة اليت تساهم يف حتقيقه،    
، ا العمل للحديث مطوال عن اإلحالةكاحلذف و التكرار، الربط ، اإلحالة، و قد خصصنا هذ

، و منها ما يرد إىل (التعريف)فمفهوم اإلحالة يثري مجلة من اإلشكاليات، منها ما يتعلق مبسائل احلد 
اختالف زوايا النظر إليه و سبل توظيفه فهو مفهوم تتجاذبه جماالت عديدة  تتداوله مقاربات خمتلفة 

 . مبا يتالءم  غاياهتا يف البحث. لسانّية أو براغماتّية
  Réferance:حالةمفهوم اإل: أوال

 :، نذكر(ح و ل )من بني التعاريف الّلغويّة اليت وردت يف املعاجم العربّية ملادة  :لغة .1
، و ( حال)احليلة، و هو أيضا القوة، و هو أيضا السنة، و ( احلول") ( استحالت)عليه احلول َمرَّ

هو التنقل من موضع إىل موضع، و اإلسم  (التحّول)و . 1"مبعىن أي انقلبت عن حاهلا و اعوجت
 2(.احِلَول)

و حال الشيء َحال و حؤوال و َأَحال، و حال الشخص حيول إذا حتوَّل، و كذلك كل مّتحول "
تنقل من موضع إىل : املتغري الّلون، و حَتَوَّل: حتويل ماء من هنر إىل هنر، و احلائل: عن حاله، و احلوالة

 .3"موضع
هي العملية اليت مبقتضاها ة من أهم وسائل االتساق النصي، فإلحالتعد ا: اصطالحا.2

حتيل الّلفظة املستعملة على الشيء املوجود تارة، و هي تارة أخرى إحالة الّلفظة على لفظة 
.متقدمة عليها  

كما تعين اإلحالة استعمال جمموعة من العناصر احمليلة كيفما كان نوعها ال تكتفي بذاهتا من 
ل، إذ ال بد من العودة إىل ما تشري إليه من أجل تأويلها، و تتوفر كل لغة طبيعّية على حيث التأوي

 (.هاليداي و رقية حسن)الباحثان من  ، و هذا ما يذهب إليه كل4عناصر متلك خاصية اإلحالة

                                                           

.111، ص1991، 4حممد أيب بكر الرازي، خمتار الّصحاح، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، ط  1  
.111املصدر نفسه، ص  2  
.191، ص 1، م(ح، و، ل)العرب، مادةابن منظور، لسان   3  
.11حممد خطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص  4  
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هي العالقة بني العبارات من جهة و بني األشياء و املواقف يف العامل اخلارجي اليت تشري  فاإلحالة   
 1.إليه هذه العبارات

األلفاظ اليت ال متلك داللة مستقلة، بل تعود "فهو يُطلق لفظ اإلحالة على ( األزهر الزّناد)أّما 
 2."على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة، يف أجزاء أخرى من اخلطاب

تصّورًا خاًصا  Taniyar( تانيار)ا يقودنا إىل القول بأن اإلحالة جانب داليل، فقد قّدم هذ
 :لإلحالة، فقد رأى أن كل إحالة تقوم على نوعني من الربط الداليل

 (الرتكييب)ربط داليل يوافق ا لربط البنوي 
تصال بني األجزاء ربط داليل إضايف ميثل اإلحالة، و هو الربط اإلحايل، فهو الذي ميد جسور اال

 3.املتباعدة يف النص، إذ تقوم شبكة من العالقات اإلحالّية بني العناصر املتباعدة يف فضاء النص
 :و اإلحالة تتكون من ثالثة عناصر، هي

 (األصل، املنطلق)العنصر احملال عليه  -
 (األداة اإلحالية أو الكلمة)العنصر احمليل  -
 (اإلحايلالذي يستقبل الفعل )احملال إليه  -

فاإلحالة عالقة داللية أي أن عناصرها مرتابطة دالليا و معنويا، رغم أهنا ال تعتمد على قواعد 
 .حنويّة

مما تقدم، ميكن القول أّن اإلحالة هي عملية ربط بني ألفاظ معينة و ما تشري إلية من أشياء أو 
ملقام، و تلك األلفاظ احمليلة معان أو مواقف تدل عليها عبارات أخرى يف السياق، أو يدل عليها ا

حيث تشري هذه ... الضمائر، أمساء اإلشارة، املقارنة،: تعطي معناها عن طريق قصد املتكلم، مثل
 .األلفاظ إىل أشياء سابقة أو الحقة، قصدت عن طريق ألفاظ أو عبارات

 
                                                           

.14روبورت دو بوجراند، النص و اخلطاب و اإلجراء، ص 1  
.111األزهر الزنّاد، نسيج النص، ص  2  
.41ط النصي بني الشعر و النثر، صبزاهر بن مرهون الداودي، الرتا  3  
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 :أدوات اإلحالة :ثانًيا 
 :الضمائر .1

و ضمائر . ضمائر احلضور و ضمائر الغياب: احلضور و الغياب إىل تتفرع الضمائر العربية حسب
متكلم و هو مركز املقام اإلشاري،  إىل املخاطب يقابله يف ذلك املقام و : احلضور تتفرع بدورها إىل
 1.يشاركه فيه، و هو املتقبل

حييل إىل ، و قد (اسم)يتعدد دور الضمري يف عملية اإلحالة، فقد حييل إىل كلمة مفردة أحيانا
مجلة، كما قد حتيل إىل تركيب أو خطاب متكامل هذا إضافة إىل قدرته على اإلحالة إىل سياق 

 .مقامي خارج النص
كما أن الربط بالضمري بديال إلعادة الذكر و االختصار و االقتصار على العناصر املهمة مما     

إذا كانت العالقة بني اجلملتني ( الضمري)يضفي على النص خفة و مرونة، و ميكن أن يستغىن عليه 
 2.أو طريف اخلطاب واضحة فال حيتاج إىل ربط خارجي بالضمري أو غريه

 :أمساء اإلشارة .2
و نقصد هبا أمساء اإلشارة املكانية و الزمانية، و كذلك الظروف الدالة على االجتاه، حتدد مواقعها 

و ميكن  3.إذا ربطت مبا تشري إليه يف الزمان و املكان داخل املقام اإلشاري،  هي ال تفهم إال
 :تصنيف أمساء اإلشارة حسب أنواعها إىل

 (هذه، هاتان، هذان، هؤالء)، أو انتقائية (هذا)، أو حيادية(هنا، هناك: )ظرفية
 (هذا، هذه)، و القرب (ذاك، ذلك، تلك)أو حسب البعد 

 و أمساء الإلشارة هي مثل الضمائر من حيث إمكانية أن تكون اإلحالة إىل عنصر واحد أو 
 4.شخص أو شيء ما، أو إىل أشياء متعددة أو إىل خطاب

                                                           
  .111، ص1111، 1يك، علم النص مدخل متداخل االختصاصات، ترمجة سعيد حسن حبريي، دار القاهرة للكتاب، مصر، طفاندا: ينظر 1

.161خليل بن ياسر البطاشي، الرتابط النصي يف ضوء التحليل الّلساين للخطاب ، ص: يُنظر  2  
.111فاندايك، علم النص، ص  3  
.114ي يف ضوء التحليل الّلساين للخطاب، صخليل بن ياسر البطاشي، الرتابط النص: يُنظر  4  
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شار إليه فتحيل عليه و  ترتبط به، و فهمها رهني استحضار ذلك 
ُ
إّن أمساء اإلشارة تعّوض امل

شار إليه استحضار عهد أو إدراك حسي أو
ُ
 1.غريه امل

 :املقارنةأدوات  .3
. التطابق، التشابه و االختالف: هي نوع من أنواع اإلحالة باستعمال مجلة من العناصر العامة مثل

الكمية و الكيفية، فهي من منظور االتساق ال ختتلف عن الضمائر و أمساء : أو عناصر خاصة مثل
 2.اإلشارة يف كوهنا نصّية

 أقسام اإلحالة: ثالثًا
 :منيز بني ضربني من اإلحالةميكن أن 

و هي إحالة إىل عنصر داخل النص، و تتفرع بدورها إىل إحالة مقالّية قبلّية، و : إحالة مقالّية
 :هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيمايلي.  إحالة مقالّية بعديّة

 .صو هي إحالة على عنصر خارج الن: إحالة مقامّية
 Endophoric( الداخلّية)اإلحالة املقالّية  .1

إحالة على العناصر الّلغويّة الواردة يف : "و تعرف أيًضا باإلحالة النصّية كوهنا تتعلق بالنص، و هي
و هي اإلشارة إىل العالقات اإلحالّية داخل النص، سواء أكان ذلك  3".امللفوظ، سابقة أو الحقة

 .بالرجوع إىل ما سبق، أم باإلشارة إىل ما سوف يأيت داخل النص
مصطلح استخدمه بعض الّلغويني لإلشارة إىل عالقات : "فريى أهنا( صبحي إبراهيم الفقي)ا أمّ 

 4".التماسك اليت تساعد على حتديد تركيب النص

                                                           

.111األزهر الزنّاد، نسيج النص، ص  1  
. 119صاملرجع نفسه،  : ينظر  2  
  3 .111، صاملرجع نفسها 
.41صبحي ابراهيم الفقي، علم الّلغة النصي بني النظرية و التطبيق، ص  4 
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نعين بذلك أن هذا املصطلح يركز على العالقات بني العناصر املوجودة يف النص، و ال يُعىن 
كلمة، أو عبارة، أو مجلة و مجلة أو فقرة و   فقد تكون بني ضمري و. بالعناصر اخلارجّية يف النص

 .غريها من األمناط الّلغويّة
 (:هاليداي و رقية حسن)و للتوضيح أكثر ميكن أن نستعني باملثال الذي قّدمه كل من 

 .اغسل و انزع نوى ست تفاحات، ضعها يف صحن مقاوم للنار -
و ما . يف اجلملة األوىل( ست تفاحات)يف اجلملة الثانية حييل إىل ( ها)غين عن البيان أن الضمري 

 1.جعل اجلملتني متسقتني هو وظيفة اإلحالة
 .و يف هذا املقام ميكن القول بأن اإلحالة املقالّية تساهم يف حتقيق ترابط النص كوهنا متعلقة بالنص

 : نوعان( الداخلّية)و اإلحالة النصّية 
 Anaphoraإحالة قبلّية إىل سابق  1-1
حسب  2".أو عبارة تشري إىل كلمة أخرى سابقة، يف النص أو احملادثة و هي استعمال كلمة"

هي اإلشارة ملا سبق : "، و يضيف يف موضع آخر عن وظائفها قائال(صبحي ابراهيم الفقي)تعريف 
من ناحية، و التعويض عنه بالضمري أو بالتكرار، أو التوابع، أو باحلذف من ناحية أخرى، و من مثة 

و منه نستطيع القول أن اإلحالة هلا عدة أساليب ميكن من  3".التماسك النصياإلسهام يف حتقيق 
خالهلا خلق اتساق النص، فقد تكون باحلذف أو بتكرار كلمة واحدة أو عبارة واحدة يف مجلتني 

 .متعاقبتني
و فيها جيري  ها تعود على مفسر سبق التلفظ به،4نقول إحالة على سابق أو إحالة بالعودة، كون

 تعويض لفظ املفسر الذي كان من املفروض أن يظهر حيث يرد مضمر، و ليس األمر كما استقر يف 

                                                           

.14حممد خطايب، لسانيات النص مدحل إىل انسجام اخلطاب، ص  1  
.81صبحي ابراهيم الفقي، علم الّلغة النصي بني النظريّة و التطبيق، ص  2  
.89ص ،املرجع نفسه  3  
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الدرس الّلغوي، حيث جيري اإلعتقاد أن املضمر يعوض لفظ املفسر املذكور قبله، فتكون اإلحالة 
 1.بناء النص على صورته التامة اليت كان من املفروض أن يكون عليها

 Cataphoraديّة إىل الحق إحالة بع 1-2
استعمال كلمة أو : "و هو النوع الثاين من اإلحالة النصّية، و يعرف علماء الّلغة هذا املصطلح بأنه

ميكن أن يعود على  2".عبارة تشري إىل كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل الحقا يف النص
 الشأن يف العربية أو غريه من عنصر إشاري مذكور بعدها يف النص و الحق عليها، من ذلك ضمري

فمهما تعددت أنواع اإلحالة فإهنا تقوم على مبدأ واحد هو االتفاق بني العنصر  3.األساليب
 4.اإلشاري و العنصر اإلحايل

يتفق علماء النص من حيث املبدأ على أّن هذا النوع من اإلحالة هو تقدم العنصر اإلحايل على 
ره الذي يعود عليه و حييل إليه، و هي بذلك مفّسره، يعين ورود العنصر اإلح ايل قبل مرجعه و مفسِّ

 .عكس اإلحالة القبلّية
حال إليه  -

ُ
هناك تقسيم آخر لإلحالة باعتبار املدى الذي يفصل بني العنصر احمليل و العنصر امل

 :إىل قسمني
حيث جتمع بني العنصر  و تكون على مستوى اجلملة الواحدة،: إحالة ذات املدى القريب .1

 .اإلحايل و مفسره
و تكون بني اجلمل املتصلة أو اجلمل املتباعدة يف فضاء النص، و : إحالة ذات املدى البعيد .1

 5.اإلحالة يف هذا النوع ال تتم يف اجلملة األوىل األصلّية
 
 

                                                           

.119فاندايك، علم النص، ترمجة سعيد حسن حبريي، ص: يُنظر  1  
.41صبحي ابراهيم الفقي، علم اّلغة النصي بني النظرية و التطبيق، ص  2  
.111األزهر الزنّاد، نسيج النص، ص  3  
.119فاندايك، علم لغة النص، ص: يُنظر  4  
.111أمحد عفيفي، حنو النص، ص  5  
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 Exophora( اخلارجّية)اإلحالة املقامّية  .2
و هو اإلتيان بالضمري للداللة على أمر ما غري مذكور يف النص  و هي إحالة إىل خارج النص،

اإلحالة لغري ( "أمحد عفيفي)مطلًقا، غري أنه ميكن التعرف عليه من سياق املوقف أو كما يُطلق عليه 
 1"مذكور
 األمناط الّلغويّة اليت تشري إىل املوقف اخلارج عن الّلغة،: "إىل" اإلحالة اخلارجّية"يشري مصطلح    

 2"غري أن هذا املوقف يشارك األقوال الّلغويّة
إن اإلحالة املقامّية هي إحالة عنصر لغوي إحايل على عنصر إشاري غري لغوي موجود يف املقام 
اخلارجي، كأن حييل ضمري املتكلم املفرد على ذات صاحبه املتكلم، حيث يرتبط عنصر لغوي إحايل 

ميكن أن يشري عنصر لغوي إىل املقام ذاته، يف تفاصيله   .بعنصر إشاري غري لغوي و هو ذات املتكلم
و مهما . أو جممال، إذ ميثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقال بنفسه، فهو ميكن أن حييل عليه املتكلم

تعددت أنواع اإلحالة فإهنا تقوم على مبدأ واحد هو اإلتفاق بني العنصر اإلشاري و العنصر 
 3.اإلحايل
هذا النوع من اإلحالة يتوقف على معرفة سياق احلال، أو األحداث و املواقف اليت حتيط    
و هذا ما يربز أمهية معرفة أسباب النزول يف النص القرآين، إذ كثريا ما يغمض على القارئ . بالنص

 .عودة الضمري بسبب عدم معرفة هذه املناسبات
صنف حييل على مقّومات حدث : ان خمتلفانكما ميكن القول بأن اإلحالة املقامّية صنف    

التخاطب أي املتكلم و املخاطب و زمان التلفظ فيتسم بسمة احلضور و يعرب عن تقارن إحايل 
تأكيًدا على مسة احلضور التخاطيب مبفهوم احلضور الذي أثبته النحاة باعتباره مقاباًل لسمة الغياب و 

 و هي مسة تسجلها الّلغة و جتعل لعناصرها مميزات . اديّةمنقطًعا كل االنقطاع عن الداللة احلسّية امل

                                                           

.111أمحد عفيفي، حنو النص، ص  1  
.41، ص1، ج1111، 1صبحي ابراهيم الفقي، علم الّلغة النصي بني النظريّة و التطبيق، دار قباء، القاهرة، مصر، ط  2  
.111األزهر الزنّاد، نسيج النص، ص: يُنظر  3  
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خمصوصة، و صنف حييل على ما هو حاضر يف املقام التخاطيب بفضل إشارة حسّية يوقعها املتكلم 
و لئن كان احملال عليه هبذه األمساء يتحدد بفضل احلضور احلسي فإن هذه . و ختص اسم اإلشارة

 1. تكلم للمخاطب إىل شيء حاضر قريب أو بعيداألمساء قد محلت دليل إشارة امل
 جتليات اإلحالة يف سورة املزمل: رابعا

و منه حناول يف  تساهم اإلحالة يف حتقيق الرتابط النص على مستوى السطح يف النص القرآين،
هذا اجلزء من الدراسة أن نستخرج معظم اإلحاالت النصّية و الوقوف عليها لشرحها و دراستها 
باالستعانة ببعض التفاسري القرآنية، و هذا لكشف النظام الّلغوي املشّكل للسورة للوصول إىل القيمة 

 .بني الشكل و الداللةالداللّية هلا، كون أي نص مهما كان نوعه إمنا هو تعاضد و تكامل 
  :فكانت اآليات األوىل من سورة املزمل بعد

 ﴿                          

  ﴾* 

أي املزمل على  (أنت)عنصرًا إحالًيا يعود يف البنية العميقة على املخاطب  "قم"يتضمن الفعل 
 .سبيل اإلحالة القبلّية

و هي إحالة إىل سابق ضمرييّة جمسدة الضمري املتصل  "منه"و " نصفه": كما تتجلى اإلحالة يف
نصف اللّيل أو انقص من الّليل : تعود على الّليل، إذ لو جرى الكالم على نظم واحد لقيل( ـاهلاء)

 .قلياًل 

                                                           
 81، ، الندوة العلمّية الثانية جلامعة القريوان، مسكيلياين، القريان(املشريات املقامّية منوذجا)نرجس باديس، داللة احلضور يف اإلحالة املقامّية  :ينظر 1

  .5ص، 1116نوفمرب 
(.8-1)سورة املّزّمل ، اآليات  *
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 ): عليه و سلم فاّلّل تعاىل يقول لنبيه صّلى اّللّ  )  يا حممد كّله(  )  منه

(  )1 أي قلياًل بدل الكل و الضمري يعود على الّليل، أو(   ) عطف على األمر

 2.و الضمري اجملرور يعود على الّليل أيًضا مقيًدا باالستثناء (قم) السابق

﴿ :قال تعاىل               ﴾* 

 ): اإلحالة يف قوله تعاىل )  املتصل إمنا يعود على ( اهلاء)إحالة قبلية ضمرييّة، فالضمري

جاء الكالم بصيغة األمر و . أو زد على الّليل و رّتل القرآن ترتياًل  :الّليل، و تقدير الكالم أن يكون
هو موّجه للرسول صّلى اّلّل عليه وسلم، حيث خرّيه اّلّل تعاىل ذكره حني فرض عليه قيام الّليل بني 
هذه املنازل، أي ذلك شاء فعل، فكان عليه الصالة و الّسالم و أصحابه فيما ذُِكر يقومون الّليل حنو 

أوىل من جعل النصف العاري منه بالكلّية و إن  3امهم يف شهر رمضان حىت خفف اّلّل عنهم،قي
 4.تساويا كمية

  ﴿ :  قال تعاىل         ﴾  **    

اإلهلّية، إحالة مقامّية استعمل الضمري الوجودي بصيغة اجلمع تعظيًما للذات  (  )قوله تعاىل 

 .على سبيل اإلحالة املقامّية( اّللّ )فهو يعود إىل لفظ اجلاللة 

                                                           
اد معروف و عصام فارس احلرستاين، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،  الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الكرمي، حققه بشار عو  1
  .898، ص1، م 1،1994ط
  .111، د ط، د ت، ص(تبارك) 19األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و السبع مثاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ج 2
 (.4)سورة املّزّمل، اآلية * 
.894يان عن تأويل آي القرآن، صالطربي، جامع الب  3  
.111األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاين، ص  4  
(.5)المّزّمل، ص سورة  
**
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و هي إحالة مقامّية، فالكاف تعود على املزمل و  ()كما تربز اإلحالة يف قوله تعاىل 

 هو الرسول صّلى اّلّل عليه وسلم، فحذف لفظ املزمل لتجنب التكرار، و بقي الضمري ليدل عليه،
 سنلقي عليك أيها املزمل قواًل ثقياًل : ألن تقدير قوله تعاىل هو

إمنا أمرتك بصالة الّليل، ألنّا سنلقي عليك قواًل عظيًما، فال بد من صريورة نفسك : فكأنه قال
أّما  ىل أمتك،إو إليك مستعدة لذلك الفعل العظيم، و ال يكون ذلك إاّل بصالة الّليل، أي سنوحي 

ثقله عليك فلما فيه من تبليغ الرسالة، و ما يلحقه من األذى فيه، و ما يلزمه من قيام الّليل،  جماهدة 
 1.أّما ثقله على أمته فَِلما فيه من األمر و النهي و احلدود. النفس، و ترك الراحة 

 ﴿:  قال تعاىل              ﴾* 

): اإلحالة يف قوله تعاىل    )  ضمرييّة إىل سابق، يعود ضمري الغائب املنفصل

كما جيدر   للمؤنث املفرد على اسم ذكر سابًقا و هو ناشئة الّليل على سبيل اإلحالة القبلّية النصّية،
اإلشارة إىل إحالة أخرى حيث ُحذف الضمري يف اجلزء الثاين من اآلية و كان الربط بينهما بأداة 

إن ناشئة : )و هذا من أرقى الصور البالغّية يف القرآن و سحر نظمه، فلو قال تعاىل( الواو)الربط 
 .ضمريلكان ثقل يف العبارة لتكرار ال( الّليل هي أشد وطًئا و هي أقوم قياًل 

معناه إن ساعات الّليل، ألهنا تنشأ ساعة بعد ساعة و معناه إن ساعات الّليل " إن ناشئة الّليل"
 هي ساعات التهجد من الّليل، وهي أشد وطًئا أي أكثر ثقاًل و أبلغ (: جماهد)الناشئة، و قال 

لفراغ البال،  أي أصوب للقراءة، و أثبت للقول،( و أقوم قيال)مشقة، ألن الّليل وقت الراحة، 
و بالتايل فإن الّليل أشد ثباتًا من النهار و أثبت يف القلب، و ذلك أن  2.وانقطاع ما يشغل القلب

 1.العمل بالّليل أثبت منه يف النهار حلضور القلب و هدوء األصوات
                                                           

.115، ص11،ج1116، 1الطربسي، جممع البيان يف تفسري القرآن، دار املرتضى، بريوت، لبنان، ط  1 
(.6)سورة املّزّمل، ص *    
.116جممع البيان يف تفسري القرآن، ص الطربسي،  2  
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  ﴿ : قال تعاىل          ﴾* 

)تتجسد اإلحالة يف هذه اآلية من خالل قولك    )  و هي إحالة ضمرييّة إىل سابق، تعود

 :إىل املزمل الذي ورد ذكره يف أول السورة و فيه وجهان؛ األول( الكاف)أداة اإلحالة و هي الضمري 
فلهذا السبب أمرتك . إن لك يف النهار تصرفا و تقلبا يف مهماتك فال تتفرغ خلدمة اّلّل إال بالّليل

إن فاتك من الّليل شيء من النوم و الراحة فلك يف النهار فراغه فاصرفه : الثاين. بالصالة يف الّليل
 .لمفمن خالل هذا نالحظ توجيه الكالم إىل الرسول صّلى اّلّل عليه وس 2.إليه

إن لك يا حممد يف النهار منصرفًا و : كما نستطيع القول أن املقصود من قوله تعاىل هو فيما معناه
إن مذاهبك يف النهار، و مشاغلك كثرية، فإنك حتتاج : منقلًبا إىل ما تقضي فيه حوائجك، و املراد

القراءة، فاجعل ناشئة الّليل فيه إىل تبليغ الرسالة، و دعوة اخللق، و يف الّليل يفرغ القلب للتذكري و 
 3.لعبادتك، لتأخد حبظك من خري الدنيا و اآلخرة

﴿ :  قال تعاىل                    ﴾** 

)تظهر اإلحالة يف هذه اآلية يف لفظ قوله  )و( )  على  (أداة اإلحالة)تعود الكاف

 .ذُكر يف أول السورة. املزمل فهو احملال عليه

"املتصلة إمنا تعود على لفظ ( اهلاء)أّما األداة الثانّية اليت وردت يف هذه اآلية و هي   " املذكورة

 .كالمها إحالة قبلية ضمرييّة.  من قبل، فهي إحالة عما سبق ذكره يف اآلية

                                                                                                                                                                                     

.115األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاين، ص  1  
(.1)سورة املّزّمل، اآلية   *  
.111الفخر الرازي، التفسري الكبري  مفاتيح الغيب، ص  2  
.116الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص  3  

(.1)سورة املّزّمل، اآلية **   
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يقول تعاىل . أحدمها الذكر، و الثاين التبتل: مر بشيئنينفهم من خالل هذه اآلية أن اّلّل تعاىل أ
يقول و انقطع إليه انقطاًعا حلوائجك و " وتبتل إليه تبتياًل "فادعه به " اسم ربك"يا حممد " و اذكر"

 1.عبادتك دون سائر األشياء غريه

﴿: قال تعاىل                      ﴾*  

)اإلحالة يف قوله تعاىل     )  ( ربّ )ضمري الرفع املنفصل يعود على كلمة ( هو)فالضمري

أما ( ال إله إاّل رب املشرق و املغرب)اليت ذُكرت يف أول اآلية على سبيل اإلحالة القبلية، أصل القول 

)يف لفظه ( اهلاء)الضمري املتصل الثاين   )  أي أن ( رب املشرق)فهي أيًضا تعود على

 .اختد اّلّل وكياًل : املقصود منه هو

(     ) أي حفيظًا للقيام بأمرك ال "فاختده وكيال"أي ال أحد حتق له العبادة سواه ،

 كافًيا ملا وعدك به،   معناه اختده: ، و قيل2ينبغي أن يعبد إله سوى اّلّل الذي هو رب املشرق و املغرب
، و املعىن أنه ملا ثبت أنه ال إاله إاّل 3و فوض أمرك إليه جتده خري حفيظ و كاف. و اعتمد عليه

 .4هو لزمك أن تتخده وكياًل 

﴿  :  قال تعاىل                    ﴾**   

                                                           

.895الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن آي القرآن، ص 1  
(.9)آلية اسورة املّزّمل،*   
.895الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، ص  2  
.116الطربسي، جممع البيان يف تفسري القرآن، ص  3  
.119الفخر الرازي، التفسري الكبري و مفاتيح الغيب، ص   4  

(.11)اآلية  سورة املزمل،  ** 
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)اإلحالة يف اآلية الكرمية يف قوله تعاىل  تتجلى   )  إمنا يعود على ( هم)فالضمري املتصل

عرّب (  و اهجر املشركني يا حممد: )فتقدير القول. اليت ورد ذكرها يف اآلية اليت بعدها( املكذبني)لفظة 
 .فهي إحالة بعدية ضمرييّة: عنها بلفظ املكذبني، إذن

اصرب يا حممد على ما يقول املشركون من قومك : يقول تعاىل ذكره لنبيه صّلى اّلّل عليه و سلم
فاصرب على ما )املعىن أنك ملا اختدتين وكياًل . 1لك، و على أذاهم، و اهجرهم يف اّلّل هجرًا مجياًل 

قيامك بإصالح و فّوض أمرهم إيل، فإين ملا كنت وكيال لك أقوم بإصالح أمرك أحسن من ( يقولون
 .2أمور نفسك

﴿:  قال تعاىل                    ﴾* 

)اإلحالة يف قوله تعاىل   )  الياء ضمري متصل إمنا يعود على املتكلم و هو اّلّل سبحانه و

 .تعاىل على سبيل اإلحالة املقامّية

): تعاىلو يف قوله   )  يعود على املكذبني على سبيل اإلحالة القبلية( هم)الضمري املتصل. 

يعين تعاىل دعين يا حممد و املكذبني بآيايت، وأخدهم بالعذاب الذي بسطته هلم قليال حىت يبلغ 
ذلك أنه إذا اهتم إنسان مبهم و كان غريه قادر على كفاية ذلك املهم على سبيل  ،3الكتاب أجله

 4.التمام و الكمال، قال له ذرين أنا و ذاك، أي ال حاجة مع اهتمامي بذلك إىل شيء آخر

                                                           

.895الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص  1  
 2 .111األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاين، ص   

.11سرة املّزّمل، اآلية *   
.196الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص   3  
.111صالفخر الرازي، تفسري الكبري و مفاتيح الغيب،    4  
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﴿ : قال تعاىل                     

  ﴾*   

)اإلحالة يف قوله تعاىل    )  تتجسد يف ضمري املتكلم و هو اّلّل عّزوجل، و مل يتم ذكره

: فكأنه تعاىل قال لرسوله عليه الصالة و السالم. ذِكرًا صرحًيا يف هذه اآليات، و منه فاإلحالة مقامّية
: ، و ذكر أمورًا أربعة، أوهلا1منهم أشد االنتقام ِكْل أمرهم إيلَّ و مهلهم قليال ألن عندي ما انتقم به

): و هي نار تسعر، و ثالثها (): و هي القيد، و ثانيها ()قوله     

  )و هي ما يغص به اإلنسان، و ذلك الطعام هو الزقوم، و رابعها :(   )  و

و كل هذه  2املراد منه سائر أنواع العذاب و ميكن محل هذه املراتب األربعة على العقوبة الروحانّية،
و اجلمل األربعة السابقة هي . األمور إمنا ترجع إىل اّلّل سبحانه و تعاىل، فهو الذي يعذب عباده

 .معطوفة على لفظ اجلاللة

:  قال تعاىل                   

** 

)قوله         ) يقول و كانت اجلبال رماًل سائاًل متناثرًا، فاملهيل

 3.هلت الرمل فأنا أهيله، و ذلك إذا ُحرِك أسفله، فاهنال عليه من أعاله: مفعول من قول القائل

                                                           

(.11-18)سورة املّزّمل ، اآلية *   
.111األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظني و السبع املثاين، ص   1  
.111الفخر الرازي، تفسري الكبري و مفاتيح الغيب، ص  2  

(.41)المّزّمل، صسورة  
**

  

.896الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص   3  
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 ﴿: قال تعاىل               

                            

  ﴾* 

  )اإلحالة يف قوله تعاىل   )  اّلّل، و ذكر نون اجلماعة و فهي فاعل صوري يعود على

و قد جاءت بصيغة اجلمع لتعظيم الذات اإلهلية على سبيل اإلحالة (حنن)تعوض بضمري املتكلم 
 .املقامّية

تتجلى يف ضمري اجلمع املتصل، و هي إحالة إىل سابق املقصود منها هم  ()أّما يف قوله  

ميكن اإلشارة إىل إحالة أخرى يف نفس اآلية تظهر يف اتصال الضمري حبرف اجلر  كما. الكفار

)يف قوله تعاىل ( على)    ) على سبيل اإلحالة القبلّية ضمرييّة. 

فال بد من  أرسلنا إىل فرعون رسواًل فعصاه، فأخذناه أخًذا وبياًل فعصيتم ذلك الرسول،: التقدير
بدعائه إىل احلق، ( موسى)مثلما أرسلنا من قبلكم إىل فرعون مصر رسواًل  1.أخذهم أخًذا وبياًل 

(        )  ،الذي أرسلناه إليه(           )  أي أهلكناه

حّذرهم سبحانه أن يناهلم مثلما نال  مع كثرة جنوده و سعة ملكه، يعين الغرق، 2و من معه مجيًعا،
 3.فرعون و قومه

                                                           
(41-45سورة المّزّمل، ص

 *
 

.111الرازي، تفسري الكبري و مفاتيح الغيب، صالفخر   1  
.891الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص  2  
.111الطربسي، حمجمع البيان يف تفسري القرآن، ص  3  
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و الوبيل هي العصا الضخمة، و منه الوابل للمطر العظيم قطره خارج عن التشبيه جيء به إليدان 
 1.املخاطبني بأهنم مأخودون مبثل ذلك و أشد

:  قال تعاىل                       * 

)اإلحالة وردت يف قوله    ) و(    )  و هي إحالة إىل سابق ضمرييّة تعود على

 .املكذبني من قوم فرعون الذين َعَصو الرسول صّلى اّلّل عليه وسلم

(         )  و مل تؤمنوا برسولكم( )  يوم أي عقاب(    

   )  و هو مجع أشيب، و هذا وصف لذلك اليوم و شدته، كما يقال هذا أمر يشيب 

بأي شيء يتحصنون من : منه الوليد، و تشيب منه النواصي، إذا كان عظيًما شديًدا، و املعىن
 2.عذاب ذلك اليوم الذي فيه تشيب الولدان لشدة هوله و كربه

﴿ : قال تعاىل                ﴾**     

)اإلحالة يف قوله تعاىل     )(اهلاء ) اليت ورد ذِكره يف ( اليوم)ضمري متصل يعود على

 .إذن، فاإلحالة قبلّية. اآلية السابقة

)أّما اإلحالة يف قوله تعاىل  ) ،حيث فهمنا من سياق اآلية أن املراد من  اإلحالة مقامّية

 .الضمري هو اّلّل عّزوجل، فهو الذي توّعد املكذبني بالعذاب

                                                           

.119األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاين، ص  1  
(.41)سورة المّزّمل، اآلية 

*
  

.891الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، ص  2  
(.41)المّزّمل، ص سورة  
**
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)و قوله         )كان وعد اّلّل من أمر أن يفعله مفعواًل، : قول تعاىل ذكرهي

فاحذروا ذلك اليوم : يقولألنه ال خيلف وعده، و ما وعد أن يفعله، تكوينه يوم تكون الولدان شيًبا، 
 1.أيها الناس، فإنه كائن ال حمالة

)، (اليوم)تعود على ( اهلاء)      )  هذا وصف بالشدة أيًضا، و أن السماء

و املعىن أن السماء تنفطر و تنشق  2على عظمها و قوهتا تنفطر فيه، فما ظنك بغريها من اخلالئق،

"و قيل . و قيل بسبب ذلك اليوم و هوله و شدته. يف ذلك اليوم من هوله  "3.بأمر اّلّل و قدرته 

 ﴿ : قال تعاىل                     *      

و تعود اإلشارة على الّلفظة اليت بعدها ( هذه)أداة اإلشارة  اإلحالة يف هذه اآلية تتجلى يف
 .إذن، فاإلحالة إشاريّة بعديّة(. تذكرة)

(        )  اليت يذكر هبا ( املوعظة)أي عظة ملن أنصف من نفسه، و التذكرة

). ما يعمل عليه              ) أي فمن شاء من املكلفني، اخّتد إىل

إن هذه اآليات اليت ذكر  4ثواب ربه سبياًل ألنه قادر على الطاعة اليت لو فعلها وصل إىل الثواب،
يقول عربة و عظة ملن اعترب و ( تذكرة)فيها أمر القيامة و أهواهلا، و ما هو فاعل فيها بأهل الكفر 

 5.اتعظ

                                                           

.891الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص  1  
.115الفخر الرازي، تفسري الكبري و مفاتيح الغيب، ص  2  
.111جممع البيان يف تفسري القرآن، ص  ،الطربسي   3 
(.19)سورة املّزّمل، ص*   
.119الطربسي، جممع البيان يف تفسري القرآن، ص  4  
.891الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص  5  
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قال تعاىل ﴿                      

                           

                           

                          

                           

                    

                             

     ﴾* 

): اإلحالة يف قوله تعاىل                )  إحالة قبلية

 .ضمريية، تعود على سابق و هو املزمل، فالكالم خمصوص موجه إىل الرسول صّلى اّلّل عليه وسلم
إن ربك يا حممد يعلم أنك تقوم أقرب من : "إن اّلّل تعاىل يقول لنبيه حممد صلى اّلّل عليه وسلم

)،1"ثلثي الّليل مصلًيا      )  إحالة قبلّية ضمرييّة فاهلاء تعود على الّليل، أي نصف

                                                           
(.02)المّزّمل، ص سورة  
*
  

.891الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص  1  



 جتليات اإلحالة يف سورة املزمل.............................................الثاين الفصل  
 

 
53 

أنك تقوم يف بعض الّليايل قريًبا من الثلثني، و يف بعضها قريًبا من نصف الثلثني، و : الّليل، و املعىن
 1.من ثلث الثلثني

          ) تتجلى يف أداة اإلحالة  (الذين معك)إحالة قبلّية ضمرييّة

عطف على الضمري املسترت يف تقوم و حسن الفصل بينهما، أي ( مع)املتصلة حبرف اجلر ( الكاف)
 .الذين كانوا مؤمنني باّلّل حني فرض عليهم قيام الّليل 2.و تقوم معك طائفة من أصحابك

(          )(حتصوه)  إحالة قبلّية ضمرييّة حيث يعود الضمري

 على الّليل، فالضمري عائد على مصدر مقدر، أي علم أنه ال ميكنكم إحصاء مقدار كل واحد من 
أجزاء الّليل و النهار على احلقيقة، و ال ميكنكم أيًضا حتصيل تلك املقادير على سبيل الطعن و 

 3.اإلحتياط إاّل مع املشقة التاّمة

(   ) ،بأن جعله  4إذا عجزمت و ضعفتم عنه، و رجع بكم إىل التخفيف عنكم

 .تطّوًعا، و مل جيعله فرًضا

): يقول تعاىل         )  يقول فاقرؤا من الّليل ما تيسر لكم من

املتقني، و متت اإلشارة إليهم سابًقا؛ القرآن يف صالتكم، و هذا ختفيف من اّلّل و هو خياطب عباده 
 .قبلّية ضمرييّة حيث أشار إليهم من خالل واو اجلمع املتصلة بالفعل ةو بالتايل فاإلحال

                                                           

.119الطربسي، جممع البيان يف تفسري آي القرآن، ص  1  
.111ن العظيمو السبع املثاين، صاأللوسي، روح املعاين يف تفسري القرآ  2  
.116الفخر الرازي، تفسري الكبري و مفاتيح الغيب، ص  3  
.891الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن العظيم، ص  4  
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(                        

                     )   فيما معناه أن اّلّل تعاىل قد عِلم

و املعىن لتعذر القيام على املرضى و الضاربني يف األرض للتجارة و اجملاهدين يف سبيل . كذا و كذا
و أما املسافرون و اجملاهدون فهم  أما املرضى فإهنم ال ميكنهم االنشغال بالتهجد ملرضهم،. اّللّ 

يف اآلية الكرمية إمنا يعود على هؤالء ( منكم)فضمري اجلمع  1مشتغلون يف الّنهار باألعمال الشاقة،
 . املرضى و اجملاهدين و الّتجار الذين لديهم أعذار لعدم قيامهم بعباداهتم، فهي إحالة قبلية ضمرييّة

َعِلَم ربكم أيها املؤمنني أن سيكون منكم أهل مرض، قد أضعفه املرض عن قيام  :فتقدير الكالم

)الّليل و آخرون يضربون يف األرض؛ أي يف سفر         )  ة قد سافروايف جتار 

)أضعفهم أيًضا عن قيام الّليل،  لطلب املعاش فاعجزهم             )  

يقول و آخرون أيًضا منكم جياهدون العدو فيقاتلوهنم يف نصرة دين اّلّل، فرمحكم اّلّل بالتخفيف 
 2.عنكم و وضع عنكم فرض قيام الّليل

(      )  يقول فاقرؤا اآلن إذ خفف عنكم من الّليل يف صالتكم ما تيسر

املقصود منها هو القرآن الكرمي، و هي إحالة قبلية ضمرييّة ( )و اهلاء ي قوله  3من القرآن،

 .حيث ورد ذكر القرآن يف اآلية السابقة

                                                           

.111الفخر الرازي، تفسري الكبري و مفاتيح الغيب، ص  1  
.899الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، ص  2  

.ن ، صاملرجع نفسه 3  
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(                      

                  ) 

( ) ( ) (  )و ما : إحاالت قبلّية تعد على املؤمنني، فاّلّل تعاىل يقول

أو غري ذلك  تقدموا أيها املؤمنون ألنفسكم يف دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقوهنا يف سبيل اّلّل،
من نفقة يف وجوه اخلري أو عمل بطاعة اّلّل من صالة أو صيام أو حج، أو غري ذلك من أعمال اخلري 

يف الدنيا و  1يف طلب ما عند اّلّل، جتدوه عند اّلّل يوم القيامة يف معادكم، هو خري لكم مما قّدمتم

)أعظم أجرًا، جيوز أن يكون صفة للهاء يف   ) 

(       ) أي أطلبوا مغفرته، إن اّلّل ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده، و ذو ،

ضمري اجلمع املتصل يعود على من تاب من عباد اّلّل  2رمحة فلن يعاقبهم على ذنوهبم بعد توبتهم،
 .على سبيل اإلحالة القبلّية

فاإلحالة . الحظنا أن نوع اإلحالة املسيطر هو اإلحالة الضمرييّة من خالل حتليلنا للسورة الكرمية،
بواسطة الضمائر سامهت يف حتقيق الرتابط النصي، ملا هلا من دور يف حتقيق الربط و هو التذكري 

و منه حتقيق الرتابط بأسلوب يليق جبزالة الذكر ، بالعنصر السابق جتنًبا للتكرار يف ذكر عناصر اجلملة
و أن املخاطب هو اّلّل عزوجل و كالمه موجه للبشريّة أمجعني، أّما فيما خيص قلة وجود  احلكيم،

اإلحالة املقامّية فهذا يعود إىل طبيعة النص القرآين يف حّد ذاته، فهو مرتبط مبوقف معني ال يتطلب 
 : و سيتم توضيح جتليات اإلحالة يف اجلدول التايل اخلروج عنه،

 

                                                           

.899ن ، ص لقرآلطربي، جامع البيان عن تأويل اا . 1  
.ملرجع نفسه، ص نا .  2  
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 وع اإلحالةن حملال إليها يللعنصر احملا رقم اآلية
 قبلّية ضمرييّة املزمل (أنت)قم  11
 (اهلاء)نصفه  18

 (اهلاء)منه 
 الّليل
 الّليل

 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة

 قبلّية ضمرييّة الّليل (اهلاء)عليه  14
 إنّا 15

عليك 
 (الكاف)

 -
 املزمل

 مقامّية
 قبلّية ضمرييّة

 قبلّية ضمرييّة الّليلناشئة  (هي)هي أشد  16
إن لك  11

 (الكاف)
 قبلّية ضمرييّة املزمل

 قبلّية ضمرييّة املزمل (أنت)اذكر  11
 إاّل هو 19

 (اهلاء)اختده 
رّب املشرق و 

 املغرب
 قبلّية ضمرييّة

 قبلّية ضمرييّة املكذبني اهجرهم 11
 ذرين 11

 مهلهم
 -

 املكذبني
 مقامّية

 قبلّية ضمرييّة
 مقامّية-  لدينا 11
 أنّا أرسلنا 15

 إليكم
 عليكم

 -
 الكفار
 الكفار

 مقامّية
 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة

 قبلّية ضمرييّة فرعون فأخدناه 16
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 تتقون 11
 كفرمت

 املكذبني
 املكذبني

 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة

 (اهلاء)به  11
 (اهلاء)وعده 

 اليوم
 

 قبلّية ضمرييّة

 (هذه)إّن  19
 (اهلاء)ربه 

 تذكرة
تعود على املكلفني 

 من عباد هللا
 

 إشاريّة بعديّة
 قبلّية ضمرييّة

إّن ربك  11
 (الكاف)

نصفه و ثلثه 
 (اهلاء)

الذين معك 
 (الكاف)

 (اهلاء)حتصوه 
 اقرؤا

تيسر منه 
 (اهلاء)

 أقيموا
 آتوا

 أقرضوا
واو )استغفروا 

 املزمل
 الّليل
 

 املزمل
 الّليل

 اّلّل املتقني عباد
 القرآن
 املؤمنني
 املؤمنني
 املؤمنني
 املؤمنني

 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة

 
 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة
 قبلّية ضمرييّة
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 (اجلماعة

 



 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــخامت



  خامتة   
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 : من خالل دراستنا هلذا املوضوع استنتجنا جمموعة من النتائج كاآليت

 يف أي عمل أديب، و  من بني عناصر الرتابط جند اإلحالة، حىت بات تواجدها أمر ضروري
 .ترتكه يف أي نصتساقي و الفّني و اجلمايل الذي ذلك لألثر اال

  ولسانيات النص من علوم الليغة احلديثة الظهور، إالي أنه يستقي مادته من النص كموضوع 
 .هدف

 اإلحالة وسيلة من وسائل الرتابط النصي إىل جانب احلذف و التكرار و الوصل. 
 هلا دور يف، و إحالة مقاليية أي إحالة إىل خارج النصإحالة مقاميية : تنقسم اإلحالة إىل 

 .حتقيق الرتابط ألهنا تربط السابق بالالحق يف النص
 ذات اجلانب اجلمايل، و يكمن مظهر مجاهلا يف ربطها السابق  اإلحالة من وسائل االتساق

 .بالالحق و استعمال الضمائر بشكل جينب التكرار اململ
  فيكون الدارس م يف خلق ما ُيسمى النصيية،اإلحالة من أهم العناصر اليت تسهال شك يف أني 

نطالقًا من معارفه السابقة و املعلومات اليت حبوزته، و يف تواصل مستمر مع نصه، فيفهمه ا
 .ي تلعبه اإلحالة بنوعيها لتحقيق الرتابط النصيبنا اإلشارة إىل الدور اهلام الذ هنا جيدر

 ميكن اختصار وظائف اإلحالة يف النقاط التالية : 
 .ب التكرار بذكر عناصر حميلة فقطاالختصار، وذلك من خالل جتن .1
 .تنظيم أفكار النص من خالل تقدمي املعلومات تدرجيًيا .2

 يف صنع النص أيًضا همابط النص و اإلحالة اخلارجيية تسهم يف تر فاإلحالة الداخليية تس. 
  ذا الشرط نكون أمام خطاب مرجعيية  أيمية اإلحالة يف ضمان التواصل، فحني تختل هتتبنيي

 . املتكلم فيه غري مرجعيية املخاطب
 



  خامتة   
 

 
61 

  ال شك يف أني القرآن الكرمي هو أبلغ ما مسعته العرب، و هو مثال يقتدى به يف متاسكه و
 .انسجامه و ترابطه

 كل طالب علم أو باحث،به  ، عسى أن نفيد وفقنا يف هذا العمليف األخري نأمل أن نكون قد 
 .فتقبل منيا يا هللا هذا العمل بالرضى و القبول
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 .عن عاصم حفصالقرآن الكرمي برواية 

 لّلغة العربية الكتب با

 .7002، 1إبراهيم خليل، يف الّلسانيات و حنو النص، دار املسرية، عمان، األردن، ط .1
املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر، حتقيق  ،(ه732أبو الفتح ضياء الدين ت)ابن األثري .7

 . ، د ت7، ج1حمي الدين عبد احلميد، القاهرة، ط
 .7001، 1أمحد عفيفي، حنو النص، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط .3
 .1993، 1زهر الننّاد، نسي  النص، املرزن الثقايف الرر،ي، بريوت، لبنان، طاأل .4
، روح ( ه1720د حممود األلويي البغدادي تأ،ي الفضل شهاب الدين السيّ )لويياأل .5

 79املراين يف تفسري القرآن الرظيم و السبع مثاين، دار إحياء الرتاث الرر،ي، بريوت، لبنان، ج
  .، د ط، د ت(تبارك)
تارا فرهاد شازر، املستوى الصويت من الظواهر الصوتّية عند النرزشي يف الربهان، عامل الكتب  .7

 .7013، 1، طاحلديث، أربد، األردن
، البيان و التبيني، دار الفكر، بريوت، (ه755أبو بكر عثمان عمر بن حبر ت ) اح اجل .2

 .7لبنان، د ط، د ت، ج
 :مجيل عبد اجمليد

 .1991بالغة النص مدخل نظري و دراية تطبيقّية، دار الرر،ي، القاهرة، مصر،  .8
 .7003أزتوبر  ،و جتلياته النقديّة، عامل الفكرعلم النص أيسه املررفّية  .9
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، اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، املكتبة (ه397أبو الفتح عثمان ت )  جّن ابن  .10
 .، د  ط، د ت7الرلمّية، مصر، ج

، دالئل اإلعجاز، حتقيق حممد عبد املنرم خفاجي، مكتبة (ه421عبد القاهر ت )اجلرجاين .11
 .1980القاهرة، د ط، 

الرتابط النصي يف ضوء التحليل الّلساين للخطاب، دار جرير،  خليل بن ياير البطاشي، .17
 . 7009، 1عمان، األردن، ط

، 1زاهر بن مرهون الداودي، الرتابط النصي بني الشرر و النثر، دار جرير، عمان، األردن، ط .13
7010. 
، أياس البالغة، دار الفكر، ( ه538أبو القايم جار هللا حممود بن عمر ت) نخمشريال .14

 .7007، 1لبنان، طبريوت، 
يرد مصلوح، من حنو اجلملة إىل حنو النص، جامرة الكويت، الكتاب التذزاري، بقسم  .15

 .1990الّلغة الرربّية، إعداد وديرة طه جنم، 
، 1يريد حسن حبريي، علم لغة النص مفاهيم و اجتاهات، دار نوبار، القاهرة، مصر، ط .17

1992.  
، الترريفات، دار الكتاب الرر،ي، (ه817علي بن حممد السّيد ت )الشريف اجلرجاين  .12

 .7بريوت، لبنان، ط
صبحي ابراهيم الفقي، علم الّلغة النصي بني النظريّة و التطبيق، دار قباء، القاهرة، مصر،  .18
   .1، ج7000، 1ط
 .1997صالح فضل، بالغة اخلطاب و علم النص، عامل املررفة، الكويت،  .19
، جممع البيان يف تفسري القرآن، (امني االيالم أ،ي علي الفضل أ،ي حسن الطربيي) طربييال .70

 . 10،ج7007، 1دار املرتضى، بريوت، لبنان، ط
طربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الكرمي، حققه بشار عواد مرروف و عصام فارس ال .71

 .2، م 1994، 1احلريتاين، مؤيسة الريالة، بريوت، لبنان،  ط
 .7004ر أبو خرمة، حنو النص، عامل الكتب احلديث، أربد، األردن، عم .77
  .30، ج1981، 1فخر الرازي، التفسري الكبري  مفاتيح الغيب،دار الفكر، طال .73
  .1990، 4حممد أ،ي بكر الرازي، خمتار الّصحاح، دار اهلدى، عني مليلة، اجلنائر، ط .74
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، املرزن الثقايف الرر،ي، بريوت، حممد خطا،ي، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب .75
 .1991، 7لبنان، ط

حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشرري  ايرتاتيجّية التناص، املرزن الثقايف الرر،ي، بريوت، لبنان،  .77
 .1997، 3ط
، لسان الررب، دار صادر، (ه211أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ت)منظورابن  .72

 .1992، 1بريوت، لبنان، ط
قرة، مدخل إىل التحليل للخطاب الشرري، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، نرمان بو  .78
 .7008، 1ط
، مغن الّلبيب، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، (ه271ت ) هشام األنصاريابن  .79

 .1991، 7املكتبة الرصريّة، صيدا، بريوت، ج
 الكتب املرتمجة

اخلطاب، ترمجة عبد القادر املهريي و محادي باتريك شارودو و دومينيك منغنو، مرجم حتليل  .30
 .7008صمود، منشورات دار ييناترا، املرزن الطن للرتمجة، تونس، 

ترمجة إهلام أبو غنالة و علي روبرت دو بوجراند و ولفغانغ دريلر، مدخل إىل علم اللغة،  .31
 .1997، 1خليل محد، مطبرة دار الكاتب، نابلس، ط

طاب و االجراء، ترمجة امام حسان، عامل الكتب، القاهرة، روبرت دو بوجراند، النص و اخل .37
 .1998، 1مصر، ط

فانديك، علم النص مدخل متردد االختصاصات، ترمجة يريد حسن حبريي، دار القاهرة  .33
 . 7001، 1للكتاب، مصر، ط
 اجملالت و الدوريات

راصر، عدد لة الفكر الرر،ي املحممد علي مقلد، جم ميخائيل باختني، مسألة النص، ترمجة .34
33 ، 1988 . 
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 الندوات و امللتقيات
، الندوة الرلمّية (املشريات املقامّية منوذجا)نرجس باديس، داللة احلضور يف اإلحالة املقامّية  .35

 .7007نوفمرب  30الثانية جلامرة القريوان، مسكيلياين، القريان، 
 املواقع اإللكرتونية

، 17:75، 30/17/7015يارة اموشنتّية، حتليل اخلطاب السردي،  .37
.http//ta5atub.com 
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 5..............................................................................................مدخل

 7...................................................................................مصطلح الخطاب
 9...................................................................................لسانيات الخطاب
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 01..........................................................................وظيفة اللسانيات النصية
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  01.................................................................................المحدثين   0.1 
 01............................................................................النص عند الغرب. 1

 51......................................................................مفهوم الترابط النصي -ثانيا
  11...................................................................الروابط بين الجمل في النص .0
 11....................................................................دور أدوات الربط في النص .1
 11........................................................................معايير الروابط النصّية  .1

 51...................................................في البنية السطحية آليات الترابط النصي -ثالثا
 15.......................................................................................التكرار: أوال
 18......................................................................................الحذف: ثانيا
 11..............................................................................(الوصل)الربط : ثالثا
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15............................................................................................تمهيد  
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 17......................................................................................الضمائر .0
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 امللخص

الّلسانيات النصّية هي جمال خصب ألي دراسة لغويّة، فهو مقصد الدراسات الّلغويّة احلديثة، فهو  
إذ جند  ،كأي علم له ضوابط و أجبديات يتوجب على كل باحث اإلّطالع عليها قبل الولوج إىل عامله

فهي من الوسائل اليت تساهم كشف أسرار النص و حتقق ما  من بني هذه القضايا ظاهرة اإلحالة،
 .يسمى بالرتابط النصي

ماذا نقصد باإلحالة؟ و ما هي أقسامها و أدواهتا؟ و :  و عليه فالتساؤل الذي حناول اإلجابة عنه هو
 .ما مدى مسامهتها يف حتقيق الرتابط النصي؟

مجلة من الشروط و املعايري، كاالتساق و يطلق مصطلح نص على كل متوالية من اجلمل تتوفر فيها 
 .االنسجام و الرتابط النصي، كل هذه املعايري جمتمعة تساهم يف خلق ما يسمى يف عامل النص بالنصّية

ن الرتابط هو شرط أّويل و ضروري كي يكون الكالم نًصا، و هو داليل من ناحية، و ذو طبيعة إ

ىل ضافة إالتكرار، احلذف، الربط باإللرتابط فهناك و باحلديث عن وسائل ا. خطية من ناحية أخرى

و هي جمال تطبيقنا على سورة املزمل حيث تطرقنا إىل استخراج اإلحالة بأنواعها القبلّية و  ،اإلحالة

لة اكتشاف الدور الذي تلعبه اإلحالة يف خلق الرتابط على مستوى و و حما البعديّة، الضمرييّة و اإلشاريّة 

 .النص القرآين

ن قد وفقنا فيما بسطناه يف هذا البحث و ما يتصل به، و أن يكون فيه من كو يف اخلتام نأمل أن ن و
ن يكون يف ذلك ، عسى أاإلحاالت النصية يف سورة ااملزمل: الكفاية ملن أراد اإلحاطة و الدراية مبوضوع

 .اخلري كّله



RESUME: 

    La Linguistique du texte est un champ fertile pour toute 
étude linguistique, est la destination pour les études de 
langues vivantes, est aussi au courant de ses contrôles et 
alphabétique que chaque chercheur doit visualiser avant 
d’entrer dans son monde, car on trouve parmi ces dossiers, 
moyens de phénomènes de renvoi qui contribuent pour 
découvrir les secrets du texte et texte thread est appelé 
vérification. 

   Et la question est donc tenter de répondre est : c’est quoi la 
définition de la référence ? Et quelles sont leurs étapes et leurs 
moyens ? Et quelle est leur contribution au script de 
cohérence?. 

   Le terme est appelé texte sur chaque séquence de phrases 
figurent parmi les conditions et les normes, telles que la 
cohérence et harmonie et interdépendance script, tous les 
critères contribuent ensemble à créer ce qu’on appelle dans le 
monde du texte. 

   Ce thread est une condition préalable et nécessaire pour 
être du texte au discours et évoque un caractère linéaire et 
d’autre part. Et en parlant de liaison il y a duplication, 
suppression, épissage en plus de la référence et d’un espace 
dans notre application sur Sourate muzzammil tellement 



éclairée extraire toutes sortes de passerelle tribal et 
d’aiguillage, indicatif et peut-être tenter de découvrir et 
d’attribution de rôle dans la création de cohérence niveau du 
texte coranique. 

    En conclusion, nous espérons que nous avons réussi à ce 

que nous avions simplifié dans cette recherche et associés, 

et qui serait suffisant pour ceux qui voulaient prendre et 

connaissant de l’objet : affectations de texte dans la sourate 

aalmsml, j’espère qu’il peut être bon pour elle. 

 


