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دروس وتطبیقات لطلبة السنة الثالثة لیسانس

  ةماع تایناسل : صصختلا

لسانیات النص :مقیاس

2020/2021السنة الجامعیة 

فریدة موساوي. د:إعداد وتقدیم 

:ینقسم االتساق حسب المحدثین  إلى :أدوات االتساق

.اإلحالة والحذف واالستبدال والربط:ویشمل اتساق نحوي-

.ضامتكرار والمصاحبة اللغویة والتال :ویشملاتساق معجمي-

:عناصر االتساق النحوي

.المحیل والمحال إلیه:تنقسم اإلحالة إلى قسمین:اإلحالة-1

أو الموصول االسموالعنصر المحیل یتمثل في اسم اإلشارة أو 

هو مرجعیة فأداة المقارنة أو أسماء التفضیل، أما المحال إلیه 

:مثلة اآلتیةألونوضح كل هذا في ا.العنصر المحیل

شجرة مرآها جمیل، وظلها مقیل، «:یقول أحمد شوقيــ      

على جوانبها تمیل، السبیل، الطیر وهي مدللةوأعالیها هدیل،

من خالل هذا المثال نالحظ توفر .»...والناس في ظلها الظلیل،

المفرد المؤنث الذي یعود على الشجرة ) الهاء(  اإلحالة بالضمیر

:علي شكل متتالیة
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.وهي إحالة قبلیة ألن الضمیر یحیل إلى ما قبله

:یقول زیاد بن أبیه في الخطبة البتراء:اإلحالة باالسم الموصول

اسم الموصول»...ونذود عنكم بفيء اهللا الذي خولنا...«

.یحیل إحالة قبلیة للفظ الجاللة )الذي(

:الحذف

  ؟لماذا تركت الحصان وحیدا:محمود درویش في قصیدتهقال 

إلى أین تأخذني یا أبي؟*

إلى جهة الریح یا ولدي 

(في جواب االستفهاموقع الحذف  )إلى جهة الریح یا ولدي:

د القرینة في ذكر وتتحدّ ولدي،آخذك إلى جهة الریح یا:والتقدیر 

.في االستفهام، والقرینة هنا لفظیة)تأخذني(الفعل 

ومن یسكن البیت من بعدنا یا أبي؟*

على حاله مثلما كان یا ولديسیبقى 

سیبقى (ال كذلك في جواب االستفهام وقع الحذف في هذا المث

سیبقى البیت على حاله (، والتقدیر )على حاله مثلما كان یا أبي

في ) البیت(هي ذكرهنا لفظیة و ، والقرینة )مثلما كان یا أبي

.االستفهام

ومن بین األسالیب التي یقع فیها الحذف، نجد أسلوب التحذیر

:لذي یتخذ عدة أسالیب منهاا
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هنا یذكر المحذر منه دون تكراره أو العطف علیه، :الكسلَ *

مفعول به لفعل محذوف تقدیره :، والكسل )احذر الكسل(والتقدیر

   .راحذ

وهو خبر لمبتدأ محذوف تقدیره )الكسلُ (كما یجوز القول *

).الكسلُ المحذور(

 َاحذر (الناَر األولى مفعول به لفعل محذوف تقدیره :الناَر النار

).النارَ 

:االستبدال-2

وقد كانت بیني وبین قوم «:یقول زیاد بن أبیه في الخطبة البتراء

فقد عوض اسم »...إحن فجعلت ذلك ُدُبَر ُأذني وتحت قدمي

والغرض من هذا التعویض هو )اإلحن(كلمة) ذلك(اإلشارة 

هو استبدال وفي نفس ) ذلك(والعنصر المحیل.تفادي التكرار

.االستبدالطع اإلحالة و وقت إحالة، وهنا تتقاال

ینقسم إلى قسمین ربط لفظي وربط معنوي :الربط 

:الربط اللفظي-1

:قال محمد العید آل خلیفة

الشدیداالوالءَ لِك  تأكنَّ و    الذت    الجزائربكیا فرنسا

فأال حمیداَر ألیس الیسارُ ْس الیوم ال عُ ففاز فیك الیسار 

فیداى أن یُ ى بما عسَ فدَ ستُ مَ الیو   األمةف  الیسارفاز فیك 
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 رابط الواو في البیت األول أتاح الربط بین شطري البیت، كما أتاح

.رابط الفاء االنتقال بین المضامین

:قال محمد العید آل خلیفة

  ایكیدلنا أوامرؤونأبى     أن یكاد  والهدوء  نبتغي السلم 

أر من حاكم بغى أو نقیدا        ــــالعدُل ال َنُهُم بأن نثحسبنا 

 إضافة (باإلضافة إلى وجود رابط الواو الذي حقق الربط اإلضافي

في شكل  ) أو ( نجد أیضا الرابط، )كالم الحق إلى كالم سابق

األولى تفید اإلبهام أن موقف المرء غیر  )أو( متتالیة ، كما أن 

نفس الوظیفة مع  أي لها  تفید اإلضافةفة الثانی )أو( واضح ،أما

  .الواو

:الربط المعنوي

:قال محمود درویش:النعت*

أیها المارون بین الكلمات العابرة 

كم وانصرفواءاحملوا أسما

معنوي لكون الكلمة الثانیة صفة )العابرة( و ) الكلمات(الرابط بین

  .لألولى

:قال طرفة بن العبد:اإلسناد*

یأتي)المسند(والمسند إلیه هنا یقع في أول الكالم، والكالم الالحق 
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المسند إلیه، أي  أن المسند هو المعلومات التي تخبرنا عن حالة بعد

، أو تعرفنا به، أو تصفه أو تخبرنا عن أعماله واهتماماته إلیهالمسند

.ومیوالته وغیرها من المعلومات التي یمكن أن تتعلق به

:لمعجمياالتساق ا

:التكرار-1

:قال محمود درویش في قصیدته عابرون في كالم عابر

أیها المارون بین الكلمات العابرة

كم وانصرفواءاحملوا أسما

واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، وانصرفوا

وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة

وخذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا

نكم لن تعرفواأ

یبني حجر من أرضنا سقف السماءكیف 

أیها المارون بین الكلمات العابرة 

ومنا دمنا  -منكم السیف

ومنا لحمنا-النارمنكم الفوالذ و 

نالحظ في هذه المقطوعة الشعریة كثرة استعمال التكرار كظاهرة 

:بالغیة جمالیة، كما تنوعت أسالیب التكرار على النحو التالي

منكم/تعرفوا-تعرفوا/خذوا-خذوا/صرفواا-انصرفوا:تكرار لفظي-

.منا-منا/منكم



6

حیث )أیها المارون بین الكلمات العابرة(مثل عبارة :تكرار عباري

.أتاح تكرار هذه العبارة االنتقال بین مضامین القصیدة

ل صیغة األمرافي استعم:تكرار تركیبي:

مضاف إلیه+مضاف (تكرار تركیبي باإلضافة(

البحر  زرقة            

   الذاكرة   رمل 

منا /منكم:تكرار اشتقاقي

فمن غّرق قوما غّرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ...(:قال زّیاد بن أبیه

)...ومن نقب بیتا نقبت عن قلبه

نقبت-نقب/أحرقناه-أحرق/غّرقناه-غّرق

:)تكرار التركیب(تكرار تركیبي

ومنا دمنا  -منكم السیف 

ومنا لحمنا-منكم الفوالذ والنار
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:المصاحبة اللغویة-2

:مصاحبة لغویة في عالقة تضاد

وٕاني ألقسم باهللا آلخذن الولّي بالولي، والمقیم (:قال زّیاد بن أبیه

)....والمقبل بالمدبر،والصحیح منكم بالسقیمبالظاعن،

:شكل تتابعوردت سلسلة من المتضادات على 

السقیمالصحیح/المدبرالمقبل/ الظاعن   المقیم

:قال زّیاد بن أبیه

ومن كان منكم مسیئا فلینزع من كان منكم محسنا فلیزدد إحسانا

عن إساءته 

ومسرور بقدومنا سیبتئس فرب مبتئس بقدومنا سیسر

العبارة العبارة األولى تشكل مصاحبة لغویة في عالقة تضاد مع 

.الثانیة

:مصاحبة لغویة في عالقة الجزء من الكل

:قال محمود درویش

أیها المارون بین الكلمات العابرة

ومنا دمنا-منكم السیف

ومنا لحمنا-منكم الفوالذ والنار

ومنا حجر–منكم دبابة أخرى 

ومنا المطر-منكم قنبلة الغاز
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ومنا ما علیكم من سماء وهواء

:عالقة الجزء بالجزء

:قال محمود درویش

خارج الطقس 

أو داخل الغابة الواسعة

وطني

هل تحس العصافیر أني لها 

ال یمكن تحدید العالقة المنطقیة بین األجزاء داخل الخطاب إال من 

خالل العودة إلى الكل الذي یجمع هذه األجزاء، وهذه المقطوعة الشعریة 

ي بین أیدینا أكثر تجسیدا لظاهرة المصاحبة اللغویة في عالقة الجزء الت

:بالجزء على النحو التالي
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الوطن منطقیا هو الذي یحوي الغابة والعصافیر، والعالقة المنطقیة بین 

الجزء والجزء هي الغابة والعصافیر، لكن الشاعر عكسها لتصبح العالقة 

العصافیر، واإلبداع الشعري قد المنطقیة بین الجزء والجزء هو الوطن و 

.یتعارض مع المنطق المادي

:مصاحبة لغویة في عالقة تدرج تسلسلي

:قال محمود درویش

نلتقي بعد قلیل

بعد عام

بعد عامین

...وجیل

، مما أتاح وردت هذه المقطوعة الشعریة في شكل تدرج زمني تسلسلي

).جیل-عامین-عام- قلیل(الترابط المنطقي بین األجزاء 


