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 استهالل  

َلْت آَياُتُه َأأَْعَجِميٌّ َوَعَربِ (( قال تعالى:  َُُو َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنا أَْعَجِميًّا لََّقاُلوا َلْوََل ُفصِ   ْْ يٌّ ُق
َُُو َعَلْيِهْم َعًمى ُأْولَ  ِللَِّذينَ  ًُُدى َوِشَفاء َوالَِّذيَن ََل ُيْؤِمُنوَن ِفي آَذاِنِهْم َوْقٌر َو ََ ُيَناَدْوَن آَمُنوا  ِِئ

 .44سورة فصلت اآلية ((.ِمن مََّكاٍن َبِعيد
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 داءـــــإه

 يـــي وأبـــــى أملإ

 واتيـــــواني وأخــــى أخإل

 يــــيرتــــــشــي وعــلـــــى ُأإل

 الءــــــــــــي األجـــذتــــاتــــــى أسإل

 يـــــالتــــــيـي وزمــــالِئــــــــى زمإل

 هاــاربــغــارق األرض ومـــشـــي مــم فــلـــعـــالب الــــــى طإل

 .عــــواضـــــمتـــد الــجهــــذا الـــــدي ُـــــــُأ
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 كر وعــرفانــش

 الشكر والتقدير واَلمتنان أتقدم بخالص

 ُذه الدراسةلكْ من ساُم في إخراج 

 وأخص بالشكر

 الدكتور/ عثمان إبراهيم يحيى

 الذي تكرم بإشرافه على ُذه الدراسة

 ساتذتيجميع أ كما أشكر

 بكلية اللغات قسم اللغة العربية في

 لوجياو وأسرة مكتبات جامعة السودان للعلوم والتكن

 لما قدموه لي من مساعدة  ،كردفانوأسرة جامعة غرب 

م الله عني خير الجزاء وجعْ ُذه الدراسة خالصةً فجز   .لوجهه الكريم ُا
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 فهرس الموضوعات

 الــصفـحـات الــمحـتـــويــات
 أ بسملة

 ب استهالل
داء  ج ُإ

 د عرفانشكر و 
 ه فهرس الموضوعات

 و  مستخلص
 ز ةمقدم

 علم النص المفهوم والنشأة :الفصل األّول
ل  1 مفهوم علم النص :المبحث األو 
 8 نشأة علم النص :المبحث الثاني

 يـمعـايـيـر التـرابـط النـص :يـــثانفصل الــال
 11 اَلتساق واَلنسجام المقصدية :المبحث األول
 11 المقبولية والسياق والتناص :المبحث الثاني
 السبك النحوي في معاهدة الحديبية :لـثاالفـصـل الـث
 13 في معاُدة الحديبية الحذف واإلحالة :المبحث األول
 44 في معاُدة الحديبية الربط واَلستبدال :المبحث الثاني

 64 الخاتمة
 68 فهرس اآليات

 65 فهرس األحاديث
 43 فهرس األشعار

 41 المصادر والمراجع
 46 المقاَلت والبحوث الجامعية
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 مستخلص 

دة الحديبية( معاُدراسة تطبيقية على وأثره في الترابط النصي )السبَ النحوي الدراسة بعنوان:  جاءت       
األسلوبية  للدراساتًا دعم؛ من خالل ظاُرة اَلتساق "السبَ"  إلى استثمار نظرية علم النص وتطبيقاته تُدفو 

ثراءً  وخدمةً  الدراسة اتبعت وقد  ،بحث فيها شحيحاً التطبيقية التي َليزال الالدراسات للبحث في  للغة العربية وا 
لدراسة بجملة ا إلحصاء، وخرجت ُذهالمنهج الوصفي الذي  فرضته طبيعة الموضوع مستعيناً بأداتي التحليْ وا

مها  ددفي تحديد مفهوم النص حيث اكتسى دَلَلت مختلفة نتيجة لتع اً كبير  اً ُناَ اختالفأنَّ  :من النتاِئج ُأ
نص لى بالباحثين إلى التباين في إمكانية وضع مفهوم لوالمدارس اللسانية مما أدَّ  ،والنظريات ،اَلتجاُات

ا استوعبت كافة أشكال الربط النحوي  على الرغم من معاُدة الحديبية ، وأنَّ يجتمعون عليه أو  ،قصُر
لنص بتوجيه دراسات علم ا أوصت الدراسةو ، السبَ النحوي مما يثبت صحة نظرية علم النص وشرعيتها

 ،هاحليلواَلجتماعية المهمة من خالل ت، والسياسية، لخدمة القضايا التاريخيةنحو النص النبوي، التطبيقية 
يع أدوات الترابط بتطبيق جم ، كما أوصتالتي يتوصْ إليها التحليْ النصي واستقراِئها واستنباط المدلوَلت

 .إلى نتاِئج أكثر في ُذا المجال وصوَلالنصي السبعة على ُذه المعاُدة 
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Abstract 

This study entitled: the effect of syntactic cohesion in intertextual coherence as 

applied study to Treaty of Hudaybiyah. It aimed to illustrate ability of text theory 

and its applications in terms of cohesion phenomena to describe phenomena of 

intertextual coherence, as well as its containment to all patterns. Moreover, it 

targeted to make use of text theory and its applications in terms of cohesion in 

support of stylistic studies, server Arabic language, and applied studies which 

remain requiring more investigation. For the purpose of this study, descriptive 

method has been employed in addition to utilization of analysis and statistics. A 

number of results were found out by the study; the most important ones were: there 

is great difference in specifying concept of text where it acquires different 

connotations due to multiplicity of trends and theories and schools of linguistics 

which reflect in contradiction of scholars of text in defining concept of text. Albeit 

little content of Treaty of Hudaybiyah, it was able to contain all types of syntactic 

cohesion which prove validity of text theory. The study recommended orienting 

applied studies of text science towards prophetical text to serve essential historical, 

political and social issues through analysis, collection and deduction of denotations 

that approached by text analysis. Likewise, it recommended applying all seven tools 

of intertextual coherence to this treaty in order to obtain more results in this respect.                                  
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 مقــدمـة
 ،ابعينآله وصحبه والت وعلى ،الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين      
الدرس اللغوي المعاصر أثبت أثر نظرية علم النص في تمكين الدراسات اللغوية من المنهج فإن   ،أما بعد

 ،لقديمة والحديثةوالتطبيقية ا ،كما أنها فتحت اللغة على كثير من العلوم اإلنسانية ،التجريبي القاِئم على المنطق
ل من نحو الجملة  متتالية  إذ إن  كْ ،إلى نحو النصفقد كانت ثورة المنهج عند علماء النص متمثلة في التحو 

اً على أن يكون بين متوالية ُذه الجمْ عالقاتمن الجمْ تشكْ ــــ عندُم ـــ  نصيته  فالنص اتصالي تتحقق ،نص 
ي ية ُو ، مقبوليةالواإلخبارية، و  ، الحبَ، المقصدية،)السبَ :إذا اجتمعت له سبعة معايير تخلق له النص 

باحث لذلَ اختار ال ؛والمقصدية ( ،والحبَ ،)السبَ :ُذه المعايير شيوعًا ُي والتناص(   وأكثر ،المقامية
م ُذه المعايير مي ة في بناء ال ،تطبيق السبَ النحوي في ُذه المعاُدة باعتباره أحد ُأ نص حيث وِلما له من ُأ

ة التي تربط ييبفهو مجموعة من البنى الدَللية والترك ،يعمْ على الربط النصي على مستوى البنية السطحية
؛ لذا يعد السبَ جزءًا من النظام اللغوي ؛ بسبب دوره المهم في عمليات فهم النص الجمْ على نحو مباشر

 وتفسيره.

 :مشكلة الدراسة
 :السؤال المركب اآلتي جاوب عنا تفي كونه تتمثل مشكلة الدراسة    

 ؟في التماسَ النصي في معاُدة الحديبية وما أثره ؟ما السبَ النحوي 

 :أسباب اختيار الموضوع
ة في التعرف أكثر على ُذا العلم الجديدالرغبة  -1  . الملح 
 .كليانسجامها الشاتساقها للوصول إلى وذلَ بالبحث في  ؛ق ما جاء به على معاُدة سياسيةيطبت -1
 الترابط النصي وشمولها ألنماطه.ف بيان قدرة نظرية علم النص من خالل ظاُرة اَلتساق على وص -1

 :أهمية الدراسة
 .ر الهوة بين الدراسات النظرية والتطبيقية في علم لغة النصجس -1
 .إثراء البحث في الدراسات النصية -1



 ط
 

 .توجيه الباحثين إلى الدراسات التطبيقية -1

 :أهداف الدراسة
 .تسليط الضوء على معاُدة الحديبية -1
 .الدرس النصيبيان السبَ النحوي ومكانته في  -1
 .معاُدة الحديبية دور اَلستبدال النحوي في نص بيان -1
 .معاُدة الحديبيةنص صور الحذف في على الوقوف  -4

 :منهج الدراسة
 .في التحليليالمنهج الوص ت الدرسةاتَّبع

 :حدود الدراسة
 معاُدة الحديبية. ُي الحدود الموضوعية لهذه الدراسة 

 :أسئلة الدراسة

ا في ترابط  ؟ما اإلحالة -1  ؟معاُدة الحديبيةنص وما دوُر
 ؟معاُدة الحديبية نص ما الحذف وكيف تجلى في -1
 ؟ُْ لالستبدال دور في سبَ نص معاُدة الحديبية -1

 :الدراسات السابقة
 :عنوانب النصي في المعاُدات النبوية تناولت الترابطدراسة واحدة  البحث في مكتبات الجامعات وجدت بعد

 يريد والذي ،مد المنظري لسالم بن مح ،نموذجًا"(طاب السياسي "المعاُدات النبوية أ)الترابط النصي في الخ
ثراًء للمكتبة إسة للوقوف على اتساقها وتماسكها ُذه الدراسة ُو إفراد معاُدة الحديبية بالدرا الباحث إضافته إلى

رة ير مباشغدراسات كما وجدت  ،في إطار علم النص البحث في النص النبوي السودانية وتنبيه الباحثين إلى 
 :تناولت السبَ النحوي الذي ُو ضمن أدوات الترابط الشكلي نذكر منها



 ي
 

 

ل )دراسة نصية من خالأثر عناصر اَلتساق في تماسَ النص  :بعنوان ،دراسة محمود سليمان حسين -1
 .م1338 ،جامعة مؤتة رسالة ماجستير، ،(سورة يوسف

 ،إَل أنَّ األخيرة تناولت السبَ النحوي ا تحدَّث عن اَلتساق مفي أنَّ كْ منه ،الدراسة الحاليةتلتقي مع 
ي في تتبع ظاُرة اَلتساق فا الدراسة منه توقد استفاد ،واألولى تناولت السبَ النحوي والمعجمي معاً 

 .معاُدة الحديبية

ُما في قصيدة "بطاقة ُوية" لمحمود ) اَلتساق واَلنسجام ومظاُر  :بعنوان ،دراسة ُناء دادة موسى -1
 .م1314 الجزاِئر، رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي محمد مرباح ورقلة ،درويش (

ـــ في كونها تحدثت عن اإلحالة والحذف اللذين يعتبران  راسة مع الدراسة ــــ موضوع الدراسةوتلتقي ُذه الد 
م وساِئْ السبَ النحوي عند أغلب علماء النص مما أفادت كثيرًا في تتبع ُاتين الظاُرتين في نص  من ُأ

 .معاُدة الحديبية

سة درا ،(لنجيب الكيالني )الترابط النصي في رواية " النداء الخالد" :بعنوان ،العمري دراسة عيدة مسبْ  -1
ة في وقد استفادت منها الدراس، جامعة الملَ سعود ،رسالة ماجستير ،تطيقية في ضوء لسانيات النص

 .تطبيق وساِئْ السبَ النحوي في معاُدة الحديبية
َ النصي :بعنوان ،دراسة سهام أوَلد سالم -4  ،موذجًا"("سورة المؤمنون ان ،)اسلوب التوكيد ودوره في التماس

 .رسالة ماجستير
لية نصية تحليقراءة ناصر اَلتساق واَلنسجام النصي، )ع :بعنوان ،أحمد عبد المعطي حجازي دراسة  -6

 قصيدة "لشهر أيار"(،

 في طريقة أحصاء الضماِئر وأدوات الربط وتحليلها.وقد استفادت الدرسة من الدراستين األخيرتين  

  :هيكل الدراسة
ل  .مفهوم علم النص ونشأته :الفصْ األوَّ

لالمبحث   .مفهوم علم النص :األوَّ



 ك
 

 .نشأة علم النص :المبحث الثاني

 .مجاَلت علم النص :الفصْ الثاني

ل   .اَلتساق واَلنسجام والمقصدية :المبحث األوَّ

 .المقبولية والسياق والتناص :المبحث الثاني

 .السبَ النحوي في معاُدة الحديبية :الفصْ الثالث

ل  .معاُدة الحديبيةفي اإلحالة والحذف  :المبحث األوَّ

 .في معاُدة الحديبية الربط واَلستبدال :المبحث الثاني
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 الفصل األَول : علم النص المفهوم والنشأة

 صـــــنـلم الـــوم عــهـل : مفالمبحث األو  

 صــــنـلم الــــأة عـــــشـالمبحـــث الثانـــي : ن
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 المبحث األول

 مفهوم النص

 :النص لغةا  -أولا 

لنا ونحن نباشر تعريف النص من أن نبدأ بتدبر المفهوم اللُّغوي لهذا المصطلح وهو  بد  ال       
عريف النص ما قد نستمد منه بعض المؤشرات التي يمكن أن تضيء لنا دروب االهتداء إلى ت

ن ونكو  ،هذا المفهومل لنؤص  من شأن ذلك أيضًا أن يجعلنا  ، كما أن  على المستوى االصطالحي
عدد الرؤى والمنطلقات شاملة قبل الدخول في تشعباته وتعقيداته الناتجة عن تو  عنه فكرة عامة

سنكتفي منها بذكر ما  ،ولكلمة نص في المعاجم والكتب اللُّغوية دالالت كثيرة ومتعددة ،والغايات
 .ص بالمفهوم الحديث لهذا المصطلحوهو الوقوف على معنى الن ،يخدم هدفنا

 : رفعه وكل ما اً ه نص  ونص  الحديث ينص   ،رفعك الشيءهو )): في لسان العرب النص -1

: أي على غاية الفضيحة ةوُوضع على المنص   ،: رفعتهت الظبية جيدهاونص   ...أظهر فقد نص
)نصصت المتاع ) وجاء فيه أيضا: ،((ة ما تظهر عليه العروس لُترى والشهرة والظهور، والمنص  

 ،1(كل شيء منتهاه( ونصُّ  ،وأصل النص أقصى الشيء وغايته ،إذا جعلت بعضه على بعض  
 2.(صيغة الكالم األصلية التي وردت من المؤل ِّف()به أيضًا ) يرادالنص  كما أن  

 :تدور حول المحاور اآلتية للنص معان   ا ورد أن  ويتضح مم  

 .(ه حتى يفهمه المتلقيالرفع )إشارة إلى رفع الكاتب نص   -أ
 .ه وتجليته بوضوح حتى يفهمه المتلقي أيضاً (إلى إظهار الكاتب نص  اإلظهار )إشارة  -ب
 .(ضم الشيء إلى الشيء )إشارة إلى االتساق والتراص  الحاصل بين أجزاء النص -ج
 .(النص أكبر وحدة لغوية يمكن الوصول إليها أقصى الشيء ومنتهاه )إشارة إلى أن   -د
 تطلقكما  ،( التي تعني النسيج(Texteالنص في المعجم الفرنسي )فهو مأخوذ من مادة  -2

كما تعني منذ العصر اإلمبراطوري ترابط حكاية أو  ...على الكتاب المقدس (Texte)كلمة 
                                                           

 .(نصص)م، مادة 2002، دار صادر، بيروت، 4محمد بن مكرم األفريقي المصري، لسان العرب، ط( بن منظورــ )ا1
م، 2002، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، طإبراهيم أنيس، وآخرون، ــ 2

 .(نصص)مادة 
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وهي تشكل مادة مكتوبة إنتاجًا  ،منظومة عناصر من اللغة أو العالقات .. والنص  .نص
 1.كتابياً  شفهيًا أو

   لمادي الصناعي ثم ل كان يطلق على النسيج امعناها األو   ( أن  (Texteحظ من مادة نل      
من الكلمات يرتبط بعضها ببعض وهذا الربط  الذي يحدث  نسيج   النص   ألن   ؛انتقل إلى النص

فتجمع بذلك عناصره المختلفة ، ل النص بآخرهنص هو بمثابة خيوط النسيج تربط أو  في ال
محكمة  لم تكن هذه األلفاظ والجمله إذا ويفترض هذا أن  ، ن بذلك وحدة متكاملةوالمتباعدة لتكو  

 .عد هذا نصاً تالترابط لم 
ه يتوفر في مصطلح )نص( في العربية كذلك في مقابلة اللغات ويذهب األزهر الزناد إلى أن       

فالنص نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض هذه الخيوط   ،معنى النسيج (Texteاألعجمية )
 2.هو ما نطلق عليه مصطلح )نص( ،ناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحدتجمع ع

المعنى المعجمي لمصطلح النص في اللغة العربية والالتينية يغترب  فما هو مالحظ أن      
ه في التعريف الالتيني أقرب من التماسك  أن  إال   ،بعضه من بعض ويكاد يكون تعريفًا واحداً 

 .لسانيات النصالنصي الذي تنادي به 

 النص اصطالحاا: -ثانياا 

هذا  ،د المدارس واالتجاهات اللسانيةدت بتعدُّ لقد تنوعت تعريفات النص االصطالحية وتعد        
أن  لذلك البد   ؛ية وضع مفهوم للنص يجتمعون عليهإلى التباين في إمكانبالباحثين  ىما أد  
جاء  التعريفات التي إلى األذهان محاولين تقديم أهم لقصد تقريب مفهومه ،ق لبعض تعريفاتهنتطر  
كما سنرى هذا االختالف الكبير بين  ،بعض الدارسين  سواء العرب منهم أو الغربيين ابه

بل التناقض  ،فاق حول تعريف معينالباحثين في تعريف مصطلح النص إلى درجة عدم االت  
 .أحياناً 

 :العربيةنص في الدراسات اللغوية مفهوم ال -أ

من تعريفات النص التي جاءت في الدراسات العربية الحديثة ما قال به عبد الرحمن طه      
 .1((كل بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة مرتبطة فيما بينها بعدد من العالقات))ه: بأن  

                                                           
 .12م، ص2002 –م 2002الجزائر،  –واالنسجام في سورة الكهف، بحث ماجستير محمود بوستة، االتساق ــ 1
 .14م، ص1221، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط بحث فيما يكون فيه الملفوظ نصًا، األزهر الزناد، نسيج النص،ــ 2
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ليس ))النص  فه نور الدين السد في كتابه " اإلسلوبية وتحليل الخطاب" إلى أن  كما عر      
 ،النص يمكن أن يكون منطوقًا أو مكتوبًا نثرًا أو شعرًا حوارًا أو منلوجاً  ألن   ؛مجموعة جمل فقط
ى مجموعة ة بأكملها من نداء أو استغاثة حت  ى مسرحي  من مثل واحد حت  شيء يمكن أن يكون أي 

النصية هي التي تميز النص  ثم يذهب بعد ذلك إلى أن   ،((طوال يوم في هيئةقشة الحاصلة منا
ولكي تكون ألي نص نصيته ينبغي  ،ة تحقق للنص وحدته الشاملة: )النصي  نص فيقولمن الال  

تسهم هذه الوسائل في وحدته  إذ ،أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية التي تخلق النصية
 .2(الشاملة

حيث الشكل ال يحدد مرتاض النص من ه من ا مفهوم النص عند عبد الملك مرتاض فإن  أم      
: )ال النص فهو يرى أن   ،مل داخل النصملة أو مجموعة  الجُّ ه أي من خالل الج  خالل كم  

فقد  ،ملد بمفهوم الجملة وال بمفهوم الفقرة التي هي وحدة كبرى لمجموعة من الج  ينبغي أن يحد  
ذاته مستقاًل بنفسه وذلك ممكن الحدوث ًا قائمًا بيتصادف أن تكون الجملة واحدة من الكالم نص  

ة التي تجري مجرى مثال الشعبية واأللغاز والحكم السائرة واألحاديث النبوي  ة كاألفي التقاليد األدبي  
 .3(األحكام وغيرها

رسالته مبتدعة تنتهي لدى الفراغ  ،د)عالم ضخم متشعب متشابك معق  ): هوُيعر ف النص بأن      
ر((، كما يطلق عليها "روالن ف في لحظة المخاض، أو لحظة الص  من تدبيجه فهو ال يرافقه إال  

  4بارت"

إلى  (ي بين النظرية والتطبيقعلم اللغة النص  )هب صبحي إبراهيم الفقي في كتابه ويذ     
 ،السبك: ًا أن تتوفر له سبعة معايير هيحدث تواصلي يلزم لكونه نص  )): هأن  ب تعريف النص

 .5((التناص ،المقامية ،اإلخبارية ،المقبولية ،القصد ،الحبك

أطراف ه تعريف شامل ال يلغي أحد وما هو معروف من هذا التعريف الذي يتبناه " الفقي " أن      
ل للرسالة ومتلق  أن   إذ ،ث الكالمي في التحليلالحد وكذلك السياق باإلضافة يها ه جمع بين المرسِّ

                                                                                                                                                                      
م 2000، 2الدار البيضاء، طعبد الرحمن طه، في أصول الحوار وتجديد الكالم، المركز الثقافي العربي، بيروت ــ 1

 .12ص
 .92م، ص1221، ب ط 2ور الدين السد، األسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، جــ ن2
لى أين؟، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ب ط،  عبد الملك مرتاض،ــ 3  .42م، ص1221النص األدبي من أين؟ وا 
 م. 1220م، وتوفي سنة 1212اللي، ولد سنة فيلسوف وناقد أدبي، ودـ  4
 . 20، ص1م، ج2000، 1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار قباء، القاهرة ط  ــ5
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ي ة كانت محل اهتمام في التحليل النص  كل هذه العناصر النصي   إذ أن   ،إلى أدوات الربط اللُّغوية
ومما هو مالحظ عليه أن ه اليعطي عنصرًا اهتمامًا أكثر على حساب العناصر األخرى بل  ،لديه

 .يساوي بين كافة عناصر التحليل النصي

 :الدراسات اللغوية الغربيةلنص في مفهوم ا  -ب

سانيين في الغرب شأنه في ذلك شأن االختالف يختلف مفهوم النص عند الباحثين والل       
بناء لمعنى )) النص عبارة عن جاه البنيوي أن  عريفات ذات االت  الموجود عند العرب ومن الت  

 .1((الذي يضمنها البناء مأخوذ من معجم ليس لمفرداته معان  خارج

د "جوليا كرستيفا     )جهاز غير لساني يعيد توزيع نظام اللسان ) :هالنص على أن   2"وُتحد 
بواسطة الربط بين كالم تواصلي يهدف إلى اإلخبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملحوظات 

وم تنطلق من مفهوم التناص في تحديد مفه ""كرستيفا ويبدو أن   .3((السابقة عليه والمتزامنة معه
 .أي ينظر إلى النص من حيث إنتاجه كنص يتعالق مع نصوص أخرى  ،النص

سانية في تعريف النص خصوصًا تلك التي تأخذ من ا عند الرجوع إلى المنطلقات الل  أم     
تتابع ): )النص فنجد" كالوس برينكر " يذهب إلى أن   ،لسانيات النص منهجًا  في تعريفاتها

ة وحدة ُلغوية أخرى عالمات ُلغوية أو مركبات من عالمات ُلغوية ال تدخل تحت أي   نمتماسك م
  :انطلقت من اتجاهينتعريفات النص المختلفة قد  . ويرى برينكر أن  4((أشمل

وقد اعتمدت معظم التعريفات فيه إلى حد  بعيد على  ،غوي : يقوم على أساس النظام اللُّ األول
يظهر النص كتتابع  إذ ،تحديدات علم لغة الجملة ذات األصل البنيوي أو التوليدي التحويلي

 .متماسك من الجمل

فيعر ِّف النص بوصفه  فعاًل لغويًا معقدًا يحاول  ،: يقوم على أساس نظرية التواصلالثاني 
اقترح برينكر في قد و ، 5نة مع السامع والقارئ ينشئ عالقة تواصلية معي  كاتبه أن م به أو المتكل  

                                                           
 .190م، ص1222عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ب ط،  ـــ1
 هي أديبة، وعالمة لسانيات، ومحللة نفسية، فرنسية من أصل بلغاري وأستاذة في جامعة باريس. ــ2
 . 21م، ص1221، 2جوليا كرستيفا، علم النص، تر:  فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، طــ 3
 .22م، ص2001، 1، طأحمد عفيفي، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرةــ 4
 .29و 22م، ص2002، 1كالوس برينكر، التحليل اللغوي النصي، تر: سعيد بحيري ، مؤسسة المختار، القاهرة ، طــ 5
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ف فيعر  ،لي السياقيغوي البنيوي والتواصجاهين مفهومًا يجمع ويدمج الجانبين اللُّ نهاية عرضه لالت  
 (.1: )وحدة لغوية تواصلية في الوقت نفسههالنص على أن  

كلمة  " فقد أشارا إلى أن    Rogaiya Hassanورقية حسن "   " Halliday 2ا هاليداي"أم      
 ،غويات لتشير إلى أي  فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان طرحها"نص" تستخدم في علم اللُّ 

 3(شريطة أن تكون وحدة متكاملة

ترابط مستمر لالستدالالت السنتجميمية ): النص عبارة عن إلى أن   ""Hawgويذهب هارفج      
ه كم أو مجموعات وهناك من ينظر إلى النص على أن   ،(تظهر الترابط النحوي في النص التي

تعريف  من اإلشارات التواصلية التي تحقق العملية التواصلية بين منشئ النص ومتلقيه ولعل  
د موضوعيًا )محوريًا( من )النص جزء حُ ): يقول إذ د هذا المفهوم" للنص يؤك  Shmath" 4شميث د 
 .5((صالية إنجازيةصالي ذي وظيفة ات  حدث ات  خالل 

ويكون قد  ،وأيضًا وحدة مقصده ،فهو هنا اشترط وحدة الموضوع الذي يتمحور حوله النص    
 .إلطالةواقتصرت على بعضها خشية ا وهناك تعريفات كثيرة لم تذكر ،تشك ل ألداء هدف معين

 :تعريف علم النص -ج

 ”grammer" وفي الفرنسية ”texts grammerغة اإلنجليزية يطلق على هذا العلم في الل      
de Text  نحو  ،: نحو النصه المترجمون بتسميات مختلفة منهار عن" وفي العربية عب
يوعلم الل ،وعلم لغة النص ،النصوعلم  ،النصوص  ،وُلغويات النص ،ت النصاولساني ،غة النص 

 .وأجرومية النصوص

السبب في ذلك هو عدم استقرار  ولعل   ،شوب هذه التسميات العربيةاالضطراب ي لحظ أن  وي    
 Text linguistics "linguistics of"ـب ر عنه في اإلنجليزية سابقًا بفقد عُ  ؛هذا المصطلح

                                                           
 . 29ـــ المرجع السابق، ص1
 المملكة المتحدة.بم، 1222أبريل  11هو مايكل هاليداي، كاتب، وأكاديمي، وعالم لغوي، إيرلنديًا، ولد في ــ 2
 .22ص ،د عفيفيـــ أحم3
 م، أستاذ في جامعة برلين.1222ــ مفكر، وعالم لغوي ألماني ، ولد سنة  4
واالتجاهات، الشركة المصرية للترجمات، الجيزة، مكتبة لبنان ناشرون  سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاهيمــ 5

 .102م، ص1221، 1بيروت، ط
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textue""  " إلى أن أصبحgrammare   ة لها أثر مباشر في الترجم " أكثر دورانًا وقبواًل  كما أن
 .1ط راب كما يرى الراوديإحداث هذا االض

 wolfgangفي ترجمته لكتاب " فولفجانج "   " lingustikترجم فالج العجمي مصطلح "  وقد    
غة النصي في حين ترجم سعيد بحيري المصطلح في السياق إلى علم اللُّ vehager  و" فهيجر " 

م األخرى فقد أورد بحيري جملة لحال بالنسبة لمصطلحات هذا العلنفسه إلى علم النص وكذلك ا
و" بحيري  (الذي ترجمه " فالج " إلى )التساوق   kollokationختالفات في الترجمة كمصطلح اال

 .2" إلى )التالزم( وترجمه تمام حسان إلى )التضام(

 وذلك ألن   ؛الترجمة األنسب لهذا العلم في العربية هي علم النص ويرى صالح فضل أن       
وهو من ناحية يشير إلى جميع النصوص  ،النص يطمح إلى شيء أكثر عمومية وشموالً 

جراءات الوصفية والنظرية ه يتضمن جملة من اإلكما أن   ،لفةوأنماطها في السياقات المخت
 .3د والتطبيقية ذات طابع علمي محد  

 :منها ذا العلم إلى عدة آراءوقد تعددت تعريفات ه       

 ويذكر أن   ،(()الدراسة النقدية لبنية النصوص) :هفه بأن  الذي يعر   Crysta“تعريف كرستال " -1
 textيرتبط باللغة المنطوقة بينما تحليل النص  ”discours analysis“تحليل الخطاب 

Analysis ليلين يشمالن كل الوحدات اللغويةال  التحكِّ  د أن  لكنه أك   ،يرتبط باللغة المكتوبة 
 .المنطوقة أو المكتوبة مع تحديد الوظيفة التواصلية

د على النصوص التي تدل على اتساقها وأك  د على بنية هذا التعريف أك   أن   مما سبق نلحظ    
 .النص بين أجزاءه أغفل االنسجام الداللي القائم  أن  إال   ،والمكتوب واالتصال ق المنطو 

مع  ،الشكلي والداللي ،غوية للتماسك النصي)دراسة األدوات اللُّ ): هبأن  " ”Nilsفه نيلس عر   -2
 .((التأكيد على ضرورة وجود خلفية لدى المتلقي عند تحليل النص

                                                           
 . 21م،ة ص2010، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان 1زاهر بن مرهون الراودي، طــ 1
، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1فولفجانج هاينة مان، وديتر فيهيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، تر: سعيد بحيري، طــ 2

 .40ص
م، 2004اب اللبناني، القاهرة، بيروت، ، دار الكتاب المصري، دار الكت1صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النص طــ 3

 .       224ص
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ه استخدم لفظ  أن  على اتساق النص وانسجامه إال   زه رك  حظ من هذا التعريف أيضًا أن  نل    
ه من أن  ))كما أضاف التعريف ما يعني  ،بمعنى االنسجام "الداللي")الشكلي( بمعنى االتساق و)

ل النص عارفًا بالنص المدروس ومدركًا لمقاصده وثقافته حتى يقوده ذلك الضروري أن يكون محل  
 .1((إلى صواب التحليل

يدرس النصوص المنطوقة  غة)هوفرع من فروع علم اللُّ ) " ”Richardتعريف ريتشارد -1
د ال ،والمكتوبة يما بينها لتخبر وترتبط ف، طريقة التي تنتظم بها أجزاء النصوهذه الدراسة تؤك 

 (.  (عن الكل المفيد
هو ذلك الفرع من فروع علم اللُّغة الذي يهتم بدراسة النص )): تعريف دكتور صبحي الفقي -4

 ،والتماسك ووسائلهرابط جوانب عديدة أهمها الت   غوية الكبرى وذلك بدراسةباعتباره الوحدة اللُّ 
ودور المشاركين في النص  ،يوالسياق النص   ،وأنواعها ،واإلحالة أو المرجعية ،وأنواعه

  .2((سواء المنطوق والمكتوب على حد  
علم النص هو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يقوم  من خالل التعريفات السابقة نالحظ أن      

ظهار ما فيه من تماسك وتناسق  .بدراسة النص األدبي منطوقًا كان أو مكتوبًا وتحليله وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، بيت الغشام للنشر 1سالم بن محمد المنظري،  الترابط النصي في الخطاب السياسي، دراسة في المعاهدات النبوية، طــ 1

 .22و 21والترجمة، عمان، مسقط، ص
 . 19، صــ صبحي إبراهيم الفقي2
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 المبحث الثاني

 ة علم النصنشأ

يه بعض اللغويين " نحو ينيات من القرن العشرين منهج لساني يسم  ظهر في نهاية الست         
بنية النصوص  ل هذا المنهج بدراسةويتكف   ،ه "البعض اآلخر " اللسانيات النصي  ويسميه  النص

د تتابع مجموعة النص ليس مجر   مة منطقية تقتضي بأن  وذلك من منطلق مسل  ؛ وكيفيات اشتغالها
مل ن   ،من الج  ميزتها األساسية  ”unite linguistique specifique “ما هو وحدة لغوية نوعية وا 

 .االتساق والترابط

ـ مكم اًل للسانيات الجملة أو توسيعًا لمجالها ليشمل ــكما قد ُيعتقد  ــة ـوليست اللسانيات النصي       
ن   ،فس وسائل الدراسة والتحليلمستوى أعلى وبن ء اللسانيات من منطلق جديد ما هي إعادة بناوا 

 هي " النص " مع اإلشارة إلى أن  غوي بين المتكل مين لُّ الوحدة الطبيعية للتعامل ال هموضوع
النص  من أن   ،ط الذي ألفناه في كالمنا العاديالمقصود بهذه الكلمة ليس ذلك المفهوم المبس  

ن   ،ملفوظ من حجم معين مكتوب أو مطبوع كتابيًا كان  ،ما المقصود هو كل فعل تواصلي لغوي وا 
 .1أم شفوياً 

 :العربعلم النص عند -1

على اهتمام علماء العربية  فيه ما يدلُّ  في التراث العربي القديم نجد أن  نبحث حينما       
وأهمية التزام النص بالمعايير  ،والنقاد بدراسة النص ،القدامى اللغويين والبالغييين، والمفسرين

ة بتأطير ذلك في شكل نظرية خاص   امن غير أن يعنو  ،تهالصحيحة التي تحافظ على نصي  
وا ا تبن  وتحديد مباحثه وطريقة تحليله كما فعل علماء الغرب اليوم حينم ،ووضع قواعده ،بالنص

اسة النص وذلك في األمثلة د اهتمام القدامى بدر ي يمكن إدراج بعض ما يؤك  أتوفيما ي ،هذه الرؤية
 : اآلتية

 أي –فمنه ))الستقامة من الكالم واإلحالة وهي وردت مقولة في كتاب "سيبويه " في باب ا -أ
 وما هو محال ،ومستقيم قبيح ،ومستقيم كذب ،ومستقيم محال ،مستقيم حسن –الكالم 

                                                           
 .22م، ص2002 1النص ومجاالت تطبيقه، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط محمد األخضر الصبيحي، مدخل إلى علمــ 1
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: ا المستقيم الكذب فقولكوأم   ،أتيتك أمس وسآتيك غداً  :ا المستقيم الحسن فقولكفأم   ،كذب
القبيح فأن تضع اللفظ في غير ا المستقيم وأم   ،حملت الجبل وأكلت ماء البحر ونحوه

فأن  ،ا المحال الكذبوأم   ،ونحوه ،وكي زيدًا يأتيك ،: قد زيدًا يأتيكنحو قولك ،موضعه
  .1((سوف أشرب ماء البحر أمس :تقول

ى بل يتعد   ،النص عدم االقتصار على النواحي التركيبية واإلعراب في معالجة اللغة نلحظ في   
وكذلك اهتمامه باالتصال من حيث مناسبة اللفظ للسياق الخارجي  ،ذلك إلى النواحي الداللية

تقانه مع الواقع كذلك تعريجه على عنصر المقبولية الذي يدلُّ  ي لرسالة على مدى قبول المتلق وا 
 .2النص
أورد الجاحظ في بعض أخبار " البيان والت بيين " ما يشير إلى معيار االنسجام في علم  -ب

قال:  ،منك أنا أشعر)) :فقد قال بعض الشعراء لصاحبه ،ت داللياً النص وهو ترابط الكلما
: بن سالم لرؤبةوقال عبيد الله  ،(وتقول البيت وابن عم ه ،ي أقول البيت وأخاه: الن  قال ؟ولِّم  
شد : رأيت اليوم عقبة ابن رؤبة ينقال ؟قال: وكيف ذلك ،مت يا أبا الجحاف إذا شئت))

: قران المعاني أي ((ه ليقول ولكن ليس لشعره قراننعم إن  : فقال رؤبة ،شعرًا له أعجبني
يروي " الجاحظ " بيتًا عن  ،؛ وفي هذا السياقوهو االنسجام ،المتناسبة في النص الواحد

 :لعاصي أنشده إياه خلف األحمر وهوأبي ا
 المتحفظِّ  الناطقِّ  لسان   يكدُّ ***  والد علة  أوبعض قريض القوم 

  ،االت فاقشعرهم كأوالد العالت لما بينهم من االختالف والتنافر وعدم  علة ( أن  فيقصد بـ)أوالد     
وهو اهتمام علم  ،وتضام أجزائه على بعضها ،اتساق النص الشعري  لقصد واضحة   وهذه إشارة  
الجاحظ أشار إلى مفهوم الترابط الصوتي في أثناء حديثه عن تنافر األلفاظ  كما أن   ؛النص اليوم

 :الواحد كقول الشاعر يت الشعري في الب
 وليس قرب قبرِّ حرب  قبروقبر حرب  بمكان قفر  *** 

                                                           
ـ  22صم، 1211الكتاب، تحقيق: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  )سيبويه(، عمرو ابن عثمان بن قنبر،ــ 1

29. 
ير للنشر والتوزيع، عمان، خليل ابن ياسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، دار جر ــ 2

 .11ـ  19م، ص2002
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" الجاحظ "  عر عندوأجود الش   ،باستكراه فاجتماع هذه األلفاظ المتنافرة يصعب إنشادها إال       
فهو  ،واحداً ه أفرغ فراغًا واحدًا وسبك سبكًا فيعلم لذلك أن   ،زاء سهل المخارجمتالحم األج))مارآه 

 .1((يجري على اللسان كما يجري الدهان
التضام  والبناء والنسيج الذي يكون بين ))ويعني بالنظم  ،الجرجاني عن نظرية النظم تحدث -ج

ليس النظم شيئًا غير توخي )) :يضاً وقال أ ((لد األلفاظ بعضها من بعضأجزاء النص وتوا
 .2((ني النحو وأحكامه فيما بين الكلممعا

األلفاظ إلى بعضها  مقصد " الجرجاني " بالنظم الينصب في كيفية ضم   أن  ونفهم من هذا      
ه أراد أن تكون صلة بالمفاهيم بين تلك األلفاظ بل إن  شكاًل من غير اهتمام بدراسة العالقات المت  

ي ذلك بين دامجًا ف ،ولذا نجده يطلق لفظ " معاني النحو " كثيرًا في كتابه ؛متضام ة شكاًل وداللةً 
صال يكون بين اليصح أن يراد به النطق باللفظة بعد اللفظة من غير ات  )): يقول ،النحو والبالغة

لكان ينبغي إذا  ،اللفظ إلى اللفظ تاثير في الفصاحة ه لو جاز أن يكون لمجرد ضم  ؛ ألن  معنييها
ذا بطل ذلك لم يبق ؛ و من ضم " خرج " إلى " ضحك " فصاحةقيل " ضحك خرج " أن يحدث  ا 

 .3((ي معنى من معاني النحو فيما بينها أن يكون المعنى في ضم  الكلمة إلى الكلمة توخ  إال  

 :علم النص عند الغربيين -2

ن نظريتهج على نشأة هذا العلم حديثًا في المراحل األو ا عندما نعر  أم        نجد أن   ،لى من  تكوُّ
     :وهي ،يميز في نشأته بين سبع مراحل من التطور حددت معالمه "Hartmaun"هارتمان 

 ،ونظرية أفعال الكالم ،وتحليل المضمون  ،والسيميائية ،والتأويل ،علم األسلوب ،علم البالغة)
 .4(والبالغة الجديدة

حينما بدأت  ،ل علم النص في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرينوقد تشك      
ه القوي نحو االعتراف بنحو النص بدياًل موثوقًا به عن أوروبا ومناطق أخرى من العالم بالتوجُّ 

                                                           
م، 1222، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2البيان والتبيين، تح: عبد السالم هارون ط ،ابن بحر أبو عثمان عمرو( الجاحظــ )1

 .19ص
دار المعرفة،  صححه الشيخ محمد عبدة وآخرون،دالئل اإلعجاز،  أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن، )الجرجاني(ــ 2

 .  12،ص2م، ط1222بيروت،
 .224ص ،المرجع السابقــ 3
 .14، صــ سالم المنظري 4
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خي يوضح مراحل اد علم النص من الغرب وفق تسلسل تأرينحو الجملة ويمكن سرد أبرز رو  
 :تطوره وذلك كاآلتي

وفصل هذا التتابع  ،فكارم( علق تتابع اللفظ على تتابع األ1221" ) H.weil “هنري فايل  -1
وقدم من خالل ذلك أفكار المعايير الوظيفية للجملة ومفهومًا خاصًا ألسلوب  ،عن النحو

 .األفكار
وظاهرة التكرار بناًء على  ،كتمالم( تناولت ظاهرة النقصان وعدم اال1212" ) Nye ناي " -2

 إذ ،وبوصفها إشارات وأشكااًل محددة للعالقات الداخلية بين الجمل المختلفة ،أسس نصية
 .1حاولت بدقة اكتشاف كنه هذه العالقات

عتراف بوجود النص ظاهرة التناسق والترابط وشبه اال أشار إلى”Hjelmslan “ هيالمسالف -1
 .2كيانًا لغوياً 

كتب بحث بعنوان "  إذ ،بالتحليل النصيوا من أوائل الذين اهتمُّ  ”Z. Harris “زيليج هاريس  -4
 ،بتوزيع العناصر اللغوية في النصوص واهتم   (Discours Análisis)تحليل الخطاب " 

وقد خرج في بحثه على تقليد " بلومفيلد " الذي كان  ،والروابط بين النص وسياقه االجتماعي
ا النص فليس أم   ،تم به اللسانيالتعبير اللغوي المستقل باإلفادة أو الجملة هو ما يه يرى أن  

 غوي غير قابل للتحديد. مظهرًا من مظاهر االستعمال اللُّ إال  
يزنبرج ورقية حسن )  Harwengهارفنج " -2 ( األول: حاول وصف التنظيم الداخلي 1292" وا 

للنص من خالل الحديث عن بعض العالقات فيه كعالقة اإلحالة واالستبدال والتكرار 
بالبحث في العوامل المتحكمة في اختيارات  : اهتم  والثاني ،ف والترتيبوالترادف والعط
: جعلت بحثها  " عالقات التماسك والثالثة ،وعالقات المجاورة بين الجمل ،صاحب النص

النحوية في اإلنجليزية المكتوبة والمنطوقة " على كشف عالقات االتساق داخل النصوص 
 .3النص ومعرفة القواعد النحوية التي تنظ م

 some" aspects (بعض مالمح نحو النص)اعترض في كتابه  ” Van Dijk “فان دايك  -9
texte grammerودعا إلى ات باع طرق جديدة في تحليل النص  ،التقليدي " على النحو

                                                           
 . 21ص، المفاهيم واالتجاهات ،علم لغة النص ،ــ سعيد بحيري 1
، المؤسسة العربية للتوزيع 1محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، في النظرية النحوية العربية: تأسيس نحو النص، طــ 2

 .  102م، ص2001تونس، 
 .14صسالم المنظري  ــ3
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ه بنية كبرى ومحاولة تحديد القواعد التي تحكم بنية المعنى الكل ي والتعامل مع النص على أن  
 .1للنص

 (االتساق في اللغة اإلنجليزية): نم( نشرا كتابًا بعنوا1219حسن ) ي ورقيةهاليدا -1
"cohesion in English"،  وبحثا وسائل  ،ذلكعالجا فيه مفاهيم النص والسياق وغير

 . 2واالتساق المعجمي ،والوصل ،والحذف ،واالستبدال ،اإلحالة :االتساق وهي
د حد  إذ  ،مرحلة متقدمة من علم النص (واإلجراءالنص والخطاب )" دي بوجراند " مث ل كتابه  -2

الصفة المميزة للنص هي  ن أن  وبي   ،في النصالنصية المعايير التي تشترط لتوافر صفة 
 .استعماله في االت صال

م( اعتمدا في مؤلفهما " تحليل الخطاب " على استعارة أدوات 1221" براون " و "يول " ) -2
 ،: اللسانيات االجتماعيةمثل ،غةس تأثيرًا كبيرًا في معالجة اللُّ علوم أخرى مارست والتزال تمار 

كما اهتما بالسياق والعملية التواصلية بين المرسل والمستقبل ووحدة  ،واللسانيات النفسية
فليس  ،وصارت نظريتهما أن هما جعال المتكلم والمتلقي منتجين للنص وانسجامه ،الموضوع

 .االنسجام من الخطاب فقط بل حتى المتلقي

       بعد عمل "هاليداي" و    ل تقريبًا إال  ز علم النص واستقالله لم ُيشك  تميُّ  وهكذا فإن نا نجد أن         
: ة في طريقة تحليله وهيبرزت لهذا العلم ثالث نظريات أساسي   ، إذم(1219" رقية حسن" في )

هذا ال  على أن   ،ة تحليل الخطابونظري   ،ة لسانيات الخطابونظري   ،ية الوصفيةة اللسانالنظري  
هذه ظاهرة صحية لعلم  م فإن  وكما تقد   ،اتهمينفي وجود االضطراب في بعض مصطلحاته واهتما

 3.ال يزيد عمر نضجه على أربعين عاماً 

 

 

 

                                                           
 .212علم لغة النص المفاهيم واالتجاهات، صــ سعيد بحيري، 1
م، 2002 ،عمان النص وتحليل الخطاب،عالم الكتب الحديث،انظر: نعمان بوقرة، المصطلحات األساسية في لسانيات  ــ2

 .10ص
 . 12ـ  12، صسالم المنظري  ــ3



 

 

 

 

 

 

 

 يـص  ـنـط الـرابـير التــايــي : معــانـثـل الــــصـفـال

 ةــوالمقصديام ــجاق واالنســل : االتسالمبحث األو  

 اصــاق والتنـــسيـة والــيـبولـمقـحث الثاني : البمـال
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 لالمبحث األو  

 ساق والنسجام والمقصديةالت  

 :تمهيد

والتي حاول فيها  ،فناهاما يمكن استخالصه من مختلف التعاريف التي سبق أن عر   إن       
 إذ؛ " structureوية مهيكلة " غالنص وحدة ل هو إجماعهم على أن   ،ها  تعريف النصأصحابُ 

كما  ؛تجمع بين عناصرها عالقات وروابط معينة وهذا ما يجعل من النص كاًل مترابطًا منسجماً 
وهي تحقيق التواصل بين  ،دون على غائية النصالعديد من اللغويين يؤك   رأينا أيضًا أن  

وتمثل هذه العوامل مجتمعة ما يسميه علماء  ،ياق معينذلك يتم دائمًا في س وأن   ،المتكلمين
وهي أيضًا المقومات التي يتميز من خاللها النص عن  ،(la texteualite)  ة "النص بـ " النصي  

  .ها تمثل المباحث األساسية للسانيات النصكما أن   ،الال نص

جاءت  إذ ،دوا بدقة متناهية معايير النصيةالنص الذين حد  علماء بوجراند من أوائل  دي ويعدُّ     
 إذ ،"(طاب واإلجراءالنص والخ)ن ذلك كتابه وقد ضم   ،لة لكل تعاريف النص على اختالفهامشا

" أساسًا مشروعًا إليجاد النصوص  texteulityلجعل النصية "  تيةآلنا اقترح المعايير اوأ)): يقول
  .1((واستعمالها

  :ا هذه المعايير هيوأم  

 La cohesión     :           السبك -1
                :   La coherence                                            الحبك -2
   L. Intentionnalite  :  المقصدية       -1
         :  L. Acceptabiliteالمقبولية  -4
           :  Le contextالسياق  -2
            :  L,intertexteualiteالتناص -9

                                                           
 . 101م، ص1222روبرت دي بوجراند النص والخطاب واإلجراء تر: تمام حسان، القاهرة عالم الكتب، ب ط، ــ 1
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إال أننا نقتصر في ‘ وعلى الرغم من أن  هذه المعايير تعد سبعة عند كثير من علماء النص    
 المعايير الستة السابقة. دراسة على ما ذكره دي بوقراند وهيهذه ال

 :اإلمكان تقسيمها إلى ثالثة أصنافه بأن   ،بخصوص هذه المعايير  ،ويرى سعد مصلوح       

 .ويشمل معياري االتساق واالنسجام بالنص صنف يتصل -1
 .ويشمل معياري المقصدية والمقبولية ،صنف يتصل بمنتج النص ومتلقيه -2
 .1صنف يتصل بظروف إنتاج النص وتلقيه ويندرج ضمنه معياري السياق والتناص -1

 :La cohesión  "السبك" التساق -أولا 

  :التساق لغةا  -أ

 ،سق.. وقد وسق الليل وات  .: اجتمعتبل واستوسقتسقت اإل)ات  ) :جاء في لسان العرب       
ف قِّ وفي التنزيل )): ينضم أي سقسق ويت  والطريق يت   ،سقفقد ات   ،وكل ما انضم   ُم بِّالش   *ف ال  ُأْقسِّ

ق   س  م ا و  ق   *و الل ْيلِّ و  واتساق  ،)وما وسق أي: ماجمع وضم  ): اء، يقول الفر  2(( و اْلق م رِّ إِّذ ا ات س 
 .3(نطة توسيقًا أي: جعلها وسقًا وسقًا(قت الحِّ ه ووس  ؤ القمر: امتال

على الماء  غلغتحملت وأ   :سوقاً تسق وسقًا ووُ  ،ةقت الداب  س  و  )) الوسيط: وجاء في المعجم     
: واستوسق الشيء ،والقمر استوى وامتأل :: اجتمع وانضم  سق الشيءوات   ...فهي واسق ،رحمها

 .4((: أمكنهويقال: استوسق له األمر ،واألمر انتظم ،اإلبل ت: استوسقيقال اجتمع وانضم  

 ،واالنضمام ،: االنتظامساق" تستخدم في معاني كثيرة منهاكلمة "االت مما سبق نالحظ أن       
 .واالستواء واالجتماع

 :اصطالحاا   -ب

غوية التي ذكرناها ساق في االستعمال االصطالحي ليس بعيدًا عن معانيه اللُّ مفهوم االت   إن  ف     
" ويعدُّ من المفاهيم األساسية "Cohesionآنفًا وتعود بدايات هذا المصطلح عند الغربيين بلفظ 

                                                           
 .19راجع أحمد عفيفي، نحو النص، ص ــ1
 .12ـ  19االنشقاق اآلية من ـ 2

 عامر أحمد حيدر، مادة )و س ق( :قيمنظور،  لسان العرب، تحقابن ــ 3
 .1012ص 1المعجم الوسيط، جــ إبراهيم أنيس، 4
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ذلك التماسك الشديد بين )) :هبأن  فه محمد خطابي وقد عر   ،التي ركزت عليها لسانيات النص
مفهوم االتساق  وقد نفهم من كالم محمد خطابي أن  ، 1((لة لنص  أو خطاب برمتهجزاء المشك  األ

 .الخطاب النص هو عدي هألن   ؛هو الترابط الشكلي بين أجزاء النص "الخطاب"

وهو  ،زت عليها لسانيات النصالمفاهيم التي رك   مفهوم االتساق أوالتماسك من أهم   يعدُّ كما      
من التي تتحكم في تنضيد  شارة إلى مجموعة" لإلله "هاليداي" و "رقية حسنمصطلح استعم

وقف تأويل عنصر من ، إذ ومن هنا يحدث االتساق ،الجمل وتماسكها وترابطها لغويًا وتركيبياً 
ه ال يمكن فهم إذ يستلزم الواحد منهما اآلخر بمعنى أن   ،الخطاب على تأويل عنصر آخر منه

ويمكن أن يدمج  ،؛ ومتى حدث هذا تكون هناك عالقة تماسكيةإلى اآلخر وءجلأحدهما إال بال
 .2م في النصم والمسلز  مستلزِّ ال ،العنصران

التنظيم الصوري للنص وذلك في  :هالذي يمكن تعريفه بأن  إذن األمر يتعلق بنسيج النص      
ترصد  العالقات بين الجمل كما إن   ؛الليةالحدود التي يضمن  فيها هذا األخير استمراريته الد  

عالقات ) :قية كبرى وهيئ" في خمس أسر عالاليداي" و "رقية حسنهفها "و تراكيب صن  بتعابير أ
ي تم لقد أعطي هذا التنميط الذ، و (والتماسك المعجمي ،والوصل ،والحذف ،واالستبدال ،اإلحالة

 :انيين زخمًا قويًا لعديد من الدراسات المنتظمة وفقًا للمستويات الثالثةيه وتطويره من لدن النص  تبن  
 .3وفوق جملي ،وغير جملي ،جملي

انطالقًا من الجملة بواسطة مجموعة من الروابط التركيبية  –لسانيًا   -وعليه يبنى النص      
 ،صلة والمنفصلةومن ثم تحوي هذه الروابط الضمائر المت   ،ة حتى آخر جملة في النصيالثان

 .وتكرار الكلمات واأللفاظ ،وحروف العطف ،واألسماء الموصولة

 : قمظاهر الت سا -ج
 :يتجلى االتساق في المظاهر اآلتية

يرى  ،ضوع محددمو عن  نة أويتكلممعي  ة معنى أن يعالج النص قضي  : بالترابط الموضوعي -1
من بينها، و يصعب وجود روابط  الجمل ال تدور حول موضوعات مامجموعة  فان دايك أن  

                                                           
 .2م ص1221، 1محمد خطابي، لسانيات النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، طــ 1
 .92، صwww.alukah.netجميل حمداوي، محاضرات في لسانبات النص، شبكة األلوكة،  ــ2
، 1بيروت، ط ماري آن بافو و جورج إليا سرفاتي، النظريات اللسانية الكبرى تر: محمد الراضي،المنظمة العربية للترجمة، ــ3

 .112ص

http://www.alukah.net/
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ضي الوحدة الموضوعية تجنب التناقض واالنتقال غير توعليه تق ،اً ن نص  ال يمكن أن تكو   ثم  
من العوامل التي  لذلك فإن   ؛ةة عالقة منطقي  ر من فكرة إلى أخرى ال تربطها بها أي  المبر  

قوة  وحدته المعنوية إن   ،ساقه وترابطه حسب كل من " براون " و " يول "تحقق للنص ات  
ضرورة وجود مثل ن في ولن يختلف اثنا نةالربط تكمن حقيقة في العالقة المعنوية المضم  

 .ر فهمه فهمًا منطقياً هذه العالقات داخل الخطاب لكي يتيس  
من توفره في النص سواء أكان  وهو مظهر مهم وضروري البد   ،progressionالتدرج:  -2

 قًا بالعرض أم بالسرد أم بالتحليل وهو ما من شأنه أن يجعل القارئ يحسُّ أن  األمر متعل  
ع في مرحلة ما من ويجعله أيضًا يتوق   ،دةه يتجه نحو غاية محد  معينًا، وأن   للنص مساراً 
 ما سيأتي بعدها. ،مراحل النص

 يتعين أن يتوفر في النص معيار االختتام وهذا من منطلق أن   ،” la cloture “ :الختتام -1
والنص الذي ال يختتم يفقد  ،كل  كيان لغوي يستوجب أن يتكون من مقدمة وجوهر وخاتمة

وعليه فسواء  ؛ه وال يستطيع قارؤه أن يدرك بوضوح غائيتهساقالكثير من من حصافته وات  
 ةً أن يرسم لذلك خط   ه البد  فإن   ،أكان المتكلم يروي حكاية أم يكتب مقااًل قائمًا على االستدالل

 .أو خاتمة   تبدأ من نقطة  ما وتنتهي إلى نتيجة   معينةً 
وانتماء ومعنى ذلك أن يكون له نوع  ،من الضروري جدًا أن يكون للنص هوية :انتماء النص -4

type"  "،   الكفاية النصية  النصوص أنواع حسب مايراه هالداي ورقية حسن من أن   ودليل أن
ة تتمثل في قدرة القارئ تقترن دائمًا بكفاية نوعي   ،نةر لدى متكلمين بلغة معي  العامة التي تتوف  

ن وهذا مايقضي مم   ،بقطع النظر عن مضامينها ،على التمييز بين أنواع من النصوص
  .1ساقهز ات  المنج   ق للنص  الكتابة أن يحترم خصائص كل نوع إذا أراد أن يحق  يمارس 

دة يقاس بها مدى امتثال النص الشك فيما أتينا على ذكره من معايير تعدُّ أدوات جي       
 .ةلمقومات النصي  

 

 

 
                                                           

 .22، صمحمد األخضر الصبيحي .1
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  :La coherence" "الحبك النسجام -ثانياا 
الربط تدور حول ما يقوم به االنسجام من دور في  ،متقاربةف العلماء االنسجام تعريفات عر       

خاصية تناغم المفاهيم والعالقات في  :هبأن   1"فه "كريستالفقد عر   ،بين مفاهيم النص وداللته
ولفظة مقبولة  ،2مني للنصق بالمعنى الض  ر استدالالت مقبولة فيما يتعل  تستطيع تصو   إذ ،صالن  

وهذا  ،لها المتلقيي بوسائل مقنعة يتقب  تلق  ل االنسجام الفهم المراد إلى المة أن يوص ِّ تشير إلى أهمي  
 :هطة فهو يرى أن  " االنسجام بطريقة مبس   sowinskiويشرح " سوفنسكيي "  ؛تهأوج االنسجام وقو  

صلت بعض المعلومات فيها ببعض  إذا ات   (ها محبوكة )أي منسجمةيقضي للجمل والمنطوقات بأن  
اء بثغرات أو صااًل اليشعر معه المستمعون أو القر  ات   ،صاليي أو موقف ات  إطار نص  في 

 .3انقطاعات  في المعلومات
بمضمون النص وداللته بخالف االتساق الذي يهتم بشكله  ضح هنا اهتمام االنسجامويت      

 ؛م النصلالفصل بين االتساق واالنسجام لم يكن واردًا مع البدايات األولى لع على أن   ،مبناهو 
ًا حتى أصبح كل مصطلح ه تنامى مع الزمن تدريجي  ولكن   ،عدم ثبات المصطلحات بدايةً  مبحك

 .منهما يدل على ما ال يدل عليه اآلخر
ساق ة التمييز بين االت  أهمي  من عدم  "charollcs"لكالم ما كان يراه " تشارولس اد هذا ويؤك      

ه ليس ممكنًا في الوضع الحالي للبحث أن يحدث تقسيم بحكم أن   ؛واالنسجام الذي يقترحه البعض
ثم يتراجع عن رأيه بعد أربع عشرة سنة ويكتب مقااًل  ،صارم بين القواعد ذات البعد الخطابي

 .4تحصيل حاصل الفصل بين االتساق واالنسجام أصبح عنده يشير فيه إلى أن  
ساق هي ومع ذلك الينبغي إغفال العالقة القائمة بين المفهومين فالعالمات التي يدرسها االت      

 ،ساقومن الممكن أن يتحقق االنسجام في نص ما دون االت   ،في أساسها محققة لالنسجام
الذي يهتم  ساق الذي يهتم ببنية النص واالنسجاماالت   وعلى هذا األساس فإن   ؛والعكس صحيح

بداللة النص عمودان أساسان في النص ال يمكن إقصاء أحدهما عن اآلخر في أغلب 
ال فإن   ،الصياغات النصية سق كما في المثال ه غير مت  ًا منسجمًا ولكن  ه من الممكن أن نرى نص  وا 

  :اآلتي

                                                           
 م.1241ولد في أيرلندا، سنة  ،الم لغوي وكاتب بريطانيعهو ديفيد كرستال، ـــ 1
 . 102ـــ محمد الشاوش، ص2
 . 21م، ص2002، األ كاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، 1محمد العبد، النص والخطاب واالتصال، ط ــ3
 . 22، صسالم المنظري  ـــ4
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 .أعطني دفتر يا عمر :األستاذ
 .كنت مريضًا أمس  يا أستاذ :التلميذ
  .طهورًا إن شاء الله .نعم تذكرت :األستاذ

سجمة أجزاؤها ومفهومة صياغتها نقة ولذلك فهي متبدو األفعال اإلنجازية لهذه المحادثة متحق  
سقة  ولو كانت ذلك فهي غير مت  ول ،ةها العالقة العضوي  ولكن تلك األجزاء لم تتحقق في ،هاومواقف

ولو أعدنا صياغتها باالتساق  ،انسجامًا أكثرق للمحادثة ساق أن يحق  سقة لكان بإمكان االت  مت  
 :الذي نقصده لظهرت بالشكل اآلتي

 .ألصحح الواجب؛ عمرطني دفترك ياأع :األستاذ
 .ألني مريض أمس يا أستاذ ؛لم أحل الواجب :التلميذ
  .نعم تذكرت اآلن أنك مريضًا أمس  طهورًا إن شاء الله: االستاذ
 :تستطيع إيصال رسالتها بتحقيق أحد المعيارين فقط النصوص  والمقصود من هذا المثال أن      

بعادها عن خاصية واليفهم من ذلك أن    ؛وهي قليلة ،االتساق أو االنسجام المراد مد  النصوص وا 
 .اإليجاز

 ،يتعلق معيار االنسجام بمدى معرفة المتلقي بالعالم الذي تحيل عليه الجملة أو الجمل     
فقد يكون النص الواحد منسجمًا أوغير منسجم بحسب معرفة المتلقي بعالم  ؛ولذلك فهو أمر نسبي

"  :واعتمد بعض علماء النص  مثل ،وجملة المعارف الحاصلة في ذهن منشئه أو متلقيه ،النص  
على جملة شهيرة في التمثيل لذلك وهي " ملك فرنسا  Russellرسل" و" " Genotجينوت " 
وتكون غير منسجمة  ،ه ليس لفرنسا ملكفهذه الجملة تكون منسجمة لمن اليعرف أن   1أصلع "

لى ذلك يش، ه ليس لفرنسا ملكلمن يعرف أن   الروابط الحاصلة  ر " جورج يول " حينما ذكر أن  يوا 
ن   ،ساقية أو االنسجامية ليست وليدة اللغة أو الكالمالت  ابين أجزاء النص  سواء  ما هي وليدة وا 

 ،في اللغة م شيء موجود في الناس الالتناغ وذكر أن   ،عرفة المتلقين والسياق المحيط بهمم
النص إن كان قاباًل  وبصريح العبارة فإن   .يقرأون وما يسمعون  والناس هم الذين يحددون معنى ما

ال فال يكون منسجماً   .2للفهم فهو منسجم وا 
 
 

                                                           
 .21ـ سالم المنظري، ص1
 .24سالم المنظري، صــ 2
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 ""intentionalityة المقصدي   -ثالثاا 
غوية ينتجها حتى تكون قصدًا مسبوكًا ة شكلية لُ ة تعني قصد منتج النص من أي  المقصدي        

ة إلى جميع الطرق التي يتخذها منتجو النصوص من محبوكًا، وفي معنى أوسع تشير القصدي  
 د السبك والحبك كهدفين نهائيينل يحد  ؛ فإذا كان التعريف األو  متابعة مقاصدهم وتحقيقهاأجل 

يستغلها المرسل من أجل التعريف الثاني يراهما وسيلة ضمن وسائل أخرى عديدة  فإن   ،ةللقصدي  
ل لهدف تحقيق مقصده وهذا يؤكد أن عنصري السبك والحبك يوجههما باستمرار قصد المرس

لدى دي بوجراند ر هذا التعريف س  فُ ما ورب   ؛صةبعينه في ظروف  خا محدد وهو التأثير في متلق  
دًا بإفساد التماسك المعنوي منتج النص يقوم أحيانًا متعم   أن  ؛ بكحلسبك والوالذي ال يشترط إلزامًا ل

" "cohesionفال يؤدي احتواء النص على خلل في السبك  ،للنص بغية الوصول إلى نتيجة ما
القصدية لية ما دام الخلل في نطاق األحداث للتقبُّ " إلى فقدان النص "coherenceالحبك أو 

 .1جه إلى هدفالتي تت  
ة عليا يمتلك سلطة بالمتكلم باعتباره قو   ،ت الدراسات التداولية في بداية األمرلقد اهتم       
مجموعة من األوامر لتنفيذها بطريقة  ،ه للمخاطب الذي يكون في مرتبة دنياإذ يوج   ،قةمتفو  

ى هذا بالتواصل ويسم   ،ينية والعسكريةالد   األوامرد أو مناقشة كما هو حال دون تردُّ  ،ميكانيكية
ة قاسمًا مشتركًا بين كل المقصدي   عدفي ،لكن هناك من يرفض هذا التصور الميكانيكي ،التوجيهي
 لكن هناك من يرى أن   ، من باب األخذ بزمام المبادرةال  الفرق بينهما إ ،يم والمتلق  من المتكل  
ف فيه كيفما يشاء ثم يضطر فيتصر   ،م في قبضة يدهي فيجعل المتكل  المتلق  ة يتحكم فيها المقصدي  

 .2بل قد يكون ناطقًا بلسانه ،يالمتكلم إلى تكييف خطابه حسب رغبات المتلق  
 فإن   ،ا يفيد هذا المعنىاإلشارة إلى القصد والقصدية والمقصدية ومم   كتابة من لم تخلُ وهكذا     

ولكن هناك من قصرها على ما  ،نسان وغيرهز األساسي بين اإلفالباحثون جميعهم يجعلون الممي  
ومنهم من جعلها مسبقة كـ "  ،""parritورد فيه جذرها صراحًة أو ضمنًا كـ " هرمان باريت 

" و" Auslinمنهم من جعلها ميكانيكية موجهة كـ " أوستين  " كما أن   Greimasريماص 
ها تشمل المخاطب ولكن   ،مها ال تقتصر على المتكل  " بيد أن   Grice" وكرايس  ،"  Searleوسورل
 ،ى إلى طرح إشكالياتها الفلسفية والمنهاجيةمما أد   ،(ينظرية التلق  )من االختالف ولهذا  ؛أيضاً 

                                                           
م، 2002، 2مكتبة اآلداب، القاهرة، ط ،النظرية والتطبيق، تقديم: سليمان العطارعزة شبل محمد، علم لغة النص، ــ 1

 .22ص
 .49محمد مفتاح، النقد بين المثالية والدنامية، مجلة الفكر العربي المعاصر، بيروت، لبنان، ص ــ2
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ن   ،صها غالبًا ما تكون ظاهرة في الن  باعتبار أن   ُبذلت محاوالت ؛ لذلك ها تكمن خلفهما يفترض أن  وا 
مهما اختلفت وجهات النظر في  -ها أن   ،للخروج بها من ميدان علم النفس إلى مجاالت اللسانيات

بل هي منطلق  ،ها تكسب الكالم دينامية وحركةجمع على وجودها كأن  مُ  –كيفية تناولها 
مجموعة من النص األدبي باعتباره جماًل وملفوظات لغوية ويحوي  ويعني هذا أن   ،الدينامية

ثمة  ،بتعبير آخر ،المقاصد المباشرة والضمنية التي يعبر عنها المتكلم والمتلقي أو هما معاً 
فيعب ر عن بعض مقاصده كالحب،  ،ق بالمتكلم المرسل قد يكون شاعرًا ـ مثالً لية تتعل  مقاصد أو  
 و ي السامعثانوية تتعلق بالمتلق  ة مقاصد ثم   ،وفي المقابل ،ةوالكراهي   ،يواالعتقاد، والتمن   ،والخوف

ف إلى ظروفه ويتعر   ،ليه أن يفهم مقاصد الشاعر المبدعي السامع الذي عة تتعلق بالمتلق  أولي  
 وحاالته النفسية والذهنية والوجدانية.

المبدعين والشعراء يوظ فون كلمات وتعابير وأسماء  أما إذا انتقلنا إلى النص األدبي فإن       
أو تفهم بالتضمين والتلميح  ،قد تدرك بطريقة ظاهرة ،مباشرة ة مباشرة وغيرأعالم لها مقصدي  

فالشاعر  ،صر أكثر من الشعر العربي القديموهذه المقصدية واضحة في الشعر العربي المعا
ل قصائده إلى عالمات ورموز تتحو   إذ ،ةدي  غة في ضوء سيميائية قصف اللُّ المعاصر يوظ  

شارات وأيقونات تحمل في طي   تلقي عبر مينبغي استكشافها من قِّبل ال ،ةاتها دالالت مقصدي  وا 
فالشعراء مهما كانت أجناسهم وأمصارهم  ،ريح والتغويض والتأويل والتأجيلآليات التفكيك والتش

بمعنى االرتباط الطبيعي بين الدال والمدلول فقد  ،ةي  غة الشعر ة اللُّ على قصدي   اوأزمنتهم حرصو 
ه إذا كان  أن  النظرية " الكراتيلية " على حساب " الهموجولية " إال   –بدرجات متفاوتة -اعتنقوا 

المحدثين والمعاصرين الذين  فإن   ،غة بحسب ما تملي عليه تجاربهملالشعراء القدماء يستعملون ال
وهكذا نجد في  ،غة بسبق اإلصراريميائية المعاصرة صاروا يقصدون اللُّ روا بالتيارات الستأث  

وحشدًا هائاًل من أسماء األعالم  المختلفة ذات الدالالت  ،قصائدهم ما يحاكي أصوات الطبيعة
وهذا التداخل  ،وألفاظ عتيقة ضاربة في أعماق التاريخ أو حديثة آتية من آفاق مختلفة ،اإليحائية

ة تقرأ بتشاكالت مختلفة بحسب الوسط الذي دعيت منه ة معان فرعية عرضي  المعجمي يخلق عد  
فيها عالقة المثلية أو  ،رًا كنائيًا عليهالكلمة مما يجعلها مؤش   وقد تصبح أيقونًا إذا توفرت  

  .1المشابهة

 
                                                           

 .56ـ محمد مفتاح، ص1
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 المبحث الثاني

 المقبولية والسياق والتناص

 :""acceptabilite المقبولية -أولا 

على مجموعة من المعايير والقواعد  ورفض آخر بناءً  ول نصببالمقبولية قنعني      
كما هو الحال عند نعوم تشومسكي الذي  ،صيةة والن  لسانيغوية وال  لمرتكزات واألسس اللُّ وا

فالجملة األولى هي التي ال تحترم قواعد النحو أو  ،حنة والجملة المقبولةيميز بين الجملة الال
 رها التركيب أوية القواعد التي سط  تحترم الجملة الثان ،حين الصياغة التداولية فياللة أو الد  

وانفتاحًا على مجموعة  ،سانيات التوليدية التحويليةبعد تطور الل   ،علم الداللة أو علم التداول
 .ات اللسانيات المعاصرةمن مستجد  

سم ويت   ،ةللسالمة النصي  النص المقبول هو ذلك النص الذي يخضع ويعني هذا أن     
ذلك  :أي ،وقواعد التنسيق والتنضيد والترابط والتماسك والتركيب المعنوي ساق واالنسجام باالت  

فالمقبولية بالمعنى الواسع )هي رغبة ، 1النص الذي تتوافر فيه الوحدة العضوية والموضوعية
 ،رغبة المتلقين في المعرفة وصياغة مفاهيم مشتركة :أي ،(نشطة للمشاركة في الخطاب

لمنتج والنص وبذلك يمثل المتلقي جانبًا مهمًا من جوانب عملية االنتاج التي تتكون من "ا
إذ يفك شفرته ويستخرج ما  ،اته من خالل المتلقييالنص يكتسب ح ن  فال شك أ ،والمتلقي"

نه من  ،عالم النص وسياقهف ذلك على ثقافته وأفقه ومعرفته بويتوق   ،فيه ذلك األفق الذي يمك 
نه من ملء الفراغ الكامن بين كما يمك   ،إدراك ما في النص من أفكار ومبادئ وجماليات

 .صل بحذف العديد من العناصر في النصوعلى وجه الخصوص مايت   ،عناصر ذلك النص

فاألفراد على اختالفهم اليهتمون بالنواحي ذاتها  ،نص وتأويله عمل ذاتي إدراك كل   إن        
مضمون النص ال يستهويهم أو يتالءم مع  كما أن   ،في النصوص التي تعرض عليهم

نظر متبادلة أو وجود قدر معين من االشتراك  ةهفترض وجنا ن أن  .. إال  .دتجربتهم بشكل موح  
 .في وجهة النظر يكون كافيًا لتحقيق التفاهم

                                                           
 .191، صجميل حمداوي  ــ1
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التي ُينتج بها ات الثقافية عراف البالغية واللغوية والتغيير اعتياد القارئ على األ ن  كما أ     
فعملية القراءة تفاعل بين النص  ،ووضوحها بالنسبة له يسهم في سرعة تقبله له ،النص

عات والتوقُّ  "memory schemata"والخلفية المعرفية المسبقة للقارئ أو مخطط الذاكرة 
ت على ان قدر معرفة المتلقي بلغته تتضم   كما أن   ،البنية العامة للنصوص المعينة حول

زالة الغموض إلى تحديد وتفسير السمات التي تشير  ،الترابط للتعرف على االنحرافات وا 
 .غوية وقادر على تفسيرهاى علم مستمر باالنحرافات اللُّ ي يكون علفالمتلق  

احتواء النص على خلل أو انقطاع في  من أن  ويدعم ذلك ما ذهب إليه دي بوجراند     
مادام الخلل يقع في نطاق األحداث  ،ليةي إلى فقد النص للتقبُّ الربط المعنوي "الحبك" اليؤد  

ز بين ما يشترطه علم القواعد المعياري وبذلك يجب أن نمي   ؛جه إلى هدفة التي تت  القصدي  
 .1(صالاالت  )ماهو مقبول فعاًل في عملية  ة أيوالمقبولي  

القارئ بقراءته للنص يصنع تماسكًا من نوع مختلف لما يقرره في النص علم  كما أن       
بعمل سياق من أجل تفسير المعلومات الجديدة لكي يصنع التماسك إذ يقوم  ،القواعد

االستنتاجات  ءواالستمرارية في النص وتعتمد قدرة القارئ في استخراج المعلومات ومل
ودمجه للمعاني التي يدركها من  ،ة على معرفة العالم والقصدية وأعراف الكتابةالضروري  

من خالله أجزاء  مفهوبذلك يحدد السياق الذي يُ  ،الخطاب مع المعلومات التي يعرفها بالفعل
ست في الثالثينيات من هذا القرن ى تأس  حت   ،ي مكانة عاليةالمتلق   احتل  من هنا فقد و  ،النص
تفاعل النص مع من المعنى والبناء ينتجان عن  كالً  ن  وكان أبرز معطياتها أ ،يالتلق  نظرية 
ته بل لمعناه وأهمي   ،شارك للنص نفسهمهو المبدع ال -إلى حد  ما  -فالقارئ  ،القارئ 
ف  في استراتيجية التفكيك هو دور القارئ وليس المؤل  أهم األدوار  وعلى هذا فإن   ...وقيمته
لغة الحوار بين  ن  إذ أ ،جاه واحد أصبح غير منطقيي في ات  نتاج والتلق  عملية اإلفسير 

القارئ هو  أصبحت هي السمة الغالبة في ضوء أن  النص والمنتج والمتلقي  ،األطراف الثالثة
القارئ شريك  وهذا يعني أن   ،ويحكم على تماسكه ،ويستخرج معناه ،الذي يحكم على النص

 2. من أجلهالنص لم يكتب إال   ألن   ؛مشروع

                                                           
 .22، صعزة شبل ـ1

 .212، ص1224، 2، مج1في النص )نظرية التأثير واالتصال(، مجلة فصول، ع نبيلة إبراهيم: القارئ ــ 2
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 ""context :السياق -ثانياا 

 :السياق لغةا  -أ

)ساق اإلبل ) :يقول ابن منظور ،السياق في اللغة يعني التتابع والتوالي والتسلسل       
وكذلك  ،.. وقد انساقت وتساوقت اإلبل تساوقًا إذا تتابعت.يسوقها سوقًا وسياقاً  ،وغيرها

 ،ما تساوق فجاء زوجها يسوق أعنزًا  :وفي حديث أم  معبد ،تقاودت  فهي متقاودة ومتساوقة
ه سياقًا نزع بها .. وساق بنفس.بعضها يسوق بعضاً  ن  كأ ،ماتتابع والمتساوقة والمتتابعة :أي

 .1((ينزع نزعًا عند الموت :أي ،: رأيت فالنًا يسوق سوقاً ولتق ،عند الموت

ليها بعت وهو يسوق الحديث أحسن سياق وا  تتا :تساوقت اإلبل): )الزمخشري ويقول     
 .2((على سرده ،وجئتك بالحديث على سوقه ،وهذا الكالم مساقه إلى كذا ،يساق الحديث

كما في  ،والتسلسل في استعمال لفظ السياق ،والتوالي ،ا سبق ُيلحظ معنى التتابعمم    
أما في غير العربية  ؛وتتابع الكالم وتسلسله ،وسوق النفس عند الموت ،سوق اإلبل والدواب

 بمعنى "مع" ومن السابقة الالتينية  ""contextيتكون السياق )ع د بليكما يقول عب
"contuse" 3(التي تعني النص أو المتن الالتينية ـ أيضًا ـ. 

 : اصطالحاا السياق   -ب

كلمة "السياق" كانت شائعة بين القدماء بمدلولها  الدراسات اللغوية تذكر أن   إن         
ولم تحمل مفهومها االصطالحي المعروف لها اآلن عند علماء الداللة  ،اللغوي العام

وا على تعريف فالقدماء لم ينصُّ  ،لها 1"فيرث"و ،4"مالينوفسكي"المحدثين إال بعد استخدام 
  .هستهم له وألهميتاصطالحي للسياق على الرغم من ممار 

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )س و ق(. ــ1
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر )الزمخشري(، أساس البالغة، تح: باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ــ 2

 . 1/424م، 1222 1لبنان،ط
 .202م، ص2002، 1عبد بليع، السياق و توجيه داللة النص، بلنسية للنشر والتوزيع، ط ــ3
م، عالمًا بولنديًا من أهم علماء اإلنسان في القرن العشرين، وهو صاحب 1224ــ هو برونيسالف كاسبر، المولود سنة4

 نظرية الوظيفة.
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بأوسع  ،النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم)) :السياق هو أن   نويذكر أولما    
السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشتمل ال على الكلمات والجمل  إن   ؛معاني هذه العبارة

بوجه ـــ  فحسبكما ينبغي أن يشمل  ،بل القطعة كلها والكتاب كله ،الحقيقية السابقة والالحقة
تعلقة والعناصر غير اللغوية الم ،كل مايتصل بالكلمة من ظروف ومالبسات ـــمن الوجوه ـ

 .((بالمقام الذي ُتنطق فيه الكلمة لها هي األخرى أهميتها البالغة في هذا الشأن

: من ناحيتينأما تمام حسان فيستند في تعريفه للسياق على معناه اللغوي وعلى نوعيه      
يسمى "سياق النص" ومن هذه الزاوية  ،توالي العناصر التي يتحقق بها التركيب :األولى
وكانت ذات عالقة باالتصال ويسمى  ،توالي األحداث التي صاحبت األداء اللغوي  :الثانية

 .2"سياق االتصال"

ا السياق في الدراسة أم  )) :وشبيه بتعريف تمام حسان ماذكره جمعان عبد الكريم بقوله    
فيعني به كل مايتعلق بأحوال المتتالية اللغوية في ظروف استعمالها داخل  ،اللغوية الحديثة
وقد انطلق أغلب اللغويين في تعريف السياق  ،ولذلك فهو ينقسم إلى قسمين ؛النص وخارجه

 .23(من تعريف قسميه كل  على حدة

بالنص من عوامل تعين يحيط ما السياق هو كل  مما سبق من تعريفات يتبين لنا أن      
 ،والصرفية  ،على فهمه سواء أكانت عوامل لغوية داخلية متمثلة في العالقات الصوتية

 ،ب والمخاط بغير لغوية خارجية متمثلة في حال المخاطِّ أم عوامل  ،والداللية ،والنحوية
 ،اتوالتلميح ،واإليماءات ،واإلشارات ،والغرض من النص ودواعيه ،وكذلك الزمان والمكان

 ...إلخ.والحركات الجسمية بوجه عام المصاحبة للموقف الكالمي

)نظرية السياق  :وفي ذلك يقول حلمي خليل ،نظرية السياق عماد علم الداللة وتعدُّ     
غوي للنص أو التحليل اللُّ  ألن   ؛ًا من أركان علم الداللة اآلنــ ركنًا مهمبال شك ــــ تشكل  

وهو معنى فارغ تمامًا من  ،ظاهر النصأو معنى  ،المعنى الحرفي الكالم ال يعطينا إال  

                                                                                                                                                                      
هو جون روبرت فيرث، عالم لغوي بريطاني، له دور كبير في تطوير علم اللغة في بريطانيا، وهو صاحب نظرية  ــ1

 م.1290)السياق(، توفي 

 .92م،ص1221، القاهرة، 1تمام حسان، مقال قرينة السياق، الكتاب التذكاري لكلية دار العلوم، مطبعة عبير للكتب، ط ــ2
م، 2002، الدار البيضاء، 1الت النص )دراسة لسانية نصية(، المركز الثقافي العربي، طجمعان عبد الكريم، إشكا ــ3

 .400ص



  25 
 

لنص من القرائن التي تحدد تمامًا عن كل ما يحيط با ومنعزل تواه االجتماعي والتأريخي،مح
 .1(المعنى

 :أنواع السياق -ج

فمنهم من جعل السياق  ،تباينت تقسيمات اللغويين للسياق بين اإلجمال والتفصيل       
ومنهم من  ،2غوي أو االجتماعيللاغير السياق  :والثاني ،السياق اللغوي  :ماأحده :نوعين

السياق الثقافي، :والثالث ،سياق المقام :والثاني ،السياق اللغوي  :األول :جعل السياق ثالثة
  .3السياق العاطفي ،تقسيم الثالثي السابقالفزاد على  :ومنهم من جعل السياق أربعة

والذي يبينه  ،التقسيم الثنائي الذي يشمل األنواع األربعة المذكورة آنفاً  غير أن  الباحث يفضل
 تي:المخطط اآل

 

كلمة السياق كثيرة )) :وربما دفع الباحث لهذا االختيار ماذكره محمود حجازي بقوله     
يمكن تحديدهما  ،تناولها الباحثون في الداللة بمعنيين مختلفين ،في البحوث اللغويةالدوران 

على عكس السياق االجتماعي عند  lingustic contextالسياق اللغوي  :هما ،في أمرين
   non :باسم" بالمر"وعند  ،أي: سياق الموقف context of situation: باسم "فيرث"

lingustic context  وكذلك ماذكره  محمد خطابي عندما  ،4((أي: السياق غير اللغوي
                                                           

م، 2014، 1يسرى نوفل،المعايير النصية في السور القرآنية )دراسة تطبيقية مقارنة( دار النابغة للنشر والتوزيع، ط ــ1
 .124ص

 .122قباء، القاهرة، ص ، دار1ينظر: محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، طــ 2
 وما بعدها. 24م، ص1221، القاهرة، 1عاطف مدكور، علم اللغة بين التراث والمعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ــ3
 .122ص ،حمود فهمي حجازي م ــ4

  Contextالسياق

أو ( الخارجي)السياق غير اللغوي
السياق االجتماعي

السياق الثقافي السياق العاطفي سياق الموقف

(الداخلي)السياق اللغوي
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بوعي أو بدون  ــ)السامع أو القارئ حين يحدد ـ) :تفسير معنى النص بقولهتحدث عن كيفية 
ي تتمثل البنية الداخلية ف ،داخليةخارجية و  :وضعية عينة لغوية يستدعي بنيتين ــوعي ـ

أي:  ،لخارجية في مراعاة المقاموتكمن ا ،اعتماد الوسائل اللغوية التي تربط أواصر مقطع ما
 .1((اعتباره كل ما يعرفه عن المحيط أن المتلقي يضع في

السياق ينقسم إلى نوعين فقط يندرج تحتها كل السياقات هما:  تبين لنا أن  مما سبق ي    
وهو توالي العناصر  ،السياق اللغوي معروف وذلك ألن   ؛السياق اللغوي والسياق غير اللغوي 

وكل ما عدا ذلك  ،ويتحقق بها السبك والحبك داخل النص ،اللغوية التي يتكون منها النص
ه يضم كل العناصر غير اللغوية التي تسهم في ألن   ،فهو ينتمي إلى السياق غير اللغوي 

ها ألن  ؛وسياق الموقف ،والسياق الثقافي ،االجتماعيالسياق  :فهو يضم ،تفسير النص وفهمه
ن كانت تؤثر في السياق اللغوي و  ،جميعًا سياقات تشتمل على أمور  غير لغوية وتسهم في  ،ا 

 .تفسيره

  Intertextuality:صالتنا -ثالثا  

 إذ ،من المصطلحات النقدية الحديثة الوافدة إلينا من الغربالتناص  مصطلح يعدُّ       
وقد صادف هذا المصطلح الجديد إشكاليات  ،النصية ترجع أهميته باعتباره أحد معايير

" وتحويل أو يوري لوتمان "لدى  فهو تخارج نصي ،وصياغات متعددة لدى النقاد الغربيين
 .2أما جيرار جينيت فيسميه "التعالي النصي" أو التداخل النصي ،تمثيل عند "لوران جيني"

به  ،العربية ان ترجمته إلىواإلشكالية نفسها عانى منها المصطلح إب        فبعضهم يعر 
 .3تداخل النصوص" ورابع إلى " ،وآخرون "التناصية" وفريق ثالث "بالنصوصية" ،"بالتناص"

الحوار بين "أو  ،5"توارد النصوص أوتفاعلها" ، أو 4"تعالق النصوص "ومنهم من ترجمه إلى 

                                                           
 .14، صنعمان بوقرة ــ1
 .121ــ 192و192، صــ يسرى نوفل2
م، 2001، دمشق، 1في الشعر العربي( منشورات اتحاد الكتاب العربي، ط عزام، النص الغائب )تجليات التناص محمد ـــ3

 .12ص
م، 1222"استراتيجية التناص"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح،  ـــ4
 .121، ص1ط
 .121م، ص2001، القاهرة، 1طعوض الغباري دراسات في أدب مصر االسالمية، دار الثقافة العربية،  ــ5
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فهذه  ،4أو "التفاعل النصي" ،3أو "اإلحالل واإلزاحة"،2أو "النص الغائب" 1"صوصال
المصطلحات العربية المترادفة التي تعبر عن المصطلح الغربي متشابهة إلى حد  كبير في 

ي إلى نوع من الخلط واالرتباك لدى الباحثين ،ىمدلولها مع االختالف في المسم             ،مما يؤد 
للقضاء على ذلك االرتباك والخلط  ،وقد آثر الباحث االستقرار على مصطلح "التناص"

 .صطلح هو األكثر شيوعًا وانتشاراً هذا الم إضافة إلى أن   ،ياتالناتجين عن تعدد المسم  

فمنهم من  ،تعريفات كذلكحول ال نجد قد تعددت ،ؤى حول المصطلحدت الرُّ وكما تعد       
 ،5(أخرى فهو تناص()إن كل ما يضع النص في عالقة ظاهرة أو خفية مع نصوص ) :قال

)يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على )وهو ظاهرة لغوية 
 :وآخر يقول ،7(( نسيجًا جديدًا من استشهادات سابقةكل نص ليس إال  ))أو هو  ،6(الترجيح(

ويتضح المقصود  8((كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى  إن  ))
ففي  ،وتداخل نصي ترحال للنصوص))النص  حينما تذكر أن   جوليا كرستيفا لح عندطبالمص

د على نفس  ((فضاء معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى  ويؤك 
 ، إذديد من نصوص سابقة أو معاصرة التناص تشكيل نص ج إن  )) :خر بقولههذا المعنى آ

يغدو النص المتناص خالصة لعدد من النصوص التي ُمحيت الحدود بينها وأُعيدت 
فال  ،لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتها وغاب األصل إذ ،صياغتها بشكل جديد

 .9(يدركه إال ذو الخبرة والمران(

ن يعني أن يتضم   ،)التناص في أبسط صوره) :فه الدكتور أحمد الزعبي بقولهكما عر      
أخرى سابقة عليه عن طريق االقتباس والتضمين أو التلميح نص أدبي ما نصوصًا أو أفكارًا 
                                                           

، 19عبد الرحمن بيسو، قراءة النص في ضوء عالقاته بالنصوص الصادرة ، مجلة النقد األدبي "فصول" مجـــ 1
 .22م، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ص1،1221ع
 .2صمحمد عزام،  ــ2
شارات العمل األدبي، مجلة البالغة المقارنة، ـــ3  .10م، ص1224، 4ع صبري حافظ، التناص وا 
 .22م، ص1222سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ــ4
طروس األدب على األدب، مقال جيرار جينيت، ضمن كتاب "آفاق التناصية"، المفهوم والمنظور، تر: محمد خيري  ــ5

 .112م، ص1،1222البقاعي الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط
 .111ص تحليل الخطاب الشعري،محمد مفتاح،  ــ6
 .42تناصية، صروالن بارت، من العمل إلى النص، ضمن كتاب آفاق ال ــ7
 .94، ص1مارك أنجينو، بحث في انبثاق حقل مفهومي وانتشاره، مقال ضمن كتاب " آفاق التناصي ة "، ط ـــ8
 .21الزاهي، ص : فريدجمةتر  جوليا كرستيفا، علم النص،ــ 9
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تندمج هذه النصوص أو إذ  ،أو اإلشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى األديب
 .1((ل نص جديد واحد متكاملمع النص األصلي وتندغم فيه ليتشك   األفكار

 )ويكاد يتفق أغلب الباحثين على أن  ) :ما ذكره حسام فرج بقوله ومن التعريفات الجامعة   
الموجودة في نص  ويعني كذلك تلك العناصر ،يعني استحضار نص  ما لنص  آخرالتناص 

ل من نصوص أخرى وتنبني كذلك من النصوص بذلك ُتشك   ،بنصوص أخرى ما وتربطه 
 .2((مضامينها

 فمنهم من يرى أن   ،وأشكاله وأنماطههذا وقد تفاوتت نظرة العلماء إلى أقسام التناص     
م   ،يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي ،ا أن يكون اعتباطياً )إم  )التناص  ن يكون ا أوا 

نهم من يفرق بين التناص الداخلي                  وم ،3((ه المتلقي نحو مظان همقصودًا يوج  
" intertexte " " والتناص الخارجيintertexte  "،  ي ثالثة وآخر يجعل التفاعل النص 
ي المعاصر :وثانيها ،التفاعل التصي :لهاأو   ي  :وثالثهما ،التفاعل النص  التفاعل النص 

 .5وآخر يفرق بين التناص المباشر وغير المباشر ،4الخارجي

 :أن نخلص إلى مايليوبعد استقراء لما سبق حول التناص يمكننا     

الت ناص تداخل بين  ل في أن  بين كل  التعريفات السابقة جلها يتمث  هناك قاسم مشترك  -أ
ر بعضها بعضاً  إذلواحد النصوص أو بين أجزاء النص ا  .يفس 

 .ويقع كذلك بين أجزاء النص والواحد ،التناص بين النصوص المختلفةيقع   -ب

                                                           
" راية القلب"أحمد الزعبي، التناص نظريًا وتطبيقيًا، )دراسة تطبيقية للتناص في رواية ـ رؤيا ـ لهاشم غرايبة، وقصيدة ــ 1

 .11م، ص2000 إلبراهيم نصر الله(، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط،
 .111، صيسرى نوفل. 2
 ينظر للتفصيل: . 3

عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية العالية للنشر "لونجمان"  محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة -أ
 .124ص ،، القاهرة1ط

 .40النص الغائب، صمحمد عزام،  -ب
 .12، صأحمد عفيفي -ت

 .100، صسعيد يقطينــ 4
 . 20ـ 12، صعزة شبل ــ5
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ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود  ن التناص العالقات بين نص  مايتضم    -ج
 .1تجربة سابقة

كل فهم للمصطلح بمعزل عن الشعر والثقافة العربية وسائر المصطللحات جدير ببعض   -د
 .2الشك

 ،اإلنسان ال يستطيع االبتعاد عنه ألن   ؛ه ال مناص من التناصومن ذلك يبدو لنا أن      
في  وبعد قراءات  تطول وتتركز ،والً إذا قرأ أ وهو ال يستطيع أن يكتب إال   ؟كيف يكون ذلك

 .هذه الكتابة ماهي إال خالصة لكل ماقرأ ذاكرته يبدأ في الكتابة وهو ال يدري أن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .104، صروبرت دي بوقراندــ 1
 .2، ص1222، الكويت، 1سعاد الصباح، ط. مصطفى ناصف، اللغة والبالغة والميالد الجديد، دار 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث : السبك النحوي في معاهدة الحديبية

ل : اإلحــالة والـــالمبح  فــــي معــاهدة الحديبيــة طـربث األو 

 في معاهدة الحديبية تبدالـواالس المبحث الثاني : الحذف
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 المبحث األول

 الحذف واإلحالة

 :تمهيد

وهي من أشهر المعاهدات التي عقدها النبي  ،بيعة الرضوانب معاهدة الحديبية تسمى     
وكان ذلك في آخر السنة السادسة للهجرة  ،صلى الله عليه وسلم مع المشركين في مكة

عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد زيارة البيت اليريد قتااًل وساق معه الهدي وأحرم 
 ،مًا لهذهب زائرًا لهذا البيت ومعظ   إنما س أن هاوليعلم الن ،هليأمن الناس من حرب ؛بالعمرة

ولكن رغم ذلك منعوه أن يدخل  ،ه لم يأت لقتال واليريد حرباً وأخبرهم أن   ،فاعترضته قريش
 ،األخيف كرز بن حفص بنفبعثوا له عددًا من الرسل منهم مِّ  ،حتى ولو لم يريد قتاالً 

 .ة بن مسعود الثقفيوعرو  ،والحليس بن علقمة

 ،خراش بن أمية الخزاعيفقد أرسل إليهم  ،الله صلى الله عليه وسلم ا رسولم  أ       
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،فاحتبست قريش عثمان بن عفان ،وعثمان بن عفان

فكانت بيعة الرضوان  ،((النبرح حتى نناجز القوم)) :صلى الله عليه وسلمفقال  ،ُقتله أن  
ا رآه فلم   ،فبعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،تحت الشجرة

وعندما  ،(قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل()) :النبي صلى الله عليه وسلم قال
ثم  ،وتراجعا ،تكلم فأطال الكالم ،انتهى سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم

 ،على بن أبي طالب رضوان الله عليهفدعا النبي صلى الله عليه وسلم  ،جرى بينهما الصلح
على  اصطلحا ،هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ،2اكتب)): 1 له لفقا

ه على أن   ،ويكف بعضهم عن بعض ،الناسسنين يأمن فيهن  وضع الحرب عن الناس عشر

                                                           
-ـ222ص، م2009للطبع والنشر والتوزيع،  ، دار الحديث،1سيد إبراهيم، وآخرون، جابن هشام، السيرة النبوية، تح: ــ 1

211. 

بنص حوار والمداولة التي ال عالقة لها الهنا قام الباحث بحذف بعض الجمل التي أثارت  سهيل ؛ وذلك ألنها من قبيل ـــ 2
 المعاهدة  ومضمونها، والمحذوف هو:

بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: ال أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم فكتبها ثم قال: اكتب هذا ماصالح عليه ))
محمد  رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، قال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلتك، ولكن اكتب 

 ((.أيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله... اسمك واسم



  31 
 

ن مع محمد لم ومن جاء قريشًا مم   ،ه عليهمرد  من أتى محمدًا من قريش بغير إذن ولي ه 
ن   ،يردوه عليه ن   ،إغالل إسالل وال ه الوأن   ،بيننا عيبة مكفوفة وا  أن يدخل في  ه من أحب  وا 

فتواثبت  ،أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ومن أحب   ،عقد محمد وعهده دخل فيه
نحن في عقد قريش  :وتواثبت بنو بكر فقالوا ،نحن في عقد محمد وعهده :خزاعة فقالوا

ن   ،وعهدهم ه إذا كان عام  قابل  خرجنا وأن   ،فال تدخل علينا مكة ،ا عامك هذاك ترجع عن  وا 
ال  ،بِّ ر السيوف في القِّ  :معك سالح الراكب ،فأقمت بها ثالثاً  ،عنك فدخلتها بأصحابك

وسلم من الكتاب أشهد على الصلح رجااًل ا فرغ الرسول صلى الله عليه فلم  ، تدخلها بغيرها
وعبد الرحمن بن  ،وعمر بن الخطاب ،أبوبكر الصديق :ورجااًل من المشركين ،من المسلمين

ومِّكرز بن  ،ود بن مسلمةوسعد بن أبي وقاص ومحم ،وعبد الله بن سهيل بن عمرو ،عوف
 .1((وكان هو كاتب الصحيفة ،وعلي بن أبي طالب ،و يومئذ  مشركوه ،حفص

 الحذف: -أولا 

أكثر ثباتًا الحذف ظاهرة لغوية تشترك فيها اللغات اإلنسانية، لكنها في اللغة العربية     
ووضوحًا؛ ألن  اللغة العربية من خصائصها األصلية الميل إلى اإليجاز، واالختصار، 

ثقيل في  د نفرت العرب مما هووالحذف يعد أحد نوعي اإليجاز وهما: القصر والحذف، وق
 لسانها ومالت إلى ماهو خفيف.

 :الحذف تعريف -أ

ام يحذف الشعر وفي االصطالح ،قطع الطرف الحذف لغًة هو        :والطرح ومنه الحج 
أين رأيت  :والدال عليه بدليل في الجملة األولى مثال ذلك ،هو حذف جزء من الجملة الثانية

رأيتها والدليل عليه هو الفعل "رأيت" الوارد في  ؛فالمحذوف من الجملة .،في الشارع ؟السيارة
 2.الجملة األولى

 والحذف كما يبدو هو خلو موقع في البنية يملؤه المتلقي من السياقات القبلية ويعدُّ     
الحذف من أدوات التماسك النصي كما أكد على ذلك "هاليداي" و "رقية حسن" في كتابهما 

cohesion in English  وقد اعتنى علماؤنا القدامى من قبل ،قسمًا كبيرًا فيهوأفردا له، 
                                                           

 .211ابن هشام، صــ 1
 ابن منظور لسان العرب، مادة )ح ذ ف(.ــ 2
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لما له من أهمية كبيرة  ،وتحدث فيه وفي قضاياه النحاة والمفسرون والبالغيون وعلماء الكالم
 .في المعنى الذي يقدمه النص

 :أنماطه -ب

يتحدث علماء النص اليوم عن أنماط محددة للحذف وتجري هذه األنماط في        
ها علماء العربية القدماء وبالرجوع ألنماط الحذف التي حدد ،الدراسات التطبيقية لهذا العلم

 ،والفعلي ،يتقاطع مع التحديد الحديث لعلم النص كالحذف االسمي منها ما نجد أن  
ويمكن أن نبين  ،من زاوية أخرى كالحذف الجائز والممتنع والواجب ومنها ما يبرز ،والجملي

 :تيذلك من خالل اآل

 :أنماط الحذف عند القدماء -1
والموصوف  ،والموصول والصلة ،: يحذف االسم المضاف والمضاف إليهحذف االسم -أ

 ،والمفعول وما إلى ذلك ،والمبتدأ والخبر ،والمعطوف والمعطوف عليه ،والصفة
 .أو جماًل ولكنها تؤول إلى مفرد ،هذه المواضع قد تكون أسماء وعبارات والشك أن  

 .وهذه المواضع تشكل جمالً مع مضمر مرفوع أو منصوب  حذف الفعل وحده أو  -ب
وجملة جواب  ،وجملة الشرط ،وجواب القسم ،كحذف جملة القسم ،حذف الجملة -ج

 .الشرط
 وما ،وقد ،واو الحال و ،وفاء الجواب ،كحذف حرف العطف ،حذف الحرف أو األداة -د

 .وما إلى ذلك ،وحرف النداء ،والم الطلب ،المصدرية
 .حذف الكالم بجملته -ه
 .حذف أكثر من جملة -و

 :أنماط الحذف عند علماء النص -2

 :ذكر "هاليداي" و"رقية حسن" ثالثة أنماط للحذف وهي

 1لحذف القوليا -ج الحذف الفعلي -ب الحذف االسمي -أ

                                                           
 .101سالم المنظري، ص - 1
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والفعلي هي المضروبة ألنماط الحذفين المماثلين لهما عند وأمثلة الحذف االسمي      
أكثر أنماط الحذف  وأن   ،ه حذف شبه الجملة والظرف مثالً فيعني ب ،أما القولي ،العرب

هم سوف يعملون فيها طوال  :تكرارًا هي العناصر التي تحذف من جملة االستفهام وذلك مثل
 1؟الليل هل ستعمل

 :بعض قضايا الحذف  -ج
 .على مستوى الجملةالحذف  -1

الحذف على مستوى الجملة الواحدة اليحقق للنص شيئًا من  يذكر علماء النص أن        
بخالف ما لو كان على مستوى الجملتين أو مجموعة الجمل والحجة في  ،التماسك والترابط

 .2العالقة بين طرفي الجملة ال تتعدى بنيوية فقط ذلك أن  

وهناك شاهدوا أنواعًا كثيرة  ...معلم وطالبه إلى حديقة النباتات ال بذه :فلو قلنا مثالً     
 .من النباتات التي لم يروا مثلها من قبل

"ذهب" غيابًا بنيويًا عن الفاعل "طالبه" أحدث إيجازًا وخف ة في  غياب الفعل حظ أن  فنل     
ولكنه لم يتمكن من إيجاد صلة ترابط الجملة األولى  ،النطق على مستوى الجملة األولى

 .وهذا تفسير هذه القضي ة ،بالجملة الثانية مثالً 

 :العالقة بين الحذف والستبدال -2

 zeroيسمي العالم "هاليداي" و"رقية حسن" الحذف باالستبدال الصفري أو       
substitution،   والحذف عالقة بين لفظين  ،ستبدال عالقة بين لفظين وردا في النصاال ألن

 ،خالد اشترى بعض الكتب :تيكما في المثال اآل ،ورد أحدهما في النص وحذف اآلخر
ه خالي فالمكان الخالي بين القوسين يطلق عليه الصفر ألن   ،وسعيد )...( بعض قطع الحلوى 

 .3من الكالم

 

                                                           
 .102 – 101ص ،الم المنظري ســ 1
 .22محمد خطابي، لسانيات النص، ص ــ2
 .111، صسالم المنظري ــ 3
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 :المرجعيةالعالقة بين الحذف و  -3

 ،تحدث "سيبويه" عن القرائن التي تدل على المحذوف في أكثر من باب في كتابه      
و"ابن جني" عن األمر نفسه في  ،عن أهمية القرينة في تقدير المحذوف وتحدث "الفر اء"

وغيرهم كـ "ابن هشام" ذكر ثمانية شروط للحذف أولها وجود دليل حالي أو  ،الخصائص
ويتفق علماء النص مع علماء العربية األوائل في وجوب وجود دليل على  ،مقالي للمحذوف
ويؤكد ذلك كالم العالم "هاليداي"  ،مفردًا أو جملة أو أكثر ،أي ًا كان نوعه ،النص المحذوف

 .(أينما يوجد الحذف أفترض مقدم أو دليل عليه):إذ يقوالن ،و "رقية حسن" في هذا الجانب

ذا تأكد لدينا        وجود مرجعية للحذف وجب علينا البحث في هذه المرجعية أهي داخلية وا 
ذا كانت داخلية ؟أم خارجية يمكن أن تكون مرجعية الحذف خارجية  ؟أهي قبلية أم بعدية ،وا 

يمكن أن تكون المرجعية خارجية إذا  إذ ،بحسب حالة المحذوف ،ويمكن أن تكون داخلية
يكان الحذف في إطار الجملة الواحدة لذا فإن    ،ه لن يكون ذا فائدة في تحقيق التماسك النص 

خلف أكثر من جملة كما في قول  ويمكن أن تكون المرجعية داخلية إذا كان الحذف يطال
 :األحمر

 مختلف  نحن بما عندنا وأنت بما عنـ *** دك راض  والرأُي 

( في الشطر الثاني وهكذا  ،)نحن بما عندنا راضون(:فالتقدير     وعرف ذلك من )راض 
يحدث الترابط بين الشطرين، والمرجعية إن كانت بين المذكور والمحذوف فإنها تكون داخلية 

ن كانت بين المحذوف والمذكور فإنها تكون داخلية بعدية ،قبلية  .1وا 

 :مهمة المتلقي في الحذف -4

يحذف المرسل من النص  ، إذة مشتركة بين المرسل والمتلقييقوم الحذف على عالق      
وتبرز مهمة المتلقي في اكتشاف العناصر المحذوفة من النص   ،ما يراه معلومًا لدى المتلقي

ا يسد به هذا الفراغ  وذلك حينما يجد في النص فراغًا فيعمد إلى الخطاب السابق للبحث عم 
النحاة أقاموا صرح علم النحو العربي على  أن  )ر الدكتور مصطفى حميدة ك يذكوفي ذل

                                                           
 .111سالم المنظري، ص - 1
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.. فقد استنبطوا قواعدهم باستقراء األداء الذي يتلقاه .دراسة مهمة المتلقي ال مهمة المتكلم
 .1المتلقي(

المعنى والبناء ينتجان  ية التلقي التي تفيد أن  ر وفي ثالثينيات القرن الماضي ظهرت نظ     
 .2ولهذا نجد المتلقي يحتل اليوم مكانة مهمة عند النق اد ؛عن تفاعل القارئ مع النص

 :التطبيق

من معايير الفصاحة أن يحذف الشخص من نصه ماال يجد داعيًا لذكره من ألفاظ  إن        
ألن  االكتمال  ؛و ليس من الممكن أن يحول كل شيء يقوله أو يفهمه إلى جمل كاملة

وفيما يلي يتم  ،حذفها يكون أبلغ من ذكرها من ثم  و  ،النحوي أحيانًا ينتج تراكيب الفائدة فها
لمعرفة دوره في الترابط النصي في  ؛تطبيق معيار الحذف حسب وروده في نص المعاهدة

 :معاهدة الحديبية

 الحقة سابقة المرجعية الدليل عليه تقدير المحذوف موضع الحذف 
يدخل في عقد قريش 

 وعهدهم
 ـــــــ  داخلية في و"في" عهدهم

" فأقمت بها ثالثاً   فدخلتها ثالث "ليال 
 بأصحابك

 ـــــــ  خارجية

 ـــــــ  داخلية "أشهد" "أشهد"  ورجااًل من المشركين
أن يحقق للنص دوراا كبيراا من تماسك وترابط  استطاعنالحظ أن  الحذف من الجدول أعاله 

 : الحذف ويتمثل ذلك في اآلتي لتي حدث فيهاأجزائه ا

لها مأخذ  ،تعدد الحذف في المعاهدة دليل واضح على أن  النص يتمتع بنصية طبيعية -1
 :قال إذ ـــ عن الحذفــ وأسلوب رائع تتجلى فيه مقولة عبد القاهر الجرجاني  ،عجيب

فإنك ترى به ترك  ،دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب األمر شبيه بالسحرهو باب ))

                                                           
 21-20نظام االرتباط والربط في الجملة العربية، صمصطفى حميدة، ــ 1
 .121ـ 122، ص212المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية،ع عبد العزيز حمودة، ــ 2
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وتجدك أنطق ما تكون إذا لم  ،والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،الذكر أفصح من الذكر
 1((وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن ،تنطق

بخالف المرجعيات  ،يلنصافي تحقيق التماسك  أسهمت ،أن مرجعيات الحذف الداخلية -2
 .الخارجية

ولم يؤدي إلى أي غموض بسبب  ،لدى المتلقي وضوحًا كامالً  حاً أن الحذف كان واض -1
 .وجود القرائن الدالة على المحذوف كما موضح في الجدول

انسياب  يستشعرالحظ أن الحذف جعل النص موجزًا ومسبوكًا بطريقة تجعل القارئ ن -4
 ،من دخل في عقد محمد وفي عهده :فلو قال مثالً النص في  ذهنه بكل سهولة ويسر، 

لكان حال الجملة فيه نوع من  ،أو أشهد رجااًل من قريش وأشهد رجااًل من المسلمين
ا فع   ،األطناب المخل إن كان سبك النص عمومًا على هذا المنوال ل عنصر ولكنة لم 

دراكاً   .عن الحشو والتكرار اً بعيد ،الحذف أصبحت الجملة أخف وأسهل نطقًا وا 

معيار الحذف أسهم في تحقيق التماسك والترابط الشكلي  مما سبق يتضح لنا جليًا أن       
 .للمعاهدة

 :اإلحالة -ثانياا 

 :تعريف اإلحالة -أ

فقد ذهب  ،تعددت تعريفات اإلحالة عند علماء النص وتكاد تتفق في مدلوالتها      
 ،اإلحالة هي العالقة القائمة بين عنصر لغوي يطلق عليه عنصر عالقة "كاليمر" إلى أن  

وضمائر يطلق عليها "صيغ اإلحالة" وتقوم المكونات االسمية وظيفة عناصر العالقة أو 
  .2المفسر أو العائد إليه

)ينبغي التفريق  :هأن  إلى  ويذهب صاحب معجم المصطلحات المفاتيح في اللسانيات      
تشير إلى تلك العالقة التي يمكننا إقامتها داخل الملفوظ بين  :فاإلحالة ،بين اإلحالة والمرجع

 المجموعة االسمية تحديدًا والموضوع المقصود من طرف المخاطب انطالقًا من استعماله

                                                           
 .109، صــ الجرجاني1
 .22مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ص ،1ط سعيد بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة،ــ 2
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يشير إلى موضوع خارجي لساني خاص ومحدد داخل الزمن  :بينما المرجع ،لهذه المجموعة
ن   ،وال تهتم به اللسانيات   1ما تهتم به اإلحالة(وا 

بل  ،لة مستقلةطلق على قسم األلفاظ التي التملك دالت) :اإلحالة حيري أن  بويرى سعيد      
  .2(تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب

)من أن العناصر المحلية التكتفي  :ذهب إليه من قبل "هاليداي" و "رقية حسن"وهذا ما 
  .3(من العودة إلى ماتشير إليه من أجل تأويلها بل البد   ،بذاتها من حيث التأويل

و اسم اإلشارة اإلحالة تشير إلى عالقة بين لفظ معين كالضمير أ مما سبق نالحظ أن       
وتكون داخلية وخارجية اعتمادًا  ،وبين محال عليه كاللفظ أو المعنى ،أو االسم الموصول

كما تكون قبلية وبعدية اعتمادًا على تقدم  ،النص أوخارجهعلى وجود المحال عليه داخل 
 .وسيتضح ذلك عند الحديث عن أنواع اإلحالة ،المحال عليه وتأخره

 :أهمية اإلحالة -أ
 :أمرينتكمن أهمية اإلحالة في            

السيما المتباعدة  ،تحقق التماسك النصي والربط التركيبي والداللي بين أجزاء النص -1
ولكن  ،إذ تكرار األلفاظ قد يؤدي إلى حدوث لبس أو غموض في فهم النص ؛منها

 .واعتداالً اإلحالة عليها كفيلة بأن تحقق في النص توازنًا 
يسعى معيار اإلحالة إلى اإليجاز في النص واالقتصاد في سرد  إذ ،االقتصاد اللغوي  -2

ولهذا نجد "دي بوجراند" يعد  اإلحالة من البدائل المهمة في إيجاد الكفاءة  ؛األلفاظ
ويذكر أنها صياغة أكبر كمية من المعلومات باتفاق أقل قدر ممكن من  ،النصية
 .4الوسائل

 

 
                                                           

، سيدي 1ماري نوال غاري بربور، معجم المصطلحات المفاتيح في اللسانيات،، تر: عبد القادر فهيم الشيباني، ط ــ1
 .22م، ص2001بلعاس، الجزائر،

 .99ـ سعيد بحيري، ص 2
 .11ص ،محمد خطابيـــ 3
 .112ص نسيج النص، ينظر: األزهر الزناد،ـــ 4
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 :عناصر اإلحالة -ب
  :في النص على اآلتيتتوزع عناصر اإلحالة  
 .1ضميرًا أو اسمًا موصوالً ويمكن أن يكون  :اللفظ المحيل  -1
كأن يكون لفظًا أو جملة أو فقرة أو نصًا بأكمله أو معنى خارج النص  :المحال عليه -2

 .يدل عليه السياق
وينبغي أن تكون المطابقة هي العالقة الجامعة  ،والمحال عليهلعالقة بين اللفظ المحيل ا -1

 .االثنينبين 
 :حاليةوسائل التساق اإل -أ

 :الضمائر -1

" وخارجية endophoricداخلية "والضمائر تربط بين النص كثيرًا وتكون إحالتها         
exphoric""  " وقبليةanaphoric" وبعدية "cataphoric". في النص  وليست وظيفتها

لها دورًا مهمًا في تحقيق التماسك النصي وقد  سماء الظاهرة فقط بل إن  إحاللها محل األ
النحاة القدامى عن الضمائر وأنواعها وذكروا فيها تفاصيل كثيرة استفاد منها علم  ثتحد  

 .2النص الشيء الكثير

 :مائر في التحليل النصي إلى نوعينوتنقسم الض ،ال أجد المجال لسرد شيء منه

  ...الخ.هن   ،هي ،هو ،نحن ،أنت ،: أنامثل ،ضمائر وجودية -أ
 ...الخ.أسرتهم،أسرتك ،أسرتها ،: أسرتيمثل ،ضمائر ملكية  -ب

ها تحيل ألن   ؛ر الدالة على المتكلم والمخاطب التسهم في تحقيق التماسك النصيوالضمائ
الفاعل مثاًل في جملة )أديت صالتي( اليوجد ذكر صريح  "تاءـ "ف ،على ذات خارج النص

إال إذا جيء بهذه  ،جزائهأها ال تفيد النص في تماسك وبذا فإن   ؛لصاحبها ،في النص

                                                           
 .14، صسالم المنظري ــ 1
نظر: إبراهيم محمود خليل، السياق وأثره في الدرس اللغوي، دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، رسالة دكتوراة، الجامعة  ــ2

 .212م، ص1220هـ ـ 1411األردنية،
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ن ا) :كقول الله تعالى ،الضمائر في سياق الكالم المستشهد به ، فاإلحالة 1(ق ال تِّ اأْل ْعر اُب آم 
 .هنا داخلية ألنها مبنية من النص نفسه

ضمائر الغيبة فهي ي دورًا حيويًا في تحقيق التماسك النصي أما الضمائر التي تؤد       
وفي ذلك يقول  ،إذ تربط أجزاء النص وتصل بين أقسامه ،..الخ(.أسرته ،أسرتها ،هي ،)هو

مير أي الض ؛الوظيفة االتساقية إلحالة الشخص)حين نتحدث عن  :"هاليداي" و "رقية حسن"
 .صيغة الغائب هي التي نقصد على وجه الخصوص( فإن   ،المحيل على الشخص أو الشيء

 

 : اإلشارةأسماء  -2

نما يتضح معناها بتوفر       واإلشارة معنى من المعاني اللغوية التي التقوم بذاتها وا 
 :وأركانها هي ،أركانها

 .المتكلم :المشير -أ
 .الشيء الخارج :المشار إليه -ب
 .المخاطب :المشار له بالمشار إليه -ج

 .لفظ اإلشارة :المشار به-د

 .المعنى الحاصل من اإلشارة :عمل اإلشارة-ه

موسعة إذا  وقد تكون  ،كما تكون قبلية وبعدية ،وتكون إحالة اإلشارة داخلية وخارجية     
  والظروف. ،واألسماء الموصولة ،وتشمل أسماء اإلشارة ،أحالت على عدة أشياء

 :2ين اسم اإلشارة والمحال إليه إلىوتقسم اإلحالة اإلشارية بحسب المدى الفاصل ب

 .التوجد فواصل تركيبية جمليةإذ  على مستوى الجملة الواحدة ،إحالة ذات مدى قريب -أ

                                                           
 . 14الحجرات، اآليةــ 1
 .12 – 11، صسالم المنظري ــ 2
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 ،وتجري بين الجمل المتصلة أو المتباعدة في فضاء النص ،إحالة ذات مدى بعيد  -ب
وكال النوعين يؤديان وظيفة الربط بين  ؛وتتجاوز الفواصل والحدود القائمة بين الجمل

 .أجزاء النص وتحقيق تماسكه
 أدوات المقارنة: -3

ها التعمل من خالل ن  أ إذمن تختلف أدوات المقارنة عن الضمائر وأسماء اإلشارة       
نما من خالل إيجاد عالقة مقارنة صريحة مع المحال عليه ،تحديد المحيل والمحال عليه  .1وا 

 :2وهذه العالقة يمكن أن تكون 

 كـ )نفس( والتشابه باستعمال عناصر تتمثل في التطابق باستعمال عناصر كـ :عامة -أ
 والتقابل باستعمال عناصر كـ )آخر( )مثل( 

وهذه األدوات  ،والكيفي كـ )أجمل من( تتمثل في الوصف الكمي كـ )أكثر( :خاصة  -ب
وقلبية  ،وخارجية ،كون داخليةفهي ت ،تسهم جميعها في تحقيق االتساق النصي

 .واكتشافها يعتمد على دقة قارئ النص في الجمع بين األلفاظ وما يقارنها ،وبعدية
 :أقسام اإلحالة -ج

 يقسم علماء النص اإلحالة إلى:     
يشير  إذ ،: وهي اإلحالة على ماهو خارج النص أو اللغة"exophoraرجية "اإلحالة الخا -1

يسمى بسياق  وأسبابه أو ما( التي تشير إلى الموقف اللغوية)هذا المصطلح إلى األنماط 
وهذا  ،والمواقف التاريخية ،ويمثل هذا أسباب النزول في اآليات القرآنية ،النص عموماً 

 .النوع من اإلحالة يرتبط بالموقف االتصالي الذي يحدث تفاعاًل بين اللغة والموقف
 ،وهي اإلحالة على ماهو داخل النص أو اللغة :"endophoraاإلحالة الداخلية " -2

وذلك ألنها تقوم بدور فاعل في  ؛معيارًا لإلحالة ويتخذها "هاليداي" و "ورقية حسن"
بخالف اإلحالة الخارجية التي تسهم في خلق النص بينما ال تسهم في  ،اتساق النص

 . 3اتساقه بشكل مباشر
 

                                                           
 .229م، ص2002في القرآن الكريم، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، مفتاح بن عروس، االتساق واالنسجام ــ 1
 .12، صمحمد خطابيــ 2
 .20، صسالم المنظري ــ 3
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 :وتنقسم اإلحالة الداخلية إلى     

وهي استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو  :"anaphora"إحالة قبلية  -أ
  .عبارة أخرى سابقة في النص أو المحادثة

": وهي استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى cataphoraحالة بعدية "  -ب
ويشبه هذا في النحو العربي ضمير  ،1سوف تستعمل الحقًا في النص أو المحادثة

د  )) :في قوله تعالى الشأن كضمير )هو(  . 2((ُقْل ُهو  الل ُه أ ح 

وهذا يندرج  ،والنحاة العرب وقفوا كثيرًا عند قضية تقدم المفسر أو تأخره عن مفسره     
م المضمر في اللفظ ومجمل كالمهم في ذلك أنهم يجيزون تقدُّ  ،تحت مبحث اإلحالة البعدية

 ،لقيت في داره زيداً   :كقولك ،التأخيرمتى كان حق ذلك المضمر  ،والرتبة على مفسره
ر التأخير كقولك ،ويمنعون تأخر المفسر لفظًا ورتبة على مضمره  :متى كان حق المفسِّ

 .3ضرب غالمه زيداً 

 :يقبالتط

ووسائلها  ،اإلحالة ومفهومها وأهميتها وعناصرها وأقسامها تحدثنا عن بعد أن     
المستخدمة في تلك المقدمة التمهيدية نعمد اآلن إلى مجال تحليل هذا المعيار "اإلحالة" في 

الغرض من هذا التحليل هو بيان مدى دور  علمًا بأن   ،ة )موضوع الدراسة(معاهدة الحديبي
وسيتم تناول اإلحاالت حسب  ،معيار اإلحالة في تحقيق التماسك النصي لهذه المعاهدة

 (.وأدوات المقارنة ،اء اإلشارةوأسم ،الضمائر) :وسائلها المستخدمة وهي

 :الضمائر -أ

حصائها       د متفاوتة نجد أنها وردت بأعدا بعد استقراء الضمائر المنتشرة في النص وا 
 :الجدول أدناه في كما يظهر ذلك

                                                           
 .20المرجع الساق، ص ــ1
 .1اإلخالص اآليةــ 2
ـ  1212، و أصول تحليل الخطاب، محمد الشاوش، ص1/222يمكن تتبع هذه المسألة في: الخصائص، البن جن ي  ــ3

1224. 
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 :توزيع الضمائر في المعاهدة حسب المحال إليه ونوع الضمير

 

لت محاور أساسية دار حولها فكثرت عليها مث  ذوات هنالك نالحظ أن  مما سبق      
أصحاب النبي صلى  ،النبي صلى الله عليه وسلم ،قريش):  وهذه  المحاور هي اإلحاالت

 :تيبنسبات متفاوتة على النحو اآلوتوزعت عليها الضمائر  ،الله عليه وسلم(

أكثر بنود االتفاقية كانت لصالحها كما يبدو  ألن   ؛(%22)قريش على نسبة  حصول -1
فقد كان لهم الحق في استرداد من لحق بمحمد صلى الله عليه وسلم من  ،لقارئ النص

ه لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم الحق في استرداد من لحق في حين أن   ،أتباعهم
وهذا مادفع  ،في استيالئهم على ضمائر النص فكان ذلك سبباً  ؛بقريش من أصحابه

عمر بن الخطاب إلى توجيه بعض األسئلة ألبي بكر  الصديق والنبي صلى الله عليه 
على الرغم من أنها لم تتحقق هذه  1..(.وأليسو بمشركين ؟)ألسنا بمسلمين :وسلم مثل

كان موقنًا بأن هذا الصلح سيعود المصالح في الواقع ألن  النبي صلى الله عليه وسلم 
 .فكان فتح مكة ؛خيرإلسالم بعلى ا

ا  -2  .(%22على )فقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم  محورأم 
 .وقد نالهم النصيب األقل من إحاالت الضمائر ،(%1)كما حصل أصحابه على  -1

ولكن قريش ، وأصحابه قاصدين مكة ألداء العمرةوقد كان النبي صلى الله عليه وسلم       
يمنون  اوحالت دونما تحقيق هذه األمنية التي كانو  ،منعتهم من ذلك وكانت لهم بالمرصاد

                                                           
 ومابعدها. 229انظر السيرة النبوية، البن هشام، ص. 1

 المجموع غائبال المتكلم    المخاطب المحال عليه
 1 1 - - الله عز  وجل  

 11 2 1 1 النبي صلى الله عليه وسلم
 12 2 - 10 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

 12 12 4 - قريش
 ،الناس ،مكة ،ضمير الشأن)أشياء أخرى 

 السيوف(
- 1 12 11 

 94 41 9 11 المجموع
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إذن كثرة الضمائر وقلتها هنا  ؛ببًا في قلة عودة الضمائر إليهمكان ذلك س؛ فأنفسهم بها
وقد توافرت هذه الضمائر في النص بقدر  ،تحقيق كل محور ألغراضه ومراميه مقترنة بمدى

 لترابطبدور حيوي في تحقيق ا أسهمت إذ ،ضمائر الغائبالسيما  ،ضميراً  94بلغت  ،كبير
)فتواثبت(  في كلمة في موضعين اثنين فقد وردت اإلحالة البعدية أما ،النصي في المعاهدة

أحالت األولى منهما على قبيلة خزاعة وأحالت الثانية على قبيلة  ،في النص مرتين ةالوارد
ضمائر تعود إلى الله عز  وجل  إال في مقام الصالة والتسليم حظ عدم وجود كما نل، بني بكر
بجملة من اإلحاالت حفل ونالحظ أيضًا أن النص النبي صلى الله عليه وسلم على 

اصطلحا على وضع الحرب عن )) :تيم توضيحها من خالل النص اآليت سوف الخارجية
من أتى  (،الشأن)ه أن  على بعضهم عن بعض  يأمن فيهن الناس ويكف الناس عشر سنين

قريش"، ومن  ه عليهم "مشركيقريش بغير إذن وليه رد   محمدًا من (حديثًا من قريش لمسلما)
ن   شًا ممن مع محمد لم يردوه عليه قري (المسلم الصحابي)جاء   ،عيبة مكفوفة "نحن"بيننا  وا 
أن يدخل في عقد محمد  "أي أحد"من أحب  (الشأن)ه ل والإغالل وأن  )الشأن( ال إساله وأن  

خزاعة أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت  (أي أحد) وعهده دخل ومن أحب
فراد قبيلة )ألوا وتواثبت بنو بكر فقا ،: نحن في عقد محمد وعهده(أفراد قبيلة خزاعة)فقالوا 

 (أنت)عامك ( نحن)ا عن   (أنت)ترجع  (أنت)ك نحن في عقد قريش وعهدهم وأن   :(بني بكر
كان عام  قابل  خرجنا "نحن" عنك  ه "الشأن" إذاوأن   ،فال تدخل "أنت" علينا "نحن" مكة ،هذا

ال تدخلها  ،: السيوف في الُقر باكب"أنت" فأقمت "أنت" بها ثالثًا معك "أنت" سالح الر  
 .((بغيرها (أنت)

الضمائر اإلحالية مع العناصر المحيلة عليها خارج  توافقحظ نل ومن خالل هذا النص     
 ماأسهو  ،يام الربط بين الضمائر والعناصرق على وذلك دليل ،النص من حيث العدد والجنس

وهذا يجعل  ،الضمائر في ربط لغة النص بسياقها من خالل إحالتها إلى العالم الخارجي
وكان من أقوى هذه  ،االتصال قويًا وواضحًا ومباشرًا بين المحاور الرئيسية في النص

كذلك يوجد  ،( مرات في النص4) الضمائر اتصااًل بالسياق ضمير الشأن الذي تم  تكراره
ه قادر على إدراك العناصر المحال عليها بدليل أن   ،بين المتلقي ولغة النص كبير تفاعل
ة المتلقي في بورغ ،ه يتأكد لدينا نجاح عملية اإلحالةفإن   من ثم ،و  ؛لنص بكل وضوحخارج ا

المالحظ أن  قريش سيطرت على أغلبية  ضمائر المتكلم وهذا دليل  كما،االستمرار مع النص
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على أنها تطمع في كسب المعاهدة وال تلتزم إال بأقل الواجبات رغم أن  المعاهدة تلزم 
في نص وهذا واضح  ،وواجبات ليحصل اتفاق موضوعي بين الطرفين الطرفين بحقوق 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدة بأن جميع ضمائر المتكلم كانت موجهة من قريش 
 ((."" معك "أنتأنت"فأقمت  ،"أنت"ترجع  ،"أنت"وأنك  ،"أنت"دخل فال ت)):مثل

 : أسماء اإلشارة -أ

 :هذه المعاهدة في خمسة مواضع وهي مايأتي وردت اإلحالة اإلشارية في        

ممن مع  اً .. ومن جاء قريش.من قريش اً ه من أتى محمد.. على أن  .لح عليها)هذا ما ص)
 .(..الخ(... ترجع عنا عامك هذا.محمد

أسماء اإلشارة شملت اإلحالة اإلشارية أن  ت اإلشارية نجد وباستقراء هذه اإلحاال      
والثانية  ،عديةباألولى  ،أسماء اإلشارة إحالتين فقط بلغ عدد إحاالت إذ ،وأسماء الموصول

في اسم اإلشارة المفرد المذكر "هذا" بينما بلغ عدد إحاالت األسماء الموصولة  تمثلت ،قبلية
األسماء  وباعتبار أن   ،من" ،سمين موصولين هما "ماتمثلت في ا ،إحاالت منها ثثال

ن   نما بما يأتي بعدها من الصلة والعائد وا  جميع إحاالتها جاءت  الموصولة التقوم ذاتها وا 
اإلحالة بلفظ كمي  أحال اسم اإلشارة "هذا" على متن النص بأكمله وهذه إذ ،إحاالت بعدية

بوصفه  ه يحيل على مفرد واحد وهو "عام"شارة الثاني "هذا" فإن  بخالف إحالة اسم اإل ،كلي
ريب إذ الواردة في النص إحاالت ذات مدى قجميع اإلحاالت اإلشارية كما أن   ،شيئًا موجوداً 

اليتعدى الفاصل بين اللفظ المحيل أو العنصر المحال عليه جملة واحدة وهذا القرب بين 
  .بين اللفظين رقويًا في السبك والربطاللفظين جعل لإلحالة دو 

 :دوات المقارنةأ -ب
ل الثاني والثالث مث ل األول أداة التقابل ومث  بين العبارات مقارنة أمثلة لل سنورد ثالثةفيما يلي 

 .أداة التشابه
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 :المقارنة بالتقابل بين جملتين متقابلتين هما :التقابل -1

لجوء القرشيين إلى النبي  صلى الله عليه 
 وسلم

 .لجوء المسلمين إلى قريش

وليه رده من أتى محمدًا من قريش بغير إذن 
 .عليهم

من جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه 
 .عليه

والبناء ولكن الذي عدلهما عن صفة التشابه إلى صفة  الشكلاءت الجملتان متشابهتان في ج
وه" ه" و "ولم يرد   التقابل هو تقابل الفعلين "رد 

 :لتشابه بين جملتين متشابهتين هماالمقارنة با  -2

 .دخول عقد قريش .عليه وسلمدخول عقد محمد صلى الله 
في عقد محمد وعهده من أحب أن يدخل 

 دخل فيه.
من أحب أن يدخل في عفد قريش وعهدهم 

 .دخل فيه
مع اختالف كلمة واحدة في كل منهما  ،الهيكل والبناءأيضًا  جاءت الجملتان متشابهتان

 "محمد" و "قريش"  :وهما ،تمثالن بؤرة الكالم

 :بين جملتين متشابهتين همالتشابه المقارنة با  -1

 بنو بكر في عقد قريش  خزاعة في عقد محمد صلى الله عليه وسلم 
نحن في عقد محمد  :فتواثبت خزاعة فقالوا

 وعهده 
نحن في عقد قريش  :وتواثبت بنو بكر فقالوا

 وعهدهم
ولو أمعنا  ؛ لذا استحقتا صفة التشابهتشابهتا أيضًا في الهيكل والبناءوهاتان الجملتان      

إذ  ؛النظر في هذه الجمل المقارن بينها أنها أحدثت في النص تعاضدًا وتالحمًا بين أجزاءه
تمثل كل جملة موقفًا يتشابه أو يتباين مع الموقف اآلخر تجعل القارئ اليتوقف عند جملة 

 تماسك الواضح بينوهذا من أوجه ال ،واحدة فقط بل البد له حتى يصل إلى المعنى المراد
مدى  ،في معاهدة الحديبية ـــ بعد هذه الجولة الطويلة ـــهذا وقد اتضح لنا  ،الجمل في النص

حداث التالحم والترابط من غير أن يكون ذلك  ،قدرة اإلحالة على الربط بين أجزاء النص وا 
نما يسير في سجية ويسر  .الفتًا النتباه القاري وا 
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 المبحث الثاني

 والستبدال الربط

 :الربط -أولا 

 :تعريفه -أ

ألمن  ؛هو عالقة تصنعها اللغة بين المعنيين داخل الجملة الواحدة أو بين الجملتين       
لى االنفصال أحيانًا 1من لبس االنفصالرتباط أو ألس االبل ، فاللغة تلجأ إلى الربط أحيانًا وا 

جعل  "cohesion in English"وفي كتاب  ،بحسب تفصيل معين سيأتي فيما بعد ،أخرى 
 :حدداها وهي يـ ضمن وسائل االتساق التـــكما يسميانه  ــاليداي ورقية حسن العطف ـه

ربط عن غيره من ، ويختلف ال2والتماسك المعجمي( ،والعطف ،والحذف ،واإلبدال ،)المرجعية
ه اليتضمن إشارة موجهة للبحث عن العنصر المفترض في صي في أن  نوسائل االتساق ال

 3.الالحقالسابق أو 

 :الربط عند القدماء -ب

"والسكاكي" و "الزركشي" عن العالقة ،وقد تحدث علماء العربية القدماء كـ )الجرجاني(       
الجملة  من أن  4بين المعطوف والمعطوف علية من ذلك ما قاله الجرجاني في دالئل اإلعجاز

 :تكون على ثالثة أضرب

والتأكيد مع المؤكد وهذه اليكون  ،الموصوفجملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع  -1
ل ى ُمْست ْكبًِّرا )) :كقوله تعالى ،وتمثل كمال االتصال ،فيها العطف ل ْيهِّ آي اُتن ا و  و ا ِّذ ا ُتْتل ى ع 

ْقًرا أ ن  فِّي ُأُذن ْيهِّ و  ا ك  أ ن ل ْم ي ْسم ْعه  بعينه من ذفالذي في أذنيه وقرًا هو المقصود  ،5((ك 
 .بالذي لم يسمع إال أن الثاني أبلغالتشبيه 

                                                           
 . 149مصطفى حميدة، صــ 1
 . 22، صــ سالم المنظري 2
 . 22، صــ محمد خطابي3
 . 129، صالجرجاني عبد القاهر. 4
 .1لقمان اآلية .5
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جملة حالها مع التي قبلها حال التي مع االسم يكون غير الذي قبله إال أنه يشاركه في  -2
وهذه يكون فيها العطف وتمثل وسطًا بين االتصال  ،الحكم ويدخل معه في المعنى

ُهْم فِّي)) :واالنقطاع كقولة تعالى ي ُمدُّ ، فاألولى 1((ُطْغي انِّهِّْم ي ْعم ُهون   الل ُه ي ْست ْهزِّىُء بِّهِّْم و 
 .أشركت الثانية معها في الحكم

 ،بل يكون حالها حال االسم مع االسم والعالقة بينهما ،جملة العالقة لها مع التي قبلها -1
ُؤون  )) :كقوله تعالى ،وتمثل كمال االنقطاع ،وهذه اليكون فيها العطف ا ن ْحُن ُمْست ْهزِّ إِّن م 

 .فاألولى حكاية عن الكافرين والثانية خبر من الله تعالى ،2((ْ ي ْست ْهزِّىُء بِّهِّمالل ُه 

الوصل اليتم بين المعطوف والمعطوف عليه إال في ظل وجود جهة  حظ من ذلك أن  لون     
يمكن أن تكون هذه الجهة داللية كالحالة األولى ويمكن أن تكون داللية أو  ،جامعة بينهما

كيب العطف اوأداة العطف التكتسب معناها العطفي إال من خالل تر  ،شكلية كالحالة الثانية
 3.الموجودة فيه

 : الربط عند المحدثين -ج

 :من تصنيف القدماء ـــ إلى قسمين قسم علماء النص الربط ـــ انطالقاا      

  :الربط باألداة -1

حظ أن وكما سنل ،تربط أداة من أدوات العطف بين العطف  والمعطوف عليه وهو أن     
 ،علماء النص لم يقصروا قيام العطف بأدوات العطف المتعارف عليها كما في النحوالعربي

نما رأوا أن   ،لكن( ،أو ،ثم   ،الفاء ،)الواو ثمة عددًا من األلفاظ أو العبارات تفيد معنى  وا 
علماء النص يقسمون تلك األدوات بحسب  وعمومًا فإن   ،فعدوها من أدوات العطف ،العطف

 إلى:المعاني التي تفيدها 

 ،عالوة على ذلك ،أيضاً ،واو العطف :" مثل"conjunction الجمع أدوات تفيد مطلق -أ
 .إضافًة إلى هذا،فوق هذا

 .أما ،: أو" مثلdisjunctionالتخيير "أدوات تفيد  -ب
                                                           

 .12البقرة، اآليةــ 1
 .12 -14البقرة، اآلية ــ2
 .242، صــ صبحي إبراهيم الفقي3
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 .هذامن رغم عاى ال ،مع ذلك ،:  لكن" مثلcontrajunctionأدوات تفيد االستدراك " -ج
 ،بناًء على هذا ،من ثم   ،ألن   :مثل "subordinationأدوات تفيد التبعية أو التفريغ " -د

 1.نظرًا لـ ،إذن

شاماًل لكل أدوات العطف أو معانيها التي حظ أن هذا التقسيم لم يكن نلمما سبق        
فنجد في هذا التقسيم بعض أدوات العطف ال وجود لمعانيها من مكان  ،يمكن أن تدل عليها

و "ثم" التي تفيد الترتيب والتراخي و  ،بين هذه المعاني كـ "الفاء" التي تفيد الترتيب والتعقيب
 ."بل" التي تفيد اإلضراب 

ولذلك  ؛لما زادت أدوات العطف في النص ازداد النص تماسكًا وترابطاً ك وال يخفى أن        
ه ينطلق من نقطة ليعود إليها بعد سم ى "الوداعي" هذا النوع من الربط "الربط الدائري" أي أن  

 .إكتمال الدائرة الداللية

 : الربط المباشر -2

 ،ويتمثل في عالقة البدل بالمبدل منه ،2هو الربط القائم على غياب الربط الشكلي       
كل ما يقوم على مبدأ وهكذا  ،والتفسير بالمفسر ،موصوفوالصفة بال ،والتوكيد بالمؤكد

وهو ربط دال على  ،يصير هذا التركيب كالكلمة الواحدة في شدة التماسك بينهما إذاالتصال 
وكما يتحقق الربط المباشر بين المفردات يتحقق كذلك بين  ،قوة االرتباط بين الجملتين

 .الجمل والفقرات

لى هذا الربط أشار"الزناد" حينما وضع قاعدة "الربط البياني" وهي أن   )كل جملتين )وا 
 3.(متشابهتين في نص ثانيهما بيان لألول ترتبطان ارتباطًا مباشرًا بغير أداة(

 

 

 

                                                           
 .21 – 29، صالمنظري ــ سالم 1
 .29، صالراودي زاهر بن مرهون  ـــ2
 .42 – 41األزهر الزناد، نسيج النص، صــ 3
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 :الربط المباشري نمثل لبعض أنواع وفيما يل

ْن آلِّ فِّْرع ْون  ي سُ )): من ذلك قوله تعالى :التبيين -أ ْين اُكم م ِّ ُيذ ب ُِّحون  / وُمون ُكْم ُسو ء  اْلع ذ ابِّ و ا ِّْذ ن ج 
يم   ب ُِّكْم ع ظِّ فِّي ذ لُِّكم ب الء م ِّن ر  اءُكْم و  ي ْست ْحُيون  نِّس  ن المقطع الثاني بي إذ ،1((أ ْبن اءُكْم و 

 .المشار إليه في المقطع األول المقصود من
ْيب  فِّيهِّ ُهًدى ل ِّْلُمت قِّين  ): ): ومنه قوله تعالىالتوكيد -ب تكون وظيفة  إذ،2((ذ لِّك  اْلكِّت اُب ال  ر 

 .المقطع الثاني تقوية المقطع األول
ب نِّين  )): : ومنه قوله تعالىالبدل -ج ُكم بِّأ ْنع ام  و  ا ت ْعل ُمون  / أ م د  ُكم بِّم  ن ات  و ُعُيون  أ م د   ،3((و ج 

 .دل بعض من كل في مقابل المقطع األولبفالمقطع الثاني 
ْيط انِّ إِّن ُه ل ُكْم ع ُدوٌّ مُّبِّين  ): ): ومنه قوله تعالىالتعليل -د فالعداء  ،4((و ال  ت ت بُِّعوْا ُخُطو اتِّ الش 

 .5الصريح البي ن من الشيطان لبني آدم كان سببًا في النهى عن اتباع خطواته

 :التطبيق

بعد أن تكلمنا عن معيار الربط وأدواته عند القدماء والمحدثين نعمد اآلن إلى مجال      
 :تحليله في معاهدة الحديبية كاآلتي

 :الربط باألداة

لت أدوات العطف ظهورًا كثيفًا     وردت  إذ ،في هذه المعاهدة السيما "واو" العطف منهاشك 
 :كاآلتي

و)أو( لم ترد في هذه المعاهدة كذلك وردت عبارة )على  ،( مرات1والفاء ) ،( مرة21الواو )
حظ من ذلك مدى حضور أدوات العطف ويل ،أنه( معب رة على معنى االستدراك في العطف

األمر الذي يحكم للنص تماسطه ويزيد من ترابطه وتضام   ،في هذه المعاهدة وباألخص الواو

                                                           
 .42البقرة، اآلية ـــ1
 .2البقرة، اآلية ــ2
 .114 – 112الشعراء، اآليةــ 3
 .192البقرة، اآليةــ 4
 .119، صمفتاح بن عروس ــ5
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زاد  ،وكما هو معلوم كل ما زاد حضور أدوات العطف في النص ،عناصره بعضها ببعض
 .تماسكه وترابطه

 :األرقام النتائج اآلتيةويمكن أن نستخلص من هذه      

وذلك لما تتمتع به هذه األداة  ،النصيب األكبر من حاالت العطف واو العطف أخذت -1
ثم أتت فاء  ،ق العطف كون عطفها مطلقاً امن حرية في اتخاذ المعنى المناسب لسي

كما يصنفها علم  ،ه( التي تفيد معنى االستدراك في السياقالعطف بعدها عبارة )على أن  
 .النص

عليه من قامت الواو في أغلب حاالت العطف بدور مهم في ترابط المعطوف بالمعطوف  -2
)اصطلحا ) :ويتمث ل ذلك في مثل قوله ،خالل إشراكها في الحكم اإلعرابي أو المعنى

على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن  الناس ويكف بعضهم عن 
جملة "يأمن" جاءت في محل نصب صفة لعشر النائبة عن ظرف  حظ أن  إذ ن ،((بعض
وعطف عليها جملة يكف محل التي أشركتها في الحكم الجملة التي سبقتها في  ،الزمان

 .محل نصب معطوفة
 ،صورة تراتبية تعاقبية للصور التي وردت بهااستطاعت فاء العطف أن ترسم في الن ص  -1

أن  أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب   وان ه من أحب  )) :فمن ذلك قوله
وقد دلت على  ،((فقالوا... ،فتواثبت خزاعة ،وعهدهم دخل فيه يدخل في عقد قريش

وهذا  ،سرعة حركة قبيلة خزاعة في إعالن انتمائهم لمحمد  صلى الله عليه وسلم وعهده
 .يجعل أحداث النص مط ردة ومتعاقبة

ة استطاعت أدوات العطف مجتمعة أن تحدث التماسك في النص بين عناصره المختلف -4
 :وذلك من خالل اآلتي ؛من المحاور وبالتحديد بين عدد

)يأمن ) :وذلك في قوله ؛قيامها بجمع بنود االتفاق بين طرفي المسلمين والمشركين -أ
ه من أتى محمد من قريش بغير إذن يهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أن  ف

نه ال إسالل.وه عليهن مع محمد لم يردُّ ومن جاء قريشًا مم   ،ه عليهمولي ه رد   ال  .. وا 
ن   ،إغالل أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل أحب ه من وا 

ألدوات العطف دورًا في لم شمل هذه  فنلحظ أن   ،((في عقد قريش وعهدهم دخل فيه
 .البنود في نسق مترابط من غير الحاجة إلى تكرار بعض األلفاظ
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)أشهد على الصلح رجااًل من ) :قيامها بجمع شهود المعاهدة ويتمثل ذلك في قوله  -ب
وعبد الرحمن بن  ،وعمر بن الخطاب ،أبوبكر الصديق :المسلمين ورجااًل من المشركين

 ،ومحمود بن مسلمة ،وسعد بن أبي وقاص ،وعبد الله بن سهيل ابن عمرو ،عوف
حظ كيف قامت واو العطف بجمع شهود لويُ  ،((وعلي بن أبي طالب ،كرز بن حفصومِّ 

 .واحد المعاهدة في نسق

هذا ويبدو واضحًا دور الربط بأداة العطف في تحقيق التماسك النصي من خالل     
سهامها الكبير في صنع اإليجاز في النص والبعد عن حشو  حضورها الكثيف في النص وا 

 .األلفاظ

 :الربط المباشر -ت

كما عرفناه سابقًا هو الربط بين مقطعين من غير أداة رابطة وهو يعد دلياًل على قوة       
 ،وقد تجل ى هذا النوع في المعاهدة بشكل أقل عددًا من الربط باألداة ،االرتباط بين المقطعين

د ال يحكم سبكه إال الخبير إذ الربط المباشر ربط معق   ،وهذا أمر طبيعي في النصوص
الربط باألداة يتحصل بشكل شبه تلقائي في الصياغة بمجرد  على حين أن   ،ة النصوصبسياق

 .تعدد األحداث والمفردات

 :وسنأتي هنا بشرح مثال واحد لبعض صور الربط    

معك سالح الراكب / السيوف في القرب /  ،فأقمت بها ثالثاً ): معنى التوكيد كما في -1
 .يبين هذا النص حصول أكثر من توكيد ،(التدخلها بغيرها

هذا ماصالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو/ )): بيين والتفسير  كما فيتال -2
المقطع الثاني جاء  حظ أن  ن ، إذ((اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين

رًا وموضحًا لما أشارت إليه "ما" الموصولة في المقطع األو   ل فكانا كمثل مبينًا ومفس 
وكان هذا التبيين  ،طول تركيبهما من رغمعلى الالكلمة الواحدة في تماسكهما 

توضيحًا لما يدور في ذهن المتلقي من سؤال حول طبيعة هذا الصلح وأهم  ،والتفسير
ولذلك فقد أغنى التماسك الحاصل بين المقطعين عن توسط الرابط  ؛حقوقه وواجباته

 .بينهما
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 إذ أن   ؛لمقطع "معك سالح الراكب"الُقرب " مؤكدا  في جاء فيه مقطع "السيوف :لفاألو  
سالح الراكب الذي يقصده المشركون يتمثل في السيف فقط دون غيره وكان باإلمكان أن 

فقد عاجلوا اإليضاح  ،المشركين كانوا أخبث من ذلك تكون السيوف بداًل من السالح إال أن  
نقول لكم أجعلوا أسلحتكم سيوفًا حين عودتكم إلى  رب( أي نحن ال)السيوف في القُ  :بقوله

ة العام المقبل ن ما أجعل ،مك  ه يفهم من قولهم فإن   من ثمو  ؛سيوفكم في قربها أي: أغمادها واوا 
  .السالح المقصود هو السيف تلقائيًا أن  

يفهم من  إذكدًا لمقطع "معك سالح الراكب" جاء فيه مقطع "التدخلها بغيرها" مؤ  :والثاني
دًا له ولم  ل ولكن  المقطع الثاني مايفهم من األو   ا كان المقطعان متماسكين من هذا ه جاء مؤك 

وفي هذا التوكيد مدى حرص قريش على كسب  ،الطريق لم يحتج أن يتوسط بينهما رابط
حكام الضغط عليهم ومنعهم من مكة  ضعاف حق المسلمين فيها وا  رهان هذه المعاهدة وا 

  .بقدر اإلمكان

من جوانب االتساق في نص هذه  مهماً  الربط المباشر يمث ل جانباً  وبهذا يتضح أن       
 .حوي من مستوى الربط باألداةويمثل مستوى أعلى في تحقيق التماسك الن ،المعاهدة

 :""substitutionالستبدال  -ثانياا 

 :تعريفه -أ

 ،يتم فيها تعويض عنصر بعنصر آخر ،نصه عملية تتم داخل الن  دال بأبف االستيعر         
ويتقاطع  ،لمات أوعباراتوهو عالقة اتساق تتم في المستوى النحوي المعجمي بين ك

اإلحالة تقترب من المستوى الداللي  عالقتي اتساق إال  أن   في كونهمااالستبدال مع اإلحالة 
أما االستبدال فمرجعيته داخلية  ،بحكم المرجعية الخارجية التي تؤول إليها في بعض األحيان

 .1دائمًا 

                                                           
 .110، صــ سالم المنظري 1
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ل كذلك أن       ل والعنصر المستبد   ،االستبدال يحقق عالقة التقابل بين العنصر المستبدِّ
إعادة التحديد واالستبعاد دون أن يلغي ذلك وظيفة االتساق التي تقوم تقتضي هذه العالقة 

 .1ها تمثل عالقة تطابق بين المحيل والمحال عليهفإن   ،ا اإلحالةأم   ،بها العناصر

 :أقسام الستبدال -ب
  :سميالستبدال لا -1

كتبديل اسم باسم ويمكن أن يكون االسم  ،ويتم باستخدام عناصر لغوية اسمية    
ل ل جزءًا من االسم المستبد  ى ل ن )) :تعالىوذلك كما في قوله  ،المستبدِّ و ا ِّْذ ُقْلُتْم ي ا ُموس 

ا  قِّث آئِّه  ا و  ب ك  ُيْخرِّْج ل ن ا مِّم ا ُتنبُِّت األ ْرُض مِّن ب ْقلِّه  د  ف اْدُع ل ن ا ر  ل ى  ط ع ام  و احِّ ا ن ْصبِّر  ع  ُفومِّه  و 
ْير   ُلون  ال ذِّي ُهو  أ ْدن ى بِّال ذِّي ُهو  خ  ا ق ال  أ ت ْست ْبدِّ لِّه  ب ص  ا و  ه  سِّ جاءت "خير" بمثابة  إذ ،2((و ع د 

ل  إعادة التعريف للفظ السابق "طعام" ويمكن في االستبدال االسمي أن يكون المستبد 
ل كقول القائلجزءًا من ال لتي بالصفارات أم التي تريد امن القاطرات  : أي  نوعمستبدِّ

 ؟بغيرها

 :الستبدال الفعلي -2

ليحقق بذلك  ؛يمثله استخدام الفعل "يفعل" ويغلب عليه تجاوز حدود الجملة الواحدة     
نعم أظن ه  ؟)هل تظن أن المتنافس في التربية يحترم خصومه :مثل ؛االتساق بين الجمل

فالفعل "فعل" استبدل جملة "يحترم خصومه" التي كان من المفروض أن تحل  ،(.فعل
 .محله

ر ُِّحوُهن  )): عالىومنه قوله ت      ُكوُهن  بِّم ْعُروف  أ ْو س  ل ُهن  ف أ ْمسِّ اء ف ب ل ْغن  أ ج  و ا ِّذ ا ط ل ْقُتُم الن س 
ر اًرا ل ت ْعت ُدوْا  ُكوُهن  ضِّ هُ بِّم ْعُروف  و ال  ُتْمسِّ م ن ي ْفع ْل ذ لِّك  ف ق ْد ظ ل م  ن ْفس  استبدل العنصر  إذ ،3((و 

ر عن العنصر األول عب   إذ ،هو "تمسكوهن  ضرارًا لتعتدوا""يفعل" بجزء مما ورد في الجملة و 
 .الخاص بفعل  عام يكون مقاباًل له

 
                                                           

 .21، صــ محمد خطابي1
 .91البقرة، اآليةــ 2
 .211البقرة، اآليةــ 3
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 :باستخدام" ذلك"الستبدال القولي  -3

بديل في النص وهو وسيلة مهمة إلنشاء الرابطة بين ل االستبدال بهذا المعنى شك   إن      
ينبغي  إذ ،وشرطه أن يتم استبدال الوحدة اللغوية بشكل آخر يشترك معها في الداللة ،الجمل

ومن هذه العالقة يستمد قيمتها  ،أن يدل كال الشكلين اللغويين على شيء غير اللغوي نفسه
 .االتساقية

 :طريقينهذا وقد استطاع الستبدال أن يحقق التماسك بين أجزاء النص من خالل      

ل ل" أي أن  و " جود معنى العنصر األول "المستبدلاستمرارية و  :األو   العنصر الثاني "المستبدِّ
 ل في االستبدال االسمي ظل  معنى "طعام واحد" الوارد في اآلية الكريمة عند التمثيل األو  

ن كان بلفظ عام إال أن   موجوداً  فإن   من ثم  و  ؛ه المقصود بهفي العنصر المستبدل "خير" وا 
 .االستبدال يحقق للمعنى االستمرارية عبر أجزاء النص

 فكما ذكرنا أن   ،لثاني دون العودة إلى العنصر األو  اليمكن إدراك معنى العنصر ال :الثاني
ومن  ؛الرجوع إلى السياق السابق عليهابواليمكن إدراك المقصود منها إال  ،لفظة "خير" عامة

 .النص بهذه الطريقة يكون مترابطًا ومتالحمة أجزاؤه فإن   ثم  

 :التطبيق

فنا االستبدال وعرفنا أنواعه وأهميته نعمد اآلن إلى تطبيقه في المعاهدة ونجد بعد أن عر  
 :تياآلي المعاهدة كما في الجدول ظهوره ف

 المرجعية نوع االستبدال العنصر المستبدل منه العنصر المستبدل م
نحن في عقد محمد  1

 وعهده
 بعدية جملي فتواثبت خزاعة فقالوا

نحن في عقد قريش  2
 وعهدهم

 بعدية جملي فتوثبت بنو بكر فقالوا

ن  أشهد على الصلح  1  :بدءًا بقولهكل الصلح المدو 
 "تدخلها بغيرها"قوله: "اصطلحا" إلى

 قبلية جملي

أشهد على الصلح رجااًل من  أبوبكر الصديق 4
 المؤمنين ورجااًل من المشركين 

 قبلية جملي
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فقد  ،إحاالت االستبدال الواردة في النص متساوية أن  حظ من خالل الجدول أعاله نل    
يطرة االستبدال الجملي على سكما نالحظ  ،ـــ مرتينــ القبلية والبعدية ـ وردت كل واحدة منهما

يتضح لنا  وبهذا ؛تماسك النص قويًا في م دوراً إال أن ه قد   ،هورودقلة  على الرغم منالنص 
في تماسك نص بجانب المعايير النحوية األخرى اسهامًا كبيرًا  أسهمعيار االستبدال م أن  

 أجزائها من خالل العالقاتبين السبك وفي إيجاد عالقة متينة في  ،المعاهدة المقيس عليه
 .النحوية التركيبية
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 خاتمة

 دراسةلوسائل المشار إليها في متن الاالتساق في النص با بعد أن طبق الباحث معيار     
بجملة من النتائج والتوصيات على  ت هذه الدراسةخرج ،وبعد إمعان النظر فيها والتحليل

 :تياآلالنحو 

 :النتائج -أولا 

 وعبت كافة أشكال الربط النحوي أوقصرها است من رغمعلى الأن معاهدة الحديبية   -1
السبك النحوي مما يثبت صحة نظرية علم النص وشرعيتها وأثبتت الدراسة التطبيقية 

بل يتعدى  ،ماسك النصأثر أدوات التماسك النحوي التقف على ماتحدثه من ت أن  
 .ترابط النص داللياً  ه وسيلة إقناعية تسهم فيذلك إلى أن  

ويعد مرحلة انتقالية من محورية ، سانيات النص أحدث فروع علم اللغةيمكن اعتبار ل -2
ألنه اليمكن فهم المعنى دون  ،الجملة في الدراسة إلى اعتبار النص الوحدة المركزية

  .سياقه الذي وضع فيه
اكتسى دالالت مختلفة نتيجة لتعدد  إذالف كبير في تحديد مفهوم النص هناك اخت -1

ى بالباحثين إلى التباين في إمكانية االتجاهات والنظريات والمدارس اللسانية مما أد  
 .وضع مفهوم للنص يجتمعون عليه

ه قد وقع خلط بين المصطلحين وكما وقع االختالف في مفهوم النص كذلك نجد أن   -4
ن على أن جام" لكن يكاد يجتمع الباحثو االنساألساسيين في لسانيات النص "االتساق و 

االتساق يتحقق في ظاهر النص بالنظر في األدوات الشكلية والروابط النصية التي 
هو مجموع فأما االنسجام  ،األجزاء والوحدات المختلفة للنصتساهم في تعالق 

وهذا ما يؤدي بالباحث إلى االعتماد  ،العالقات الخفية التي تحقق التماسك الداللي
ية تساعده على كشف هذا الترابط من خالل السياق ومعرفة  على عناصر غير نص 

 .البنية الخطابية والمناسبة بين المقاطع
( في هذه %99غلبية ضمائر المتكلم والتي بلغت نسبة )يشير استحواذ قريش على أ  -2

 عاهدة تتكلم باسمها لتحصل على النصيبالمعاهدة إلى أنها كانت في اثناء كتابة الم
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 أن   من رغمعلى الاألكبر من حقوق هذه المعاهدة وال تلتزم إال بالواجبات األقل، 
 .المعاهدة تلزم كل طرف بحقوق وواجبات ليحصل اتفاق موضوعي بين الطرفين

اإلحالة ًا أن بين أجزاء نص  المعاهدة وبرز جلي  أظهرت اإلحالة قدرة كبيرة على الربط  -9
 .الضميرية كانت مسيطرة على أجواء نص المعاهدة نظرًا لكثرتها فيها

 :التوصيات -ثانياا    

يوصي الباحث بتوجيه دراسات علم النص التطبيقية لخدمة القضايا التاريخية  -1
والسياسية واالجتماعية المهمة من خالل تحليل النصوص المنطوقة والمكتوبة 

 .المدلوالت التي يتوصل إليها التحليل النصيواستقرائها واستنباط 
تطبيق جميع أدوات الترابط النصي السبعة على هذه المعاهدة للوصول إلى نتائج  -2

 .أكثر في هذا المجال
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 فهرس اآليات

 رقم الصفحة رقـــم اآليــــة الســـــــورة اآليـــــــــــة الـــرقم
ْيب  فِّيهِّ ُهًدى ذ لِّك  : )قال تعالى 1 اْلكِّت اُب ال  ر 

 )ل ِّْلُمت قِّين  
 42 2 البقرة

ُؤون  } 2 ا ن ْحُن ُمْست ْهزِّ { الل ُه ي ْست ْهزِّىء 14)إِّن م 
 بهم(

 41 12ــــ14 البقرة

 41 12 البقرة الل ُه ي ْست ْهزِّىُء() 1
ْين اُكم م ِّْن آلِّ فِّْرع ْون  ي ُسوُمون ُكْم ُسو ء   4 )و ا ِّْذ ن ج 

فِّي  اءُكْم و  ي ْست ْحُيون  نِّس  اْلع ذ ابِّ ُيذ ب ُِّحون  أ ْبن اءُكْم و 
يم ( ب ُِّكْم ع ظِّ  ذ لُِّكم ب الء م ِّن ر 

 42 42 البقرة

د   2 ام  و احِّ ل ى  ط ع  ى ل ن ن ْصبِّر  ع  )و ا ِّْذ ُقْلُتْم ي ا ُموس 
ب ك  ُيْخرِّْج ف اْدُع ل ن   ُلون  ال ذِّي ...ا ر   ق ال  أ ت ْست ْبدِّ

) ْير   ُهو  أ ْدن ى بِّال ذِّي ُهو  خ 

 21 91 البقرة

ْيط انِّ إِّن ُه ل ُكْم ع ُدوٌّ  9 )و ال  ت ت بُِّعوْا ُخُطو اتِّ الش 
)  (.مُّبِّين 

 42 192 البقرة

ُكوُهن  )) 1 ل ُهن  ف أ ْمسِّ اء ف ب ل ْغن  أ ج   و ا ِّذ ا ط ل ْقُتُم الن س 
ُه( ...فبِّم ْعُرو  ْل ذ لِّك  ف ق ْد ظ ل م  ن ْفس   (.ي ْفع 

 21 211 البقرة

ا ت ْعل ُمون  }) 2 ُكم بِّم  ب نِّين  112)أ م د  ُكم بِّأ ْنع ام  و  {أ م د 
{111) ن ات  و ُعُيون   (.{ و ج 

 42 111ــ112 الشعراء

أ ن ل ْم )) 2 ل ى ُمْست ْكبًِّرا ك  ل ْيهِّ آي اُتن ا و  و ا ِّذ ا ُتْتل ى ع 
ْقًرا( أ ن  فِّي ُأُذن ْيهِّ و  ا ك   (.ي ْسم ْعه 

 49 1 لقمان

ن ا()) 10  12 14 الحجرات (.ق ال تِّ اأْل ْعر اُب آم 
11 ) د   41 1 اإلخالص )ُقْل ُهو  الل ُه أ ح 
ف قِّ )) 12 ُم بِّالش  ق  } *ف ال  ُأْقسِّ س  م ا و   {11و الل ْيلِّ و 

ق    ((.و اْلق م رِّ إِّذ ا ات س 
 14 12 -19 االنشقاق

ل ْت )) 11 يًّا ل ق اُلوا ل ْوال  ُفص ِّ مِّ ْلن اُه ُقْرآًنا أ ْعج  ع  ل ْو ج  و 
بِّيٌّ  مِّيٌّ و ع ر   ...((.آي اُتُه أ أ ْعج 

 ب 44 فصلت
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 فهرس األحاديث

 
 رقم الصفحة الراوي  الحديث

 21 أم معبد فجاء زوجها يسوق أعنزًا ما تساوق 
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 األشعارفهرس   

 
 رقم الصفحة قائله الشاهد الشعري 

 نحن بما عندنا وأنت بما عنـ *** دك راض  والرأي مختلف  
 

 14 قيس بن الخطيم

 المتحفظِّ  الناطقِّ  القوم اوالد علة  *** يكد  لسان   وبعض قريضِّ 
 

 2 خلف األحمر

 برُ ــرب  قـبرِّ حــق رب  ــس قـيــر  *** ولـــفـمكان قــب حرب   برُ ـــوق
 

 2 مجهول
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 المصادر والمراجع

 
 .القرآن الكريم -أول

 :المصادر والمراجع -ثانياا 
مكتبة الشروق  ،4ط ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم أنيس وآخرون  -1

 .م2002 ،القاهرة ،الدولية
)دراسة تطبيقية للتناص في رواية ـ رؤيا ـ لهاشم  ،التناص نظريًا وتطبيقياً  ،أحمد الزعبي -2

 ،عمان ،مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ،(إلبراهيم نصر الله،وقصيدة ـ راية القلب ـ ،غرايبة
 .م2000 2ط ،األردن

 ،1ط ،القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق  ،نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي  ،أحمد عفيفي -1
 .م2001

 ،المركز الثقافي العربي،بحث فيما يكون فيه الملفوظ نصاً  ،نسيج النص ،األزهر الزناد -4
 .م1221 ،1ط ،بيروت

 ،باسل عيون السود :تح ،أساس البالغة ،أبو القاسم جار الله محمود بن عمر )الزمخشري( -2
  .م1222 1ط،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية

 ،1المركز الثقافي العربي، ط ،إشكاالت النص )دراسة لسانية نصية( ،جمعان عبد الكريم -9
 .م2002الدار البيضاء، 

  .www.alukah.net ،شبكة األلوكة ،جميل حمداوي، محاضرات في لسانبات النص -1
  م1221 ،2ط ،ضاءالدار البي ،دار توبقال ،فريد الزاهي  :تر ،علم النص ،جوليا كرستيفا -2
دار جرير  ،الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب ،خليل ابن ياسر البطاشي -2

 .م2002 ،عمان ،للنشر والتوزيع
، دار جرير للنشر 1ط ،الترابط النصي بين الشعر والنثر ،زاهر بن مرهون الراودي -10

 .م2010عمان  ،والتوزيع
 ،القاهرة عالم الكتب ،تمام حسان :النص والخطاب واإلجراء تر ،روبرت دي بوجراند   -11

 .م1222 ،ب ط

http://www.alukah.net/
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دراسة في المعاهدات  ،الترابط النصي في الخطاب السياسي  ،سالم بن محمد المنظري  -12
 .مسقط ،بيت الغشام للنشر والترجمة، عمان ،1ط ،النبوية

مكتبة زهراء  ،1ط ،دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة ،سعيد بحيري  -11
 .القاهرة ،الشرق 

 ،الشركة المصرية للترجمات ،علم لغة النص المفاهيم واالتجاهات ،سعيد حسن بحيري  -14
 .م1221 ،1ط ،مكتبة لبنان ناشرون بيروت ،الجيزة

 .م1222 ،الدار البيضاء،عربيالمركز الثقافي ال ،انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطين -12
 ،1ط ،القاهرة ،دار قباء ،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،صبحي إبراهيم الفقي -19

 .م2000
دار الكتاب  ،دار الكتاب المصري  ،1بالغة الخطاب وعلم النص ط ،صالح فضل -11

 .م2004 ،بيروت ،القاهرة ،اللبناني
 ،1ط ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،علم اللغة بين التراث والمعاصرة ،عاطف مدكور -12

 .م1221 ،القاهرة
 .م2002 ،1ط ،بلنسية للنشر والتوزيع ،السياق و توجيه داللة النص ،عبد بليع -12
بيروت الدار  ،المركز الثقافي العربي ،في أصول الحوار وتجديد الكالم ،عبد الرحمن طه -20

 .م2000 ،2ط ،البيضاء
 .م1222 ،ب ط ،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة ،المرايا المحدبة ،العزيز حمودةعبد  -21

 ،، صححه الشيخ محمد عبدة وآخرون أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن )الجرجاني( -22
 .2م، ط 1222 ،بيروت ،دار المعرفة

لى أين ؟النص األدبي من أين،عبد الملك مرتاض -21 ديوان المطبوعات  ،؟وا 
 .م1221 ،ب طالجزائر ،الجامعية

 ،2تح: عبد السالم هارون ط ،ابن بحر )الجاحظ(، البيان والتبيين أبو عثمان عمرو -24
 .م1222 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي

مكتبة  ،سليمان العطار :تقديم ،النظرية والتطبيق ،علم لغة النص ،عزة شبل محمد -22
 م2002، 2ط ،القاهرة ،اآلداب

مكتبة  ،عبد السالم هارون  :تحقيق ،الكتاب ،عمرو ابن عثمان بن قنبر )سيبويه( -29
 .م1211 ،القاهرة ،الخانجي
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 ،، القاهرة1ط ،دار الثقافة العربية ،عوض الغباري دراسات في أدب مصر االسالمية -21
 .م2001

 ،سعيد بحيري  :تر ،مدخل إلى علم اللغة النصي ،وديتر فيهيجر ،فولفجانج هاينة مان -22
 .القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق  ،1ط
 ،القاهرة  ،مؤسسة المختار ،سعيد بحيري  :تر ،التحليل اللغوي النصي ،كالوس برينكر -22

 .م2002 ،1ط
المنظمة ،محمد الراضي :النظريات اللسانية الكبرى تر ،جورج إليا سرفاتيماري آن بافو و  -10

 .1ط ،بيروت ،،العربية للترجمة
تر: عبد القادر   ،معجم المصطلحات المفاتيح في اللسانيات ،ماري نوال غاري بربور -11

 .م2001،سيدي بلعاس، الجزائر ،1ط ،فهيم الشيباني
الدار العربية للعلوم  ،مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه ،محمد األخضر الصبيحي -12

 .م2002 1ط ،ناشرون 
 ،بيروت ،دردار صا ،4ط ،لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري  -11

 .م2002
 .م1221، 1بيروت، ط ،لسانيات النص، المركز الثقافي العربي ،محمد خطابي -14
تأسيس نحو  :في النظرية النحوية العربية ،أصول تحليل الخطاب ،محمد الشاوش -12

 .م2001 ،، المؤسسة العربية للتوزيع تونس1ط ،النص
 ،األ كاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ،1ط ،محمد العبد، النص والخطاب واالتصال -19

 .م2002 ،القاهرة
قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية العالية  ،محمد عبد المطلب -11

 .، القاهرة1للنشر "لونجمان" ط
النص الغائب )تجليات التناص في الشعر العربي( منشورات اتحاد الكتاب  ،محمد عزام -12

 .م2001، دمشق، 1العربي، ط
  القاهرة ،دار قباء ،1ط ،مدخل إلى علم اللغة ،محمود فهمي حجازي  -12
الشركة المصرية  ،1ط ،نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية ،مصطفى حميدة -40

 .م1221 ،ناشرون  ،مكتبة لبنان ،مصر ،العربية للنشر لونجمان
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 ،الكويت ،1ط ،دار سعاد الصباح ،اللغة والبالغة والميالد الجديد ،مصطفى ناصف -41
 .م1222

 .م1224 ،1ع ،مجلة فصول ،القارئ في النص )نظرية التأثير واالتصال( :نبيلة إبراهيم -42
عالم الكتب  ،المصطلحات األساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب ،نعمان بوقرة -41

 .م2002 ،عمان،الحديث
 ،بدون  ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،نور الدين السد -44

 .م1221

للطبع والنشر  ،دار الحديث ،وآخرون  ،سيد إبراهيم :تح ،السيرة النبوية ،ابن هشام -42
 .م2009والتوزيع، 

دار النابغة للنشر  ()دراسة تطبيقية مقارنة المعايير النصية في السور القرآنية،يسرى نوفل -49
 .م2014، 1ط ،والتوزيع
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 المقالت والبحوث الجامعية: -ثالثاا 

 ،دراسة في ضوء علم اللغة الحديث ،السياق وأثره في الدرس اللغوي  ،إبراهيم محمود خليل -1
 .م1220هـ ـ 1411،األردنية الجامعة ،رسالة دكتوراة

 ،مطبعة عبير للكتب ،الكتاب التذكاري لكلية دار العلوم ،مقال قرينة السياق ،تمام حسان -2
 .م1221 ،القاهرة ،1ط

 .1ط ،ضمن كتاب آفاق التناصية ،من العمل إلى النص ،روالن بارت -1
شارات العمل األدبي ،صبري حافظ -4  .م1224، 4ع ،مجلة البالغة المقارنة ،التناص وا 
المفهوم  ،ضمن كتاب "آفاق التناصية" ،مقال جيرار جينيت ،طروس األدب على األدب -2

 ،     1ط ،القاهرة ،محمد خيري البقاعي الهيئة المصرية العامة للكتاب  :تر ،والمنظور
 .م1222

مجلة النقد األدبي  ،قراءة النص في ضوء عالقاته بالنصوص الصادرة  ،عبد الرحمن بيسو -9
 .القاهرة ،الهيئة المصرية للكتاب ،م1221،"فصول"

 "،مقال ضمن كتاب " آفاق التناصي ة ،بحث في انبثاق حقل مفهومي وانتشاره ،مارك أنجينو -1
 .1ط

 ،لبنان ،بيروت ،مجلة الفكر العربي المعاصر ،النقد بين المثالية والدنامية ،محمد مفتاح -2
 .طب.

 –م2002 ،الجزائر –بحث ماجستير  ،،االتساق واالنسجام في سورة الكهف ،محمود بوستة -2
 .م2002

 ،جامعة الجزائر ،رسالة دكتوراة ،االتساق واالنسجام في القرآن الكريم ،مفتاح بن عروس -10
 .م2002

االتساق واالنسجام ومظاهرهما في قصيدة "بطاقة هوية " لمحمود  ،هناء دادة موسى -11
 .م2012م ـ 2014 ،رسالة ماجستير ،درويش
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