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 خليل محمَّد سعيد الهيتيأ.م.د. 

 كلية التربية للبنات -قسم اللغة العربية
 جامعة األنبار

 : الملخص 

بمفهوم الرصف لغًة واصطالًحا ثم يقترح له مفهوًما اصطالحيًّا يعرِّف هذا البحث 
 م  زيادة معلَّلة ويعرِّف اصطالحيًّا بمفاهيم نصية رييسة يي علم لغة النص. شاماًل 

هي: النص والخطاب وعلم اللغة النصي، ويجلو الصلة بين علم النص والتقبلية، 
وبين النص ورصف األصوات .. وبين أهم المفاهيم الرصفية يي علم لغة النص، 

 ويشرح أدواتها
ABSTRACT  

 
This research defines Collocation in language and linguistics 

then suggests a general definition for it. It defines some main 

textual concepts and explains most important concepts of 

collocation in textual studies and their tools 

 

 .معنى )الرصف( لغةً واصطالًحا 

 أوًًَّل: الرصف، لغًة:
الشّد: ومنه: َرَصَف السهم: شدده  اللرصصدلفو واهددرل َرصدوه: وردَ َةَتاده  عَشددد ة د  مدد    .1

 .(1)النص  إذا انكسر. ولع  منه إفلدة الرهصلفه: ظهلَر ريٍش أسودو وك ه َمْنِات اللسواد

ومنه رصف قدميه إذا ضدمه إهددارمل إلد  اى در و  ضمد الشَء اعِضه إل  اعٍض ونظمعه: .2
ورصددف مددل ادديه رر يدده قراهمددلو ورعِصددَوْت أسددنلنهو وَرِصددَوْت  صددلفهت فددَ اني هددل وان ظمددت 
واسدد وتو ورصددف الهرددر: انددل و فَوَصدد  اعَضدده ادداعضو والرهصددف: الهرددلرة الم راصددوهو 

 .(2)واهد هل: َرَصَوه. وةم  رصيف ورواب رصيف: مهكم رصيه

                                                 
(1)

 .117: 7ينظر: لسان العرب مادة )ر ص ف(،  
(2)

 .117: 7ينظر: المصدر السابق مادة ) ر ص ف(،  
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المعلرضده: يتدل :   أو  سمّ  .(3)مه: يتل : رذا أمر ال يرصف اكو أي: ال ي يق اكالءالم .3
 .(4)فالٌه رصيفع فالهو أي: يعلِرضه فَ ةم ه

 .(5)والرهصلفه اللشَء: الرفق اهو والرهصلفه: الرصفق فَ اىمور .4

لو ردددَ: ضدددم أرددد   اء وأردددم معلنيددده ال لويددده ال دددَ   دددت اه ندددلو وال دددَ   صددد  امعندددل  اصددد اله 
 .اعضو ونظمهلو وال الؤم الشَء اعِضهل إل 

 ثانًيا: الرصف، اصطالًحا:
ل؛ فتد ةعرصف غللا ل الالق صلر ة   الرلنب المعرمَ و أو اضم ال ركيادَ (6)أّمل معنل  اص اله 

و أو يععرهف فَ أك ر مه موضد  و هدت مسدميلت   ودرهه منده وال ي دري فدَ أي  (7)إل  المعرمَ
و ومل إه يعرلو  اىمر الك ملت إلد  الرمد  فيمدل (8)عرم أو ال ركيب النهويمنهل ةه رلنب الم

و يدت َ ذكرردل فدَ الماهدث ال دلنَ ا ذنده ه   يعاهر ةه موهوم الرصف امص  هلت أع دراينهل 
  علل .

النهويدده اددد)ة م الداللدده ال ددوافتَ  ي يهدد م امعددلنَ الك مددلت و ر ياهددلوقددد اصدد ع ى ة دد  الع ددم الددذ
combinatorial semantics)(9). 

ددل ل عريودده المعرمددَ و عريودده ال ركياددَ مّمددل ورد ةنددد الدددك ور  مددلم هسددلهو إذ  وأورد رنددل أنموذر 
 ةرهفه  هت اسم )ال ضلم( اتنه:

"    دددب إهدددد  الك م ددديه لال دددر  فدددَ االسددد عمل  ة ددد  صدددورة  رعددد  إهددددارمل  سددد دةَ  -أ 
 .(10)اى ر "

                                                 
(3)

 .55: 6ينظر: الصحاح مادة )ر ص ف(،  
(4)

 .377: 2ينظر: مقاييس اللغة، مادة )رصف(،  
(5)

 .117: 7ينظر: لسان العرب مادة )ر ص ف(،  
(6)

، تحررم 252(، ومعجررد ملررد اللغررة النظررر : collocationتحررم مصررطل  ) 94ينظررر: ملررد الد)لررة )د. ممررر(:  

، Routledge Dictionary :222(، بمعنررى: اجسررجال د)لررظ، وينظررر  يً ررا semantic congruityمصررطل  )

 .97وملد اللغة المعاصر: 
(7)

، وبمعنررى اجاظررال  و تاررابم الفلمررا   ررظ collocationل : ، تحررم مصررط46ينظررر: معجررد ملررد اللغررة النظررر :  

 الجملة تبًعا لنظال معين،  و يعنظ: منظومة:    مجمومة كلما  مااابعة  ظ جملة  و جزء منها.
(8)

ران  رظ )الا رال(  رًمرا يعرد   219، 216، 74، مثاًل: معناها ومبناهاينظر: اللغة العربية   ، وقد  دخل د. تمرال حسا

ع من الا رال مسرةلة اللصرل  و مردل اللصرل برين سيد  رمه )الاالزل(، ذاك هو: )الل لفنه قمفس الا ا انا ظ(، و رَّ

 .223 -221الماالزمين.. ينظر: اللغة العربية مبناها ومعناها: 
(9)

 .46ينظر: معجد ملد اللغة النظر :  
(10)

 .74اللغة العربية معناها ومبناها:  
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ل و دددت ير ا "ال ددرق الممكندده فددَ رصددف رم ددده مددل ف    ددف  ري-ب  تدده منهدددل ةدده اى ددر   تددديم 
 .(12)وقد أسمل  رنل ال وارد (11)وفصال  ووصال  ور م ررًّا"

دددل(و أو  -ي  اسددد   ام أهدددد العنصدددريه ال ه ي ددديه النهدددوييه ةنصدددر ا ت دددر فيسدددم  ال ضدددلم ) ال م 
.  دم يسد درك الهت دل ادته ال ندلفَ ةكد  (13)ي نلف  معه فال ي  تدَ اده ويسدم  ردذا )ال ندلفَ(

ل ل  ال مال ضلم  نمل أعد   فيه قسيم  وا 
(14)  . 

لقيهو والسددديمل   دددك ال دددَ المادددلدل الصدددو يه السدددي - عريو دددل ودراسددده –وأر  أه يشدددم  الرصدددف 
 ؛ وذلك لمل يت َ:(15)رل فيرثأكهد
وردود قددوانيه معروفدده  هكدم السدديلقلت الصددو يهو امدل ي نلسددب مدد  ةدرف كدد  للدده وأنظم هددل  .1

ه قصددرت اىاهددلث فددَ للدده مددل ةدده  عددردف   ددك اى ددر و كللنظددلم المعرمددَ وال ركيادد َو وا 
 التوانيه فيهلو فك دنل يع م أنهل معيص ت فَ لل نل العرايه.

دعرسددت السدديلقلت الصددو يه ضددمه النظريدده السدديلقيه لويددرثو وال ددَ  عددد مدده منددلر  دراسدده  .2
 .(16)المعن  ال لوي

 يددلر اىصددوات و  لاعهددل َ نلسعددبع  ايعدده   ددك التددوانيه ال ددَ  ادديه المتاددو  والوارددب فددَ ا  .3
اىرم اص الهيًّل الذي يرد أسلس دل فدَ  ينه م  معن  الرصف ال لوي ودالل هضمه لله مع

 عريوده المعرمددَ وال ركياددَو أريددد قيلمده ة دد : الدد الؤم ادديه العنلصدر ال لويدده ةنددد  رلوررددل 
فدَ  دراسلٍت أ ا ت أ در ذلدك الد الؤم الصدو َ -فضال  ةه ذلك –فَ سيلق مل .. وستورد 

 الرلنب الداللَ ل ك مه صعود ا إل  أ ر  ة   مس و  النت.

ل وموهوم ل –كوه الرصف  .4 وعرد فَ النظريه السيلقيه؛  ولةال  م  الندداءات ال دَ  -مص  ه 
إلد  فيدرث؛ ليركصد  ة د  الرلندب العم دَ فدَ دراسده ال لدهو مده  -تندذاك –ورههل ال لويدوه 

 .(17)يعرف اللملرريلت دوه إيلل  فَ الظوارر فوق ال لويه أو مل

                                                 
(11)

 .216المصدر السابق:  
(12)

 .216نظر: المصدر السابق: ي 
(13)

 .219ينظر: المصدر السابق:  
(14)

 .221ينظر: المصدر السابق:  
(15)

 .319 -315ينظر: موجز الااريخ:  
(16)

 .99 -94، 69ينظر: ملد الد)لة )د. ممر(:  
(17)

 .94)د. ممر(:  ينظر: المصدر السابق 
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والصوت ال لدوي املده ده الهلضدرةو وقواةدد  الرصدينه والصد ه الو يتده اديه ماله ده والمعند و ال 
غن  ل دار  ةده النظدر فيدهو وال ل دداللَ ةده  تّصديهو مده دوه أدند  شداهه ا هدلم ىي منهمدل 

 اللاعد ةه ال له أو الل و فَ   ب معلنيهل.

راه وصددف أصددوات ال لدده وأنظم هددل الصددو يه ل كددوه دراسدده وقددد أورددب الدددك ور مهمددود السددع
ال َ يراد اهدل  ركيدب الرمد  أو  –( Syntaxال له دراسه ة ميهو ورأ  أه دراسه نظم الكالم )

و ودراسدده المعددلنَ ال   مددر مددللم  (18)-ة ددم النهددو ال  ك مدد  ه دد   دددر  الصددور ال نليميدده مدد ال 
 .(19) ر ك  ة   الصور الصو يه وال نليميه

قدددد ذكدددر فدددَ موضددد  ت دددر أه فيدددرث اشددد ر  لوهدددم معنددد  الدددنت ال لدددوي  ه ي ددده ة ددد  رميددد  و 
المسدددد ويلتو واضددددمنهل المسدددد و  الصددددو َ لكندددده لددددم يشددددر إلدددد  )الرصددددف( فددددَ أ نددددلء ةددددرض 

     .(20)نظري هو ور  أد   فيه المس و  المذكور أم ال؟
دددددل أه يشدددددم   عريدددددف الرصدددددف  ىه  المسددددد و  النصدددددَ )رصدددددف رمددددد  ةديددددددة(؛ –وأر  أيض 

 الصالت ايه الرم  الم واليهو وال واؤم اينهلو اعِهث فَ ة م النت  هت مسميلت أ ر .
لو  عريو ل يشم  فروةه كّ هل ...   وستهلو  رنل  عريوه اص اله 

رددو ان تددلء الوهدددات ال لويددهو وضددم اعضددهل إلدد  اا ددرو  اع ددل لنظددلم وةعددرف للددوي   الرصففف:
و ومم دددددًّا ة دددد  مت عيدددده وفددددوق المت عيددددهالوهدددددات ال معدددديهو وةفددددلدة مضددددموه اعينددددهو شددددلمال  

 مس ويلت ال له مه اىصوات إل  النصوت.
ا ردددلور الوهددددات  يه ال دددَ  ععنددد وي ضدددى مددده ردددذا ال عريدددف أرميددده ةظمددد  ل دراسدددلت السددديلق

 ال لويه وأ ر ذلك ال رلور فَ  تديه المعلنَ الم   وه.
 :مفهوم النص 
 .(21)ة   رف  وار وله وان هلء فَ الشَء"" النوه والصلد أص  صهيى يد   لغة:

كددهو  و ونددته الم ددله إذا رعدد  اعضدده فددوق اعددضو ونددته الشددَء: هره وكدد  مددل أعظهددر فتددد نعددته
ددددل: اةسددددنلد إلدددد  الددددر ي  اىكاددددرو  وأصدددد  الددددنت: أقصدددد  الشددددَء وغلي ددددهو ومدددده معلنيدددده أيض 

 .(22)وال وقيفو وال عييه ة   شَء مل
                                                 

(18)
 .961ينظر: قاموس  كسلورد الحديث:  

(19)
 .125(  ظ 1، والهامش )125، 124ة )د. السعران(: ينظر: ملد اللغ 

(20)
 .254 -251ينظر: المصدر السابق:  

(21)
 .356: 5مقاييس اللغة،  
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 اصطالًحا:
 دل  أه مصد  ى " الدنت"  دم  وظيوده هددي  ل فدَ الدراسدلت العرايده ة د  ير  الدك ور مهمد مو

وفددددق اسدددد عملله فددددَ الرلمعددددلت اللرايدددده مّمددددل ي   ددددف ك يددددر ا ةدددده موهومدددده فددددَ   ددددك الدراسددددلت 
ل قددديم 
سددلنيه والمددذارب الوكريدده و عددددرل ال ددَ ين  ددق . وة دد  الددرغم مدده  اددليه المدددار  ال (23)

ل ي منهل ة ملء رم  ايه معظدم  عريودل هم ل دنتو ذاك ردو ال تكيدد ة د  أه النتو إاّل أه قلسم 
 .  (24)النت وهدة ك يه م راا ه اىر اء ولي  مررهد س س ه مه الرم  الم  لاعه

ددل اليررددلو  وقددد هدددد رواددرت دي اورراندددو وف رددلن  دريسدد ر معددليير سدداعه ال يكددوه الددنت نصًّ
و ويدددراد (25)و و وال ندددلتو واةةدددالموردددَ السهددداكو واالل هدددلمو والتصددددو ورةليددده الموقدددفو والتاددد

 :(26)اهل
(: رَ الكيويده ال دَ  عدرا  اهدل العنلصدر ال لويده ة د  مسد و  الانيده Cohésionالساك ) -أ 

الس هيهو اهيث يؤدي فيهل السلاق إل  الالهقو مّمل يهتق لهل ال دراا  الرصدوَ ويمكصده 
ل اد)االّ سلق(.  مه اس علدة رذا ال راا و ويعرف أيض 

(: ردددَ ال ريتددده ال دددَ  دددرا  اهدددل ال راكيدددب ة ددد  مسددد و  الانيددده Cohérence)االل هدددلم  -ب 
 العميته ل نتو ال َ قد ال  ظهر ة   مس و  الس ى. وكذا ي ررم اد)االنسرلم(.

(: أي أه الدددنت هددددث للدددوي م  ددد  لدددهو ولدددي  رصدددو ل اة ال يًّدددل Intentionالتصدددد ) -ي 
ق واالنسددرلم؛ ل هتيددق غددرض ل رمدد  والك مددلتو ادد  رددو انيدده للويدده متصددود فيهددل اال سددل

 منش هل.
(: رو موقف م ّ تَ الدنت إ اء َأهه صدورة للويده مدلو ينالدَ أه Acceptabilitéالتاو  ) -د 

  كوه مس هسنهو مه هيث رو نت م سق ومنسرم.
(: أو السيلق أو المتلمو وينتسم إل  سيلق للويو وت ر غيدر Situationرةليه الموقف ) -ه 

النت شلمال  السيلق ال تلفَ والددينَ واالر مدلةَو ال دَ  للويو واى ير يهي  إل   لري
 أسهمت فَ  كويه النت.

                                                                                                                                                         
(22)

 .79: 9 مادة )جصص(، ينظر: لسان العرب، 
(23)

 .22، ولساجيا  النص )ليندة(: 32ينظر: الملاهيد معالد:  
(24)

 .21، 22ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(25)

 .124، 123: ص والخطاب واإلجراءلنينظر: ا 
(26)

 .25 -23، ولساجيا  النص )ليندة(: 125 -123: المصدر السابقينظر:  
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(: رددَ العالقددلت ادديه نددت مددل ونصددوت أ ددر  سددات ه أو Intertextualitéال نددلت ) -و 
 انيلت أ ر . م دا  ه م ةلصر هو ممل يرع  النت انيه 

المع ومدلتو  ضمه النت قددر ا مده  (: وروبInformativitéاةةالميه أو اة الريه ) -  
     ف  ايع هل  اع ل لنوه النت. 

 داللددده والدددنت ةندددد اى ردددر ال ّندددلد ةالمددده كايدددرة ذاتع ورهددديه: الددددا و والمددددلو  وي دددوافر فدددَ
معندد  النسددي و فددللنت نسددي  مدده ( Texteمصدد  ى نددت فددَ العرايددهو وفددَ نظيددر  اىرناددَ )

ينددده والم الةددددة فدددَ ته الك مدددلت ي دددراا  اعضدددهل اددداعضو وردددذ  ال يدددو   رمددد  ةنلصدددر  الم ال
 .  (27)واهدو فيمل ي  ق ة يه اليوم مص  ى النت

 :(28)وفَ اهوث ة م لله النت الهدي ه موهومله ل نت رمل
الموهددوم التضددويو والددذي يعددد الددنت وهدددة  مسدد ترةو غيددر متسددمه  منيًّددلو يمكدده معللر هددل  .1

ددل ة دد  وهدددة الرم دده. ممددل ياددر   ددوات الددنت ال ركيايدده والدالليدده  و ال ددَ العم يددهو قيلس 
 ل رم . ال ركيايه والدالليه والعم يه وسر أسلس ل اللوسل   ال َ  وسر اهل ال وات 

دددل ة ددد  أنددده وهددددة  واصددد يه  الموهدددوم الوّعدددل  أو الهيدددوي .2 ل دددنتو الدددذي يوهدددم الدددنت أسلس 
و لصه اللوع و  ؤلهف مده   دلا  متسهدم  منيًّدل ىفعدل  للويدهو وال  سد عم  وهددة )الرم ده( 

دددل لتيدددل  اددديه الرم ددده والدددنتو اددد  رلنا دددل ل نصدددوتو ة ددد  فدددرض أه الدددنت رندددل  أسلس 
 -و ركيايدددده و واصدددد يه  صددددو يه ي ضددددمه   لاع ددددل مدددده رم دددده أو ةدددددة رمدددد  لهددددل  ددددوات

النهددو و ضددم  -الانيدده الدا  يدده ل رمدد  -ارارمل يدده و ددتليف م ددلاق. ويصددف رددذا الرلنددب
نهدو ال لصده اللنظدلم ال لدويو اورده التواةد ال َ يعان  ة يهل النتو إل  رلنب قواةدد ال

. و و درق (29)ال واصد َ  اع دل لهدل – لت مالدل  واص يه و تليويدهو يدنظم النشدل  ال لدوي 
النصددددوت ةدددده مرددددرد مرموةددددلت ىي ةدددددد مدددده الرمدددد  مدددده  ددددال  ظددددلررة ال ملسددددك 
الددددداللَو وقدددددد   ددددورت  عريودددددلت الددددنت الم   وددددده  اع ددددل ىورددددده فهددددم م   وددددده ل  ملسدددددك 

 .(30)النصَ
ل  نتسم و    ال ه أنمل :  عريولت النت لد  ة ملء ال له ة  ةموم 

                                                 
(27)

 .24، ولساجيا  النص )ليندة(: 12ينظر: جسيج النص:  
(28)

 .157، 159ينظر: إسهاما :  
(29)

 .159: إسهاما ينظر:  
(30)

 .54ينظر: مدخل إلى ملد النص:  
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 النمط األول:
نم  يعد مميص  ا لمل يعرف اع م لله الدنت التدل م ة د  نظدلم ال لدهو وردو يهدلو  اهدث اىشدكل  

. فيصدددف (31)ال لويدده المهضددده ل نصددديهو أي اىشدددكل  ال دددَ   دددت ادددل ه نظدددلم ال لددده والدددنت
نلت النت ال لويه وأس ل م ملسك لمكوص  .  (32) وب  نظيمهل ل شكص  نصًّ

 ومه رذ  ال عريولت:
النت وهددة دالليده نل رده ةده مرموةده مده الرمد   را هدل وسدل   ال  دلبو وقدد  كدوه  .1

 .(33)رذ  الوسل   نهويه أو دالليه أو من تيه
ادددديه اعددددض ةنلصددددررل  -ة دددد  اىصددددى –الددددنت: كدددد  م  لليدددده مدددده الرمدددد و اينهددددلو أو  .2

 .(34)رلليَدي ورقيه هسه له ةالقلت. ورو  عريف
ويعرفدده تي ناددري اتندده   ددلا  مدده الرمدد  ي ددراا  ةاددر وسددل   ال نصدديتو ويعددد مدده أنمددل   .3

 :(35)ال نصيت
: ) تددف سدديلرة فددَ المددرتب.  -أ  ةدددم  لييددر الموضددوه الددر ي  إلدد  موضددوةلت أ ددر و مدد ال 

   ات العراه هدي  ل(.
: )المصال ع ال يضَءع. انت عِت ا -ب   لكهرالءع(.الرا  السااَو م ال 
: )د   وليٌد الصيدليه. يريدع شراَء الضملد(. -ي   الرا  الهلف يو م ال 
: )رنلك صتي . انوررت أنلايبع ال دف ِه(. -د    وسير  ش يصَو م ال 
: )وق  هلدث أم . كعِسَرت ذراه لي  (. -ه     صيتو م ال 
: )اشد ر  أ دَ اذلده. سدت  مهندٌد مده السد ى -و  . اال ولق غيدر الظدلرر فدَ الموضدوهو مد ال 

 كسرت  رريهع الصلله. ةرفت ذلك ك ه صال  أم (.
: )رَهَ ْت رد  اعد العصِر.  م دقهِت السلةهعو ود َ  أ ورل(. -    الرا  ال منَو م ال 
: )رلء كريٌم لرؤيِه فل  . رنلك َمْه َأْ َاَر ع ا وارد (. -     راا لت الشرو و م ال 
: )فراٌت ش ٌت مضيلف. أّمل أ و ؛  -    فشهيى(. تلا  اس دراكَو م ال 
: )ملذا ك ات أم ؟  -ي   ك اتع رسلله  إل  أمَ(. -ِإنسرلمع السؤا  والروابو م ال 

                                                 
(31)

 .56: ابقالمصدر السينظر:  
(32)

 زينظر: ملد لغة النص )د. مزة(:  
(33)

 .: زالمصدر السابقينظر:  
(34)

 .255، ود)لة السياق: 13ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(35)

 .  55، 54ينظر: مدخل إلى ملد النص:  
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: )لد  نرل  ق م ريصد. ى يه ق م أرود(. -ك   الموا نهو م ال 
 الو معلذ رأ  فدو (. و .رأ  سعٌد فد صويب أقوا  س ف ذكررلو م   ) -  

  اا دددَ يعدددد ممّيددد  ا ويالهدددظ أه شدددرو  ال نصددديت ردددذ  معنويدددهو لكددده  عريدددف تي نادددري ردددلرف
ل وردددود المتيدددل  الدددداللَ ضدددمه كددد   لمودددلريم الدددنت التل مددده ة ددد  نظدددلم ال لددده؛ ليكدددوه واضددده 

 معيلر اة مد ل عريف النت.
الددنت:   ددلا  مشددك  ةاددر  س سدد  ضددميري م صدد  لوهدددات للويدده. ورددو  عريددف رددلرف   .4

مدددددل  الدددددذي ي هددددددث ةددددده اسددددد ادا  نهدددددوي )سدددددن لأمَ(و ويضددددد   صدددددنيو ل معتهدددددد ا مددددده أن
االسددددد ادا و ومددددده أنمل ددددده اىسلسددددديه لديددددده: اسددددد ادا  الم لاتددددده )نهدددددو  كريدددددر الوهددددددة 
المعرميدده(و واسدد ادا  المشددلاهه )نهددو اةةددلدة ا ةددلدة الم رادفددلت(و واسدد ادا  ال الصددق 

 .(36)) هتيتلت م   وه لإلةلدة الضمنيه(
 النمط الثاني:

و  اندلء نهدو  وليددي ل دنت. موضدوةَو ويهدل –نم  ين  ق مه اف راض أسل  نّصَ داللَ 
وم لله أةمل  فدله دايدك ال دَ  تضدَ اترميده مهوريده ل نصدوت  كمده فدَ ال وريدق اديه اني هدل 
هده ومهوّد ة مده لدده انيده  الس هيه واني هل العميته. ورو يعدرف الدنت: اتنده انيده سد هيه موره

دل مدده ال   ددل منظهم  لاعددلتو ال دَ  عددرض الانيدده ةميتده دالليددهو وي صدوهر الانيدده النصدديه العميتده كمًّ
ددل مدده إةددلدة صدديلغه مرددرهدةو   هددد فددَ  ددل نوة  المن تيدده المرددرهدة ل ددنتو وَيعدددد   ددك الانيدده أيض 

النصددديهو وردددو ينظدددر إلددد    دددك الانيددده ة ددد  أنهدددل   ددده ندددت   -)الانيددده الموضدددوةيه( –الندددواة 
 :(38). وير  دايك أه اف راض انيه ةميته ل نت يدةم الروانب اا يه(37)مل
 ال ملسك الداللَ ل نصوتو ويعدد فَ رأيه ظلررة  ركيايه ةميته. .1
 إمكلنيه ا  صلر نت فَ م  تو فَ ةنواه ومل شلك  ذلك. .2
 إمكلنيه  ذكر مضموه نت  وي و ولو لم  س عم  الوهدات المعرميه ل نت ذا ه. .3
إمكلنيدددده ك لادددده نصددددوت م   ودددده ذات انيدددده ةميتدددده دالليدددده م لاتددددهو كمددددل فددددَ المعللردددده  .4

 دراميه لروايه مل.ال

                                                 
(36)

 .55ينظر: مدخل إلى ملد النص:  
(37)

 .56: مدخل إلى ملد النصينظر:  
(38)

 .56 ينظر: المصدر السابق: 
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وركذاو فوَ هديه يركد  تي نادري وردلرف  ة د  ال ملسدك النهدوي ل دنتو يتدوم  صدور فدله دايدك 
ل ددنت ة دد  أسددل  داللددَ. وقددد م هدد  رددذا اال رددل  ك يددر مدده ة مددلء للدده الددنت الددذيه وّرهددوا 

 .  (39)ان الرهم إل  مشك ه السملت الدالليه وانيه النت
 النمط الثالث:

النظدددري أو لر ة دددم ال لددده التدددل م ة ددد  ال واصددد و وردددو يتلاددد  اددديه الموهدددوم نمددد  ينددد ظم فدددَ إ ددد
 .  (40)و والموهوم العم َ ل نت-النت اصو ه   لاع ل م ملسك ل مه رم  –ل نت  الرلمد

يركصدد  رددذا الددنم  ة دد  الددنت اعدددص  هددد  ل  واصدد يًّل أو  وددلةال  للويًّددلو يشددم   ال دده أاعددلد ر يسدده: 
. ويوهدم الددنت (41)وةم يدده إن دلي الددنتو وال ولةد  فددَ سديلقلت المر مدد كيويده اسدد عمل  ال لدهو 

 . ومه رذ  ال عريولت:(42)قا  أي شَء ة   أنه الر ء ال لوي مه فع  ال واص 
 عريف  . ي. شميث الذي يعد مم ال  لمهلوالت ال عريف ة   رذا النم : النت: كد   .1

مدده رهدده الموضددوهو ردد ء للددوي من ددوق مدده فعدد  ال واصدد  فددَ هدددث ال واصدد و يهدددد 
فهلو أي: يهتق كولءة إنرل  يمكه  ميي رل  .(43)ويوَ اوظيوه  واص يه يمكه  عرد

دددل أه يضدددم سددداعَه مددده المعدددلييرو ردددَ: الدددرا   .2 الدددنت: هددددث  واصددد َ ي ددد م ليكدددوه نصًّ
 .(44)النهويو وال ملسك الداللَو والتصديهو والمتاوليهو واة الريهو والمتلميهو وال نلت

نت اوعددد  ال واصددد  وواقع ددده وةم ي ددده المعنيددده إال فدددَ هللددده النصدددوت المشدددك ه وال يععدددلَد  الددد
ه ال لوي لوع  ال واص   .  (45)ك لايًّل. أمل فَ النصوت الشوهيه؛ ف ي  النت إاّل المكوص

وقد  تكهد فَ ضوء أنمل  ال عريف السلاته أه مصلدر   ك اىنمل و ورَ مر اه : نهدو الدنتو 
ل لع م نت للوي ودالله النتو وارارمل يه  .(46)النتو  عد فروة 

 مع ل ل روانب ال َ ةللر هل:رْ وأورد رنل  ال ه  عريولت أةددرل وس  ل ايه   ك المنلر  ومَ 

                                                 
(39)

 .59: المصدر السابقينظر:  
(40)

 .59: المصدر السابقينظر:  
(41)

 ينظر: ملد لغة النص )د. مزة(: ز 
(42)

 .59ينظر: مدخل إلى ملد النص:  
(43)

 .59ينظر: المصدر السابق:  
(44)

 ، وملد لغة النص )د. مزة(: ز.12-1ملد لغة النص ) ربعة مؤللين(:  ينظر: مدخل إلى 
(45)

   .57إلى ملد النص: مدخل  ينظر: 
(46)

 .62ينظر: المصدر السابق:  
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ه للوي أفتَ نهل َو متصود اه ال  لاق لواقعده ال واصد  الم  صدهو يصدير  .1 النت: مكوص
وضددوةيهو وال راا ددلت الم -ةاددر الدددم  اةنرددل ي وأوردده ال نددلظر )أو ال شددلك ( الدالليدده

 .(47)النهويه   لاع ل م ملسك ل مه الرم 
ندده مدده رم  دديه فددتك رو  هتيت ددل أو  هتيت ددل و تدددير او من وقدده أو  .2 الددنت " وهدددة كالميدده مكوه

مك واددهو لهددل ادايددده ونهليدده   هددددد اهددل و  ددددا   مدد  من رهدددل ولل هددل فدددَ ةالقدده ةضدددويه 
 ددَرضو ويمكدده أه  صددلهب   ددك الوهدددة معدديهه أو مو (48) لا ددهو ورددَ   ردده إلدد  م ل ددب

 .(49)الكالميه اعض اةشلرات السيميل يه غير ال لويه ال َ قد  ؤ ر فيهل"
نددلت المعرددم والنهددو  (50)الددنت رددو السدديلق ال لددوي .3 الددذي يولصددد  واشدد  العالقددلت ادديه مكوص

لق والدالله وال داوليده فدَ  مدله ومكدله معينديه وي  دق ة د  ردذا ال واشد  الد الهم واال سد
 .(51)واالنسرلم

وة   الرغم مده وردود  دالف هدو   دو  الدنتو اديه ردوا  كونده مده ك مده واهددة إلد  رمد  
دل و أل د م رندل الدرأَي ال دلنَ الدذي يوردب (52)ك يرةو وايه وروب  تلدوه مده رمد  ك يدرة ليكدوه نصًّ

  ؛  مييددد  ا اددديه موهدددوم )الدددنت( الدددذي أرا  ي دددتلف مددده ةددددة رمددد  أو رمددد تلدوددده مددده ةددددة رمددد 
 . ه )صلر  وكار (و وموهوم العالرةكار و وايه موهومَ الرم

وة   الرغم مه أرنايده أو غرايده موهدوم الدنت إاّل أه راا  دل ي ر ّد  اديه معندل  ال لدوي العرادَ 
وموهومه االص الهَ الرديدو فتد سداق أه مده معلنيده رعد  الم دله اعضده فدوق اعدض وردذا 

نلت النت اعضهل إل  اعض  هل امل يس   م ال نظيم وال ملسك.يوافق ضم مكوص
وكدددذا يددد الءم موهومددده اىصددد َ: أقصددد  الشدددَء وغلي دددهو مددد  ةددددص  أكادددر وهددددة للويددده يمكددده 
ا وغهدددل؛ مّمدددل يرع ددده يم ددد  المسددد و  السدددلد  مددده مسددد ويلت ة دددم ال لددده المعروفددده: الصدددو َو 

 .  (53)والصرفَو والمعرمَو والنهويو والداللَو والسلد  رو النّصَ
 ر انصرافه فَ أذرله الندل  إلد  الكدالم المر ود  ةده الكدالم العدلديو والسديمل الكدالم  م أنه يك

 .(54)الدينَ أو اىداَ أو الع مَو واالر وله أص  فَ المعن  ال لوي ل نت
                                                 

(47)
 .62ينظر: المصدر السابق:  

(48)
ا بالنص الشلو   حسب.  (  جسب؛ تخل ًصا من خالف من مدَّ الخطاب خاصاً   را  )إلى مالقٍّ

(49)
 .32إشفا)  النص:  

(50)
 ى  ن يطلق من غير  ن يقيَّد بالفاابة.قُيِّد الاعريف  ظ المصدر بـ)السياق اللغو  المفاوب( ولعلَّ من األَول 

(51)
 .37ينظر: الملاهيد معالد:  

(52)
ظ،    ، وملد لغة النص )د. مزة(: ز33 -31: 1ينظر: ملد اللغة النصا

(53)
ظ،    .29: 1ينظر: ملد اللغة النصا

(54)
 .29ينظر: إشفا)  النص:  
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واعدددد فدددللنت  وهدددم اداي ددده ونهلي ددده مددده ادددرو   وظهدددور و وال يمكددده دراسددده أّي ندددت مدددللم  ميهددد  
 اداي ه ونهلي ه.
نسدد  والوشددَ كلنددل شددل عيه فددَ العرايدده فددَ وصددف الشددعرو  ددم شددلةل فددَ وصددف ومع ددوم أه ال

دلو وغللا دل مدل يددراد اهمدل إهكدلم الصدنعه و ميد ردلو  ددم  سدرهات إلد  المصد  ى الاالغددَ  الن در أيض 
 .(55)العراَ ألولظ كد)ال وشي ( و)ال  ري (و وغيررل

إن لي ملّدي صنلةَ؛ ليعاصروا اه ةه  أّمل اس علرة اللرب لمعن  النسي  الذي يس عم  أصال  فَ هقص 
نس  الهروف والك ملت فَ مرموه م ملسدك؛ فهدَ أسدل  السد علرات أ در و كلالسد علرة الايولوريده 
(و واالسددد علرة االق صدددلديه )م ددد  نسدددي  االق صدددلد(و اددد  أصددداى النسدددي  مره ددده  )نسدددي  ال اليدددل مددد ال 

وال عتددددد وال شدددلاكو وردددَ  صدددل ت يرصددددرل قصددو  مددده ال  دددودر الم م صددد  فدددَ االن ظدددلم واالنسددرلم 
!و و  هتددق اللك لادده المنظمدده ذات اىاعددلد المعتهدددة والم شددلاكه؛ Histologyويصددنوهل ة ددم اىنسددره 

ل لو فهَ ليست نصًّ  .(56)ف ه لم  س ه  اىصوات والك ملت إل  ك لاهو ا  إه لم  عده نسير 
 :(57)ةه أهد المعليير اا يهوقد لوهظ أّه المولريم االص الهيه ل نت ال   ري 

ن ل أو ك يهمل. .1  كوه النت من وق ل أو مدوه
 مراةلة الرلنب الداللَ. .2
 مراةلة  و  النت. .3
 مراةلة الرلنب ال داولَ. .4
 مراةلة رلنب السيلقو وي ص  اللمعيلر السلاق. .5
 مراةلة رلنب ال ملسكو ورو أرم معليير  ه ي  النصوت. .6
 مراةلة الرلنب الوظيوَ ل نت. .7
  هوي يهو نهو: الكولءة واىداءو وغيررمل.المولريم ال  اينه وايه الرا .8
 إارا  كونه متيهد ا. .9

 .(58)مّمل يرع  ار ملةهل فَ نت واهد دليال  ة   كمل  النّصيهه فيه
ويعدد  عريف المعليير الساعه الذي ساتت اةشلرة إليهو ال عريَف اىشدم  واىوفدر ة د  الرهدود 

 .(59)ف مص  ى النتالسلاته ة يه فَ  عري
 ( الخطابDiscourse.وعالقته بالنص ) 

                                                 
(55)

وصررب  ، 99، 99، 47 -49اإلمجرراز:  ، ود) ررل165: 1البصررا ر والرررخا ر، و، 25إشررفا)  الررنص: ينظررر:  
 .392: 2، والمزهر، 41: 11األمشى، 

(56)
 .16ينظر: الملاهيد معالد:  

(57)
 .27، 29: 1اللغة النصظ، ملد ينظر:  

(58)
 .27: 1، اللغة النصظملد ينظر:  

(59)
ظ،    ، وملد لغة النص )د. مزة(: ح.34: 1ينظر: ملد اللغة النصا
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 :(60)لمعرفه ةالقه ال  لب اللنت الاد مه وقوه ل ميي  أرّم المولريم ال سلنيه لهذا المص  ى
دل ل مرسدالت إ اء ال سدله َنسدت ل ل عالمدلتو فهدو  -أ  قريدب  - اهدذا المعند –ةعده ال  لب إن لر 

 .(61)مه مص  ى )كالم أو   وظ(
يددراد الل  ددلب كدد  وهدددة  عرددلِو  هرددم الرم ددهو فهددو يم صدد  رنددل مرمددوه الرمدد  يمكدده أه  -ب 

 الم راا ه ةار مالدل م   وه لالنسرلم.
و ةعرصف ال  لب اتنه   لا  لم ووظلت   تلسم المت ضيلت نوسهلو كمل فَ المت   اا َ:  فم ال 

 مل رَ وره ك فَ الع  ه؟ .1
 إي لليل. .2
 ستذرب إل   ايب أسنله. .3

(   لا دل؛ ضدمه اة دلر الدذي ي تلسدم فيده الم  ل ادله المت ضد  نوسدده 2+  1  )يؤلدف المت د
 ( اصدد قضلء ة  ه(.1)المرس  إليه فَ الرم ه )

(؛ 1( ال  راةدددَ مت ضددد  الرم ددده )3(و فدددال يؤلدددف   لا دددل؛ ىه الرم ددده )3+  1أّمدددل المت ددد  )
 لورود ق يعه  رّمد اس مراريه ال  لب.
رددذا ال صددور؛ فلل سددلنيلت ال  لايدده قل مدده ة دد  فرضدديه ومهمددل كددله  عريددف ال  ددلب ضددمه 

 دددؤمه ا مكلنيددده صددديلغه قواةدددد   ع دددق ا س سددد  الرمددد ؛ ىه ال  دددلب ي تسددد  رورريًّدددل ة ددد  
نه له ضمه ةالقل هل الاينيه.  اعض أشكل  االنسرلمو ال َ   يى  توي  الرم  المكوص

لب" متدددددلاال  رنددددلك معندددد  ت ددددر ل مصدددد  ىو ي   ددددف ةّمددددل سدددداقو ي ع ددددق ارعدددد  "ال  دددد -ي 
كددلت  الدد  ودظ  -أو شدد وت –لددد"المهكَ"؛ فهددو ي  ددق ة دد  كدد  م وددوظ يصددوصر ر يًّددل مهرص

)أنلو أنت(و اينمل ي  ق اص ال  " المهكَ" ة د  كد  م ودوظ يصدلى ة د  وفدق ضدمير 
 الليلب )الضمير ال للث فَ اةنر ي يه(.

مددده إ اء فهدددم الدددنت  ال ددده ومدددل يعنيندددل فدددَ ردددذا المتدددلم ردددو المعنددد  ال دددلنَ لدددهو ويالهدددظ فدددَ فه
 أنمل : 

 النمط األول:

                                                 
(60)

 .52، 47: ينظر: المصطلحا  الملاتي  
(61)

بمعنى  جه كل جسق لغو  ياحقق  يه شرطا المقبولية والاوصيل،  هو مساعمل مند  هل اللغة، موصل لِمرا يُرراد  

 .من رصف مناصر  اللغوية وإلقا ها إلى المخاطَب
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رددو ادديه الموهدوميهو مدده ذلددك  عريودده اتندده كد   عايددر  رددلو  الرم دده أو  -غللا ددل –نمد  يسددلوي 
قل م ة   مرموةه مه العال ق  را  الرم و وهيه يه   ال  لب  كدوه الرم ده أصدلر وهددة 

 .(62)فَ رذا ال ه ي 
نظددددور ا إليدددده مدددده رهدددده تليددددلت وةم يددددلت اشدددد للله فددددَ و عريودددده ةنددددد انونسددددت اتندددده الم وددددوظ م

ال واص . ورو يمي  اعدرل ايه نظلميه ل   وظ ةار  ه ي  متوله ال مه والضمير؛ ليورصق ادذلك 
 .(63))الهكَ( ةه ال  لب؛ مّمل أ هر فَ ك ير مه الدراسلت ال سلنيه اىدايه

 :(64)فهو و هت رذا ال رادف  ندري معلنيه ةند الورنسَ أوليوَ رواو و
  امعنل  الشل  : مرم  منسرم مه الرم  المن وقه رملريريًّل مه لده الش ت نوسده ةده

موضددوه مع دد و م دد  ال  ددلب االن  ددلاَ وقددد ي وسدد  فددَ معنددل  ليويددد الددنت المك ددوب 
دددلو لكنددده فدددَ اى يدددر ردددن  مهددددود رددددًّاو والسددديمل فدددَ ال تلفددده الورنسددديهو  إن دددلي فهدددو أيض 

 :   لب اس تاللَ الىكلديميه الورنسيه.شعل ري واه وللَو م ال  
 هددددل ادايدددده امعنددددل  ال سددددلنَ الم  دددد  : يعَعدددددد ال  ددددلب م واليدددده مدددده الرمدددد   ؤلددددف رسددددلله ل

 .وانلالقو كمل ةند دواوا
  لل  لب مرموه ال  لالت )امعنلرل الم    ( المرسد ه االلمعن  ال سلنَ الموس : يعتصد

 هلو وال َ  ظهر  ال   لسلنيه مش ركه.مه لده الورد أو الرملةه االر ملةيه نوس
 النمط الثاني:

نمدد  يددر  أه ال  ددلب أكاددر مدده الددنتو مدده ذلددك  عريددف دياوررانددد ل   ددلب اتندده مرموةدده 
. أي أه ال  ددددلب " صددددوه مضددددمونيه لمرموةدددده نصددددوت (65)نصددددوت ذات ةالقدددده مشدددد ركه

السيلسدَ العرادَ ردو   شك  مع ل ا رلر ل فكريًّل لكل بو أو أمهو أو مؤسسدهو كدته يتدل  ال  دلب
 .(66)مرموةه مه التضليل ال َ ين ه أو يصدر ةنهل ال وكير السيلسَ .."

                                                 
(62)

 .256د)لة السياق: ينظر:  
(63)

 .35ينظر: إشفا)  النص:  
(64)

 .39: المصدر السابق: ينظر 
(65)

 .256، ود)لة السياق: 92نص والخطاب واإلجراء: ينظر: ال 
(66)

 .259، 256د)لة السياق:  
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. مّمدل (67)ومنه  عريف فدله دايدك ل دنت اتنده الاندلء النظدري ال ه دَ لمدل يعدرف ةدلدة الل  دلب
يعنددَ أه ال  ددلب مرموةدده فكريدده وهددد هل الصددلر  رددَ الددنت فددَ هدديه أه الددنت مرموةدده 

 .(68)  رَ الرم هللويه وهد هل الصلر 
وة دد  أسددل  سددعه ال  ددلب إ اء الددنتو ميدد  مهمددد العاددد أرددم الوددروق اىوليدده المرمدد  ة يهددل 

 :(69)نظريًّل ايه النت وال  لبو و    ت فَ اا َ
الدنت انيده م راا ده  كدّوه وهددة دالليدهو أّمدل ال  دلبو فهدو موقدف ينالدَ ل لده أه  عمدد   -أ 

. ورذا يعضدد رؤيده دايدك إلد  ال  دلب ة د  ة   م لات ه فلل  لب لي  انيه اللضرورة
 أنه يوا ي الانيه العميته ل نت.

ل؛ فتهدددرمل  -ب  يل ددب الددنت ة دد  المك ددوبو وال  ددلب ة دد  الم وددوظو لكدده رددذا لددي  هلسددم 
 ي  ا  الا ر  وسدع ل.

ال  دددلب ي دددو و فدددَ هددديه أه الدددنت قدددد ي دددو  أو يتصدددر. وقدددد نسدددب ردددذا الودددرق فدددَ  -ي 
 اىص  إل  مليك  س لا .

رق اى ير ال يعدد أسلسيًّلو فلل  لب قد يتصر رو اا رو وال دو  والتصدر أصدال  نسدايله والو
 .(70)ال ضلا  لهمل
 النمط الثالث:

نمددد  يدددر  الدددنت أشدددم  مددده ال  دددلبو كمدددل يدددر  سدددعيد يت ددديهو وردددو ين  دددق فدددَ رأيددده مددده 
فو وأذندت ا عدددد ال صودرات الانيويه ل نتو ال َ ف ه ه ورع  ه ةم يه إن لريده ال  در ا  ادللمؤل

 .  (71)دالل هو و ولة ه م  نصوت أ ر 
ويهسه ال ذكير رنل اللوكرة ال َ مرهت انل مده ةددص ال  دلب وهددة كالميده قلا ده ل  ر  ده ي دتلف 
منهدددل الدددنتو اهيدددث يكدددوه ال  دددلب ل دددنت كدددللمورفيم ل رم دددهو وردددَ نظدددرة   ودددق مددد  شدددموليه 

 النت فَ سع ه إ اء ال  لب.
  ّعلم اللغة النّصي: 

                                                 
(67)

 .259، ود)لة السياق: 27ينظر: لساجيا  النص الخطابظ:  
(68)

 .259ينظر: د)لة السياق:  
(69)

 .37إشفا)  النص: ظر: ين 
(70)

 .37: المصدر السابقينظر:  
(71)

 .37: إشفا)  النصينظر:  
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  ودق  عريول ده  تريا ددل ة د  أندده فدره مدده فدروه ة دم ال لدده يددر  النصددوت من وقده  أو مك واددهو 
 .(72)دراسه   ؤكد ال ريته ال َ  ن ظم اهل أر اء النت و ر ا  رميع ل ل  ِار ةه الك  المويد

دراسدددده اىدوات ال لويدددده ل  ملسددددك  -ةددددلدة   –أه ة ددددم للدددده الددددنت يعنددددَ  Nilsويددددذكر )نِ دددد ( 
الشك َ والداللَو م   تكيد  أرميده السديلقو وضدرورة وردود   ويده لدد  الم  تدَ هديه  النصَو

 .(73)يه   النتو ولم يَر فرق ل ايه  ه ي  النت و ه ي  ال  لب ا  كالرمل واهد
وىه الوسل   ال دَ  سد عم  ل ه يد  الدنت أو ال  دلب واهددةو فيعدؤَ ر اسد عمل  مصد  ى واهدد 

 .Text Analysis(74)ل ورو مص  ى  ه ي  النت ل  عاير ةه  ه ي  أي  منهم
 أمل أرميه رذا النم  مه الدراسلت؛ فيمكه    يصهل فَ:

 .(75)  وير اال صل  ال لوي ايه الاشر و هسينه و توي ه .1
وظيوددده الم  تّدددَو  والمسددد تا ؛ فتدددد أكددددت ردددذ  الدراسدددلت ىه ال لددده  واصددد  اددديه المعْرسددد  .2

 ددنتو ورددو وهددد  مدده يهكددم ة دد  مددد   ملسددك ورفعددت أرمي ددهو ليصدداى المندد   ال ددلنَ ل
ددد ب النظريددده النصددديهو و ددددور فدددَ ف كددده معظدددم رواندددب ال ه يددد   الدددنتو والدددذي يم صددد  صع

 .  (76)النّصَ المعلصر
ه كلنددت نددواة الددنت –ةدددم االك وددلء اللرم دده فددَ ال ه يدد  ال لددويو فهددَ  .3 ليسددت الانيدده  -وا 

 .(77)ه إل  انيه النتالكار  فَ  ه ي  ال له؛ مّمل أورب   ّ َ انيه الرم 
 مّمل أ مر الووا د اا يه:

إيرددلد  وسددير كددلٍف ومتندد  لك يددر مدده الظددوارر ال ركيايدده ال ددَ ةردد ت ال سددلنيلت المهدددهدة  -أ 
: كلنددت مهمدده الددرواا  ال لويددهو مهصددورة  (78)اللرم دده ةدده  وسدديررل فددَ  -غللا ددل –؛ فمدد ال 

 م صدلر ردذا اال سدله مده أردم  مس و  الرم هو الس  نلء إشلرات إل  ا سله رذ  المهمهو
؛ فتدددد  دددرا  اىداة اددديه ك م ددديه أو  مدددل يميصددد  ال ه يددد  ال لدددوي ة ددد  مسددد و  الدددنت كدددلمال 
ندده  ندده ل ددنتو ادد  فصددو  ةديدددة مكوص ةاددلر يه أو رم  دديه أو فتددر يه أو فتددرات ةديدددة مكوص

                                                 
(72)

 .35: 1اللغة النصظ،  ينظر: ملد 
(73)

 .35: 1ينظر: المصدر السابق،  
(74)

 .5: 1ينظر: المصدر السابق،  
(75)

 .69ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(76)

 .14: 1ينظر: ملد اللغة النصظ،  
(77)

 .14: 1، ملد اللغة النصظينظر:  
(78)

 .69ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
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 و(79)لك ددلب كلمدد و نهددو مددل يظهددر فددَ اددلب الضددمل ر )الش صدديه واةشددلريه والموصددوله(
و والمنلسددداهو وال كدددرارو وغيرردددل مددده أدوات النهدددو العرادددَو -والسددديمل الع دددف –وال وااددد  

الذي وعردت أغ بع أاوااه قل مه  ة   فكرة اةسنلدو ومه  م ال ملسدك اديه المسدند والمسدند 
 .(80)إليهو فتد يكوه المسند إليه واهد او فَ هيه يم د المسند إل  رم  ةديدة وركذا

لرم دده؛ ليدد م ال ملسددك ادديه معددلنَ ك مل هددل الر  يددهو اه ددي  إلدد  الددنت؛ كمددل اه ددي  إلدد  او  -ب 
نه له  .(81)ةدراك الص ه الوارب  وافررل ايه الدالالت الر  يه ل رم  المكوص

 Science)(و ومنهدددددل ة مدددددNewsَال مييددددد  اددددديه أندددددواه النصدددددوت؛ فمنهدددددل إ ادددددلري ) .4
Textbook( و ومنهددددل قصدددديدة)Poemود ة ددددم النصددددوت (و وغيددددر ذلددددكو مّمددددل يسدددد   م وردددد

(Science of Texts و) الذي يسد  ي  وصدف ال صدل ت والسدملت الرورريده وشدرههلو
ل ةه ت ر  .    (82)ال َ  مي  نصًّ

 .(83) نميه التدرة ال توي يه لد  الم  تَ .5
 هتيق ال علوه وال دا   ايه ةدد مه الع وم االر ملةيده والنوسديه والهلسدوايه؛ فهدو لدي   .6

. ولدده فوا ددد (84)الرم ددهو ادد  مهصدد ه مدده  دددا     ددك الع ددوم ك هددلمرددرهد ام ددداد ل سددلنيلت 
 .(85)أ ر 

 ورنل يلدو ميسور ا فهم وظيوه ة م ال له النصَو وال َ  نهصر فَ أمريه ر يسيه:
 .T. Descriptionالوصف النصَ  -أ 
 .T. Analysis(86)ال ه ي  النصَ  -ب 

نددلت الددنتو  ددم ايددله موضددوةل هو  ددم إهصددل ء الددرواا  المورددودة فيددهو فيرددب أوهال   وضدديى مكوص
فددد ذا وصددد نل إلددد  ايدددله وظيوددده ردددذ  الدددرواا و اددددأنل اللوظيوددده ال لنيددده وردددَ  ه يددد  الدددنت. وال 
يت صدددر ردددذا ال ه يددد  ة ددد  الدددرواا  الدا  يددده اددديه أشددد لت الدددنتو اددد  ي عدددّدارل إلددد  الدددرواا  

                                                 
(79)

المعرو رة )مرما ر الخطراب والرافلد والغيبرة(، وبال رمير اإلشرار   سرماء يراد بال مير الشخصرظ ال رما ر  

 .اإلشارة )هرا، هر  ...( وبال مير الموصول األسماء الموصولة )الر ، الاظ، ...(
(80)

 .15، 14: 1ينظر: ملد اللغة النصظ،  
(81)

 .15: 1، المصدر السابقينظر:  
(82)

يَة: ينظر: البديم بين البالغة العربية واللساجيا   .67، ولساجيا  النص )ليندة(: 69  النصا
(83)

 .92ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(84)

 .92: لساجيا  النص )ليندة(ينظر:  
(85)

 .91 -69ينظر: المصدر السابق:  
(86)

 .55: 1ينظر: ملد اللغة النصظ،  
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و فير وردل السديلق ال لرريهو مّمل يار  أ ر السيلق فَ  وسير أاعلد النت ال َ قدد  اددو م ندلفرة
 .(87)قرياه م رلذاه

ويدددر  الددددك ور صدددال  فضددد  أه مهمددده ة دددم الدددنت   م ددد  " فدددَ وصدددف العالقدددلت الدا  يددده 
وال لرريددده لالانيددده النصددديه امسددد ويل هل الم   ودددهو وشدددر  المظدددلرر العديددددة ىشدددكل  ال واصددد  

 .(88)واس  دام ال لهو كمل ي م  ه ي هل فَ الع وم الم نوةه"
دددد ال  دددلب والدددنت فدددَ وقدددد ا   دددف فددد َ الدددنت المن دددوق أيه هددد  نّصددديًّل أم   لايًّدددل؟و فتدددد يوهه

 ه يددد  الدددنتو أو يع دددت الدددنت الل لددده المك واددده وال  دددلب اللمن وقدددهو وقدددد سددداق أه وسدددل   
 .(89)ال ه ي  واهدة فلال  يلر ة   النه  اىو 

ه رااعددده ة ددد  مسددد و  ال هتيدددب و مره ددد(90)يعدددد االشددد لل  ادددللنتو لسدددلنيًّل ودالليًّدددل وسدديميولوريًّل
ل  دددور الددددر  ال سددددلنَ والدددداللَو ومسدددد و   رااع دددل ة دددد  مسددد و  اال رلرددددلتو لكددده الدارسدددديه 
أةرضددوا ةدده رددذاو ورامددل كددله هردده اعضددهم أه لسددلنيلت الددنت   ردده ادراسدد هل إلدد  اةن ددلي 

اسدددلت اىدادددَو ال إلددد  إن دددلي المددد ك م فدددَ أ ندددلء كالمددده. وكلندددت هرددده اعضدددهم اا دددر أه الدر 
الم ع تددده ادددللنت قدددد ا رهدددت اددده ا رلر دددل سددديمويولوريًّل ولدددي  ا رلر دددل لسدددلنيًّل ادددللمعن  الددددقيق 
ددل ل دراسددلت ال سددلنيهو ورأ  فيهددل رواله اددلرت  ل ك مددهو مدد  أه سوسددير رأ  فددَ السدديميولوريل أعمًّ

 .(91)فرة ل أصيال  مه فروه الدر  ال سلنَ
اىدب هكم ل فَ ق ب الدراسلت ال سدلنيه؛ ىه  صيه وضعت ل سلنيلتويالهظ أه الدراسلت الن

اةرراءات الم اعه فيهلو والمملرسلت الم ع ته اهلو إرراءات ومملرسلت لسلنيه؛ مّمدل مكهده مده 
االس ولدة مه ال تنيدلت ال دَ وصد ت إليهدل فدَ دراسده الدنت الدذي ين رده المد ك مو والسديمل وأنده 

  ي رلو ردل إلد  ندت مده أردم سدمل ه ال واصدد  ال يتدف فدَ إن دلي كالمده ةندد هددود الرم دهو اد
ل مس ت  الكيلهو فيؤرص ه ذلك ل  ه ي و و عردف الان  ال دَ يتدوم ة يهدلو  والهوارو مّمل يرع ه نصًّ

                                                 
(87)

 .55: 1المصدر السابق، ينظر:  
(88)

 .227بالغة الخطاب وملد النص:  
(89)

 .55، 56: 1ملد اللغة النصظ،  ينظر: 
(90)

 .59، 56: 1ينظر: المصدر السابق،  
(91)

را ملرد   جرة.  ما يرى ريفور  ن السيمياء هظ العلرد الرر  يردرس العالمرا  معامرًدا تجز رة اللغرة إلرى  جزا هرا المفوِّ

نررظ مباشرررة بملهررول المعنررى؛ ألجرره ينصرررف كلياًررا إلررى العمليررا  الاف تررداخلها الع ررو ؛  امليررة للغررة  ررظالد)لررة  معي

 .  92، 91 السيمياء تدرس العالمة،  ظ تدرس الد)لة الخطاب  و الجملة. ينظر ر يه  ظ: آ اق النظرية: 
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واىنسدددلق ال دددَ يشدددك هل دا  يًّدددل وي شدددك  معهدددل  لرريًّدددلو وفدددَ أي ندددت كالمدددَ يم ددد  ال  دددلب 
 .  (92)الوهدة اىسل  ال َ يتوم ة يهل أي كالم

ة ميًّل؛ فللنسدق قلاد  ل  ر  دهو امدل يهتصدق شدر  ل ل دراسده الع ميدهو وامدل يويدد أه الدنت الواهدد؛ و 
اسدداب اني دده ال واصدد يه والهواريددهو قددد يشدد م  ة دد    ددلب فددتك رو أي ة دد  وهدددات كالميددده 
ةديدددةو كدد  منهددل يتادد  ال ر  دده إلدد  وهدددات أصددلر؛ واددذا يمكدده أه يهدد  موهددوم ال  ددلب فددَ 

هددد  موهدددوم المدددونيم أو المدددورفيم فدددَ دراسددده الرم دددهو كمدددل يمكددده  هديدددد وظيوددده دراسدده الدددنت م
الدددنت والهللددده ردددذ  اوظيوددده إيصدددلليه هواريدددهو والوهددددات ال دددَ  سدددلندرل ذوات دور  دددو يعَ؛ 

 .(93)ةنرل  رذ  الوظيوه
واعددددد فدددد ه ال سددددلنيلت النصدددديه  عدددددد   ددددوة رلمددددهو  ر ددددل  اللدراسدددده ال سددددلنيه هيصدددد  النظريددددلت 

ريه وال لري يهو والانيويلت ال سلنيه ال َ  تدف ةندد هددص الرم دهو ومندلر  النظدر إلد  ال لده ال  ود 
 .(94)ةار النملذي ال لويه التل مه ة   العتالنيه الديكلر يه

 
 
 
 
 .علم النص والتقّبلية 

يع دددددد ة مددددلء الددددنت امددددل يروندددده سدددديلق ل أشددددم  مدددده السدددديلقيه ال لددددوي والهددددللَو  عتددددرأ فددددَ ظ صدددده 
ددددلو رددددو مددددل يعددددرف الل ت يددددد أو ال تلليددددد اىدايددددهالنصدددد اهددددذا  –و ويعددددرهف (95)وت اىدايدددده ةموم 
ة   أنه: مرموةه مه االس را يريلتو  عم  ة   مسد ويَ المه دو  والشدك و و  ديى  -المعن 

؛ واددذا يسدد دةَ موددلريم (96)ال عددردف ة دد  الددنت ضددمه مرموةدده أ ددر   شدداهه مدده النصددوت
ايددهو وأةددراف ال  يعددهو ومددل إلدد  ذلددكو   وقددف ة دد  مددل إذا كددله هددو  الرددن و وال يددلرات اىد

 .(97)النت ي وافق م  اعض االس را يريلت أو ي رقهل

                                                 
(92)

 .225: ملد اللغة النصظينظر:  
(93)

 .226ينظر: اللساجيا  والد)لة:  
(94)

 .226ينظر: المصدر السابق:  
(95)

 .327ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(96)

 .327المصدر السابق: ينظر:  
(97)

 .327ينظر: المصدر السابق:  
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ة دد   اد معرفددَ ةددلم ةنددهو ممددل يسددهص  اسدد اعلد  -ورددو يواردده الددنت اىداددَ –وي ددوافر التددلرل 
 .(98)مع وملت واس هضلر أ ر  ل  كيف م  مت ضيلت النت الذي يريد فهمه

واندددب المتصدددديه والمتاوليددده مددده العنلصدددر الدددال م  وافرردددل ةن دددلي الدددنت الم واصددد . و عدددد الر
و ادو أرميه رذيه العنصريه واضهه هيه يكوه الدنت غيدر مك مد  السداك )الدرا  ال وظدَ(و 
والهاددددك )الددددرا  المعنددددوي(؛ مّمددددل يورددددب إد ددددل  إ رلرددددلت مسدددد عم َ الددددنت ضددددمه معددددليير 

السديمل فدَ و  –ةك مدل  فدَ ذلدك الدنتو والتصدد مده ورا ده النصيه؛ فدللنظر إليهدل يوسصدر ةددم ا
 .(99)هيث يار  دور الم  ّتَ فَ فهم الهذف أو االنت له و وسيررمل دا   النت -المهلد ه

والمتصديه رنل  شدير إلد  كد  ال درق ال دَ ي  دذرل مند   الدنت فدَ اسد لال  الدنت مده أرد  
 .(100)  ا  متلصدرم و هتيتهل
: رغاددده -امعنلردددل الواسددد  –ورددده اا دددر لتصدددد المنددد   ل دددنتو و عندددَ أّمدددل المتاوليددده؛ فهدددَ ال

 .(101)الم  تَ فَ المعرفه وصيلغه مولريم مش ركهو ل مشلركه فَ ال  لب
ويسهم فهم التلرل واة يلد  ة   اىةراف الاالغيه وال لويهو وال تييددات ال تلفيده ال دَ يند   اهدل 

 .(102)النت فَ سرةه  تاد ه له
 
 لرصفية يي علم لغة النص.أهم المفاهيم ا 

 :(103)    ت ةنلصرع  ه ي  النصوت فيمل يت َ
 أرميه الرم ه اىول . .1
 اةهلله. .2
 ال ملسك. .3
 ال واص  ايه الم هدث والم  ّتَ والسيلق. .4

و ار  ك ير مه  عريولت النت  صيصه  راا  وهدا هو فَاْعض ةنلصدر  يسد   م اا در لديعوهم 
المعيدددلر  Cohésionرو نردددد اال سدددلق )أو السددداك( الكددد و وفدددَ  عريدددف دي اوغراندددد ومريسددد 

اىو  ل نصيهو ويم   الرا  النهوي الذي يه م اكيويه راد  العنلصدر ال لويده ال دَ  ظهدر ة د  
                                                 

(98)
 . 327ينظر: المصدر السابق:  

(99)
 .29ينظر: ملد لغة النص )د. مزة(:  

(100)
 .29ينظر: المصدر السابق:  

(101)
 .34ينظر: المصدر السابق:  

(102)
 .34ينظر: المصدر السابق:  

(103)
ظ،    .57، 59: 1ينظر: ملد اللغة النصا
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المعيدددددلر ال ددددلنَ ويشددددير إلدددد  ال دددددراا   Cohérenceسدددد ى الددددنتو واةنسددددرلم )أو الهاددددك( 
كيدددد ة اىسددددل  ل  ه يدددد  النّصددددَ المن تددددَ ل انيدددده العميتدددده ل ددددنت. ويشددددكص  رددددذاه المعيددددلراه الر 

 .  (104)المعلصر
وفيمل يت َ ايله ل متصود اهذيه المصد  هيه يظهدر مده  اللده صد  همل اموهدوم الرصدف فدَ 

 النصوت.
 ( اًلتساقCohésion( واًلنسجام )Cohérence.) 

و (107)و والسدددداك(106)و منهددددل: اال سددددلق(105)( اللراددددَ  ررمددددلت ةديدددددةCohésionلمصدددد  ى )
 .(110)و وال راا  النّصَ(109)أو ال راا  الرصوَ  لمو وال نلسقو وال راا و واالل (108)وال ضلم

لكددده السددداك مصددد  ى  را دددَ يشدددير إلددد  ال دددراا  الشدددك َو وقدددد شدددله أك دددر فدددَ ال دددراث النتددددي 
و وقدددد ا   دددف اسددد عملله ةندددد العدددرب التددددملء ةددده اسددد عمل  ال سدددلنييه (111)والاالغدددَ العرادددَ

 .(112)الدر  ال سلنَ المعلصراللراييه له؛ لذا فهو غير مهاهذ فَ 
ومصدددد  هل " ال ضددددلم" و" ال نلسددددق" غيددددر م ددددداوَليه اك ددددرة فددددَ أوسددددل  ال سددددلنييه. و"ال ددددراا  

 .(113)الرصوَ" يعْعَرض ةنه؛ لكونه مركها ل. أّمل اال سلق؛ فهو اراٌء مه ك  المآ ذ أةال 
وم  ددده و لكنددده مصددد  ى شدددلم و (114)( إلددد  ال ملسدددك النّصدددCohésionَورندددلك مددده ي دددررم )

و أو كمددددل ي ررمدددده -كمددددل سدددد ف –مصدددد  ى )ال ددددراا  النّصددددَ(و واَىولدددد  أه ي ددددررم الال سددددلق 
( ال دددددددَ  عندددددددَ ال ملسدددددددك الدددددددداللَ أو Cohérenceت دددددددروه إلددددددد  ال ملسدددددددك الشدددددددك َ إ اء )

 .(115)المعنوي

                                                 
(104)

 .25، 24اجيا  النص )ليندة(: ينظر: لس 
(105)

 .221، وإشفا)  النص: 29ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(106)

 .6، 5ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(107)

 .123ينظر: النص والخطاب واإلجراء:  
(108)

 .11(:  ربعة مؤللينينظر: مدخل إلى ملد لغة النص ) 
(109)

 .125ينظر: جحو النص:  
(110)

 .125سابق: ينظر: المصدر ال 
(111)

، ولسراجيا  152، 111، والبديم  ظ وصف الربيم: 69: 1، والشعر والشعراء، 69: 1ينظر: البيان والابيين،  
 .29النص )ليندة(: 

(112)
 .29ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  

(113)
 .29: لساجيا  النص )ليندة(ينظر:  

(114)
 .73: 1ينظر: ملد اللغة النصظ،  

(115)
 .222ص: إشفا)  النينظر:  
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والساب اا در الدذي يؤيصدد  وضدي  اال سدلق ة د  المصد  هلت ال دَ    دو مده ذكدر ال ملسدكو 
اددده )اال سدددلق( مددده صددد ه الموهدددوم ا سدددلوق ةنلصدددر السددديلق ال لدددوي لكددده ة ددد  ردددو مدددل يدددذكر 

 مس و  النت ك ه ال الرم ه الواهدة فهسب.
يشير اال سدلق إلد  الوسدل   ال لويده الم نوةده )قواةديدهو معرميدهو صدو يه( ال دَ    دذ ل هتيدق 

ه أو االل  دددددلم وال دددددراا  اددددديه الرمددددد  فدددددَ وهددددددات أكادددددر   دددددتلف مددددده فتدددددرات أو متدددددل   شدددددعري
 .(116)فصو 

ويتوم موهوم اال سلق ة   مل يرع  سد ى الدنت م راا  دل اهيدث يوضدَ أّولده إلد  ت در ؛ فهدو 
يهيدد  إلدد  العالقددلت أو اىدوات ال ددَ  سددهم فددَ الددرا  ادديه أردد اء الددنت الدا  يدده مدده رهددهو 

 .(117)وايه النت والاي ه المهي ه مه رهه أ ر 
ويدددده ال ددددَ نن تهددددل أو نسددددمعهل فددددَ  علقاهددددل ويددددراد اددددد)س ى أو ظددددلرر الددددنت(: العنلصددددر ال ل

ال منَو وال َ نك اهل أو نراردل س سد ه  مده اىلودلظ المن ظمده ة د  صدوهه  تاد  ال ددويهو وال دَ 
و لكنهدل ال   سدق ه د  ي دوافر لهدل (118)َين ظم اعضهل م  اعدض  اع دل لتواةدد ال ركيدب فدَ لل هدل

 .(119)ل نت صوه النصيه قهتص لق مل يتيم صالٍت دالليه اينهل  مه أدوات اال س
ددل يعدددد موهددوم اال سددلق  دالليًّددل؛ فهددو يشددير إلدد  الصددالت المعنويدده التل مدده دا دد  الددنتو موهوم 

. ويمكه  سميه رذ  العالقه  اعيهو والسيمل هيه يس هي   تويد  ةنصدر (120)وال َ  مي   كنت
 .(121)الير االة ملد ة   العنصر الذي يهي  إليه

و  الددداللَ فتدد و ادد  فددَ مسدد ويلت أ ددر  كددذلكو كددللنهو والمعرددمو وال يدد م اال سددلق فددَ المسدد 
المعردم  –ورو مر ا  ا صور الاله يه ل له كنظلم ذي  ال ه أاعدلد: الداللده )المعدلنَ(و النهدو 

)اىشددكل (و الصددوت والك لادده )ال عايددر( فللمعددلنَ  نتدد  إلدد  ك مددلت والك مددلت إلدد  أصددوات أو 
 .(122)ك لاه

                                                 
(116)

 .Routledge Dictionary :177ينظر:  
(117)

 .29، 29ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(118)

 .76، 75: 1، وملد اللغة النصظ، 29ينظر: المصدر السابق:  
(119)

 .29، ولساجيا  النص )ليندة(: 16، ولساجيا  النص )خطابظ(: Cohesion in English :9ينظر:  
(120)

 .15، لساجيا  النص )خطابظ(: Cohesion in English :4ينظر:  
(121)

   .15لساجيا  النص )خطابظ(: ينظر:  
(122)

 .15ينظر: المصدر السابق:  
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ملسددك الشددك َ واه كلنددت  هدد م ادددالالت أدوات رددذا ال ملسددكو إاّل أّنهددل وقددد لددوهظ أه دراسدده ال 
 تددف ةنددد   ددك اىدوات غللا ددلو وال ددَ ة دد  الددرغم مدده صدد  هل التويدده اللداللددهو لكنهددل ال  صددف 
انيدده الددنت الدالليدده والددرواا  الدالليدده ادديه قضددليل و إنمددل  صددف العالقدده الشددك يه الدالليدده فددَ 

 .(123)مس و  س ى النت
رددذا فللصدد ه ادديه ال ملسددك الددداللَ وال ملسددك الشددك َ م دا  دده وم واشددره فددَ ك يددر مدده ومدد  

 .(124)اىهيلهو ممل قد يوضَ إل  ةدم الوص  اينهمل
 .(125)وقد يع  ق ة   ال ملسك الشك َ مص  ى: ال ملسك الصريى أو الظلرر
دل .. أّمل االنسرلم؛ فمعنل  العلم: ال راا  التواةدي والداللَ العميدق اديه الرمد ه نصًّ   ال دَ  كدوص

وامعندددل  اىضددديق رددددو المعنددد  الددددداللَو واال سدددلقو ل  ددددراا  العميدددق لمعددددلنَ الدددنتو ودالل دددده 
الضددمنيهو واني دده اةدراكيدده. ويمكدده أه يعم هدد  ا  ددلا  التضددليل ال ددَ  ؤلددف كوكادده مدده الموددلريم 

و ي ردت المسد م  إلد  المررهدة والعالقلت الم راا ه. وهيه  ادو س س ه مه الرم  غير منسرمه
 .(126)االس دال  أو االس ن لي ليوهم النت

و  ضى الص ه ايه )اال سلق( و)اةنسرلم( مه إدراك أرم مي ة فَ ك   منهمل؛ فلال سلق ردو " 
ال ملسك الشديد ايه اىر اء المشك ه لنت/   لب ملو ويه م فيه اللوسل   ال لويده )الشدك يه( 

 .(127)نه لر ء مه   لب أو   لب ارمه ه"ال َ  ص  ايه العنلصر المكوص 
وي دددرهي مه ّدد  ال  ددلب/ الددنت مدده الرم دده ال لنيدده فيدده غللا ددل ه دد  نهلي دده راصددد ا الضددمل رو 
واةشلرات المه يهو ومه مًّل اوسل   الرا  الم نوةه كللع ف واالسد ادا  والهدذف ... ومدل إلد  

 .(128)الًّ م آ ذ اذلك؛ ليارره أه النت/ ال  لب الم نلو  م سق يشك  ك
لكده الم  تدَ ك يدر ا مدل يردد نوسده أمدلم ندت/   دلب ال  وظدف فيده وسدل   اال سدلق. اد   عدنظم 
الرمددد  اعضدددهل إلددد  ردددوار اعضدددهل اا دددر اليدددر ار مدددلم ادددرواا  اال سدددلق؛ اسددداب ضدددرورات 
 واص يه )ال  لدرافو إةالندلت الهدل  (و أو  رلريده )إةالندلت الايد  والشدراء وال ددملت ... فدَ 
و وةند دٍذ ي هدوه  اةر مدلم  الررا د(و أو ىرداف إاداةيه اا كلريهو كمدل فدَ الشدعر الهدديث مد ال 

                                                 
(123)

 .223ينظر: إشفا)  النص:  
(124)

 .224: المصدر السابقر: ينظ 
(125)

 .196ينظر: ملد لغة النص )د. مزة(:  
(126)

 .Routledge Dictionary :179ينظر:  
(127)

 .5ص )خطابظ(: ينظر: لساجيا  الن 
(128)

 .5ينظر: المصدر السابق:  
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مددددده ا سدددددلق الدددددنت/ ال  دددددلب إلددددد  انسدددددرلمهو وة ددددد  الم  تدددددَ رندددددل أه يعيدددددد اندددددلء انسدددددرلم 
 .(129)النت

( أةددم مدده اال سددلقو ويلدددو أةمددق مندده إذ ي   ددب انددلؤ  مدده Cohérenceوة يدده فلالنسددرلم )
و صرف االر ملم إل  العالقدلت ال ويده ال دَ  دنظم الدنت و ولدد و امعند   ردلوع  رصدد الم  ّتَ

 .(130)الم هتق أو غير الم هتق مه اال سلقو إل  الكلمه )االنسرلم(
ذ ن هّر  وسل   االنسرلم أو ال ملسك الداللَ أو المعنويو نردرل فَ  ال ه مهلور أسلسديهو  وا 

و و عدددردف الوكدددرة اىسلسددديه فيدددهو  دددم كيويددده  نظددديم (131)ردددَ: الدددرا  الدددداللَ اددديه قضدددليل الدددنت
 .(132)المع وملت فَ النت

فهو ي رّ   فَ الانيه العميتهو ووظيو ه الر يسه: را  ال صودرات ال َ  شدكص  ةدللم الدنت؛ ممدل 
؛ فهدو يددر  مدد  (133)ي   هب مه الم  تَ كولءة ومعرفه اللعللم  عينل  ة   فهم ردذا ال ملسدك

 .(134)لك يه المشكص ه ل نت ملسك الانيه ا
 :(135)( امعن  ال ملسك الداللَ؛ فهCohérenceَأّمل أرم المص  هلت ال َ  ررم إليهل )

 و ورو مص  ى  را َ.(136)الهاك .1
 و ورمل غير شل عيه.(138)واالل هلم (137)ال تلره .2
 و ورو أقرب ىه يكوه  عريو لو فضال  ةه كونه مركها ل.(139)ال راا  الموهومَ .3

 .(140)واىهدث رو االنسرلم لذا؛ فلىشي 
دل واهدد ا؛ فدال يددر  أهددرمل مده دوه اا در وال ي صدوهر ال وريدق  ويعد اال سدلق واالنسدرلم  ور 

 .(141)اينهمل فَ أ نلء ال ه ي  النّصَ
 .صلة الرصف باًلتساق واًلنسجام 

                                                 
(129)

 .5: المصدر السابقينظر:  
(130)

 .6، 5ينظر: المصدر السابق:  
(131)

  : العناصر المنطقية  و الوحدا  الدجيا للمعنى، كالسرببية والعمرول والخصروص. ينظرر: الرنص والخطراب واإلجرراء:  

 .199مزة(:  ، وملد لغة النص )د.32، ولساجيا  النص )ليندة(: 123
(132)

 .19ينظر: ملد لغة النص )د. مزة(:  
(133)

 .79ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(134)

 .32ينظر: المصدر السابق:  
(135)

 .31، 26 لساجيا  النص )ليندة(:ينظر:  
(136)

 .152، 111ينظر: البديم  ظ وصف الربيم:  
(137)

 .122ينظر: مدخل إلى ملد النص ) ربعة مؤللين(:  
(138)

 .123لنص والخطاب واإلجراء: ينظر: ا 
(139)

 .31ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(140)

 .32، 31ينظر: المصدر السابق:  
(141)

 .32ينظر: المصدر السابق:  
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يددددر  اال سدددلق العالقدددلت المعرميددده والنهويددده فدددَ الدددنتو أّمدددل االنسدددرلم؛ فيددددر  العالقدددلت 
 لمعنويه المن تيه فيه.ا

فدد ذا نظددر اال سددلق إلدد   نلسددب ال وظدده مدد  أ  هددل معرميًّددلو و   داهددل لهددل نهويًّددل؛ وصدد  هل اهددل 
دالليًّدددلو فدددَ سددد ى الدددنت ... نظدددر االنسدددرلم إلددد   نلسدددب الرمددد  من تيًّدددلو وصدددالت المعنددد  

 إرملال  ايه فترات النتو و نظيم المع وملت فيهو والوكرة العلمه منه.
َ هع اال سلق اللرصدف واضدههو  كدلد  ندلظر فدَ أسسدهل رصدف الرم ده الواهددةو لكده صد ه َفصِ 

االنسددرلم ادده   ددراو  اعددد ا وقرا ددل ..؛ فهددَ اعيدددة؛ ىنهددل  نظددر إلدد  المعددلنَ الك يددهو وال ددَ يمكدده 
 تدي هددل اللعديددد مدده اىلوددلظ و ددرق رصددوهلو مدده دوه  تييددد  ورضدده   ددك المعددلنَ ة دد  ا  يددلر 

 و ال ريته ال َ  رصف اهل.اىلولظو أ
وردددَ قرياددده؛ ىه  عدددردف   دددك المعدددلنَ المرم ددده يهكدددم ) ر يدددب( الرمددد  والوتدددرات فدددَ الدددنت؛ 

 ليؤّدي معنل  الك َ اصورة س يمه.
ه مدده وهدددات رددَ فتددراتو ال رمدد  موددردة؛ فمدده الضددروري  عددردف النسددق  ومددل دام الددنت ي كددوه

ل ردو ال م  عدردف النظدلم الدذي ير ّدب الك مدلت فدَ المعنوي الدذي يدنظصم إيدراد   دك الوهدداتو كمد
 .الرم ه الواهدةو ليظهر معنلرل اال  نلقض أو فسلد

دلو وكالرمدل ياهدث فدَ المردلليه: المعردم والنهدوو ة د   وة يه؛ فلالّ سلق أقرب ل رصدف موهوم 
  اليه السعه ايه دراسه الرم ه ودراسه النت.

ةنه فَ رصف ك ملت الرم ده أو فتدرات الدنتو ذاك  لكه االنسرلم ينلظر ركن ل مهمًّل ال غن 
ردددو ال ر يدددب. فضدددال  ةددده ار ملمددده الل ندددلظر التدددل م اددديه دالالت اىلودددلظ فدددَ الرم دددهو ومعدددلنَ 
 الرم  والوترات فَ النتو فكمل     ب اىول   الؤم ل معرميًّلو  س   م ال لنيه  نلسا ل من تيًّل.

لراضددَ أه ادديه الددرا  الرصددوَ )اال سددلق( والددرا  وفددَ رددذا الن ددلق يددر  الدددك ور أهمددد ةاددد ا
الموضوةَ أو الداللَ )االنسرلم( ةالقه ةضويهو فال ينوك أهدرمل ةده اا در ةندد ال ه يد  

 .(142)أو وصف الانيه
كمدددل يدددر  كدددالو   –فدددال يمكددده فصددد  أهددددرمل ةددده اا دددر مددده النلهيددده العم يددده؛ ىه الدددنت 

ل  كويه مه ةالقلت  توم ايه الرمد  أو التضدليل وهدة  واص يهو  درك اني ه ة   أنه -ارينكر

                                                 
(142)

 .112ينظر: جحو النص )مبد الرامظ(:  
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ال دددددَ  عدددددد العنلصدددددر المالشدددددرة ل  دددددك الانيدددددهو و هددددددث الدددددرا  الددددددا  َ أي ال ملسدددددك الدددددداللَ 
 .(143)ل نت

وين هددَ ارينكددر إلدد  أه الددنت يععددرض ة دد  مسدد وييه ير ا ددله ار ال  ددل و يت ددلو رمددل: المسدد و  
 – ملسددك النهددوي(و أي العالقددلت النهويدده النهددويو والمسدد و  الموضددوةَ. فددللنهوي يدددر  )ال

الدالليددده الو يتددده الصددد ه ادددلل راا  التدددل م اددديه الرمددد  الم علقاددده فدددَ الدددنت. والموضدددوةَ يععنددد  
ا ه ي  الدرا  اةدراكدَ الدذي ينشد ه الدنت اديه المضدلميه الرم يده والتضدليل المعادر ةنهدل فدَ 

 .(144)الرم 
المعندد  الددداللَ واال سددلقو ل معددلنَ  -عريوددهكمددل رددلء فددَ   –واعاددلرة أوردد  فلالنسددرلم يم دد  
 والانيه العميت يه فَ نت  مل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 .أدوات اًلّتساق واًلنسجام 

: أدوات اًلتساق.   أوًَّلا
 إل : ا سلق نهويو وا سلق معرمَ. (145)يتسم اال سلق

 ا)تساق النحو . .1
 .أدوات اًلتساق النحوي 
 .  Reference(147)أو المررعيه  (146)اةهلله -1

                                                 
(143)

 .112ينظر: المصدر السابق:  
(144)

 .113ينظر: المصدر السابق:  
(145)

 .79ليندة(: كرا قُسِّد  ظ: لساجيا  النص ) 
(146)

 .16، ولساجيا  النص )خطابظ(: 29ينظر: المصدر السابق:  
(147)

 .116: 1ينظر: ملد اللغة النصظ،  
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و اد  ي د م  توي هدل ادللعودة   ص ف ةنلصر اةهللده اتنهدل ةنلصدر للويده ال  ك ودَ ادذا هل  دتويال 
 . (148)إل  مل  شير إليهو ورَ  صنهف إل : الضمل رو وأسملء اةشلرة وأدوات المتلرنه

 إل : (149) تسم اةهلله
 اةهلله المتلميه: إذ يشير العنصر المعهي  إل  معهل  إليه مه  لري النت. -أ 
هللدده النصدديه: إذ يشددير المعهيدد  إلدد  معهددل  إليدده مدده دا دد  الددنتو إّمددل الهددق لدده أو اة -ب 

 سلاق ة يه.
 :(150)أمل ةنلصر اةهلله؛ ف ك  منهل فروهو وكمل يت َ

  الضدددمل ر: و تسددددم إلددد  وروديددددهو م دددد  أندددلو أنددددتو نهدددهو رددددوو رددددمو رددده ... ور ددددمه رددددرًّاو
 ... ومل شلك  ذلك. وضمل ر م كيهو نهو: ك لاَو ك لاكو ك لاهلو ك لاكم

  أسددملء اةشددلرةو و صددنهف إّمددل هسددب الظرفيدده: ال مددله )ااهو أمدد  ...(و والمكددله )رنددلو
رندددلك ...(و أو هسدددب الهيدددلد )أ  ال عريدددف(و أو االن تدددلء )ردددذاو ردددؤالءو ...(و أو الاعدددد 
 )ذاكو   ددك ...(و والتددرب )رددذاو رددذ  ..(و وي ميدد  اسددم اةشددلرة امددل ي  ددق ة يدده "اةهللدده

َم يه.  الموسعه"و و عنَ إمكلنيه اةهلله إل  رم ه اتكم هل أو م  لليه رع
  المتلرنه: و تسم إل  ةلمهه ي ودرهه منهدل ال  دلاقو ومده ةنلصدر  )نود و وةديه( المؤكصدد يهو

وال شدددلاهو ومددده ةنلصدددر  )كمدددل أو شدددايهو أو يشددداه ...(و واال ددد الفو ومددده ةنلصدددر  )إاّل 
. و لصددده   ودددره إلددد  كميدددهو مددده ةنلصدددررل: (151)أ دددر ( أهو أو اعكددد  ذلدددكو وت دددر أو

 )أك ر ...(و وكيويه )أهسه مهو هسه م   ...(. 
: ردددددو  عدددددويض ةنصدددددر مددددده ةنلصدددددر الدددددنت اعنصدددددر Substitution(152)االسددددد ادا   -2

 .(153)ت ر
معظددم هددلالت االسدد ادا  النّصددَ قا يددهو أي ةالقدده ادديه ةنصددر م ددت رو وت ددر م تدددمو وة يدده؛ 

 :(155). وله  ال ه أنواه(154)ا ال سلق النتيعد االس ادا  مصدر  
                                                 

(148)
 .19، 16ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  

(149)
 .19ينظر: المصدر السابق:  

(150)
 .17ينظر: المصدر السابق:  

(151)
  .525، 526 ينظر: قاموس  وكسلورد الحديث: 

(152)
 .27، لساجيا  النص )ليندة(: 17ساجيا  النص )خطابظ(: ينظر: ل 

(153)
 .17، ولساجيا  النص )خطابظ(: Cohesion in English :99ينظر:  

(154)
 .17ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  

(155)
  .27)ليندة(:  ، ولساجيا  النص124، 123، وجحو النص: 22، 17ينظر: المصدر السابق:  
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: السددد عمل  ةنلصدددر للويددده إسدددميهو Substitution nominale(156)اسددد ادا  اسدددمَ  -أ 
 م  : ت رو م  و ِكال ...و كمل فَ:

 .) فرغت ة اه اله و ؛ ستا له أ ر . )أ ر  ادال  مه ة اه اله و 
 نظمه(.صلرت لي   معَنظهمه فَ وق هل. ستصاى م  هل. )م   ادال  مه م 
 .داهو وكالرمل يهوظ الترته الكريم. )كال( ادال  مه وليد و للد  وليد و للد معروص
: السد عمل  )يوعد (. ولعد ه ال تييدد ادد)يوع ( Substitution verbale(157)اس ادا  فع دَ  -ب 

 م ت ر الالس ادا  فَ ال له اةنر ي يهو فترا  سويًّل أه نس اد  )يسلفر( اد)يوع ( فَ نهو:
 سعد ا يسلفر معهم؟ أ ظه أه -
 أظنه يوع . -

 وأه نس اد  )أنه ( اد)أنر ( فَ م  :
 أنهيت ةم ك؟ -
 أنر  ه. -

 ل رادف المعَنييه رنل: )اةنهلء( و)اةنرل (.
 أو )يستَ( اد)يعم (و نهَو:

 اشير يستَ الهدا ق. إنه يعم   و  النهلر.
 عم .الش مل  )يعم ( ة   معن  )يستَ(و لمل فَ اىول  مه العموم فَ ال

( أو )يوعدد (و وكالرمددل فددَ doادد  إنددَ أ سددلء  ةدده السدداب الددذي هدددا اللدارسدديه إلدد   هديددد )
 ( ة   مس و  المضَو نهَو:didالمضلرهو م  أنه ه   فَ اةنر ي يه يصى االس ادا  اد)

   ?Did you see Hudaأرأيت رد ؟          
          yes, I did (or: I did)نعمو رأي هل. )أو: رأي هل(

( فدَ does( اد)رأ (و ال)فع (؛ ةه الاله يه العرب هديه ي ررمدوه )didوقد  عمدت  ررمه )
الرم ه ال لنيده مده م دللهمو ال ي ررمونهدل ادد)يوع ( اد  اللوعد  اىو  نوسده )أ ظنده يعدرف؟ أظده 

؛ فددال يرددو   عيدديه )يوعدد ( وهدددرل لالسدد ادا  الوع ددَ إاّل إه كددله الهدددف (158)الرميدد  يعددرف(
)االس ادا ( فَ ال له اةنر ي يه مه دوه مهلوله ل  وس و فال يعدود ل  ررمده أرميدهو وال  دراسه

                                                 
(156)

 .123. ينظر: جحو النص: Nominal Substitution و  
(157)

 .124. ينظر: المصدر السابق: Verbal Substitution و  
(158)

 .22ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(: 
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يهمدد  ال تييددد إاّل ة دد  ضددرب الم دد  ا لدده اعينهددل. أّمددل إذا نظرنددل إلدد  المادددأ فددَ ظدد  العرايدده 
: يتددل  إه ِاشددر ا يددا   النددل   ل ل  عددويض ادده فددَ رمدد  دوه أ ددر و مدد ال  وردددنل )يوعدد ( صددلله 

 و لكننَ ال أظنه يوع هل.أشيلءرم
 لكه أي يق االس ادا  اد)يوع ( فَ م  : )ر   ر   يلد ا فَ العم ؟(و و)أ نظم الشعر؟(..؟ 

ادد  لع هدده أفضدد  أه يعرددلب ةدده اىولدد  اددد)أرا (و وةدده ال لنيدده اددد)أنظم( ولددو كلنددل يعوهضددله فددَ 
 (.doاةنر ي يه اد)

: وكذا فَ ال مه المْس تا ؛ ي   ف المعيلر ايه   ال ل يهو م ال 
 ?Will you travel to Parisر  س سلفر إل  الري ؟          

 .I willستسلفر )أو ستفع (                                      
( ك هدددلو أي ةنهدددل فعدددال  will travel( رندددل وقدددد ةوهضدددت ةددده )willفكيدددف سدددينظر إلددد  )

( مددده دوه هلرددده إلددد  إيدددراد = يسرررا ر travelمسدددلةد ا يويدددد االسددد تال و وةددده الوعددد  الدددر ي  )
(do؟) 

 واىنسب أه يرلب اد)أفع  إه شلء اهلل(.  فَ هيه فَ العرايه نرد اىك ر ا  صلر ا
 : الس عمل  )الو ذلك(و م  :Substitution clausule(159)اس ادا  قولَ  -ي 

 أظنك  وافق ة   شه الهروب؟ -
 أظه ذلك. -
 الهروب.)ذلك( ةه قو  كلم : أوافق ة   شه  نلاتإذ 

 أ ريد ال روء السيلسَ؟ -ةند اةرلاه اد)ال( مه م  : وكذا
 ال. -                              

 : )ال أريد ال روء السيلسَ(.فللموهوم
دددل مددده قيدددود اةنر ي يدددهو ي ضدددى أه المدددراد اهدددذا االسددد ادا : اسددد ادا  قدددو  كلمددد  اك مددده  و رور 

ه اىم  ه المؤداة اك ملت الرواب أرارل ضمه وسدي ه واهدة  شير إليه أو  عنيه ا عاير أدق. لك
لدد  رددذا الهدددو ال أرددد فرق ددل رورريًّددل ادديه اةهللدده  و كمددل سدديت َ. وا  الهددذف أك ددر منهددل اسدد اداال 
واالس ادا و فكالرمل يد  ة   موهوم ندركه مه الرا  ايه العنصريه: )المهي  والمهل  إليده( 

لددرا  ادديه الوسددي  يه   ددك الهتيتدده ال ددَ يددذكررل الاددله وه أو )المسدد اد  والادددي (. ويؤكصددد رددذا ا

                                                 
(159)

 Clausal Substitution :124: ينظر: جحو النص. 
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لمسددلرمه االسدد ادا  فددَ ا سددلق الددنتو ورددَ اسدد هلله فهددم معندد  العنلصددر الادي دده إاّل اددللعودة 
 .  (160)إل  مل   ع ق اه قا يًّل مه ةنلصر أ ر  دا   النت

صد ه   دلاقو أّمدل لكنهم يروه أه الورق اينهمل يكمه فَ أه الصد ه اديه المهيد  والمهدل  إليده 
 .(161)الص ه ايه المس اَد  والادي ؛ ف تلا 

و كدلالم الء والرددهة فدَ (162)امعن  أه الادي  ال ي لاق المسد اَد و اد  ي   دف ةنده فدَ الصدوه
ة اه اله و  )اى ر (و وا  الف الم صف اللنظلم )لي  و والم ك مه(و و اليه  مده اال صدلف 

 .  (163)اينهملو فَ الم لليه السلاتيه
ه ان اددق ة دد  االسدد ادا  االسددمَو فكيددف يمكدده   ايتدده ة دد  االسدد اداليه الوع ددَ  لكدده رددذا وا 
والتددولَو ... والسدديمل فددَ اىم  دده ال ددَ يدد م اة اددلر فيهددل ةدده شددٍَء ال ي ع ددق اللم هددلد يه أو 
يكددوه قل دد  الرم  دديه فيهددل شدد ت واهدددو فهنددل ال يمكننددل ه دد   لييددر الضددمير ةاددرا  ا دد الف 

رددد  يصدددوى رافددد  ةددده -اَد  والاددددي ..: )نايددد  رددددهد أه يضدددرانَو وأظنددده يوعددد .(و )اددديه المسددد 
ق ددتع ذلددك(.. ور ددم رددرًّا مدده رددذ   -ردد  ق ددت: إه الرددوه مددل ر؟  -أ للدده يوعدد .(و ) -رددد ؟ 

اىم  دده ال ددَ ال ي   ددف فيهددل المسدد اِد  ةدده الادددي  فددَ شددٍَء إاّل أه المسدد اَد  يددرد فددَ صدديله 
لادددي  يددرد فددَ صدديله  تريددرو ورددو فددرق إرمددللَ فددَ نددوه الرمدد  ال فددَ إ اددلر أو اسدد وهلمو وا

 معلنيهل. لذا؛ ف ع  االس ادا  ضرٌب مه اةهللهو ال قسيٌم لهل.
إلدد  اةادددا  وميد  ادديه اةادددا  )اةنر يدد ي(  Substitutionوقدد  ددررم الدددك ور صداهَ الوتددَ 

؛ والاد  )العراَ(و اته اةادا  ةنددرم يتلاد : )كدذلك(و ةنددنل و و)كدذلك( فدَ العرايده لدي  اددال 
فال ص ه نهويه أو  ركيايه اديه )كدذلك( والادد و لكده صد ه  نصديه   ر ّد  اينهمدل مده هيدث إه 

(So )– ةندرمو والاد  ةندنل كالرمل يؤّدي وظيوه فَ ال ملسك النصَ. -أي: كذلك 
انددل ا سددلةه ( أو )كددذلك(و فددَ هدديه مددره Soويالهددظ رنددل أه الدددك ور قصددر االسدد ادا  ة دد  )

ك ير ا ةه رذ  اىداة هصر ا.  دّم إه قصدر االسد ادا  العرادَ ة د  الادد  فهسدب يتيصدد  الل اعيده 
ادديه الاددد  والمسدد اَد و وةالقدده االسدد ادا ؛ كمددل ظهددر مدده أنواةدده السددلاتهو  النهويدده والصددرفيه

؛ فهددددَ     هددددب اسدددد ادا  ةنصددددر اددددآ ر لورددددود الصدددد ه المعنويدددده اينهمددددل  ددددم  ددددت َ  دالليدددده أوهال 

                                                 
(160)

 .21ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(161)

 .21ينظر: المصدر السابق:  
(162)

 .21ينظر: المصدر السابق:  
(163)

   .21المصدر السابق: ينظر:ةسظ مثلومة،سةبااع  خرى حادَّة،وقد يبرز الوصف الماباين كما  ظ المثال:   
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دددالت الصددددرفيه )اسددددم السددددم أو فعدددد  اوعدددد ( أو النهويددده )ك مدددده اتددددو  كلمدددد و فضددددال  ةدددده  الصص
 اةةراب فَ ك  هلله( فللنهو ي ا  الدالله ال العك .  

 .Ellipsis(166)أو  Elimination (165) (164)الهذف -3
 إلدد  مددل -رددو الادددي  –ي   ددف الهددذف ةدده االسدد ادا ؛ فلالسدد ادا  يشددير فيدده ةعْنصددر ظددلرر 

دلو يسد هدي  اس عاِد  اهو أّمل الهذف؛ فال َيِه د فيه ةنصر َمِه ه المهذوفو ا  يرد التدلرلع فراغ 
 .(167)امل ساته؛ ليس  ي  ماَل 

 .(168)لذا فللهذف يهص  هيه  وردع قرا هع معنويه أو متلليهو  د د ة   المهذوف
 إل : (169)ويتسم الهذف

 وقد مع ص  لهذا النوه امل يت َ:هذف إسمَ: رو هذف اسم دا   المركب االسمَو  -أ 
 أيه قاعٍه س ر دي؟ -
 رذ  رَ اىفض ! -

اتّه اىص  المو رضو رو: رذ  التاعه رَ اىفض ! .. ورنل  سلؤ  ةّمل  شير إليه العنلصدر 
؛ أو لدم يكده مّمدل  شدير إليده ةنلصدر  دلري الدنت؟.. أو لددم -وأسدملء اةشدلرة منهدل –اةهلليده 

مه اةهلله النصيهو ويمكه ةددد ردذ  الرم ده ضدمه اةهللده المتلميده؛  كه اةهلله المتلميه قسي
 ىه المريب يشير إل  قاعه اعينهل ضّمهل متلم الهوار. 

 الهذف الوع َ: ورو الهذف دا   المركهب الوع َو والم ل  المضروب رذا رو: -ب 
 Have you been swimmingر  كنت  ساى؟           -
 Yes, I have                نعمو فع ت.                 -

وواضدددى أه ال ررمددده إلددد  العرايددده رع دددت ردددذا الم دددل  أقدددرب إلددد  االسددد ادا  التدددولَ ماددددأ  لكددده 
 الس عمل  )فع ت( ال َ نلات ةه قو  كلم .

                                                 
(164)

 .21ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(165)

 .27ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(166)

 Cohesion in English :142. 
(167)

 .21ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(168)

 .27(: ليندةنص )ينظر: لساجيا  ال 
(169)

 .22ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
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ذلك أه إيرادرل اصيله الملضَ رع هل   ضمه معن  )كنت( ال ملنَ وكونهدل فعد   دلم مدلولده 
اى( ..و لكنندَ أضدرب مد ال  ت در أرا  يال دم الموهدوم مده هدذف م  ق )ةلم( همه هل معن  ) سد

 فع   ملم ل ه   ال يدّ  ة يه إاّل مل ساتهو رو:
 ر  كنت  د ه؟ -
 نعمو كنت. -

وواضى رنل أه المعريب قصد هذف ) د ه(ه ليركصد  ة د  )كندت(و فيدد ه ادذلك ة د  أنده  درك 
 ال د يه اعدمل كله اة لد  فَ الملضَ.

 ونهو:
 ر   ص َ؟ -
 لن ظلم.  ا -

الهددذف التددولَ: رددو الهددذف دا دد  شدداه الرم ددهو كددذا سعددّمَو لكدده الم ددل  المضددروب لدده  -ي 
 يوهَ اوهم م   فو ورو:

 ?How much does it costكم  منه؟           -
  Five pounds مسهع رنيهلت                    -

يه إل  رم ه فع يدهو أوردت أةال  الم ل  ومل  ررم له فَ المصدرو ويمكه أه ي ررم رم ه  فع 
 فيكوه:
 كم يك صف؟ -
  مسَه رنيهلت. -

ي ضى مه ال ررمه اىول  أه المهذوف ردو الما ددأو ومده ال لنيده أنده الوعد و وة د  الدرغم مده 
صدهه ال ددريت يه ل ررمده الهددوار إال أننددَ سدت تيد اددلىول  وصدوال  إلدد   مييدد  اديه هددذف التددو  

 وهذف الوع ؛ فملذا أرد؟
 .الما دأ( واتَ ال ار داالًّ ة يههل )أرد رم ه هذف أهد صنوي

ويمكدده إد للدده ارددالء ضددمه النددوه ال ددلنَ مدده نيدده وردددت المهددذوف فعددال  فدد ذا ةدددت إلدد  ال ل
 الهذف.

والع ددده ليسددددت فددددَ الماددددلدل أو الاددددله يه أنوسددددهمو لكنهدددل فددددَ )نتدددد (   ددددك الماددددلدلو وا دددد الف 
 .    االص الهلت ال لويهو ايه لله وأ ر 
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 : Conjunction/ Disjunction(171)والوص   (170)الوص  -4
و و عاصدر أدوا ده (172)يهدصد الوص  ال ريته ال َ ير ا  اهل الالهدق مد  السدلاق ة د  نهدو مدنظم

و وأشدهر أدوات الوصد  أو (173)ةه معلٍه مهدهدة  س   م ورود العنلصر اى در  فدَ ال  دلب
نوصةددده مّمدددل صدددنهف الوصددد  إلددد  إضدددلفَ و لكددده وسدددل   الدددرا  م (174)الدددرا : هدددروف الع دددف
 :(176)و م  (175)وةكسَ وسااَ و منَ

.  قض  النهلر ك هه فَ  دري  أ يهو مه غير اس راهه إاّل ق يال 
 و وا  رذا الوقت لم يتك  شي  ل. )إضلفَ(. -أ 
 لكنه لم يضرر. )ةكسَ( -ب 
 فهيه ان ه  كله منهك ل. )سااَ( -ي 
 واعد الملرب  ار  صديته الودود. ) منَ( -د 

 :(177)يكوه الرا  ىر  وقد
   م  ق الرمConjunction هيه يعرا  ايه صور يه أو أك در   هدداه اعْنيده  أو اي ده  أو :

  كونله م شلاه يهو ومه أدوا ه: الواوو فضال  ةهو ةالوة ة   رذا.
  أو ال  ييدددددرDisjunction  أو اي ددددده  أو  (178): إذ يعدددددرا  اددددديه صدددددور يه   مدددددل اله مه دددددو

 يت  اال  يلر ة   إهديهمل. وأدا ه: أو. كونله م شلاه يه و 
   أو ال وريدددSubordination إشدددلرة  إلددد  العالقددده اددديه صدددور يه اينهمدددل  ددددردي وي وقدددف :

هدوث أهدرمل ة   هدوث اى در و ومده أدوا ده: الم ال ع يد و مدل دامو مده هيدثو الادلء 
 والولء السااي له.

  أو االسدددد دراكContrajunctionلت اينهمدددددل  عدددددلرضو ومددددده : لضدددددم صدددددور يه ل مع ومدددد
أدوا دددده: لكدددددهو ادددد و ة ددددد : لددددرغم مدددددهو مدددد  ذلدددددك "إذ  كونددددله فدددددَ اي  همددددل م هدددددد يه أو 

                                                 
(170)

 .27، ولساجيا  النص )ليندة(: 22ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(171)

 .27ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(172)

 .23، 22، ولساجيا  النص )خطابظ(: Cohesion in English :229ينظر:  
(173)

 .Cohesion in English :226ينظر:  
(174)

 .32ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(175)

 .23ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(176)

 .23المثال  مال   ُخر من المثال المركور  ظ المصدر السابق:  
(177)

 .32، ولساجيا  النص )ليندة(: 349، 346ينظر: النص والخطاب واإلجراء:  
(178)

 .127ينظر: جحو النص:  
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م شددلاه يهو أو أه ذلددك يكددوه ا نلولهمددل لموضددوةلت اينهددل ةالقدده لكدده مدده  ددال   رمدد  
 .(179)غير م وق "

الانيددده أمدددل الوصددد ؛ فهدددو يعدددد مددده أندددواه الدددرا  إاّل أنددده ال يتدددوم ة ددد  روااددد  شدددك يه  اددددو فدددَ 
 و ف ع ه إل  االنسرلم أقرب.(180)الس هيهو ا  ة   ةالقه  ويه  توم ايه رم  النت

 و  تسم أدوا ه إل  نوةيه:ا)تاساق المعجمظ .2
 :Reiteration(182)أو  Récurrence (181)ال كرار  -أ 

أو ةنصددر م  ددقو أو  (183)رددو إةددلدة ةنصددر معرمددَ اعيندده أو ذكددر مرادفدده أو شدداه المددرادف
 :  (185). م ال  (184)اسم ةلم

 ةعرف نوري الل م دقو و

 ال م دق
 ال  لدف
 ال صند 
 اىمر
 ]رو[

 دلي  ضعوه.

و وال صن  اسم ةلم أو م  ق يمكده (186)فلل م ق إةلدٌة ل عنصر نوسهو وال  لف شاه مرادف له
أه يدددري  ه دده ال م دددقو واىمددر ك مدده ةلمددده  ندددري ضددمنهل )ال م دددق( وقددد أورد مهمددد   دددلاَ 

 ت ايه قوسيه كمل أةال  لي دا   اىمر م  اةهلله.)رو( ضمه ال يلرا
وأر  إيدددراد أي ك مددده سدددو  العنصدددر نوسددده اسددد اداال  أك دددر منهدددل  كدددرار ا لدددذلك العنصدددرو  لصددده 

 ونهه ال نعدم الول دة الرديدة مهمل دقهت والسيمل فَ هلله ذكر المرادف وشاه المرادف.
 : (187)رارايه نم يه كايريه ل  ك U.Oomenو ورصق أ. أومه 

 إةلدة مضلميه للويه. -أ 
                                                 

(179)
 .349، 346النص والخطاب واإلجراء:  

(180)
 .32ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  

(181)
 .32: المصدر السابقينظر:  

(182)
 .24ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  

(183)
 Pseudo-synonym, near- synonym, homoioynm (كلمرررة تقرررارب  خررررى  رررظ المعنرررى و " :

 232، 191، 122تطابقها". معجد ملد اللغة النظر :
(184)

 .31، 32، ولساجيا  النص )ليندة(: 24)خطابظ(: ينظر: لساجيا  النص  
(185)

 .24ينظر المثال األصلظ  ظ لساجيا  النص )خطابظ(:  
(186)

 .349: 12ومادة )ملق(،  139: 7: 1مادة )زلف(،  ينظر: لسان العرب، 
(187)

 .42، 37ينظر: مدخل إلى ملد النص:  
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  كرار أشكل   عاير للويه. -ب 
 ورَ  عد أشكل  اةضملرو والم رادفلت مه مظلرر النم  اىو و أّمل النم  ال لنَو فيضم:

  كدددرار يت ضدددديه الدددنت ل وهدددددات المعرميددده والمركهاددددلتو والمورفيمدددلت الهددددرة أو المتيهدددددةو 
 يه.والوونيملت والمركهالت )الضمل م( الوونيم

 .كرار يه مه النت ىنمل   عاير للويو ومنه المضلّدات الدالليهو واىانيه المرل يه  
 أشكل   وافق المتل  . - كرار ل  لاتلت ةدديه 

نددلت نصدديه موددردة. و وصددف  ددد المدددلوالت الم لاتدده لمكوص و نشددت إةددلدة مضددلميه للويدده فددَ  وهد
نلت النت ا نلت النت رنل اتنهل ف ه مكوص  ةهلليه.ف ه مكوص

ندددلت  وفدددَ هدددل   كدددرار  عايدددراتو يكدددوه   لاتهدددل أو   لاتهدددل الر  دددَ ةمدددلد إمكلنيددده  ع دددق مكوص
نلت النت ال عايريه  .  (188)النتو وي  ق ة   أشكل  ال عاير   ك مكوص

ولع  رذا ال كرار ىشكل  ال عاير يضم نمد  ال كدرار النهدوي الدذي أشدلر إليده كد ح مده صداهَ 
فدَ دراسد همو ويدراد اده  كدرار نظدم الرمد  وشداه الرمد   (189)ليندة قّيدل الوتَ وأهمد ةويوَو و 

اكيويه واهددة أي  كدرار ال ريتده ال دَ  اند  اهدل الرم ده أو شداه الرم دهو مد  ا د الف الوهددات 
 .(191)و وله   ايتل ه ال لصه فَ النت الترتنَ(190)المعرميه ال َ  ؤلف   ك الرم 

 : Collocation(193) (192)ال ضلم -ب 
 :  (195)و م ال  (194) وي مه الك ملت نظر ا الر ال هل اهكم رذ  العالقه أو   كرو  وارد 

 المرأة ال  س  ي  ذلك. -ِلَم ي يى الرر  الص رة؟  -
 فللرر  والمرأة ليسل م رادفيهو لكه ورودرمل فَ نت مل يسلرم فَ النصيه.

 :(196)أّمل العالقه النستيه ال َ  هكم   ك اى واي مه الك ملت؛ فهَ
 ل علرض أو ال ضلد الهلد: م  : ميت/ هَو ذكر/ أن  .ةالقه ا 

                                                 
(188)

 .42: المصدر السابقينظر:  
(189)

 .134، 133، ولساجيا  النص )ليندة(: 111، وجحو النص: 252: 1ينظر: ملد اللغة النصظ،  
(190)

 .134، 133، ولساجيا  النص )ليندة(: 111ينظر: جحو النص:  
(191)

 .252: 2ينظر: ملد اللغة النصظ،  
(192)

 .25ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(193)

 .31ينظر: لساجيا  النص )ليندة(:  
(194)

 .25ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(195)

 .25وينظر المثال األصلظ  ظ المصدر السابق:  
(196)

 .31، ولساجيا  النص )ليندة(: 25ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
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 .ةالقه ال نلفر: و ر ا  اللر اه أو ال مه أو اىلواهو م  : أهمرو أ ضرو أصور 
 .ةالقه الك  اللر ءو كعالقه اليد اللرسمو وةالقه العر ه اللسيلرة 
 .ةالقه الر ء اللر ءو كعالقه اىذه اللعيهو و وي  ال ررة اكتسهل 
 التسم العلم نوسهو م  : شالكو مدرهرلتو أضواء .. ضمه الم عب. ةنلصر مه 

 : لكدده إررددله أ واي الك مددلت الم ددواردة إلدد  ةالقدده واضددهه قددد ال يكددوه ريهن ددلو أو ممكن ددلو مدد ال 
)المهلولددهو النرددل (و )المددرضو ال ايددب(و )النك ددهو الضددهك(. وي رددلو  التددلرل رددذ  الصددعواه 

عنلصددر المعرميدده اة مددلد ا ة دد  هدسدده ال لددوي؛ فددال يورددد متيددل  ا صددودر سدديلق   ددراا  فيدده ال
تلددَ صددلرم يرعدد  ك مدده مددل أقددرب إلدد  رددذ  المرموةدده أو   ددكو ادد  كدد  مددل يتددل  رددو إه رددذ  

. وواضدددى أه المددددراد (197)الك مددده أشدددد ار ال  دددل امرموةدددده مدددلو مددده ار ال هدددل امرموةدددده أ دددر 
ل  ردق إل  معندل  ال ركيادَ فضدال  ةده الل ضلم رنل الرصف امعنل  المعرمَ هصر ا مه دوه ا

 الصو َ.
وأضدددددلف الدددددددك ور صدددددداهَ الوتددددددَ إلدددددد  وسدددددل   اال سددددددلق النصددددددَ وسددددددي  يهو رمددددددل: النعددددددت 

 .(198)وال وكيد
 ثانياا: وسائل اًلنسجام.

  :(200)أو ال راا  (199)الرا  ايه التضليل .1
نوا هدددلو  ردددو Predicateمدددره أه التضددديه ردددَ الوهددددة الددددنيل ل معنددد و وردددَ   كدددوه مددده  ادددر 

رددددددَ لانددددددلت  Propositionsأو أك ددددددر يددددددر ا  اددددددللنواة. وىه التضددددددليل  Subjectوموضددددددوه 
 . (201)ال  لب؛ فللاهث فَ ةالقلت ال  لب ي ع ق اللرواا  ايه   ك ال انلت

و (202)وقددد  كددوه رواادد  الددنت ضددمنيه  أو ظددلررةو  ددرا  ادديه رمدد  م رددلورة أو غيددر م رددلورة
 :(203)ويميه  رنل نوةله مه العالقلت

                                                 
(197)

 .25ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(198)

 .252: 2 ينظر: ملد اللغة النصظ، 
(199)

 .199ينظر: ملد لغة النص )د. مزة(:  
(200)

 .31ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  
(201)

 .199ينظر: ملد لغة النص )د. مزة(:  
(202)

 .199: ملد لغة النص )د. مزة(ينظر:  
(203)

 .199، 199ينظر: المصدر السابق:  
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  ةالقه اةضلفهadditive relation عار ةنهل أدوات الع دف  :conjunction و أو مدل
 يعلدلهل دالليًّل.

  ةالقه الساايه: و ر ا  الل اعيهsubordination: و ولهل ساعه أنمل 
و وي  ت امدل كدله  دلري اةرادة أو اال  يدلرو م د : لدم يسدلفر وليدٌد إلد  causeالساب  .1

 فَ صه ه. الاصرة. شعر ا وةدك
ويصدنهف مشدير ا إلد  رلندب اال  يدلرو م د : لدم يددر  فدل    reasonال وسير أو ال اريدر  .2

 رندسه المعملر. ال يهب رذا النوه مه الهندسه.
: اسد عمل  متصدود ل هتيدق السدابو م د : رد   تدرأ لدَ قصديدة؟ ردذا ردو meanالوسي ه  .3

 الديواه.
رب معندددل. والمالهدددظ أنددده سددداب و م ددد : فدددل   مشدددلو . لددده يدددذconsequenceال  دددلا   .4

  اع ه الن يره.
: ندوه مده ال  دلا  اال  يدلريو م د : ال د م  ع يمدلت المدرورو فهدَ مده purposeاللرض  .5

 أسالب السالمه.
: سددداب ضدددروري أو ممكددده ل  دددلا  ممكدددهو م ددد : قدددد  ودددو  اللردددل   conditionالشدددر   .6

 الكار . لكه ة يك ار يل  اال  الر.
ر ىي   لا  م وق  الهدوثو م  : لي   كلنت   ورنل. إلد  : concessionالمس همه  .7 مارص

 أه رلررت إل  ر ر التمر.
يشير فله دايك إلد  أه فهدم النصدوت ال يت صدر ة د  العالقدلت الدالليدهو اد   در ا  التضدليل 
اوقل   فَ العللم ال لررَ  هي  إليهل من وقدلت ال لده فدَ متدلم مدل. فتولندل: )الهتدو  م ضدرة. 

كب اعيد.( يععار ةه قضدي يه ال يمكده الدرا  اينهمدل؛ ىه الوقدل   ال دَ  هدياله إليهدل ا و و كو 
 .  (204)غير مر ا ه

وقددددد أة دددد  دايددددك أم  دددده ي كددددوه كدددد ح منهددددل مدددده  ددددالث رمدددد و متاولددددهو وأقدددد  متاوليددددهو وغيددددر 
 :(206)و م ال  (205)متاوله

 .سعد نلرىو فهو غير راسب 
                                                 

(204)
 .197، 199: المصدر السابقينظر:  

(205)
 .31ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(:  

(206)
 .31وينظر: المثال األصلظ  ظ المصدر السابق:  
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 .سعد نلرىو إذه فتد اس شلر ال ايب 
 ذه فالداد ةلصمه العراق.سعد نلرى  و وا 

 :(207) م يش ر  دايك ل هتيق ال راا  ايه قضليل الرم  مل يت َ
العالقه ايه معلنَ الك ملت الواردة فَ الرم و م ال  ي ضمه موهومع )نلرى( موهدوَم )غيدر  -أ 

 راسب(.
ال  دلاق اةهدللَ أي أه  هيد  التضدليل الم راا ده إلدد  العنصدر نوسدهو فرم ده م د : سددعد  -ب 

 إذه ف يلد غير راسب. رم ه غير متاوله وغير م راا ه. نلرىو
 عددددللق الوقددددل   ال ددددَ  شددددير إليهددددل التضددددليلو فددددلللموض يك نددددف الصدددد ه ادددديه نرددددل  سددددعد  -ي 

 واس شلر ه ال ايب فَ الرم ه السلاق ذكررل. 
مهمددد   ددلاَ إلدد  العلمدد  ال ددلنَ مدده ةوامدد  انسددرلم الددنت لددد  فددله دايددك امددل  يشددير .2

   :(208)ريهيمكه    يصه فَ معيل
  وافر النت ة   المظلرر الال مه ل هتيق ال ملسك الشك َ فيه. -أ 
ال عللق ايه مواضي  فترات أو متل   النتو والذي ي هتدق ةادر  عدللق المهمدوالت اديه  -ب 

 رم ه أو رم  فَ مت   مل ورم ه أو رم  فَ مت   ت ر فَ ذلك النت.
تو فهددَ  ددرد فددَ م  لليدده  ر يددب ال  ددلب: رددو ال ر يددب العددلدي لوقددل   ال  ددلب أو الددن .3

معيندده   ضدد  ل ر يددب  هكمدده ماددلدل م   ودده أّولهددل معرف نددل ل عددللم. ة دد  أه رددذا المادددأ 
ل إلدد  درردده يسدد هي  معهددل  لييددر ال ر يددب فددَ م  لليدده مددلو ادد  قددد يرددو  فيدده  لددي  صددلرم 
ال لييددرو لكندده يكددوه مصددهوا ل ان ددل    رعدد  ال تويدد  ي   ددف مدده  اويدده  داوليدده. ووسددل   

ييددددر ال ر يددددب منوهةددددهو منهددددل إد ددددل  ظرفددددَ ال مددددله )قادددد ( أو )اعددددد(و أو )تنو ددددل( ة دددد   ل
 .  (209)الم  لليه

 يمكه إيراد الوقل   ا ر يب م   ف فيمل يت َ: (210)فم ال  
  ركب مندذر الهلف دهو  دم ال تد  فيهدل اصدديق  وول دهو واعدد ق يد و ند   منهدل وأرسد  رسدلله

 اللاريدو  م ذرب إل  المك اه.

                                                 
(207)

 .32ينظر: المصدر السابق:  
(208)

 .39 -34: المصدر السابقينظر:  
(209)

 .39: المصدر السابقينظر:  
(210)

 .39: لساجيا  النص )خطابظ(ينظر: المثال األصلظ  ظ  
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 ذر الهلف هو وقاي  ن وله منهلو ال ت  اصديق  وول دهو  دم ذردب إلد  المك اده اعدد ركب من
 إرسلله رسلله اللاريد.

فددَ ال ر يددب اىو  كددله المددراد إيددراد الوقددل   ا س سدد  واضددى ال ي دديى الددورم فيمددل هدددث و ر يادده 
إلد  ال ركيد   ال منَ اديه الوقدل   اى در . أّمدل فدَ ال ر يدب ال دلنَ؛ فتدد أّد   تدديم ذكدر الند و 

ة دد  لتل دده اللصددديق قايدد  ن ولددهو وكددذا اىمددر فددَ اةشددلرة إلدد  أه ذرلادده إلدد  المك ادده إنمددل  ددم 
 اعد إرسلله الرسلله.

 هسه اةشلرة رنل إل  ورود نوةيه مه  ر يب الوقل   فَ النت: ال ر يب الهر إه لدم يعهددث 
ه أهدددددث فيدددده ال لييددددر أهددددد رددددذيه فيدددده ال لييددددر أي أ ددددر داللددددَ أو  ددددداولَو وال ر يددددب المتيهددددد إ

 .  (211)اى ريهو أو أّد  إل  ةدم انسرلم ال  لب اعد أه كله معنَسِرم ل
 :(212)؛ فهَ-كمل مّي رل فله دايك –أّمل العالقلت ال َ  هكم  ر يب الوقل   

 ال لت. -العلم -أ 
 الر ء. -الك  -ب 
 العنصر. -المرموةه الورةيه -المرموةه -ي 
 الم ضمهه. -الم ضمصه -د 
 الصلير. -الكاير -ه 
 الدا  . -ال لري -و 
 المم وك. -المللك -  

 : رأيت ن   كم. رأيت قم هل الشّملء و ملررل الر ياه.(213)ال لت -وكم ل  ةه ةالقه العلم
ال  ددلب ال ددلم وال  ددلب النددلقت: وموهومدده ةنددد دايددك أه كدد  الوقددل   المشددكص ه لمتددلم مددل  .4

دل مدل ال يم كده أه  عهصدر؛ فلل  لادلت  ورد فَ ال  دلبو وىه الوقدل   ال دَ  صدف متلم 
ليسددت  لمدده وال ي دد م أه  كددوه كددذلك؛ أي أه المع ومددلت الددواردة فددَ   ددلب مددل   ضدد  
الن تددددددلء اهيددددددث ال نرددددددد فددددددَ ال  ددددددلب إاّل المع ومددددددلت الضددددددروريه فددددددَ  تدددددددير  رفددددددَ 

 .(214)ال  ل ب

                                                 
(211)

 .39: المصدر السابقينظر:  
(212)

 .37: المصدر السابقينظر:  
(213)

 .37وينظر: المثال األصلظ  ظ المصدر السابق:  
(214)

 .42: لساجيا  النص )خطابظ(ينظر:  
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الانيدده الك يدده )موضددوه الددنت(: موهددوم مرددرهد )هدسددَ(   ر دد  ادده ك يدده الددنت ووهد ددهو  .5
دايك أه لك    لٍب انيده  كعّ يده  درا  أرد اء ال  دلبو ويصد  إليهدل التدلرل ةادر  ويوضى

ةم يددددلت م نوةدددده  رمدددد  اينهددددل سددددمه اال  دددد ا . أي أننددددل ن  دددد   المع ومددددلت الددددواردة فددددَ 
ال  ددلب ونهدددصد الهددلّم اددللنظر إلدد  اىردد اء ال ددَ ي ددتلف منهددل ال  ددلب ولددي  السدد تال  

 .(215)ةنهل
ت الانيددده الك يددده لم  لليددده رم يددده أه الموضدددوه أو الانيددده الك يددده وكم دددل  اسدددي  ة ددد  اسددد  ال

لتولنل: " اش ريت ال شدب والهردر وال رسدلنهو وضدعت اىسدل و أقمدت الرددرو وانيدت سدتو ل". 
"  .(216)رو: " انيت من ال 

فدددَ  ملسدددك الدددنت الترتندددَ مددده اق دددر  إضدددلفه وسدددي ه أ دددر  ل هتيدددق  (217)مددده الادددله يه .6
قاي  انسرلم النتو رَ " اةرمل  وال وصي " ويارره ة د   ال ملسك النصَو وأرارل مه

مهمه رذ  الوسي ه فَ إ لر الاهث ةه المنلسالت ايه تي السدورة الواهددةو واسدم السدورة 
 . (218)وموضوةهلو وأو  السور واتي هلو وايه السورة والسور اى ر 

اللَو كمددددل فددددَ كمددددل أضددددلف الدددددك ور صدددداهَ الوتددددَ نم  ددددل ت ددددر ل  كددددرار أسددددمل  ال كددددرار الددددد
رت فيهددل رميعهددل داللدده واهدددة  التصددت الددواردة فددَ سددورة الكهددفو وال عتياددلت ة يهددل؛ فتددد  كددره
رددَ نصددر الهددق وال يددر ة دد  الال دد  والشددر فددَ الدددنيل واا ددرةو اعدددص  نم  ددل  كراريًّددل أسددهم فددَ 

 .(219)االس مراريه الدالليه ايه متل   السورة ك هل
ر الدددددك ور أه وسددددل    ال ه يدددد  النصددددَ المهتتدددده ل  ملسددددك ال  ت صددددر ة دددد  مررعيدددده  ددددم يتددددرص

الضمل رو وال واا و وال كرارو والمنلساه. ا  أّه النم  الدذي يهكدم ردذ  التضديه ردو )اةسدنلد(و 
والصدد ه ادديه ركنيدده؛ ومدده  ددمه فدد ه أغ ددب أاددواب النهددو العراددَ صددللهه ل كددوه أنمل  ددل  ه ي يدده 

هدددود الرم ددهو ادد   رددلو  ذلددك إلدد  أك ددر مدده رم دده نصدديهو مدد  مراةددلة ةدددم الوقددوف اهددل ةنددد 
 .(220)واهدة
 النص ورصف األصوات. 

                                                 
(215)

 .45، 46ينظرك المصدر السابق:  
(216)

 .45: المصدر السابقالمثال  ظ  
(217)

صرربحظ اللقررظ، وقررد  شررار إلررى الوسرريلة  يً ررا محمررد خطررابظ  ررظ بحثرره لوسررا ل الاماسرر  القرآجررظ منررد د. هررو  

 .224 -179األقدمين. ينظر: لساجيا  النص )خطابظ(: 
(218)

 .252: 2ينظر: ملد اللغة النصظ،  
(219)

 .252: 2لمصدر السابق، ينظر: ا 
(220)

 .252: 2ينظر: المصدر السابق،  
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   ر   الص ه ايه النت والرصف الصو َ فَ نتل و أار رل:
 ال كرار والصوت: -أ 

مره أه ال كرار أهد وسل   اال سدلق المعرمدَو وقدد ذردب ) يادف( إلد  أه  كدرار الك مده يدر ا  
لك مدددده  وي دددده كلنددددت أك ددددر  كددددرار او وقددددد دقّددددق ريددددرو رددددذ  ا عتيدددددا هل الصددددو يه؛ فك مددددل كلنددددت ا

المالهظدده ف  ددت إلدد  أه ةدددد صددوا ت )فونيمددلت( الك مدده ي نلسددب مدد  مضددمونهل اة اددلريو 
 .   (221)ه   ورد أه  كرار الك مه كتنمل ي هدهد اعدد الصوا ت ال َ   تلف منهل

الدذي يهددصد ا  يدلر الك مدهو  وم  رذا فهو لم يك ِف اهذ  الورضيه؛ مه  صوٍر ادته المعند  ردو
وةدد اس عملال هلو الض النظدر ةده شدك هل الصدو َ. لكنده اعدد  ددقيق ردذ  الوكدرةو واالسد نلرة 

فيمددل ي دت الصدد ه ادديه  كدرار الك مدده ومعلنيهدل وصدديلهل الصددرفيهو  Willisادآراء  ياددف وِولد  
؛ ممدل يدد  ة د  وردود يرد أه ال كدرار الدذي يدر ا  امعدلنَ الك مدهو نوسده يدر ا  اعددد أصدوا هل

ر ورددود  مل ددٍ  ادديه الشددك  المعنددوي  صدد ه ادديه ةدددد المعددلنَ ل ك مددهو وةدددد أصددوا هل.  ددم يتددرص
ل مدلو  والشك  الصو َ ل دا و امعند  أه المددلو  مشدكه  مده مرموةده معدلٍهو كمدل أه الددا  

نوسددهل مشددكه  مدده مرموةدده أصددواتو مّمددل يشددير إلدد  ورددود نسددق داللددَ مدده ال ايعدده الشددك يه 
ل اللماددأ الدذي أقدره  فيدرث مده وردود صد ه اديه الصدوت (222)ل نسق الصو َ . ورذا يذكصرنل أيض 

 والمعن .
" مل ين دوي ة يده الشدعر مده  لصديه )ال نظديم(و المر ا ده انظدلم اىو اهو واىةدلريضو  -ب 

ددل  ومظددلرر اةيتددله الدددا  َو ال ددَ  رعدد   ه يدد  ذلددك النظددلم ووصددف أنسددلقه أمددر ا م له 
 .(223)ن ل"وممك

 ال وا ه اةيتلةَ: -ي 
ال دددوا ه فدددَ إيتدددله العادددلرات مظهدددر شدددولرَ يدددر ا  الل لددده المن وقددده أك دددر مددده ار ال ددده الل لددده 
المك وادده؛ فسدديلق الموقددف الشددولرَ رددو مددل يهمدد  المدد ك م ة دد  اسدد عمل  ةاددلراٍت ذات  ددوا ه 

فدَ راد  الدنت ذات وظيوده  سدلةد  -فضدال  ةده  ت يرردل فدَ ال وكيدر وال دذكر –إيتلةَو وردَ 
إدراي العنصدر اىو   -  تل يًّدل –ة د  مسد وييه: اىو  ي دت المد ك م؛ فدلل وا ه اةيتدلةَ ردو 

مدددده ال ددددوا ه فددددَ العنصددددر ال ددددلنَو أّمددددل المسدددد و  ال ددددلنَ؛ فددددي ت الم  تددددَ؛ إذ يم صدددد  ال ددددوا ه 
                                                 

(221)
 .171، 172ينظر: ملد الد)لة )جيرو(:  

(222)
 .173ينظر: المصدر السابق:  

(223)
 .59الملفرة النقدية:  
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ددد العنصددريه الم ددوا ييهو أو فددَ اىقدد  يعمدد  رددذا ا ل ددوا ه اةيتددلةَ وسددي ه رادد  موسدديتيه  وهص
ة ددد  لودددت ان ادددل  الم  تدددَ ورذاددده أو وصددد ه ادددللنت المع تددد ؛ لدددذا ق همدددل ي  دددو كدددالم م هددددث أو 
  يددب ريصددد مدده رددذا ال ددوا ه فددَ متددلم ال  تددَ؛ ورددذا يددد  ة دد  أرمي دده االغيًّددل وأسدد وايًّلو فددَ 

 . (224)الشعر والن رو فضال  ةّمل له مه فع  رمللَ فَ إلتلء النصوت
 فَ: وي رّ   رذا ال وا ه

ال كرار العتاَ: وردو ي   دف ةده ال كدرار المسد عم  فدَ ال ملسدك المعرمدَ؛ ىه ال كدرار  .1
فددددَ المعرمددددَ لددددي  ةتايًّددددلو ادددد   تددددل  أرميدددده الددددرا  فيدددده امتدددددار المسددددلفه ادددديه العاددددلرة 
رة.  دم أّه ل  كدرار فدَ ال ملسدك المعرمدَ صدور ا م عددصدةو أّمدل فدَ  اىص يهو والعادلرة المكدره

َ؛ في م ددد  فدددَ إةدددلدة ال ودددظ نوسددده فتددد و وال يمكددده  تيددديم الدددرا  فدددَ ال كدددرار الدددرا  العتاددد
رة؛ إذ ال فلصد  اينهمددلو  العتادَ مده هيددث  ايعده راد  العنصددريه العادلرة اىصد يه والمكددره
ا  الرا  الشولرَ المسلند ي م   فَ ال وا ه اةيتلةَ ايه العالر يه الذي يرذب السدلم  

 .  (225)إل  النت
ويددده ال ركيدددب النهدددوي اددديه العادددلر يه الم ردددلور يهو وقدددد يكدددوه ال وافدددق فدددَ ال وافدددق فدددَ كي .2

صدديله الموددردة أو و نهددلو أو يكددوه  وافددق الموددردة وصددلها هل  وافت ددل اشدد تلقيًّلو ورامددل كددله 
رنددلك  وافددق سددرعَ ةوددوي لكندده نددلدر ردددًّاو نهددو: " نهدده م   صوددوه وال نريددد معللردده رددذا 

 .(226)د معللره رذا التهر"ال   فو نهه متهوروه وال نري
 الوقف:  -د 

الوقددف رددو: " ةاددلرة ةدده سددك ه  ويودده ادديه ك مددلت أو متددل   فددَ هدددث كالمددَ اتصددد الداللدده 
. وله فَ ك ب ال له الهدي ده مصد  ى (227)ة   مكله ان هلء لوظ مل أو مت   مل وادايه ت ر"

-Supraأو الوددددددوق  ركيايدددددده ت فددددددوق المت عيددددددهت ددددددر رددددددو )الموصدددددد (و ورددددددو مدددددده الوونيمددددددل
Segmental Phonemes (228). 

ددل فددوق  ركياددَو  والوقددف ردد ء ال َ ْعِدمعدده انيددهع أي نددت للددويو ويصددير فددَ اعددض هلال دده فونيم 
ل دور ا مسلةد ا ل رواا  فدَ الدنت الشدولرَ؛ فهدو فصد  كوصد  أو فدكح كدرا ؛  لكنه يؤّدي أيض 

                                                 
(224)

 .417، 419ينظر: إشفا)  النص:  
(225)

 .417: المصدر السابقينظر:  
(226)

 .422، 417ينظر: المصدر السابق:  
(227)

 .422، وإشفا)  النص: 75ملد اللغة:   سس 
(228)

 .422ينظر: إشفا)  النص:  
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ه لددد  المدد ك م ةنددد إذ إنده فددَ نهليدده كد  ةاددلرة أو ه دد  ادديه العادلرات يميدد  ادديه هدددود مو رضد
متلصددد معينددهو و  ددك الهدددود  رعدد  الددنت م هصددال  فددَ نهلي دده فددَ معنددل  أو متصددد  الك ددَو 
ويددؤّدي اة ددال  ادداعض قواةددد الوقددف إلدد  ا دد ال  فددَ المتصددود الك ددَ ل ددنتو ومدده  ددمه إلدد  

 .(229)إضعلف  ملسكه الداللَ
 :(230)تسم إل وأشير رنل إل  إهد   تسيملت الوقف المع مدة هدي  ل؛ فهو ي

ذا  .1 وقددف ال ددنود : وقددف اضدد راري غللا ددلو قصددير المدددةو دا ددَ  الرم دده أو فددَ نهلي هددلو وا 
كدله فدَ نهليده الرم ده أو ال  ددلا  النهدوي؛ فتدد ي هدد مد  غيددر  مده أندواه الوقدف؛ فدال يعدددد 

 وقو ل فسيولوريًّل فت .
قددد ي وافددق مدد  الوقددف الوقددف الددوظيوَ: أ ددو  أنددواه الوقددفو وي هسددم غللا ددل الالضدد رادو و  .2

السلاقو لكنه أ و  منه مدةو وقد يكوه فَ نهليده الرم دهو أو يوصد  اديه مع ومده رديددة 
وأع ر  مس مهو وقد يكوه ىر  ال شدويق أو غيدر ذلدك مده اىغدراض ال دَ  ؤّديهدل اعدض 

 ةالملت ال رقيم فَ النت المك وب.
يم المت وةدده صددو يًّل الوقددف ال   ي ددَ: وقددف أ ددو  مدده الوقددف السددلاقو ويت ضددَ  تسدد .3

إل  مراه  أو وهددات يوصد هل الوقدفو وقدد يدد  ردذا الوقدف ة د  معند  مدلو أو ال يدد و 
وقددد يددت َ فددَ وسدد  الرم ددهو أو قادد  اك مللهددل. ورددو ي   ددف مدده فددرد إلدد  ت ددر فددَ إ ددلر 
المسدد و  ال لددوي الواهددد فددَ ال سددله الواهدددو لكدده اللللددب أه لكدد  فددرد  ري دده    ي يدده 

ل ةددلدة فددَ المواقددف الم شددلاهه أو اىداء الم شددلاهو و م ّدد  اال  الفددلت فددَ ل وقددف ي اعهدد
رذ  ال ري ه نسداه  ضد ي هو ممدل يددف  إلد  دراسده ال ري ده الصدو يه لكد  فدرد فدَ الوقدف 
اددديه الكدددالم المن دددوقو أي أه الوقدددف والمددددة ال منيددده ال دددَ يسددد لرقهل يصددديراه رددد ء ا مددده 

مكدده أه يشددم  الوقددف ال   ي ددَ الددوقويه السددلاتيهو العددلدات الن تيدده لددد  المددرء. ورنددل ي
اهيددث يكونددله مضددمنيه فيدده ةنددد المدد ك م؛ مّمددل يورددب النظددر إلدد  المدددة ال منيدده ل وقددف 
ة دد  أنهددل مميصدد  ل  ري دده ال   ي يدده )الوقددف ال   ي ددَ( أك ددر مدده كونهددل مميصدد ة لنددوه 

 الوقف. 
 النار وال نليم. -ه 

                                                 
(229)

 .424 -423: إشفا)  النصينظر:  
(230)

 .426: المصدر السابقينظر:  
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و ونردد -أو داللدَ –دا   الك مهو ونار سديلقَ  -صيلهأو نار ال –ل نار نوةله: نار صرفَ 
الورق اينهمل فَ أه نار السيلق يوصف إّمل الل تكيديه أو ال تريريهو والورق ايه النار ال تكيددي 

 رو: (231)وال تريري
 أه دفعه الهواء فَ النار ال تكيدي أقو  منهل فَ ال تريري. .1
 .(232)أه الصوت أة   فَ ال تكيدي منه فَ ال تريري .2

كددله فددَ وسدد هل أو ت ررددلو صددللى اله مددل  رددذا أوأي مت دد  فددَ المرموةدده الكالميددهو سددواء 
النددددوه مدددده الناددددر. والمسددددلفه ادددديه أي هددددلل َ ناددددر فددددَ المرموةدددده الكالميدددده ال   عددددد  أراعدددده 

 .(233)متل  
يمكددده أه يكدددوه ل نادددر السددديلقَ أغدددراض غيدددر ال تكيدددد وال تريدددر  اع دددل ل متدددلم؛ فتدددد يكدددوه النادددر 

. ويسدددّم  النادددر (234)ىو أو لودددت االن ادددل و أو ال  دددذدذ ادددللن قو أو ال ولصدددىو أو غيدددر ذلدددكل   مدددي
دددل ؛ ىه المددد ك م يعمدددد " إلددد  ك مددده فدددَ رم  ددده في يدددد مددده نارردددل (235)السددديلقَ نادددر الرمددد  أيض 

ويمي رل ة   غيررل مه ك ملت الرم هو رغاه منده فدَ  تكيددرل أو اةشدلرة إلد  غدرض  دلتو 
ه الرم دده  اع ددل ال دد الف الك مدده الم  صدده ا يددلدة ناررددل. وناددر الرم دده وقددد ي   ددف اللددرض مدد

 .(236)شل   فَ ك ير مه ال للت"
فوددَ رم دده م دد : " ردد  سددلفر أ ددوك أمدد ؟"و هدديه ن يددد ناددر ك مدده " سددلفر" قددد يكددوه معنلرددل 
الشك فَ هدوث السورو ف ذا  دنل  ة د  )أ دوك( فعهدم أه الشدك ردو فدَ فلةد  السدورو أّمدل إذا 

 . (237)ة   )أم (؛ كله الشك فَ  لريخ السور  دنل 
أّمددل ال نلدديم فتددد معيصدد  اصدد الهيًّل ادديه مددل يددر ا  مندده اللك مددهو ومددل يددر ا  اللك مددلت فددَ الرم دده 

 .(238)ا عييه )النلمه( لالو و و)ال نليم( ل  لنَ
 :(239)و  رّ   أرميه النار وال نليم فَ دراسه النت فيمل يت َ

                                                 
(231)

 .439، وإشفا)  النص: 179، 175ينظر: مناهج البحث )د. تمال(:  
(232)

 .439، وإشفا)  النص: 179 تمال(:مناهج البحث )د. ينظر:  
(233)

 .179ظر: مناهج البحث )د. تمال(: ين 
(234)

 .436ينظر: إشفا)  النص:  
(235)

 .436ينظر: المصدر السابق:  
(236)

 .162األصوا  اللغوية:  
(237)

 .439، وإشفا)  النص: 162ينظر: األصوا  اللغوية:  
(238)

 .439، وإشفا)  النص: 166ينظر: مبادئ اللساجيا  )الدار العربية(:  
(239)

 .442 -437لنص: ينظر: إشفا)  ا 
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ن ددوق ة دد  أندده وهدددة صددو يه كلم دده أو أه  كددوه )وهدددٌة ورددوب النظددر إلدد  الددنت الم -1
(و ويمكددده  سدددميه  دددوالَ ميددده ال دددَ يسددديررل قل دددد )الروقددده الموسددديتيهنلميددده( كللوهددددة النل

النلمددلت فددَ الددنت ا يتددله الددنتو إذ يعتسددم ن ددق الك مددلت إلدد  وهدددات  منيدده م سددلويهو 
معينه  شاه مل يسداتهلو ومدل أو قرياه مه ال سلويو ف ذا أعنهيت ك  مرموةه انارة صو يه 

ولكدددد  صددددوت  ميددددٌ  فددددَ  (240)ي  ورددددلو يصدددداى الكددددالم ذا  ددددردد نلمددددَ م  ددددلٍ  أو إيتددددلةَ
درر هو وهررات رنينهو ورذا اىمر وهد  يؤدي إل  نوه مه الوهددة السدمعيه ال دَ  سدهم 
  تل يًّل فَ  دراا  الدنت. وممدل يرفدد ذلدك ردو مسدتله الاصدمه الصدو يه ال دَ  رعد  مردرهد 

ل  وظ اللنت ا  ك الاصمه الوريدة ةلم  وهدة قويًّل يرا  النت ام تيده وظدروف إلتل دهو ا
ويمكه  صنيف رذا العلم  فَ الدنت المن دوق اتنده ةلمد   ملسدك فدوق نّصدَو ويدؤّدي 

 .(241)فَ اللللب إل  ن ل    هت نصيه
العنليدده يددر  فددله دايددك أه وصددف النصددوت صددو يًّل ال يدد ا  معا ددِد  لو ويناصدده إلدد  ورددوب  -2

ا ه يددد  ا سدددلق اىصدددواتو وادددللنارو والنلمددده؛ فك يدددر ا مدددل ي   دددف اال سدددلق الصدددو َ فدددَ 
الرمدد  الاسددي ه ةندده فددَ الرمدد  المعتهدددة الم راا دده ادداعض هددروف الع ددفو وم دد  ذلددك 
يتددل  ةدده الناددرو والنلمددهو مدد  الع ددم اددته مميدد ات النصددوت الصددرفيه الصددو يه  عدددد فددَ 

 .(242)القلت الدالليه )ال ه يه(اللللب )ال عايَر( ةه الع
ندلت ال ملسدك الشدك َ  -3 ن دل مده مكوص " يم   ال نليم المصهوب اللنار فدَ أوا در الرمد  مكوص

ددل  لنوي ددل فددَ  )ال ضددلم( ةنددد رواددرت دي اوررانددد وولورددلن  دريسدد رو ولكنهمددل يعداندده نظلم 
 .(243)إ لر ال ملسك الشك َ"

نصيه را  ل قويًّل؛ فلل نليم فضال  ةده كونده يصد  وة   الرغم مه ذلك فهمل يرا لنه امعليير ال
دددل فدددَ  عيددديه الوصددد  اددديه مودددلريم  نصدددوت السددد ى المن دددوقو اعضدددهل اددداعضو يويددددنل أيض 
وةالقدددلت ةدددللم الدددنتو وكدددذا اددديه ةدددللم الدددنت والمعرفددده التا يددده المشددد ركهو والىسددد وب نوسددده 

ا ردلريه ل مد ك م والسدلم  نهدو  يكوه ا  يلرنل درره الصدوت متيلس دل ل تصدديه وال تا يده اعددصرمل
ال ضددلم وال تددلره )ال ملسددك الشددك َ وال ملسددك الددداللَ( واةةالميدده. كمددل أه لمسدد ويلت ال نلدديم 

                                                 
(240)

 .437: إشفا)  النصينظر:  
(241)

 .442: المصدر السابقينظر:  
(242)

 .442، وإشفا)  النص: 152ينظر: العالماتية وملد النص:  
(243)

 .442ينظر: إشفا)  النص:  
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أي كيويده  دت ير المدرء ل دنت  – ت ير ة د  مدل يردري فدَ متدلم ا صدللَ  دلتو والنصوصديه 
 .(244)-اهسب نصوت اا ريه فَ المتل  نوسه

ن ل ر يس ل فَ وظيويه ال  دلب فدَ مسد و  واهدد مد  يوض  ديويد ال   أه يعده ال -4  نليم مكوص
 .(245)النهوو والموردات المعرميه

يمي  رلليَدي وظيو يه ل معن  النّصَو أهدارمل: ال ملسك ةه  ريق وسدل   الدرا  ال دَ  -5
(و أّمددل الوظيودده ال لنيدده؛ فهددَ اةاددرا  Cohesion in Englishةللرهددل فددَ ك لادده )

Prominence (246):إاددددددرا  أردددددد اء اعينهددددددل مدددددده الددددددنتو ورعدددددد  مدددددده وسددددددل  ه:  و أي
 .(247)النار

در  رلليدددَدي النادددر فدددَ الدددنت مددده  دددال  انيددده المع ومدددلتو و دددوهر نظريددده مدرسددده ادددراى فدددَ 
النظر إل  المع ومه المسد همه والمع ومده الرديددة؛ فهدو يدر  أه ل مت د  ال وظدَ المنادور وظيودَه 

ة النلميدددهو وال دددَ رع هدددل ام دددداد ا لوهددددة المع ومدددلت إظهدددلر المع ومددده الرديددددة فدددَ إ دددلر الوهدددد
دا دد  هدددود يورضددهل اةيتددله؛ أي أنهددل قددد  كددوه رم دده أو أقدد  أو أك ددرو وقددد يضدد ر المه دد  
ال لدددددوي إلددددد  أه يسددددد عيه اللسددددديلق لي تكدددددد مددددده الموضددددد  السددددديلقَ ل نادددددر إه  ودددددَ أو أشدددددك  

 .(248)ة يه
ردددَ ري ددده الك مدددلت فدددَ الدددنت ة ددد  أه  -النظريدددوه –وأولددد  المردددلالت ال دددَ يعللرهدددل النتدددلد 

معنلرددل لددي  رددو المعددرف ادده فددَ المعرددم ادد  رددو رميدد  مددل  ضددم مدده رواادد  ونلمددلت مسدد مدة 
مه أنواه الموهومدلت وال صدوراتو وصدور الوكدرو وال تلليدد الاالغيده وغيرردل مده أشديلء يددركهل 

 .(249)ال لير ةار ال مه
ل لمه   فَ ظال  ال له .. -ة   أنواةه –يدر  النت أ ير ا أود اةشلرة إل  أمر أرا  ال م 

ذاك أه اىس واييه إذ يعنوه ادراسه اىسد وب اىدادَ اللدذاتو ي و دوه اىنظدلر إلد  "أه أرميده 
 -اىفتيدده والرأسدديه –السدديلق ال لددوي  وددوق ك يددر ا أرميدده السدديلق ال ددلررَو فللعالقددلت الدا  يدده 

َ ةمدددة ال وسددير اىداددَو ومهمددل يكدده اهددث ادديه الوهدددات ال لويدده ال ددَ ي كددوه منهددل الددنت ردد

                                                 
(244)

 .441، 442، وإشفا)  النص: 119 -116ينظر: مدخل إلى ملد لغة النص ) ربعة مؤللين(:  
(245)

 .441ا)  النص: ينظر: إشف 
(246)

 .  تحم اسد البروز  و الجهارةمرَّ بنا  
(247)

 .441ينظر: إشفا)  النص:  
(248)

 .441: المصدر السابقينظر:  
(249)

 .172، وملد الد)لة )الداية(: 525ينظر: مناهج النقد األدبظ )دياِشس(:  
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رذ  العالقلت قل م ل ة   الهد  فهو هد  يمكده ا  ادلر صده ه ونهده ملضدوه فدَ التدراءة. 
أّمددل اهددث العالقددلت ادديه رددذ  الوهدددات ال لويدده منوددردة أو مر معدده وادديه الوقددل   ال لرريدده أيًّددل 

ل إاّل ادللرروه إلد  الدنت كله نوةهدل فتدد يدؤّدي إلد  فدروض اعيددة يصدعب ال هتدق مده صده ه
نوسدددهو وذلدددك لسددداايه: أّولهمدددل سدددعه مردددل  االف دددراضو و لنيهمدددل أه اةادددداه الوندددَ يالةدددد اددديه 

وايه الوقل   ال لرريه المهي ه اهل. ولي  معن  ذلدك إرمدل  ردذا الندوه ال دلنَ الرمو  ال لويه 
 .(250)ل ة يه ومكمصال  له."مه الاهثو ا  أه يكوه م ر ا ل ة   النوه اىو  ا  أه يكوه م ر صا  

وقددد اق صددر مشددروه كددونراد ايددرو ة دد   ه يددِ  اىسدد وب فددَ المسدد و  ال لددوي فتدد و فدد ذا كددله 
أي اىلودددددلظ الدالهددددده وال ر يدددددب المدددددلّدي ل لددددده  –ا مكدددددله الاندددددلء أه ي ندددددلو  المعنددددد  أو الشدددددك  

ال  ا ركيدب الرم دهو ؛ فد ه الوصدف الموضدوةَ يهد م أوّ -ومهسنل هل الايلنيه والاالغيده وال ركيدب
امعن   هديد الّسملت الممّي ة ل  راكيب النهويه ةند كل ب ملو  م يهلو  اك شدلف مدد  ار ادل  
ردذ  الميصدد ات ال ركيايده النهويدده )أو اعضدهل( اددلل نظيم الددداللَ ل ن دلي اىداددَ الرامدَ إلدد  إاددداه 

ق اىدبو ويسدد لّ هل كددالم فددردي ممّيدد و فددَ هدديه  ندددري التصدده والسددرد والش صدديلت فددَ ن ددل
 .(251)الكل ب لي علم  م  الكالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(250)

 .127اللغة واإلبداع:  
(251)

 .39ينظر: دليل الدراسا :  
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 الخـــاتـــمــة

الهمددد هلل واسدد  الوضدد و ر يدد  الددنعمو وصددالة  وسددالم ل ة دد  غعددرهِة الععددرِب والعرددمو وة دد  
 تله ال لرريهو وصهاه الميلميهو رايِ  مل سهه ورسم.

     هت أرمد ن ل   رذا الاهث فَ اا َ:
و  دم يعردلِو  المعردَم إلد  ال ركيدبو وردو يسد ند )ال  .1 َح رصف( فَ أشهر معلنيه معرمد

و ويت ددذ مدددا  فددَ الاني دديه: السدد هيه  و والمعنددويص َص فددَ نظلمدده إلدد  الرددلنايه: الشددك 
والعميتددهو وقددد ضددمه الاهددث إلدد  )الرصددف( مددل دعر  مدده قواةددد الصددوت السدديلقيه؛ 

معن  ومدددل يدددؤّدي إليددده مددده سددديلق المعردددم ل نلسددداهل مددد  الماددددأو وصددد  هل الو يتددده ادددلل
 وال ركيب.

دعر  )الرصددددف( ة دددد  المسدددد و  النّصددددَ  هددددت مسددددمّيلت ةديدددددةو َأار رددددل: )االّ سددددلق(و  .2
و)السددددداك(و و)ال ضدددددلم(و وأقراهدددددل إليددددده اشددددد تلق ل: )ال دددددراا  الرصدددددوَ(و وك دهدددددل  عاصدددددرع ةددددده 

ي ندلو  النظدلم والوسدي ه )ال ملسك الشك َ(و الذي يععن  ا ملسدك الانيده السد هيه ل دنتو و 
 ال َ  را  مرموةه مه الرم و فَ المس ويلت الصو يه والمعرميه وال ركيايه.

ال لدده العرايددده واسددعه م ولة دددهو  سدد وةب الهدددديث مدده مندددلر  ال لدده ومالد هدددلو لكددده  .3
النت  اىصمو وال  ايق الم عسصف ل  ك المنلر  ة يهلو مه المصد  ى وال تعيددو إلد  

يددددد و يِ ددددد د اللهددددددف المدددددراد مددددده مولة ددددده   دددددك المندددددلر  مددددد  مواّدردددددل اةردددددراء وال وع
ونصوصدددهل ...؛ اددد  يردددب  مهددديت اىنسدددب مددده ال سدددميلتو واىوفدددق مددده ال ددددرق 
والدندظعمو لععرفهددل ال لدوي السدد يمو وركدل   نظلمهددل الرصديه؛ فددال يع َ َ دف إاّل فددَ الوددروه 

ل يشدددديه ذوقهددددلو أو يسددددوم وال يعر هددددد إاّل فددددَ الوسددددي ه وال صددددنيفو وال  صدددد ا  امدددد
 االغ هلو أو يهيض دةل مهل ال ركيايه مه صرف ونهو  ...

فيكدددوه ال هدددديث مر يهدددل لسدددمل هل الدفيندددهو ومعددد ص  ا ىصدددولهل الم يندددهو وال يهرانههدددل اعدددد ذلدددك مهدددضع 
واهلل  ال ت يدددو ةدده صددل ب ال رديدددو ف عرمدد  اددللعر  والضدديقو والعصددايه والرمددودو مدده ادديه ال لددلت.

 موفق.      ال
 الباحثة                                                                     
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 مصادر البحث ومراجعه

: العربية والمترجمة  .أّوًلا
 القرآن الكريم

و 9مصددرو   -أسد  ة ددم ال لددهو مددلريو  دليو أ. د. أهمددد م  ددلر ةمددرو ةدللم الك ددبو التددلررة .1
 م.1779 -ه1417

لسدديه فددَ العالقدده ادديه الددنت والنهددو والداللددهو  ددتليف: رورسددت تي ناددريو رددردا إسددهلملت أس .2
ررو  ررمه: أ. د. سعيد هسه اهيريو مؤسهسه الم  دلر ڤك يمنوفو  يروريد شميثو دي ر فيه

 م.2229 -ه1429و 1مصرو   -ل نشر وال و ي و التلررة

دددلو دراسددده لسدددلنيه نّصدددّيهو د. ر .3 معدددله ةادددد الكدددريمو الندددلدي إشدددكلالت الدددنتو المدا  ددده أنموذر 
و 1الملددددربو   -السددددعوديهو والمركدددد  ال تددددلفَ العراددددَو الدددددار الايضددددلء -اىداددددَو الريددددلض

 م.2227

اىصوات ال لويهو د. إاراريم أني و نشر: مك اه اىنر و المصريهو  ا : م اعده مهمدد ةادد  .4
 م.2229 -ه1429الكريم هّسلهو 

أم انيوّيددلتو  هريددر و تددديم: ف ددري صددللىو المؤسسدده  تفددلق النظريدده اىدايدده المعلصددرةو انيوّيدده .5
و 1اىردهو   -لاندددلهو رمعيددده النتّدددلد اىردنيددديهو ةّمدددله -العرايددده ل دراسدددلت والنشدددرو ايدددروت

 م.2229

الادي  ايه الاالغه العرايه وال سلنيلت النصيهو د. رمي  ةاد المريدو الهي ده المصدريه العلمده  .6
 مو د.  .1779ل ك لبو 

دددد اددده ةدددلمر اددده هايدددب الِهْمَيدددري الاددددي  فدددَ  .9 وصدددف الرايددد و ىادددَ الوليدددد إسدددملةي  اددده مهمه
ه(و  هتيددق ودراسدده و ع يددق: د. ةاددد اهلل ةاددد الددرهيم ةسدديالهو 442اةشدداي َ )ت قريا ددل مدده 

 م.1799 -ه1429و 1السعوديهو   -دار المدنَو رّدة

ه(و  هتيددق: 414ي )تالاصددل ر والددذ ل رو لع ددَ ادده مهمددد ادده العّاددل و أاددَ هّيددله ال وهيددد .9
 و د. ت.1لانلهو   -وداد التلضَو دار صلدرو ايروت

(و ضدمه س سد ه ةدللم المعرفدهو 164ك دلب )الوة م النتو د. صال  فض و  االغه ال  لب .7
س س ه ك ب  تلفيه شهريه يصدررل المر   الدو نَ ل  تلفده والوندوه واادابو الكويدتو د.  و 

 د. ت.

ه(و  هتيق وشدر : ةادد السدالم 255ةمرو اه اهر الرلهظ )ت الايله وال اييهو ىاَ ة مله .12
مصددرو م اعدده المدددنَ )المؤسسدده السددعوديه  -مهمددد رددلروهو نشددر: مك ادده ال ددلنرَو التددلررة

 م.1779 -ه1419و 9امصر(و  
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داللدده السدديلقو د. ردهة اهلل ادده ردة ادده ضدديف اهلل ال  هددَو رلمعدده أم التددر و معهددد الاهددوث  .11
 ه.1424و 1رهمهو ضمه س س ه الرسل   الموص  ا اعهلو  الع ميه فَ مكه المك

ه(و  هتيدق 491دال   اةةرل  فَ ة م المعلنَو لإلملم أاَ اكدر ةادد التدلرر الررردلنَ )ت .12
 م.2221 -ه1422و 1و ع يق: سعد كريم الوتَو دار اليتيه ل نشر وال و ي و  

عيدددده ل دراسددددلت والنشددددر دليدددد  الدراسددددلت اىسدددد وايهو رو يددددف ميشددددل  شددددريمو المؤسسدددده الرلم .13
 م.1794 -ه1424و 1لانلهو   -وال و ي و ايروت

ه(و  هتيق وشر : 296الشعر والشعراءو لعاد اهلل اه مس م اه ق ياه الدينوريو أاَ مهمد )ت .14
 مو د.  .1792مصرو  -أهمد مهمد شلكرو دار المعلرفو التلررة

ه(و 921ي الت تشدندي )تصاى اىةش  فَ صنلةه اةنشلو ىهمد اه ة دَ اده أهمدد الود ار  .15
 م.1799و 1سوريلو   - هتيق: د. يوسف ة َ  وي و دار الوكرو دمشق

ه(و 373الصصهل و  لي ال له وصهل  العرايهو ىاَ نصدر إسدملةي  اده هّمدلد الردورري )ت .16
 -ه1429و 4لانددددلهو   - هتيددددق: أهمددددد ةاددددد اللوددددور ة ددددلو دار الع ددددم ل ماليدددديهو ايددددروت

 م.1799

لدددنت )نصدددوت م ررمددده(و  دددتليف: مرموةددده مددده ة مدددلء اللدددربو إةدددداد العالمل يددده وة دددم ا .19
 -الملربو وايروت -و ررمه: د. منذر ةيلشَو نشر: المرك  ال تلفَ العراَو الدار الايضلء

 م.2224و 1لانلهو  

لاندلهو  -ة م الدالله العراَو النظريه وال  ايقو د. فلي  الدايدهو دار الوكدر المعلصدرو ايدروت .19
 م.2226 -ه1429و 2سوريلو وال نويذ ال الةَ لدار الوكر ادمشقو   -شقودار الوكرو دم

ة دددم الداللدددهو أهمدددد م  دددلر ةمدددرو مك اددده دار العرواددده ل نشدددر وال و يددد و الكويدددتو وسدددلةدت  .17
 م.1792 -ه1422و 1رلمعه الكويت ة   نشر و  

والنشددرو ة دم الداللدهو  ييدر ريدروو  ررمده: د. منددذر ةيلشدَو دار  دال  ل دراسدلت وال ررمده  .22
 مو د.  .1772سوريلو  -دمشق

ة ددم ال لدده النّصددَو ادديه النظريدده وال  ايددقو دراسدده   ايتيدده ة دد  السددور المّكّيددهو د. صدداهَ  .21
 م.2222 -ه1431و 1مصرو   -إاراريم الوتَو دار قالء ل  الةه والنشر وال و ي و التلررة

مصرو  -اادابو التلررة ة م لله النتو النظريه وال  ايقو د. ة ة شا  مهمدو نشر: مك اه .22
 م.2227 -ه1432و 2 

و Oxford University Pressةراددَو  -إنر يدد ي -قددلمو  أكسددوورد الهددديثو إنر يدد ي .23
 م.2222و 4 

لانددلهو  -لسددله العددربو لمهمددد ادده مكددرم ادده منظددور اىفريتددَ المصددريو دار صددلدرو ايددروت .24
 و د. ت.1 
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ددلو ليندددة قّيددل و مك ادده اادابو  لسددلنيلت الددنتو النظريدده وال  ايددقو متلمددلت الهمددذانَ .25 أنموذر 
 م.2227 -ه1432و 1مصرو   -التلررة

لسلنيلت النتو مدد   إلد  انسدرلم ال  دلبو مهمدد   دلاَو المركد  ال تدلفَ العرادَو الددار  .26
 م.2226و 2لانلهو   -الملربو ايروت -الايضلء

 م.2229 و2ال سلنيلت والداللهو د. منذر ةيلشَو نشر: مرك  اةنملء الهضلريو   .29

و 5مصدددددرو   -ال لدددده العرايدددده مانلرددددل ومعنلردددددلو أ. د. َ ّمددددلم هسددددلهو ةدددددللم الك ددددبو التددددلررة .29
 م.2226 -ه1429

ة دددددم اىسددددد وب العرادددددَو شدددددكري مهّمدددددد ةّيدددددلدو ان رنلشدددددونل  ادددددر   مادددددلدلال لددددده واةادددددداهو  .27
(International Press  و)م.1799و 1 

 م.2211 -ه1432و 1لانلهو   -العرايهو ايروتمالدل ال سلنّيلتو د. أهمد مهّمد قّدورو الدار  .32

مد   إل  ة م النتو مشكالت انلء النتو  تليف:   سيسدالف وأور نيدلكو  ررمده و ع يدق:  .31
 -ه1424و 1مصرو   -أ. د. سعيد هسه اهيريو مؤسسه الم  لر ل نشر وال و ي و التلررة

 م.2003

ن  دريسدد رو إلهددلم أاددو غ الددهو مددد   إلدد  ة ددم للدده الددنتو  ددتليف: رواددرت دياددو غراندددو ولولددل .32
 م.1772 -ه1413و 1ة َ   ي  همدو م اعه دار الك بو  

ه(و شددر  و ع يددق: مهمددد أاددو 711الم رددر فددَ ة ددوم ال لدده وأنواةهددلو ل عاّلمدده السدديو َ )ت .33
الوضدددد  إاددددراريمو ومهمددددد رددددلد المددددول و وة ددددَ مهمددددد الارددددلويو المك ادددده العصددددريهو صدددديداو 

 .م2227 -ه1432لانلهو  -ايروت

اريدورو  ررمده: ةادد التدلدر فهديم  -ندوا و غدلري -المص  هلت المول يى فَ ال سلنيلتو ملري .34
 م.2007و 1الر ا رو   -الشيالنَو سيدي ا عّال 

 -ةراددَو د. مهمددد ة ددَ ال ددولَو مك ادده لانددلهو ايددروت -معرددم ة ددم ال لدده النظددريو إنر يدد ي .35
 م.2227و 3لانلهو  

ه(و  هتيددق وضددا : 375مددد ادده فددلر  ادده  كرّيددل )تمعرددم متددليي  ال لددهو ىاددَ الهسدديه أه .36
إيراهو د.  -ةاد السالم مهّمد رلروهو دار الك ب الع ميهو إسملةي يله نروَو  يلاله ارمو قم

  و د. ت.

الملددددربو  -المودددلريم معددددللمو مهمدددد مو ددددل و نشددددر: المركددد  ال تددددلفَ العراددددَو الددددار الايضددددلء .39
 م.1777و 1لانلهو   -ايروت

و 1العددراقو   -هو د. اشددر  موسدد  صددللىو دار الشددؤوه ال تلفيدده العلمددهو الدددادالموّكددرة النتديدد .39
 م.2229

 -ه1422منددلر  الاهددث فددَ ال لددهو د.  ّمددلم هّسددلهو دار ال تلفددهو الدددار الايضددلءو الملددربو  .37
 مو د.  .1797
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د دي ِشدد و  ررمدده: د. مهمددد يوسددف نرددمو ِڤددادديه النظريدده وال  ايددقو دي منددلر  النتددد اىداددَو .42
لاندددلهو الالشددد راك مددد  مؤسسددده فدددرنك يه  -ه: د. إهسدددله ةّادددل و دار صدددلدرو ايدددروتمرارعددد

 مو د.  .1769ل  الةه والنشرو 

مددور   ددلريخ ة ددم ال لدده فددَ اللددربو رواددرت رنددري رواندد و  ررمدده: د. أهمددد ةددوضو ةددللم  .41
( ضددمه س سدد ه ك ددب  تلفيدده شددهريه يصدددررل المر دد  الددو نَ ل  تلفدده 229المعرفددهو الك ددلب )

 م.1779و 3وه واادابو الكويتو  والون

 -نهو النتو ا صرل  رديد فدَ الددر  النهدويو د. أهمدد ةويودَو مك اده  ردراء الشدرقو التدلررة .42
 م.2221و 1مصرو  

نهدو الدنتو اديه اىصدلله والهدا دهو ل ددك ور أهمددد مهمدد ةادد الراضدَو نشدر: مك اده ال تلفدده  .43
 م.2229و 1مصرو   -الدينيهو التلررة

 -لانددددلهو والدددددار الايضددددلء -اى رددددر ال ّنددددلدو المركدددد  ال تددددلفَ العراددددَو ايددددروتنسدددي  الددددنتو  .44
 م.1773و 1الملربو  

الددددنت وال  ددددلب واةرددددراءو رواددددرت دي اورراندددددو  ررمدددده: د.  ّمددددلم هّسددددلهو ةددددللم الك ددددبو  .45
 م.2229 -ه1429و 2مصرو   -التلررة
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