
   
 

 

 

ويتم ذلك عبر تشابو النص مع نصوص أخرى في  :مبدأ التشابو
 .القضية التي يقاربها

الرئيسية[  ويقصد بو الموضوع الرئيسي/ ]النواة :مبدأ التغريض
 .الذي يتمحور حولو الخطاب المدروس

 االنسجام يتجلى في المظاىر اآلتية بأن ليمكن القو توضيح لو ل
بحضور الوحدة الموضوعية إضافة إلى  :الترابط الموضوعي-1

الحديثة و التي  الوحدة العضوية التي تتجسد في القصيدة
تجنب التناقض و االنتقال غير المبرر من فكرة إلى  تقتضي
 .. ال تربطها بها صلة منطقية أخرى

 :التكرار و التدرج-2

ذلك أن صاحب النص يذكر أحيانا في مرحلة من مراحل النص 
و ممهدا  بالالحق ربط السابق أمرا ما سبق ذكره ، محاوال بذلك

 .االنتقال إلى معلومات جديدة

 و ذلك من منطلق أن كل كيان لغوي :مبدأ االختتام-3
النص الذي ال  يستوجب أن يتكون من مقدمة ، عرض، خاتـمة و

فال  يختتم يفقد الكثير من انسجامو و ال يـمكن إدراك غايتو. لذا
بد من رسم خطة معينة تبدأ من نقطة ما و تنتهي إلى نتيجة أو 

 .خاتـمة

 .بتحديد نـمط معين للنص :الهوية و االنتماء-4
 أنواع الربط:

طرق الربط الموجودة في النص في خمسة أنواع ىي: الربط 
بالضمير، الربط باإلبدال، الربط بالحذف، الربط باألدوات، 

         الربط الداللي أو الربط باأللفاظ .

  
 
 

 
 

 وإحالة مقالية أو نصية عندما تحيل إلى عنصر النص
الوسائل اللغوية المعتمدة في اإلحالة نجد ومن  ..داخل النص

 ...وأسماء اإلشارة الضمائر
 و لتلخيص و توضيح ما سبق يمكن القول بأن :

 :أدوات االتساق
وذلك بالوصل بين أواصر مقطع ما أو مقاطع في : االحالة1-

و حللتها(  القصيدةمثل: )قرأت  كاإلحالة بالضمير النص ،
 فالضمير الهاء يحيل إلى ما قبلو

و التي يأتي فيها الُمحال إليو بعدىا  االحالة الى الالحق و ىناك
 (..مثل قولنا : )و ىو ما نذكره فيما يأتي،..كما سيتبين الحقا

حروف العطف و الجر و األسماء الموصولة، أسماء -2
 . اإلشارة

 مرادفو أو ما يدل عليوكتكرار اللفظ أو  :التكرار-3

و يتم بفضل األدوات المنطقية:مثل أدوات الشرح : الوصل4-
 و التعليل، التوضيح، التمثيل، التعاقب الزمني

الظــاىرة والخفيــة التــي  العمليــاتىــو مجمــوع  االنسججم  -2
مجموعـة  تجعل قارئ خطاب ما قادرا على فهمـو وتأويلـو،وىناك

ـــق االنســـجام ـــي تســـاىم فـــي تحقي ـــادئ والعمليـــات الت  :مـــن المب

ويتشكل من عالقة النص بالقارئ مما يمكنو مـن  :مبدأ السياق
 ... تحيـــــــــــد  ـــــــــــروف القضـــــــــــية وزمانهـــــــــــا ومكانهـــــــــــا

ويرتبط بقرائن النص التـي يـلول بعضـها  : مبدأ التأويل المحلي
 .بعضا ،فنعرف موضوع النص والعالقات والقرائن التي تربط بـين

 عناصره

 

 
 
 

 
 تمهيد : 

البكالوريــا مــن  أســةلةال تخلــو دراســة نــص أدبــي و ال ســلال مــن 
زامــــا علينــــا التســــاق أو االنســــجام و لــــذلك كــــان لســــلال عــــن ا

توضـــيح ىـــذه المســـائل فـــي إطـــار قواعـــدىا ومبادئهـــا  و بـــذلك 
 ننتقل إلى توضيح المسائل التالية :

 الفرق بين االتساق و االنسجام بشكل عام: -1

التماســـك الحاصــل بـــين المفـــردات  ذلـــك ىــو االتسججج  -1
، وىـــذا التماســـك يتـــأتلى مـــن خـــالل  والجمـــل المشـــكلة للـــنصل

ــــنص ، وىــــذه  ــــين العناصــــر المشــــكلة لل وســــائل لغويلــــة تصــــل ب
بـين عناصـر  حققـ  االتسـاق التركيبـي والـداللي الوسائل اللغوية

 .الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص

بوسائل لغوية كالوصل الذي يكون  ويتحقق:االتساق التركيبي
واألسـماء الموصـولة)الذي ـ  (...بأدوات الـربط )و ـ أو ـ ف ـ مـم

أقصــد...(  التــي ـ الــذين ...( وحــروف التفســير )أي ـ أعنــي ـ
 . وتحقـــق الــــربط عبــــر عمليــــة الوصــــل بــــين متواليــــات الــــنص

باإلحالــة وىــي عالقــة دالليــة بــين ويتحقــق  :االتساااق الااداللي
تكون إحالـة قبليـة عنـدما  عنصر محيل وعنصر محال إليو وبهذا

العنصــر  تحيــل إلــى مــا ســبق ، وإحالــة بعديــة عنــدما تحيــل إلــى
 الالحق،كما تكون اإلحالة مقامية عندما تحيل إلى عنصر خارج 

 الترابط و الوصل في النص األدبي

 و الفرق بين االتساق و االنسجام
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 مطوية مراجعة دروس السنة

 الثالثة يف مادة األدب العربي
 "الشعبمجيع  "

 

  
  
  

 
  
  
  
  
   
   
  
   

 

                    

 

 
ات مثل: من، استخدام كلم كل، جميع، أجمع، نفس، عين. .

 عدد من، عدة، جميع، كثير، األول والثاني،امنان .
استخدام كلمات ليس لها مرجع محدد مثل: المرء،   ·   

  اإلنسان، الشخص، الناس، قوم .
 : بالحذف الربط -3

مثل حذف كلمة او أكثر وقد تكون الكلمة المحذوفة اسماً 
أو فعاًل مثل استخدام "سأفعل، فعل ، ال أستطيع، يمكن، من 

 ·ربما، أليس كذلك، وىو كذلك"  المحتمل، يحتمل،
  باألدوات الربط-4
أدوات وكلمات العطف مثل "الواو، أيضا، إضافة إلى ذلك، · 

 وكذلك، كما" .
أدوات السبب مثل "لهذا، بسبب، نتيجة لذلك،إذن، لهذا  ·

 السبب، لذا، من ىنا" .
أدوات تشير إلى الزمان مثل "أمناء، قبل، بعد، حينةذ، بعد · 

 ذلك، في الوق  نفسو، أخيرا، سابقاً، أوال، 
أدوات وكلمات االستثناء واالستدراك والتناقض مثل: ·   

"لكن، على الرغم من، إال أن، إال، من ناحية أخرى، على 
عكس ذلك، على النقيض من ذلك، ومن جانب آخر ، 

  ومن جهة أخرى" .
 (باأللفاظ بطالر (الداللي الربط
، مضغ، بلع،  استخدام كلمات من مجموعة داللية واحدة مثل "· 

 ىضم، امتصاص، معدة، أمعاء، إخراج، بلعوم
 تكرار الكلمة في النص .·    
 

 
 

 :باإلحالة بالضمير أو الربط -
استخدام الضمائر مثل ضمائر الرفع والنصب المنفصلة ·

 .وضمائر الرفع والنصب المتصلة 
 استخدام المطابقة في التذكير والتأنيث .·
استخدام أسماء اإلشارة مثل : ىذا، ىذه، ىذان، ىاتان، .

 ىلالء، تلك، ذلك.
استخدام األسماء الموصولة مثل: الذي التي اللذان اللتان ·

 الذين اللواتي الالتي .
 استخدام  روف المكان مثل: ىنا ، ىناك .·
 ...ن، حينةذ، بعد ذلك، استخدام  روف الزمان مثل: اآل·
استخدام  روف الزمان مثل: اآلن، حينةذ، بعد ذلك، قبل ·  

 حينةذ، آنذاك، حينذاك، عندئذ، عندىا، حينها، اآلن .  ذلك،
 استخدام أل التعريف .·    
استخدام كلمات تشير إلى المقارنة والمفاضلة والمماملة ·    

مثل: ذات، نفس ، مثل أكثر، أقل، يعادل، يكافئ، يساوي، 
 الخ .··يمامل، بالمثل، أكبر، أصغر

 : لباإلبدا الربط-2
   استخدام كلمة مرادفة تحمل نفس معنى كلمة سابقة·
لإلشارة إلى كلمة سابقة استخدام اسم الفةة العامة أو الصنف ·

 مثل )حيوان، أسد( .   تنتمي إليها
استخدام كلمة عامة جامعة لإلشارة إلى كلمة سابقة محددة ·   

 مثل )مشكلة : تخريب(.

    استخدام كلمات التوكيد مثل: كال، كلتا، كل من، بعض،· 

 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  
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 الترابط و الوصل في النص األدبي

 االنسجام و الفرق بين االتساق و

 

            

 

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


