
 ملخص آليات االّتساق 

بكوهنا وحدة لغوية مغلقة، مع الوقوف بنية النصوص  بدراسة هتمّ فإنّو علم ي لسانيات النص  لبالنسبة 
 على شىت عناصرىا اليت هبا يكتسب النص استقامتو.

وىذه  ،ترابط اجلمل يف النص مع بعضها بعضا بوسائل لغوية معّينة (cohesion) باالت ساقونقصد 
، احلذف، الوصل، يف اإلحالة محمد خطابيلنص َحَصَرىا بط تظهر يف شكل االيت تسهم يف الرّ  سائلالو 

 واالستبدال. والتكرار

أي أهّنا استخدام عنصر لغوي يعود على  ،ياتالعالقة القائمة بُت األمساء واملسمّ  ىي اإلحالة -1
 إّما داخل النص  أو خارجو. ى أو الحق لواسم أو مسمّ 

 :إىل نوعُت رئيسيُت ( Référence ) اإلحالةتنقسم 
ب من القارئ أن يلتفت تتطلّ ، و غة دائما حتيل إىل خارج النصباعتبار أّن اللّ  (Exophorie) مقامية 

على  فَ  يتعر  كّل ىذا حىّت   ،ألحداث أو املواقف احمليطة بالنصخارج النص كإحاطتو بسياق احلال أو اإىل 
 العنصر احملال إليو

أي أّن العالقات اإلحالية تكون داخل النص،  ،وىي إحالة إىل داخل النص (Endophoric) يةونص   
اإلحالة  . وتنقسم بذاهتا إىلجوع إىل ما سبق أم باإلشارة إىل ما سوف يأيت داخل النصسواء أكان بالرّ 

أمثلتها:ارسم شجرة من ابق ، و أو على السّ  ى أيضا اإلحالة بالعودة:وتسمّ (Anaphoric Référence ) القبلية
 Cataphoric)اإلحالة البعدية  وىناك أيضا فضمَت الغيبة اهلاء يعوُِّض لفظة الشجرة،، فيها عصفور

Référence): وتسّمى أيضا باإلحالة على الاّلحق. 
دّل عليو دليل يف بشرط أن ي حذف جزء من اجلملة الثانية، بأنّويعرّفو  : (Ellipsis)الحذف  -2

 األوىل،مثال ذلك:اجلملة 
 أين رأيت السّيارة؟يف الشارع.    
 .فاحملذوف من اجلملة الثانية:رأيتها    



 صها بطريقة تفصيلية فيما يلي:حلذف نلخِّ اأنواع 
 ويعٍت احلذف االمسي عندمها حذف اسم داخل املركب االمسي، ومثال ذلك:حذف االسم: - أ

Which hat will you wear ?-this is the best 
 )أي قبعة ستلبس؟ىذه ىي األحسن(.   

قد حذفت يف اجلواب، وكما يقّرر الباحثان ذلك فإن احلذف االمسي ال يقع إال يف القبعة واضح أّن 
 .(Common Nouns)األمساء املشًتكة 

 ويُقصد باحلذف الفعلي حذف الفعل داخل املرّكب الفعلي، ومثال ذلك:حذف الفعل: - ب
Have you been sweming?-yes, i have 

 )ىل كنت تسبح؟نعم،فعلت(      
 وىو احلذف داخل اجلملة أو شبو اجلملة، ومثال ذلك:حذف الجملة أو شبو الجملة: - ج

How much does is cost ? 
 (مخس جنيهات-)كم مثنو؟

ابق بشكل حق مع السّ الوصل بأنّو حتديد للطريقة اليت يًتابط هبا الاّل ب أو ما يسّمى العطف -3
النص عبارة عن مجل متعاقبة خطّيا، ولكي تدرك كوحدة متماسكة حنتاج إىل م، وأّن منظّ 

 .عناصر رابطة متنّوعة تصل بُت أجزاء النص
ها علماء النص يف يت عّول عليي الّ ماسك النصّ من أىّم وسائل التّ  (Repeated) كرارالت   -4

 Repeatedح تعريفا لو حتت  مصطل (Crystal) كريستالقد ذكر ل، و حتليلهم للنصوص

 .واجلزء" عبَت الذي يكّرر يف الكلّ التّ نّو:"بأ
 كرارالت  يوّضح فنجده  ،(Crystal) كريستالمبنأى عّما ذكره  يإبراىيم الفق  ومل يكن 

(Repeated)  ّفظ نفسو أو بأنّو:"إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو مجلة أو فقرة، وذلك بالل
ماسك النصي بُت عناصر النص حتقيق التّ ها بالًتادف، وذلك لتحقيق أغراض كثَتة أمهّ 

 .املتباعدة"



ر مجلة كاملة بل قد تتكرّ  فقط، ال يقتصر على عدد من األلفاظ يف اجلملة  (Repeated) كرارالت  ف
نفسها بل قد  كرار فقط بالكلمةوقد تتكّرر فقرة ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ال َيشًتط أن يكون التّ 

 ساق النصي.ي إىل االتّ يؤدّ سكّل ذلك و  تستعمل املًتادفات،

 يف أربعة أشكال: كرارالت  ويأيت 
 املرجع واحد.فظ واملعٌت و وىو تكرار اللّ :full récurrence))ام أو المحضكرار الت  الت   - أ
وىو ما يكون باالستخدامات املختلفة للجذر :partial récurrence))التكرار الجزئي - ب

 غوي.اللّ 
لو إال اهلل إال ويشمل الًتادف والعبارة املوازنة، كقولنا "فظ مختلف:تكرار المعنى والل        -ج

 وحده ال شريك لو".
 .وذلك بتكرار البنية مع ملئها بعناصر جديدة:(parallélisme) التوازي       -د

 


