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 شكر وتقدير
َرب ِّ َأْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَِّتِّ أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن  ﴿بسمميحرلا نمحرلا هللا  

ْلِنِّ بَِّرْْحَتَِّك ِفِّ عَِّبادَِّك الصَّاِلِِّّنَي  ًا تَ ْرَضاُه َوأَْدخِّ  91: اآليةسورة النمل،  ﴾أَْعَمَل َصاِلِّ
هللا عز  وجل  ساجدين حامدين له على : من هذا املنطلق نتوج ه ابلشكر إىل

حسن توفيقه وعلى فضله ونعمته أن هداان وأمد ان العزم واإلرادة والصرب 
 .إلمتام هذا العمل املتواضع

والذي مل  ،"طارق بوخلصامي"كما نتقد م جبزيل الشكر إىل األستاذ املشرف 
يبخل علينا بنصائحه القيمة النابعة من جتربته الطويلة ِف ميدان البحث 

 .العلمي ومتابعته املتواصلة إلجناز هذه الد راسة وصربه الطويل علينا
وِف األخري ال يسعنا إال أن نضع بني يديك مثرة حبثنا هذا الذي دعمته 

، رعاك هللا بريابهتمام وثقة كبرية، كما نشكر لك صربك وتفهمك الك
 وجزاك خري اجلزاء

 
 

 
 



 

 

 إهداء
 إىل جهدي مثرة أهدي ،هعلي أان ما إىل وصوللل والقوة ابلصرب ومدين رعاين الّذي هلل احلمد
 بفيض جيري صافيا حبرا وكانت بنصائحها، دريب أانرت الّت  حيايت، يف إنسانة وأغلى أعز

 القوة منحتين من إىل الفرح، ومشوع البدر بضياء حيايت زينت من إىل والبسمة، احلب
 قليب على الغالية إىل دراست، مواصلة يف سببا وكانت الّدرب، ملواصلة والعزمية

 .هللا حفظك "أمي" 
 الّذي إىل الصعاب، وذلل أجلي من عمره أفىن من إىل الطريق، يضيء نرباسا كان  الّذي إىل

 .عمره يف هللا أطال "أيب" اسعيد اوعيش طويال راعم له أمتىن
 عمرمها وأطال هللا رعامها جديتو  جدي إىل

 ابمسه كل األعزاء وأخوايت إخويت كل  إىل
 دريب ينري سندا وكانت معنواي ساندتين الت "صباح" أخي زوجة إى

 بعيد من أو قريب مىن البحث هذا يف ساعدين من كل  إىل
 .ورعاهم هللا حفظهم

                                                                                                                             
 "منال"



 

 

 إهداء
 إىل جهدي مثرة أهدي ،هعلي أان ما إىل وصوللل والقوة ابلصرب ومدين رعاين الّذي هلل احلمد
 بفيض جيري صافيا حبرا وكانت بنصائحها، دريب أانرت الّت  حيايت، يف إنسانة وأغلى أعز

 القوة منحتين من إىل الفرح، ومشوع البدر بضياء حيايت زينت من إىل والبسمة، احلب
 قليب على الغالية إىل دراست، مواصلة يف سببا وكانت الّدرب، ملواصلة والعزمية

 .هللا حفظك "أمي" 
 الّذي إىل الصعاب، وذلل أجلي من عمره أفىن من إىل الطريق، يضيء نرباسا كان  الّذي إىل

 .عمره يف هللا أطال "أيب" اسعيد اوعيش طويال راعم له أمتىن
 والت الّدراسي املشوار هذا يف وساندتين دعمتين الت وحفظها هللا رعاها "فطيمة" جديت إىل

 بدعائها ايوم علي تبخل مل
 ابمسه فرد كل  وعمايت أعمامي إىل

 "إميان خولة، أمرية، وسيم، :العزيز عبد" األعزاء وأخوايت إخويت كل  إىل
 ورعاهم هللا حفظهم

                                                                                                                             
 "وسام"
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عرف الّدرس اللغوي يف اآلونة األخرية تطّورات عّدة سامهت يف ظهور فروع جديدة له، ولعّل من أهّم هذه 
وهو فرع لساين بكر تشّكل يف أواخر الستينات وبداية  الفروع لسانيات النّص أو ما يصطلح عليه بعلم النّص،

السبعينات من القرن املاضي، وقد جاء هذا العلم ليثبت أن اجلملة أضحت غري كافية لكّل مسائل الوصف 
اللغوي، متجاوزا إايها إىل دراسة النّص ابعتباره الوحدة الكربى يف التحليل، ذلك أّن حتليل اجلملة يُعدُّ قاصرا يف 

فهو  ،(النص)يف البنية اللغوية الكربى ن سياقها اللغوي املتمّثل راسات اللغوية، إذ ال ميكن دراستها منفصلة عالدّ 
الوحدة األنسب للتحليل والتفسري، وهو الصورة النهائية اليت يتّم عن طريقها التواصل بني أفراد اجملموعة اللغوية، إاّل 

مجلة من املعايري واليت جتعل منه كاّل  علىا قابال للفهم إاّل بتوّفره متماسك   ابط  ات ال يكون م( النص)أّن هذا األخري 
، اللذان يعّدان من املفاهيم األساسية يف األحباث والّدراسات اليت تندرج "االّتساق واالنسجام"موّحدا من أبرزها 

ومن أهّم القضااي اليت لقيت  يف جمال علم النص، فهما من أهّم املسائل اليت تطرحها لسانيات ما بعد اجلملة،
آليات على ذلك جاء حبثنا موسوما بعنوان  دراستهم للنصوص وحتليلها، وبناء   اهتماما كبريا من قبل العلماء يف

التعّمق يف أغوار : ، والذي تكمن أمهّيته يف"فيصل األمحر"لــ "ما وراء اخلرائط"يف قصيدة  االّتساق واالنسجام
فمن ّيته، ومتّيزه عن غريه من النصوص، كون هذين املعيارين من أبرز املعايري اليت حتّقق للنص نصلسانيات النّص،  

 .ا من عدمهكن معرفة متاسك الّنصوص وترابطهخالهلما مي
 :وقد كان اختياران هلذا املوضوع مبنيا على دوافع موضوعية وأخرى ذاتية

 : أّما املتعّلقة ابجلانب املوضوعي فتتمّثل يف
 .أمهّية الّدراسات املتعّلقة ابلتحليل النّصي والقائمة على حتديد آليات االّتساق واالنسجام -
 ".ما وراء اخلرائط"حماولة معرفة دور كّل من االّتساق واالنسجام يف ترابط وتالحم أجزاء قصيدة   -
، إذ (املقاربة ابلكفاءات)ر األمهّية الكربى آللييت االّتساق واالنسجام يف النظام التعليمي اجلديد يف اجلزائ -

استخراج أدوات الوصل، اإلحالة : يتفّحصهما يف النصوص التعليمية من خالل أصبح املتعّلم
 .إخل، زايدة على إظهار كفاءته يف كتابة نصوص متابطة متالمحة دون االكتفاء ابجلمل املفردة...التكرار

 :يف حني  أن املتعّلقة ابجلانب الذايت فهي
رغبتنا امللّحة يف التعّرف أكثر على آليات االّتساق واالنسجام ومدى حتّققهما يف القصيدة املدروسة وقد  -

 .لنذرة مثل هذه الّدراسات حوهلا" فيصل األمحر"ـلــ" ما وراء اخلرائط"وقع اختياران على قصيدة 
، وما مدى حتّققهما يف (االّتساق واالنسجام)إثراء الرصيد املعريف حول هذين اآلليتني  الرغبة يف -

 .الّنصوص الشعرية
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 .إثراء املكتبة اجلزائرية مبثل هذه الّدراسات -
ما "قصيدة يف ( االّتساق واالنسجام) حتقق آليات ما :وقد انطلقنا يف حبثنا هذا من إشكالية رئيسية مفادها

   ؟"فيصل األمحر"ل" وراء اخلرائط
؟ وما يف سامهت يف اّتساق القصيدة وانسجامهاك: هذه اإلشكالية تفّرعت عنها أسئلة فرعية هي

 وظائفها؟
 ؟"ما وراء اخلرائط"قصيدة ّتساق واالنسجام يف ما دور آليات اال -

لة على مشتم نتائج أفضل قمنا ببلورة خطّة حبثلإلجابة على هذه اإلشكاليات وبغرض الوصول إىل 
 مقّدمة، مدخل، فصلني، وخامتة إضافة إىل ملحق، مع اإلشارة إىل أّن هذه الّدراسة نظرية تطبيقية يف الوقت ذاته

 :وفيما يلي تفصيل لذلك
 تاملفاهيم األساسية يف لسانيا: بعد املقّدمة اليت أّسسنا من خالهلا ملوضوع البحث، جاء املدخل املعنون بــ

تقلنا إىل الفصل نصية، االّتساق واالنسجام، مّث انالنّص، اخلطاب، ال: والذي تناولنا فيه مفهوم كل من النّص،
، والذي قمنا فيه مبعاجلة كّل من "فيصل األمحر"ل" ما وراء اخلرائط" ساق يف قصيدةآليات االت :األّول املعنون بــ

ي الذي يتكّون ، واالّتساق املعجم(احلذف، الوصل اإلحالة، االستبدال،: )االّتساق النحوي الذي يتكّون من
آليات : ، مع تطبيق كّل عنصر على القصيدة املدروسة، أّما الفصل الثاين فكان بعنوان(امضالتكرار والت: )من

السياق : ، والذي اشتمل على أربعة عناصر هي"فيصل األمحر"ـل "ما وراء اخلرائط"االنسجام يف قصيدة 
العالقات الداللية والتناص، واليت مّت إرفاقها هي األخرى بتطبيقات على القصيدة، أّما اخلامتة فتّم فيها  التغريض،

رصد أهّم النتائج املتوّصل إليها من خالل هذه الّدراسة، يف حني أّن امللحق  قد مّت فيه التعريف بكّل من الشاعر 
 .أهّم مؤلّفاتهمع رصد " املعّلقات الّتسع"وديوانه  "فيصل األمحر"

معتمدين يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتماشى وطبيعة حبثنا، حماولني من خالل 
الوصف والتحليل الدقيق ألبيات القصيدة الوصول إىل معرفة واستخراج آليات االّتساق واالنسجام املتواجدة يف 

 .القصيدة
أصول املعايري النصّية يف التاث النقدي : ت هذا املوضوع جدأّما ابلنسبة للّدراسات السابقة اليت عاجل
 (.رسالة ماجستري)والبالغي عند العرب لعبد اخلالق فرحان شاهني 

( رسالة ماجستري)لفطومة حلمادي  -أمنوذجا -رج  سورة احلح التماسك النّصي بني النظرية والتطبيق  -
 .وغريها من الّدراسات
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 :هذه إىل جمموعة من املراجع أمّههاوقد استندان يف دراستنا 
 .لسانيات النّص، مدخل إىل انسجام اخلطاب حملمد خطايب  -
 .حنو النّص، اجّتاه جديد يف الّدرس النحوي ألمحد عفيفي -
 .رةڤبواملصطلحات األساسية يف لسانيات النّص وحتليل اخلطاب، دراسة معجمية لنعمان  -
 .صل األمحرفيلديوان املعّلقات التسع، شعر،  -
 .علم اللغة النّصي بني النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور املكية لصبحي إبراهيم الفقي -

ومبا أّن كّل حبث ال ميكن أن يكون خايل من مشّقات وعراقيل تواجه الباحث أثناء عملية البحث، وتكون 
 :لنا أن نذكر بعض هذه العراقيل والصعوابتاملرجّوة جاز و حاجز ا له الستكمال حبثه على الصورة املثلى 

 .صعوبة القصيدة حمّط الّدراسة كون صاحبها شاعر ا معاصر ا لغته متيل للغموض والتميز -
 .رة املراجع املتعّلقة بدراسة القصيدة املدروسةنذ-
 .التداخل احلاصل بني املفاهيم األساسية املكّونة للبحث وتباين ترمجاهتا -

على ما بدله من جمهودات وما " طارق بوخلصامي"ويف اخلتام نوّجه جزيل الشكر والعرفان لألستاذ املشرف 
قّدمه من إرشادات ونصائح قّيمة، كان مثرهتا هذا العمل، كما نوّجه جزيل الشكر لكّل من ساهم يف إكمال هذه 

عة الّصدر، هذا ونسأل هللا عّز وجّل أن يوفّقنا ملا الّدراسة، فلهم الفضل بعد املوىل عّز وجّل الذي أهلمنا الصرب وس
 .فيه اخلري والّسداد وجيعل هذا العمل خالص ا لوجهه الكرمي
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  :ديهمت
جمال  بوتقتها إىل البد من اخلروج من ناحاجة احمللل اللغوي، ك إلشباعاجلملة غري كافية  أصبحت ملا

ملة، فما اجلكونه املساحة الواسعة اليت تضم  االهتمام ابلنصإىل النداءات  بدأتو أمشل من ذلك، وبذلك  سعأو 
يف حني النص هو املعىن الكلي  نفهي متثل اجلزء من الكل، أل ضئيل من النص،الال إال ميثل  األخريةتقدمه هذه 

لتشكيل  األساسيةا النواة هنبا، ألانهذا ال جيعلنا نرتك اجلملة ج أن إالاجلملة هي جزء من ذلك املعىن العام،  أن
 . اجلملة هي نواة النص نإكلمة نواة اجلملة، فالاحلرف نواة الكلمة، و  فكما أنالنص، 

 آراءهمنوا عليه و ب .علماء حنو النص هطلق منناالذي  لو األ سا األحنو اجلملة يعد  نإمن هذا ف نطالقاا
توسيع الدراسات القائمة على اجلملة إىل اعي الداالتصال الوثيق بني علوم اللغة العربية هو  ناقد كو  ، وأفكارهم

الذي صدرت عنه االجتاهات  لو األت املنبالنحو يعد  نألو مشل تتمثل يف النص، أو  سعأو دراسات ذات نطاق إىل 
فاجلملة متثل يف غالب » .ممكنغري أمر عن حنو النص  اجلملةفصل حنو  نفإواجتاهاهتا  أفكارهاشعب بتالنصية 
داللتها وضوحا  ضحتتهتا من اجلمل حىت اجار إىل اجلملة اجملردة حتتاج  أنمبعىن  ؛بنية غري مكتفية بنفسها األحيان

حوايل التوايل " شناد" أفكارز و اوال تتج»  ) 1(  «صاملقصود من وجود الن. واإلعالم خباراإلحقق كامال، وحىت يت
تساؤل إىل صل مع غريه يتو مستوى النص الكلي فحسب، بل  إىل يتتابع اجلملال أواملوضوعي مستوى اجلملة 

ببعض  عضهابط املوضوعات الفرعية تربكيف   أواملوضوعات،يف تبسط ك  هوو  وعام،نظري  أسا قوي قائم على 
 ) 2( « يات النصانللغاية بتكوين النص الذي يعد نواة لس أساسيسؤال يتعلق بشكل  هوو  ،النصداخل 

يف  األخريةسنوات الالذي حدث يف  األساسيمفهوم النص هو التحول إىل من مفهوم اجلملة  فاالنتقال 
 من ينافرع علمي بكر تشكل تدرجييا يف النصف الث» :هي اليت يات النصانية، وبذلك ظهور لسناالدراسات اللس

عظيما، و تشهد املراجع  ايزدهر ازدهار  أبدمن السبعينات، ومنذ ذلك الوقت  لو األالستينات و النصف 
مشاركة فعالة مع العلوم اللغوية يف استمرار  فد اجلديد،االو  به هذااملتخصصة الوفرية على القدر الكبري الذي شارك 

بدراسة مميزات النص من  يعىنيات نافرع من فروع اللس سانيات النصفل، ) 3(«اإلمجالتطور علم اللغة على وجه 
حيث   وظائفها أتثرياتضمن النص املختلفة  أبنية هتتم بدراسةو » .اصليو الت بالغيإلوحمتواه ا ومتاسكهحيث حده 

                                                           

 1علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور املكية، دار قباء، القاهرة، مصر، ط: صبحي إبراهيم الفقي(1) 
 .11م، ص0212/ه1341

 .11م، ص0222/ه1342، 1سعيد حسن حبريي، مكتبة زهراء الشرق، مصر، ط: تر لسانيات النص، عرض أتسيسي،:كريتن أومتسيك(2) 
م  0223/ه1303، 0سعيد حسن حبريي، مكتبة زهراء الشرق، مصر، ط: النص، ترلغة مدخل إىل علم : ڤولفجانج هاينه مان ديرت فيهڤجر (3)
 .24ص
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ما تكمن مهمة علم النص يف ك» (1(.«اتصاله جهأو اللغوية و بني  األشكالبني املشرتكة تكشف عن اخلصائص 
 التواصل شكالألالنصية مبستوايهتا املختلفة، وشرح املظاهر العديدة  لألبنيةوصف العالقات الداخلية واخلارجية 

 ) 2(.«استخدام اللغة كما يتم حتليلها يف العلوم املتنوعةو 

اهها يف السياقات املختلفة، ومجلة من أمنواع النصوص و أنعلم النص جيمع بني » :نمن هنا يتضح أب
شار علم النص انتتطبيقية اليت تسهم بطابع علمي حمدد، وهلذا جيب الربط بني الالنظرية والوصفية و  اإلجراءات

التحليل  أمههاوبروز مناهج متعددة فيها  ،احلديثةية واالجتماعية ناسنيوع التحليالت النصية يف خمتلف العلوم اإلوذ
 ) 3(.«ختصصية املضموين الذي يصف النص بطريقة غري

 أهم أنوظائفها املختلفة، كما  أتثرياتالنص املختلفة ضمن  أبنية النص علم يهتم بدراسة لسانياتف إذن
جل الكشف عن أللدراسة، وذلك من نص الذي يعتربه الوحدة الكربى القابلة الما يركز عليه هذا العلم هو 

 . على وسائل حتقق له ذلك هتوفر ب، وذلك انصيتها من عدمه
مهها ألمن املصطلحات ال ميكن احلديث عنها كلها، لكن سنتطرق مجلة  يات النص علىناتشتمل لس

 .سجامنالنص، اخلطاب، النصية، االتساق، اال:  واليت هي

 : النص واخلطاب -1
كوهنما الركيزة األساسية هلذا العلم، وقد واخلطاب  اهتم علماء اللسانيات احلديثة مبفهوم كل من النص 

هائل من  عند البحث يف هذين املفهومني بكم حيث يصطدم الباحث ،تباينت آراؤهم حول هذين املصطلحني
 يفات اخلاصة بكالمن هنا سنعرض بعض التعر  .ريف يعكس خلفيات  ومرجعيات صاحبهتعكل التعريفات  

 .املصطلحني

 :النص -أ
  :لغة: 1-أ

َنَصْصُت احلَِدْيَث إىل ُفاَلْن »:مايلي )ن ص ص (مادة  "خلليل بن أمحد الفراهيديا"ــ جاء يف معجم العني ل     
ْر، والَنْصَنَصة: ،َوَنَصْصُت انََقيِت )...(َنًصا؛ أْي َرفـَْعُتُه  البعرْي ركبَتيْه يف األرِض وحَتركِه إذاَهمَّ  ِإثـَْباثُ : َرفـَْعتـَُها يف السَّيـْ

                                                           

 1ن حبريي، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، مصر، طسعيد حس: علم النص مدخل متداخل االختصاصات، تر: دايك فان.أ.تون(1) 
 .11م، ص0221/ه1301

 .002م،ص1220/ ه1310بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة، الكويت، د ط، : صالح فضل(2) 
م  0210/ه1344، 1ن، طاخلطاب األديب ورهاانت التأويل، قراءات نصّية تداولية حجاجّية، عامل الكتب احلديث، إربد، األرد: رةڤنعمان بو (3) 
 .13ص 
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َها، أو ُتْشِرُف لتـَُرى من : ابلنهوض، واملاِشطُة تنصُّ العرو ؛ أي تـُْقِعُدَها على اَلِمنصَّة، وهي تنتصُّ أي تـَْقُعُد عَليـْ
نصَّ ما عْنَدُه : يـَُقال ،ِ ن الشَّيءاْستَـْقَصيُت َمْسأَلتُه ع: حركته، وَنَصْصُت الرُجلَ : بني النَِّساء، وَنْصَنْصُت الشَّْيءَ 
كل شيء    ) 1( .«منتَـَهاهُ : أي استقَصاُه، ونص ُّ

النوُن والَصاُد أصٌل صحيْح يدلُّ على رفِع وارتفاِع وانتهاِء يف » :"ابن فار "ــل وجاء يف معجم مقاييس اللغة      
ٌر َنص : أْرفـَْعُه، يقال: والنص يف الَسري رفـََعه إليه،: نصَّ احلديث إىل فالن: الَشيِء منه قوهلمْ  َنْصَنْصُت انقيت، وَسيـْ

استقصيت مسألته عن الشيء، حىت تستخرج ما  ُجَل؛ْصْصت الرَ ، ونَ )...(، ونصُّ كل شيِء منتهاهْ )...(وَنِصْيْص 
يه يف األرض إذا َهمَّ إثبات البعري ركبت: عنده وهو القيا ، ألنك تبتغي بلوغ النهاية؛ ومن هذه الكلمة الَنْصَنَصةُ 

 (2).«الَقَصة من شعر الرأ ، وهي على موضع رفيع: والَنصَّةُ   التحريك: ابلنهوض،والنْصَنَصة
 َعُه، وكل َنص  رفَـ :يُنُصه نًصا، َنصَّ احلَِديَث الشَّْيءَك َرفْـعُ : النَّصَّ »: "بن منظورا"ــ جاء يف لسان العرب لو       

، َنصَّ : يـَُقالُ  ،َأْي َأْرَفَع َلُه َوَأْسَندْ  الزَِّهرِيّ  ِمنَ ما رأَْيُت َرُجاًل أََنصَّ احلِديِث : بن دينار   وَعْمرُ وقال  أُْظِهَر فقد ُنصَّ
 .ُفاَلْن َأْي َرفـََعهُ  إىلاحلَِديَث 

الَفِصيَحة والُشْهرَة َأْي َعَلى غايَِة  على املَِنَصة؛ ِضعَ َرفـََعْتُه، َووُ : َهاالظبية جْيدَ ، َوَنصَِّت إليه وََكَذِلَك َنَصْصْتهُ 
، فتقعدها على العرو َ  تنصُّ  ، واملاشطةُ و انـَْتّصْت هيوقد نَّصَها  ،َرىوُ  لتُـ َما َتْظَهُر َعَلْيه الَعرُ  :والظُُهوِر، واملَِنصَّة

، وكُ على بـَعْ  هُ ضَ عْ بَـ  تُ لْ عَ إذا جَ  عَ املتا  تُ صْ صَ نَ ،)...(ةاملنصَّ   ) 3(.«هُ تُ صْ صَ فقد نَ  هُ تُ رْ هَ يء أظْ شَ  لُّ ض 

اإلظهار الرفع و : يف اللغة تدور حول معاين عدة أمهها النصيتضح من خالل هذه التعريفات أن كلمة 
  .والتحريكالرتكيب، 

 : اصطالحا: 2-أ
ل من أو ي لعل الصطالحي عند العرب والغرب، والذبعد حتديد املفهوم اللغوي للنص حندد اآلن مفهومه ا        

ىن غاملست»: مؤسس علم أصول الفقه يعرفه بقوله " بن إدريس الشافعيدمحم"علماء أصول الفقه إذ جند  ضعه همو 
 ) 4(.«يلأو فيه ابلتنزيل عن الت

                                                           

 .708، ص (ن ص ص ) م، مادة0223/ه1301، 1كتاب العني، مكتبة لبنان انشرون ، بريوت، لبنان،ط: اخلليل بن أمحد الفراهيدي(1) 
ص  صم، 1281/ه1420، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دط، 0معجم مقاييس اللغة، ج: أيب احلسني أمحد بن فار  بن زكراي الرازي( 2)

403 ،408. 
  م0221/ه1301، 3لبنان، ط ، دار صادر، بريوت،13لسان العرب، مج: أيب الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم بن منظور االفريقي املصري(3) 
 .080، 081، ص ص (ن ص ص) مادة
 .13ان، دط، دت، صالعلمية، بريوت، لبن أمحد دمحم شاكر، املكتبة: الرسالة، تح: دمحم بن إدريس الشافعي (4) 
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ان مع إىل ال يتعداه و  ، منه املعىن احملدد الذي أنزل به مْ هَ فْ من هذا التعريف نفهم أن النص هو الذي يُـ             
 يالتأو التوجلي، وابلتايل ينفي كل  نِيٌ بَ  ن نص ظاهرالقرآن أل ،آخرمل معىن تحيالذي ال  أي هو الكالمأخرى؛ 

  .الكتاب والسنة إهاراليت خترج عن 
ا على الظاهر ملعىن من املتكلم، وهو سوق النص ما ازداد وضوحً  »:بقوله "الشريف اجلرجاين"ويعرفه           

فالن الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي، كان نص يف بيان حمبته  إىل  واأحسن: قيل فإذاذلك املعىن،  ألجلالكالم 
  ) 1(.«يلأو التمل ت، وقيل ما ال حيامعىن واحد  إالمل توما ال حي

الواضح  »: فهو عنده داللةالمن العالقة بني املنطوق اللفظي و  االنص جزء "زيد أبونصر حامد "وجعل        
فيه معنيان يصعب ترجيح  تساوىمل سوى معىن واحد، ويقابل النص اجململ الذي يتوضوحا اتما حبيث ال حي

 ) 2(.«جع فيه هو املعىن القريبااملعىن الر  أنالنص من حيث  إىل قرب أحدمها، ويكون الظاهر أ

ة مرتبطة فيما بينها يمكل نص هو بناء يرتكب من عدد من اجلمل السل»:بقوله"عبد الرمحن هه "يعرفه         
 ) 3(.«من مجلتني أكثربني  أوبعدد من العالقات، وقد تربط هذه العالقات بني مجلتني 

ة اليت تربط بينها يمالنص سلسلة من اجلمل السل نأ "عبد الرمحن هه"من خالل هذا التعريف يبني لنا        
ة وهبيعتها، وهل هذه السالمة يماملقصود ابجلمل السلنه ومن خالل تعريفه مل يبني لنا أ إالجمموعة من العالقات، 

 . هبما معا أمابلناحية املعنوية،  أمتكون مرتبطة ابلناحية الشكلية 
ليس جمموعة » :ن النصأبقول ال إىل  "وحتليل اخلطاب األسلوبية: " يف كتابه "نور الدين السد"ويذهب       

 أييكون  أنا، وميكن ونولوجً م أو حواراً  ا،شعرً  أوا تواب نثرً مك أويكون منطوقا  أنن النص ميكن ألمجل فقط، 
من نداء استغاثة، حىت جمموعة مناقشة حاصلة هوال اليوم يف لقاء  أبكملهاشيء من مثل واحد حىت مسرحية 

 . ن النص جمموعة مجل فقطالقول أبزا بذلك و اتوسع من خالل تعريفه للنص متج "نور الدين السد" ) 4(.«هيئة

النص نسيج من الكلمات يرتابط بعضها ببعض، هذه اخليوط »: فيعرف النص بقوله "الزاند األزهر" أما        
النص عنده كلمات  أن أي (5(.«ق عليه مصطلح النصلجتمع عناصره املختلفة واملتباعدة يف كل واحد، هو ما نط

 . اً واحد اً نسيجأو  مرتابطة مع بعضها البعض متثل كالً 

                                                           

 .422م، ص1227/ه1317، 1إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط: التعريفات، تح: الشريف اجلرجاين(1) 
 .172ص  م،0221/ه1303، 3مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآن، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ، ط: نصر حامد أبو زيد (2) 
 .41م، ص0222/ه1301، 0يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط: هه عبد الرمحان(3) 
 .83، 81م، ص ص 1228/ه1318، دار هومه، اجلزائر، دط ،0األسلوبية وحتليل اخلطاب، ج: نور الدين السد(4) 
 .10م، ص1224/ه1314، 1مللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، طنسيج النص، حبث يف ما به يكون ا: األزهر الزاند (5) 
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اللغوي الذي يتعدى  اإلنتاجعلى  هلقَ أُ مصطلح النص فقد  ماأ» :فيعرفه بقوله "محد املتوكلأ" أنحني   يف       
من خالل هذا التعريف جند  ) 1(.«االتساق ومبدأالوحدة  مبدأ مبدآناجلملة ابعتباره سلسلة من اجلمل يضبطها 

 . االتساق بدأومالوحدة  مبدأحقق فيه يتلغوي يتعدى اجلملة و  إنتاجالنص هو كل  أن

ز حدود اجلملة ابملعىن و اهو نسيج من العالقات اللغوية املركبة اليت تتج»:النص أن "لعيدبصاحل "و يرى          
النص عنده نسيج ف (2).«ق النحوي بني وحدات النصالتعال أواالرتباط الداليل املباشر إىل النحوي الذي يؤدي 

 . من العالقات اليت ختلق التماسك بني وحدات النص
روبرت دي "عريف تتبين  إىل  "الفقي إبراهيمصبحي "جانب كل هذه التعريفات يذهب الدكتور إىل         
ا أن يتوفر له حدث تواصلي يلزم لكونه نصً »الذي يعتربه من التعريفات اجلامعة حيث يرى أبن النص  "بوجراند

 : من هذه املعايري الف واحدختا الوصف إذا هذسبعة معايري للنصية جمتمعة،  ويزول عنه 
 . (cohesion)ربط النحوي  ال أوالسبك    -
 . اباللتحام "متام حسان"التماسك الداليل وترمجها  أو (coherence )بكاحل   -
 . وهو اهلدف من إنشاء النص(   Intentionality)القصد    -
 . وتتعلق مبوقف املتلقي من قبول النص (Acceptability )ليةبو قامل أوالقبول   -
 . عدمه أوأي توقع املعلومات الواردة فيه (  Informativity )اإلعالم  أواإلخبارية   -
 . وتتعلق مبناسبة النص للموقف(  sitiationality)املقامية   -
 ) 3(.«(Intrtxtiaty)التناص  -

 إليهاعن مفهوم النص عند علماء الغرب فهو خمتلف فيه ابختالف املذاهب واالجتاهات اليت ينتمي  أما           
 : هذه بعض منها عدة هؤالء العلماء، وقد قدموا له تعريفات

اجلملة كما كانت  أنهذا يعين  أنتتابع متماسك من  اجلمل غري  »: هأبنالنص "  رينكر  بو كال" يعرف      
النص عنده  أن أي ) 4(.«تعد وحدة بناء نص أي ؛معلم رئيسي يف تدرج وحدات لغوية أهناعلى  إليهانظر احلال يُ 

 .سلسلة متتابعة ومتماسكة من اجلمل

                                                           

 .00م، ص0212/ه1341، 1اخلطاب وخصائص اللغة العربية، دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط، دار األمان، الرابط، املغرب، ط: أمحد املتوكل(1) 
 .138م، ص0223/ ه1303 اجلزائر، دط، نظرية النظم، دار هومه،: صاحل بلعيد (2)

 . 44املرجع السابق، ص: صبحي إبراهيم الفقي (3) 
  سعيد حسن حبريي، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة: التحليل اللغوي للنص، مدخل إىل املفاهيم األساسية واملناهج، تر: كالو  برينكر(4) 

 .03م، ص0221/ه 1301، 1مصر، ط
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ط بني كالم تواصلي بجهاز عرب لساين يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الر »: بقوهلا "جوليا كريستيفا"وتعرفه       
 إنتاجية نإذتزامنة معه، فالنص امل أوعديدة من امللفوظات السابقة عليه  أمناطبني  و، باشراملبار إلخا إىل يهدف 

 : وهو ما يعين
ل عرب و اولذلك فهو قابل للتد( دمة بناءةاص) توزيع  إعادةالعالقة ابللسان الذي يتموقع داخله هي عالقة  نأ -أ

 . املقوالت املنطقية ال عرب املقوالت اللسانية اخلالصة
من  مقتطفةضاء نص معني تتقاهع وتتناىف ملفوظات عديدة، فنه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي أ -ب

 أن أي لغوي؛ز ما هو و انه ظاهرة تتجأبمن خالل تعريفها للنص ترى  "جوليا كريستيفا"ــف ) 1(.«أخرىنصوص 
 إىل ينظر  أييف تعريفها للنص تنطلق من مفهوم التناص،  هناأقوالت اللغة، كما محتليل النص ال ينحصر يف 

 . أخرىلق مع نصوص انه نص يتعأعلى  هإنتاجالنص من حيث 

فقرة  إىل تشري لكلمة نص تستخدم يف علم اللغوايت »: أن إىل  "رقية حسن"و "ياهاليد "وأشار 
النص يشمل املنطوق واملكتوب  أن أي ) 2(.«تكون وحدة متكاملة أنمنطوقة مهما كان هوهلا شريطة  أومكتوبة 

كزان على الوظيفة التواصلية ير  فهمانه وحدة داللية، أالنص على  إىل ن ينظر  أهنماقصر، كما  أوسواء هال حجمه 
 . ملاجلعدد من  أومجلة  ،كلمة  كانللنص سواء  

خاص حول النص وعالقته تصور تقدمي  إىل  "يف االجنليزية االتساق"يف كتاهبما  ناألخرياهذان أشار  
النص وحدة داللية  نأبوهذا التعريف يقر  ) 3(.«وحدة لغوية يف هور االستعمال »:  يليعرفاه كما فابالنسجام 

 . واجلمل وسيلة لتكوين هذا النص
تنصب يف جمرى واحد  أهنا إالرغم من اختالفها وتباينها تعبرياي اليف تعريف النص على  اآلراءهذه  نإ 

رض بالغي، بينه وبني غعالقات ترابطية فيما بني مكوانته املتتابعة، وذو  ذومنجز لغوي »: النص نأمؤكدة 
  ) 4(.«املوقف عالقة حضورية متبادلة

متماسكا  ترابطية متثل كالبني أجزائه ومكوانته عالقات مبعىن أن النص هو كل إنتاج لغوي تكون  
 .مرتابطا، بينه وبني املواقف اخلارجية عالقات متبادلة، وذلك كله لتحقيق أغراض تواصلية إبالغية

                                                           

 .01م، ص1228/ه1317، 0فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط: النص، ترعلم : جوليا كريستيفا(1) 
 .10م، ص0221/ه1300، 1حنو النص، اجتاه جديد يف الدر  النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط: أمحد عفيفي(2) 
 .18م، ص0221/ه1300، 0قايف العريب، الدار البيضاء، املغرب،، طانفتاح النص الروائي، النص والسياق، املركز الث: سعيد يقطني(3) 
م 0212/ه1341، 1دراسات يف اللسانيات العربية املعاصرة، مؤسسة حور  الدولية، اإلسكندرية، مصر، ط: عمرو خاهر عبد الغين وهدان(4) 

 .028ص
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 اخلطاب -ب
 . على مفهوم اخلطاب اآلنبعد التعرف على النص وحتديد مفهومه يف اللغة واالصطالح سنتعرف       

 لغة: 1-ب
ا هَ بُـ طِ تَ يَْ وَ   ةً أَ رَ مْ إِ  بُ طُ يَْ  نٌ الَ فُ ، وَ رِ مْ األَ  بُ بَ سَ  بُ طْ اخلَ » : "بن أمحد الفراهيدي خلليلا"ــ جاء يف معجم العني ل

: ابُ طَ واخلِ ( ( )....ةامرأاسم . ) ةُ خََ رَ ، الياء مُ يفىَ لِّ الياء على بناء خِ  ةُ خََ رَ مُ  طِّيَب اخلِ ، و ازَ جَ  يبَ طِّ ، ولو قيل خِ ةً بَ ِخطْ 
: طبة قام يف النادي فقالاخل أراد إذا ةِ يَ لِ اهِ يف اجلَ  لُ جُ ، وكان الرَّ يبِ طِ اخلَ  رُ دَ صْ مَ  :ةُ بَ طْ خلِ وا. الكالم ةَ عَ اجَ رَ مُ 

ْخطََبُة ، )... (ابْ طَّ خُ : ، ومجع اخلاهباءْ بَ طَ خُ : ومجع اخلطيب ،)... (بٌ طْ خِ 
َ
ن إت يف النكاح، و ئش نإ ةُ بَ طْ اخلِ وامل

 ) 1(. «ت يف املوعظةئش
هذا  :وتقول ،أمرك :أيما خطبك؟ : سبب األمر، يقول بُ طْ اخلِ »: "ألزهريا"ــ لوجاء يف هتذيب اللغة 

يف قول هللا عز  الفراءوقال ( )...بْ يطِ مصدر اخلَ  :، و اخلطبةوبْ طُ خُ : مجعهو يسري،  بٌ طْ ، وخَ ليلٌ جَ  بٌ طْ خَ 

  ﴿:وجل      ﴾ [ 041: اآلية ،ةالبقر سورة .] ِقولك مبنزلة، وهو بُ طْ اخلَ  مصدر  مبنزلة ةُ بَ طْ اخل :

مصدر اخلطيب؛  ال  ةُ بَ طْ واخلُ ، ).... (وآخر لأو واخلطبة مثل الرسالة اليت هلا  :قال .واجللسةنه حلسن القعدة إ
مراجعة : بواخلطا، )... (باهاسم للكالم الذي يتكلم به اخل: اخلطبة أنعلى وجه واحد وهو  إالجيوز 
 ) 2(.«الكالم

ما َخْطُبَك، و َخِطْبُت على املنرب : اخَلْطُب، َسَبُب اأَلْمِر، يـَُقولُ : خطب» : "اجلوهري"لــ  وجاء يف معجم الصحاح
،  وَخُطَب ابلضم، َخطَابًَة ()...خطبة ابلضم، وخاهبه ابلكالم خماهبة وِخطَااًب، وَخطَْبُت امرأة ِخطبة ابلكسر

 ) 3(.«صار خطيًبا: ابلفتح
كالم املوجه من املتكلم اليف اللغة هو  للخطاباملعىن اجلوهري  نأ للغوية جندمن خالل هذه التعريفات ا        

كل كالم يقتضي متكلم وسامع   هأنمبعىن  ؛اإلفهامب هي اجلها وجد اخلطأن الضرورة اليت من أو  ،معاالس إىل 
 . إبفهامهوذلك يف الثاين  تأثريالنية  لو ألول
 

                                                           

 .011، ص (خ ط ب)املرجع السابق، مادة : اخلليل بن أمحد الفراهيدي(1) 
 1أمحد عبد الرمحان خميمر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط:، تح1أيب منصور دمحم بن أمحد بن األزهر األزهري اهلروي، هتذيب اللغة، ج(2) 

 .428، ص(خ ط ب)م، مادة 0223/ه1301
خ ط )م، مادة 0222/ه1342اهرة، مصر، دط، الصََّحاْح،  اتج اللغة وِصَحاْح العربية، دار احلديث، الق :أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري(3) 

 .408، ص (ب
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 :اصطالحا: 2-ب
ن الكرمي بصيغ آمذكورا يف القر  أيضامن موقع، وجنده  أكثرلقد ورد مصطلح اخلطاب يف الرتاث العريب يف      

  ﴿: تعاىلخمتلفة، من ذلك قوله             ﴾ [ اآليةاملؤمنونسورة ،: 

08.] 

 ﴿: أيضاوقوله             ﴾ [34 :،اآليةلفرقانسورة ا.] 

  ﴿: أيضا تعاىلقوله و                        ﴾ [ سورة

 [.48: النبأ، اآلية
ا للكالم جعله البعض منهم مرادفً فورات املهتمني به، تصللخطاب بتعدد  االصطالحيةفاهيم املوقد تعددت       
هذا  هم منيف ) 1(.«نه اجلمل املستقلة بنفسهاوأل بنفسه مفيد ملعناه، مستقهو كل لفظ  »: يقول "ابن جين"فهذا 

خصوص الذي استوىف امل تأليفالاليت كتبت فيما بينها على وفق سياق من  األلفاظن داللة الكالم ترتبط بنظم أ
 . املعىن املراد

 نه املعىن الناتج عنأ أي ) 2(.«التام اإلسنادهو املعىن املركب الذي فيه »: "الشريف اجلرجاين"ويقول  
 .ما وداللةنظتركيب الكلمات حيث تكون الكلمات مرتبة 

تسلسل وحدات لسانية  أوترابط  إىل مفهوم اخلطاب يشري  و »: وجند بعضهم يعرف اخلطاب بقوله 
مسلوبة املعىن إىل اجلملة ابعتبارها مقطعا مكتفيا بذاته  صغر وحدة صوتية أبوصفه   الفونيم صرف انطالقا من

اخلطاب هو ذلك الرتابط املوجود بني  أنهذا التعريف جند  من) 3(.«من االستقاللية السانتكسيةومستفيدا 
 . ملةاجل إىل وصوال   الفونيم الوحدات اللسانية انطالقا من

 أن أي ) 4(.«ع خطاابيصنرتابط لكي ت أنمن اجلمل البد  نسقاخلطاب »: نأبوهناك من يقول             
 . لبنيات الصغرى للنصلتصالية ا عالقةن هناك أاخلطاب يتكون من مجل مرتابطة و 

                                                           

 .17م، ص1222/ه1302، 3دمحم علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ط: ،  تح1اخلصائص، ج: أبو الفتح عثمان ابن جين (1) 
 .123املرجع السابق، ص :الشريف اجلرجاين(2) 
 .12، 2م، ص ص0213/ه1348، 1يل اخلطاب، دار هومه، اجلزائر، طالروافد اللسانية لتحل: عبد اجلليل مراتض(3) 
 1أزمنة، عمان، األردن، ط حتليل اخلطاب الشعري، ثنائية االتساق واالنسجام يف ديوان أحد عشر كوكبا، دار: فتحي رزق اخلوالدة(4) 

 .00م، ص 0223/ه1308
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 ) 1(.«مكتوب يشكل وحده تواصلية قائمة الذات أو ملفوظيعد خطااب كل »:فيقول "محد املتوكلأ" أما 

للحجم يف  إقصاءهناك  أنه ن التواصلية هي معيار اخلطابية، كماوأشامال للجملة  أصبحاخلطاب  أنمن هنا نفهم 
 . مركب أومجلة  أويكون نصا كامال  أناخلطاب ميكن  أن إذحتديد اخلطاب، 

 : ومن تعريفات علماء الغرب للخطاب جند ما يلي    
هو متتالية من اجلمل تكون جمموعة منغلقة ميكن من  أوملفوظ هويل  »: أبنهاخلطاب  "هاريس"يعرف  

  ) 2(.«ظل يف جمال لساين حمضنخالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة املنهجية التوزيعية، وبشكل جيعلنا 
شكل عن هريق جمموعة من اجلمل واملتتاليات تي "هاريس"من خالل هذا التعريف جند اخلطاب عند 

 . املرتابطة واملتسلسلة واليت تكون موزعة ابنتظام بنيته

ل نية التأثري على و ألل، ومتلقكل حديث يفرتض متكلما »:فيعرف اخلطاب بقوله "بنفست" أما         
ب، واملقصد، كما ب، واملخاهِ فاخلطاب عنده ال يتحقق إذن إال  بوجود عناصر مهمة وهي املخاهَ   ) 3(.«الثاين

 . تعريفه هذا فهو يركز على اجلانب التواصلي وحتقيق اإلفهام لأنه ومن خال

ل للغة و انالتل حييل على نوع من و ااخلطاب من حيث معناه العام املتد»: أبن "ونوغندومينيك ما"ويرى           
مندرجني يف سياقات  ألفراداهية، بل نشاط اعتباللغة ال تعد بنية فما حييل على حقل حبثي حمدد،  أكثر
ل و ايكون موضوع تن أنن اخلطاب ال ميكن فإفصل اللغة مع معايري غري لغوية متنه يفرتض أو مبا ( )...معينة
كني فيه ضمن مشار  أفرادطاب نشاط كالمي بني اخل" ونو غماندومينيك "من هنا جيعل   ) 4(.«صرف لساين

 .(سياقي) ن اخلطاب عنده جيمع بني ما هو لغوي وغري لغويألسياقات حمددة، 
وهو يقتضي متكلما  ،االستعمالسبق من تعريفات جند أبن اخلطاب هو اللغة يف حالة  ما من كل       

 .تكون يف العادة بغرض حتقيق هدف معنياليت ومستمعا، فهما هرفان أساسيان يف عملية التواصل، 

 :  النصية -0
هتمام كان ، فإن كل االلنصيةحمور الدراسة اللسانية ا ابعتبار النص البنية اللغوية الكربى اليت تشكل           

العالقة  وكذا ،الداخلية واخلارجية للنص منصبا على دراستها، حيث توىل علم حنو النص البحث يف كل من البنية

                                                           

 .03املرجع السابق، ص : أمحد املتوكل(1) 
 .18م، ص0221/ه1303، 3، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط(الزمن، السرد، التبئري)حتليل اخلطاب الروائي  :سعيد يقطني(2) 
 (3) .benveniste, Probléme de linguistique ginéral, T1, P241-242 .E لسانيات التلفظ : محو احلاج ذهبية: ، نقال عن

 .118م، ص0210/ه1344، 0وتداولية اخلطاب، دار األمل، اجلزائر، ط
 .43م، ص0221/ه1303، 1دمحم حيياتن، الدار العربية للعلوم، ط: املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، تر: دومينيك مانغونو (4) 
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 :أن رىــي" دندي بوجرا"ــ وهذه الدراسة للنصوص ليست سوى دراسة مثبتة لنصية النصوص، ف .بني هذه األبنية
العمل األهم للسانيات النصية هو دراسة مفهوم النصية، من حيث هو عامل انتج عن اإلجراءات االتصالية »

ولكي تكون ألي نص نصية والنصية هي اليت متيز النص عن الالنص، »،) 1(«املتخذة من أجل استعمال النص
عتمد على جمموعة من الوسائل اللغوية، اليت ختلق النصية حبيث تساهم  هذه الوسائل يف وحدته ينبغي أن ي

  ) 2(.«الشاملة
رها يف  جيب توف سبعة معايري"رلدريس"و "دندي بوجرا"وقد استنبط »والنصية متثل قواعد صياغة النص،           

االتساق : هذه املعايري هيو وإذا كان أحد هذه املعايري غري حمقق فإن النص يعد غرب اتصايل،  ،كل نص
واالنسجام يتصالن ابلنص يف ذاته، مث القصدية واملقبولية ويتصالن مبستعملي النص، ابإلضافة إىل اإلعالمية 

 ) 3(.«ي والثقايف احمليط ابلنصواملقامية والتناص، فهي معايري تتصل ابلسياق املاد

 :وللتعرف أكثر على هذه املعايري سنعرض هلا بشيء من التفاصيل     

  :االتساق -أ
اليت تسهم  األساسيةعايري النصية املمعيارا من ويعد  الرتابط النحوي، اآلخرسميه بعضهم السبك والبعض ي

م و املوس امهبتاكلعنواان  "رقيه حسن"و "دايهالي"فقد جعله كل من  ألمهيته وأتكيدايف خلق الرتابط النصي، 
 . "يف االجنليزية ابالتساق"

سطحية على العناصر التبدو هبا  إجراءاتيرتتب على  cohesionالسبك »:بقوله "دي بوجراند"ويعرفه 
ن يف تلك الروابط اليت تكون مكي االتساقأن نفهم من هذا  ) 4(.«الالحق إىل ق منها باالسصورة وقائع يؤدي 

 . نص ما، واليت من خالهلا حيدث انتظام وحدات النص أجزاءبني 

 :االنسجام -ب
ظاهر اليت ختلق التماسك النصي، وذلك عجعل النص بنية  امليعد مظهرا من و سميه بعضهم احلبك، يو   

نه خاصية الوحدة أ»:هفيبرز ما قيل أومن  .، وهو من ابرز املعايري اليت حتقق نصية النصوصاألجزاءكلية مرتابطة 

                                                           

 .21م، ص1227/ه1317، 1متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط: النص واخلطاب واإلجراء، تر: روبرت دي بوجراند (1) 
 .14م، ص0223/ه1308، 0لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط: خطايبدمحم (2) 
 0املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، دراسة معجمية، جدار للكتاب العاملي، عمان، األردن، ط: نعمان بوڤرة: ينظر(3) 

 .130م، ص0212/ه1341
 .124املرجع السابق، ص: روبرت دي بوجراند(4) 
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يفهم من  ) 1(.«لغوية واملعاين لدى املتلقيال لألشكالوهو ليس الصفة املميزة  ،الداللية واملغزى املفهوم من اخلطاب
هن املتلقي ذواملعاين املوجودة يف  األشكالالتفاعل القائم بني خمتلف  مبدأعلى  ىلو األنه يقوم ابلدرجة أهذا 

 .بط به االنسجامتابعتباره احملور الرئيسي الذي ير 

 :القصدية -ج
دي "معايري النصية اليت حددها  أهماملقصدية من  أورف عليه ابلقصدية اعتما ي أو صديعد معيار الق  

مجيع الطرق اليت يتخذها  »:هناأبواليت تسهم يف حتقيق النصية للنصوص، وتعرف القصدية  "رلدريس"و "بوجراند
 ) 2(.«جل متابعة مقاصدهم حتقيقهاأمنتجو النصوص يف استغالل النصوص من 

سبك وتعليق  اذينتج نصا  أنالقصد يتصل بنية منشئ النص، »: نأ" متام حسان" هلذا يرى  وأتكيد   
قادرين على توقع استجاابت املستقبلني  يكوان نأوينبغي ملنتجي النص ، )... (إليهما خطط الوصول  إىل ليصل  

املراد من استعمال هذه النصوص وما حتمله  إىل القصدية وسيلة للوصول  أنومعىن هذا  ) 3(.«له حلظة استقباله
 . إليهنه للنص غاية وهدف يود بلوغه و الوصول أ أي ؛من خلفيات مرجعية

  :املقبولية -د
حكم الفرد املتكلم على ما يسمع من » :مبدى استجابة القارئ للنص وقبوله له وهي تعين تتعلق املقبولية 

 أووختضع املقبولية لعوامل متعددة تقع يف مستوى االجناز، منها ما هو لغوي ومنها ما هو اجتماعي  ،)... (أقوال
استعداده النفسي ومستواه اللغوي و ثقافة املتكلم، ب أساسابط تقبولية مجلة ما تر م أننفسي، وهذا يعين  أوثقايف 

 جتهادر املقبولية تكون حبيسة جمموعة من العوامل اليت تتحكم فيها وحتدد  أنومعىن هذا   ) 4(.«وظروف التواصل
يكون النص جيد السبك، والتعليق وعالقته  أن، القبول ما يتصل برغبة املستقبل »: "متام حسان"من هنا يقول 

رغبات يف بلوغ املو الثقايف  وأاملوقف االجتماعي و وميثل هذا املوقف استجابة لبعض العوامل مثل نوع النص،  به،
على املتلقي ومدى قدرته على فهم مقاصد املتكلم  ىلو األن املقبولية تركز ابلدرجة إمن هنا ف  ) 5(.«راضغاأل
 . يلهاو وأت

                                                           

الرتابط النصي بني الشعر والنثر، نصوص الشيخ عبد هللا بن علي اخلليلي أمنوذجا، دراسة حتليلية مقارنة : زاهر بن مرهون بن خصيف الداودي(1) 
 .33م، ص0228/ه1307، عمان، األردن، 1اجلامعة األردنية، ط

 .72م، ص0214/ه1343، 1الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، دار جرير، عمان، األردن، ط :خليل بن ايسر البطاشي(2) 
 .482م، ص 0228/ه1307، 1اجتهادات لغوية، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط: متام حسان: ينظر(3) 
 انمج األدنوي، مفاهيم وأمثلة، عامل الكتب احلديث، بريوت، لبناناللسانيات التوليدية من النموذج ما قبل املعيار إىل الرب : مصطفى غلفان وآخرون(4) 

 .48م، ص0212/ه1341، 1ط
 .480اجتهادات لغوية، ص: متام حسان(5) 
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  :اإلعالمية -ه
أي املعلوماتية  إىل اآلخروبعضهم  إلخباريةا إىل ترمجها بعض الباحثني العربوقد حد معايري النصية أهي  

صف به و التنوع الذي ت أوجلدة على انحية ا( اإلعالمية)ويدل هذا املصطلح » .ما حنصل عليه من معلومات
وعدم  اجلدةالنص فيه من  اداللة على ما مدى ما جيده مستقبلو للويستعمل ) «1(.«املعلومات يف بعض املواقف

 ) 2(.«(الشكل) النظام اللغوي أوالتوقع، وميكن ممارسة هذه املنهجية مستويني احملتوى 

 :املقامية -و
 عديدةوقد وردت ترمجات  "رلدريس"و "دي بوجراند"عايري النصية عند ماملقامية املعيار الساد  من  متثل 

 . "متام حسان"املوقفية كما جاء عند  و، املوقف  ، منها رعايةsituationalityهلذا املصطلح 
السياق يدل على معينني فجزءا من مفهوم السياق يف البحوث اللغوية عند احملدثني » :يعد مفهوم املقامية        

 socialعلى عكس السياق االجتماعي linguistic contextلغوي السياق ال :مها أمرينميكن حتديدمها يف 

context ،االجتماعي ابسم  قويسمى السياcontext of situation وقف، ويسمى ابسم املسياق  أيnon 

linguistic context 3(. «غري اللغوي سياقأي ال ( 

العناصر اليت تقوم عليها النصية جند الباحثني يف لسانيات النص  أهماملقامية وكوهنا واحدة من  وألمهية         
ال بد من ل ة الداخلية بيالدالل أوابلوقوف فقط على بنيته النحوية  كافيةكون  تالنص لن  دراسةن أب »: يقولون

من هنا جند أن ) 4(.«والعالقات بينها وبني النص السياقة يدراسته على مستوى اخلطاب وهذا يعين االهتمام ببن
 .املقامية تتصل مبناسبة النص للموقف والظروف احمليطة به

  :التناص -8
والنقاد اللغويني، وهذا املصطلح وليد  األدابءوقد استعمل هذا املصطلح كل من »النصية، معايري  أهممن  
رتاث اليف  وأصليةن كان ملفهومه وتطبيقه جذور عميقة إالعصر احلديث و يف والنقدية واللغوية  األدبيةدراسات ال

  ) 5(.«قتبا إلاستعملوا مصطلح ا وإمناالقدماء مل يستعملوا مصطلح التناص  أنالعريب غري 

                                                           

 .012املرجع السابق، ص: روبرت دي بوجراند(1) 
 .121املرجع السابق، ص: خليل بن ايسر البطاشي (2) 
 .112ت، صدار قباء، القاهرة، مصر، دط، د لغة،مدخل إىل علم ال: حممود فهمي حجازي: ينظر (3) 
 .22م، ص0227/ه1302، 1مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه، الدار العربية للعلوم، بريوت، لبنان، ط: دمحم األخضر الصبيحي: ينظر(4) 
 .181م، ص0211/ه1340، 1القاهرة، مصر، طاملعايري النصية يف القرآن الكرمي، مكتبة الثقافة الدينية، : أمحد دمحم عبد الراضي(5) 
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حيمل  ههنائيا ولكن أوتشكيال مغلقا  ليس النص أنواليت تعين " نصيةيبال" ــب أحياانوالتناص مصطلح يرتجم »       
 ) 1(.«نه رماد ثقافياإنصوص سابقة  أاثر

ي معني تتقاهع وتتناىف نصلنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء لهو ترحال »: بقوهلا "فايجوليا كريست"وتعرفه    
 ) 2(.«أخرىملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص 

هذا أن النصوص معىن ) 3(.«ث بكيفيات خمتلفةحدلق نصوص مع نص اهو تع»: "دمحم مفتاح"ويقول عنه       
 . بعدها أخرىنصوص ل تأسيسلابالسابقة تشكل نقطة انطالق لتكوين نصوص الحقة، واليت تقوم هي األخرى 

 يتهومنوذجن هذه املعايري السبعة هي اليت جتعل من النص نصا، وهي اليت حتقق متامه من هنا نستنتج أب      
متلق متمر  قادر على فك  أوقارئ  إىلنص حيتاج إىل ، ومن خالهلا يتم الوصول األجزاءفتجعله متكامال مرتابط 

 . زه الثمينةو ملعرفه خباايه، واستخراج كن أغوارهرموزه، والغوص يف 

 :االتساق واالنسجام -3
ال  أنناابلغة يف الدراسات اللسانية خاصة يف جمال حتليل اخلطاب، حىت  أمهيةتل اتساق النص وانسجامه حي        

هبما، ونظرا  املرتبطةمن املصطلحات  أوحدمها، أ أواليا من هذين املصطلحني خنكاد جند يف هذا اجملال مؤلفا 
           فقد ( االتساق واالنسجام )  و هذين املصطلحني خصوصا( لسانيات النص) عموما العلملتعدد املهتمني هبذا 

ترجم  cohésion االتساقصطلحني، فنجد املالعلماء يف ترمجة هذين  ساطأو حدث اختالف وتباين يف 
م هو ترج cohérenceن االنسجام أيف حني . (ام، التماسك، الرتابطالتضالسبك، )منها  عديدةمبصطلحات 

من الباحثني من  األحيانوجند يف بعض  ،(وي، االلتحامعناحلبك، التناسق، التماسك امل)مبصطلحات منها  األخر
 . درجة اخللط بينهماإىل  خراآلصطلح امليدمج املصطلحني يف مصطلح واحد، ومنهم من يذكر مصطلح ويريد به 

كوهنما   األخرىواالنسجام من بني املصطلحات  االتساقومن خالل حبثنا هذا اخرتان مصطلحي  أنناإال        
 .coherenceاالنسجام  cohésion االتساق:داللة على املقابلني واألكثراستعماال عند العلماء،  األكثر

 .cohesionيقابل مصطلح االتساق املصطلح األجنيب »: "مفتاح بن عرو "ويف هذا الصدد يقول         

 ) cohérence».)4 األجنيب املصطلحاالنسجام مصطلح ويقابل 

                                                           

 .82،72م، ص ص0210/ه1344ط، دار األمل، تيزي وزو، اجلزائر، دشعرية اخلطاب السردي، سردية اخلرب، : عبد القادر عميش: ينظر(1) 
 .01املرجع السابق، ص: جوليا كريستيفا(2) 
 .101م، ص0221/ه1303، 3كز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط، املر (اسرتاتيجية التناص) حتليل اخلطاب الشعري: دمحم مفتاح(3) 
 /ه1317، جامعة اجلزائر، ديسمرب 10، جملة اللغة واألدب، ع(مقاربة لسانية)حول االّتساق يف نصوص املرحلة الثانوية، : مفتاح بن عرو (4) 

 .341م، ص1228



 املفاهيم األساسية يف لسانيات النص                                                                      مدخل

 

18 
 

 : االتساق -أ
 : لغة: 1-أ

 َهْرُدَها: لباإل قُ سْ وَ اجتمعت، وَ : استوسقت اإلبل »: )ق. .و(مادة  "ابن منظور"ــ جاء يف لسان العرب ل     
والطريق  ما انتظم فقد اتسق، لُّ كُ و سق، اجتمعت وقد وسق الليل وات: واتسقت اإلبل واستوسقت، )...(و مَجُْعَها 

﴿: ويف التنزيل استوى، : واتسق القمر ،)...( مُ ظُ نْ أي يَـ  قُ سِ تَ ، ويَـ قُ سِ تَ يَْ                  

            ﴾[17، 18، 13: ، اآلايتسورة اإلنشقاق]. 

عشرة ثالث ه ليلة امتالؤه واجتماعه واستواؤ  :القمر وضم، واتساقأي وما مجع : وما وسق: راءفيقول ال 
 ) 1(.«وأربع عشرة

فهي  ،اهَ مِحَ رَ  على املاءِ  تْ قَ لَ غْ محلت، وأَ  :اوقَ سُ ا، ووُ وسقً  (قُ سِ تَ ) ةُ ابَ الدَّ  تْ قَ سَ وَ »: وجاء يف املعجم الوسيط
 ) 2(.«اجتمع وانضم وانتظم: سق الشيءتوا ،)...( ومجعهُ  ضمهُ : الشيء قَ سْ وَ وَ  )...(اقْ سَ وِ (ج )، قْ سِ َوا

اجتمعت، واتسق  :اإلبل تواتسق ،)...(ظم وانتظم ان: اتسق ويتسق ويتسق الشيء»: وجاء يف معجم منت اللغة
أي حيسن  ؛فالن يسوق الوسيقة: القمر، امتأل واستوى ليايل األبدار، واملتسق من أمساء القمر، ومن كالمهم

 ) 3(.«مجعها وهردها
 مامواالنضئرة االجتماع، التعريفات جند أن لالتساق معاين كثرية تنصب معظمها يف دا من خالل هذه        

 .واالنتظام

 : اصطالحا
 ستوى البنائي الشكلياملإن االتساق من املفاهيم الرئيسية يف لسانيات النص، وهو يص التماسك على  

 )4(.«واليت حتدده كنصقات املعنوية القائمة داخل النص، إىل العال مفهوم داليل حييل»أبنه  "دمحم خطايب"إذ يعرفه 

                                                           

 .014، 010ص ص ، (و   ق)، مادة 11املرجع السابق، مج :ابن منظور(1) 
 .1240، ص(و   ق)م، مادة 0221/ه1303، 3املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط: جممع اللغة العربية(2) 
 .811، ص(و   ق)  م، مادة1232/ه1471ط، ر مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، د، دا1معجم منت اللغة ، ج: أمحد رضا(3) 
  11السابق، صاملرجع : دمحم خطايب (4) 
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جمموعة اإلمكاانت املتاحة يف اللغة جلعل أجزاء النص متماسكة بعضها  »:أبنه "شو ادمحم الش"ويقول عنه         
العناصر احملورية واملعجمية البارزة يف  أووتعريفه هذا يوحي إىل أن االتساق يهتم ابلروابط الشكلية  ) 1(.«ببعض

 .غة اليت هتتم بربط أجزاء النص املختلفةالل
ذا أصبح الكالم خاليا من عنصر االتساق عنصر جوهري يف تشكيل النص وتفسريه، وإ» :ساقويعد االت         

لذلك حصر العلماء أمهية االتساق يف جعل الكالم مفيدا ووضوح  ») 2(.«أصبح غري واضح، وتعلق به الغموض
وذلك س يف أداء املقصود، وعدم اخللط بني عناصر اجلملة واستقرار النص وثباته، اجلملة وعدم اللبالعالقة يف 

 ) 3(.«بعدم تشتيت الداللة الواردة يف النص

مفهوم النص، فدور االتساق يف نشأة » :إىل "رقية حسن"و "ياهاليد"تجه املعىن العام لالتساق حسب وي
النص هو توفري عناصر أساسية لتحقيق الرتابط بني بداية النص وآخره، دون الفصل بني املستوايت اللغوية 

يلق ويشكل بنية النص، ومن أجل حتقيق ذلك الرتابط النصي البد من توفري  فالرتابط النصي هو الذي   املختلفة
ف، الربط اإلحالة، االستبدال، احلذ: آللياتقيق االتساق يف مستوى النص، وهذه اجمموعة آليات تعمل على حت

 ) 4(.«االتساق املعجمي

آخر عرب  اءوجز من االتساق يتحقق عرب النحو،  اءأن جز »" االتساق يف االجنليزية"ا ميف كتاهب اوقد ذكر         
 ) 5(.«االتساق املعجميو االتساق النحوي، : قسمنيإىل أن االتساق ينقسم على  ااملفردات، وعليه فقد أشار 

من كل ما سبق نفهم أبن االتساق هو الذي يقوم عجعل أجزاء النص مرتابطة بعضها ببعض، هبدف فهم        
ويكون هذا عن هريق جمموعة من اآلليات والوسائل اليت جتعل النص وحدة   املعاين والدالالت الواردة يف الكالم،

 .املعجميحالة واالستبدال، الربط، واالتساق اإل: كاملة متكاملة منها
 
 
 

                                                           

 .103م، ص0221/ه1300، 1، املؤسسة العربية للتوزيع، تونس،  ط1أصول حتليل اخلطاب، ج: دمحم الشاوش(1) 
  م0222/ه1342، 0نظرية علم النص، رؤية منهجية يف بناء النص النثري، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط: حسام أمحد فرج: ينظر (2) 

 .72ص
 .83، ص1املرجع السابق، ج: الفقيصبحي إبراهيم : ينظر(3) 
 .70،74م، ص ص0223/ه1301إربد، األردن،  وبناء أخرى، عامل الكتب احلديث،.... حنو النص، نقد النظرية : عمر أبو خرمة: ينظر (4) 
 .82م، ص1227/ه1312ر، دط، مجال عبد اجمليد، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مص: ينظر(5) 
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 :االنسجام -ب
 : لغة -1-ب

ْمَع، ُسجومًا وِسجاَماً » :ما يلي( ج م  )مادة " لفريوز أابديا"ــلجاء يف القامو  احمليط  . سجم الدَّ
َقطَر َدْمُعَها وسال قليال : ا وَسَجاَماككتاب وَسَجًمْتُه العنْيُ والسحابة املاء، َتْسِجُمُه وَتْسُجُمُه سْجًما وُسُجومً 

ْمُع، وَوَرُق اخِلاَلفِ : والسََّجُم ابلتحريك. أوكثريا، وسجمه هو، وأْسجمه، وَسَجَمُه َتْسِجيًما وَسَجاًما . املاُء، والدَّ
إذ َفشََّحْت رجليها عند : صيٌغ وواد ، وانقٌة سُجوم ومسجامٌ : والساجومُ . أَْبطَأَ : وَسَجَم عن اأَلْمرِ . ميَُ األزْ : واالسجم

 ) 1(.«احللِب وَسطََعْت برأسها
كثريًا وانصبَّ   أوسال قلياًل : وِسَجاًما الدمعُ مًا و ُسجُ  -َسَجَم »: جاء يف معجم املنجد يف اللغة واألعالمو 

: املاء َتْسِجيًماو  ماً َسجََّم َتْسَجا. هُ لتُه وصبـَّتُ َأسا: املاءَ ُة ابَ حَ السَ  أو العنيُ  وَسَجماانً وُسُجوًما مًا وَسجْ  هو َساِجمف
، عُ مْ الدَ /املاء: مَ جَ السَ  -تانصب :الدموعُ  تتسامج .والكالم انتظمانصب : اْنَسَجَم املاُء  .هبَّ صَ : ْسَجَم املاءأ. هُ صبَّ 

مكان . ثرية الدرك: مساجيم: ِمْسَجامٌ  انقة. ة الدرري كث: انقة َسُجومٌ / تسيل الدمع: ومْ جُ وٌم ج سُ جُ نٌي سَ عَ 
 ) 2(.«مصدر انسجم: امُ جَ سِ االنْ  .وم أصابه املطرمسج

 سيالنمعاين أبرزها االنصباب، وال، تدور حول عدة (  ج م)يتضح من هذه التعريفات أن معاين مادة        
 .توحي ابلتتايل والتتابع وعدم االنقطاع والقطران، وهذه املفرادات

 :اصطالحا -0-ب
يعد االنسجام مظهرا من مظاهر التماسك النصي، وهو من أبرز مصطلحات لسانيات النص، ويسمى   

برصد وسائل االستمرار الداليل يف عامل النص، ويتصل هذا املعيار »، ( cohérence)أيضا احلبك والتماسك 
متصلة ابملعىن وسلسة املفاهيم والعالقة الرابطة  العمل على إجياد الرتابط املفهومي أي أن هذه الصفة أو

 (3).«بينهما

                                                           

ص  (  ج م)م، مادة  0228/ه1307، 0القامو  احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: جمد الدين دمحم بني يعقوب الفريوز أابدي(1) 
1141. 

 .400م، ص0224/ه1303، 32املنجد يف اللغة واألعالم، دار املشرق، بريوت، لبنان، ط: لويس معلوف(2) 
 .22املرجع السابق، ص : أمحد عفيفي (3)
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هو عالقة معنوية بني عنصر يف النص وعنصر آخر » ":رقية حسن"و" ياهاليد"فالتماسك كما يقول  
 أنه ال ميكن حتديد مكانه إال  عن هريق يكون ضروراي  لتفسري هذا النص، هذا العنصر اآلخر يوجد يف النص غري

 .يهتم بدراسة العالقات الضمنية اخلفية اليت تنظم  النصهذا أن االنسجام من نفهم ) 1(.«العالقة التماسكيةهذه 
رى بتصور املتصورات اليت تنظم العامل حال يتعلق مبستوى التحقق اللساين، ولكنه يتعلق ابأل»: فاالنسجام

موضوع )معاين حول ام التتابع واإلندماج التدرجيي للالنصي بوصفه متتالية تتقدم حنو هناية، ويضمن االنسج
 (2).«، وهذا يفرتض قبوال متبادال للمتصورات اليت  حتدد صورة  عامل النص املصمم بوصفه بناء عقليا(الكالم

م يهتم بدراسة املتصورات اليت تنظم النص، وهذا كله للحفاظ على تسلسل أن االنسجا من هنا يتضح
  .وتتابع املعاين

و دأعم من االتساق، كما يغ االنسجام»:أن االنسجام أعم من االتساق ويف هذا يقول" دمحم خطايب"ويرى       
حبيث يتطلب بناء االنسجام من املتلقي صرف االهتمام جهة العالقات اخلفية اليت تنظم النص  أعمق منه،

  من هنا يكون االنسجام أعمق  وأعم من االتساق ويتطلب من املتلقي النظر إىل ما هو ليس شكليا (3).«وتولده
هتم برتابط املفاهيم والعالقات الداللية وإمنا النظر إىل العالقات اخلفية القائمة داخل النص املراد دراستها، حيث ي

عامل النص، ونعين هبا االستمرارية الداللية اليت يتص معيار احلبك ابالستمرارية املتحققة يف و  »، املتحققة داخله
        (4).«املفاهيمهذه تتجلى يف منظومة املفاهيم والعالقات الرابطة بني 

تعزز املعىن وجتليه فهي مفاصل مهمة  ،بني أجزاء النص املوجودةلية فهو يتحقق من خالل العالقات الدال
 ) 5(.واضحا  أمام املتلقي

ية اليت يبينها فالعالقات اخل من خالل االنسجام من أهم معايري النصية اليت تتحققمن هذا كله نفهم أبن          
ويستنتج التعالق بني  ،نسجامااليبين  الذي أي أن املتلقي هو ؛يستنتجها حيث يتم بواسطتها فهم النص أوالقارئ 

 .ز املستوى الشكلي إىل املستوى العميقو ااملعاين واألفكار وفيه يتج

                                                           

 (1) P.8 Cohesion In English.22املرجع نفسه، ص : أمحد عفيفي: ، نقال عن. 
  .144م، ص0223/ه1301، 1العالماتية وعلم النص، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط: منذر عياشي( 2)
 .23املرجع السابق، ص: دمحم خطايب (3)
 .113م، ص1221/ه1310 ،1،0، مصر،ع12مجحنو أوجرومية للنص الشعري، دراسة يف قصيدة جاهلية، جملة فصول، : مصلوح سعد (4)

، كلية الرتبية للعلوم االنسانية ابن رشد جامعة بغداد ،(يف واقعة الطف)االنسجام النصي وعالقاته يف النصوص احلسيمية : سالف صائب خضري(5) 
 .178ص دع، دت،
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ّكونهّيعدّ  الذيّجيمعّبنيّأجزاءّالنصّاملتنافرة،ّوذلكّبضمّّالرابطّاالتساقّمنّأهمّاملعايريّالنصية،ّوذلك
ّكبريةّوجيعلونهّعنصّر جوهرايّيفّتشكيلّّابعضهاّإىلّبعضّومنّمتّتشكيلّالنصّوهلذاّجندّالباحثنيّيولونهّأمهية

ّكلهّهبدفّفه ّكلهّيقتضيّمجلةّمنّاآللياتّمنهاّماّهوّمّالدالالتّواملعاينّالواردةّفيه،ّالنص،ّوهذا إالّأنّهذا
ّ.حنويّومنهاّماّهوّمعجمي

 :االتساق النحوي: أوال
ّهيّيشتمل ّاآلليات ّوهذه ّالنص، ّيف ّالظاهرة ّالعناصر ّبني ّالرتابط ّتوفري ّيف ّتسهم ّاليت ّاآلليات :ّعلى

ّ.اإلحالة،ّاإلستبدال،ّاحلذف،ّالوصل

 : اإلحالة -1
التماسكّّوهيّاليتّتعملّعلىّخلقّالرتابطّفّ،أساسياّمنّعناصرّاالتساقّالنحويتعتربّاإلحالةّعنصراّ 

ّالنص ّحتيلّاللفظةّ»ّ.النصيّبنيّأجزاء ّاليتّمبقتضاها ّوتعينّالعملية ّواملسميات، ّبنيّاألمساء ّقائمة فهيّعالقة
ّكانّنوعهاّالّتكتفيّبذاهتاّميلاملستعملةّعلىّلفظةّمتقدمةّعليها،ّفالعناصرّاحمل ّكيفما ّ(1).«نّحيثّالتأويلة

أيّأنّّ؛اّسابقّواآلخرّالحقالنصّأحدمهّيففهمّمنّهذاّالتعريفّأنّهناكّعالقةّجتمعّبنيّعنصرينّنّّ
ّ.ةّاملستعملةّمنّقبلّاملتكلمّتشتملّعلىّعنصرّحييلّإىلّلفظةّسابقةّهلا،ّومنّمتّفهمّاملرادّمنّالكالماللفظ

ّأنّاإلحالةّّّّّّّّّ ّالعباراتّتعربّعنّالعالقةّبنيّ»كما العباراتّواألشياءّواألحداثّواملواقفّيفّالعامل،ّوهذه
الدالةّمنّطبيعةّاستبداليةّيفّسياقاتّالنصوص،ّوالظاهرّأنّاألمساءّحتيلّإىلّمسمياهتاّوفقّعالقةّدالليةّتطابقيةّ

منّخاللّعودتهّّبنيّخصائصّاحمليلّواحملالّإليه،ّوالعنصرّاحلايلّالّميلكّيفّاللغةّداللةّمستقلةّوإمناّيتضمنها
ّ(2).«مذكورّيفّاخلطابعلىّعنصرّنصيّ

ّاستخدامّالضمريّليعودّعلىّاسمّسابقّأوّالحقّلهّبدالّمنّإعادةّاالسمّنفسه»ّ:ويعرفهاّآخرونّأبهنا
خطابيةّتعملّهباّاللغةّعلىّإجيادّروابطّبنيّالرتكيبّالذيّيشتملّاالسمّالذيّحييلّعليهّّإسرتاتيجيةفالضمائرّ

ّ(3).«الضمري

                                                           
ّ.18األساسيةّيفّلسانياتّالنصّوحتليلّاخلطاب،ّدراسةّمعجمية،ّصاملصطلحاتّ:ّرةڤنعمانّبّو (1)
ّ.34اخلطابّاألديبّورهاانتّالتأويل،ّقراءاتّنصيةّتداوليةّحجاجية،ّص:ّرةڤنعمانّبّوّ(2)
ّ.م2188/ه8342مايّ،2ّحتليلّاخلطابّوالتداولية،ّجمل ةّاملمارساتّاللغوية،ّخمربّاملمارساتّيفّاجلزائر،ّتيزيّوزو،ّاجلزائر،ّع:ّقويدرّشنانّ(3)
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نالحظّأنّهذاّالتعريفّحصرّمفهومّاإلحالةّيفّاستعمالّالضمائرّاليتّحتيلّإىلّعناصرّسابقةّأوّالحقةّ
هلاّلتفاديّالتكرار،ّوأهناّالرابطّاجلامعّبنيّاجلملّاليتّحتتويّعلىّالعناصرّاحمليلةّوالعناصرّاحملالّإليهاّمنّأجلّ

ّ.فهمّواسعّللنص
العالقةّبنيّالعباراتّواألشياءّواألحداثّواملواقفّيفّالعاملّالذيّيدلّعليهّ»ّ:أبهناّ"دديّبوجران"ويرىّ

،ّأمكنّأنّيقالّعنّابلعباراتّذاتّالطابعّالبدائليّيفّنصّما،ّإذّتشريّإىلّشيءّينتميّإليهّنفسّعاملّالنص
ّ(1).«هناّذاتّإحالةّمشرتكةهذهّالعباراتّأ

ّكلهّنفهمّأبنّاإلحالةّذاتّوظيفةّاتساقي ة،ّومنّخالهلاّيتمّالربطّبنيّأجزاءّالنص،ّإذّجندّأبنّمنّهذا
ّ.ريتا ّإىلّعناصرّأخرىّللفهمّوالتيسهناكّعناصرّالّتكتفيّبذاهتاّمنّأجلّالتأويل،ّوإمناّحت

 :أنواع اإلحالة
تنقسمّاإلحالةّإىلّنوعنيّرئيسيني،ّإحالةّمقاميةّوإحاليةّنصية،ّوهذهّاألخريةّتتفرغّبدورهاّإىلّإحالةّقبليةّ

ّ:عديةبوإحالةّ

 : اإلحالة املقامية -أ
وهيّإحالةّعنصرّلغويّإحايلّعلىّعنصرّإشاريّغريّلغويّموجودّّ»ّوتسمىّأيضاّإحالةّخار ّالنص،ّ

ّاخلارجي ّاملقام 2ّ).«يف ّفهيّك»( ّاملتكلم، ّصاحبه ّذات ّعلى ّحييل ّالذي ّاملخاطب ّأو ّاملتكلم ّضمري استعمال
نفهمّمنّهناّأنّهذاّالنوعّ (3).«نفسهّاالسماستخدامّالضمريّليعودّعلىّاسمّسابقّأوّالحقّلهّبدالّمنّتكرارّ

ّ.منّاإلحالةّميكنّأنّخيلقّنوعاّمنّالتفاعلّبنيّالنصّواملوقفّالسياقي

 : اإلحالة النصية -ب
ّ:وتتفرعّإىل.ّالوحداتّاللغويةّعلىّوحداتّأخرىّبعضّوهيّاليتّحتيلّفيها»ّّ،وتسمىّأيضاّإحالةّداخلّالنص

ّقبلية»: أمر سبق ذكره يف النصعلى إحالة  - ّوتسمىّإحالة ّاخلطاب ّيف ّشيوعا 4ّ).«وهيّاألكثر وفيهاّ»(
ّكلمةّماّبديال ّ(5).«لكلمةّأوّجمموعةّمنّالكلماتّالسابقةّيفّالنصّتستخدم

ّ.وهيّاليتّأييتّفيهاّاحملالّإليهّبعدها،ّوتسمىّإحالةّبعدية: إحالة على الحق -
                                                           

ّ.421املرجعّالسابق،ّص:ّروبرتّديّبوجراندّ(1)
ّ.881املرجعّالسابق،ّص:ّاألزهرّالزاندّ(2)
ّ.218م،ّص2111/ه8ّ،8322وائلّللطباعةّوالنشر،ّعمان،ّاألردن،ّطّمقدمةّيفّاللغوايتّاملعاصرة،ّدار:ّشحدةّفازعّ(3)
ّ.11ّ،11املرجعّالسابق،ّصّصّ:الصبيحيّدمحمّاألخضرّ(4)
ّ.811م،ّص2111/ه8ّ،8341حنوّالنص،ّإطارّنظريّودراساتّتطبيقية،ّعاملّالكتبّاحلديث،ّإربد،ّاألردن،ّط:ّعثمانّأبوّزنيدّ(5)
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ّ(1)ّ:وميكنّأنّنوضحّهذينّالنوعنيّمنّاإلحالةّيفّالرسمّاملوايل
ّ
ّ

ّ
ّ

ّّ
ّ

ّّ
ّ
ّ

ّ.أمساءّاإلشارة،ّأدواتّاملقارنةّالضمائر،:ّإلحالةّأنواعّفلهاّأيضاّوسائلّتسهمّيفّحتقيقهاّمنهاومباّأنّلّّّّّ

 : الضمائر -1
2ّ)هيّأهمّالوسائلّاليتّتساهمّيفّحتقيقّاإلتساقّالنصي، وينظرّإىلّالضمريّعلىّأنهّاسمّجامدّيدلّعلىّ»ّ(

 :والضمائرّقسمان(3ّ).«الغائباملتكلمّأوّاملخاطبّأوّ
ّ.ضمائرّاملتكلم،ّاملخاطب،ّالغائب: وجودية -
ّكتابناكتابك،ّّكتايب،ّّّّ:ملكية - ّكتابه، ّ(4).كتاهبم،

 : أمساء اإلشارة -2
ّاهلامشي"يرىّ ّإبراهيم ّأنّ"أمحد ّأوّ»: ّحسية ّإليه ّإشارة ّمع ّمعني، ّيدلّعلىّشيء ّما ّهو ّاإلشارة اسم

ّ(5).«ّمعنوية

                                                           
ّ.81املرجعّالسابق،ّص:ّدمحمّخطايبّ(1)
ّ.81،ّصنفسهاملرجعّ:ّدمحمّخطايبّ(2)
ّ.31م،ّص2118ّ/ه8ّ،8324طّالتطبيقّالنحوي،ّدارّحامد،ّعمان،ّاألردن،:ّعبدّاحلميدّمصطفىّالسيد:ّينظرّ(3)
ّ.81املرجعّالسابق،ّص:ّدمحمّخطايب:ّينظرّ(4)
ّّم2118/ه8ّ،8324دمحمّأمحدّقاسم،ّاملكتبةّالعصرية،ّبريوت،ّلبنان،ّط:ّالقواعدّاألساسيةّللغةّالعربية،ّتح:ّأمحدّإبراهيمّمصطفىّاهلامشيّ(5)

ّ.11ص

 املقامية
 إحالة إىل خارج النص

 اإلحالة

 النصية
النص داخلإحالة إىل   

 إىل سابق
(قبلية)  

 إىل الحق
(بعدية)  
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اإلشارةّإالّإذاّربطتّمباّتشريّإليه،ّوجيريّتقسيمهاّيفّالعربيةّإىلّأقسامهاّاملعروفةّابعتمادّالّتفهمّأمساءّ
ّ(1).منّموقعّاملتكلمّيفّاملكانّأوّالزمان(ّقرابّوبعدا)املسافةّ

ّكماّيلي ّ(2)ّ:وهناكّمنّصنفّأمساءّاإلشارة
 حالته اإلشارة اسم

ّذا،ّهذا،ّذلك،ّذاك
ّذي،ّهذه،ّهذي،ّتلك

ّهذا،ّهذين،ّذالك،ّذاك،ّذلك
ّ،ّهاتني،ّهااتناتن،ّتني

ّأوالئك،ّهؤالء،ّأولئك
ّهناهنا،ّهاّ

ّهنالك،ّهناك،ّمت،ّمتت

ّاملفردّاملذكر
ّاملفردّاملؤنث
ّللمثىنّاملذكر
ّللمثىنّاملؤنث

ّمجعّاملذكرّواملؤنث
ّللمكانّالقريب
ّللمكانّالبعيد

ّ

إماّحسبّهناكّعدةّإمكاانتّلتصنيفهاّ»ّ:لقولّأبنذهباّإىلّا"ّرقيةّحسن"و"ّهاليدايّ"إالّأنناّجندّ
أوّحسبّالبعدّّ،...(هذا،ّهؤالء)أوّحسبّاالنتقاءّّ،...(هنا،ّهناك)واملكانّّ،...(ااآلن،ّغدّ )الزمانّ:ّالظرفية

ّ(3).«...(هذه،ّهذا)والقربّّ،...(ذاك،ّتلك)
ّكانتّأمساءّاإلشارةّبشىتّأنواعها»وتقومّهذهّاألمساءّ حميلةّإحالةّقبلية،ّأيّّابلربطّالقبليّوالبعدي،ّوإذا

"ّهاليداي"يتميزّمباّيطلقّعليهّّأهناّتربطّجزءاّالحقاّجبزءّسابقّومنّمتّتساهمّيفّاتساقّالنص،ّفإنّاسمّاملفرد
ّ(4).«إمكانيةّاإلحالةّإىلّمجلةّأبكملهاّأوّمتتاليةّمنّاجلملّأيابإلحالةّاملوسعةّ"ّرقيةّحسن"و

ّكلّماّسبقّذكرهّنفهمّأبنّأمساءّ اإلشارةّتعدّهيّاألخرىّمنّالوسائلّاإلحاليةّاليتّتساهمّيفّاتساقّمن
ّكبرية ّ.النصوصّوترابطهاّبدرجة

ّ
ّ
ّ

                                                           
ّ.881املرجعّالسابق،ّص:ّاألزهرّالزاندّ(1)
ّ.34ّ،33م،ّصّص8111/ه2ّ،8321أمحدّدمحمّهريدي،ّمكتبةّابنّسينا،ّط:ّاخلالصةّيفّعلمّالنحو،ّتح:ّمحديّحممودّعبدّاملطلبّ(2)
ّ.81املرجعّالسابق،ّص:ّدمحمّخطايبّ(3)
ّ.نّاملرجعّنفسه،ّص:ّدمحمّخطايبّ(4)
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 : أدوات املقارنة -3
وتعدّبناء اّلغوايّمعرباّعنّقيمةّعاليةّ»هيّالوسيلةّالثالثةّمنّوسائلّاإلحالةّبعدّالضمائرّوأمساءّاإلشارة،ّّ

ّ ّوتشكيلها ّرؤايه ّلتقدمي ّاملبدع ّاملعىنّعند ّلغة ّعن ّبعيدا ّللمتلقي ّويقدمها ّبذاته ّيصنعها ّعاملني، ّعلى اعتمادا
ّ(1).«املكشوف

ّكلماتّخمصوصة،ّوهيّالّختتلفّمنّمنظورّاالتساقّعنّالضمائرّ وتتحققّاملقارنةّأبدواتّهيّعبارةّعن
ّكوهناّنصية،ّوبناءاّعليهّفهيّتقومّبوظيفةّاتساقيةّوتنقسمّإىل ّ:وأمساءّاإلشارةّيف

ّ(.مثل،ّنفس،ّغري)ويتفرعّمنهاّالتطابق،ّوالتشابه،ّواإلختالف،ّومنّأمثلتهّ: نة عامةمقار » 
ّكيفية،ّومنّأمثلتهاّ: مقارنة خاصة   ّكميةّومقاربة ّ(2).«...(أكثر،ّأفضل،ّأمجل،ّمجيل)تتفرعّإىلّمقارنة

ّ ّقصيدة ّاخلرائط"يف ّوراء ّما ّل" ّاألمحر"ــ ّفيصل ّللد" ّاإلحالةاملعروضة ّورود ّنالحظ ّأشكاهلاّّراسة جبميع
ّ:ارةّومنّأمثلةّذلكغّزوب

 :اإلحالة ابلضمائر -أ
ّ:وجندهاّفيماّيلي 

ّاخلرائطّالّتدركّالوقتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوالوقتّيدركهاّّ-8ّّّ
ّكثرياّّّّّّّّ ّ(3)ّحينماّالَّتُكوُنّيكوْنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّيهم

حييلّإحالةّنصيةّقبلية،ّوأيضاّالضمريّاملتصلّّ"اخلرائط"العائدّعلى"ّتكون"و"ّالّتدرك"الضمريّاملسترتّيفّ
مرّنفسهّمعّالضمريّاملسترتّحييلّإحالةّنصيةّقبلية،ّواألّ"اخلرائط"رّالعنصوالعائدّعلىّنفسّ(ّاهلاء)ابلفعلّيدركّ

ّ".الوقت"العائدّعلىّ"ّكوني"يفّ
ّنستجمعّاملتبقيّمنّاألهلسنجمعّأمثلةّالقلبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-2

ّ(4)ّيفّمعجمّاألشقياءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّونشرعّيفّسفرّللخرو ّّّّ

ّأن ّنالحظ ّنشرع ّنستجمع، ّسنجمع، ّقوله ّففي :ّ ّاألفعال ّهذه ّمجيع ّيف ّاملسترت ّحنن)الضمري (ّالضمري
ّ.حييلّإحالةّمقاميةّوذلكّأنّاملقصودّواملعينّابألمرّموجودّخار ّالنصّ"الذاتّالشاعرةّوأتباعها"والعائدّعلىّ

                                                           
ّكوكبا،ّدارّأزمنةّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّطحتليلّاخلطابّالشعري،ّثنائيةّاالتساقّواالنسجامّيفّديّو:ّفتحيّرزقّاخلوالدةّ(1) 8ّّانّأحدّعشر

ّ.11م،ّص2111/ه8321
ّ.81املرجعّالسابق،ّص:ّدمحمّخطايب:ّينظرّ(2)
ّ.1م،ّص2182/ه8ّ،8344ديوانّاملعلقاتّالتسع،ّشعر،ّدارّاألوطان،ّاجلزائر،ّط:ّفيصلّاألمحرّ(3)
ّ.املرجعّنفسه،ّصّن:ّفيصلّاألمحرّ(4)
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ّ(1).إنّاملناايّالّتطيشّسهامهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاخلرائطّالّتدركّالرسمّواإلسمّ-4
ّالعبارةيفّ عائدّعلىّ"ّسهامها"ّــوالضمريّاملتصلّب(ّهي"ّ)الّتطيش"كلّمنّالضمريّاملسترتّيفّّّهذه

إالّأنهّحييلّ"ّاخلرائط"فهوّعائدّعلىّّ"الّتدرك"وحييلّإحالةّنصيةّقبليةّيفّحنيّأنّالضمريّاملسترتّيفّ"ّاملنااي"
ّ(.إحالةّنصيةّقبلية)نفسّاإلحالةّ

ّوكلّالكالمّمقدمةّالنتصارّالظالمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّواخلرائطّتعرفّأهنارانّ-3
ّ(2)ّأسرارانّوتدو ن...اّتدو نّأمواهناّإمسناّر،ّوالنهرّحيملّأحجارانّّّّّّّّّّّّّّّّّوعليهدونّماّحيملّالنهّّ

حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"ّاخلرائط"العائدّعلىّ"ّتعرف"الضمريّاملسترتّيفّهناّ.تعرف،ّحيمل،ّتدون:ّفقوله
ّ ّيف ّاملسترت ّالضمري ّحيمل"أما ّال" ّاألوىل ّعلى ّالنهر"عائد "ّ ّنصية ّإحالة ّيفّّ،بعديةفيحيل ّالضمري ّأن ّحني يف

ّالعائدّعلىّّ"حيمل" ّالنهر"الثانية ّقبلية" ّنصية ّحييلّإحالة ّأيضا ّللفعلّ. ّابلنسبة ّتدون"أما ّيشتملّعلىّ" فهو
ّ.وحييلّإحالةّنصيةّبعدية"ّأمواهنا"عائدّعلىّضمريّمسترتّ

"ّالشاعرّومنّمعه"العائدّعلىّفضمريّامللكيةّيفّهذهّالكلماتّّ.أهناران،ّأحجاران،ّأمواهنا:ّأماّيفّقوله
ّ.حييلّإحالةّمقامية

ّأتيتّحكاايّألعراسناّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجييءّاحلريرّالصغريّاألخريّ-3
ّ(3)ّألوراقناّالكاتبهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّواخلرائطّصامتةّومصامتةّّّّ

هوّّويوحيّإىلّإحالةّمقامية،ّوذلكّأنّالعائدّعليهّخار ّالنصّ"ّأوراقنا"و"ّأعراسنا"الضمريّامللكيّيفّ
يةّبعديةّوذلكّحييلّإحالةّنص"ّاحلرير"العائدّعلىّ"ّجييء"الشاعرّواألمةّالعربية،ّيفّحنيّأنّالضمريّاملسترتّيفّ

ّ.متواجدّيفّالنصّوبعدّهذاّالضمريّابألمرّعينأنّامل
ّاملكانّيعيشّبالّأثرّللزمان:ّسوفّيعلنّأنّاخلرائطّتكذبّّّّّّّّّّّّّّّّّّحنيّتقولّ-1

ّعلىّالنقطّاهلاربهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاخلرائطّالّترسمّالفرقّبنيّاألراضيّّّّ
ّ(4)ّفمنّقريةّظاملّأهلهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإىلّجملسّيفّنواديّالصحابّالذينّمضواّّّّ

ّكلّمنّ:ّنالحظّأنسطرّيفّهذهّاأل وحييلّ"ّاخلرائط"عائدّعلىّ"ّالّترسم"،ّ"تقول"،ّ"تكذب"الضمريّيف
وحييلّأيضاّإحالةّنصيةّقبلية،ّواألمرّنفسهّمعّالضمريّ"ّاملكان"فهوّعائدّعلىّ"ّيعيش"يفّأماّإحالةّنصيةّقبلية،ّ

                                                           
ّ.1ّ،ّصّالسابقاملرجعّّ:األمحرفيصلّّ(1)
ّ.1ص،ّنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(2)
ّ.1املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحرّ(3)
ّ.املرجعّنفسه،ّّصّنّ:فيصلّاألمحرّ(4)
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فكالّالضمريينّ"ّالصحاب"العائدّعلىّ"ّمضوا"والضمريّيفّالفعلّ"ّقرية"والعائدّعلىّّ"أهل"ّــامللكيّاملتصلّب
ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبلية

ّم اّيكونّوإنهّالوقتّيذرعهمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحينماّالّيكونونّدّ-1
ّ(1)ّاخلرائطّمتضيّبالّأثرّللقبورّّّّّّّّّّّّّّّّّّاليتّحتضنّالعاشقاتّّّّ

كالمهاّ"ّيكون"،ّوالضمريّاملسترتّيفّ"إنه"هناّالضمريّاملتصلّيفّّ.،ّيذرعهم،ّيكونون،ّيكونإنه:ّفقولهّ
أماّابلنسبةّ.ّفهوّحييلّإحالةّنصيةّقبلية"ّيكون"حييلّإحالةّنصيةّبعديةّأماّيفّ"ّإنه"عائدّعلىّالوقتّغريّأنهّيفّ

ّكلّمنّ ّ.يلّإحالةّنصيةّقبليةوحت"ّالصحاب"فهيّعائدةّعلىّ"ّيكونون"و"ّيذرعهم"للضمائرّيف
ّكلّمنهماّحييلّإ.ّمتضي،ّحتضن:ّأماّيفّالكلمتني خيتلف،ّففيّحالةّنصيةّقبلية،ّإالّأنّعائدهّالضمريّيف

ّ.فهوّعائدّعلىّالقبور"ّحتضن"يعودّعلىّاخلرائطّأماّيفّ"ّمتضي"
ّاملنيأالّربّيومّلكّمنهنّصاحلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوالّأثرّللحروبّاليتّتفصلّالعّ-1

ّوالّللسيوفّاليتّترسمّاجلبهتنيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوالّللدموعّاليتّتتوسطّزلزلتنيّّّّ
ّّ(2)ّوالّللدقائقّتلكّاليتّجترفّالدقةّاخلامسةّّّّّّّّّّّّّوهيّتستقبلّالساعةّالسادسةّّّّ

العائدّعلىّ"ّهن"نالحظّأنّالضمريّاملتصلّيفّ.ّفصل،ّترسم،ّتتوسط،ّجترف،ّتستقبلمنهن،ّت:ّففيّقوله
ّكلّمنّ ّالضمريّاملسترتّيف ّأما ّقبلية، ّنصية ّحييلّإحالة ّ"تفصل"أمرّسابقّله ّترسم" ّتتوسط"و" وّ"ّجترف"و"

ّكلّواحدّمنهماّخيتلفّعنّاآلخر،ّففيّ"ّتستقبل" يعودّ(ّهي)الضمريّ"ّتفصل"فيحيلّإحالةّنصيةّقبليةّعائد
"ّتستقبل"و"ّجترف"أماّيفّ"ّالدموع"يعودّعلىّ"ّوسطتت"فيعودّعلىّالسيوفّويفّ"ّترسم"علىّاحلروبّأماّيفّ

ّ".الدقائق"فهوّيعودّعلىّنفسّالعائدّوهوّ
ّهيّراايتّأمكنةّتعلنّاملوتّصوبّاألهايلّ-1

ّتسمىّأماكنّيشغلهاّالواردونّوتكذبّابسمّّّّّ
ّاملكانّلتستدر ّالوقتّصوبّفواتّاألوانّّّّ
ّ(3)ونبقىّنفككّخارطةّهشةّتتالعبّّّّ

ّ.هي،ّتسمى،ّتعلن،ّيشغلها،ّتكذب،ّتستدر ،ّنبقى،ّتفكك،ّتتالعب:ّفيصلّاألمحريفّقولّ

                                                           
ّ.1املرجعّالسابق،ّص:ّفيصلّاألمحرّ(1)
ّ.1املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحرّ(2)
ّ.81،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحر (3)
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ّكلّمنّ"ّهي"ضمريّالغائبّ ّاملسترتةّيف ّ"تعلن"والضمائر ّ"تسمى" ّتكذب"، ّتستدر "و" ّعلىّ" عائدة
الةّنصيةّفهوّحييلّإح"ّيشغلها"ّــــوكلهاّحتيلّإحالةّنصيةّقبلية،ّوالعملّنفسهّيقومّبهّالضمريّاملتصلّب"ّاخلرائط"

العائدّعلىّالشاعرّومواليهّفيحيلّإحالةّمقاميةّيفّحنيّ(ّحنن"ّ)نبقى"قبلية،ّأماّابلنسبةّللضمريّاملسترتّيفّالفعلّ
ّ.وحييلّإحالةّنصيةّقبلية"ّخارطة"فهوّعائدّعلىّ"ّتتالعب"أنّالضمريّيفّ

ّالساكننياخلرائطّالّتسألّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟منّتراهّهنالكّيفّالضفةّالغالبةّّ-81
ّ(1)عنّاألرضّمنّكانّيسكنهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمتّمنّسوفّيسقيّشظاايّالقبورّّّّّّ

ّال ّهذين ّقولهّسطرينيف ّيف ّمتواجدة ّاإلحالة ّأن ّنالحظ ّيسقي: ّكان، ّيسكنها، ّتسأل، ّأنّّ.ال وذلك
أماّيفّ"ّاخلرائط"يعودّعلىّ"ّالّتسأل"حييلّإحالةّنصيةّقبليةّغريّأنهّيفّ"ّيسكنها"وّ"ّالّتسأل"الضمريّيفّ

ّكانّيسكنّ"فهوّعائدّعلىّ"ّكان"يفّ(ّالضمري)فهوّيعودّعلىّاألرض،ّأماّابلنسبةّلهّ"ّيسكنها" الفردّالذي
العائدّ"ّيسقي"يفّ(ّهو)ألمرّنفسهّمعّالضمريّاملسترتّوهوّبذلكّحييلّإحالةّمقاميةّإىلّخار ّالنص،ّوا"ّاألرض

علىّالشخصّاجملهولّالذيّسيسقيّهذهّالقبورّبعدّاحلالّالذيّآلتّإليهّوالذيّبدورهّهوّاآلخرّحييلّإحالةّ
ّ.مقامية

ّسهفوقّخطواتناّالداّرّّّّّّّّّّّّّّّوهذيّالوجوهّخالصاتّأسفارانّّّّّّ-88
ّلنّتسلميّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّركّهللّّم،ّدارمية،ّأميسلّ أّّّّّّ

ّاخلرائطّالّتسمُعّاحلكىّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإهناّالسنةّالبائسةّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّواملناايّالّتطيشّسهامهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّتصدقّجلّاخلرافات...ّالّّّّّ
ّ(2)ّروقّاجلياعّبيافاّوحيفالكنهاّترسمّالبغضّفوقّوجودّاألراملّّّّّّّّّّّّّّّّعندّعّّّّ

ّّ.نّتسلمي،ّالّتطيش،ّالّتصدق،ّسهامها،ّلكنهاأسفاران،ّخطواتنا،ّأمرك،ّل:ّلشاعرفقولّا
ّ ّضمائر ّيف ّ"أسفاران"امللكية ّخطواتنا" ّمقا" ّإحالة ّحتيل ّوحلفائه ّالشاعر ّعلى ّضمريّالعائدة ّأما مية،
ّأمرك"املخاطبّيفّ ّلنّتسلمي"و" ّعلىّ" ّميةاّرد"العائد ّفيحيلّ" ّيف ّضمريّالغائب ّأما ّقبلية، ّنصية الّ"إحالة

هوّاآلخرّحييلّإحالةّنصيةّقبلية،ّواألمرّنفسهّمعّضمريّامللكيةّيفّ"ّاملنااي"العائدّعلىّ"ّالّتصدق"و"ّتطيش
ّ.نصيةّقبليةّوحييلّإحالة"ّاملنااي"فكالمهاّعائدّعلىّ"ّلكن"والضمريّاملتصلّبـــ"ّسهامها"

ّقدّجرجرتناّاحلكاايّإىلّاإلنفرا ّّ-82

                                                           
ّ.81ّ،ّّصالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحر (1)
ّ.88،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(2)
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ّ(1)[ّإىلّاإلنعرا ّإىلّاإلنعوا ]ّّّّّ
ّ.حييلّإحالةّمقامية"ّالشاعرّوحلفائه"العائدّعلىّ"ّجرجرتنا"يفّ(ّحنن)ضمريّاملتكلمّ:ّيفّهذاّالبيت

ّ.حتيطّبهّساحةّللرصاصّالذيّالّتعيهّاخلرائطّ-84
ّللصغارّالذينّإذاّأينعواّقطفتهمّسيوفّاليهودّّّّ
ّاليتّالّتعيهاّاخلرائطّّّ
ّ(2)ّيفّالقدسّفصلّعسريّتكورتّالشمسّفيهّّّ

الضمائرّيفّهذهّالكلماتّعلىّالرغمّّ.حتيطّبه،ّالّتعيه،ّأينعوا،ّقطفتهم،ّالّتعيها،ّفيه:ّيفّقولّالشاعر
ّحتيلّإحا ّكلها "ّحتيطّبه"ففيّّ".الّتعيه"لةّنصيةّقبلية،ّإالّيفّمنّإختالفّالعنصرّالذيّتعودّعليه،ّإالّأهنا

ّكلّمنّ"ّاخلرائط"يعودّعلىّ"ّتعيه"ويفّّ"القدس"ّالضمريّيعودّعلى فهيّتعودّعلىّ"ّقطفتهم"و"ّأينعوا"أماّيف
،ّيفّحنيّأنّالضمريّاملتصلّحبرفّاجلرّ"سيوفّاليهود"علىّّفعائد"ّالّتعيها"،ّأماّابلنسبةّللضمريّيفّ"ألطفالا"
ّ".الفصلّالعسري"فهوّعائدّعلىّ(ّيف)

ّاخلرائطّليستّتسم يّالعراقّالعراقّ-83
ّبةتسميهّأندلساّأوّجماالّملرحلةّشاحّّّّّّ
ّستسميهّمنعرجاّللتواريخّّّّّ
ّةّعصرّالتواصلّوالعوملاتمثّمفاّزّّّّّ
ّوصحراءّتذرعهاّانطحاتّالسحابّّّّ

ّووقفتهاّالساحبةّّّّّ
ّ(3)والعراقّرقاعّعليهّّّّّ

فيهاّعائدّعلىّذواتّخمتلفةّمنّالنصّوخار ّضمريّاهلاءّّ.وقفتها،ّعليهستسميه،ّتذرعها،ّتسميه،ّ: الكلمات
ّكلمةّالن يفّ"ّالصحراء"فهوّعائدّعلىّ"ّذرعهات"ماّيفّأّّ"خلرائطا"عائدّعلىّ"ّستسميه"وكلمةّ"ّتسميه"صّففي

ّكلمةّ ّوهذه"ّانطحاتّالسحاب"فهوّعائدّعلىّ"ّعلى"،ّوحرفّاجلرّ"وقفتها"حنيّأنّالضمريّاملتصلّبكلّمن
ّكلهاّحتيلّإحالةّنصيةّقبلية ّ.الضمائر

ّكيّميوتواّ-83 ّومنّجاهدوا
                                                           

ّ.88،ّصّالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(1)
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اّتعرتيهّفصولّاملغامرةّاليائّّّّّ ّسةغد 
ّّ...اخلرائطّالّتعرفّاملاءّّّّّ

ّالّتعرُفّاخلرَيّفيماّسننفُقّحدّاجلنونّّّّّّّّْ
ّوماّزالّتشرايبّاخلموَرّولَذيتّّّّّ
ّوبيعيّوإنفاقيّطريفيّوُمتلديّّّّّ
ّواألراضيّبوارُّ...وإينّهناّّّّ
ّ(1)ّفمنّيلّأبرضيّلبيعيّوانفاقيّاآلنّّّّ

جاهدوا،ّميوتوا،ّتعرتيه،ّالّتعرف،ّوذلكّأنّضمريّالغائبّ:ّاإلحاالتّموزعةّيفّاألفعالّسطريفّهذهّاأل
ّكلّمنّ ّأبنفسهمّمنّأجلّقضيتهمّوحييلّإحالةّمقام"ّميوتوا"و"ّجاهدوا"يف يةّعائدّعلىّأولئكّالذينّضحوا

ّكلمةّ"ّتعرتيه"توحيّإىلّذواتّخار ّالنص،ّأماّالضمريّيفّ ّكلمةّ"الغد"فيعودّعلى فهوّ"ّالّتعرف"ّ،ّأماّيف
ّ.وكلّمنّهذينّالضمريينّحييلّإحالةّنصيةّقبلية"ّاخلرائط"عائدّعلىّ

ّالكلمات ّيف ّوكذلك :ّ ّاملتكلم ّفضمري ّأرضي، ّإين، ّطريفي، ّإنفاقي، ّبيعي، ّأان)لذيت، ّهذهّ( ّمجيع يف
ّ.الكلماتّعائدّعلىّالذاتّالشاعرةّوحييلّإحالةّمقامية

ّيدّالذيّبنيّقوسنياخلرائطّالّتستعّ-81
ّأَْهُلَّدار ُكُمّأَْهُلّاَنر ُكمُّ ّّّّّّ

اص اّعلىّاملوجة ّالغادرهّّ ّوجيوُشّالزمانّجتيءِّخ 
ّوتغدوِّخاص اّإىلّاملوجة ّالغابرة  ّّّّّ
ّاهلاع ْرَكّالرحىّب ث قكمّفتعركُّ   ّّّّ
ّ(2)وتَلَقحّكشافاّمثّتُنتْجّفـَتُّتئم   ّّّّ

الضمريّ:ّنالحظّأنّ.عكركم،ّثقاهلا،ّتلقح،ّتنتج،ّتتئمتغدوا،ّفتء،ّتستعيد،ّداركم،ّانركم،ّجتيّال:ّفقوله
ّكلّمنّ ّّلّإحالةّمقاميةعلىّذاتّخار ّالنصّوبذلكّفهوّحيي،ّعائدّ"تعرككم"،ّ"انركم"ّ"داركم"املخاطبّيف
"ّتتئم"و"ّتنتج"و"ّتلقح"و"ّتغدوا"و"ّجتيء"،ّويفّ"اخلرائط"فهوّعائدّعلىّ"ّالّتستعيد"ّأماّضمريّالغائبّيفّ

                                                           
ّ.84،83،ّصّصالسابقاملرجعّّ:فيصلّاألمحرّ(1)
83ّص،ّنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(2)
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وكلّهذهّالضمائرّحتيلّ"ّالرحى"فهوّعائدّعلىّ"ّثقاهلا"أماّالضمريّاملتصلّيفّ"ّجيوشّالزمان"فهوّعائدّعلىّ
ّ.إحالةّنصيةّقبلية

ّ...اّوفاعرّبّ-81
ّمثّسريواّلكيّتغلقواّالذاكرةّّّّّّ
ّوارقبواّفسحةّاآلخرةّّّّّ
ّفاخلرائطّميتةّالقلبّ ّّّّّ
ّ(1)ّىماّصدَّقّالقلُبّحنيّرأّّّّ

ّتتباينّمنّحيثّالعائدّعليه،ّففيّ.ّرأى،ّاعربوا،ّسريوا،ّارقبوا:ّاألفعال "ّسريوا"و"ّاعربوا"الضمائرّفيها
ّارقبوا"و ّاألعداء)العائدّعلىّذواتّخار ّالنصّّ(أنتم)جندّضمريّاملخاطبّ" ّالفعلّ( ّأما ّمقامية، حييلّإحالة
ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"القلب"العائدّعلىّ(ّهو)فضمريّالغائبّ"ّرأى"

ّفاخلرائُطّالّتفقهّالتورايتّ ّ-81
ّختتفيّيفّجحورّالبالغةّ ...َرّالــوالّتقرأُّاألسطّّّّّّ
ّ(بنيّبني)الّتفهمّالــّّّّّّ
ّّّّّ ّّّ ّوحننّعصافريّبنيّمساء ّاحلقيقة ّمتحُقناّابلوضوح 
ّالذيّيتكشفّدوم اّجمازرَّ ّّّّّ ّوبنيّجماز ّالرتاب 
ّ(2)ّتفتحّابَبّالقروحّ ّّّّ

ّ(هي)املتواجدةّعلىّمستوىّهذهّاألبياتّفضمريّالغائبّّ،الّتفقه،ّالّتقرأ،ّالّتفهم:ّابلنسبةّلألفعال
ّ.وحييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"اخلرائط"فيهاّعائدّعلىّ

ّكلّمنّحنن،ّمتحقنا،ّيتك:ّابلنسبةّلــــّأما الذاتّ"العائدّعلىّ"ّمتحقنا"ّ"حنن"شف،ّفالضمريّاملتكلمّيف
"ّجمازّالرتاب"العائدّعلىّ"ّكشفتي"يفّ(ّهو)قامية،ّيفّحنيّأنّضمريّالغائبّحييلّإحالةّمّ"املتكلمةّومنّمعها

ّ.فيحيلّإحالةّنصيةّقبلية
ّ

ّ
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ّ:لّهذهّاإلحاالتّيفّاجلدولّأدانهكوسنوضحّّ
ّنوعّاإلحالةّالعصرّاملفرتضّالعنصرّاحمليلّرقمّالبيت

ّ(هي)الّتدركّّ-8ّ
ّ(اهلاء)يدركهاّّ-

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّاخلرائطّ-

ّ(هي)تكونّّ-2ّ
ّ(هو)يكونّّ-

ّاخلرائطّ-
ّالوقتّ-

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-

ّ(حنن)سنجمعّّ-4ّ
ّ(حنن)نستجمعّّ-
ّ(حنن)نشرعّّ-

ّّالشاعرّوأتباعهّ-
ّإحالةّمقاميةّ-

ّ(هي)الّتطيشّّ-1ّ
ّ(اهلاء)سهامهاّّ-
ّ(هي)الّتدركّّ-

ّاملناايّ-
ّ

ّاخلرائطّ-

ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-

ّ(هي)تعرفّّ-84ّ
ّ(حنن)أهنارانّّ-

ّاخلرائطّ-
ّالشاعرّوأتباعهّ-

ّقبليةإحالةّنصيةّّ-
ّإحالةّمقاميةّ-

ّ(هو)حيملّّ-83ّ
ّ(هو)حيملّّ-
ّ(اهلاء)عليهاّّ-
ّ(هي)تدونّّ-

ّالنهرّ-
ّالنهرّ-
ّأحجارانّ-
ّهنااأمّوّ-

ّبعديةإحالةّنصيةّّ-
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-
ّإحالةّنصيةّبعديةّ-

ّ(حنن)أمواهناّّ-
ّ(حنن)أحجارانّّ-
ّ(حنن)أسرارانّّ-

ّ
ّالشاعرّوأتباعهّ-

ّ
ّإحالةّمقاميةّ-

ّ(حنن)أعراسناّّ-81ّ
ّ(هو)جييءّّ-

ّومنّمعهّالشاعرّ-
ّاحلريرّالصغريّ-

ّإحالةّمقاميةّ-
ّإحالةّنصيةّبعديةّ-

ّإحالةّمقاميةّ-ّالشاعرّومنّمعهّ-ّ(حنن)أوراقناّّ-81ّ
ّ(هو)يعلنّّ-21ّ

ّ(هي)تكذبّّ-
ّ(هي)تقولّّ-

ّاحلريرّالصغريّ-
ّاخلرائطّ-
ّاخلرائطّ-

ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّاخلرائطّ-ّ(هي)الّترسمّّ-28ّ



 فيصل األمحر: لـ آليات االتساق يف قصيدة ما وراء اخلرائط                                      الفصل األول
 

35 
 

ّ(اهلاء)أهلهاّّ-22ّ
ّ(هم)مضواّّ-

ّقويةّ-
ّالصحابّ-

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-
ّ

ّبعديةّإحالةّنصيةّ-ّالوقتّ-ّ(اهلاء)إنهّّ-
ّ(هم)يذرعهمّّ-24ّ

ّ(هم)يكونونّّ-
ّ(هو)يكونّّ-

ّالصحابّ-
ّالصحابّ-
ّالوقتّ-

ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-

ّ(هي)متضيّّ-23ّ
ّ(هي)حتضنّّ-

ّاخلرائطّ-
ّالقبورّ-

ّنصيةّقبليةإحالةّّ-
ّ

ّ(هن)منهنّّ-23ّ
ّ(هي)تفصلّّ-

ّالقبورّ-
ّاحلروبّ-

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-
ّ

ّ(هي)ترسمّّ-21ّّ
ّ(هي)تتوسطّّ-

ّالسيوفّ-
ّالدموعّ-

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-
ّ

ّ(هي)تعرفّّ-21ّّ
ّ(هي)هيّتستقبلّّ-

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّالدقائقّ-

ّهيّّ-43ّّ
ّ(هي)تعلنّّ-
ّ(هي)تسميّّ-
ّ(هي)تكذبّّ-
ّ(هي)تستدر ّّ-

ّ
ّ

ّاخلرائطّ-

ّ
ّ

ّإحالةّنصيةّقبليةّّ-

ّإحالةّمقاميةّ-ّالشاعرّوأتباعهّ-ّّ(حنن)نبقىّّ-
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّّاخلرائطّ-ّّ(هي)الّتسألّّ-41ّ
ّ(اهلاء)يسكنهاّّ-41ّ

ّ(هو)يسقيّّ-
ّاألرضّ-
ّاجملّ- ّالذيّالشخص هول

ّيسقيّالقبور

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-
ّإحالةّمقاميةّ-

ّ(حنن)أسفارانّّ-38ّ
ّ(حنن)خطواتناّّ-

ّإحالةّمقاميةّ-ّالشاعرّوأتباعهّ-
ّ

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّميةداّرّ-ّ(أنت)تسلميّّ-32ّ
ّ(هي)الّتطيشّّ-33ّ

ّ(اهلاء)سهامهاّّ-
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّاملناايّ-
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ّ(اهلاء)لكنهاّّ-33ّ
ّ(هي)ترسمّّ-

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّاملناايّ-

ّإحالةّمقاميةّ-ّالشاعرّوأتباعهّ-ّ(حنن)جرجرتناّّ-31ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّالقدسّ-ّ(هو)حتيطّبهّّ-34ّ
ّبعديةإحالةّنصيةّّ-ّاخلرائطّ-ّ(هي)الّتعيهّّ-33ّ
ّ(هم)أينعواّّ-31ّ

ّ(هم)قطفتهمّّ-
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّاألطفالّ-

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّسيوفّاليهودّ-ّ(اهلاء)الّتعيهاّّ-31ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّالعسريّلالفصّ-ّ(اهلاء)فيهّّ-11ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّاخلرائطّ-ّ(هي)تسميهّّ-13ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّاخلرائطّ-ّ(هي)ستسميهّّ-13ّ
ّإحالةّنصيةّقبلةّ-ّصحراءّ-ّ(اهلاء)تذرعهاّّ-11ّّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّانطحاتّالسحابّ-ّ(اهلاء)وقفتهاّّ-11ّ
ّإحالةّنصيةّقبلةّ-ّانطحاتّالسحابّ-ّ(اهلاء)عليهّّ-11ّ
ّ(هم)جاهدواّّ-11ّ

ّ(هم)ميوتواّّ-
األشخاصّالذينّضحواّمنّّ-

ّأجلّقضيتهم
ّإحالةّمقاميةّ-

ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّالغدّ-ّ(هو)تعرتيهّّ-18ّ
ّةيإحالةّنصيةّقبلّ-ّاخلرائطّ-ّ(هي)الّتعرفّّ-12ّ
ّإحالةّمقاميةّ-ّالشاعرّ-ّ(أان)لذيتّّ-13ّ
ّأرضي،ّبيعيّ-11ّ

ّ(أان)إنفاقي،ّطريفيّّ-
ّإحالةّمقاميةّ-ّالشاعرّ-

ّإحالةّمقاميةّ-ّالشاعرّ-ّإينّ-11ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّاخلرائطّ-ّ(هي)الّتستعيدّّ-14ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّجيوشّالزمانّ-ّ(هي)جتيءّّ-11ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّجيوشّالزمانّ-ّ(هي)ّاتغذّوّ-11ّ
ّإحالةّنصيةّقبلةّ-ّالرحىّ-ّ(اهلاء)اهلاّتقّ-11ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّجيوشّالزمانّ-ّتلقح،ّتنتج،ّتتئمّ-11ّ

ّإحالةّمقاميةّ-ّذواتّخار ّالنصّ-ّ(أنتم)اعربوا811ّّ
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ّإحالةّمقاميةّ-ّذواتّخار ّالنصّ-ّ(أنتم)ّسريواّّ-818ّ
ّإحالةّمقاميةّ-ّذواتّخار ّالنصّ-ّ(أنتم)ارقبواّّ-812ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّالقلبّ-ّ(هو)رأىّّ-814ّ
ّ(هي)الّتفقهّّ-883-881ّ

ّ(هي)الّتقرأّّ-
ّ(هي)الّتفهمّّ-

ّ
ّاخلرائطّ-

ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-

ّإحالةّمقاميةّ-ّالشاعرّوأتباعهّ-ّناحقحنن،ّمتّ-881ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّ-ّجمازّالرتابّ-ّّ(هو)شفّتكيّ-881ّ

ّ
قدّتنوعتّهذهّالضمائرّوبكثرة،ّفمنّخاللّهذاّاجلدولّيتضحّلناّأنّالشاعرّاعتمدّاإلحالةّابلضمائرّ

ّكانتّهيّالغالبة،ّوهذهّاإلحاالتّتباينتّبنيّمقاميةّ نصيةّّوبنيّمتكلمّوخماطبّوغائب،ّإالّأنّضمائرّالغائب
ّّإالّأنّهذه ّوبنوعيها ّكانتّهيّاألكثرّورودا ،وتكثيفهاّيفّالقصيدةّملّيكنّ(بعديةّنصيةّقبلية،ّنصية)األخرية

ّوات ّساهمّيفّترابطّالقصيدة ّوإمنا ّفجواتّوالّثعبثا، ّفالّتوجدّفيها ّأماّساقها، غراتّتشوشّاستقبالّاملتلقي،
ّكالمهّوتنظيمهّّفالباثّغالبّإحالةّقبلية،ّابلعودةّإىلّضمريّالغائبّالذيّحييلّيفّال يسعىّمنّخاللهّإىلّترتيب

ّّإىلّأنّيظلّاملتلقيّحاضرّالذهنّنشيطّالذاكرةيهّعلىّالسابق،ّفهوّيهدفّمنّخاللهّحبيثّيعودّالالحقّف
ّ.اّخطيالّعناصرّالنصّمتماسكة،ّمتبعةّنسقظيربطّماّيقفّعليهّمباّيسبقهّولت

 اإلحالة أبمساء اإلشارة -ب
ّ:ومنّأمثلةّذلكّيفّالقصيدةّاملدروسةّماّيلي

ّكثرياّّّاّالّتكونّيكونّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحينمّ-8 ّ(1)الّيهم

ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"اخلرائط"الدالّعلىّالوقتّالقريبّالعائدّعلىّ"ّاحينم"هناّجندّظرفّالزمانّ
ّ(2)صوبّاهلوانّاملتنيّّّّّّّّّّّّّشاقتكّظُعنّاحليّحنيّحتملواّالرخوّمنّالزمنّ-2

الدالّعلىّالوقتّالبعيدّوالعائدّعلىّأولئكّالذينّحتملواّالظلمّ"ّحني"جندّظرفّالزمانّّسطريفّهذاّال
ّ.حييلّإحالةّمقامية

ّ

                                                           
ّ.1املرجعّالسابق،ّصّ:فيصلّاألمحرّ(1)
ّ.املرجعّنفسهّ،ّصّن:ّفيصلّاألمحرّ(2)
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ّكانّيبيضّماّبنيّأندلسّوعراقّ-4 ّ(1)علىّشفيتّطفلةّراغبةّّّّّّّّّّحلما
ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبلية"ّبني"جندّظرفّاملكانّّالسطريفّهذاّّّّّّّّ

ّ(2)اّإىلّفلواتّالليايلالنهايةّدائم:ّّّّّّّّّّّّّّّّتقوليفّاإلنفجارّّتتورططفلةّقبلّأنّّ-3
وأيضاّجندّظرفّالزمانّّ.حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"الطفلة"العائدّعلىّ"ّقبل"ظرفّالزمانّّالسطريفّهذاّ

ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"النهاية"العائدّعلىّ"ّدائما"
 (3)ّاملكانّيعيشّبالّأثرّللزمان:ّحنيّتقولّّّاخلرائطّتكذبّّّّّّّّّّّّّسوفّيعلنّأنّّ-3

ّالبيتّعلىّا"ّحني"انّظرفّالزم حييلّإحالةّنصيةّّ"اخلرائط"والعائدّعلىّّ،لوقتّالقريبالدالّيفّهذا
ّ.قبلية

ّ(4)ّاّالّيكونونّدوماّيكونحينمّّّإنهّالوقتّيذرُعهمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-1

ّ"ّحينما"ظرفّالزمانّ الصحابّالذينّ"الشاهدّالشعريّعلىّالوقتّالقريبّوالعائدّعلىّالدالّيفّهذا
ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبلية"ّمضوا

ّ(5)ّهوالّللدقائقّتلكّاليتّجترفّالدقةّاخلامسةّّّّّّّّّّوهيّتستقبلّالساعةّالسادسّ-1

ّ ّاإلشارة ّتلك"اسم "ّ ّالسطريف ّالعائّهذا ّاملؤنث ّاملفرد ّعلى ّعلىالدال ّالدقائق"ّد ّنصيةّ" ّإحالة حييل
ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"الدقائق"والعائدّعلىّ"ّالساعةّالسادسة"كماّجندّظرفّالزمانّ.قبلية

ّ(6)مثّالبدّلألملّاملتبديّهنالكّمنّأفقّّّّّّّّّّّّّّّّّماّبنيّحبرينّمنّايبسهالبدّ...ّوالبدّ-1
ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبلية"ّاألمل"علىّّالدالّعلىّاملكانّالبعيدّالعائد"ّهنالك"اسمّاإلشارةّ

ّكرةّ-1 ّ(7)ترىّأتكونّالنهايةّدوماّإىلّفلواتّالليايلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّايئسهّدومنا

ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبلية"ّالنهاية"العائدّعلىّّ"دوما"ظرفّالزمانّ

ّ
ّ

                                                           
ّ.1،ّصالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(1)
ّ.نّ،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(2)
ّ.1املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحرّ(3)
ّ.املرجعّنفسه،ّصّن:ّفيصلّاألمحرّ(4)
ّ.1،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(5)
ّ.املرجعّّنفسه،ّصّن:فيصلّاألمحرّّ(6)
ّ.املرجعّنفسه،ّصّن:ّفيصلّاألمحرّ(7)
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ّ(1)اخلرائطّالّتذكرّاآلنّأندلسّهللاّّّّّّّّ!أكلّالكالمّمقدمةّالنتصارّالظالمّ-81
ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"اخلرائط"الدالّعلىّالوقتّالقريبّوالعائدّعلىّ"ّاآلن"ظرفّالزمانّ

ّ(2)هشاحبحنيّتكونّعلىّضفةّّّّّّّّّّّّّّّ:ّّمنّأينّأييتّالسؤالّاحملريّ-88
ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبلية"رائطّاخل"الدالّعلىّالوقتّالقريبّالعائدّعلىّ"ّحني"ظرفّالزمانّ

ّ(3)منّتراهّهنالكّيفّالضفةّالغالبة؟ّّّّّّّّّاخلرائطّالّتسألّالساكننيّ-82

العائدّعلىّالذاتّاملخاطبةّمنّقبلّالشاعرّاملوجودةّعلىّضفةّّ،الدالّعلىّاملكانّالبعيد"ّهنالك"اسمّاإلشارةّ
ّ.شاحبةّحييلّإحالةّنصيةّقبلية

ّ(4)وهلّعرفتّالدارّبعدّتوهمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوقدّرحلّالساكنون؟ّّّّ-84

الدالّعلىّالزمنّالبعيدّالعائدّعلىّالذاتّاملخاطبةّمنّقبلّالشاعرّالعائدةّللدايرّبعدّ"ّبعد"ظرفّالزمانّ
ّ.وقتّطويلّمنّالغيابّحييلّإحالةّنصيةّقبلية

ّ(5)القبورّقبورّمراراّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ...بعدّهذاّالصباحّ...تسلميّفلنّ-83

ّ.حييلّإحالةّنصيةّبعديةّ"الصباح"الدالّعلىّاملفردّاملذكرّالعائدّعلىّ"ّهذا"اسمّاإلشارةّّ-
ّ(6)فارانّّّّّّّّفوقّخطواتناّالدراسهوهذيّالوجوهّخالصاتّأسّ-83

ّّّّّّّّّ ّهذه"اسمّاإلشارة ّاملؤنثّالعائدّعلىّ" ّالوجوه"الدالّعلىّاملفرد ّبعدية" ّنصية ّالظرفّّ.حيلّإحالة أما
ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"الوجوه"العائدّعلىّ"ّفوق"املكاينّ

ّ(7)يفاّوغزةّوالناصرةعندّعروقّاجلياعّبيافاّوحّّّّّّّّلكنهاّترسمّالبغضّفوقّوجوهّاألراملّّّّّّّ-81

ّاملنااي"العائدّعلىّّ"فوق"ظرفّاملكانّّّّّّّّّّ ّقبلية" ّنصية ّظرفّالزمانّّ.حييلّإحالة ّعند"أما العائدّعلىّ"
ّ.فيحيلّإحالةّنصيةّبعدية"ّعروقّاجلياع"
ّ
ّ

                                                           
ّ.1،ّصّالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(1)
ّ.81املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحرّ(2)
ّ.نّاملرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحرّ(3)
ّ.املرجعّنفسه،ّصّن:فيصلّاألمحرّّ(4)
ّ.نّصّنفسه،املرجعّ:فيصلّاألمحرّّ(5)
ّ.88،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّّ(6)
ّ.نصّ،ّنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(7)
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ّ(1)وهلّحيرُيّالبكاء...اليومّدهلاّ-81

ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"اخلرائط"الدالّعلىّالزمنّالقريبّوالعائدّعلىّ"ّاليوم"ظرفّالزمانّ
ّ(2)ّحكاايّاحملبنيّعندّاخلورنقّ-81

ّ.حييلّإحالةّنصيةّبعدية"ّاخلورنق"الدالّعلىّاملكانّالقريبّالعائدّعلىّ"ّعند"ظرفّاملكانّ
ّ(3)ّواألراضيّبوار...وإينّهناّ-81

حييلّإحالةّنصيةّّ(الشاعر"ّ)الذاتّاملتكلمة"الدالّعلىّاملكانّالقريبّوالعائدّعلىّ"ّهنا"ظرفّاملكانّّ
ّ.قبلية
ّ(4)ّفمنّيلّأبرضيّلبيعيّوإنفاقيّاآلنّ-21

ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبلية(ّالشاعر"ّ)الذاتّاملتكلمة"والدالّعلىّالزمنّالقريبّالعائدّعلىّ"ّاآلن"ظرفّالزمانّّّّ
ّ(5)ماّصدقّالقلبّحنيّرأىّ-28

ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"القلب"العائدّعلىّ"ّحني"ظرفّالزمانّّّ
ّ(6)ّمثّهايتناّمنّالصدى-22

ّ.حييلّإحالةّنصيةّبعدية"ّالصدى"الدالّعلىّالزمنّالقريبّالعائدّعلىّ"ّها"اسمّاإلشارةّّّّّّ
ّ(7)ّهنالكّفيماّوراءّاخلرائطّ-24

ّ.إحالةّنصيةّبعديةحييلّ"ّماّوراءّاخلرائط"الدالّعلىّاملكانّالبعيدّالعائدّعلىّ"ّهنالك"اسمّاإلشارةّّّّّّ
ّحننّعصافريّبنيّمساءّاحلقيقةّمتحقناّابلوضوحّ-23

ّ(8)وبنيّجمازّالرتابّالذيّيتكشفّدوماّجمازرّّّّّّّ

وأيضاّظرفّ.ّيلّإحالةّنصيةّقبليةحي(ّحننّعصافري)الذاتّاملتكلمةّّالعائدّعلى"ّبني"ظرفّاملكانّّّّ
ّ.نصيةّقبليةّفيحيلّإحالة"ّجمازّالرتاب"العائدّعلىّ"ّدوما"الزمانّ

                                                           
ّ.88،ّصّالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(1)
ّ.84املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحرّ(2)
ّ.املرجعّنفسه،ّصّن:ّفيصلّاألمحرّ(3)ّ
ّ.83،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(4)
ّ.املرجعّنفسه،ّصّن:ّفيصلّاألمحرّ(5)
ّ.83املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحرّ(6)
ّ.ّن،ّصّنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(7)
ّ.املرجعّنفسه،ّصّنّ:فيصلّاألمحرّّ(8)
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ّ(1)النهايةّدوماّإىلّفلواتّالليايلّ-23
ّ.حييلّإحالةّنصيةّقبليةّ"النهاية"العائدّعلىّ"ّدوما"ظرفّالزمانّ

ّ:يفّاجلدولّالتايلّحاالتوسنعرضّكلّهذهّاإل
 نوع اإلحالة احمليل رقم البيت

ّإحالةّنصيةّقبليةّحينما2ّ
ّإحالةّمقاميةّحني1ّ

ّإحالةّنصيةّقبليةّبني88ّ
ّقبل82ّ

ّدائما
ّإحالةّنصيةّقبلية

ّإحالةّنصيةّقبليةّحني21ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّحينما24ّ
ّتلك21ّ

ّالساعةّالسادسة
ّإحالةّنصيةّقبلية

ّإحالةّنصيةّقبليةّهناك21ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّدوما21ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّاآلن41ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّحني43ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّكلهنا41ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّبعد41ّ
ّإحالةّنصيةّبعديةّهذا31ّ
ّهذي38ّ

ّفوق
ّإحالةّنصيةّبعدية
ّإحالةّنصيةّقبلية

ّفوق33ّ
ّعند

ّإحالةّنصيةّبعدية
ّإحالةّنصيةّقبلية

ّإحالةّنصيةّقبليةّاليوم38ّ
ّإحالةّنصيةّبعديةّعند13ّ
ّإحالةّنصيةّقبليةّهنا11ّ

                                                           
ّ.83ّ،ّصّالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(1)
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ّإحالةّنصيةّقبليةّاآلن11ّ
ّنصيةّقبليةإحالةّّحني813ّ
ّإحالةّنصيةّبعديةّها811ّ
ّإحالةّنصيةّبعديةّهنالك882ّ

ّبنيّ(881،881)
ّدوما

ّإحالةّنصيةّقبلية
ّ

ّإحالةّنصيةّقبليةّدوما828ّ
ّ

ّفقدّ ّوبكثرة، ّيفّقصيدته ّاإلشارة ّوظفّأمساء ّفيصلّاألمحر ّاجلدولّأنّالشاعر نالحظّمنّخاللّهذا
اختلفتّمعهاّاإلحاالتّبنيّنصيةّبعديةّوقبليةّمماّأدىّبذلكّإىلّترابطّتنوعتّهذهّاألمساءّواختلفت،ّومنّمتّ

ّ.أجزاءّالنصّومتاسكها
 :اإلحالة أبدوات املقارنة -ج

يفّالقصيدةّاملبسوطةّللدراسةّجندّأنّأدواتّاملقارنةّواردةّفيهاّلكنّبنسبةّضئيلة،ّلكنّهذاّالّينفيّأهناّ
ّ:أمثلتهاّجندّقولّالشاعرسامهتّيفّترابطّوحداهتاّومتاسكّأجزائهاّومنّ

ّالَعاَربهّّّّّّّّّّمثلماّستمزَُّقّأمنلُةّ َنة ّالَعَرب  َْحص  ّ(1)ّ"العمّسام"أوّأل 

ّ.حتيلّإحالةّنصيةّقبليةّ"اخلرائط"الدالةّعلىّالعمومّوالعائدةّعلىّ"ّمثل"أداةّاملقارنةّ
ّ:وقوله

ّّ(2)األخريُّأتيتّحكاايّألعراسناّّّّّّّّّّّّّّّجييُءّاحلريُرّالصغرُيّ
ّ.حتيلّإحالةّنصيةّقبليةّ"حلريرا"الدالةّعلىّاخلصوصّوالعائدةّعلىّ"ّالصغري"أداةّاملقارنةّ

ّ:وقولهّأيضا
ّفيهليفّا ّ(3)ّقدسّفصٌلّعسرٌيّتكورتّالشمس 

ّ.حتيلّإحالةّنصيةّقبلية"ّفصل"الدالةّعلىّاخلصوصّالعائدةّعلىّ"ّعسري"أداةّاملقارنةّ
ّ

                                                           
ّ.1املرجعّالسابق،ّص:ّفيصلّاألمحرّ(1)
ّ.1،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(2)
ّ.82،ّصنفسهّاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(3)
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ّ:أدانهوسنمثلّكلّهذاّيفّاجلدولّ
 نوع اإلحالة العائد عليه داللتها أداة املقارنة رقم البيت

ّإحالةّاخلرائطّالعمومّمثل1ّ
ّنصية
ّقبلية

ّاحلريرّاخلصوصّالصغري81ّ
ّفصلّاخلصوصّعسري11ّ

ّ ّالشاعر ّأن ّلنا ّيتضح ّالسابقة ّدراستنا ّخالل ّمن ّقصيدتهقد ّيف ّبكثرة ّاإلحالة ّاإلحالةّّ،وظف فنجد
ّكانتّهيّالغالبةشارة،ّواإلحالةّأبدواتّاملقارنة،ّابلضمائر،ّاإلحالةّأبمساءّاإل تليهاّّ،غريّأنّاإلحالةّابلضمائر

ّكانتّاإلحالةّالنصيةّ اإلحالةّأبمساءّاإلشارة،ّأماّاإلحالةّأبدواتّاملقارنةّفكانتّواردةّولكنّبنسبةّقليلة،ّوقد
ّكانتّنسبتهاّضئيلةّجدا،ّوقدنةّابإلحالةّاملقهيّالغالبةّيفّجلّالقصيدةّمقاّر ساهمّهذاّالتنوعّاإلحايلّّاميةّاليت

منّخاللّربطّالسابقّابلالحق،ّومنّمثّجعلّاألفكارّمتسلسةّتسلسالّمنطقياّوهذاّّّيفّترابطّأبياتّالقصيدة
 .يسهلّإيصالّاملعىنّإىلّاملتلقيّأوّالقارئ

ّ: االستبدال -2
ّكبريّيفّترابطّأجزاءّالنصّبعضهاّببعض،ّّ هوّعمليةّتتمّ»آليةّمنّآلياتّاالتساقّاليتّتسهمّبشكل

ّإذّيعوضّعنصرّيفّالنصّبعنصرّآخر وضعّوحدةّيفّالسلسةّالكالميةّبدالّمنّ»أوّهوّّ(1).«داخلّالنص،
ّأخرى ىّالتعبريّاألولّمنّويسم»وبتعبريّآخرّهوّإحاللّتعبريّلغويّحملّتعبريّلغويّآخرّحمدد،ّّ(2).«وحدة

ّ(3).«التعبريينّاملنقول،ّاملستبدلّمنه،ّواآلخرّالذيّحلّحملهّاملستبدلّبه
نفهمّمنّخاللّهذهّالتعريفاتّأنّعمليةّاالستبدالّتكونّداخلّالنص،ّوتتمّإبحاللّتعبريّلغويّحملّ

ّ.همنتعبريّلغويّآخر،ّيسمىّاألولّاملستبدلّوالثاينّاملستبدلّ
،ّوهيّعالقةّقبليةّاملستبدلّواملستبدلّمنهاتساقّالنصّمنّخاللّالعالقةّبنيّ»:ّأييتّدورّاالستبدالّيف

،ّإذّحيتلّالعنصرّاملستبدلّموقعّ)...(بنيّعنصرّسابقّوعنصرّالحقّيفّالنص،ّجيمعهماّالسياقّالرتكييبّنفسهّ
ّكلهاّألنهّليسّإايه ّ(4).«املستبدلّمنه،ّويكتسبّبعضّمالحمهّومساتهّوالّأيخذها

                                                           
ّ.88م،ّص2114/ه8323ط،ّللطباعةّوالنشر،ّالقاهرة،ّمصر،ّدبناءّاجلملةّالعربية،ّدارّغريبّ:ّدمحمّمحاسةّعبدّاللطيف:ّينظرّ(1)
ّ.21م،ّص2184/ه8343،ّاجلزائر،ّالتوزيعاللسانياتّاألسلوبية،ّدارّهومهّللطباعةّوالنشرّّو:ّعبدّاجلليلّمراتض (2)
ّ.211م،ّص2111/ه8341سعيدّحسنّحبريي،ّمكتبةّزهراءّالشرق،ّمصر،ّ:ّأساسياتّعلمّلغةّالنص،ّتر:ّكلمايرّوآخرون (3)
ّ.824املرجعّالسابق،ّص:ّعثمانّأبوّزنيد (4)ّ
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ّ ّهنا ّحيتلّمن ّإذ ّمنه، ّواملستبدل ّاملستبدل ّبني ّالعالقة ّخالل ّمن ّيتجسد ّاالستبدال ّدور ّأن يتضح
 .املستبدلّموقعّاملستبدلّمنه،ّومنّمثّمحلّبعضّمالحمهّوصفاته

 : أنواع االستبدال
ّ:ينقسمّاالستبدالّإىلّثالثةّأنواع

آخرون،ّّّآخر:ّ)امسية،ّمثلويتمّابستخدامّعناصرّلغويةّ» :Nominal Substitutionاستبدال امسي  -1
 ّ(2).«هوّجمموعةّاملقوالتّاالمسيةّاليتّميكنّأنّحتلّحملّاالسمّمؤديةّوظيفتهّالرتكيبيةّ»،ّأو(1)«(نفس

Verbal Substitutionّاستبدال فعلي  -2 ّابستعمالّالفعلّ»: ،ّمكانّفعلّ(فعل،ّعمل)ويكونّغالبا
ّ(3).«خاص،ّأوّجمموعةّمعلوماتّمبنيةّعلىّأحداث

ّّهوّجمموعةّمنّاملقوالتّاليتّميكنّأنّحتلّحملّقولّما»ّ:Clausal Substitutionاستبدال قويل  -3
 (4).«مؤديةّوظيفتهاّالرتكيبية

ّكبريّيفّ ّاليتّتسهمّبشكل ّيعدّمنّالوسائلّاألساسية ّاألنواعّالثالثةّمنّاالستبدالّأنه نفهمّمنّهذه
ّ.لغويةّأبخرىّهلاّنفسّاملعىنّوالداللةحتقيقّالرتابطّبنيّاجلمل،ّوذلكّابستبدالّوحدةّ

ّ:ابلعودةّإىلّالقصيدةّاملدروسةّجندّأنّاالستبدالّموظفّيفّقولّالشاعر
 قدّجرجرتناّاحلكاايّإىلّاالنفرا ّ-8

ّ(5)[إىلّاالنعرا ّإىلّاالنعوا ]
ّّّّّّّّّ ّكلمة ّحيثّاستبدل ّامسي ّاستبدال ّاالنعرا "هنا "ّ ّ" االنعوّا"بكلمة ّهلذا ّجلأ ّوالشاعر الرتادفّتفادايّ،

ّ.للتكرارّوجلعلّاألبياتّمرتابطةّومتسقة
 تفقهّالتورايتّّاخلرائطّالّ-2

ّختتفيّيفّجحورّالبالغة...ّوالّتقرأّاألسطرّال
ّ(6)[بنيّبنيّ]التفهمّال

                                                           
ّ.824املرجعّالسابق،ّص:ّأمحدّعفيفيّ (1)
ّ.824املرجعّالسابق،ّص:ّعثمانّأبوّزنيدّ (2)
ّ.44املرجعّالسابق،ّص:ّزاهرّبنّمرهونّبنّخصيفّالداوديّ (3)
ّ.21ت،ّص،ّعاملّالكتابّاحلديث،ّاألردن،ّدط،ّداخلطابّالقرآين،ّدراسةّيفّالعالقاتّبنيّالنصّواخلطاب:ّخلودّالعموشّ (4)
ّ.88املرجعّالسابق،ّص:ّفيصلّاألمحر (5)
ّ.83املرجعّنفسه،ّص:ّّرفيصلّاألمح (6)
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وهوّاستبدالّفعليّساهمّيفّاستمراريةّ"ّالّتفهم"ابلفعلّّ"ّالّتفقه"ّمتّاستبدالّالفعلّّسطريفّهذهّاألّّّّّّّّّ
ّ.األبياتّوجعلهاّمرتابطة،ّوبغيابهّتنعدمّاالستمرارية،ّوتفتقرّالقصيدةّللرتابطّواالتساق

ّ:واجلدولّأدانهّيوضحّهذهّاألنواع
 نوع االستبدال املستبدل به املستبدل رقم البيت

ّاستبدالّامسيّاالنعوا ّاالنعرا 31ّ
ّاستبدالّفعليّالّتفهمّالّتفقه881ّّ-883
ّّّّّّّ

ّيفّاالستبدالّاالمسيّّ ّاجلدولّنالحظّأنّالشاعرّملّيلجأّلالستبدالّبكثرة،ّفنجدّمثاالّواحدا منّخاللّهذا
أنّهذاّالّينفيّأبنّّأماّابلنسبةّلالستبدالّالقويلّفالشاعرّملّيعتمدّعليه،ّإالّيفّاالستبدالّالفعلي،ّاومثاالّواحد

ّ.ّواتساقهامنّاالستبدالّاللذانّّوظفهماّالشاعرّقدّسامهاّبشكلّكبريّيفّترابطّأجزاءّالقصيدةّهذينّالنوعنيّ

ّ: احلذف  -8
دمحمّ"يعدّاحلذفّعامالّمهماّمنّعواملّاالتساقّالنصي،ّفهوّخيلقّنوعاّمنّالرتابطّبنيّأجزائه،ّويرىّ

ّاملعجمية،ّوهوّبذلكّيعتربّقانوانّمقابالّ»ّ":شندول ّللوحدة ّيتمثلّيفّاإلنقاصّمنّعددّاألصواتّاملكونة أنه
ّكماّهوّواضحّمنّمعىنّاملصطلحني حيصرّمفهومّ"ّدمحمّشندول"منّهذاّالتعريفّيتبنيّلناّأنّ(1).«لقانونّاإلقحام

جتاوزهّبذلكّللوحدةّاملعجميةّذاهتا؛ّأيّأنهّاحلذفّيفّاإلنقاصّمنّعددّاألصواتّاملكونةّللوحدةّاملعجميةّدونّ
ّ.ركزّعلىّالصوتّاحملذوفّدونّالكلمةّواجلملةّاليتّقدّتتعرضّللحذفّيفّبعضّالسياقات

سلك،ّلطيفّاملأخذ،ّعجيبّاألمر،ّشبيهّابلسحرّاببّلطيفّامل»:ّفريىّأنهّ"عبدّالقاهرّاجلرجاين"أماّ
ّأزيدّلذكر،ّوالصمتّأفصحّمنّالفإنكّترىّمنّتركّالذكرّ ّملّعنّاإلفادة ّتكونّإذا إلفادة،ّوجتدكّألطفّما

نفهمّمنّقولهّأنّللحذفّّّ(2).«هذهّمجلةّقدّتنكرهاّحىتّخترب،ّوتدفعهاّحىتّتنظر،ّّوملّتتموأمتّبياانّإذاّتنطقّ
لكّأمهيةّابلغةّيفّإيصالّاملعىنّوذلكّأنهّحُيتا ّإليهّيفّبعضّاملواقفّاليتّيكونّفيهاّاحلذفّأفضلّمنّالذكر،ّوذ

ّ.ّأنّحذفّبعضّالكلماتّأوّاجلملّقدّييسرّفهمّاملعىنّأكثرّمنّذكره
البحوثّالنحويةّوالبالغيةّواألسلوبيةّبوصفهّاحنرافاّعنّاملستوىّّ القضاايّاملهم ةّاليتّعاجلتها»ّ:ويعدّاحلذفّمن
منّحيثّأنهّالّيوردّاملنتظرّمنّاأللفاظ،ّومنّمثّيفجرّيفّذهنّاملتلقيّّويستمدّاحلذفّأمهيته التعبرييّالعادي،

                                                           
ّ.43ّم،ّص2182/ه8ّ،8344التطورّاللغويّيفّالعربيةّاحلديثة،ّعاملّالكتبّاحلديث،ّإربد،ّاألردن،ّط:ّدمحمّشندول (1)
ّ.882ت،ّصالكتبّالعلمية،ّبريوت،ّلبنان،ّدط،ّدّدالئلّاإلعجازّيفّعلمّاملعاين،ّدار:ّعبدّالقاهرّاجلرجاين (2)
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اّهوّمقصود،ّويتحددّاحلذفّيفّأنهّعالقةّتتمّداخلّالنصّفمعظمّأمثلتهّمشحنةّتوقظّذهنهّوجتعلهّيفكرّفي
احلذفّتبنيّأنّالعنصرّاحملذوفّموجودّيفّالنصّالسابق،ّمماّيعينّأنّاحلذفّينشأّمنّعالقةّقبلية،ّوالّخيتلفّ

ّابلصفر ّاستبداال ّبكونه ّإال ّاالستبدال ّوأنهّّ(1).«عن ّقبلية ّعالقات ّطريق ّعن ّينشأ ّاحلذف ّأن ّهذا ّمن يفهم
ّ.يساعدّالقارئّعلىّإعمالّفكرهّلفهمّاملعىن

ّيُفَهمّأبّ ماّعالقةّنيبهوّوجودّأحدّعناصرّاالستبدالّعالقةّاالستبدالّترتكّأثرا،ّوأثرهاّ»ّ:نمنّهنا
أثرا،ّوهلذاّفإنّاملستبدلّيبقىّمؤشراّيسرتشدّبهّالقارئّللبحثّعنّالعنصرّاملفرتضّمماّميكنهّاحلذفّالّختلفّ

حيلّحملّاحملذوفّأيّشيء،ّالّماّاألمرّعلىّخالفّهذاّيفّاحلذفّإذّبينهّاالستبدال،ّلقمنّملئّالفراغّالذيّخي
ماّوردّيفّاجلملةّاألوىلّأوّالنصّّداّعلىاومنّمثّجندّيفّاجلملةّالثانيةّفراغاّبنيوايّيهتديّالقارئّإىلّملئهّاعتم

منّهناّنفهمّأنّاحلذفّعمليةّتتمّداخلّالنصّحيثّيرتكّقرينةّتدلّعليه،ّوذلكّأنهّينشأّعنّّ(2).«السابق
ّالقارئّيعملّجاهدا ّيفّجعلّاملتلقيّأو ّوتكمنّمهمته ّاملعىنّّطريقّعالقاتّقبلية، ّلفهم وذلكّإبعمالّفكره

ّ.واملقصود
ّ:ثالثةّهيّّ"رقيةّحسن"وّ"هاليداي"وأنواعّاحلذفّكماّقسمهّ

ّ.ّويقصدّبهّحذفّاسمّداخلّاملركبّاالمسي»:Nominal Ellipsisّّاحلذف االمسي
ّ.ّأيّأنّاحملذوفّيكونّعنصراّفعليا: Verbal Ellipsisاحلذف الفعلي 

ّClausal Ellipsis».(3)احلذف داخل ما يشبه اجلملة 
ومنّذلكّفاحلذفّوسيلةّمنّالوسائلّاملهمةّيفّالربطّبنيّأجزاءّالنصّوهوّيفيدّاإلجيازّويعملّبشكلّّ
ّكماّأنّاحلذفّهوّاستبدالّعنصرّلغويّبعنصرّآخرّحمذوف،ّويفهمّاحلذفّمنّ كبريّعليّاالقتصادّاللغوي،

ّ.ّكاكةّيفّاألسلوبخاللّالسياق،ّوهدفهّعدمّالوقوعّيفّالتكرارّاملخلّابملعىنّوالذيّيؤديّإىلّالرّ
ّ:ّومنّأمثلةّذلكّيفّقصيدتنا

ّ:ّوقدّوردّيفّعدةّمواضعّمنهاّ:احلذف االمسي -أ
ّاخلرائطّالّتدركّالوقتّّّّّّّّّّوالوقتّيدركهاّ-8

ّكثرياّّّّّ ّ(4)حينماّالّتكونّيكونّّّّّّّّّّّّّّّّالّيهم

                                                           
ّ.811،811املصطلحاتّاألساسيةّيفّلسانياتّالنصّوحتليلّاخلطاب،ّصّص:ّنعمانّبوڤرةّ (1)
ّ.28املرجعّالسابق،ّص:ّدمحمّخطايب (2)
(3) ّCohesion In English.P.142.167.19ّ، ّ821ّ،821املرجعّالسابق،ّصّص:ّأمحدّعفيفي:نقالّعن.ّ
ّ.1املرجعّالسابق،ّص:ّفيصلّاألمحر (4)
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ّ.حينماّالّتكونّاخلرائطّيكونّالوقت:ّهوّوالتقدير"ّاخلرائط"و"ّالوقت"حذفتّكلميتّّسطريفّهذهّاألّ
ّ(1)إنهّالوقتّيذرعهمّّّّّّّّّّحينماّالّيكونونّدوماّيكونّ-2

ّكلمةّّلسطريفّهذاّا ّ.حينماّالّيكونونّدوماّيكونّالوقت:ّوالتقديرّهو"ّالوقت"حذفّالشاعر
ّهللاّسأكلّالكالمّمقدمةّالنتصارّالظالمّّّّّّّّّّاخلرائطّالّتذكرّاآلنّأندلّ-4

ّ...والكرزّحقولّالزايتنيّوالتنيّوالطيبّّّّّّّّّّّأرضّالبنفسجّوالربتقالّّّّّّّّّّّّّّّ
ّوالقبلةّاهلامسةّّّّّ
ّ(2)...والّتذكرّّّّّ

ّالشاعر ّقول ّيف ّوذلك ّامسي ّحذف ّحدث ّهنا ّتذكر": ّ"وال ،ّ ّكلمة ّحذفت ّاخلرائط"فقد وتقديرّ"
ّ".الواو"بقرينةّوهوّحرفّالعطفّفقدّحذفّاالسمّودلّعليهّ.واخلرائطّالّتذكر:ّالكالم

ّ(3)واملناايّالّتطيشّسهامهاّّّّّّّّّّّالّتصدقّهديلّاخلرافات...ّالّ-3
ّكلمةّّلسطريفّهذاّا ّ:وتقديرّالكالم"ّاملنااي"حذفّالشاعر

ّواملناايّالّتطيشّسهامهاّّّّّاملناايّالّتصدقّهديلّاخلرافات....ال
ّاخلرائطّليستّتسميّالعراقّالعراقّ-3

ّ(4)هبحتسميهّأندلساّأوّجماالّملرحلةّشاّّّّّ
ّكلمةّ ّ:،ّفقدّحذفتّمنّالبيتّالثاينّوتقديرّالكالمّهو"اخلرائط"الشاهدّيفّهذاّاملثالّهو

ّاخلرائطّليستّتسميّالعراقّالعراقّّّ
ّهبحاخلرائطّتسميهّأندلساّأوّجماالّملرحلةّشاّّّ
ّ(5)أكرب...أكرب...وتكربّهللاّأكربّ-1

هللاّ،هللاّأكرب،وتكربّهللاّأكرب:ّوتقديرّالكالم"ّهللا"حذفّامسي،ّفقدّحذفّلفظّاجلاللةّّسطريفّهذاّال
ّ.أكرب

ّفاخلرائطّالّتفقهّالتورايتّّ-1

                                                           
ّ.1ص،ّالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحر (1)
ّ.1،ّّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(2)
ّ.88املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحر (3)
ّ.82املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحر (4)
ّ.84،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحر (5)
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ّختتفيّيفّجحورّالبالغة...سطرّالوالّتقرأّاألّ
ّ(1)[بنيّبني]الّتفهمّالّّ

،ّوبذلكّيكونّ"اليت"إضافةّإىلّحذفّاالسمّاملوصولّ"ّاخلرائط"حذفّالشاعرّلفظةّّسطريفّهذهّاأل
ّ:التقدير

ّفاخلرائطّالّتفقهّالتورايت
ّواخلرائطّالّتقرأّاألسطرّاليتّختتفيّيفّجحورّالبالغة

ّ[بنيّبني]الّتفهمّالّ
ّ:اعتمدّيفّقصيدتناّيفّمواضعّعدةّمنها: عليفاحلذف ال -ب
ّ(2)الرسمّوّاالسمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوالوجهّوالفرقّبنيّالسجنيّوبنيّالسجنياخلرائطّالّتدركّّ-8

ّال ّالفعلّّسطرففيّهذا ّفقدّحذفّالشاعر ّأنهّحدثّحذفّفعلي، ّالّترتك"جند ّالثاينّ" يفّالشطر
ّ:،ّوبذلكّيكونّتقديرّالبيت"الواو"وأبقىّعلىّقرينةّدالةّعليهّوهيّحرفّالعطفّ

ّالرسمّواالسمّّّّّّّّّّّوالّتدركّالوجهّوالفرقّبنيّالسجنيّوبنيّالسجنياخلرائطّالّتدركّّّّّّ
ّاخلرائطّليستّتسميّالعراقّالعراقّ-2

ّحبهتسميهّأندلساّأوّجماالّملرحلةّشاّ
ّتسميهّمنعرجاّللتواريخّ
ّالتواصلّوالعوملاتّعصرةّّزمثّمفاّ
ّ(3)وصحراءّتذرعهاّانطحاتّالسحابّ

ّكلّمرةّيبقيّعلىّقرينةّدالةّ"تسميه"هناكّحذفّفعلي،ّفقدّحذفّالشاعرّالفعلّّسطريفّهذهّاأل ،ّويف
أماّيفّّ"مث"الثالثّتركّالقرينةّوهيّأداةّالعطفّّسطر،ّويفّال"أو"الثاينّأبقىّعلىّأداةّالعطفّّلسطرعليه،ّففيّا

ّ:،ّوتقديرّالبيتّهو"الواو"الرابعّفالقرينةّاليتّأبقاهاّهيّحرفّالعطفّّالسطر
ّاخلرائطّليستّتسميّالعراقّالعراق

ّجماالّملرحلةّشاحبةّاّأوّتسميهتسميهّأندلس
ّتسميهّمنعرجاّللتواريخ

                                                           
ّ.83،ّصالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحر (1)
ّ.1املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحرّ(2)
ّ.82،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحر (3)
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ّالتواصلّوالعوملاتّعصرةّّزمثّتسميهّمفا
ّصحراءّتذرعهاّانطحاتّالسحابّوتسميه

ّوجوهّاألعاربّترويّحكاايّالنحاةّّ-4
ّحكاايّالرواة،ّخطاايّاملغنينيّوالشعراءّّّ
ّنواسيوبشارّمثّالّّّ
ّوأسئلةّاملتنيب...مسلم،ّمثّاحلبيبّبنّأوسّّ

ّ(1)حكاايّاحملبنيّعندّاخلورنق
ّ:ّذلكّيكونّتقديرّالكالمبّو"ّتروي"حذفّالشاعرّالفعلّّسطريفّهذهّاأل

ّوجوهّاألعاربّترويّحكاايّالنحاة
ّحكاايّالرواة،ّترويّخطاايّاملغننيّوالشعراءّتروي

ّوبشارّمثّالنواسيّ
ّوأسئلةّاملتنيب...أوسمسلمّمثّاحلبيبّبنّّ
ّ.حكاايّاحملبنيّعندّاخلورنقّترويّ

ّ...اخلرائطّالّتعرفّاملاءّ-3
ّواخلمر،ّواللذةّاملستحيلةّّّّ
ّ(2)الّتعرفّاخلريّفيماّسننفقّحدّاجلنونّّّ

ّ:وتقديرّالكالمّهو"ّالّتعرف"حذفّفعلي،ّفقدّحذفّالفعلّّسطريفّهذهّاأل
ّ...اخلرائطّالّتعرفّاملاءّّّ

ّاللذةّاملستحيلةّاخلمرّوالّتعرفّالّتعرفّّّ
ّتعرفّاخلريّفيماّسننفقّحدّاجلنونالّّّّ
ّاخلرائطّالّتستعيدّالذيّبنيّقوسنيّ-3

ّ(3)أهلّداركمّأهلّانركمّّّّ
ّ:وتقديرّالكالمّهوّ"الّتستعيد"هوّالفعلّّاحملذوفّسطرففيّهذهّاأل

                                                           
ّ.84،82،ّصّصالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(1)
ّ.84،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحر (2)
ّ.83املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحر (3)
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ّ.اخلرائطّالّتستعيدّالذيّبنيّقوسني
ّأهلّانركمّتستعيدالّتستعيدّأهلّداركم،ّالّ

 : احلذف داخل اجلملة أو ما يشبهها -ج
ّ:التاليةّسطرويتضحّمنّخاللّاأل

ّوكمّيعرفّالساكنونّصدىّالساكننيّّّّّايّدارّميةّابجلواءّتكلميّ-8
ّ(1)فلنّتسلميّبعدّهذاّالصباحّّّّّّّّّّّّّّّّالقبورّقبورّمراراّّّ

ّ:نّالتقديرالعبارةّمنّالبيتّالثاين،ّوهبذاّيكّو،ّفقدّحذفتّهذهّ"ميةايّدارّ"الشاهدّهناّهوّ
ّّبعدّهذاّالصباحّفلنّتسلميّايّدارّميةّّّ

ّقدّجرجرتناّاحلكاايّإىلّاالنفرا ّّ-2
ّ(2)[االنعرا ّإىلّاالنعوا إىلّ]ّّّّّ

ّ:،ّوتقديرّالكالم"قدّجرجرتنا"نلمسّحدوثّحذف،ّوذلكّيفّعبارةّّسطريفّهذاّال
ّقدّجرجرتناّاحلكاايّإىلّاالنفرا ّّّّ
ّ[االنعوا ّقدّجرجرتناّإىلّاالنعوا إىلّ]ّّ

ّ.وجوهّاألعاربّترويّحكاايّالنحاةّ-4
ّالرواة،ّخطاايّاملغننيّوالشعراءّحكاايّّّّّ

ّوبشارّمثّالنواسيّّّّّّ
ّ(3)وأسئلةّاملتنيب...مسلم،ّمثّاحلبيبّبنّأوسّّّ

ّ:ّ،ّوهبذاّيكونّتقديرّالكالمهوّاجلملةّترويّخطاايّذوفاحملّسطريفّهذهّاأل
ّوجوهّاألعاربّترويّحكاايّالنحاةّّ
ّالشعراءحكاايّالرواة،ّخطاايّاملغننيّّوّّ

ّالنواسيّترويّخطاايّبشار،ّمثّترويّخطاايّّ
ّوأسئلةّاملتنيب...احلبيبّبنّأوسّترويّخطاايّمسلم،ّمثّترويّخطاايّّ

ّ:ّصّأنواعّاحلذفّاحلاصلةّيفّاجلدولّالتايلسنلخّو
                                                           

ّ.81املرجعّالسابق،ّص:ّفيصلّاألمحر (1)
ّ.88املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحر (2)
ّ.82،84ّصّاملرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحر (3)



 فيصل األمحر: لـ آليات االتساق يف قصيدة ما وراء اخلرائط                                      الفصل األول
 

51 
 

 نوع احلذف حتديد احملذوف رقم البيت
ّاخلرائطّ-الوقت2ّ

ّ
ّ

ّحذفّامسيّّّّّّ
ّ

ّالوقت24ّ
ّاخلرائط44ّ
ّاملنااي33ّ
ّاخلرائط13ّ
ّ"هللا"لفظّاجلاللة11ّّ

ّاليتّ-اخلرائط883ّ
ّالّتدرك1ّ

ّ
ّ

ّحذفّفعلي
ّ

ّتسميه13،11،11ّ
ّتروي18،13ّ

ّالّتعرف14ّ
ّالّتستعيد13ّ
ّّايّدارّمية31ّ

ّحذفّداخلّاجلملة
ّ

ّقدّجرجرتنا11ّ
ّترويّخطااي12،14ّ

ّّّّ
ّكلّماّسبقّذكرهّنالحظّأنّالشاعرّجلأّإىلّاحلذفّوبكثرة،ّفنجدهّحيذفّ امساّواترةّفعالّواترةّاترةّمن

ّ ّالقصيدة ّمنّأجلّالربطّبنيّأجزاء ّكله ّوهذا ّأبكملها، ّوذلكّألنّاحلذفّيساهمّأخرىّمجلة ّلإلجياز، وطلبا
ّكماّأنهّحيافظّ ّكبريّعلىّاالقتصادّاللغوي، ّكبريّيفّمتاسكّأجزاءّالقصيدةّبعضهاّببعض،ّويعملّبشكل بشكل

ّكماّأنهّيستعملّتفادايّللتكراريعلىّاملعىنّالعام،ّويعملّأح ّ.اانّعلىّتوضيحّالغامضّمنّالكالم،

 (:الوصل)العطف  -2
ّمنّمظاه ّمظهر ّفهوّحتديدّهوّآخر ّوخيتلفّعنّالعالقاتّالسابقة، ّاالتساقّالنحوي ّاليتّللر طريقة

ّ"عمرو"فيجريّعلىّ"ّزيد"علىّ"ّعمرو"،ّترجعّ"جاءّزيدّوعمر"يفّمثالّّ"فالواو"يرتبطّهباّالالحقّمعّالسابق،
الفهمّوهذاّاملثالّالّخيلوّمنّلطائفّيدقّإدراكهاّإالّعلىّمنّوهبّ»منّحكمّمعنوي،ّّ"زيد"ماّجيريّعلىّ
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ّكالشّرالثاقب،ّفنحنّالّنقولّذلكّحىتّيكونّعم نيّأوّالنظريين،ّحبيثّإذاّيكروّبسببّمنّزيد،ّوحىتّيكون
ّ(1).«عرفّالسامعّحالّاألولّعناهّأنّيعرفّحالّالثاين

ّحتديدّالطريقةّاليتّيرتابطّهباّالالحقّمعّالسابقّ»:ّأنهّّ"حسن"و"ّهاليداي"واملقصودّابلوصلّحبسبّ
مجلّأوّمتتالياتّّعنّعبارةّمعىنّهذاّأنّالنص»:ّهذاّالتعريفّابلقول"ّدمحمّخطايب"ويوضحّّ(2).«بشكلّمنظم

ّ(3).«وحدةّمتماسكة،ّحتتا ّإىلّعناصرّرابطةّمتنوعةّتصلّبنيّأجزاءّالنصكمتعاقبةّخطيا،ّولكيّتدركّّ
فعندّمباشرةّّأوّغريهاّمنّأدواتّالربطّاألخرى،(ّواو)نفهمّمنّهذاّأنّالوصلّيكونّإماّأبدواتّمثلّّّ

ّ.خطابّسواءّأكانّحمكياّأوّمكتوابّنالحظّأنّمعظمّالرتاكيبّأوّالفقراتّمرتبطةّبسابقتها
ألمناطّالعالقاتّالرتابطيةّاليتّميكنّحتقيقهاّعلىّمستوىّاألدواتّداخلّالنصّّتصنيفّميقدمتّتوقدّ

ومنّمتّجعلّأجزاءّالنصّّ،ابلالحقفتجعلّالسابقّمرتبطّّواليتّتزودانّبعالقاتّترابطيةّتربطّبنيّأجزاءّالنص
ّ:وهذيّاألمناطّهيّمرتابطةّمتالمحة،

 : الوصل اإلضايف -أ
ّاألداتنيّ ّوبتعابريّمثل(أو)و(ّو)يتمّبواسطة ّبتعبريّآخر:ّ، ّالتمثيلّاملتجسدةّيفّتعابريّمثل...أعين، :ّ،ّوعالقة

ّ...مثال،ّحنو
 ّ:الوصل العكسي -ب

لكن،ّإالّأن،ّمنّجهةّأخرى،ّ:ّمثلّ،(4)ّفإنهّيتمّبواسطةّأدوات،ّ(علىّعكسّماّهوّمتوقعّ)الذيّيعين
(5).ومعّذلك

 

 :بيبالوصل الس -ج
هلذاّّنتيجةّلذلكوكهكذا،ّ:ّويتمّبواسطةّأدواتّهيّ،(6)ّميكنناّمنّإدراكّالعالقةّاملنطقيةّبنيّمجلتنيّأوّأكثر 

ّ(7).السبب،ّويرتتبّعلىّهذا
                                                           

ّ.223م،ّص2111/ه8ّ،8321النص،ّدارّاملسرية،ّعمان،ّاألردن،ّطّيفّاللسانياتّوحنو:ّإبراهيمّخليل (1)
ّكليةّ:ّشاهنيّنفرحاّعبدّاخلالق (2) أصولّاملعايريّالنصيةّيفّالرتاثّالنقديّوالبالغيّعندّالعرب،ّمذكرةّلنيلّدرجةّاملاجستريّيفّاللغةّالعربيةّوآداهبا،

ّ.31م،ّص2182/ه8344اآلداب،ّجامعةّالكوفة،ّ
ّ.24املرجعّالسابق،ّص:ّدمحمّخطايب (3)
ّ.28،ّصنفسهاملرجعّ:ّدمحمّخطايب (4)
(5) ّ ّب. . ّ ّو ّيول.براون ّتر: ّاحلطاب، ّحتليل ّدطّ: ّالسعودية، ّالعربية ّاململكة ّالرايض، ّسعود، ّامللك ّجامعة ّالرتيكي، ّومنري ّالزليطين ّلطفي دمحم

ّ.221م،ّص8111/ه8381
ّ.28املرجعّالسابق،ّص:ّدمحمّخطايب (6)
ّ.221املرجعّالسابق،ّص:ّبراونّويول (7)
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ّ:الوصل الزمين -د
ّويتمّب(1)ّمجلتنيّمتتابعتنيّزمنياّأطروحيتهوّعالقةّبنيّّ ّــ، ّبعدّساعة: ّبعدّذلك، أخريا،ّيفّآخرّّّمث،
ّ(2).املطاف

ّكبريّوأمهيةّابلغةّيفّحتقيقّاتساقّالنصّوجعله متكامالّّكالّّيتضحّلناّمنّخاللّهذاّأنّللعطفّدور
ّ.وجزءاّالّيتجزأّخايلّمنّالثغراتّوالفجوات،ّلذلكّفالنصّحيتا ّإىلّهذاّالعنصرّالذيّجيمعّبنيّأجزائه

ّبناءّمتماسكا ّاملدروسةّعلىّأدواتّربطّيساهمّاستعماهلاّيفّبناءّعناصرها،ّجبعلها ّوتشتملّالقصيدة
ّ.شبكةّمتحدةّاألجزاءويظهرّذلكّمنّخاللّربطّالعناصرّبعضهاّببعض،ّمماّيؤديّإىلّتشكيلّ

ّكانّهلاّحضوراّواسعاّوقوايّيفّالقصيدة،ّلكنّبنسبّمتفاوتة،ّوميكنّتوضيحّذلكّمنّ وهذهّاحلروف
ّ:خاللّبعضّالنماذ ّالواردةّفيها

ّكلماتّالبيت،ّواترةّبنيّ(مرة12ّ)وردّحوايلّ"ّالواو"فنجدّحرفّ ،ّويفّمواضعّمتباينة،ّفتارةّيربطّبني
ّ:ّبنيّالبيتّوالبيت،ّومنّأمثلةّذلكّماّيليّالصدرّوالعجز،ّواترةّأخرى

ّوالوقتّيدركهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّاخلرائطّالّتدركّالوقتّّّّّّّّّّّّ-8
ّونشرعّيفّسفرّللخرو ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيفّمعجمّاألشقياءّّّّّّّّّّّّّّ-2
ّوالوجهّوالفرقّبنيّالسجنيّوبنيّالسجنيّّّّّّّّّّوليستّترىّللقبائلّفائدةّ-4
ّ(3)أسرارانّوتدون...دونّماّحيملّالنهر،ّوالنهرّحيملّأسفارانّّّّّّّوعليهاّتدونّأمواهناّامسناّ-3

ّ:ّوقولهّأيضا
ّحروبّاليتّتفصلّالعاملنيوالّأثرّللّصاحلّّّّّّّّّّّّّّّّّّلكّمنهنّّيومّّأالُّربّ-3
ّتتوسطّزلزلتنيوالّللدموعّاليتّّّّّّّوالّللسيوفّاليتّترسمّاجلبهتنيّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(4)هوالّللدقائقّتلكّاليتّجترفّالدقةّاخلامسةّّّّّّّّّّّوهيّتستقبلّالساعةّالسادسّّّ

بغرضّالبناء،ّوجعلّالرتكيبّمتماسكا،ّوذلكّألنّ"ّالواو"اعتمدّالشاعرّعلىّحرفّّسطريفّهذهّاأل
ّ.وذلكّابلربطّبينهاهذاّاحلرفّيعدّعنصراّمهماّلتأمنيّاللبسّيفّفهمّاالنفصالّبنيّعناصرّالرتكيب،ّ

                                                           
ّ.28ّ،22املرجعّالسابق،ّصّص:ّخطايبّدمحم (1)
ّ.221املرجعّالسابق،ّص:ّبراونّويول (2)
ّ.1ّ،1صّاملرجعّالسابق،ّص:ّفيصلّاألمحر (3)
ّ.1املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحر (4)
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علّعناصرّالكالمّمتسلسلةّومرتابطة،ّوأيضاّعمدّإليهّألنهّيربطّبنيّجت"ّالواو"ومنّخاللّهذاّاحلرفّ
األبياتّفيجعلهاّأكثرّوضوحا،ّفالشاعرّيفّقصيدتهّملّيفصلّبنيّالكالم،ّوإمناّجعلهّسلسلةّخطيةّيتبعّالالحقّ

تعدّمنّأهمّأدواتّالوصلّاإلضايفّاليتّتؤديّإىلّتالحمّومتاسكّ(ّالواو)وابلتايلّفإنّهذهّاألداةّ.ّمنهاّالسابق
ّ.أجزاءّالقصيدة،ّوتضمنّترابطها

ّ ّاألداة ّجند ّأيضا ّاإلضايف ّالوصل ّأدوات ّأو"ومن "ّ ّقصيدتنا ّيف ّوردت ّقولّ(مرتني)واليت ّيف ّوذلك ،
ّ:ّالشاعر

ّةوالوجهّوالفرقّبنيّالسجنيّوبنيّالسجنيّّّّّّّّّّوليستّترىّللقبائلّفائدّ-8
ّ(1)"لعمّساما"مثلماّستمزقّأمنلةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأوّألحصنةّالعربّالعاربهّّّّّ

ّ:وقولهّأيضا
ّاخلرائطّليستّتسميّالعراقّالعراقّ-2

ّ(2)هبتسميهّأندلساّأوّجماالّملرحلةّشاحّّّّّ
ّكانتّهلاّمسامهةّابرزة يفّربطّأجزاءّالقصيدةّّفعلىّالرغمّمنّقلةّورودّهذهّاألداةّيفّالقصيدة،ّإالّأهنا

ّ.يفّهذهّاألبياتّتفيدّالربطّوالتخيريّبنيّالكلماتّواجلملّوجعلهاّوحدةّمتماسكة"ّأو"ومتاسكها،ّفأداةّالوصلّ
يدلّعلىّأنّالشاعرّّ،ّوهذا(مرة43ّ)ّوردتّيفّالقصيدةّاليت"ّال"ومنّبنيّأدواتّالعطفّجندّاألداةّ

ّكلهّليصلّإىلّترابطّومتاسكّالقصيدةّاليتهذهّاألداةّبقدرّالّأبسّبه،ّوهّقدّاعتمدّعلى ّيسعىّإليهاّكانّّذا
ّ:لّاألمحرصوسنمثلّلذلكّبقولّفي

ّاليتّحتضنّالعاشقاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأثرّللقبورّّّّّّّّّّّّّاخلرائطّمتضيّبالّ
ّحروبّاليتّتفصلّالعاملنيأثرّللّوالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلكّمنهنّصاحلّّّّّّّّّّّّّيومربّأالّ
ّللدموعّاليتّتتوسطّزلزلتنيّوالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوفّاليتّترسمّاجلبهتنيّّّّّّّّسيللوالّ
ّ(3)هوهيّتستقبلّالساعةّالسادسّّّّّّّّّّللدقائقّتلكّاليتّجترفّالدقةّاخلامسةّّّّّّّّّّوال

ّ 

                                                           
ّ.1ّ،1املرجعّالسابقّ،ّصّص:ّفيصلّاألمحر (1)
ّ.82املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحر (2)
ّ.1ّ،1،ّصّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحرّ(3)
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ّ:ّوقولهّأيضا
ّوالوقتّيدركهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقتاخلرائطّالّتدركّالّو

ّكثرياّالّّّّحينماّالّتكونّيكونّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ(1)يهم
ّاأل لتحقيقّالربطّوالتماسكّبنيّالكلماتّ"ّال"أنّالشاعرّوظفّاألداةّسطرّنالحظّمنّخاللّهذه

ّ.هناّتفيدّنفيّاحلكمّعماّبعدهاّوإثباتهّملاّقبلها"ّال"واجلمل،ّفأداةّالعطفّ
،ّوقدّاستعملتّحىتّ(مرات81ّ)اليتّوردتّيفّالقصيدةّ،ّّو"مث"إىلّجانبّهذهّالروابطّجندّأداةّالربطّ

ّ:ّتكونّأجزاءّالقصيدةّمرتابطةّمتماسكة،ّومنّأمثلتهاّقولّالشاعر
ّيفّاملدىهديةّتّوالغموضّغداّذبذابت،ّغدّّّّّّّّّّ

ّهاّيتنامىّالصدىمثّّّّّّّّّّّّ
ّ.معلناّمرحالتّالصدىّ
ّ...فاعربواّ
ّ(2)مثّسريواّ
ّ.،ّوذلكّحىتّيكونّكالمهّمرتابطّاألجزاءّمتماسكا"مث"حرفّالعطفّاستعملّالشاعرّّّّّّّّّّ
ّّ(مرةّواحدة)واليتّتفيدّالوصلّالعكسي،ّفقدّوظفتّمنّقبلّالشاعرّ"ّلكن"أماّابلنسبةّألداةّالعطفّ 

ّ:وذلكّيفّقوله
ّ.الّتصدقّهديلّاخلرافاتّاايّالّتطيشّسهامهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّواملن...الّّّّ
ّ(3)البغضّفوقّوجوهّاألراملّّّّّّّّّّّّّعندّعروقّاجلياعّبيافاّوحيفاّوغزةّوالناصرةّلكنهاّترسمّّّّ

،ّليحققّمتاسكّالقصيدةّواتساقها،ّفقدّصرحّأبنّ"لكن"استعملّحرفّالعطفّّسطرالشاعرّيفّهذاّال
لبغضّفوقّوجوهّلكنهاّترسمّا:ّاملناايّالّترميّسهامهاّوالّتصدقّاخلرافات،ّمثّاستدركّماّقبلهّمنّالكالمّبقوله

ّ.تفيدّاالستدراك"ّلكن"األرامل،ّوذلكّألنّأداةّالعطفّ
ّ ّحرف ّاستعمل ّالشاعر ّأن ّنالحظ ّالروابط ّهذه ّإىل ّالفاء"إضافة ّيفّ" ّورد ّوقد ّموضع، ّمن ّأكثر يف

ّ:،ّومنّأمثلتهّقولّالشاعر(مرة82ّ)القصيدةّ
ِّخاصاّعلىّاملوجةّالغادرهءّيوجيوشّالزمانّجت

                                                           
ّ.1،ّصالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحر (1)
ّ.83املرجعّنفسه،ّص:ّفيصلّاألمحر (2)
ّ.88،ّصنفسهاملرجعّ:ّفيصلّاألمحر (3)
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ّاملوجةّالغابرةوتغذواِّخاصاّإىلّ
ّركّالرحىّبثقاهلافتعرككمّع

ّوتلقحّكشافاّمثّتنتجّفتتئم
ّ...فاعربوا

ّةّسريواّلكيّتغلقواّالذاكّرمث
ّوارقبواّفسحةّاآلخرة
ّ(1)فاخلرائطّميتةّالقلب

ّكلّمنّ"ّالفاء"منّهناّيتضحّلناّأبنّحرفّ "ّال"و"ّالواو"حيتلّاملرتبةّالثالثةّيفّاالستعمال،ّوذلكّبعد
احلرفّيفّربطّوحداتّالقصيدةّومتاسكها،ّوذلكّألنّهذاّاحلرفّيفيدّالرتتيبّوالتعقيبّللربطّهذاّفقدّساهمّ

ّ.بنيّاأللفاظّواجلمل
ّ.واجلدولّأدانهّيوضحّمجيعّأدواتّالربطّالواردةّيفّالقصيدةّمعّبيانّمراتّتواترهاّونوعها

ّ
 نوع الوصل عدد مرات تواترها أداة الوصل

ّإضايف12ّّالواو
ّسبيب82ّّالفاء
ّزمين81ّّمث
ّإضايف12ّّأو

ّعكسي18ّّلكن
ّعكسي43ّّال

ّكالّمتكامالّخيلوّ يتضحّلناّمنّخاللّماّسبقّأنّللعطفّأمهيةّابلغةّيفّحتقيقّاتساقّالقصيدة،ّوجعلها
ّكماّأنهّيساهمّيفّحتقيقّالصالبةّوالوحدةّواالستمرارية،ّومنّمثّمتاسكّالقصيدة ّ.منّالفجوات،

  

                                                           
ّ.83،ّصالسابقاملرجعّ:ّفيصلّاألمحر (1)
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 املعجمياالتساق : اثنيا
ّكبريّيفّترابطّأجزائهّ ّبشكل ّيساهم ّإذ ّاتساقّالنص، ّمنّمظاهر ّمظهر يعدّاالتساقّاملعجميّآخر

(ّالكاتب-املتكلم)يعتمدّعلىّاختيارّاملرسلّ».ووحداته،ّوعمادهّهوّاملعجمّوماّيقومّعلىّوحداتهّمنّالعالقات
ّالداللية ّالعالقات ّبعض ّضمن ّسابقة ّبعناصر ّترتبط ّمعينة ّمعجمية ّّ(1).«املنتظمةّعناصر ّأنه االتساقّ)أي

ّ.التكرارّوالتضام:ّحيدثّبتفاعلّعالقاتهّالداخليةّمعّبعضهاّالبعض،ّوهذهّالعالقاتّهي(ّاملعجمي

 :التكرار -1
اسكّعتمدهاّالنصّيفّمتهوّشكلّمنّأشكالّاالتساقّاملعجمي،ّويعدّرابطاّمنّالروابطّاملعجميةّاليتّي

ّالبعض ّببعضها ّالعربيةّخاصة،ّوالّيتحققّويعدّ»ّمفرداتهّومجله ّواللغة ّاللغاتّعامة منّالظواهرّاليتّتتسمّهبا
ّ(2).«ف،ّالكلمات،ّوالعباراتّواجلملّوتكرارّاحلّر:ّالتكرارّعلىّمستوىّواحدّبلّعلىّمستوايتّمتعددةّمثل

ّلنكت» ّابلتوكيد ّالبالغي ّالرتاث ّويف ّاللفظي، ّابلتوكيد ّالنحوي ّالرتاث ّيف ّالتكرار ّارتبط ّ،كتأكيدةوقد
،ّنفهمّمنّهذاّ(3)«اإلنذارّأوّاإليغال،ّأوّزايدةّاملبالغة،ّأوّغريّذلكّمماّنصّعليهّالبالغيونّوأوردواّعليهّالشواهد

ّكونهّمسامهاّيفّمتاسكّأجزاءّالنصّوترابطها ّ.أنّالتكرارّضربّمنّضروبّالفصاحةّوالبالغة،ّفضالّعن
ّكذلكّبلّ»:ّيقولّالزركشيّ ّكونهّمنّأساليبّالفصاحةّظناّأنهّالّفائدةّله،ّوليس وقدّغلطّمنّأنكر

ّ(4).«منّحماسنهاّالّسيماّإذاّتعلقّبعضهّببعض
يقومّبوصفهّظاهرةّبيانيةّبوظيفةّالربطّيفّمستوىّالبنيةّالسطحيةّاحملليةّ»:ّوجاءّالتكرارّيفّتعريفّآخرّعلىّأنه

ّالكليّ ّأوّسياقّإىلّاالنسجام ّيفّالسياقّاللغويّنفسه ّاملعجمية ّللوحدة ّتكرار ّويكونّيفّأحدمها للنصوص،
ّ(5).«مشابه

ّكإعادةّالكلمةّنفسها،ّأوّنال حظّمنّهذاّأنّالتكرارّيكونّيفّالبنيةّالسطحية،ّويتحققّأبشكالّخمتلفة
ّكلمةّمرادفةّهلا،أوّشبهّمرادفةّعلىّأنّتكونّيفّالسياقّاللغويّنفسه،ّأوّسي اقّمشابه،ّويكونّألغراضّإعادة

ّكالتأكيدّوالتوضيحّوالتبينيّمثال،ّويتفرعّالتكرارّإىلّأقسامّهي ّ:ّمسطرة
ّ

                                                           
ّ.43املرجعّالسابق،ّص:ّزاهرّبنّمرهونّبنّخصيفّالداودي (1)
ّ.81،ّص2املرجعّالسابق،ّ ّ:صبحيّإبراهيمّالفقي (2)
ّ.221م،ّص2111/ه8321يفّالبالغةّالعربيةّواألسلوبياتّاللسانية،ّعاملّالكتب،ّالقاهرة،ّمصر،ّ:ّسعدّعبدّالعزيزّمصلوح (3)
ّ.1ت،ّصث،ّدط،ّد،ّمكتبةّدارّالرتا4الربهانّيفّعلومّالقرآن،ّ :ّبدرّالدينّدمحمّبنّعبدّهللاّالزركشي (4)
ّ.41م،ّص2182/ه8ّ،8344لسانياتّاخلطاب،ّمباحثّيفّالتأسيسّواإلجراء،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبريوت،ّلبنان،ّط:ّنعمانّبوڤرة (5)
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 ّ(:الكلي)التام التكرار  -أ
ّ(2).،ّأوّهوّتكرارّاللفظّواملعىنّواملرجعّواحد(1)ّوهوّالذيّتتكررّفيهّمجلتانّأوّأكثرّابللفظّواملعىن

ّ:التكرار اجلزئي -ب 
ّ(3).أمطرّأمطار،ّمتطر:ّسبقّاستخدامهّولكنّيفّأشكالّوفئاتّخمتلفةّمثلّويقصدّبهّتكرارّعنصر

ّ:واللفظ خمتلف ىنكرار املعت -ج
ّكقولناّ ّ(4).الّإلهّإالّهللاّوحدهّالّشريكّله:ّويشملّالرتادفّوشبهّالرتادفّوالعبارةّاملوازنة

ّوهوّ ّابلرتادف، ّأوّفقرة ّكلمة ّأو ّأوّمجلة ّلفظة ّفالتكرارّيكونّإبعادة بذلكّيؤديّإىلّضمّأجزاءّومنه
ّ.النص،ّومنّمثّحتقيقّالتماسكّوتقويةّاملعىن

ّ:يفّمواضعّعدةّنذكرّمنها"ّماّوراءّاخلرائط"وقدّوردّالتكرارّيفّقصيدةّ
 الرتادف التكرار اجلزئي تواتره التكرار التام

ّالظالمّ فلواتّالليايلّيدركهاّ-تدرك81ّّاخلرائط
ّجييءّ أتيتّيكونّ-تكون3ّّالوقت

ّالّتدركّ الّتعرفّسنجمعّ-سنجمع4ّّبلالق
ّاالنعوا ّ االنعرا ّترسمّ-الرسم4ّّاملنااي

ّاملناايّ املوتّاألعاربّ-العاربةّ-العرب4ّّالّتطيش
ّالّتفهمّ الّتفقهّالنهرّ-أهناران2ّّالنهر

ّاهلشة ّالرخوّمصامتةّ-صامتة2ّّبنيّالسجني
ّيكونّ-يكونون4ّّسهامها

ّ
ّاملكانّ-أماكنّ-أمكنة2ّّحيفا
ّالضفةّ-ضفة4ّّاايف

4ّّأندلس
ّالساكنونّ-يسكنهاّ-الساكنني

3ّّالعراق
                                                           

ّ.248املرجعّالسابق،ّص:ّإبراهيمّخليل (1)
ّ.841املرجعّالسابق،ّص:ّعثمانّأبوّزنيد (2)
ّ.811املرجعّالسابق،ّص:ّأمحدّعفيفي (3)
ّ.848املرجعّالسابق،ّص:ّعثمانّأبوّزنيد (4)
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ّتسلميّ-اسلمي2ّّموت
ّتعيهاّ-تعيه2ّّطفلة
ّقبورّ-القبور3ّّالنهاية
ّحكاايّ-احلكي4ّّالقدس

وكلّالكالمّمقدمةّ
ّانتصار

2ّ
ّالبكاءّ-أبكي

ّأرضيّ-أرضّ-األراضي
ّسنسميهّ-تسميه–تسمي2ّّّالزمان
ّدقةّ-الدقائق4ّّالقبور
ّاخلمورّ-اخلمر2ّّتسلمي

ّأبيضّ-يبيض2ّّميةايّدارّ
ّحبهالساّ-السحاب4ّّأكرب

ّالرواةّ-تروي3ّّحكااي
ّاحملبنيّ-احلبيب2ّّأهل

ّ

ّاملاءّ-ماء ا2ِّّخاصا
ّعركّ-تعرككم2ّّاعربوا
ّغدتّ-غدا2ّّسريوا
ّأكربّ-تكرب2ّّعدت

ّاملوتّ-ميتةّ-موتّ-ميوتوا2ّّوإنفاقيبيعيّ

2ّّاحملبني
ّاجلدائلّ-جدول
ّخارطةّ-اخلرائط

ّالزمانّ-الزمن2ّّتدون
ّالوجوهّ-الوجه2ّّاملوجه

ّ
ّمضواّ-متضي
ّالكالمّ-تكلمي
ّاخلرافاتّ-خرافات
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ّالدارّ-دار
ّالرؤىّ-رأى

ّلذيتّ-اللذة
أنّالشاعرّاعتمدّعلىّالتكرارّبشكلّمكثف،ّمماّجعلّاألفكارّمتالمحةّاجلدولّّايتضحّمنّخاللّهذ

لنماذ ّاملقدمة،ّجندّأنّالتكرارّالغالبّيفّالقصيدةّهوّلفيماّبينها،ّحيثّأضفىّعليهاّصفةّالتماسك،ّوبعودتناّ
ّ.التكرارّاجلزئي،ّيليهّالتكرارّالتام،ّأماّالرتادفّفكانّوارداّلكنّبنسبةّقليلة

ّكانّقصداّلتثبيتّوتوضيحّوترسيخّصورةّيفّالقصيدةوالشاعرّملّ وقدّّ،ّيستعملّهذاّالتكرارّتلقائيا،ّوإمنا
ّعلىّمستوىّالبيتّ ّيفّالربطّسواء ّفعالة ّسامهتّمسامهة ّمؤشراتّأيّأهنا ّاليتّاستعملها كانّألنواعّالتكرار

ّككل ّ.الواحدّأوّالقصيدة

 (:املصاحبة املعجمية)التضام  -2
ّمنّ ّالتضام ّومنّمثّتعدّظاهرة ّالبعض، ّببعضه ّعلىّربطّالنص ّفهيّتعمل ّاالتساقّاملعجمي، عناصر

ّبه ّونعين ّواتساقه، ّمتاسكه ّأوّ»: ّالعالقة ّهذه ّحبكم ّالرتباطهما ّنظرا ّالقوة ّأو ّابلفعل ّالكلمات ّمن ّزو  توارد
ّ(1)«تلك ّأخرى ّوبعبارة ّاآلخر»، ّذكر ّيستدعي ّأحدمها ّفذكر ّدائما، ّمتصاحبة ّالكلمات ّمن ّأزوا  ّجميء ّهو

ّ(2).«لوجودّعالقةّماّبنيّاللفظتني،ّومنّمتّالّجييئانّإالّمعا
نفهمّمنّهذاّأنّالتضامّيكونّإبيرادّزو ّمنّاأللفاظّيفّالنص،ّحيثّجتمعّبنيّهذهّاأللفاظّصالتّ

ّ.وعالقات،ّومنّمثّفإهنماّالّيكواننّإالّمعا
التحليلينيّالنحوينيّعنصراّآخرّاملقصودّابلتضامّأنّيستلزمّأحدّالعنصرينّ»":ّنامتامّحس"ويفّهذاّيقولّ

ّ(3).«"التنايف"،ّأوّيتناىفّمعهّفالّيلتقيّبهّويسمىّهذاّ"التالزم"فيسمىّالتضامّهناّ
ّ:وابعتبارّالتضامّوسيلةّمنّوسائلّالتماسكّالنصيّاملعجمي،ّفهوّاآلخرّلهّعالقاتّحتكمهّوهيّكاآليت

ّالتضاد -أ :«ّ ّحادا ّكان ّمتدر )كلما ّغري ّعل( ّقدرة ّأكثر ّالنصيكان ّالربط ّمنّّ،ى ّقريب ّاحلاد والتضاد
وجندّمنّأنواعّّ،ذكر،ّأنثى/ّمتزو ،ّأعزب/ّميت،ّحي»:ّ،ّوقدّمثلّلهّأمحدّخمتارّعمرّابلكلمات(4)«النقيض

                                                           
ّ.833م،ّص2182/ه8ّ،8344مستوايتّتلقيّالنصّاألديب،ّدارّجرير،ّعمان،ّاألردن،ّط:ّحسنيّأمحدّبنّعائشةّ(1)
ّ.411م،ّص2111/ه8ّ،8341إشكاالتّالنص،ّدراسةّلسانيةّنصية،ّالناديّاألديب،ّالرايض،ّالسعودية،ّط:ّمجعانّبنّعبدّالكرمي (2)
ّ.281م،ّص2111/ه1ّ،8341عاملّالكتب،ّالقاهرة،ّمصر،ّطاللغةّالعربيةّمعناهاّومبناها،ّ:ّنامتامّحسّ(3)
ّ.884املرجعّالسابق،ّص:ّأمحدّعفيفي (4)
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ّّ،ّيصل/أعلى،ّأسفل:ّزو ،ّزوجة،ّأوّالتضادّاالجتاهيّمثل/ّابع،ّاشرتى:ّالتضادّالعكسيّمثل:ّالتضادّأيضا
ّ(1).«أييت،ّيذهب/ّيغادر

ّكلمات»ّ:التنافر -ب ّالنفيّمثلّالتضاد،ّمثل ّكلب،ّابلنسبةّلكلمةّ:ّوهوّمرتبطّبفكرة خروف،ّفرس،ّقط،
ّ.حيوان

وانّمالزم،ّرائد،ّمقدم،ّعقيد،ّعميد،ّلواء،ّوميكنّأنّيكونّذلكّمرتبطاّابألل:ّوأيضاّمرتبطّابلرتبةّمثل
ّ(2).«اخل...وكذلكّابلزمن،ّفصول،ّشهور،ّأعوامّاخل،ّ...أمحر،ّأخضر،ّأصفر:ّمثل
ّ(3).«مثلّعالقةّاليدّابجلسم،ّوالعجلةّابلسيارة»ّ:عالقة اجلزء ابلكل -ج
كرسي،ّطاولة،ّفهماّعنصرانّمنّاسمّعامّهوّالتجهيز،ّ:ّمثل»ّ:األلفاظ اليت تنتمي إىل نفس القسم العام -د

ّ(4).«املرض،ّاألطباء/ّالنكتة،ّالضحك/ّاحملاولة،ّالنجاح:ّومنّأمثلةّذلكّأيضا
ماّمتّذكرهّخنلصّإىلّأنّهذهّالعالقاتّهيّاليتّختلقّماّيسمىّابلتضام،ّوالذيّيؤديّبدورهّمنّخاللّ

ّ.إىلّخلقّالرتابطّوالتماسكّبنيّأجزاءّالنص
ّ:ومنّأمثلةّذلكّيفّالقصيدةّاملدروسةّجند

 نوعه التضام
ّتضادّحادّايبسةّ-حبر
ّتضادّعكسيّنستجمعّ-نفكك
ّتضادّحادّاألجنيبّ-اليعريب

ّاالنعوا ّ-االنعرا 
عدمّ)االنتماءّإىلّنفسّالقسمّالعامّ

ّ(االستقامة
ّ(التكنولوجيا)االنتماءّإىلّنفسّالقسمّالعامّّالعوملاتّ-عصرّالتواصل

ّتنافرّالرواةّ-النحاة
ّتنافرّالشعراءّ-املغنني

                                                           
ّ.814م،ّص3ّ،8381/8111علمّالداللة،ّعاملّالكتب،ّالقاهرة،ّمصر،ّط:ّأمحدّخمتارّعمر (1)
ّ.813ّ،811املرجعّنفسه،ّصّص:ّينظر (2)
ّ.884املرجعّالسابق،ّص:ّأمحدّعفيفي (3)
ّ.23املرجعّالسابق،ّص:ّخطايبدمحمّ:ّينظر (4)
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احلبيبّبنّّ-النواسيّ-بشار
ّاملتنيبّ-أوس

ّ(الشعراء)االنتماءّإىلّنفسّالقسمّالعامّ

ّصالحّالدينّ-املعتصم
شخصياتّ)االنتماءّإىلّنفسّالقسمّالعامّ

ّ(ابرزة
ّتنافرّاخلمرّ-املاء
ّتضادّاجتاهيّتغذواّ-جتيء
ّتضادّحادّميتةّ-احلي
ّتضادّحادّاجملازّ-احلقيقة
ّتضادّحادّالوضوحّ-الغموض

ّجزءّمنّالكلّأمنلةّالعامّسام
ّجزءّمنّالكلّهأحصنةّالعربّالعارب

ّ(البلدان)االنتماءّإىلّنفسّالقسمّالعامّّفلسطنيّ-أندلسّ-العراق
ّتضادّحادّاغدّ-يوم

ّ-الزايتنيّ-الربتقالّ-البنفسج
ّالطيبّوالكرزّ-التني

ّتنافر

ّ(الفواكه)االنتماءّإىلّنفسّالقسمّالعامّّالكرزّ-التني
ّ-الوقتّ-الزمنّ-الساعةّ-الدقائق

ّادغّ-يوم
ّتنافر

ّتضادّحادّاملتنيّ-الرخو
ّجزءّمنّالكلّشفيتّحافلةّراغبة
ّجزءّمنّالكلّقريةّصاحلّأهلها

لكنهاّترسمّالبغضّفوقّوجوهّ
ّاألرامل

ّجزءّمنّالكل

ّ(املناطق)االنتماءّإىلّنفسّالقسمّالعامّّالناصرةّ-غزةّ-حيفاّ-فااي
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ّجزءّمنّالكلّيفّالقدسّفصلّعسري
ّجزءّمنّالكلّوجوهّاألعارب

ّجزءّمنّالكلّمثّمنّسوفّيسقيّشظاايّالقبور
ّتضادّحادّايبسةّ-هشة

ّجزءّمنّالكلّأهلّداركمّأهلّانركم
ّ

يتضحّلناّمنّخاللّماّسبقّأنّظاهرةّالتضامّسامهتّيفّبناءّالقصيدةّوحتقيقّالتماسكّالنصي،ّوذلكّ
التضادّ)فالعالقاتّاملختلفةّبنيّالكلمات،ّّابلتحامّأجزاءّالقصيدةّمعّبعضهاّالبعض،ّمنّخاللّهذهّالوحدات،

تسهمّيفّاستمرارّاألبياتّوترابطهاّحبيثّ(ّالكل،ّاالنتماءّإىلّنفسّالقسمّالعاممنّالتنافر،ّعالقةّاجلزءّّ:هأبنواع
ّ.تبدوّقطعةّواحدة

ّكانّأكثرهاّورودا ّ.ويتبنيّلناّأنّهذهّالقصيدةّاشتملتّعلىّمعظمّهذهّالعالقاتّإالّأنّالتضاد
ّ 
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منّخاللّالرتابطّّتهعايريّالنصية،ّحيثّأظهرّلناّوظيفمنّكلّماّسبقّذكرهّنالحظّأنّاالتساقّمنّأهمّم
ّ ّيفّقصيدة ّاخلرائط"الذيّحققه ّوراء ّما ّاألمحر"ل" ّواملختلفة"فيصل ّاملتنوعة ّآلياته ّطريق ّوذلكّعن ،ّ فنجدّّ

ّالنصيةّواملقاميةّوبوسائلهاّاملختلفةّ ّكبريّالفتّلالنتباهّيفّالقصيدةّوبنوعيها ّّالضمائر)اإلحالةّقدّبرزتّبشكل
،ّوأيضاّااإلستبدالّالذيّساهمّيفّاتساقّالقصيدةّوترابطهاّوترتيبّاألحداث،ّأماّ(أمساءّاإلشارة،ّأدواتّاملقارنة

ّبعضهاّ ّالقصيدة ّأجزاء ّوربط ّوصل ّيف ّوفعالة ّابرزة ّمسامهة ّقدّساهم ّاآلخر ّهو ّللوصلّفنالحظّأبنه ابلنسبة
ّلإلجياز، ّمنّخاللّحتقيقه ّيلعبّدوره ّاحلذفّفنجده ّأما ّيفّّببعض، ّهاما ّالذيّيعدّعنصرا ّللتكرار وابلعودة

االتساقّاملعجميّفهوّاآلخرّلعبّدورهّاملهمّيفّاتساقّالقصيدةّوذلكّعلىّاملستوينيّالشكليّوالداليل،ّوأيضاّ
ّعنّطريقّالتضادّ ّيفّمتاسكّالقصيدة ّيلعبّدوره ّاآلخر ّاالتساقّهو ّعناصر ّهوّآخر ّالذيّيعد ّالتضام جند

ّ.ّّقّوحدةّالقصيدةخاصةّوالذيّساهمّيفّحتقي
ّ



 

 

 

 

 

 

 

 

ما " ام في قصيدة أليات االنسج: الفصل الثاني
  "وراء الخرائط

  "فيصل األحمر" لـ
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ويعد من أهم املعايري النصية اليت يتحقق عن  الثاين من مستوايت الرتابط النصي،املستوى  االنسجامميثل  
طريقها الرتابط والتماسك بني أجزاء النص، إذ أنه يبحث يف البنية العميقة للنص للوصول إىل العالقات الداخلية 

 .سنعرض أبرزها يف هذا الفصل اليت والعناصر املتعالقة اليت حتكمه، لذلك تعددت آلياته

 :السياق -1
يد دهم بشكل كبري يف حتقيق التماسك النصي وحتااليت تس االنسجامأهم عناصر  ميثل السياق أحد  

عيسى "كبريًا هلذا العنصر وحاولوا الكشف عن دوره يف فهم النص، فنجد   اهتمامااملعىن، حيث أوىل اللغويون 
هذا أنه  نفهم من قوله (1).«هو كل ما حييط ابلنص اللغوي من عوامل وقرائن خارجية» :يعرفه بقوله" أزاييطعسو 

 .حصر مفهوم السياق يف جمموع العوامل اخلارجية احمليطة ابلنص مع إمهاله للعوامل الداخلية
أي جمموعة الوحدات اللسانية اليت تسبق واليت تلحق وحدة  احمليط الكلي؛» :وجنده يف تعريف آخر أبنه  

الرتكيز هنا  ، إال أنه ومن خالل هذا التعريف أيضا جنده يركز على جانب دون آخر من السياق فكل (2)«معينة
مبا يوجد خارجه، إال أن األصح واألصوب هو اجلمع بني  االهتمامث داخل النص دون كان منصبا على ما حيد

جمموع العوامل اخلارجية )، أي أنه جيب اإلهتمام مبا جيري داخل النص، إضافة إىل ما حيدث خارجه التعريفني
 (.احمليطة ابلنص

املعىن ال ينكشف إال من خالل »: يرى أن" فريث"وألن للسياق أمهية كبرية يف الكشف عن املعىن فإن       
اورة وحدات  جميففمعظم الوحدات الداللية تقع  )...(تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها يف سياقات خمتلفة 

أخرى، وإن معاين هذه الوحدات ال ميكن وصفها أو حتديدها إال مبالحظة الوحدات األخرى اليت تقع جماورة 
 (3).«هلا

هنا يصرح أبمهية السياق قي حتديد املعىن املقصود وكذا دور العالقات املوجودة بني الكلمات يف  "ثري ف"ـف      
 .حتديد معانيها

التشكيل الذي ترد  أودراسة الكلمة داخل الرتكيب »: تقول عن السياق أبنه "شننور اهلدى لو "وجند   
نور "، (4)«به املختلفةداللتها إال من خالل السياق بضرو  ال تتحدد فيه، إذ ال يظهر معىن الكلمة احلقيقي، أو

                                                           
، دار الكتب 1، طبيعة املعىن املضمر، ج(من التجربة إىل التوليد)هندسة التواصل اإلضماري  اخلطاب اللساين العريب،: عيسى عسو أزاييط بن(1)

  .221صم، 2112/هـ1311، 1العلمية، إربد، األردن، ط
 .31م، ص2112/هـ1311، 1السياق والداللة، دار األايم للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: مسعود عامر بودوخة (2)
 .26، 26املرجع السابق، ص :أمحد خمتار عمر (3)
 .69م، ص2112/ هـ1321ط، امعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، دعلم الداللة، املكتب اجل: نور اهلدى لوشن (4)
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ال يتضح إال من خالل دراسة الكلمة داخل النص، كما أن معرفة  هنا توضح أن مفهوم السياق" اهلدى لوشن
 سياقية  استعماالتعدة الذي ترد فيه، حيث أن للكلمة ال يتحدد إال من خالل معرفة السياق  معىن الكلمة 
 .دد هلا أحد هذه الدالالتوكل سياق حي

 :وألمهية السياق يف الكشف عن املعىن فقد قسمه علماء النص إىل قسمني       
 (:مقالية)سياقات لغوية  - أ

ن معىن الكلمة ال يتحدد إال ميع مستوايته اللغوية وكينوتاته النصية، إذ أالنص ذاته جب» :يفوهي اليت تتمثل 
يت تشرتك معها يف لورها من الكلمات اما جيا يف السلسلة الكالمية، وموقعها معبعالقتها مع الكلمات األخرى 

تراعى القيمة الداللية املستوحاة من عناصر لغوية، فالكلمة »، أي أنه من خالل هذا النوع من السياق (1)«السياق
على اجلملة وحدها بل ينتظم  هتا مع الكلمات األخرى يف النظم، وهذا ال يشتملامعناها من خالل عالقيتحدد 

من خالل هذين التعريفني للسياق اللغوي يتضح أبن ف ،(2)«ل أو الباب أو الكتابالفقرة أو الصفحة أو الفص
: أن لكل سياق معىن خاص يتم حتديده فيه، ومثال ذلكهذا النوع من السياق له أمهية كبرية يف حتديد املعىن، إذ 

 .أي أنه راغب فيها =اجلاسوس، عينه فيها =البئر، عني الدولة =عني املاء
 (:مقامية)سياقات غري لغوية  - ب

العالقات املوجودة بني السلوك  لدراسة بعني اإلعتبار املمكن أخذه اإلجتماعية جمموعة الظروف» :هي     
  وقيم جمموعة املكوتات اخلارجية من أنشطة وإهتمامات »:، أو بعبارة أخرى هو(3)«اإلجتماعي والسلوك اللغوي

 (4).«وثقافة، وأحداث، وغري ذلك مما يصاحب األداء اللغوي، وحييط ابلعملية اللغوية التواصلية
 .من كل هذا نفهم أبن السياقات غري اللغوية هي جمموع العوامل اخلارجية، احمليطة ابلعملية اللغوية      

لباحثني يف هذا دراسات ا ابختالفختتلف  لسياق أنواع فله أيضا خصائص وهي متنوعة ومتعددة،لكما أن       
  :يف جتسيده هلا يركز على" هاميس"اجملال، إال أن 

 .وهو املتكلم أو الكاتب الذي حيدث القول :الباث -1

 .القول ومستقبله وهو متلقي (:املرسل إليه)املتلقي  -2

 .حمور احلديث" سميها"وهو الرسالة أو ما يسميه  :املوضوع -3
                                                           

 .22م، ص2112/هـ1311، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر، 6اإلنسجام النصي وأدواته، جملة املخرب،ع: الطيب الغزايل قواوة (1)
 .161م، ص2111/هـ1322ط، النشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دالعربية وعلم اللغة احلديث، دار غريب للطباعة و : ددمحم دمحم داو  (2)
 .161املرجع السابق، ص: مسعود عامر بودوخة (3)
 .226م، ص2111/هـ1312، 1دراسات يف اللسانيات، مثار التجربة، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط: هادي هنر (4)
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طراف املشاركة من ويقصد به السياق الزماين واملكاين للحدث، وأيضا الوضع اجلسمي لأل(: املقام)الظرف  -4
  .وطبيعة احلركة حيث هيئة اجلسم

 (1).لفظا، كتابة، إشارة: الكيفية اليت يتم هبا التواصل بني املشاركني يف احلدث الكالمي :القناة -5

 .األسلوب اللغوي املستعمل أواللهجة  أواللغة (:النظام)الشفرة املستعملة  -6

 ...دردشة، جدال، عظة، خرافة:  ما هو الشكل املقصود :شكل الرسالة -7

 ...هل كانت الرسالة موعظة حسنة، شرًحا مثريًا للعواطف: ويتضمن التقومي :املفتاح -8

 (2).أي أن ما يقصده املشاركني ينبغي أن يكون نتيجة للحدث التواصلي :الغرض  -9
، كما ئص جتعل املتلقي قادرًا على التأويل، فكلما زادت معرفته هبا منت قدرته على التأويلفكل هذه اخلصا      

 .القراءات والتأويالت واختالفأن تعددها يؤدي إىل تعدد 
حتدد السياق من خالل جمموعة من العناصر اليت تساعد " فيصل األمحر"لـ " ما وراء اخلرائط"ويف قصيدة  

 :آليتيف أتويل القصيدة وهي كا
 .، وهو من الشعراء الذين بدأو الكتابة يف السنوات األخرية"فيصل األمحر"الشاعر  (:الباث)املرسل  -1
ميكن أن نعده أي قارئ، إال أنه ملا كانت مواضيع القصيدة تتغىن ابلوطن العريب، فيمكن أن حنصره  :املتلقي -2

 .يف القارئ العريب
 وقهر واستبدادحيدث يف أراضيها من ظلم  ايدور حول أمر واحد أال وهو غفلة الدول العربية عم :املوضوع -1

لك األرض الفلسطينية اليت بلغ فيها بذا العدو، وقد خص أو تصدي هلذوسفك للدماء، دون أي حراك  وتشريد،
 .الظلم أشده

 .فيها اوقد تعدد يتحدد املقام يف القصيدة يف عنصري الزمان واملكان، :املقام -3
العراق، القدس، ايفا، حيفا، غزة، )املكان ، أما أمثلة (الصباح، غدا الساعة، يوم، دقائق،)فمن أمثلة الزمان 

 (.الناصرة، فلسطني، األندلس
 .وهي عبارة عن كتابة شعرية" ما وراء اخلرائط"عن طريق قصيدة  مت التواصل ببني املرسل واملتلقي :القناة -9

                                                           
 .66 ،61ص املرجع السابق، ص: براون ويول: ينظر (1)
 .91املرجع السابق، ص: دمحم خطايب (2)
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مة لدى العامة، وإمنا جلأ و ميكن  القول أن الشاعر من خالل قصيدته مل يعمد إىل لغة واضحة مفه :النظام -2
 :الرتميز، إذ أنه استعمل جمموعة رموز، ويتجلى ذلك يف قوله  ةإىل استعمال لغة مبهمة وغامضة كثري 

 اخلرائط ال تذكر اآلن أندلس هللا
 أرض البنفسج والربتقال

 ...والطيب والكرزالتني و حقول الزايتني 
 (1)والقبلة اهلامسة

  البنفسج، الربتقال، الزيتون، التني)نالحظ أن الشاعر وظف أمساء العديد من النبااتت  سطريف هذه األ       
فالكرز مثال شجرة وظفها الشاعر كداللة على اخلريات  ، واليت حتمل العديد من املعاين والدالالت،(الطيب، الكرز

املوجودة يف الوطن العريب، أما التني والزيتون فهما شجراتن مباركتان مذكوراتن يف القرآن الكرمي، ومها يف القصيدة 
 .تدالن على اهلوية العربية

 .احلرالشعر على الشاعر  فيه اعتمد رسالة يف شكل قالب شعري،جاءت ال :شكل الرسالة -1
مشاعر  ظوطنية يف نفس القارئ العريب، فهو يوقال أن الشاعر يثري مشاعر نيمن خالل القصيدة يتب :املفتاح -6

 .األمة العربية لتتخلى عن هذا الصمت املخيم عليها، وتنهض ملواجهة العدو
 .إحياء مشاعر األمة العربية :رضغال -6
 قصيدةالظروف اليت كتبت فيها هذه ال ث عنيدكن احلإضافة إىل احلديث عن كل هذه اخلصائص مي 

ة ومتعصبة مرت هبا الدول بيالشاعر على أهنا كتبت يف فرتة عصواليت تدل من خالل الكلمات املوظفة من قبل 
  الذي حاول هدم وختريب كياهنا االحتاللها فلسطني، ففي هذه الفرتة كانت هذه الدول تعاين تالعربية ويف مقدم

لكثري من عباراته تعكس نفسيته  امة العربية، إذ أن األ يف قصيدته هذه حيمل هم "فيصل األمحر"وقد كان 
املتعصبة املقهورة مما حيدث، فقد حتدث عن فلسطني والعراق وغريها من الدول العربية اليت عاشت ويالت 

عدو املستبد ه هذا ال، حماواًل بذلك إيقاظ وعيهم من أجل النهوض واإلحتاد للوقوف والتصدي يف وجاالحتالل
 .وظلماته إىل نور احلرية والتحرير االستعمارج من قبضة و ر املغتصب واخل

اليت تسهم بشكل كبري يف حتقيق  االنسجاممن خالل ما سبق ذكره يتنب لنا أن السياق من أهم آليات  
وردت فيها من خالل معرفة السياقات  اليت إال التماسك النصي، وكذا حتديد املعىن، إذ ال تتضح الداللة 

 .أو اجلمل، أو العبارات، وقد تتغري معانيها بتغري السياقات الواردة فيها فقط  الكلمات
                                                           

 .6املرجع السابق، ص: فيصل األمحر (1)
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 :التغريض  -2
يف النص  االنسجاممن بني املفاهيم اليت صاغها علم اللغة النصي، إذ يعد عنصًرا من العناصر اليت حتقق   

ن موضوع اخلطاب يف كون األول تعبريًا ممكنا عمع مفهوم التغريض ذو عالقة وثيقة »: أن" دمحم خطايب"يرى 
ألننا حني جند  ،"وسيلة قوية للتغريض"املوضوع لكن الطريقة املثلى للنظر إىل العنوان يف رأي الباحثني هي اعتباره 

، يتضح من خالل هذا (1)«اسم شخص مغرض يف عنوان النص نتوقع أن يكون ذلك الشخص هو املوضوع
العالقة القائمة بني العنوان وموضوع اخلطاب، إذ يعترب العنوان الركيزة  ىض يقوم علالتغريمفهوم القول أن 

حول  واحتماالتحمتواه، وإعطائه توقعات و األساسية للتغريض، وذلك ملسامهته يف فهم املتلقي ملضمون النص 
، أو أجزائه، وبني طابفمفهوم التغريض يرتبط ابلبحث يف العالقة اليت تربط النص، أو اخل»: موضوع النص، ومنه

بقية  حولهوم و حت ،النص هو مركز جذب يؤسسه منطلقه أو نقطة بدايته، وابلتايل فإن اخلطاب أو عنوان اخلطاب
 (2).«أجزائه

عني يف اخلطاب، وقد يكون هذا العنصر اسم مبه عنصر  يطور وينمي»والتغريض كإجراء خطايب   
تكرير اسم الشخص : أما الطرق اليت يتم هبا التغريض فمتعددة نذكر منها ،شخصية، أو قصة ما، أو حادثة

من خصائصه، أو حتديد دور  مسه، استعمال ظرف زمان خيدم خاصيةواستعمال ضمري حميل إليه، تكرير جزء من ا
 (3).«من أدواره يف فرتة زمنية

نوانه، ويكون ذلك عن طريق مجلة من من هذه األقوال نفهم أبن التغريض يربط بني موضوع اخلطاب وع       
 .إخل...عمال ضمري حميل إليهكرير اسم الشخص، استت: الوسائل نذكر منها

وأمهية ابلغة يف اليت يفتتح هبا الكاتب نصه، هلما دور كبري، ( مجلة البداية)إذن فالعنوان ومجلة االفتتاح   
 . توجيه أتويل القارئالتغريض، وكذا يف

هناك عالقة وثيقة بني عنواهنا وحمتواها، فمضمون  أننالحظ " ما وراء اخلرائط"من خالل قصيدة   
القصيدة مرتبط ابلعنوان فإذا أمعنا النظر يف العنوان فإنه إبمكاننا وضع توقعات واحتماالت حول مضمون 

" فيصل األمحر"فالشاعر " طاخلرائ"القصيدة، وبعد فعل ذلك يتضح أن العنصر األساسي املغرض يف القصيدة هو 
والظلم الذي تعيشه الدول العربية عامة وفلسطني خاصة، كما أنه حين إىل األايم السالفة  االحتاللن يتحدث ع

                                                           
 .261املرجع السابق، ص: دمحم خطايب (1)
 .96املرجع نفسه، ص: دمحم خطايب (2)
 .ص ن، نفسهاملرجع : دمحم خطايب (3)
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د الشاعر يشعر جنولذلك  .االحتاللاليت كانت تعيشها الدول العربية قبل هذا الّتشتت الذي حل هبا بسبب 
وضاع اليت كانت عليها الدول العربية قبل غزو هذا احملتل ومن أمثلة ذلك ابلتحسر واحلرية على ما فات، وعلى األ

 :قوله
 نستجمع املتبقي من األهل          سنجمع أمتعة القلب                    
 ونشرع  يف سفر للخروج           يف معجم األشقياء                      
 (1)ك ظعن احلي حني حتملواشاقت        صوب اهلوان املتني       من الزمن الرخو  

 :أما يف قوله
 اخلرائط ال تذكر اآلن أندلس هللا  
 أرض البنفسج والربتقال  
 ...حقول الزايتني والتني والطيب والكرز  
 والقبلة اهلامسه  
 ...وال تذكر الــــ  
 اخلرائط ال تسأل الساكنني  

 (2)عن األرض من كان يسكنها         
ني أرض البنفسج، الربتقال، حقول الزايتني، والت)فهو حين إىل احلال اليت كانت عليها األندلس، فمن قوله   

ل حلول هذا واالرتياح قبهم أبنه كان يعيش حياة ملؤها اهلدوء والسكينة نف...( ، الكرزوالطيب، القبلة اهلامسه
 .الدمار، والظلم يف البالد

 :ويف قوله
 امتةاخلرائط صامتة ومص  
 العراق وأندلس  

 وفلسطني كم جرس       

                                                           
 .2املرجع السابق، ص: فيصل األمحر (1)
 .11، 6، ص صنفسهاملرجع : فيصل األمحر (2)
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تتضح حسرة الشاعر وأساه على ما آلت إليه الدول العربية، فهي تقف صامتة أمام  سطريف هذه األ  
هؤالء الذائب الذين ينهشون األرواح وينتهكون احلقوق، فهم ال يقفون متحدين ملواجهة هذا العدو، كما أنه 

 .احلال، وتعقد األوضاع ينبهنا لينذرتا بتأزم 
هذه الدول  ا هو جاٍر خلفبني العنوان الذي يوحي إىل مما سبق يتضح أن هناك عالقة وثيقة من كل          

 .له وتوضيح املوضوع الذي هو مبثابة تبيني وبني العربية

 :العالقات الداللية -3
خاصة تلك العالقات الداللية اليت تسهم يف  لقد مت الرتكيز يف لسانيات النص على املستوى الداليل،  

عالقات ال يكاد خيلوا أي نص منها نظرًا ملا حتققه من انسجام داخل »: حتقيق متاسك والتحام النصوص وهي
النص وعلى املستوى العميق له، فهي حتقق التماسك وحتقق الوحدة النصية، فالعالقات الداللية تعمل على تنظيم 

عالقة اإلمجال والتفصيل، عالقة : النص أو اخلطاب وجتمع بني أطرافه وهي أنواعبنية اخل األحداث واألعمال د
 (1).«العموم واخلصوص

املستوى الداخلي للنص تقوم بلم مشل أجزائه مع بعضها  ىهذا أن العالقات اليت تعمل عل نفهم من  
 دون بدوّ  متوالياتهالنص أو تربط  وينظر عادة إىل العالقات اليت جتمع أطراف» ،البعض لتؤدي معىن وظيفي

/ مومعالقات الع: مثال ذلك: وسائل شكلية تعتمد يف ذلك عادة وينظر إليها على أهنا عالقات داللية
 (2).«املفصل/ لماملسبب، اجمل/ اخلصوص، السبب

متماسكا فهي لى جعل النص من هنا نستنتج أن هذه العالقات الداللية أنواع، إال أهنا تعمل مجيًعا ع     
 .الالحق على السابق ينبذلك تب

حلقات اتصال بني املفاهيم وحتمل كل حلقة اتصال »: قات أبهنايعرف هذه العال" سعد مصلوح"وجند  
من التعيني للمفهوم الذي ترتبط به، أبن تعمل عليه وصفا أو حكما أو حتدد له هيئة أو شكاًل وقد تتجلى نوع 

 (3).« ظاهر النص، كما تكون أحياتا عالقات ضمنية يضيفها املتلقي إىل النصيف شكل روابط لغوية واضحة يف
تكون ضمنية يف ابطن النص وتساهم يف متاسكه  الداللية  هنا يقر أبن هذه العالقات" سعد مصلوح" 

 :وفيما يلي توضيح ألبرز هذه العالقات

                                                           
 . 11املرجع السابق، ص: دمحم الغزايل قواوة (1)
 .226، 226املرجع السابق،ص ص: دمحم خطايب (2)
 .193املرجع السابق، ص: سعد مصلوح (3)
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 :عالقة اإلمجال والتفصيل - أ
إيراد معىن على سبيل »:هبا النص بشكل كبري ويعىن انسجاموهي أول العالقات الداللية اليت تسهم يف 

املعىن قد يرد جمماًل مث أتيت بعده تفصيالت  أن  ، ونفهم من هذا(1)«اإلمجال مث تفصيله أو تفسريه أو ختصيصه
شغلها النص لضمان الداللية اليت ي عد إحدى العالقاتكما أن هذه العالقات ت» ،تشرحه وتفصله وقد ختصصه

 :اتصىال املقاطع ببعضها  البعض عن طريق استمرار داللة معينة يف املقاطع الالحقة وهذه العالقة تسري يف اجتاهني
 (2).«ل      تفصيل وتفصيل       إمجالإمجا

البعض وذلك بربط السابق  بعضهاب لنصمن هنا نالحظ أن هذه العالقة هي اليت تسهم يف ربط مقاطع ا 
 .ابلالحق عن طريق استمرار داللة املقطع السابق يف املقاطع الالحقة

 :ومن أمثلة ذلك يف القصيدة املدروسة قول الشاعر
 سنجمع أمتعة القلب 
 نستجمع املتبقي من األهل 

 يف معجم األشقياء        
 ونشرع يف سفر للخروج 
 (3)من الزمن الرخو صوب اهلوان املتني 

حيث جاء هذا العنصر عاما شاماًل وجاء التفصيل به بذكر  "اجلمع": عنصر املذكور إمجاال هوال            
جل إزالة الغموض ، وذلك من أ(الشروع يف سفر للخروجالقلب، املتبقي من األهل، أمتعة : )له األحداث التالية

 .واإلهبام مث إن الدالالت املفصلة هنا حتوم حول املعىن اجململ وترتبط به وتتعالق منسجمة معه
 : وقوله

 اخلرائط ليست تسمي العراق العراق 
 ميه أندلسا أو جماال ملرحلة شاحبهتس 
 ريخستسميه منعرًجا للتوا 
 صر التواصل والعوملاتمث مفازة ع 

 (4)تذرعها تاطحات السحابوصحراء          
                                                           

 .132املرجع السابق، ص: مجال عبد اجمليد (1)
 .212املرجع السابق، ص: دمحم خطايب (2)
 .2املرجع السابق، ص: محرفيصل األ (3)
 .12، صنفسهفيصل األمحر، املرجع  (4)
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، أندلس، جمال ملرحلة شاحبه: )ه بــتسميت: فهو عام وشامل أما تفصيله فهو "العراق"العنصر اجململ هو          
، نفهم من هذا أن البلدان (تواريخ، مفازة عصر التواصل والعوملات ، صحراء تذرعها تاطحات السحابلمنعرج ل

أو جماال ملرحلة  وإمنا أطلقت عليه تسميات خمتلفة فمنهم من مساه أندلسا ،العراقال تسمي العراق ابمسه احلقيقي 
عصر التواصل والعوملات، وصحراء تذرعها تاطحات السحاب رجا للتواريخ، ومفازة نعوالبعض جعله م شاحبه

 .وهذا يدل على التطور الذي عرفته العراق
 : وقوله

 اخلرائط ال تذكر اآلن أندلس هللا         
 أرض البنفسج والربتقال 
 ...حقول االزايتني والتني والطيب والكرز 
  (1) والقبلة اهلامسة  
 والتنيأرض البنفسج، حقول الزايتني : )فهو عام وشامل أما تفصيله فهو "األندلس"العنصر اجململ هو  

 .يت كانت تزخر ابخلرياتاملاضي الدان مل تعد تذكر أندلس ويقصد بذلك أن البل ،(والطيب والكرز، القبلة اهلامسة
 :ويقول أيضا

 واملنااي ال تطيش سهامها... ال 
 ال تصدق جل اخلرافات 
 ض فوق وجوه األرامللكنها ترسم البغ 
 (2)عند عروق اجلياع بيافا وحيفا وغزة والناصرة 
ال تصدق جل  ،سهامها ال تطيش: )وشامل أما تفصيله فهو فهو عام "املنااي" العنصر اجململ هو 

دف إال أنه ، فالشاعر هنا يقصد ابملنااي الرامي الذي ال خيطأ اهل(وجوه األراملفوق ض اخلرافات، ترسم البغ
 . ض فوق وجوه النساء الاليت فقدن أزواجهنإبصابته هذه يرسم البغ

 
 
 

                                                           
 .6، صالسابقاملرجع : فيصل األمحر (1)
 .11، صنفسهفيصل األمحر، املرجع  (2)



 فيصل األمحر: آليات االنسجام يف قصيدة ما وراء اخلرائط لـ                                      الفصل الثاين
 

75 
 

 :عالقة العموم واخلصوص  - ب
وميكن أن نتتبع هذه العالقة بدءا » النص حد العالقات الداللية اليت تسهم بشكل كبري يف انسجامهي أ   

، مبعىن أن (1)«د بصيغة العموم يف حني يكون بقية النص ختصيصا لهالقصيدة عامة والذي كثريًا ما ير عنوان من 
 .العنوان يف غالب األحيان يكون عاما وشامال أما املنت أو ما يليه فهو ختصيص له

أنه ميكن أن نعترب أن عنوان القصيدة ورد يف صيغة العموم بينما بقية »:ويف هذا الصدد يقول دمحم خطايب  
مبعىن أن العنوان هو الفكرة ، (2)«النص ختصيص له، وأن بعض عناوين املقاطع وردت عامة خصصتها مقاطعها

 .العامة اليت يدور حوهلا النص، واليت من خالهلا ميكن فهم احملتوى
  ضوء عالقة اإلمجال والتفصيل نعترب أن العنوان عام والنص ختصيص له انطالقا مما سبق وعلى            

 هي ظاهرة وموضحة، فاخلرائط اليت يقصدها والذي حيمل داللة غري اليت" ما وراء اخلرائط"فالعنوان الذي هو 
  املعروف إىل معىن مفرتض من معناها احلقيقيفهو هنا جيردها  ليست هي اخلرائط اليت نعرفها بشكلها ومعناها 

ما وراء : "وانطالقا من هذا يتبني لنا أن الشاعر يقصد بـــ ،فكل قارئ سيقوم بتأويلها حسب فهمه وخلفياته
 اليت جتري خلف الدول العربية وهو املعىن العام الذي خيصصه الشاعر من خالل أبياتاألحداث  "اخلرائط

ألمة العربية عامة وفلسطني ابوالتشتت والقتل الذي حل  واالستبدادلقهر واليت يدور معناها حول الظلم وا القصيدة
يف  ا عن كل هذا التخريب الذي هو جاروابلرغم من ذلك فهذه الدول العربية ال تزال يف غفلة من أمره ،خاصة

 وكياهنا أراضيها وهويتهاأراضيها، إذ أهنا مل تقف وقفة رجل واحد يف وجه هذا العدو املستبد ومنعه من سلب 
تضيع، وهذا كله يتضح من خالل قول لوقت ميضي واألرواح تسلب واحلقوق اهتا، فهي تقف صامتة أمامه واموحر 

 :فيصل األمحر

 (3)اخلرائط ال تدرك الوقت                       والوقت يدركها -1

   (4)ها يبيض ما بني أندلس وعراق             على شفيت طفلة راغبحلم -2

 (5)لوات الليايلالنهاية دائما إىل ف:       تقول طفلة قبل أن تتورط يف اإلنفجار -3
 

                                                           
 . 16املرجع السابق، ص: الطيب الغزايل قواوة (1)
 .212املرجع السابق، ص: دمحم خطايب (2)
 .2، صالسابقاملرجع : فيصل األمحر (3)
 .1، صنفسهاملرجع : فيصل األمحر (4)
 .املرجع نفسه، ص ن: فيصل األمحر (5)
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 (1)اخلرائط متضي بال أثر القبور -4

 (2)اخلرائط ال تسأل الساكنني                   عن األرض من كان يسكنها -5

 ولدى القدس أسئلة عن وجود      -6
 حتيط به ساحة للرصاص الذي ال تعيبه اخلرائط 

 يف القدس جغرافيا املخاوف، لألرض مسلوبة
 للصغار الذين إذا أينعوا قطفتهم سيوف اليهود

 اليت ال تعيها اخلرائط
 رت الشمس فيهيف القدس فصل عسري تكو 

      (3)عريب من األجنيبيكي حيرس ال وأحرقت الشجر املرتبص

 (4)فاخلرائط ميتة القلب -7

 ...فاعربوا -8
  ...مث سريوا

 (5)وراء اخلرائطهنالك يف ما 

 ايتر و تواخلرائط ال تفقه ال -9
 (6)ور البالغةحجختتفي يف ... تقرأ األسطر الـــ وال

 :عالقة السبب واملسبب  - ج
هذه العالقة من العالقات الداللية اليت ركز عليها علماء النص كوهنا تضمن اتصال املقاطع النصية   

يربط بينهما رابط  ذأن التماسك يف هذا النمط داليل إ»":صبحي إبراهيم الفقي"ببغضها البعض ويف هذا يقول 
 .هومن هنا نفهم أبن لكل سبب يف النص مسبب ،(7)«منطقي يرتتب فيها السبب عن املسبب

                                                           
 .6، صالسابقاملرجع : فيصل األمحر (1)
 .11املرجع نفسه، ص: فيصل األمحر  (2)
 .12املرجع نفسه، ص: فيصل األمحر (3)
 13ص ،املرجع نفسه: فيصل األمحر  (4)
 .19املرجع نفسه، ص: فيصل األمحر (5)
 .ن ، صنفسهاملرجع : األمحرفيصل   (6)
 .136، ص2املرجع السابق، ج: صبحي إبراهيم الفقي (7)
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 : وتتجلى هذه العالقة من خالل األمثلة التالية
 سنجمع أمتعة القلب         نستجمع املتبقي من األهل -1

 (1)ونشرع يف سفر للخروج يف معجم األشقياء              
والذي ترتبت عنه النتيجة واليت هي مجع  "العدو"أما املسبب فهو " احلرب": هو سطرالسبب يف هذه األ     

 .األحبة واألهل واملغادرة
 على شفيت طفلة راغبه             حلما كان يبيض ما بني أندلس وعراق  -2
 (2)النهاية دوما إىل فلوات الليايل             :نفجار تقولفلة قبل أن تتورط يف االط

 .هذا األخري الذي ترتب عنه هناية الطفلة "نفجاراال"الذي تسبب يف  "العدو"املسبب هو     
 (3)اخلرائط صامتة ومصامتة -1

 .والذي نتج عنه هذا الصمت" اخلوف"الذي تسبب يف " العدو"سبب هو امل   
 اخلرائط ال تدرك اآلن أندلس هللا -3

        أرض البنفسج والربتقال
 ...حقول الزايتني والتني والطيب والكرز

 والقبلة اهلامسة
 (4)...الـــ وال تذكر

من  شيئافقد أصبحت  ،اليت نتج عنها زوال كل اخلريات "احلرب"الذي تسبب يف  "العدو"املسبب هو        
 .ي حىت أهنم صاروا ال يذكروهنا البتهاملاض

 شظااي القبوريسقي وف مث من س -9
 (5)؟وقد رحل الساكنون

                                                           
 .2املرجع السابق، ص: فيصل األمحر (1)
 .1املرجع نفسه، ص: فيصل األمحر (2)
 .6املرجع نفسه، ص: فيصل األمحر (3)
 .  6، ص نفسهاملرجع : فيصل األمحر (4)
 .11، صنفسهاملرجع : فيصل األمحر (5)
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واليت نتج عنها رحيل السكان، حيث أن كل واحد منهم اختذ  "احلرب"الذي أدى إىل  "العدو"املسبب هو        
فأصبح املكان خاليا حيث أنه مل يعد يوجد حلياة ومنهم من غادر املكان آلخر، وجهته فمنهم من غادر هذه ا

 .شخص يسقي القبور
 واملنااي ال تطيش سهامها... ال  -2

 ال تصدق هذيل اخلرافات
 (1)فوق وجوه األراملالبغض لكنها ترسم 

 .ض فوق وجوه األراملمما أدى إىل رسم البغ" احلرب"الذي ترتبت عنه  "العدو"املسبب هو      
 يف القدس جغرافيا املخاوف -1

 لألرض مسلوبة 
  (2)للصغار الذين إذا أينعوا قطفتهم سيوف اليهود 

فنتج عنها سلب لألراضي وهنب ألرواح الصغار من قبل  "احلرب"العدو الذي تسبب يف ""املسبب هو     
 .اليهود

 (3)اومن جاهدوا كي ميوتو  -6
 .واالستبدادوالذي نتج عنه املوت  "احلرب واجلهاد يف سبيل الوطن"الذي تسبب يف  "العدو"املسبب هو 

 ...فاعربوا -6
 ...مث سريوا

 (4)بني موت وموت
 .واليت نتج عنها حصد لألرواح "احلرب"الذي تسبب يف  "العدو"املسبب هو 

 وحنن عصافري -11
 بني مساء احلقيقة متحقنا ابلوضوح

 وبني جماز الرتاب
 الذي يتكشف دوما جمازر

                                                           
 .11، صالسابقاملرجع : فيصل األمحر (1)
 .12املرجع نفسه، ص: فيصل األمحر (2)
 .11ص ،نفسهاملرجع : فيصل األمحر (3)
 .19املرجع نفسه، ص: فيصل األمحر (4)
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 (1)تفتح ابب القروح   
 .وما يليها من جمازر واليت نتج عنها القروح "احلرب"الذي تسبب يف  "العدو"املسبب هو 

، فكانت النتيجة "احلرب"والذي تسبب يف  "العدو"من هذا كله جند أن املسبب يف غالب األبيات هو  
 .وسلب أرواحهم ،ضياع حقوق األبرايء

 :التناص -4
مسة من السمات اليت حتقق النصية  وهو صطلحات النقدية اليت ظهرت حديثا،يعد التناص من امل

ويكون بتداخل بني نصني أو أكثر عن طريق تقاطع ملفوظات عديدة مأخوذة من عدة نصوص  للنصوص،
 هلا أتثريها البالغ يعد من أبرز الظواهر الفنية يف الشعر، اليت»: إذ أنه أو غري قصد يستحضرها صاحبها عن قصد

كتشاف املاضي أو قراءته على النص األديب، وجذورها تضرب يف عمق املاضي، إذ يعاد من خالله ا يف التشكيل 
أي أن ظاهرة التناص تكسب النصوص احلديثة مسة من تلك  ؛(2)«يف ضوء احلاضر، وإعادة تشكيله من جديد

 .ص اليت كتبت يف فرتة زمنية ماضيةالنصو 
تحضر من الرتاث ما يناسب سال حيد بزمان أو مكان ألن الشاعر يطوف عرب الزمان واملكان وي»: كما أنه        
، مبعىن (3)«ون نصه، ويكشف مع داللته مع ما يريد، ويوظف استحضاره مبا ميلك من خمزون معريف وثقايفمضم

أن الشاعر هنا هو الذي يسعى جاهًدا لربط نصه احلاضر بنصوص تراثية سابقة معتمًدا يف ذلك على ما ميلك من 
 .مرجعيات وخلفيات معرفية

ومن أجل اكتشاف هذه الدالالت والطاقات اليت وظفها الشاعر، قمنا بدراسة هذه الظاهرة وتطبيقها         
 .ناصليت جندها متضمنة أنواًعا من التوا" فيصل األمحر"لــ "ما وراء اخلرائط"على قصيدة 

 :التناص مع القرآن الكرمي - أ
 : ومن أمثلة ذلك قول الشاعر

 املكان يعيش بال أثر للزمان: سوف يعلن أن اخلرائط تكذب     حني تقول -1
 اخلرائط ال ترسم الفرق بني األراضي                   على النقط اهلاربه

                                                           
 .19، ص السابقاملرجع : فيصل األمحر (1)
متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه  الستكمالأمنوذًجا، أطروحة مقدمة التناص يف الشعر العريب املعاصر، التناص الديين : دمحم هزاع الزواهرة: ينظر (2)

 .22م، ص2111/هـ1321يف اللغة العربية وآداهبا، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، 
 .22املرجع نفسه، ص: دمحم هزاع الزواهرة (3)
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 (1)فمن قرية ظامل أهلها                إىل جملس يف نوادي الصحاب الذين مضوا

       ﴿ :الكرمية يف قوله تعاىلواضحة إىل اآلية إشارة سطر ففي هذه األ      

                                

                    ﴾ [سورة النساء، اآلية: 

19]. 

يص أي اليت ظلم أهلها، ويتضمن ختل.( )..وقد وصفها ابلظلم »، (2)«وأهلها قريش مكة»ويقصد هنا  
اجلهاد وجب تعاىل أيدي الكفرة املشركني الذين يسوموهنم سوء العذاب ويفتنوهنم عن الدين فأمن املستضعفني 

سهم الكفار عن اهلجرة وآذوهم داعني هللا الذين حب» ،(3) «املؤمنني الضعفاء واستنقادإظهار دينه إلعالء كلمته و 
 (4).«همهلم  وليا يتوىل أمور  أبن يكون

وخاصة  فر وظلم غريه من الدول العربية كنفسه ابلقتل والالذي ظلم الظامل  االستعمارالشاعر هنا جيسد  
فقد طبق عليها كل أنواع الظلم  ،وال قوة هلا ضعيفة مستضعفة ال حول وهي  حتت ذلهفلسطني اليت تقع 

، وذلك بتقتيل األطفال، وترميل النساء، وتشريد العائالت، إذ أن معظم األصدقاء واألخالء الذين واالستبداد
 .فالكل رحل وغادر إىل دار املقامة واخللود تعرفهم مل جتدهم يف هذه األرض،

 رب أاببيل أمطارتافنرسل س -2
 فمن حجر أبيض الروح...

 ألعراسناأتيت حكااي  
 (5)جييء احلرير الصغري األخري 

                                                           
 .6املرجع السابق، ص: فيصل األمحر (1)
 2ط ،، بيت النهضة، بريوت، لبنان(القسم الثالث)فهم القرآن احلكيم، التفسري الواضح حسب ترتيب النزول  :عابد اجلابري دمحم(2)

 .226ص م،2111/هـ1322
 .622م، ص2113/هـ1321، 1، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط1اجلامع ألحكام القرآن، مج: أيب عبد هللا دمحم بن أمحد األنصاري القرطيب (3)
 1تفسري اجلاللني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: ن دمحم بن أمحد احمللي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطيجالل الدي (4)

 .61م، ص2111/هـ1322
 .6، 1املرجع السابق، ص ص: فيصل األمحر (5)
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﴿: ففي هذه األبيات إشارة إىل قوله تعاىل              

  ﴾ [ 3، 1 :اآلية ،سورة الفيل]. 

هللا عز وجل أرسل عليهم طريًا من البحر أمثال اخلطاطيف والبلسان »: ويقصد يف هذه اآلية الكرمية أن 
ليه أمثال العدس واحلمص، ال يصيب منهم حجر يف منقاره وحجر يف رج: حيملهامع كل طائر منها ثالثة أحجار 

 (1).«أحًدا إال هلك
ا يتمىن أن أييت من يساعدهم على قهر هذا العدو والتغلب عليه ويكون هذا املساعد ابلنسبة نفالشاعر ه 

له كاألحجار اليت تتساقط على رأس احملتل لتقهره وتنتقم منه، وابلقضاء عليه سيعود الفرح إىل األوطان، فتكون 
 جديد ينعم ابألمن والسالم وسيولد جيلهناك حفالت وأعراس كما كانت احلال من قبل أن يكون هذا العدو، 

 . إذ أنه مل يعد هناك وجود لذلك املستعمر الذي كان ينهش األرواح ويسلب الثروات
 :التناص األديب  - ب

 :يتجلى ذلك من خالل قول الشاعر     
 اعن احلي حني حتملو ان املتني                شاقتك ظمن الزمن الرخو صوب اهلو  -1

 ة فأصبنهاصادفن فيها غرّ   قطنا تصر خيامها                         او سكنتف
 (2)واالسمرك الرسم اخلرائط  ال تد    نااي ال تطيش سهامها                     ملإن ا

 :يف قوله" بيد بن ربيعة العامريل"ه األبيات هناك تناص مع معلقة يف هذ
نَي َشاقـَُتَك ظُ   َياُمًها احَتَمَُّلوا              فـََتَكنَُّسو ْعَن احَليِّّ حِّ ُر خِّ  قُّطًُنا َتصِّ
َها غِّرَّ صَ    نـْ َهاُمَهااَدْفَن مِّ َنااَي ال َتطِّْيُش سِّ

َ
نَـَها                  إن امل   (3)ًة فَأَصبـْ

 "الزوزين"كرر الشطر األول من البيت الثاين، والذي شرحه   يف قصيدته" فيصل األمحر"نالحظ أن   
لك الغفلة صادفت الكالب أو الذائب غفلة من البقرة فأصنب ت»: بقوله" لبيد بن ربيعة" حسب وروده يف معلقة
خملص من هجومه، واستعار أي ال  ؛وإنه املوت ال تطيش سهامه: ولدها فاصطادته، مث قالأو تلك البقرة ابفرتاس 

 (4).«اهلدف فقد طاش عنهعار لألخطاء لفظ الطيش، ألن السهم إذا أخطأ له سهاَما واست

                                                           
 . 211ت، صالقرآن الكرمي، بريوت، لبنان، دط، د ردمحم علي الصابوين، دا: تفسري خمتصر ابن كثري، تح: أيب الفداء إمساعيل الدمشقي (1)
 .2املرجع السابق، ص: فيصل األمحر (2)
 .99، 26م، ص ص2112/هـ1326ط، ظيب، اإلمارات، دديوان العرب، املعلقات، معلقة لبيد بن ربيعة، دار الكتب الوطنية، أبو : لبيد بن ربيعة (3)
 .111م، ص2112/هـ1321، 2طالل أمحد، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، ط: شرح املعلقات السبع، تح: أيب عبد هللا احلسني بن أمحد الزوزين (4)
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عن الفاجعة اليت حلت ابألمة العربية عامة وفلسطني خاصة اليت هنشتها  "محرفيصل األ"يعرب الشاعر  
الدفاع عن الذائب وجعلتها تتذوق مرارة احلزن واألسى إثر فقدان أبنائها الذين راحوا ضحية القتل خالل حماولتهم 

ع هذا العدو املغتصب من السيطرة عليها وعلى مواطنيها، وذلك للحفاظ على كيان ووحدة الدول أرضهم ومن
 .العربية، فالعريب يضحي ابلنفس والنفيس مقابل أمن وسالمة وطنه، فكل األرواح فداء هلذا الوطن احلبيب

 (1) وقد رحل الساكنون                 وهل عرفت الدار بعد توهم -2
 :يف قوله" عنرتة بن شداد"تّناص مع معلقة  سطرالالشاعر يف هذا 

 (2)هل غادر الشعراء من مرتدم         أم هل عرفت الدار بعد توهم      
اره لرتاث أمته ه على األطالل واستذكجيسد حتسره على الذين رحلوا، وذلك بوقوف سطرمن خالل هذا ال وهو     

ألمن لفكل السكان قد رحلوا، فمنهم من غادر املكان طلبا  ،ا، فهو يراقب أن املكان أصبح خالوهويته
والسالم، ومنهم من القى حتفه هناك على يد ذلك الظامل املستبد، حىت أن الشاعر هنا يتساءل ويستفسر عن 

ورة ال متد بصلة ملا كان عليه املكان هل فعال سيعرف بعد كل هذا الدمار واخلراب الذي حل به، فقد أصبح بص
 .ينعم ويزخر هباكان ات اليت  اخلري  من
 هوجيوش الزمان جتيء مخاًصا على املوجة الغادر  -1

 رةوتغدو مخاًصا إىل املوجة الغاب
 بثقاهلا الرحى عرك فتعرككم

 كشافًا مث تنتج فتتئم  وتلقح
 :يف قوله" زهري بن أيب سلمى"اص الشاعر هنا مع معلقة تنّ       

ًا               وتـَْلَقُح كشافًا مُثَّ تـَْنتُِّج فـَتـُْتئِّمْ َحي بِّثِّ فـَتـُْعرُِّكُكْم عِّْرَك الر     (3)فاهلِّ
تآم إذا كان ذلك دأهبا، والتوأم جيمع على أن تلد األنثى توأمني، وامرأة مِّ : اإلاتم»يف هذا " الزوزين"يقول       
 (4).«التؤام

وف الشر تتولد ر أبن صنقصيدته جيعل فناء احلرب مبنزلة طحن الرحى للحب، ويتصو فالشاعر من خالل  
ليجسد الصورة اليت آلت ( عرك، الرحى)بلفظيت يعرب من تلك احلرب كاألوالد حينما يولدون من أمهاهتم، وهو 

                                                           
 .11املرجع السابق، ص: فيصل األمحر (1)
 .162م، ص1623/هـ1169دمحم سعيد مواوي، املكتب اإلسالمي، القاهرة، مصر، د ط، : الديوان، تح: عنرتة بن شداد(2)
 .13سابق، صاملرجع ال: فيصل األمحر (3)
 .111م، ص1666/هـ1316، 1علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: الديوان، تح: زهري بن أيب سلمى (4)
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إليها الدول العربية ويف مقدمتها فلسطني والعراق جراء احلرب واخلراب، فالشاعر رافض هلذه احلرب وآليات  
 .يةمن لألمة العربالقتل، ويريد السلم واأل

 (1)ال رب يوم لك منهن صاحل          وال أثر للحروب اليت تفصل العاملنيأ -3
 :يف قوله" امرئ القيس"يف هذا البيت تناص مع معلقة 

 (2)أال رب يوم لك منهن صاحل      والسيما يوم بدارة جلجل
هنا حين إىل تلك األايم اهلادئة اليت كان يعم فيها السالم والطمأنينة ولألوقات  "فيصل األمحر"فالشاعر  

اخلوف  وااليت كان يشعر فيها السكان ابألمان والراحة النفسية، ويطمح أن مير يوم يف هذه الدول دون أن يعيش
 .اترو ارات وال سلب وهنش لألرواح والثودون أن تكون هناك حروب، وال إنفجوالرعب، 

 (3) لن أحد عليناأال ال جيه        ٌر يذكر الشهداءَ حج -9
 :يف قوله "عمرو بن كلثوم"مع معلقة " فيصل األمحر"اص تن لسطريف هذا ا       
 جَيَْهْلَن َأَحٌد علينا               فـََتْجَهَل فوق َجْهلِّ اجلَاهلينا الَ  الَ أَ  

م أي جنازيهم بسفهه ؛سفههم م فوقه عليهفسعلينا فنأي ال يسفهن أحد »: يف شرح هذا البيت" زينالزو "يقول 
             (4).«وحسن جتانس اللفظالكالم عليه، فسمي جزاء اجلهل جهال الزدواج  يرىب

هذا التناص للداللة على أن أمساء الشهداء خملدة ومرسخة فهي منقوشة ومنحوتة  جسد" فيصل األمحر" 
لعدو حمو أثرهم، وستبقى متداولة جيال ااحلجر، لن تنسى مهما حاول يف قلوب الشعب العريب، كأهنا نقش على 

 .بعد جيل كقطعة أثرية مثينة يتوارثها الالحق عن السابق
 مية ابجلواء تكلمي اي دار...         لساكنون صدى الساكننياوكم يعرف  -2

  (5)القبور قبور مرارا  ...             د هذا الصباحعب...فلن تسلمي 
 :يف قوله" عنرتة بن شداد"مع معلقة " فيصل األمحر"تناص  هنا         

جلَواء َتَكلَّمي                      َلَة ابِّ َلَة واْسَلمِّي َحا َدارَ اوَعمِّي َصبً   اَيَداَر َعبـْ َعبـْ
(6)  

                                                           
 .6املرجع السابق، ص: فيصل األمحر (1)
 .63ت، صاع، دار األرقم، بريوت، لبنان، دط، دعمر الطب: الديوان، تح: امرئ القيس (2)
 .1املرجع السابق، ص :فيصل األمحر (3)
 .121، 121املرجع السابق، ص ص: أيب عبد هللا احلسن بن امحد الزوزين (4)
 .11املرجع السابق، ص: فيصل األمحر (5)
 .161املرجع السابق، ص: عنرتة بن شداد (6)



 فيصل األمحر: آليات االنسجام يف قصيدة ما وراء اخلرائط لـ                                      الفصل الثاين
 

84 
 

حبيبيت هبذا املوضع تكلمي وأخربيين عن أهلك ما فعلوا مث  اي دار»:بقوله" عنرتة"يشرح قول " الزوزين" 
 (1).«طاب عيشك يف صباحك وسلمت اي دار حبيبيت: أضرب عن استخباره إىل حتيتها فقال

فهو يطلب منها أن  فإنه تناص هبذا البيت حماوال معرفة حال فلسطني،" فيصل األمحر"أما ابلعودة إىل  
ألهنا لن تكون ساملة بعد هذا الصباح فهذا احملتل املغتصب سيستوىل على   ،ختربه حبال سكاهنا هل هم خبري أم ال

 ارٍ فهو وحش ض شيئال النساء، ولن يرتك األوالد ويرم يتمكل شيء ينهش األرواح ويقتل السكان رجاال ونساَءا، ي
 .أيكل كل ما جيده أمامه

 ولذيت  رايب اخلمورَ وما زال تش -1
 (2)في ومتلذييوبيعي وإنفاقي طر 

 :يف قوله" طرفة بن العبد"هنا تناص مع معلقة 
 ولذيت وما زال َتشرايب اخلمورَ 

 وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلذي
ن هذه األشياء وبيع األعالق النفسية وإتالفها كأمل أزل أشرب اخلمر ابللذات »:يف الشرح" الزوزين"يقول  

 (3).«يل مبنزلة املال املستحدث واملال املوروث يريد أنه التزم القيام هبذه األشياء لزوم غريه ابقتناء املال وإصالحه
فرييد هبا أن الدول العربية ال تعرف املستحيل وأهنا ملتزمة ابلدفاع عن أرضها فهي " فيصل األمحر"أما  

من أرضها الطاهرة فحبها لوطنها واحدا ولو شربا  صامدة ولن تسمح له بـأن أيخذ ثةاثبذا العدو ه ستقف أمام
 .يسري يف عروقها كما يسري اخلمر يف عروق شاربه

 : الشخصيات استحضار  - ج
 :ويتجلى ذلك من خالل قول الشاعر     

 (4) "العم سام"مثلما ستمزق أمنلة                لعرب العاربهنة األحص أو         
هو اسم ظل يطلق على  "العم سام" االسمإذ أن هذا " مساأمنلة العم "اجد يف قول الشاعر التناص هنا متو       

من وقليل  ف هذه التسمية وحيثياهتاتنالوالايت املتحدة األمريكية لعقود عديدة، إال أن الغموض ظل يك

                                                           
 .111املرجع السابق، ص: أيب عبد هللا احلسني بن أمحد الزوزين (1)
 .11بق، صاملرجع السا: فيصل األمحر  (2)
 .96املرجع السابق، ص: أيب عبد هللا احلسن بن أمحد الزوزين (3)
 .1املرجع السابق، ص: فيصل األمحر (4)
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للداللة على أن العرب سيمزقون هذا  االسموالشاعر استعمل هذا  االسم،األمريكيني كانوا يعلمون حبقيقة هذا 
 .اإلحتالل الغريب وسينالون منه
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من أهم املعايري النصية  اليت سامهت يف حتقيق  يعد االنسجام تبني لنا من خالل هذا الفصل أني  
 ،السياق :دواته املتمثلة يفطريق أ وذلك عن" فيصل األمحر"لــ " ما وراء اخلرائط"النصي يف قصيدة التماسك 

له  الربط بني أجزاء القصيدة، كما أنفالسياق أسهم بشكل فعال يف حتقيق ، العالقات الداللية، والتناص ريضالتغ
 يض الذي عمل على انسجام القصيدة جبعل أجزائهاأيضا جند التغر ، يف حتقيق التماسك الداليل فعال دور

قات الداللية أبنواعها ة ومضموهنا، أما ابلنسبة للعالالعالقة بني عنوان القصيدلنا  مرتابطة والذي بنيمنسجمة و 
للقصيدة إضافة إىل هذه األدوات جند التناص الذي كان  واالنسجامفقد سامهت هي األخرى يف حتقيق التكامل 

 .  للمعىن املقصود هوذلك من خالل أتكيد" فيصل األمحر"قصيدة  انسجامله الدور الفعال يف 



 

 ة ـــخاتمال
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ىل توّصلنا إ" فيصل األمحر"لــ " ائطما وراء اخلر "من خالل دراستنا آلليات االّتساق واالنسجام يف قصيدة 
 :مجلة من النتائج ميكن تلخيصها يف النقاط التالية

 .بدراسة ممّيزات النّص من حيث متاسكه وحمتواه اإلبالغي ر يعىنكلسانيات النّص فرع لساين ب  -
على الّرغم من اختالف العلماء وتباينهم يف حتديد مفهوم النّص إاّل أّن كل املفاهيم تنصب يف جمرى واحد   -

 .مؤّكدة أّن النّص منجز لغوي ذو عالقات ترابطية فيما بني مكّوانته املتتابعة
 .نية التأثري يف الثاين لألّول اومستمع   اضي متكّلم  اخلطاب هو كّل نشاط كالمي يقت  -
االّتساق واالنسجام يرتبطان ابلنّص : ال تتحّقق نصّية النّص إاّل بتوّفره على سبعة معايري جمتمعة أال وهي -

احمليط القصدية واملقبولية يّتصالن مبستعملي النّص، اإلعالمية واملقامية والتناّص وتّتصل ابلّسياق املادي والثقايف 
 .ابلنصّ 

يهتّم االّتساق ابملستوى الشكلي، يف حني أّن االنسجام يتعّداه إىل ما هو أعمق، إذ يهتّم ابلعالقات اخلفية   -
 .يف عمق النّص، واليت يستنتجها القارئ

وهذه األخرية بدورها تنقسم إىل قبلية  تعترب اإلحالة من أهّم وسائل االّتساق، وهي تنقسم إىل مقامية ونصّية،  -
 .وبعدية

عن طريق كل من الضمائر، أمساء اإلشارة، أدوات املقارنة، ممّا أّدى " ما وراء اخلرائط"ق اإلحالة يف قصيدة قحت  -
 .إىل ترابط أجزاء القصيدة ومتاسكها

 .من مّت اّتساقها وترابطهاسيطرة اإلحالة ابلضمائر على القصيدة، ممّا أّدى إىل ربط السابق ابلالحق، و   -
مسامهة االستبدال يف ربط أبيات القصيدة، وذلك عن طريق استبدال اسم ابسم أو فعل بفعل هلما نفس   -

 .الّداللة
ربط السابق ابلالحق  جزاء القصيدة بعضها ببعض عن طريقاقي لعب دور ا ابرز ا يف ترابط أالوصل مظهر اّتس  -

 .ك القصيدة واّتساقهابشكّل منّسق ومنظّم ومن مّت متاس
 ف  ذ  عمل احلذف دور ا فّعاال يف حتقيق االّتساق النّصي، زايدة على هذا فهو جيعل القارئ ينتبه إىل ما ح    -

 .فيحاول البحث عن تقدير للمحذوف
 .توظيف الشاعر للتكرار وبكثرة، ممّا أضفى على القصيدة صفة الرتابط والتماسك  -
 .القصيدة، وحتقيق التماسك النّصييف بناء  مسامهة التضام  -
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 صوص، كالعالقات الداللية، مبدأ التغريضق، ي عىن ابلعالقات الداخلية للناالنسجام عنصر مكّمل لالّتسا  -
 .صاالسياق، التن

 .لعب السّياق دور ا مهمًّا يف حتقيق التالحم النّصي بني أجزاء القصيدة  -
يقوم على العالقة بني املوضوع والعنوان، وقد عمل على جعل يعّد التغريض عامل من عوامل االنسجام، وهو   -

 .وحدات القصيدة مرتابطة منسجمة
 تاعملت العالقات الداللية على الرّبط القوّي بني أجزاء القصيدة، وتنظيم األفكار، وقد تباينت هذه العالق  -

 .فيما بينها

القصيدة على آليات كل من االّتساق واالنسجام أضفى عليها شيئا من الرتابط والتماسك بني  اشتمال  -
 .أجزائها، وذلك جبعلها وحدة متماسكة

، فهو بذرة أولية نرجو أن  ملهذه مجلة النتائج املتوّصل إليها من خالل هذا الع الذي ال ندعي له كماال 
ن أصبنا فيه فمن هللا وإن أخطأان فمن أنفسنا، ويف األخري نسأل إو القليل إىل الدراسات السابقة، فتضيف ول

على نبينا دمحم وصل هللا وسلم أن يهدينا إىل سبيل الرشاد، املوىل عّز وجّل أن يوفّقنا للطريق السوي املستقيم، و 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 



         

 حقالمل
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 التعريف ابلشاعر فيصل األمحر  -1

ئي، مرتجم، روا نما، شاعر وقاصوالسابلسيميائيات، واخليال العلمي،  أكادميي وكاتب جزائري، مهتم 
مى ، توّلى عدىة مناصب ومهاالعريبكتوراه يف األدب د ال ابحث، حتصل على العديد من الشهادات منها شهادة

 .إّل اليوم م4002ستاذ حماضر جبامعة جيجل من أ أستاذ حماضر جبامعة قسنطينة،: منها

املغربية فضال  كراي، اجلائزة األوّل ملسابقة مفدي ز جائزة علي معاشي: منها حتصىل على العديد من اجلوائز
 .عن جائزة سعاد الصباح

 :مؤلّفاته  -2

املكتبة اجلزائرية خصوًصا واملكتبة العربية عموًما ابلعديد من مؤلىفات الكاتب فيصل األمحر، نذكر  تزخر
 :البعض منها

 :يف الشعر  - أ
 تقريبا...العامل -
 منمنمات شرقية -
 اخلروج إّل متاهة -
 مساءالت املتناهي يف الصغر -
 ديوان املعلىقات التىسع -
 سباعيات -
 الرىغبات املتقاطعة -
 وسيلةديوان جمنون  -
 فدل...ديوان قل -

 يف الّرواية والقّصة - ب
 رواية رجل األعمال -
 رواية ضمري املتكلىم -
 (سرية غريية)ساعة حرب  رواية ساعة حب -
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 (سرية ذاتية)رواية األفئدة الداخلية  -
 (اخليال العلمي)رواية أمني العلواين  -
 رواية حالة حب -
 (جمموعة قصصية)وقائع من العامل اآلخر  -

كتاب الدىليل : ى مثلهذه املؤلىفات جند أنى له مقاالت يف جرائد وكتب أخر إضافة إّل كلى   
اليت كانت متواجدة على الساحة "العامل الثقايف"معجم السيميائيات ومقاالت نشرت يف جريدة السيميولوجي، 

صفحات للحديث عن اخليال العلمي، أمىا  م، واليت خصىص فيها ثالث6991 /م6991اإلعالمية سنيت 
 ".فضاءات اخليال العلمي"ني فجعلهما حتت عنوان صفحت

 :ن املعّلقات التسعاديو التعريف ب -3

ويتألىف هذا الديوان من تسع  م4064، كانت أوىل طبعاته سنة "فيصل األمحر"فه هو كتاب شعري أل
وصااي أيب عبد هللا ابن  أرض بال أنبياء، بالد الغيث، ختوم العدم، كتاب الرؤى، ما وراء اخلرائط،: قصائد أال وهي

 .وطن من الكلمات، حرويف، مدح اهلامش ،األمحر



 

 قائمة المراجع 
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 القرآن الكرمي 

 :املعاجم -
، دار صادر، بريوت 11لسان العرب، مج: أبو الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري  .1

 .م1991/ه1111، 1لبنان، ط
، دار الكتب العلمية، بريوت 1معجم مقاييس اللغة، ج: الرازيأيب احلسن احلسن أمحد بن فارس بن زكرايء   .1

 .م1991/ه1191لبنان،  
 الصَِّحاح، اتج اللغة وِصَحاح العربية، دار احلديث، القاهرة، مصر، دط: أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري  .1

 . م1119/ه1111
 .م1991/ه1131ط، ، دار مكتبة اخلياط، بريوت، لبنان، د5معجم منت اللغة، ج: أمحد رضا  .1
 .م1111/ه1115، 1كتاب العني، مكتبة لبنان انشرون، بريوت، لبنان، ط: اخلليل ابن أمحد الفراهيدي  .5
 .م1111/ه1111، 11املنجد يف اللغة واألعالم، دار املشرق، بريوت، لبنان، ط: لويس معلوف  .9
 1العلمية، بريوت لبنان، ط القاموس احمليط، دار الكتب:  جمد الدين دمحم بن يعقوب الفريوز أابدي  .9

 .م1119/ه1113
 .م1115/ه1119، 1املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط: جممع اللغة العربية  .3
، دار الكتب 5أمحد عبد الرمحن خميمر، ج: منصور دمحم بن أمحد بن األزهر األزهري اهلروي، هتذيب اللغة، تح  .9

 .م1111/ه1115، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط

 :املراجع ابلعربية
، دار املسرية، عمِّان، األردن، ط: إبراهيم خليل  .1  .م1119/ه1119، 1يف اللسانيات وحنو النصِّ
   ، اهليئة املصرية العامِّة للكتاب، مصر1دمحم علي النجِّار، ج: اخلصائص،تح: أيب الفتح عثمان ابن جين  .1
 .م1999/ه1111 ،1ط
  دمحم علي الصابوين، دار القرآن الكرمي، دط : تح: تفسري خمتصر ابن كثري: أيب الفداء إمساعيل الدمشقي  .1
 .دت
طالل أمحد، دار الكتاب احلديث، اجلزائر  : شرح املعلِّقات السِّبع، تح: أيب عبد هللا احلسني ابن أمحد الزوزين  .1
 .م1111/ه1111، 1ط
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  ، دار ابن حزم، بريوت، لبنان1اجلامع ألحكام القرآن، مج: ي القرطيبأيب عبد هللا دمحم بن أمحد األنصار   .5
 .م1111/ه1111 1ط
  أمحد قاسم، املكتبة العصرية، بريوت: القواعد األساسية للغة العربية، تح: أمحد إبراهيم مصطفى اهلامشي  .9

 .م1111/ ه1111، 1لبنان، ط
املغرب   ،يف الوظيفة والبنية والنمط، دار األمان، الرابطاخلطاب وخصائص اللغة العربية، دراسة : أمحد املتوكِّل  .9
 .م1111/ه1111، 1ط
اه حديد يف الدِّرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط: أمحد عفيفي  .3 ، اّتِّ  1حنو النصِّ

 .م1111/ ه1111
 1القاهرة، مصر، ط املعايري النصيِّة يف القرآن الكرمي، مكتبة الثقافة الدينية،: أمحد دمحم عبد الراضي  .9

 .م1111/ه1111
 .م1993/ ه1119، 5علم الدِّاللة، عامل الكتب، القاهرة، مصر ، ط: أمحد خمتار عمر  .11
، حبث يف ما به يكون امللفوظ نصِّا، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط: األزهر الزاند  .11  1نسيج النصِّ

 .م1991/ه1111
 دطالقاهرة، مصر،  ، مكتبة دار الرتاث، 1الربهان يف علوم القرآن، ج :بدر الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي  .11
 .دت
، (من التجربة إىل التوليد)اخلطاب اللساين العريب، هندسة التواصل اإلضماري : عيسى عسو أزاييط بن  .11

 .م1111/ه1111،  1، دار الكتب العلمية، إربد، األردن، ط1طبيعة املعىن املضمر، ج
 .م1119/ه1113، 1ات لغوية، عامل الكتب، القاهرة، طاجتهاد: متام حسان  .11
 .م1119/ه1111، 9اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط: متِّام حسِّان  .15
تفسري اجلاللني، دار : جالل الدين دمحم بن أمحد احمللي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  .19

 .م1111/ه1111، 1ن، طالكتب العلمية، بريوت، لبنا
البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصيِّة، اهليئة املصرية العامِّة للكتاب، مصر، دط  : مجال عبد اجمليد  .19

 .م1993/ه1119
، دراسة لسانية نصيِّة، النادي األديب، الرايض، السعودية، ط: مجعان بن عبد الكرمي  .13    1إشكاالت النصِّ

 .م1119/ه1111
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، رؤية منهجية يف بناء النصِّ النثري، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط: فرج حسام أمحد  .19  1نظرية علم النصِّ
 .م1119/ه1113
ه 1111، 1مستوايت تلقي النصِّ األديب، دار جرير، عمِّان، األردن، ط: حسني أمحد بن عائشة  .11

 .م1111
  ه1111القاهرة، مصر، د ط، بناء اجلملة العربية، دار غريب للطباعة والنشر، : محاسة عبد اللطيف  .11

 .م1111
  1أمحد دمحم هريدي، مكتبة ابن سينا، ط: اخلالصة يف علم النحو، تح: محدي دمحم عبد املطلِّب  .11

 .م1993/ه1111
 .م1111ه، 1111، 1لسانيات التلفِّظ وتداولية اخلطاب، دار األمل، اجلزائر، ط: محو احلاج ذهبية  .11
دراسة يف العالقات بني النصِّ واخلطاب، عامل الكتاب احلديث، األردن اخلطاب القرآين، : خلود العموش  .11

 .دط،  دت
 1الرتابط النصِّي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، دار جرير، عمان، األردن ط: خليل بن ايسر البطاشي  .15

 .م1111/ه1111
بد هللا بن علي الرتابط النصي بني الشعر والنثر نصوص الشيخ ع: زاهر بن مرهون بن خصيف الداودي  .19

 .م1119/ه1113، عمان، األردن، 1اخلليلي أمنوذجا، دراسة حتليلية مقارنة، اجلامعة األردنية، ط
  1علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: الديوان، تح: زهري ابن أيب سلمى  .19

 .م1933/ه1113
 1للسانية، عامل الكتب، القاهرة، مصر، طيف البالغة العربية واألسلوبيات ا: سعد عبد العزيز مصلوح  .13

 .م1119/ه1119
 .م1115/ه1119، 1حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط: سعيد يقطني  .19
  1انفتاح النصِّ الروائي، النصِّ والسياق، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط:سعيد يقطني  .11

 .م1111/ه1111
ه 1111، 1مقدِّمة يف اللغوايت املعاصرة، دار وائل للطباعة والنشر، عمِّان، األردن، ط: فازع شحدة .11

 .م1111
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ه 1119، 1إبراهيم األنباري، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط: التعريفات، تح: الشريف اجلرجاين  .11
 .م1993
 .م1111/ ه1111صاحل بلعيد، نظرية النظم، دار هومه، دط،   .11
علم اللغة النصِّي بني النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور املكيِّة، دار قباء  : راهيم الفقيصبحي إب  .11

 .م1111/ه1111، 1القاهرة، مصر، ط
 .م1991/ه1111ط، عامل املعرفة، الكويت، د: النصِّ  بالغة اخلطاب وعلم: صالح فضل  .15
ه 1111، 1الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط يف أصول احلوار وّتديد علم الكالم، املركز: طه عبد الرمحن .19

 .م1111
، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، اجلزائر 3االنسجام النصي وأدواته، جملة املخرب، ع: طيب الغزايل قواوة  .19

 .م1111/ه1111
 .م1119/ه1119، 1الروافد اللسانية لتحليل اخلطاب، دار هومه، اجلزائر، ط: عبد اجلليل مراتض  .13
ه 1111مراتض، اللسانيات األسلوبية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، دط، عبد اجلليل   .19

 .م1111
 .م1111/ه1111، 1التطبيق النحوي، دار حامد، عمان، األردن، ط: عبد احلميد مصطفي السيد  .11
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 :ملخص

لسانيات النّص علم جديد يُ ْعىن بدراسة الّنصوص من حيث متاسكها الشكلي والّداليل، هذا األخريان 
كوهنا يسامهان مسامهة فّعالة يف حتقيق   مها االّتساق واالنسجام،و  الن إاّل بتوّفر معيارين أساسيني أاللذان ال يتحّققا

على مستوى كل من البنية السطحية والعميقة، وللتعّرف أكثر على هذين املعيارين مّت  نصّية الّنصوص ومتاسكها
، وذلك إلظهار مدى مسامهتها يف حتقيق "فيصل األمحر"ل  " ما وراء اخلرائط"رصد آليات كل منهما يف قصيدة 

  اإلحالة) أجااء القصيدة، ال ي اّتح  أهّنا قد اتتمل  على تختل  هذ  الآليات الرتابط والتماسك بني
ولكن بنسب ( التكرار، التحام، السياق، التغريض، العالقات الّداللية، التناص ،االستبدال، احلذف، الوصل

 .متفاوتة، ممّا أضفى عليها مسة التماسك والّتالحم ومن مّت جعل أجااءها مّتسقة منسجمة

Abstract: 

Text linguistics is a new science concerned with the study of texts in terms of their 

formal and semantic coherence. Monitoring the mechanisms of each of them in the poem 

"Beyond the Maps" by "Faisal Al-Ahmar", in order to show the extent of their contribution to 

achieving coherence and cohesion between the parts of the poem, which turned out to have 

included various of these mechanisms (referral, replacement, deletion, linking, repetition, 

cohesion, context Prejudice, semantic relations, intertextuality) but in varying proportions, 

which gave it the feature of cohesion and cohesion and whose parts were made consistent and 

harmonious. 
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