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 مـــــقــدمـــــة
 

 أ 
 

ین القراء و  طرقته الخاصةل قلغة النص هي وسیلة اتصال بینه و قرأ النص    ار 

ته الخاّص و  صله معنى معین من زاو ضاً عند فهمه له  ه یتناول النص بنظرت لٌّ ، و ة أ

یؤد إلى تنوع  االختالفهذا من قار إلى آخر، و الممیزة لذلك تتعدد القراءات وتختلف 

عة في ت ة ال، فقد تعدّ حلیل النصوص ودراستهاالمناهج المت حدیثة التي دت المناهج العلم

ثرة فهمها، لكن تحاول تصنیف النصوص و  أت المنهج الذ یجعل مع  المناهج لم 

حلّ  اً النص  ة و اعالق ل شمول ار النته الداخل اعت ة  ال الخارج الدراسات  فجلُّ   شامال ص 

حو النص لذلو ، الجملة مثال أجزاء من النص  ان اهتماماً  یر في ما  ان التف ك 

یئته و تبنو  ألفاظه و ًا  ّل ا  ات النص جامعة بین اه تبن على هذا األساس جاءت لسان

ةالمناهج ال ار اشتراكهما في العنصر اللساني جاعلةً  لسان من نفسها  الحدیثة على اعت

ة في هذا المنهج اللساني إلى تحدید  المجال الخصب للنص حیث رامت الجهود اللغو

ها و العالقات القائ حث عن تماس ون العمل األدبي وحدة مة في النص وال تعالقها حتى 

ات ا انطالقاً  تؤد أغراضاً  ةً ّل  مهم إلى تماسك النصوص  لنص مدخالً من مبدأ أن لسان

ات النص التي تجعل ااهذوانسجامها و  اران من أهم معاییر لسان لعمل األدبي عمًال ن المع

، و  قًا و منسجمًا اب التي جعلتني أختار هذا الموضوع الممتسِّ : سوم بـو من أهم األس

ني و ینسحب"الشعر في دیوان الخطاب  ة اللةل" غر قة  هن ة. رز ة نص    دراسة لسان

ارها العلم أكثر رغبتي الملحة في التعرف على هذ نص  العلم الذ یوصلنا إلى اعت

اب و  امل ابي النسو ألعرف مد قدرة الش تطبی هذا المنهج على الدیوان الش

قةشاعرة الجزائرة الض الة العمل الشعر و للوصول إلى تحقی نّص  ة اللة رز   هن

القد انطلقت من و    :مفادها اتإش

ة للشاعرة ه - ألفاظه الراق غرني و ینسحب  اهنا دیوان  ة اللة عد ما لفت انت ن

ة  حتو هذا الدیوان على المعاییر النص  ؟رزقة أردنا معرفة هل 

ة اللة" رةما مد توفی الشاع - قة هن ة" رز  ؟ في تحقی المعاییر النص



 مـــــقــدمـــــة
 

 ب 
 

ات االتساق واالنسجام في دیوانها هل استطاع -  ني "ت الشاعرة توظیف آل غر

 ؟ "نسحبو 

ات في جعل نص القصیدة متماسك األجزاء؟ -   ما مد مساهمة هذه اآلل

الحسب هذه و  عة على النحو اآلتي اتاإلش   :انت الخطة المت

ه االتساق وآل انتقلت بذلك إلى الفصل األولمقدمة، و  مت هذا قسّ ته و االذ تناولت ف

حث األولالفص حثین، تضمن الم  احتو هذاو  اصطالحاً االتساق لغة و مفهوم : ل إلى م

حث على عنصرن، العنصر األول العنصر الثاني االتساق االتساق لغة، و : الم

حث الثاني فعنونت، أمّ اصطالحاً  ه: ه بـا الم ات االتساق وعالجت ف   اإلحالة، الر، آل

ة الو تبدال،التكرار،، االسالوصل، الحذف ة،المصاح : الفصل الثانيلى ثم عرجت علغو

اته و : الموسوم بـ حث األولاالنسجام وآل حثین، عالجت في الم ه م : هذا الفصل أدرجت ف

حث الثاني اخترت له عنوان، أمّ اصطالحاً م لغة و مفهوم االنسجا ات االنسجام  ا الم آل

ة، موضوع الخطاب، التناص، ثم انتقلت إلى : ن بدورهالذ تضمّ  اق العالقات الدالل الس

  .الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج

حث المنهج من أهم المناهج التي اعتمدت علیهاو  التحلیلي  الوصفي في هذا ال

 :أهمهاتب متنوعة استعنت في هذه الدراسة المتواضعة اإلحصائي، و المنهج و 

 .دمحم الخطابي: مدخل إلى انسجام الخطابات النص لسان -

محي ص: ة النصي بین النظرة و التطبیعلم اللغ -  .الفقي إبراه

ات النص و المصط  - ة في لسان  .نعمان بوقرة:تحلیل الخطابلحات األساس

ة تكمن فو  حثي هذا صعو ات النص متشعي أن لقد اعتر مسار  م لسان ة مفاه

ما بینهاو     .متداخلة ف



 مـــــقــدمـــــة
 

 ج 
 

ه  وجّل  الختام أرجو من هللا عّز في و   ُت صالح فإن أصبالخیر و الأن یوفقني لما ف

ال فحسبي أنّ فهذا ما أرجو و  ني حاولت قدر المستطاع مستعینة بذلك بجهود األستاذ إ

حالفاضل  ام من المصطلحات  عمار ر ان تائها في ر الذ حدد لي مسار الذ 

ة ة المتشع   .اللسان
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  :توطئة

ةاالنتقال من الجملة إلى النّ  في دراسة العمل  ص هو خروج من إطار المحدود

ات النّ  األدبي  ة، فلسان ة والخارج ع، وذلك بجعل النص له عناصره الداخل ص إلى التوس

فت  ه، فجعلت لعلى ع طة  ًال ومعنى، ولم تغفل حتى الجوانب المح  هالنّص فدرسته ش

الغة التي استقت منها  ال  ، انًا في علوم أخر ه، قد تجدها أح مصطلحات خاصة 

ة لهذا العلم نسیٌج  النس ه معاییر حتى تحق نصیته،  عض مادتها، فالنّص  تتداخل ف

ونا غائبین ومن هذه المعاییر االتساق واالنسجام، ه س ذین المفهومین لم  عن قوام

ك والالقدماء، ف مصطلح الس كقد ألمحوا لهما    .ح
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حث األ  اته: ولالم   االتساق وآل

  مفهوم االتساق لغة واصطالحاً : المطلب األول

ة لالتساق :لغة-أ ه  ومن بینها تعرف الفراهید:،لقد تعددت التعرفات اللغو تا في 

قول ُ ": العین  ، والو : وسً الوسْ عني ستین صاعًا ٌل  ضمك الشيء إلى الشيء : ُ سْ ِحمْ

اتساق الق عض، واالتساق االنضمام واالستواء،  ، معضها إلى ال ر إذا تمّ وامتأل فاستو

ْت، والراعي یتسقها  اإلبلواستوسقت    ﴿یجمعها، وقوله تعالى  أاجتمعت وانضمّ

                ﴾]الرفقة من ... ، أ جمع ]17/االنشقاق قة من اإلبل  والوس

 ُ قه ادو تناوله .)1(الناس ووس قول الفیروز آ   :حیث 

، جعلها وسقًا وسقاقًا أو : وس" عیر ووس الحنطة توسی ستون صاعًا أو حِمل ال

له حمله، واستوسقت.. عیر، جمّ   .)2("اإلبل، اجتمعت واتس وانتظم ال

سقه(و ]ق.س.و[من ": تاج العروس"وفي قاموس  قاً )وسقه  سُ قًا ووُ ه : ، وسْ ضمّ

ُ (و َله ُ وحمَ ﴿ ، ومنه قوله تعالى)جمعه      ﴾)3(.قال . أ وما جمع وضم

حار، واألشجار  حار واألشجار، وال ال وال الفراء وقال أبو عبیدة، أ وما جمع من الج

حار واألرض  ال واألشجار وال لها، فإذا جّلل اللیل الج ان طلع علیها  أنه جمعها 

  :عيماجتمعت له، فقد وسقها وأنشد الجوهر  بن الحارث البرج

اكم وشوقًا  مفإنّي وإ ، أ لم ت***      إل ُ ض ماٍء لم تسقِه أنامله   . حملهقِا

                                                             
تاب العین، تحقی  -)1(  ، ة، بیروت، لبنان، ج.د:الخلیل بن أحمد الفراهید ، دار الكتب العلم   4عبد الحمید هنداو

  .370، ص -ك: محتو 

اد  -)2( عقوب الفیروز آ قاعي  دار )ه718ت(مجد الدین دمحم بن  ، تحقی یوسف الشیخ، دمحم ال ، قاموس المح

اعة والنشر والتوزع، بیروت، لبنان،  ر للط   .836، 835، ص 20الف

ة  -)3(   .17-16: االنشقاق، اآل
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ِه وسقًا ) و(  قة وهي من اإلبل والحمیر)طرده منه(وسقه تسقِ  رفال ، سمیت الوس

  .)1(من الناس

  :مفهوم االتساق اصطالحاً -ب

ًا من جوانب  ما النّصي على مصطلحات عدیدة، منها ةعلم اللغ اشتمل مثل جان

مثل  ن أن  م ة جانٍب آخر، بل  ة جانب على حین تتزاید أهم هذا العلم، قد تتضاءل أهم

صدده  ىجانٌب أساسا للعلم، وهذا ینطب عل مصطلح التماسك ،المصطلح الذ نحن 

  .   cohesionالنصي 

ة التماسك النصي وأل بیرًا من علماءف cohesionهم ة  قد نال اهتمامًا  النّص، بدا

اق المح  ان أدق أدواته ووسائله وعوامله وشروطه، والس ح مفهومه، ومرورًا بب بتوض

  .النص، وعالقة النص

تبهم تحمل  ن  عض من علماء اللغة قد جعلوا عناو ضًا رأینا  دراكًا ألهمیته أ وإ

ة حسن تاب هالیدا ورق ّكدا في هذا وقد أ" cohesion in English: "هذا المصطلح، مثل 

ح للتماسك النّ  المؤلف التماسك لدرجة تجعلنا نقول أو نعتقد أّن  ص هو التماسك، وقد أص

ال التماسك عا أ في اجبحضور و  عض أش ل جملة تمتلك  مع  دةنص، ذلك أّن 

ل جملة  ، اشرة من جهة أخر قة م طة واحدة  ىتحتو عل الجملة السا األقل على را

ن أن  م طة  حتو على را ن أن  م عض آخر من الجمل  ، و ما حدث مقدمًا ترطها 

س ضرورة لتعیین النص أتي، لكن هذه نادرة جدًا ول ما سوف    .)2(ترطها 

                                                             
، تاج العروس، من جواهر القاموس، تحقیضدمحم مرت -)1( ، جع: ي الزید ، التراث العري  26بد الكرم الغراو

ت    .470-469، ص 1990الكو

م الفقي، علم اللغة النصي بین النظرة والتطبی  -)2( حي إبراه ة(ص ة في سور الملك ق ، دار 1، 1، ج)دراسة تطب

اعة والنشر والتوزع، القاهرة، مصر،  اء للط    .93، ص 2000ق
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تابهما وأقرّ  ه  ة حسن، حسب ما عنونا  احثان هالیدا ورق أ " االتساق"ال

قة الّش  أّن بها النص، إال ة التي یتماسك فالك عة الدق املة لعملهما تكشف عن مسألة المتا

الخصائجوهرة ال موازاة االتساق،  غي إغفالها، تلك هي اهتمامها  ص التي تجعل من  ین

ة نصاً  ، بل إّن  یرت طرفاه أشدّ  مزدوٌج  إّن هدفهما إذًا هدٌف . عینة لغو ا الطرف  االرت

النس عتبر مقررًا  حثان في األول  حثان وسائل االتساق ی ة للثاني، بتعبیر أدق حین ی

میز النص ممّ  س نصاً الوقت نفسه ما  ة . ا ل احثان في عملهما بوضع ثنائ شرع ال لهذا 

ة، نص، أما المحك المعتمد وصف النص والش الثاني وصف الال النس األول من الثنائ

ان هذا األخیر إذا سمع أو قرأ مقطعًا  أّن للغة، ذلك اهو متكلم  االثنینبین مییز في الت بإم

م على هذا المقطع  ح ًا أن  ه مجرد إمّ : أمرن أحدلغو ا أنّ مّ ًال موحدًا وإ ل  ش ا أن 

طة   .جمل غیر مترا

ح الساب أّن تنستنتج من ال ًا على ما هو  وض اف عتبر شرطًا ضرورًا و االتساق 

ل  ش ، لكي  س نصًا ، یجب أن تتوافر خصائص ًال موحداً لغو مقطع نص وما هو ل

میز النص  ا  معینة تعتبر سمة في النصوص، وال توجد في غیرها، ومن ثمّ الكشف عمّ

طة  ونة من جمل غیر مترا ة م الرسم اآلتينعن متتال احثین  ح طرح ال   )1( :قترح توض

                             

  

                            

  

                            

                                                             
ات النص -)1( ز الثقافي العري، بیروت، لبنان، 1مدخل إلى انسجام الخطاب،  دمحم خطابي، لسان   1991، المر

   .12ص 
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  خصائص ممیزة                       

  

  وسائل االتساق                    

  

ر  اتوقبل ذ ة آل ر فضل علماء العر ك أو االتساق فال بدّ من ذ القدماء  الس

ه أّن التساق ر لفي سب الذ ا ال شك ف بیرًا في تناول  ، وممّ ة إسهامًا  لعلماء العر

، إالَّ  ًا ًا ودالل ًا ومعجم ًا ونحو ًا وصرف اته صوت ساني على مختلف مستو ظواهر الدرس الّل

ل النظامي أو الشمولي في دراسة تلك الظواهر، بل جاء  التناول أنَّ هذا أخذ الش لم 

ة الوقوف على ظاهرة  ىمتفرقًا مستثن ا جعل من الصعو ة، ممّ في معظم مصادر العر

ة ما في مصدر معین انت قلیلة –إّال أّن هناك إسهامات . لغو ن  ظهرت عند قد  –وإ

عض المعرّ  عضها ب ما ین، إذ درسوا اتصال الجمل  للتعرف على محلها من اإلعراب، 

الغة والنحو والتفسیر  عض علماء ال ح إدراك  برزت إشارات في التراث العري لتوض

عض للوقو  عضها ب عضهاللعالقات بین الجمل    .ف على داللتها، وسنعرض 

ر عبد ال ك، وذلك من خالل نظرة النظم التي قفقد عبّ اهر عن مصطلح الس

رتها من حاستو  ار، ثمّ ى ف رة وطوّ  القاضي عبد الج اد أخذ الف رها، وجعلها علمًا له م

اق حدیثه عن الفصاحة الذ یر أ ن الفصاحة تتمثل في وأصول، فقد أورد ذلك في س

  .)1( فضل مؤانستها ألخواتها و ة في معناها لمعاني جارتهالفظال مالئمةحسن 

                                                             
ة للنشر - )1( ، مؤسسة دروس الدول ، د ة رمضان النجار، علم اللغة النص واألسلوب بین النظرة والتطبی ناد

ندرة، مصر،     . 27-26، ص 2012والتوزع، اإلس

 المرسل

1مقطع لغو   

2مقطع لغو   

ل موحد  

طة  جمل غیر مترا

 نص

 ال نص
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ٌل مترا أجزاؤه«فـ د . )1( »النّص  قطین أّن بینما یؤ الترا النّصي هو «: سعید 

ة الممیزة للنّص ا رور .)2( »السمة التفاعل عرفان انج درجلفأت د بوجراند و ر أمّ سلر ف

أنّ  ٌ «: هالنص  ه حدٌث رصفي ترا ك وااللتحام، وأنّ قوم على الس ٌ مفهومي  وترا

ة مجتمعة، و  تواصلي یلزم لكونه نصًا أن تتاوفر عة معاییر للنص هذا الوصف  زولله س

  )3( :إذا تخلف واحٌد من هذه المعاییر وهي

ك -  .أو الر النحو  cohesion: الس

ك -  .أو التماسك الداللي coherence :الح

 .أ هدف النص intentionality :القصد -

ة - موقف المتلقي من قبول النص acceptability :القبول أو المقبول  .وتتعل 

ارة أو اإلعالم - ه وعدمه informatiwity :اإلخ  .أ توقع المعلومات الواردة ف

ةقالم - ة النص للموقف situationality :ام مناس  .وتتعل 

 .intertextuality :التناص -

ر هال ة حسن أن دایو عتمد «: ورق عالقات الترا داخل النص تتكون حینما 

ن  م معنى أننا ال  فترض الثاني  عنصرٌ معین في الخطاب على عنصرٍ  آخر، فاألول 

؛ أ أنَّ هذه العالقات تتم بین عنصٍر وآخر )4( »لى الثانيإ ةعودالفك شفرته بنجاح إال 

                                                             
م الفقي، علم اللغة -)1( حي إبراه ، ص  ص    . 33النصي بین النظرة والتطبی

، الترا النصي بین الشعر والنثر،  -)2( ، دار جرر للنشر والتوزع، عمان  1زاهر بن مرهون بن خصیف الداود

ات اإلبداع التفاعلي، : ، نقال عن34، ص 2010األردن،  قطین، من النص إلى النص المترا مدخل إلى جمال سعید 

   . 127ص 

، الترا النصي بین الشعر والنثر، ص  -)3(   .35زاهر بن مرهون بن خصیف الداود

ع، الراض  .ج بول، ب  -)4( ي، النشر العلمي والمطا طي، منیر التر براون، التحلیل الخطاب، ترجمة لطفي الزل

ة،    .22، ص 1997السعود
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قة أو جملة الحقة، أو  قة أو الحقةوارد في جملة سا ة برمتها سا   بین عنصٍر ومتتال

ن التمثیل له م ما یلياو   .)1( :تین العالقتین 

ة= ص        س       عد   عالقة 

ة=ص           س   .عالقة قبل

قتضي من اإلجراءات  ة إلى أداة الترا  الدراسات النص شیر معظم المهتمین  و

ه ظاهر النص  ون  ه ) Surface text(ما  ون  ، وما  ًا عض نحو عضه على  ًا  مبن

عض، ولكال) textual worldعلم النص ( عضه على  ًا  ارانمال مبن طین مع ك : ترا الس

عض  ك واالتساق واالنسجام عند ال   .األخروالح

نص،  ة القائمة داخل النّص، والتي تحدده  حیل إلى العالقات المعنو إّن االتساق 

ى  ن أن تسمّ م ل عنصر دون االعتماد و ستحیل تأو ة، خاصة حین  ع هذه العالقة ت

ه حیل إل ل  و على العنصر الذ  یبرز االتساق في تلك المواضع التي یتعل فیها تأو

ن  م ، إذ ال  قًا ٌل منهما اآلخر مس فترض  ل العنصر اآلخر،  عنصر من العناصر بتأو

الرجوع إلى األ حل الثاني إالَّ  حدث هذا تتأسس عالقة اتساقول، وعأن    ...ندما 

ات  ضًا في مستو ما یتم أ نّ اللي فحسب، وإ إّن االتساق ال یتم في المستو الدّ

نظام احثین للغة  ٌ بتصور ال النحو والمعجم، وهذا مرت  ، عاد أخر الدالل : ذ ثالثة أ

ال(و النحو و المعجم )المعاني( ة )األاش ع)التعبیر(والصوت والكتا ني هذا التصور أّن ، 

ال،  أش تعابیرو المعاني تتحق  ال تتحق  س ، األش تعبیٍر أ ي إلى نتنتقل المعا: و

ة تا   :لمات والكلمات إلى أصوات أو 

  

                                                             
،الترا النصي بین الشعر و  -)1(   37- 36النثر ،صزاهر بن مرهون خصیف الداود
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ضًا في النحو وفي المفردات  ستخلص من المخط أعاله أّن االتساق یتجسد أ ُ

ن الحدیث عن االتساق المعجمي، وعن االتساق  م س في الداللة فحسب، ومن ثمّ  ول

ر المؤلفان  .)1( النحو  ا(وعلى هذا یذ ة حسن هالید ك ) ورق نهما اإلشارة إلى الس م ه  أنّ

ك المعجمي  cohesion Grammaticalالنّحو    .)Lexical cohesion )2والس

  

  

  

ارن المرتكزن علون ار المع اخت رة أصالة  النّص في  ىحن معنیون في هذه المذ

ك،  ك والح ارا السّ قتضي المقام، ومن ثم وسنسلم ذاته، وهما مع ما سواهما حین  عًا  ت

الدرس،  ارن المقصودین  المع اان لزامًا علینا أن نقدم بین ید هذه الدراسة تعرفًا   أمّ

ادل بینهما متعرف  عالقات االعتماد المت فسنلم ا یدور في فلكهما من مصطلحات، أو 

                                                             
ات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -)1(    .15دمحم خطابي، لسان

، الهیئة المصرة العامة للكتاب، دت    -)2( ة، د ات النص ة واللسان الغة العر ع بین ال جمیل عبد المجید، البد

  .77ص

 )النظام الداللي(    المعاني

، المعجمي، النحو والمفردات(    الكلمات  )النظام النحو

ة / األصوات  ةالنظام الصوتي (    الكتا  )والكتا

ك  الس

 نحو  معجمي
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حیث یتالزم اإلشارة لها لكونها نه في أثناء معالجت أ نص،  موجودة فيا للقصائد، 

ك  ة االستمرارة في ظاهر النص  cohesionفالس الوسائل التي تتحق بها خاص یختص 

surfacetext  ة التي تنط أو نسمعها في تعاقبها ظاهر النص األحداث اللغو ونعني 

عًا  راها، وهذه األحداث أونالزمني والتي نخططها أو  عض ت عضها ب ونات ینتظم  الم

اني النحو ك، ما یجعل ةللم ل نصًا إال إذا تحق لها من وسائل س النص  ولكنها ال تش

جمع هذه الوسائل م ینونته واستمرارته، و  طلح عام هو االعتماد النحو صمحتفظًا 

Grammatical dependency.  

ة ومتداخلة من األتحق  ة هرم   :نواع هياالعتماد في ش

 .Intra sentential االعتماد في الجملة

 . Intrer sential االعتماد في ما بین الجملة

  .االعتماد في الفقرة أو المضغوطة -1

ما بین الفقرات أو المقطوعات -2  .االعتماد ف

 .)1( االعتماد في جملة النص -3

ة لكونه ك من أهم تلك المعاییر النص ار الس ن القول أن مع م مثل  ومن هذا 

بناء  اإلجراءات المستعملة في توفیر الترا واالنسجام بین عناصر ظاهر النص، 

ال البدیلة ارات والجمل واستعمال الضمائر وغیرها من األش   .)2( الع

ات النص بوصفه نظامًا  ستقرار النّص ورسوخه، فهي الأدوات  وأوالسر في ث

ة أو  رها علماء النّص، مثل أدوات العطف والمرجع أدوات التماسك النصي التي ذ

                                                             
ات الل: ینظر- )1( ة واألسلو الغة العر ة، سعید عبد العزز مصلوح، في ال ، عالم الكتاب، القاهرة، مصر  1سان

    .227، ص 2006

، ص : ینظر -)2( ة رمضان النجار، علم لغة النص واألسلوب بین النظرة والتطبی   .32ناد
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ة والمقارنات والجمل الجات المعبدال والحذف والتكرار والعالقاإلحالة واإل .. مفسرة م

حدث الترا النصي، ومن ثذوغیرها من األدوات، ومن هذا أنه في وجود ه مّ ه األدوات 

الكلمة الواحدة،  ح  إذًا االستقرار معناه ترا وحدات  ؛حدث الرسوخ واالستقرار حینئٍذ ص

 ، ًا ًا ودالل ل رستال النّص ش ر  ر أّن  ذهه أنوذ األدوات تتمثل في أدوات التماسك، وذ

یف أّن  األدواتهذه  ع  تفسر وتشرح  ما بینها، وأن تسهم في بناء تتا جمل النص تترا ف

ة الكبر ا   .)1( لجمل في صورته التماس

ل ه  تا م الفقي في فصول    cohesionعلى أن مصطلح  هومن ثمّ فقد اعتمد إبراه

ة التي تسهم في  -بهذا المعنى–عني التماسك، فالتماسك  ة الدالل ل عني العالقات الش

ة  طة من ناح ین النص والبیئة المح ة، و ، ومن الر بین عناصر النص الداخل أخر

ة   .بین هذه األدوات المرجع

عة  ة وذو طب ة من ناح عة دالل یتضح مما سب إذًا أن التماسك النصي ذو طب

ة أخر وأن الطبخ ة من ناح ل ة ش   عتین تتضافران معًا لتحقی التماسك الكلي النصط

ة را حت هي الم وألهم ةلصدر الوحید التماسك بین الجمل أص   .)2( لنص

ل التالي  ص أداوت التماسك النصي في الش ن تلخ م   :و

   

                                                             
م الفقي، علم اللغة بین النظرة والتطبی  -)1( حي إبراه ة(ص ة على السور الم ق     64، 64، ص1، ج)دراسة تطب

  . 120- .99، 98، 96ص المرجع نفسه ، -)2(

 



اته                                                                  :   الفصل األول   االتساق وآل
 

 
15 

  

  

  

  

اق   الس

  

  

  

  

  

  

ز   أكثرها في تحقی التماسك النصينا على أكثر هذه األدوات ورودًا أو هذا وقد ّر

ة، : وأكثرها إسهامًا في التحلیل النصي وهي  )ضمائر، اإلشارة، الموصولال(المرجع

اق والمعاییر األخر متى لزم  العطف، التأكید، الحذف، التكرار، مع مراعاة دور الس

  .)1( األمر

   

                                                             
م الفقي، علم اللغة بین النظرة والتطبی -)1( حي إبراه ة(ص ة على السور الم ق    . 121،ص )دراسة تطب

 أدوات التماسك

 داخلیة خارجیة

  :شكلیة اإلحالة الخارجیة

 .العطف -

 .التكرار -

 .المعجم -

 الربتبة -

  :داللیة

 المرجعیة -
 .اإلبدال -
 .الحذف المقارنة -
 .التكرار بالمعنى -
 .الترادف -
 .االنضواء -
 .الزمنیة البیئة -
 .التخصیص -
 .التوكید-التعمیم -
 .االضراب -
 العطف -

  :مشتركة

 .العطف -
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حث الثاني ات االتساق: الم   آل

ك  االتساق أو الس لة للنص من قصد عادة  التماسك الشدید ین األجزاء المش

ة معینة في النظام اللساني ع سلسلة  ،خالل عناصر لسان ولكشف هذا الترا البنیو یتت

ة ف ة والتصن ة إلبراز االتساق الن من اإلجراءات الوصف فة واإلحصائ ة لوظ ة المؤد ص

  .اقساالت النص في نحو الر وهي المعروفة

ة في ضوء تمییزه  وقد حدد د بوجراند صور الر بین الكلمات والجمل النص

  :بین ما یلي

ــــــ  ــــ مطل الجمع -1 ــــ اإلضافة عالوة علىــــ ضًا   ...الواو أ

ــ  التحذیر -2 ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  أو  ــــ

ــ  االستدراك -3 ــــ ــــ ــــ ــــ ام صورتین على التعارض لكن ، بل، مع ذلك  ــــ  .ق

ــــــ  التفرع -4 ــــ ذا ،مادام، من حیث، لهذا، یناد على،ألن  ــــ   من ثم، ه

 .)1(هذا

  :كعناصر الس

ك ال لعناصر الس ون  هناك ثالث أش ة  ،أشار إلیها اللغو وهي عناصر نحو

ك النحو  ة، وتشمل عناصر الس ة وصوت اإلحالة  Grammatical cohesion معجم

Reforence  الحذف Ellepsisواالستبدال Substilution والعطفJunotion أما .. ؛ الموازاة

ك المعجمي  Synonimes والترادف Recurenceفتشمل التكرار  Lexical cohesion عنصر الس

ة ك)التضاد والتالزم( Collocation والمصاحب اللغو ة للس  phonetically ، العناصر الصوت

cohesion ة ن أن تحضرها في السجع الجناس الوزن القاف م   .و

                                                             
ل  -)1( ة، (نعمان بوقرة، الخطاب األدبي ورهانات التأو ة حجاج ة تداول ، عالم الكتب الحدیث للنشر 1قراءات نص

  .35، ص 2012والتوزع، ارد، األردن، 
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ة ترا نص القصائد  ف ، بل هو في المقام األول إظهار  حث النظر فهدفنا ال

ة  یب ة أو تر انت صوت ، سواءً  یز  أوواألوجه المختلفة لهذا الترا ان التر ذا  ة، وإ دالل

حث إال أن تواجدها  ك بنفس الدرجة بهدف إلى استجالئها في ال ل عناصر الس على 

ا في القصائد جعل  ق عض اآلخرتطب عضها على ال   .)1( الظهور والجالء ل

ة ة النص ل نحو النّص في وصفه لألبن بین المخط اآلتي ه   .)2( :و

   

                                                             
)1(-  ، ة في بناء النص النثر ة منهج ة اآلداب، القاهرة، 2حسام أحمد فرج، نظرة علم النم رؤ ت ، 2009، م

   .82ص 

ل  ینظر، -)2( ة، ص (نعمان بوقرة، الخطاب األدبي ورهانات التأو ة حجاج ة تداول   .31قراءات نص

 النحو

 قواعد تداولیة قواعد داللیة قواعد تواضعیة

 أصوات      صیغ    تركیب

 السیاق       األفعال الكالمیة

 اتساق
 نص

 انسجام
 كلیة تداولیة بنیة
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ات مستو صوتي، مستو معجمي، ومستو داللي، وسوف : فلالتساق مستو

النّص المنطوق  ه یرت  ا المستو الصوتي فألنّ ات الثالثة، أمّ یزنا على المستو ون تر

عة التحلیل اللغو لالأكثر من الم ة اق لم تقتصر على تستوب، إذًا طب ل الدراسة الش

ة، مثل ار المبدع لألدوات اللغو ضًا یدخل اخت رات، تكراالضمائر، ال: للنص وحدها بل أ

ة ة والخارج العالقات الداخل معنى آخر االهتمام  الت،    .الحذف، المقا

ك  ة  cosionفالس على  Surfaceوهو یرتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطح

حیث یتحق لها  Progressive occurence ب منها إلى الالحصورة وقائع یؤد السا

حیث connectivity sequential الترا الوصفي ، ووسائل  ،  ن استعادة هذا الترا م

ات نظام ال ة للمر والجمل وعلى أمور  clauses والتراكیب phrasesتشتمل على هیئة نحو

ة ةإلواألدوات وا Pro-form مثل التكرار واأللفا الثنائ والحذف  co-reference حالة المشتر

  .)junctions )1 والروا

فها على  ة تصن ان م ة التي سوف نتناولها وإ حوث التحلیل ذا نظرنا إلى ال وإ

التالي ة وجدناها  ة النص ات التحلیل   :المستو

  المستو   الموضوع

 الضمائر -
 .اإلشارة -
 .الموصول -
 .الحذف -
  التكرار -

-  ،  .الدالليالنحو
، الداللي -  .النحو
 .النحو  -
 .النحو الداللي -
  المعجمي النحو  -

  

                                                             
رت د بوجراند -)1( ، عالم الكتب للنشر والتوزع، القاهرة  1، النص والخطاب واإلجراء، تحقی تمام حسان، رو

   . 103، ص 1491
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ة، وجدنا أنها تتعامل في ضوء هذه  ا اإلحالة أو المرجع ذا نظرنا إلى قضا وإ

ات  ذا ضام ، فالكلمة تت)الداللي - المعجمي-النحو (المستو مع أخر لتنتج الجملة، و

حمل داللة، الجملة ترت بجملة أخر ل ل من الكلمة والجملة والنص  ا أیتولد النّص، و مّ

ات النّص بوصفه نظامًا أو أدوات استقرار النّص ورسوخه، فهي ما تر  السر في ث

ة، اإلحالة،  رها علماء النّص، مثل أدوات العطف، المرجع أدوات التماسك النصي التي ذ

ة ه  .)1(اإلبدال، الحذف، التكرار، والعالقات المعجم ا العنصر األول الذ سنطرق  أمّ

ة ال إن. اإلحالةاب أدوات االتساق لندخل إلى التحلیل النصي  تي تمثل وسیلة المرجع

ة اإلحالة في إنشاء التماسك الداللي نمن وسائل التماسك ال صي، ومن ثمّ تمثل أهم

  .للنص، فاإلحالة من العناصر المؤثرة في تماسك النّص

ة اإلحالة في  تحقی التماسك الداللي للنص صادرٌ أساسًا من منطل أن  وأهم

ٌ داللي  اإلحالة شيء ق... را طا ست اإلحالة فق هي ال  ع ل الط ه را بنیو آخر، و

یبي وعامل زمني ونه عامل تر ال في تماسك النّص، بل  وسنبدأ  .)2(التي تقوم بدور فعّ

ر اإلحال حث في ذ   .ة ودورها في التماسكهذا ال

ر عند االتساق من الفالسفة  النشا الف ل من اهتم  ا التي شغلت  من القضا

النشا اللغو عنده من النحاة موعل والمناطقة ل من اهتم  ذلك  اء النّص، وشغلت 

ة اإلشارة واإلحالة في الكالم مختلف فروعه وغیرهم، قض الغیین، وعلماء اللسان    وال

رة، تشتمل على نوعین من العناصروهي ظاهر  ل منظومة ف إشارة : ة تقع في أساس 

حال ةوإ وتتسم دراسة . ة، وهما وجهان البد من النظر فیهما عند دراسة الداللة اللغو

                                                             
، ج: ینظر -)1( م الفقي، علم اللغة النصي بین النظرة والتطبی حي إبراه    . 64، ص 1ص

   .71المرجع نفسه، ص  -)2(
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مها  ح ةالنصوص قصد إقامة النحو الذ  ة عمل المضمرات  أهم ف ان   الغة في ب

  .)1( فیها من حیث الر والداللة

ة لإلحالة هي تلك النظرة التي ینظر فیها إلى عالقة  إّن  ة التقلید النظرة الدالل

انات في العالم، في حین أّن عالقة اإلحالة ارات في النص   اإلحالة على أنها تر الع

ز على وجه الخصوص  ارات في أجزاء مختلفة من النص، وسنر داخل النص ترا الع

لة .)2( الضمائرعلى  لة مصطلح، وهناك تداخل لعدة  ولكن مش احث مش اإلحالة لد ال

لة في مصطلح التماسك لكونه نفسه عمصطلحات ت طي في األخیر معنى واحد، فالمش

ك هاق واالتساق نفستساال هذا دلیٌل واضٌح على أّن عدو التداخل ، مصطلح الس

احث في استخدامه . المصطلحي انتقلت إلى اإلحالة ات التي یواجهها ال ال فأولى اإلش

ا هي تداخله مع مصطلٍح آخر وهو  ا سبب "المرجع"لمصطلح اإلحالة مصطلًحا نقًد ، أمّ

  References عن عدم الدقة في ترجمة المصطلحین -في رأینا–هذا التداخل فهو ناتٌج 

Referent قابلها من ة إلى  Referentو  Reference في اللغة االنجلیزة وما  في الفرنس

ة، فتارة یترجم مصطلح  ما "اإلحالة:"بـ Referenceالعر ذلك الحال ف المرجع، و ، وتارة 

اإلحالة  Referent  یخص مصطلح ضًا  ، في آٍن واحد، وهذه والمرجعالذ یتم ترجمته أ

ل المصطلحین مترادفین ا ستخدم  ، حیث  ضًا ة في الترجمة تمتد لتشمل المفهوم أ ال إلش

ستخدم  مفهوٍم آخر، وقد تبین لنا من خالل اطالعنا على ألمفهوٍم واحد، و حدهما 

ة الترجمة، أّن  عود إلى السّ  االختالفات الكثیرة التي طالت بن ما  سي فیها إنّ بب الرئ

ذاتها في مجاٍل إلى آخر، والذ یتغافل عنه المترجم  Referenceاختالف مفهوم اإلحالة 

غه االسم  یزه على ص ین تر انًا أو یخل بینه و ، التي  Referenceأح في االنجلیزة مثًال

حیل أو یرجع أو معن Referتعني المرجع أو السند واإلحالة أو االستناد من الفعل  ى 
                                                             

ه(ناد، نسیج النص الز األزهر -)1( ون  حث في ما  ز الثقافي العري للنشر، بیروت، 1) الملفو نصاً  ی ، المر

   . 115، ص 1993لبنان، 

ي، ص : بول، تحلیل الخطاب، تحقی.براون، ج.ج -)2( طي، منیر التر    . 244دمحم لطفي الزل
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جد التمییز  .)1(شیر فیترجمه دون تمییزه إلى المعنى المعجمي من المعنى االصطالحي ووُ

ة اللغة الشعرة  Referentو  Referenceبین مصطلحي  تاب بن ون في  على أدق ما 

وهن، من حیث المفهوم والترجمة، والذ ترجم   وهن دإلى المرجع، وحد Referentلجان 

ا أنهمفهوم ال ما هو في حد ذاته، أمّ ه أ الشيء الواقعي  فقد ترجم  Reference المشار إل

ة التي یدرك  ، وحدد مفهومها على أنه المقابل النفسياإلحالةإلى  للشيء أو الظاهرة الذهن

ین هذا من خاللها المرجع و  وهن إلى رأ العالمین اللغو ه  دن وجأالتحدید استند ف

معنى الدال الذ  ن میزا بین التصور الذهني والمرجع فيلذاورتشاردز ال عالقتهما 

  .)2( وحده) الذهني التصور(حصر أغلب اللسانیین في اإلحالة 

اتفي فاإلحالة تمثل     عضها في  اللسان ة ب ة التي تر العناصر اللسان العالقات الدالل

ل من  ضًا ش یبي، وهي أ الالمستو التر ه  أش ستبدل  صلح أن  ما  التكرار النحو 

نتنا من التعرف على اإلحالة وعناصرها، إذ  ، فالقصائد التي بین أیدینا م الضمائر مثًال

  ، وهاء الغائب...هو: وضمائر الغائب...أّن القصائد تعتمد على ضمیر المخاطب، 

تشف من خالل اإلحصاء لإلحاالت على: وضمائر المتكلم معرفة مد  أنا، نحن، وسن

  .)3( شیوع ضمائر على حساب أخر 

ة إلى ة حسن المرجع   :ولقد قسم هالیدا ورق

ة -1  ).الخ...هم -هي -هو -نحن -أنت -أنا: (Personnal :الشخص

 ).الخ.. أولئك -هؤالء -هذا: (Demonstrative :إشارة -2

 .)4( )الخ... أكثر -أفضل( Comparative :مقارنة -3

                                                             
س، -)1( ا أحمد موسى، اإلحالة شعر أدون ، سورا، 1دال ن للتألیف، والترجمة والنشر، دمش    2010، التكو

   . 23 - 22ص 

   .24المرجع نفسه، ص  -)2(

ل، ص : ینظر-)3(    . 185نعمان بوقرة، الخطاب األدبي ورهانات التأو

ل، ص : ینظر  -)4(   .185نعمان بوقرة، الخطاب األدبي ورهانات التأو
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ة واإلشارة على ح ولقد ساب المقارنة في القصائد التي ثرت الضمائر الشخص

ة اللة رزقة  صدد دراستها نحن غرني و ینسحب لـ هن والجداول التي  )*(في دیوان 

ة وسنعرضها  عض القصائد من ضمائر شخص ص ما جاء في    :شارةإ تلخ

 حساب اإلشارة على ضمائر وظفت الشاعرة )1( :معراج البوح"ففي قصیدة 

ة   :الضمائر الشخص

ة   الضمائر اإلشارة  الضمائر الشخص
عت هذه النجوم توشي -  /  .ر

الما هجوف -   .زادتني هنا إ

  

  :انت الضمائر على النحو التالي )2( ":مرم العذراء"ففي قصیدة 

ة   الضمائر اإلشارة  الضمائر الشخص

م حإن قلت نحن الیوم في ر 
  ...ملأالثر 

نت  - الذ سمك السماءأما   حلف 
القدر - شناهنا أظفارنا   ...ن
ة للموت - ا  .تتلو هناك الف ح
الذ قلبي طهور -   ..اآلن اقسم 

  :)3( "تیل الموتاتر "ففي قصیدة 

ة   الضمائر اإلشارة  الضمائر الشخص
 ..هي نإمعتزة بجراحي  -
األسأ -  ..التف ىـنا 
ضمیران من الضمائر  -

 .األرض سنبلةبهذه  -
بدنو فمد -  .ة هذه اآلهات في 
ه  - ي الذ تخف ح ال الصمت 

                                                                                                                                                                                         
غرني و ینسحب و قبله دیوان مشترك 19/03/1989ولدت سنة  -(*) عین أمقل تامنغاست، لها دیوان  عنوان ، 

ني ، ودیوان الالزورد  عنوان في الحالتین احتو ع ،  ة تحت الط ارح النخل ، ولها روا   .ت

نسحب،  -)1( غرني و ة اللة رزقة،  رة، الجزائر، 1هن س اعة والنشر،     .39، ص 2014، دار علي بن زد للط

   .43-42المصدر نفسه، ص  -)2(

  .48- 47- 46-44المصدر نفسه، ص   -)3(
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ة   .أضلعنا  )أنا-هي(الشخص
األس -  .لتف في وجعيأ ىهذ أنا 
 .ال تدر هنا ولهي... -
م -  .صحو فؤاد هنا دوني یخاط
 .الوهم تغرني الثر  في جرح هذا -
ع -  .فنيز فاللیل جن وهذا النا 
ح  -   .رتلهاأهذ صالتي تساب

  :)1( "العمر مغتراً مد سأظل "قصیدة 

ة   الضمائر اإلشارة  الضمائر الشخص

ًا -   فأنا قد أشعلت من حرفي له
  )ضمیر المتكلم أنا(

ه -  .الصمت هنا ففي 
ا -  ...من هنا الر
ا عل -   ل الذ في الرؤ رت

  :)2( "هدیل األحالم"قصیدة 

ة   الضمائر اإلشارة  الضمائر الشخص

  / -  حلم الهو ا لملم شتاتي أنت -

  :)3( "احتراق اللیل"قصیدة 

ا الته :تحتو على رر –أنت القدر .. لیل أنتب  ة م   .ضمیر الشخص

  :)4( لمحارب األقصى ةعود: "الضمائر في قصیدة

ة   الضمائر اإلشارة  الضمائر الشخص

 .ونحن ما بین أعشاب الور  -
 .فأنت إشراقه وثورتها -

 ...األرض سقي شرایین هذ -
 .األصنامملي على هذه 

                                                             
غرني  -)1( ة اللة رزقة،  نسحبهن   56-55- 53- 50، ص و

  59المصدر نفسه، ص   -)2(

  64المصدر نفسه، ص   -)3(

  .65-64المصدر نفسه، ص   -)4(
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ل شيء أنت فحوانا -  .فقري 
  فأنت خطوتنا األولى -
  )ضمیر المتكلم أنا(

طن هذا الحوت -  .قد جئت من 
 .إذا أمطرت وجه هذا الوصل -
غي هنا دوحة األشواق -  .ت
س هذا الرمل - واب  .ومن 
ه  -  ..في ظل یوسف هذا الت
  ...حنتهتقول مهال فهذا القدس م -

ادت أن تلم ل قصائد الشاعرة و ره النحاة من ضمائر  فالضمائر في  ل ما ذ

ثیرة أهمها مات    :)1(فالضمائر عند النحاة تقس

  :حسب النط في اللف

  

  

  

   

                                                             
ارم، المدخل إلى دراسة النحو العري، : ینظر -)1( اعة والنشر والتوزع، القاهرة، 1علي أبو الم ، دار غرب للط

  .264، ص 2007

 الضمیر

 مستتر ظاهر

 متصل

لمة( )جزء من   

 منفصل

)لمة مستقلة(  

 جوازاً 

)حل محله الظاهر(  

اً   وجو

حل محله الظاهر( )ال   

 الضمیر

 المخاطب المتكلم

 جمع

 الغائب

 مثنى مفرد ما فوق  مفرد

ر ر مؤنث مذ  مؤنث مذ

 مثنى مفرد جمع

حسب المرجع  
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ة، وتؤثر ترجمة إلى ا الدراسة الحأمّ  ة ستكون على أنواع اإلحالة، اإلحالة الداخل ال

ة اإلحالة ال عرف علماالإلى العنصر العد ، و أنه استعمال  هذا المصطلحاللغة ء ح

ارة أخر سوف تعمل الحقًا في النص لمة أخر أو ع ارة نشیر إلى  أما  .لمة أو ع

ة داخل  Endofora مفهوم مصطلح معنى العالقات اإلحال ة  فیترجم إلى اإلحالة الداخل

الرجوع إلى ما سبص سواءً النّ  اإلشأكان  ّ  أم  أتي داخل الن ص، وهي ارة إلى ما سوف 

س هذا المصطلح  ة، وع س اإلحالة الخارج ترجم إلى اإلحالة  Exdoforaع ُ الذ ی

ة التي تشیر إلى  شیر هذا المصطلح إلى األنما اللغو ة، خارج حدود النص، إذ  الخارج

اق  الموقف الخارجي عن اللغة، فنر أن هذا النوع من اإلحالة یتوقف على معرفة س

حال إ الحال أو األحداث والمواقف التي تح ن معرفة المُ م ه من بیالنص، حتى  ن ل

اء  سات األش النصوالمال طة    .)1( :المح

  .)2(: نفهم مما سب أن اإلحالة تنقسم إلى

  

  

  

  

  

احثان هالیدا ، وهو أّن  ستعمل ال ة حسن مصطلح اإلحالة استعماًال خاصًا ورق

ل، إذ ال  ان نوعها ال تكتفي بذاتها من حیث التأو فما  من العودة  دبالعناصر المحیلة 

                                                             
، ص ص: ینظر-)1( م الفقي، عالم الفقه النصي بین النظرة والتطبی    . 40حي إبراه

   .41المرجع نفسه، ص  -)2(

 إحالة

ة( )إحالة داخل ة(  ) إحالةخارج

ة )خارج  

ة( )إحالة قبل ة(  عد )إحالة   
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ل لغة  لها، فتتوفر  ه من أجل تأو ة طإلى ما تشیر إل ة على عناصر تملك خاص ع ب

احثین   .اإلشارة وأدوات المقارنةالضمائر وأسماء : اإلحالة، وهي حسب ال

سیین  ة، وتنقسم إلى نوعین رئ ة، : وتعتبر اإلحالة عالقة دالل اإلحالة المقام

ةواإلحالة ال ة إلىنص ة : ، وتتفرع الثان احثان رسمًا إحالة قبل ة، وقد وضع ال عد حالة  وإ

  .)1( :مسیوضح هذا التق

  

  احالة إلى خارج النص

 

  

الرجوع إلى المخط األصلي في الكتاب   )2( :و

  

   

                                                             
ات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -)1(    .17- 16دمحم خطابي، لسان

س، ص   -)2( ا أحمد موسى، اإلحالة في شعر أدون   .84دال

 اإلحالة

ة( )المقام ة(  )النص  
.إحالة داخل النص  

 النص

)إلى ساب(  

ة  قبل

)إلى الح(  

ة عد  

Reference 

(Textual) 

endophora 

(Situational) 

exophora 

(To following text) 

cotaphora 

(to preceding text) 

anaphora 
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بیرًا على اإلحالة الضمیرة، إذ تستعملها  اللة رزقةاتكأت الشاعرة  اتكاءًا 

ما تستعملها في  ة الواحدة،  ة في تحقی التماسك داخل الوحدة النص المرسلة أداة أساس

ونة للنص الكلي ة الم   .تحقی التماسك بین الوحدات النص

نسحب"ففي دیوانها  غرني و زت على " ُ ة، إذ ال اإلحالةتجدها ر تكاد جملة ال قبل

بیر  ففي .)1( ة واحدةر دون إحالمت القصیدة الواحدة من هذا الدیوان نجد ورود عدد 

ة، فمثًال في القصیدة األولى التي حملت عنوان مة آخر اللیل: "لإلحالة القبل ان ": ترن

ة على النحو التالي   :وجود اإلحالة القبل

  

  

  

  

عودان على الشاعرة) هاء(والضمیر : تعود هذه اإلحاالت إلى الضمیر أنا   استعملتها 

   

                                                             
، الترا: ینظر -)1(    .98النصي بین الشعر والنثر، ص  زاهر بن مرهون بن ضیف الداود

 األمل

 عیناه راحت على األلواح ترسمني

ه سرا وفي القبل  في وهم ألعا

عزفني  ار  فه راح لألو وط  

عه  فالتف ظلي خجوال راح یت  

هاجت أنامله نحو تناشدني   

شوقا تجرع مني عوده غزلي   

 

 الشاعرة

ة اللة ( هن

 رزقة

عرفني ات  تاب  .هرت خوف   

حار بت أعرضها ل   جمعت 

في شمسها  تدفأت فوق 

 سنابلي للور أشعلتها حلما

ة ...حتى رسمت لها حاد  

 لحظة موتي بت أحملها

ك  أهفو إل

ك من أبد  أهد
 



اته                                                                  :   الفصل األول   االتساق وآل
 

 
28 

ة انت فقد تنوعت اإلحاالت بین اإلحالة القبل بیراً ، التي  ة  وجودها  عد واإلحالة ال

عض القصائدلالتي تضاء   .)1( :ت نسبتها، وهذا إحصاءً ل

  عدد اإلحاالت ونوعها  عنوان القصیدة

مة آخر اللیل -  .ترن

 .همسات الروح -

 تأسف األلف -

ة  -  .البیدغنائ

ا زمان وارتحل -  .أرخ شراعك 

 .سأظل مد العمر مغتراً  -

  .هدیل األحالم -

  ]إحالة 22[

  ]إحالة 12[

  ]إحاالت 09[

  ]إحالة 34[

  ]إحالة 11[

  ]إحالة 19[

  ]إحالة 18[

ة اإلحصاء، عدد اإلحاالت  عض القصائد فق وصل إلى فحسب عمل في 

ة] إحالة156[ عد ة، وعدٌد قلیل منها  لها إحاالت قبل  ، ًا   .تقر

ة التي تقاسم تناولها مفهومًا وأدوات ت ییر عفاإلحالة ظاهرة من الظواهر الخطاب

س  ٍل  ش مهما وحدیثهما، وهي  ران الفلسفي واللغو قد اإلحالة عالقة تقوم بین «: الف

 ٍ ه الخطاب، إن في الواقع أو في المتخیل أو في خطاٍب ساب حیل عل الخطاب وما 

  .)2( »الح

ه في إحصاء اإلحاالت،  ع الذ قمنا  عض اإلحاالت الموجودة  أوومن التت نقول 

اعتماد الروا  أّن یوان یتبین في هذا الد ح نصًا عندما تترا أجزاؤه  ص تمل و النّص 

قف في حدود الجملة  عضها  ة، وهذه الروا تختلف من حیث مداها ومجالها، ف اإلحال

عضها یتجاوز الجملة الواحدة إلى سائر  الواحدة، یر عناصرها الواحد منها األخر، و

                                                             
نسحب، -)1( غرني و ة اللة رزقة،    .59-53،57-33،51- 23،32-19،22-13،14،17 صهن

ل -)2( ،    أحمد متو ة والنم فة والبن ة دراسة في الوظ ة للعلوم 1الخطاب وخصائص اللغة العر ، الدار العر

   .73: ، ص2010ناشرون، بیروت، لبنان، 
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یب اللغو الجمل في النص، فیر بین ع اعدة من حیث التر  ولكن، ناصر منفصلة مت

ه أشد االتصال من حیث الداللة والمعنى، فاإلحالة عامٌل  ما یناس الواحد منها متصل 

امالً  م النّص    .)1( ح

ع ولقد ة  ین على قدر ما حظیت المشیرات المفتاح بیرة من الفالسفة واللغو ة  نا

ة، وما  واجهوه في تعیین خصائصها من مشقة، فالمثیرات لقوا في دراستها من صعو

عقدها مع  ة العالقة التي  النظر إلى نوع ة المتكلم  وحدات متمیزة ومفیدة للكشف عن ذات

ة التي یجر فیها القول ة والثقاف عة المقامات االجتماع ه وفقًا لطب ه أو مخاطب   .)2( مخاط

جزء  االتساق هو الترا بینفالضمائر واإلحالة تعبر عن االتساق النصي، ف 

د على  أنام وآخر من أجزاء النص، ومن اله ة ال تنحصر في هذا الترا أنّؤ ّن النص

، وتستمر نقا  مة من هذا الترا س البناء الداخلي للجمل وسائر وحدات النص أقل ق فل

  ليمن نقطة إلى أخر في النّص على الصعید الدال أالترا أثناء حدوث الخطاب، 

وهذا الترا الحاصل عن االتساق هو الذ یجعل السامع أو القار قادرًا على إرجاع 

ة ارة  النحاة العرب ،العناصر المنس ع وت عنها أو المفسرة  فالدیوان الموجود  .)3( المس

ال یخلو أبدًا من اإلحالة والضمائر، وهذا ما ترك من حواسنا في انجذاب نحو  أیدینابین 

ل .. هذا الدیوان، وهذا االنجذاب والتقبل من السامع أو القار  وجود االتساق بین أجزاء 

عضها على  ل اإلحاالت لكثرتها، فاخترنا  ام  م واإلح قصیدة مع أننا لم نستطع التح

عض اآلخر   .حساب ال

                                                             
   . 124األزهر الزناد، نسیج النص، ص ینظر، -)1(

ات وتحلیل الخطاب   -)2( م، التداول ، منتصر أمین عبد الرح مة(حاف اسماعیلي علو نوز 1، )حوث مح ، دار 

ة للنشر، عمان، األردن،    .183، ص 2014- 2013المعرفة العلم

ة الع  -)3( ة، ینظر، دمحم الشاوش، أصول تحلیل الخطاب في النظرة النحو ة للتوزع، بیروت، 1ر ، المؤسسة العر

  .150، ص 2001لبنان، 
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  :دالـــستباال

احثون االستبدال النحو ممّ  ون الم ا تناوله ال اصرون، فأولوه اهتمامهم لكونه عاللغو

صال الدالالت شّ  ل وسیلة مهمة من وسائل التعبیر، والتنوع في اإلحاء والتفنن في إ

احث مرورًا إلى ذهن المتلقي   .)1( التي تكمن في ذهن ال

ة تتم داخل النص عنصر آخر ؛فاالستبدال عمل ض عنصر في النص  ه تعو . إنّ

عد االستبدال  ه یختلف عنها في أنَّ  عالقة اتساق، إالّ  -حالةشأنه في ذلك شأن اإل–و

ارات، بینما اإلحالة  لمات أو ع ونه عالقة تتم في المستو النحو المعجمي بین 

ة تقع في المستو الداللي عتبر االستبدال من جهة أخر . عالقة معنو ة  و وسیلة أساس

ة داخل النص، تعتمد  ونه عمل ستخلص من  على أّن أنه نصي، في اتساق النّص، 

ة، أ عالقة بین عنصر متأخر وعنصر متقدم، نصي حاالت االستبدال المعظم  قبل

ًا من مصادر اشتقاق النصوص عدُ االستبدال أساس ه  ناءً عل   .)2( و

ارة أخر  واالستبدال عند هالیدا ع ارة  ن استبدال ع م ة حسن یران أنه  ورق

سمى علم (داخل النص،  وال تختص هذه النظرة بهما، فهنالك توجه عام في تحلیل النص 

ة ات النص االستبدال نقسم االستبدال إلى ثالثة أنواع. )3( لسان   :و

تم استعمال العناصر : االستبدال اسمي-أ   .Same, ones, one :و

مثله استعمال العنصر: بدال فعلياست-ب   .do :و

ه العنصران: استبدال قولي-ج ستعمل ف ل منها سنضرب له مثاالً  So ،Not :و   :و

                                                             
، وجوه االستبدال في القرآن الكرم -)1( ة(عز الدین دمحم الكرد ة تعلیل ة وصف ، دار المعرفة، بیروت، 1، )دراسة لغو

   . 8، ص 2007لبنان، 

ات النص، ص  -)2(    .19دمحم خطابي، لسان

ي، تحلیل الخطاب، ص جورج بول، براون، ال  -)3( طي، منیر التر   .240زل
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May axe is too blunt Imustretn sherperone 

  حادة أخر ] فأساً [قتني أسي جد مثلومة، یجب أن أف

ان أن  وفي  )axe(األول حل محل  مثالة من النفي الجملة الثا one)(غنيٌ عن الب

، ففي هذین  )(kowsالفعل ) (doesالفعل  محل حلآخر وارد في مثال  الجواب عن سؤال

  :المثالین نوعا االستبدال اسمي وفعلي، واآلن سنضرب مثاًال لالستبدال القولي

Of course you agree to have a battle. Tweed ledum said in a calmer tone I suppose 

so the other solkily replied. As he crawled out of the umbrella 

صوت هادال شّك أنّك تواف على وقوع م د لدوم  ة؟ قال تؤ   :عر

  زاحفًا خارج المضلة. أجاب اآلخر مستاءً "افترض لك 

  .)1( You agree to have a hattle:محل قول برمته) so(ففي هذا المثال حل العنصر 

م الفرق بین اإلحالة واالستبدال، فلقد اعتبر  ن تقد م ة المصطلحات  ولفك صعو

ل  هالیدا وحسن أّن  ه  الفرق بین اإلحالة واالستبدال فرٌق یرجع إلى المستو الذ تتم ف

غ اللغ ل عالقة مجالها الص ات، وهو و ظاهرة، فاالستبدال  ة، من قبیل المفردات والمر

ة، وهي تتم في المستو یتم في المستو الم ، أما اإلحالة فهي عالقة معنو عجمي النحو

ل التالي الش وضحان الفرق    .)2( :الداللي و

ة م        نوع العالقة االتساق   المستو الذ تتم ف
-------------------- --------------------  

 في المستو الداللي          اإلحالة -
  في المستو النحو           االستبدال -

                                                             
ات النص، ص -)1(    .20، 1دمحم خطابي، لسان

ة، ص   -)2( ة العر   .132دمحم الشاوش، أصول تحلیل الخطاب في النظرة النحو
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ة  ة دالل ون الثان ة و ة معجم ون األولى نحو ولعل التمییز بینهما اعتمادًا على 

قتضي الداللة والمعنى والتحدث عن  ار التحدث عن األول  اعت  ، فًا فاسدًا ة تصن معنو

غ  قوم على الص ة أوالثاني  اغة اللغو   .)1( الص

ل لغو في إطار وحدة  واالستبدال ة أو نتیجة إلحالل ش كبر عن طر أعمل

ل آخر عرف . ش ة تحل «: أنه Substituateالبدیل " بلومفیلد"و ٌل لغو أو خاصة نحو ش

ة محددة ال  -تحت ظروف اصطالح محل أ قوة من أفراد قسٍم معین من األش

ة    .)2(»اللغو

ما وظفته الشاعرة نلخص    )3( :عض االستبداالت الموجودةوقبل التفصیل ف

 استبدال اسمي: 

  .امرأة ←مرم: استبدال -

ال  ←الموت الاستبد -   .اغت

  .ءلهااالضمیر المتصل   ←نجمأ: استبدال -

 استبدال فعلي:  

  .أتصدقین ←أو تؤمنین :الفعل: استبدال  -

  .)فعل أمر(انتفضي  ←   هز  : استبدال الفعل -

  .متعني ←  طرني   :استبدال الفعل -

لمة ف لمة  ، ووّظفت استبدال )سواءً اسم أو فعل(قد استعملت الشاعرة استبدال 

معنى  ه من هذا )المشابهة(معنى  التفصیل االستبدال مع الشرح لما تعن ر  ، وسوف نذ

                                                             
ة، ص   -)1( ة العر   .133، 132دمحم الشاوش، أصول تحلیل الخطاب في النظرة النحو

ة المعاصرة،  دمحم -)2( ز الشروق لإلنتاج العلمي، القاهرة، 1حسن عبد العزز، الر بین الجمل في اللغة العر ، مر

   .106، 105، ص 2003مصر، 

ة -)3( نسحب، ص  هن غرني و   .38، 36، 44، 42اللة رزقة، 
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ان على اال :االستبدالفنوعا االستبدال،  تبدال القولي، إذ لم نقل ساالسمي والفعلي طاغ

ًا في قصائد الشاعرةأن هذا األخیر غیر موجو    .د تقر

ٌع وتغییرٌ ر لقد استعملت الشاع ة االستبدال في معظم قصائدها، وفي تناولها هذا تنو

ون ب عض الكلمات لكي  مًا متسقاً ل حیث ال نجد تكرارًا لنفس ناء القصیدة بناءً مح  ،

یجعل للقار رصیدًا ضًا االستبدال منع القار النفور من القصیدة، وأالكلمة، فاالستبدال 

، ففي قصیدة  قًا مصطلحات جدیدة من نفس معنى الكلمة المطروحة سا زوده  ًا و معرف

  :تقول الشاعرة )1("مرم العذراء"

أن هللا ینصر من له   .لو لم أكن أدر 

سعى یر    .د الغاصبینیم غالسعي 

  ! ؟...أو تؤمنین

أّن هللا ینصر من له، وذلك الضمیر اله" هللا"استبدلت الشاعرة لف الجاللة  اء، 

  .لتجنب التكرار

  :واستعملت الشاعرة في نفس القصیدة

م األوجاع مج   .الرؤ ل في دمي  ئا مر

  ..إن قلت نحن الیوم في رحم الثر أمل

ن اهب الزمن الحز   .قاوم في المخاض غ

ینونة امرأة    ..تهفأمل یراود ظله 

                                                             
ة -)1( نسحب، ص  هن غرني و   .42اللة رزقة، 
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رة ولفظة امرأة عامة، " مرما "استبدلت الشاعرة االسم المعرف  بلفظة امرأة ن

ه الشخص المناد إل   ومرم خاصة 

ع إطالق )ظله (،لضمیر الهاءااستبدلت لفظة أمل .یراود ظله مل أ- وقد نستط

ضًا على الكلمات التي تنش هلمة استبدال أ ما ذلك ، فمثال ةالمعنى والدالل في ا

  :في قولها )1( "ءمرم العذرا"استعملته الشاعرة في قصیدة 

ید الغاصبین سعى برغم    .السعي 

  .! ؟..أو تؤمنین 

[....]  

ن ة الوطن الحز ا الجرح ترسم وجه غر   وعلى مرا

  .! ؟..أتصدقین

لمة أو لمة المستبدل منه ) المستبدل(ن یتؤمن فلقد استبدلت الشاعرة 

ه بین اللفظتین في المعنى والداللة، حیث نجد ..قینأتصد مان أ؟؟ وذلك لقوة التشا ّن اإل

فالكلمتان لهما عالقة وطیدة بینهما، ومن خالل ) أتصدقین(هو التصدی ) نیتؤمن أو(

لمة  لمة " تؤمنین أو:"النط  ع الذ ن" أتصدقین"و نا من أن نمحس بذلك الخ الرف

  .ل الدالليفي نفس الحقنصنفهما 

لمة ال ال : بـ )المستبدل(ت و مواستبدلت الشاعرة    .)2( :في قوله) مستبدل منه(اغت

ال ة للموت في سفر اغت ا   .تتلو هناك ألف ح

                                                             
ة-)1( نسح هن غرني و    .44، 42ب، ص اللة رزقة، 

  .44المصدر نفسه، ص   -)2(
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ال له عالقة  االغت لمة الموت  ع الشاعرة للمفردات من جهة، ومن  فاستبدال  بتنو

عادجهة أخر  فسد الالتكرار عن  إ الض التكرار الذ  لمة معنى قصیدة و القصیدة، ف

ال ال مصیر للموت وسبب له،  االغت والشاعرة تدخل ضمن إطار معنى الموت، فاالغت

  .)1( :تتناول االستبدال في قولها "الضائع رعشة الحلم"في قصیدة 

  .منازلها تمد هنا أنجمٌ شاب

لمة    ".الهاء"المتصل الضمیر " نجمأ "استبدلت الشاعرة 

  : ضاً أوتقول 

ك بجذع النخلة انتفضي   .هز إل

لمة ُهز  ) المستبدل(استبدلت الشاعرة هز ) فعل أمر(، وانتفضي )فعل أمر( ف

اهتزاز النخلة یولد تغ)مستبدل منه( )انتفضي(بـ القوة والتغییر   :یری، وذلك لتشابههما 

ضًا تغییر ) تساق الثمار( ، واالنتفاضة أ ة تغییرًا ون إلى الحر ، فانتقال النخلة من الس

، (، ففعال األحالممن نوم العرب إلى القوة والدفاع واسترجاع الحقوق وتحقی  هز

ون ) انتفضي التغییر وعدم الجمود والس   .یدالن على األمر 

ضًا االستبدال في قولهافووظ   )2( :ت الشاعرة أ

طر  اُ ما عاد    ني عودًا إذا ٌضر

  .عني حلمًا إذا رشفمتما عاد 

                                                             
ة  -)1( نسحب، ص  هن غرني و   .36اللة رزقة، 

  .38المصدر نفسه، ص   -)2(
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طرني لجملة فعل  الفع+فاستبدلت الشاعرة الفعل  مفاعل،  عني لعالقتها بنفس تل 

، فالشاعرة تنفي الطرب )الطرب والمتعة(الفرح  دعناإلنسان ة التي تنتاب لخالدالحالة ا

  .والمتعة، وهما یتشابهان في المعنى والداللة، فالطرب یولد المتعة

ابن مرم، حیث قالت )1(حوفي قصیدة همسات الرو  سى  : استبدلت الشاعرة اسم ع

م في نخب النبوءات سى بن مر   .ع

ال عیر    )2( :وذلك في قولها، "الهاء"متصل الضمیر واستبدلت لفظة ال

عیر حداء هز    . هراكإّن ال

ات    :وفي األب

حار تبث  قى ال   .البید زالتيی

ف سیدها مامته في    .قالت 

إحاسهنا ظهور اال مامتهتبدال  لمة  ة، ف عد ة أو  الضمیر هاء المستبدل ،الت قبل

حار ضًا لل   .منه جاء تعو

لمة ال ضمیر متصل الهاء، مو سیدها، فهنا آثرت الشاعرة استعمال امة ُعوضت 

ة، لتحقی اتساق النص من خالل إحداث الضمائر فظللا دةمثل هذه اإلحاالت لتجنب إعا

قي  ل بیت نغم موس   .)3( :اوفي قوله. الموجودة في آخر 

حر عیناه قد ظلت تراقبنا   .فال

الضمیر المتصل الهاء حر    .استبدلت الشاعرة ال

اّن االستبدال في معظم قصائد الدیوان هو استبدال  ن القول  م ) أسماء(ومن هذا 

ل موسع، فاالستبدال الغالب )الهاء(ضمائر تعود علیها  ش ، وهذا ما تناولناه في اإلحالة 
                                                             

ة-)1( نسحب، ص  هن غرني و    .17اللة رزقة، 

   .18المصدر نفسه، ص  -)2(

  .19المصدر نفسه، ص   -)3(
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ة،  عد ة أو  الضمائر، وتكون إما إحاالت قبل ات ففي هذا الدیوان هو استبدال  ل آل

ن عضها باالتساق لها عالقة  م عض، إذ ال  ة االستبدال عز ال ، فآل ل واحدة عن األخر

ات  ل آل تحق االتساق وتحق الر بین أجزاء القصیدة الواحدة، ومن هنا تتداخل 

الضرورة حضور اإلحالة الرفاالتساق، فحضور االستبدال ال ین ... ، الوصلي 

ضًا في قصیدة عودة لمحارب   :هر فيظ )1( :األقصى فاالستبدال أ

األقصى. تقول مهالً، فهذا القدس محنته لمة القدس    : تقول .هنا استبدال 

انا زتن ا   .)2( :إلى أن تقول .من حیرة األقصى ح

  تقول مهالً فهذا القدس محنته

ة اكین في األقصى مهد   ل الس

األقصى تارة وتارة ترجع إلى   ←القدس ،معناها األولفلفظة القدس تستبدل 

  أقصى

ظهر  لمة ال  لمة  عض القصائد فقفاستبدال  ، بل ظهر في    ..ثیرًا

، فاالستبدال یهدف إلى تولید الجمل عن طر إحالل  07ولم تتجاوز  ًا مرات تقر

ة  ة التحت ل من تغییر في البن ع هذا التغییر في الش ما یتت ان آخر،  ون لغو م م

ل ارة، واالستبدال له جانب جمالي ش عًا ع يللع ضًا تنو حق أ ، و ع اللغو ن طر التنو

المقام غ والتراكیب، ومفهوم االستبدال مرت  ل على مستو األدوات والص   .)3(في الش

   

                                                             
ة  -)1( نسحب، ص  هن غرني و   .67اللة رزقة، 

  .68المصدر نفسه، ص   -)2(

، وجوه االستبدال في القرآن الكرم، ص  -)3(    .194ینظر، عز الدین دمحم الكرد



اته                                                                  :   الفصل األول   االتساق وآل
 

 
38 

  :ذفــالح

ابها أ دارس، لتحلیل  عتبر طرق  ع المهمة التي  الحذف من المواض

ین خاصة، فعبد القاهر الجرجاني  م عند النحو ة ُعرضت منذ القد النصوص، فالحذف آل

ه السحر، فإنّك «: قول ف ه  اٌب دقی المسلك لطیف المأخذ، عجیب األمر، شب تر هو 

ر أه  ر، والصمت عن اإلفصترك الذ   .)1(»[...]إلفادة لة أزد دافح من الذ

الت في  حدثه من تأو السحر لما  ّشه عبد القاهر الحذف  ففي هذا التعرف 

قول هوقد تناول. ذهن القار  ة حیث  ه اجتهادات لغو تا ضًا تمام حسان في  الحذف «: أ

رادة تجنب  ة معینة، منها تجنب اإلطناب، وإ ة التي ترمي إلى غا الغ أحد األسالیب ال

العنصر المحذوف ومنها االعتماد على  لة القرائن، إذ ال حذف إال بدلیل، دالالتصرح 

  .)2( »وله أغراٌض أخر 

ه عن ال قول سیبو ون في اللف من األغراض)ه180ت(حذفو اب ما  : ، في 

حذفون الكل« عوضون مأعلم أنهم مما  حذفون و ان أصله في الكالم غیر ذلك، و ن  ، وإ

ستعمل  المهم أن  الشيء عن الشيء الذ أصله في  ستغنون   ومما حذف ] [...و

ُك : صله في الكالم غیر ذلكأو  اه ذلك، و  وال أدر  - لم  اأوأش الشيء عن  مّ استغنائهم 

ع، استغنوا عنها بترك  قولون ودَ قولون یدْع وال  هو  الحذف«و.)3([...]الشيء فإنهم 

فترض  غ  ة، وهذه الص عض المواقف اللغو یبي في  غ داخل النص التر إسقا لص

                                                             
، 1991، المعرفة للنشر، بیروت، لبنان، 2، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، )417ت(عبد القاهر الجرجاني  -)1(

   .106ص 

ة،  -)2(    .205، ص 2007القاهرة، مصر، ، عالم الكتب، 1تمام حسان، اجتهادات لغو

ه، الكتاب، تحقی عبد السالم دمحم هارون، ج  -)3( القاهرة، القاهرة مصر، 3، 1سیبو ة الخانجي  ت ، الناشرون م

  .24، ص 1988
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ن أن توجد في  م قًا للقواعد، ثم هي موجودة أو  یب، وتطب ، لسالمة التر ًا وجودها نحو

ة مختلفةمواق   .)1( »ف لغو

د حعض الدارسین المحدثین یو فصطلح الحذف متداخٌل مع اإلضمار، م«و 

ٍل منهما ألّن .. الحذف واإلضمار ، تقدیر ما ال وجود له في ظاهر الن في  ص اللغو

فرقون بین المصطلحین، إذ اإلضمار أو اال غة ما تتار هو سوالنحاة  أن یوجد في الص

غة ما تالمستمضمر أو الیدل على  شتر أن یوجد في الص ر، أما في حالة الحذف فال 

اق فهم من الس ن أن  م شّ «و. )2(»یدل على المحذوف، بل  ل عدوًال عن الحذف 

ه یترتب عنه  ما أنّ یب،  ة التر جنبها التنمط ارة، و د الثقیل، وهذا األمر مدوجازة الع

ل أساسًا من  الغة التي ُعرفت عن أساساتش أنها اإلیجاز مع عدم ع دال الغیین  ض ال

المعنى، فأسلوب الحذف ینطو  ون مبناها  -في الغالب–اإلخالل  ات  على خصوص

ال، وه عول فیها على الذوق، وسعة أف الخ ة  ذهعلى إثارة الحس والشعور و الخصوص

اق الوارد في الكالم حسب الس   .)3(»تختلف 

ة  ومهمة ة تكمن في فتح المجال أمام المتلقي الستحضار معاٍن غائ الحذف الفن

ة اغة الفن ننا الجزم بتقدیر معنى واحد في الص م ارة، ولهذا ال  . )4(تنتج في فضاء الع

ألوان شتى، شملت الحروف والمفردات والتراكیب، صور الحذف في الّش  تونلفقد ت عر 

ما حروف العطف، وعلى ومن أكثر ظواهر الحذف شیوعًا ظاه رة حذف الحروف، وال س

                                                             
ارم، الحذف والتقدیر في النحو العري،   -)1( اعة والنشر والتوزع، القاهرة، مصر  1علي أبو الم ، دار غرب للط

  .200، ص 2007

   . 202المرجع نفسه، ص -)2(

ا،  -)3( ، لیب ، بنغاز ر الجماهیر ة الف م ، أكاد اق وأثره في المعنى، د ل، الس م الغو    96، ص2011المهد إبراه

   .98المرجع نفسه، ص  -)4(



اته                                                                  :   الفصل األول   االتساق وآل
 

 
40 

یب اللغو الشعر  بیرًا في التر واألصل في الكالم  .)1(األخص الواو، والتي شغلت حیزًا 

ر والحذف عن حثهم، تُعرف  دهو الذ ة، ینطل من قاعدة مهمة في مجال  أهل العر

شتمل في أضأصل الو  یب البد أن  على  هس صور ع، وهي قاعدة تفترض أن التر

طل  ه معنى الكالم،  مل  ه، ثم یلح بهما مما  قال لهما المسند والمسند إل طرفین، 

عة الكالم االستغناء عن شيء  ه مصطلح الفضلة والقید، فإذا ما اقتضى المقام وطب عل

ستغنى عنه  ار ذلك األصل في مقام الض والتحلیل، على معرفة المُ منها ساعدهم اعت

  .)2(ان مواضعهوتقدیر و 

حذف «و مس أ طرف من الجملة، والحذف له غایته، فقد  ع أن  ستط الحذف 

ال المخاطب من أجل ترسیخ  ره في الكالم، وغایته هي اغتنام فرصة إق المبتدأ إذا تقدم ذ

ان فعل القول  وحذف المبتدأ... المعنى في نفسه ات مختلفة، فإذا  عد القول یخرج لغا

ة هي حأمرًا فإن  ه ثالغا وحذف الخبر . ..المخاطب على المسارعة إلى تنفیذ ما ُأمر 

ه صدمة للمتلقي، وتت ة منها اإلسراع بتوج ضًا له غا ات تأثیره بین أسلوٍب درج وتافأ

ًا وال.. وآخر بني الفعل للمجهول فإن المراد غال ُ حذف و ُ ما تعدد الفاعل أو إفاعل حین 

ات صفة الموصوف  أنه ه، إرادة إث غتة  .. لم یرَ الفاعلأو وقوع الفعل على المفعول 

ان قدرته على تحقی ما یرد  حذف ألّن مشیئة مفعول ال ّن وأ . )3(» سرعةالمتكلم یرد ب

َصاِرِهمْ  ﴿قوله تعالى  أَْ ِعِهمْ وَ َسمْ ُ َلَذَهَبِ  ّ َلوْ َشاء  حدثه . )4(﴾ وَ ه  أ إن شاء فعل ذلك فإنّ

ّن أقل من  االمفعول ی طرفة عین، وإ ر حین یرد المتكلم ب ن قدرته التامة على فعل ما ذ

ضًا . یرد حذف المفعول أ ات ... العموملقصد و المناد ترجع إلى حذف ، وأغلب غا
                                                             

ة   - )1( ة، ، دار ا1، )دراسة في الشعر العري الحدیث(مال عبد الرزاق العجیلي، البنى األسلو لكتب العلم

  .148، ص 2012بیروت، لبنان، 

ة،   -)2( الغي للقراءات القرآن ه ال ة اآلداب، القاهرة، مصر، 1أحمد سعد دمحم، التوج ت   .255، ص 1998، م

الغیین   - )3( ین وال ة(حیدر حسین، الحذف بین النحو ق ة، بیروت، لبنان، 1، )دراسة تطب ، دار الكتب العلم

  .298، ص 2013

قرة   -)4(   ].20[ال



اته                                                                  :   الفصل األول   االتساق وآل
 

 
41 

ات حذف ال م، وأغلب غا م  مضافالتعم ا في تعظ الغة، إمّ منزلة المثنى ترجع إلى الم

الغة في ال ه أو الم الغة في الوصف،  ناتاالقتراب من إ عننهي عل الفعل أو الم

ًا من أجل ج ة حذف جملة القول هي جذب المتلقي نفس ح الخبر، وغا ش  هلعوتصح ع

لقى ات النص المُ ه مع شخص ة للحذف هي اإلخت.. إل   .)1(صاروأبرز غا

عض  ة، وتبدو مظاهرها في  ة تشترك فیها اللغات اإلنسان ظاهرة لغو فالحذف 

، ونحن نر أّن ال ة ووض لغات أكثر وضوحًا ات هذه الظاهرة في العر فوق غیو ث ها ر حها 

ةبمن اللغات لما ُج  ه العر   .....)2(من خصائصها األصیلة، من میل لإلیجاز لت عل

أتيو  ما  اب الحذف ف ننا حصر أس   :م

حیث یبدو : ثرة االستعمال - ثیرًا عند النحاة،  ثرة االستعمال یبدو  تعلیل الحذف 

فسرون في ضوئها هذه الظاهرة،  اب التي  ه أكثر األس علل بها أنواعًا فسیبو

ر أّن   .ما حذف في الكالم لكثرة استعمالهم   مختلفة من الحذف، ثمّ یذ

س حدیث النحاة وال: الحذف لطول الكالم - عض ع الغیین عن تعلیل الحذف في 

ّن الحذف  عتر التراكیب من ثقل إذا طالت وإ طول الكالم، إدراكهم ما  المواضع 

منحها شیئًا من القوة  .)3(قع فیها تخففًا من الثقل، وجنوحًا إلى اإلیجاز الذ 

یذهب النحاة إلى أّن الضرورة هي ما وقع في الشعر مما : للضرورة الشعرة الحذف -

ان عن  عض األح ح له أن یخرج في  قع في النثر، والضرائر رخصة للشاعر تب ال 

ة  ان الخروج عن القاعدة أو الظاهرة [...] األصل المطرد أو القاعدة النحو ذا ما  وإ

عد عن األ ُ ًال ال ی ذا المطردة خروجًا قل صول العامة فإن الضرورة تسمى حسنة، وإ

                                                             
الغیین، ص -)1( ین وال    .299حیدر حسین، الحذف بین النحو

اعة والنشر والتوزع،  - )2( ة للط ، الدار الجامع ، د مان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغو طاهر سل

ندرة، مصر، د ت، ص     .9اإلس

  .43، 31المرجع نفسه، ص   -)3(
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ه ان خروجًا یخالف األصول العامة مع مخالفته للقواعد الخاصة  ا فإّن الضرورة ب

حة  تسمى صرف جفالضرورة الحسنة ما ال تستهمستق ن وال تستوحش منه النفس 

ما ال یتصرف وقصر الجمع الممدود ومد الجمع المقصور وأسهل الضرورات 

ین عی األلف والتاءتس ل أطراف الجملة معرضة ألن  .)1(»ن فعلة في الجمع  و

ه ًا قرنة تدل عل یب تار  حذف أحدها من التر

ل فالحذف موجو  اره عنصر مهم یجب على  اعت ثرة في الدرس النحو  د 

الغي مقصود  ل حذف له غرض  الغة، ف ضًا نجده في ال قواعده، وأ ه و احث اإللمام 

ًا من الحذف  .بثاً ع أتيال  ات النص بدورها أخذت نصی ع التي «ولسان فهو من المواض

انًا  سمى أح  »substitution zeroمي، عدال المبنىاالكتفاء ثرت فیها المناقشات، وهو ما 

، فلقد اعتبر صتماسك الن  بهاق یتحذق التساعتبر عنصرًا من عناصر اال«و .)2(

ة حسن هالیدا(المؤلفان  الحذف ضرًا من ضروب االستبدال، فهو من قبیل ) ورق

صفر  ال شيء، أ  ونحن نستغرب هذا الضرب من  )cohesion.142(استبدال عنصر 

ه ذّ  س في محله بل ألنّ اب الحذف الجمع ، ال لكونه ل ه  بیر بإدخال سیبو رنا إلى حٍد 

اه من قبیل اإلضمار دون  اب اإلضمار، معتبرًا إ عالمة قلنا استغرنا هذا الّضرب في 

بیرة من التجر  قتضي درجة  ه  االبتعاد عن التجرددمن الجمع ألنّ   ، وقد عودنا المؤلفان 

ون تقارًا ظاهراً  عدو أن  فحسب المؤلفان هناك تقارٌب  .)3(»على أن هذا التقارب ال 

الص: في المصطلحین ار الحذف استبدال  اعت ضًا هناك االستبدال والحذف،  فر وأ

اإلضمار واالست عتبر الحذف قاعدة «و تارمصطلحات یتقارب مفهومها مع الحذف، 

ل معلومة غیر مهمة غیر جوهرة  الكبر األولى هي مألوفة إلى حد ما یتضمن أن 

ن أن تحذف  عني [...]  م ا [...]وهذا  ون لدینا سلسلة قضا ن : حین  م  ، أ، ب، 
                                                             

مان حمودة، ظاهرة -)1( ، ص  طاهر سل    .48، 47الحذف في الدرس اللغو

رت د بوجراند، ترجمة تمام حسان، النص الخطاب واإلجراء، ص   -)2(   .340رو

  .134دمحم الشاوش، أصول تحلیل الخطاب، ص   -)3(
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س مة أ، اطأن نحذف ب فة، ف ة وظ عد ، حین ال تكون لهاتین القضیتین أ ة  ا  النس

ون للمعلومة غیر المهمة، بل على أقصى تقدیر إنها في «ضًا وأ. )1(للنص الحذف 

ة للمعنى أو لتفسیر المستو األعلى أو األعم، والقضا النس ة  قة األمر ثانو ا حق

ة معنى العالماالمحذوفة في أ نص غیر أساس ة، وغیر ت ال،  ا عرض كامنة في القضا

س، زمةال   .)2(»مهماً  اجزءً  تفل

ض ه بین هذه القصائد التي أ وللحذف أ االتساق عند تحلیلنا  عطت لنا معنىًا نصی

ون  يالت" تأسف األلف: "برز القصائد التي اخترناها للحذف قصیدةألها، و  ت أثر الس تر

حث ع   )3( :الشاعرةتقول حیث ملئ الفراغات  نوالصمت وال

  ...تأسف األلف

ر هذ الصدف   عد أن تن

  عطفعد أن تمایل وان

، ولهذا حذفت  حالة األلف، وهو متأسفًا " الحال"هنا الشاعرة لم تستطع أن تصرح 

  .عاجزاً سف األلف أت: "تقدیره دوعن

ون في الشيء  ًال واضحًا على القصور، ألّن عدم التصرح  فحذف الحال دل

ًا في النالمؤلم  ها ال تجد فوالشيء الذ یترك أثرًا سلب ا ألنّ ه، إمّ ع أن تصرح  س فال تستط

تمان حاله تحفظًا لما  ة األسف الذ ینتاب األلف أو أّن الشاعرة ترد  ما تقول من شدّ

ه من أخطاء تجبره على    .المستمر التأسفلد

                                                             
، علم النّص، مدخل متداخل االختصاصات،  -)1( حیر ك، ترجمة سعید حسن  ، دار القاهرة 1تون، فان دا

   . 81، ص 2001رة، مصر، للكتاب، القاه

  .82ینظر، المرجع نفسه، ص   -)2(

نسحب، ص   -)3( غرني و ة اللة رزقة،    .21هن
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  :وفي نفس القصیدة حذفت الشاعرة الفعل 

ان  الً    مرسومًا فوق الكتفوشمًا جم

مفعول مطل محذوف الفعل تقدیرهفبدأت الشاعرة    :هذا البیت 

ان مرسومًا فوق الكتف الً     .وشمت وشمًا جم

، وذلك لیترك شحنه توق ون انحرافًا على مستو التعبیر العاد  فهنا الحذف 

ما هو مقصود ر ف ف انت . )1(ذهن المتلقي، وتجعله  یب األصلي التي  ر في التر ف أو 

ه الجملة، فحذف الفعل  ةعل ة اإلسناد ٌن أساسي في العمل  ظهر بوضوح ألنه ر

س"المسند" ه القار  ه أو مفعول مطل هناك  أهولة ألن ، فیتعرف عل فاعل أو مفعول 

  .فعٌل قبله

قیت الشاعرة مصرة على حذف الحال،  حیث تق   .)2( :ولوفي نفس القصیدة 

  ..األلف تأسف

الً رجف ح جم   ...فوق ص

حات جرح نزف   ...فوق 

  ...فهت عمرمن قهقهات 

  حائراً تأسف األلف : تقدیره

أّن  ه من  و اٌن على استمرار حال األلف على ما هو عل في إعادة حذف الحال ب

اٍر دون وجود حٍل یخرجه من حاله   . عجٍز وقصوٍر وانه
                                                             

ات النص وتحلیل الخطاب،  -)1( ة في لسان ، عالم الكتب الحدیث، 1ینظر، نعمان بوقرة، المصطلحات األساس

   .106، ص 2009عمان، األردن، 

نس -)2( غرني و ة اللة رزقة،     . 21حب، ص هن
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  .)1(ثم تعید مرة أخر 

ن أن تعوض الحال هنا بـ.. تأسف األلف   ثیراً تأسف األلف : م

قیت مالزمة لأللف دون  ثرة التأسف، أ أّن صفة األسف  اٌن جلي على  وهنا ب

حالته، وهو یتأسف  ثم تقول   )2( :التصرح 

  :)وتقدیر الكالم.. (تأسف األلف

  تأسف األلف متنهداً 

ضنا الحال ، بل رطناه : وفي تعو أِت عبثًا ارنا للحال لم  بیرة ، فاخت متنهدًا داللة 

ه، ففي قولها وأنا  ات التي تل ات السلف، ثم تعید التأسف، هنا أاألب ا طرز من ألمي ح

عید نفسه، لسف على الماضي، وترد أن ترجعه، وهنا اأالشاعرة تت ماضي صعٌب أن 

ان حسب رأیها أحسن من الحاضرفالتنهد دلیٌل على ا ر الماضي الذ    .لتعب من تذ

  .)3( :ثم ترجع وتقول

ل غسل روحه من    ي 

ا التي اقترف   الخطا

  ...تأسف األلف

  )حال منصوب(معترفًا تأسف األلف  :والتقدیر

  

                                                             
نسحب، ص   -)1( غرني و ة اللة رزقة،    .22هن

  .22المصدر نفسه، ص   -)2(

   .23المصدر نفسه، ص  -)3(
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الخطأ الذ اقترفه، فاألسف دلیٌل على  ه  اعترافأ معترفًا  ما أخطأ ف ه  صاح

  1:وفي بیٍت آخر تقول .تجاه غیره

  ...تأسف األلف

ًا بین نجومه وقف الً شاح   .عن ل

  :وفي تقدیر الحال

  .األلف سائالً  تأسف

عده  أنها ترد أن تسأل: ثمّ في البیت الذ  ًا و ًال شاح   .تقول عن ل

  ..تأسف األلف

  .نقطة واعتراف

  .رافضاً تأسف األلف : التقدیر

ل األسف الذ أدّ بنا نحن إلى األسف دون أن نعرف سبب األسف،  عد  و

عد  ل حال  ل (تهاء نختمت الشاعرة األسف بنقطة ا ،التأسفوذلك لحذف  عد  من 

ًا ) .فأس أّن األلف تعب من األسف، وقرر االنسحاب وترك األسف جان أنها تبین  و

بیرٌ أو ألن الشيء الذ یت أنه ال  عد تأسفأنه أسف ألجله  ر  فوات األوان، وهنا تّذ

ل أ عد  تنا لوضع الشاعرة نقطة، من  ادر في  .سففید التأسف شيء، فعند رؤ  أذهاننات

عده هو عودة  ات التي  أنظارنا إلى األب األسف توقف ولكن ما نلمحه ونحن نرمي 

  )2( :تقول. التأسف

  ..تأسف األلف

                                                             
23ھنیة اللة رزیقة،یغریني و ینسحب،ص -(1 ) 

نسحب، ص -)2( غرني و ة اللة رزقة،     .24هن
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  .مجدداً تأسف األلف :  التقدیر

عید التأسف لدرجة أّن  أّن األمل ما زال في األلف حسب الشاعرة، وهو  نالح 

ح  عید األسف، األسف أص ل مرة  ة فهو في  ه وهذه صفة إیجاب عا جبل عل لعل ط

ه أنهلعله یوهم نفسه  أو، قلالذنب والخطأ  األسف واالعتراف    .صحح خطأه 

عد التأسف الذ خرجنا منه بنفس خائفة من  ل  االعترافف الحال الذ ینتاب 

عد فوات  التأسففي مستمرة بنفس تخجل من إظهار حالها، وهي  أومتأسف من خطأه، 

ه . األوان رات سعیدة وحاضٍر ال تجد ف ون األسف على ذهاب ماٍض حافٍل بذ ضًا  وأ

  :وفي آخر القصیدة تقول.  اقتراف األخطاء إال

  .تأسف األلف

األحر موته في نفس األلف، فتضع نقطة انعن الشاعرة  أعلنت تهاء األسف أو 

اب االعتذار ولتطرده عن األلف، ورما في نفسه ال یزال االعتذار واألسف  لتغل بها 

هسساكنًا ال  ع إخراجه أو البوح    .تط

ن القول « م ن للعقل أن  نَّ أومن هنا  م الحذف یتم عادة في عناصر ال 

قدرهاإفستغني عنها، فلو حذفت    .)1(»ّن العقل 

   

                                                             
ناء.. نقد النظرة(عمر أبو خرمة، نحو النص   -)1(   .171، ص 2004، عالم الكتب الحدیث، ارد، 1، )أخر  و
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  :الر والوصل

براز معنى واحد تفیده إاللغة عن  أمامان النظام النحو هو المسؤول الوحید  مال

، و  ،الجملة قًا ونات الجملة وث ا بین م ه أن یجعل االرت ع بناء الجملة  الّ إ ان عل تصدّ

سلسلة متصلة الحلقات ، فالجملة دنشطر، وانفصم المعنى الداللي الواحد أو تعدا أو ه  أش

ة، إذا انت منها حلقة أو اختل التماسك عند حلقة من حلقاتها لسبب من زعنا متماس

اب،  حاألس ا من ، أ )1(ا سلسلتان اثنتان تستقل إحداهما عن األخر نلدی أص االرت

ة، فالر عند تمام حس م للجملة العر یب النحو السل ة في التر ونات األساس –ان الم

اآلخر، والمعروف أّن  -مثالً  طین  ة على اتصال أحد المترا غي أن  قرنة لفظ الر ین

ین المنعوت هیتم بین الموصول وصلت ه، و ین الحال وصاح ین المبتدأ وخبره، و ، و

ه،  ین الشر وجوا ه، و ین القسم وجوا الضمیر العائد الذ ...ونعته، و تم الر  الخ، و

ه  الحرف أو بتبدو ف فهم منه الر أو  ُ ما  قة  عادة المعنى أو عادة اللف أو بإإالمطا

طین في عموم اآلخر اسم اإلشارة أو ال أو فالر حسب تمام قرنة . )2(دخول أحد المترا

ة، أ أنه ن عزل أحد  تظهر في الجملة، الفظ م وهو اتصال بین عنصرن متالزمین ال 

ل صور العناصر عن اآلخر، فقد  ًا خاصًا متقدمًا في عموق هاحتل الر بوجٍه خاص 

ة، واستخدم علماء النص عدة مصطلحات للتعبیر عنه وللتمییز بین  الت النص التحل

تفقون بوجٍه  قة بینها من خالل المقابلة، و حتم ضرورة مراعاة الفروق الدق أنواعه، مما 

یل النص وتفسیره، ات مختلفة  عام على أنه عنصر جوهر في تش تحق على مستو و

ن أن ترتكز م ة على  إذ  ة نص ارات في متتال العالقات التي تقوم بین الجمل والع

ة أو على  بین العناصر المشار إلیها داخل  الرواالدالالت، أ على عالقات داخل

ه في خارجه   .النص، أو المشار إل

                                                             
ة، -)1( ا في ترتیب الجملة العر ة للنشر ، القاهرة، 1مصطفى حمیدة، نظام االرت ة المصرة العالم ، الشر

   . 132، ص 1997

ة معناها ومبناها ، ص  -)2(   .213تمام حسان، اللغة العر
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تأكد دور  ة التي و الر في النص من خالل المعاییر و عة األساس ل ضالس عها 

وجواند Deslerمن دسلر  ةBeaugrande و ه النص طل عل فقد جعال  ،Textualitaiلتحقی ما 

ُ ار عمالالر النحو  ونات النص السطحي أ الكلماتاألول، و ة ر م ف . )1(عنى 

شیر إلى العالقات التي بین  بوجراند والر عند ه النص والخطاب واإلجراء الر  تا في 

اء التي في هذه المساحات إن الصور التي تترا بواسطة مطل . المساحات أو بین األش

حسن أن تعد ذات . contrajunctionواالستدراك  disjunctionوالفصل  conjunctionالجمع 

شیر الر  ه، ولهذا  ضًا نظام سطحي متشا ان اجتماع العناصر والصور إلى إ أ م

عض في عالم النص والر  عضها ب   :أنواعأرعة  وتعل 

 یر مطل الجمع conjunction : الجمع  أوصورتین أكثر من صور المعلومات 

 .تكونان متحدین من حیث البیئة أو متشابهین إذبینهما 

 ییر یر التخdisjunction : صور المعلومات على سبیل صورتین أو أكثر من

ار إذ تكونان متحدتین من حیث البیئة أو متشابهتین  .االخت

 ر االستدراك المعلومات  على سبیل السلب صورتین من صور: contrajunction و

إذ تكونان في بیئتهما متحدتین  antagonisticallyبینهما عالقة التعارض 

لكن من خالل  ،لموضوعات بینهما عالقةتناولهما بون أو أن ذلك . )2(ومتشابهتین

ة  النس ل من صورتین صادقا  ون  تجمع غیر متوقع في التنش الموسع، وقد 

اآلخر غیر واضح ل منهما   .)3(لعالم النص، ولكن تعل 

شیر التفر ● ّن العالقة بین صورتین من صور المعلومات هي عالقة أإلى :  عو

ن أن  م ل هذه العالقات   ، التدرج، أ أن تحق إحداهما یتوقف على حدوث األخر
                                                             

، علم النص المفاه-)1( حیر ة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان،1م واالتجاهات، سعید حسن  ت ، 1997، م

   .175ص

رت د بوجراند، ترجمة تمام حسان، النص و الخطاب واإلجراء، ص  -)2(    .346رو

   .347المرجع نفسه، ص  -)3(
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الوسائل التي تؤد إلى تماسك النص  أهمفالر من . )1(تحدث دون وجود وسیلة الر

ن فصل جزٍء منه عن اآلخر م ون النص نسیٌج ال  طه، بهذا    .وترا

ة معناها ومبناها  ه اللغة العر تا الر أفرد تمام حسان في  اب االهتمام  ومن 

ٌ للر   .)2( :مخط

  

  

   

                                                             
   . 347ینظر، روبرت دي بوجراند، ترجمة تمام حسان، النص و الخطاب واإلجراء، ص  -)1(

ة معناها ومبناها، ص  تمام -)2(    . 214حسان، اللغة العر

  العهد

زٌد نعم 

 الرجل

 الر

عود الضمیر الحرف مثل   إعادة اللف  

األطفال 
  أطفال

 والرجال رجال
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ضمیر 
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 خیر 
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ة، وعامٌل أساسي في فهم  ة العر فالر عنصرٌ مهم من عناصر النظرة اللغو

تور  .)1(المعنى وانتظام المفردات والجمل ر الد اصفقد ذ احث  جمعة عوض الخ وال

الرا اللفظي في لغة الحدیث الشرف مختصر البخار "في دراسته  فيمنحامد علي 

احث ال ع ال ، ات ، فقد تحدث للزید أنموذجًا منهج الوصفي اإلحصائي في دراسته الروا

، والفاء  عض األدوات، مثل فاء وجواب الشر الضمیر العائد، والروا ب عن الروا 

طة لجواب القسم الواقعة في جواب أما، والواقعة في خبر   المبتدأ، وواو الحال والالم الرا

احث هذه الروا في االستعمال في لغة الحدیث الشرف   وجواب لو ولوال، ودرس ال

ة للروا واألنما عض الجداول اإلحصائ ع دراسته ب   .)2(وات

احثین ألهمیفلقد أخذ الر دراسات ع اسك النص وترا تمة في تدیدة من قبل ال

ة  اآلخر، وقد تدل أجزائه، ومعنى هذا أّن الر قرنة لفظ طین  على اتصال أحد المترا

تور تمام حسان أحد الق ة التي بها تتعده الد ة الثمان ة  ضحرائن اللفظ العالقات العضو

اق بین الكلمات، وهذه القرائن هي ة، -1: في الس ة، -2العالمة اإلعراب   غةالص-3الرت

قة، -4   .النغمة-8 األداة،-7التضام، -6، رال-5المطا

، أو  فهم منه الرّ ُ ما  قة  ه المطا الضمیر العائد الذ تبدو ف تم الر  و

اسم اإلشارة، أو أل،  دخول أحد  أوالحرف أو بإعادة اللفظة أو بإعادة المعنى، أو 

طین في عموم اآلخر اً )3(المترا أداة العطف التي تقوم بدور الر  ، وغال ون الر  ما 

ونین  بین یبیین(م   .) Parallel( في حالة توازٍ ) تر

   

                                                             
اص، نظام الر في النص العري،  -)1( ة، عمان، 1جمعة عوض الخ نوز المعرفة العلم     5، ص2008، دار 

  .9المرجع نفسه، ص   -)2(

ة المعاصرة، ص   -)3(   .110دمحم حسن عبد العزز، الر بین الجمل في اللغة العر
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  :الوصل

ل أنواع عالقات  عتبر الوصل المظهر االتساقي الخامس، وهو مختلٌف عن 

ما تقدم  حث عن المفترض ف ن شارة موجهة نحو ال ه ال یتضمّ قة، وذلك ألنّ االتساق السا

ما هو شأن اإلحالة واالستبدال والحذف  ، فالوصل تحدید للطرقة التي  .)1(أو ما سیلح

ٍل م ش ارة عن جمل أو ننظم، معنى هذا أن الیترا بها الالح مع الساب  ص ع

ات متعا طة متنوعة متتال ة تحتاج إلى عناصر را وحدة متماس ، ولكي تدرك  ًا ة خط ق

انت  سائل الر في إطار الوصل متنوعة فقد فرع و تصل بین أجزاء النص، ولما 

احثان  ة(ال سي وس)  هالیدا ورق والوصل  .)2(بي وزمنيبهذا المظهر إلى إضافي وع

ونهما  اكي أن من محسناته أن تكون الجملتان متناسبتان  تاب مفتاح العلوم للس في 

ة الخبر إلى  ار مجرد نس ان المراد من اإلخ اسمیتین أو فعلیتین، وما شاكل ذلك، فإذا 

التجدد والثبوت وغیر ذلك، لزم أن نراعي ذلك  المخبر عنه، من غیر التعرض لقید زائد، 

ذا زد قام وعمرو قعد، وأن ال فنقول ، ق ام زٌد، وقعد عمرو أو زٌد قائم وعمرو قاعد، و

ذا قام زد وعمرو قعد، وزدًا  ه لقیتهنقول قام زد وعمرو قاعد، و   .)3( ..وعمرو مررت 

اكي الوصل  عتبر الس هذا  أن تكون اسمیتین أ"و  وهو التناسب بین جملتین، 

المنط من  النحو في الوصل والعطف من جهة، وتلتقي  علم تلتقي  الغة  فعلیتین، وال

د  ذإ "جهة أخر في الموضوع نفسه، في حدیثه عن عالقة العطف في ) برستلي(یؤ

المنط  اطه  ذا و أن هذه العالقة بین الجمل هي عالقة العلة "الجمل وارت نتیجة العلة، وه

                                                             
ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص دمحم خطا -)1(    .22بي، لسان

  .23المرجع نفسه، ص   -)2(

اكي  -)3( عقوب یوسف بن دمحم بن علي الس ، )ه632ت(أبي  ، دار 1، مفتاح العلوم، تحقی عبد الحمید هنداو

ة، بیروت، لبنان،     .382، ص 2000الكتب العلم
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، الغة والمنط ان وال عیب في ذلك ، فقد سعى تلتقي ال علم الب الغة  ال مًا    العرب قد

انا س المنط إال ب   .)1("ول

اٌب مشترٌك ف ون الوصل  هذا  ان في النحو أكثر  يو الغة والنحو، وقد  ال

الغة صًا منه في ال   .تخص

ضده،  رنا للفصل لنعرف مفهوم الوصل  ون ذ رنا الوصل سوف  ذا ذ وفي وإ

ضع في الجمل من أأعلم «: قول عبد القاهر الجرجاني في دالئله غي أن  ما ین ّن العلم 

عض، أو ترك العطف فیها عضها على  ها منشورة، تستأنف واحدة بالمجيء  و عطف 

عد أخر  ه سئل عنها فقلل معرفة الفصل من الوصل[...] منها  عضهم أنّ   فقد جاء عن 

الغة، ذ مل ك لغموضه اأ ال ه أحٌد، إال  مل إلحراز الفضیلة ف ودقة مسلكه، وأنه ال 

الغة واعلم اّن سبیلنا أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد، ثمّ «. )2(»لسائر معاني ال

نعود على الجملة فننظر فیها ونتعرف حالها، ومعلومٌ أّن فائدة العطف في المفرد أن 

ه فقد أشنه إذا أأشرك الثاني في إعراب األول، و  ه في إعرا م ذلك ر شر ه في ح

مثله، والمعطوف على المنصوب  الفاع أنهالمعطوف عل المرفوع،  أن اإلعراب، نحو

ه أو له شرٌك له في ذلك   .)3(»أنه مفعول 

ره دمحم خطابي ، حسب ما ذ ة حسن وهالیدا احثان رق الوصل إلى : وقد فرع ال

سي، و إضافي وصل : الوصل اإلضافي وع : األداتینبواسطة سببي وزمني، یتم الر 

وتندرج ضمن المقولة العامة للوصل اإلضافي عالقات أخر مثل التماثل " أو"و" و"

  وعالقة الشرح ... المثل: الداللي المتحق في الر بین الجمل بواسطة تعبیر من نوع

  ..أعني، بتعبیٍر آخر: وتتم بتعابیر مثل

                                                             
  .29، ص 2009، دار دجلة، عمان، األردن، 1شاكر محمود عبد هللا، الفصل والوصل في القرآن الكرم،  -)1(

   .222عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  -)2(

  .223المرجع نفسه، ص   -)3(
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سي أما الوصل س ما هو متوقع فإنه یتم بواسطة أدوات: الع عني على ع   الذ 

احثین هي نَّ األداة تعبّ أإّال .. وغیرها )but, yet(: مثل سي في نظر ال ر عن الوصل الع

yet.  

ننا م عبر  أما الوصل السببي ف ة بین جملتین أو أكثر، و من إدراك العالقة المنطق

عناصر مثل النتیجة )there fore, hence, thus, so( :عنه    وتندرج ضمنه عالقات خاصة 

ما نر . ..والسبب والشر عالقة وهي  قة  ة ذات عالقة وث عامة هي عالقات منطق

  .)1(»السبب والنتیجة

ة البید"في القصیدة المعنونة ب هر، حرف الواو وحرف الفاء، وحتى ظ )2("غنائ

ضًا بین عض الدالة على العطف من جهة والر أ عضها ب   :الكلمات 

  .ردشتقضي تالحینها في غرة ال

  فلملمتني حروف بت أحجبها

د أ   ها صبرًا على األودیو تز

  حي على حردتور رؤاها تساب

  وتقتفي برؤاها سر أزمنة

  ة البلدفقامت تصلي لها عرا

  بدد تاهت وأحجمها في یومها

  فأرتد وجهها من نار أحجیتي

                                                             
ات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -)1(    . 23دمحم خطابي، لسان

غر -)2( ة اللة رزقة،  نسحب، ص هن    . 26، 25ني و
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 نصانت هذه القصیدة دلیٌل واضٌح على وجود الر وأهمیته في ترا ال فقد

ل القصیدة حتى تنتهي أدوات ر   .)1( :وعدم نفور القار منه، ف

  ها بردتملنجمة رجفت من ی

  حتى تعرت تناجي لهفة عاشقة

عض من فواصلها   فالخیل واللیل 

اردة   خاطبتها وشفاه البوح 

ستف   أغنیتي وظل وهم الثر 

ا حل عیني الجرح    لرمدحتى 

  حنتنامازال ینقر في الناقور م

نفخ الصور في روح الدجى الثمد   .و

ال زمنمأقدم الع انًا    ر قر

متطي أزل المعراج لألبد   .ف

ان جليٌ لترا  النص تنوعت حروف العطف بین الفاء، حتى، والواو، وذلك ب

ة، والفاء على : نها تفید ثالثة أمورواالتساق، فالفاء العاطفة فإ الترتیب، التعقیب، السبب

اعمذهب معظم النحاة ال تفارق  ، وحتّى تفید العطف، والواو )2(، أ التعقیب والراإلت

ة، وهذا تف ة البیدصللرّ أو المصاح   .)3(یٌل لما جاء في قصیدتي تأسف األلف وغنائ

  
                                                             

نسحب، ص   -)1( غرني و ة اللة رزقة،    .27هن

ة،  -)2( ة في الجملة العر حوث نحو غداد  1عبد الخال زغیر عدل،  اعة والنشر والتوزع،  ، رند للط

  .60، ص 2011العراق،

نسحب، ص   -)3( غرني و ة اللة رزقة،    .30، 29، 28، 27هن
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  :أدوات الر في قصیدتي

ة البید  تأسف األلف   غنائ

للجمع بین ،رة ثوجود الواو و  -
عض عضها مع   .الكلمات 

وفال .نعطفعد أن تمایل وا -
 .زدوني

 .هتلقوفي م.. وأنا أطرز -
 .نقطة واعترف -
مرات في ] 09[ظهرت الواو  -

  هذه القصیدة

تنوعت الحروف العاطفة بین  -
 .الواو حتى الفاء

 ..وف بتر فلملمتني ح -
 .فیتوغل اآلن سر اللیل -
 .وتقتفي برؤاها -
 ..فأرتد وجهها من -
 ..أجمعهاو تاهت  -
 ..حتى تعرت تناجي -
 ..والخیل واللیل -
 ..خاطبتها وشفاه البوح -
 .وظل وهم الثر  -
حل عیني  -  ..حتى 
ن -  .ح الصورفو
قدس -  .حتى 
 .فقلت والنا -
سعى إلى خسارة  - والفجر 

 الكمد؟
 .اغرورقت مقلتاها وهي راجفة -
واللیل یزر نجومها في  -

 .تألقها
ا للشمس - حلت حاج  .ف
ت -ورحت –فرما -  .و
متطي - ظل ف   ..حتى 

طها، وقد تداخال مصطلحا العطف والوصل   فالعطف بین الجمل دلیٌل على ترا

الوصل واقعة موقعها من  ة عبد القاهر الجرجاني العطف بین الجمل  انت تسم فإذا 

ة مع مفهومها لالصحة والقبول، وذلك لتالقي داللتها ال ته ترك االصطالحي، فإّن تسمیغو
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الفصل في مقابل ال اد النّظر العطف  اس، وتوهم في  النقطاع اوصل تؤد إلى االلت

ان لقوالفصل المعنو على ال ة المحققة رغم من أن ترك العطف إنما  وة الصلة المعنو

ال األمرن عندئٍذ من قبیل الروا ، غیر أن الوصل ون  رطا  للر بین الجمل، ف

ل حرٍف له داللة ؛ فإ.)1(امعنًو ظاهرًا والفصل رًطا  ّن حرف العطف یر بین ف

المستثنى منه، وحرف الجر یر المجرور  المتعاطفین وحرف االستثناء یر المستثنى 

المتعل وتر واو الحال بین الحال وصاحبها متضافرة مع الضمیر العائد من الحال 

  ..جراً إلى صاحب الحال وهلمّ 

هذا  ، ولإلحالة شأٌن آخر  و ضًا من وسائل قرنة الر في  تعدُ حروف المعاني أ

عنصٍر آخر من عناصر الجملة یر  ، هو التذ ون الر عنصرٌ  .)2(مجال الر هذا  و

جوهر في تماسك أجزاء النص الواحد وتجعله نصًا مقبوًال یتنافس القراء لوضعه بین 

قر    .اءتهأیدیهم واالستمتاع 

ثر استعمال حرف الواو في قصیدة رعشة الو  ، حیث تقول )3(لم الضائعحلقد 

  :الشاعرة

  ورعرعي حلمنا، قد عدُت والبوح في لیلي، وأشعلت، ولوني فلسفاتي، وانفضي

ناه دمعة السلف، وغادرت واحتي، وارتشفي ل. والعمر هنا س حرف تستعمله الشاعرة  ف

معنى الجمع بین الشیئین، ولهذا  طة، والر  عة العالقة الرا للر له معنى حسب طب

ستعملون مصطلحات عدیدة للتعبیر عن الر أبرزها العطف، وال رك شوجدنا النحاة 

                                                             
ة، ص أحمد سعد  -)1( الغي للقراءات القرآن ه ال    .321دمحم، التوج

ة،  -)2(    .89، ص 2000، عالم الكتب للنشر والتوزع، القاهرة، 1تمام حسان، الخالصة النحو

نسحب، ص -)3( غرني و ة اللة رزقة،     .38، 37، 36هن
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ة، وجعل الشیئین شر  ة بین الشیئین في اإلجراء على االسم .. ًا واحداً عوالشر والتسو

ة والوصلوا ع ه مصطلح..لجمع والت   .)1(العطف في حدیثه عن الواو واستعمل سیبو

أنهافالشاعرة في استعمالها للواو  اء أو حصول  و  انمر أترد الجمع بین األش

ه، أما في قولها قد عدت والبوح في لیلي مفتقٌد  ساو   )2(تجعل أحدهما شرٌك لآلخر أو 

هنا الشاعرة تفصل بین األمرن؛ العودة وافتقادها للبوح في لیلها، وهنا الواو جمعت بین 

ًا  جعلت من  االفتقاد موجود بین العودة والبوح أ أنهاعنصر العودة والبوح ولكن دالل

ناه دمعه السلفمر مبین أمرن، وفي قولها والع والواو فاصالً  ؛ هنا الشاعرة )3(نا س

حرف ال ناه دمعه السلف، وهذا العتضیف  ضًا س ح مواو ألمًا آخر، أ أن العمر أ ر أص

فه الشاعرة إلى  ابها .ألمهااقترانه مع الواو شیئًا آخر تض   )4(وتقول غادرت واحتي أح

هنا .وغادرت .االواو آخر قرنته فعل ر الحزن هناك  مأ أن مع افتقادها البوح والع

ل ما سب على هذا    .الفعلعطفت 

ه، ونحُن ما بین أعشاب الرؤ  ، ولهىفاناوطو  حول الحرف أنهاراً   فأنت ...سحائ

ل شيء، وصححي الماضي المعوج منحتى .. إشراقة النجو وثورتها، فعري  .. ق

  .)5( ...حتى نعود على... ولتحرقي سامر .. وتسترد على أجفان.. وأوزاناً 

: ففي قولها. ان الحرف الغالب هو حرف الواو مع وجود قله من الفاء وحتى

ه، وساوت  ةانت إشراقة النجو وثورتها جعلت الشاعر  م المعطوف عل المعطوف في ح

قول ابن الحاجب  مین بواسطة الواو، وفي هذا  ة رضيبین الح إّن :الدین في الكاف

                                                             
، الوصائل في تحلیل المحادثة، دراسة في استراتی -)1( ساو فة الم ات الخطاب، ینظر، خل ، عالم الكتب 1ج

   .14، ص 2012الحدیث للنشر والتوزع، ارد، األردن، 

نسحب، ص-)2( غرني و ة اللة رزقة،     .36هن

  .37المصدر نفسه، ص   -)3(

  .38المصدر نفسه، ص   -)4(

   .69، 68المصدر نفسه، ص  -)5(
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م ال مٍ المعطوف في ح ل ح ه أن  ه مطلقًا یجب ثبوت ثابٍت للم معطوف عل عطوف عل

سنمثله للمعطوف حتى ال یجوز عطف المعرفة على ال الع  أدواٌت وافالر  .)1(رة و

ا منها، ومن هذه الروا تلك  ة، جزءً ة اإلعراب ذات أثٍر في المضمون، مندرجة في البن

و أ، )أو(لمنفصل لجمع ا، أو ا)و، ف، ثمّ (المعبرة عن الجمع المتصل بوجوهه المختلفة 

من جهة أخر (، أو السبب أو النتیجة أو المقارنة ..)لكن، إّال أّن، غیر أّن (االستدراك 

  .)2(أو إلى ذلك )ف.. أما 

ة ا  فالرّ خاص لمات النّص، فقد تجسدت فائدة الترا والتالحم بدءً تماسٍك بین 

ة المختلفة في النّص الواحد، ات اللغو ان اإلصرار من نحاة النّص  الرّ بین المستو ف

ة، فظهر أن من أهم مالمح نحو النص دراسة  ات اللغو على رفض الفصل بین المستو

ل هذا یؤد إلى  ة المختلفة، و ات اللغو الروا مع التأكید على المزج بین المستو

ة إلى النّص دون ف ق ٍل بین أجزائه، فاالتساصاالتساق الذ یتضح في تلك النظرة الكل

ة  ات اللغو ة النص وآخره دون فصلٍ  بین المستو عني تحقی الترا الكامل بین بدا

حده شيء عرف التجزئة وال  ه  .)3(المختلفة، حیث ال  فالر هو العنصر الذ أكدت عل

ًال واحداً  ح النص  ص   .الدراسات ل

   

                                                             
اذ -)1( ة بن الحاجب، قدم له )ه989ت( رضي الدین االستر آ اف عقوب.د(، شرح  ع  ، دار 1، 2، ج)امیل بد

ة، بیروت، لبنان،     .375، ص 1998الكتب العلم

ة(األزهر الزناد، النص والخطاب  -)2( ة عرفن احث لسان ز النشر الجامعي، صفاقس، تونس، 1، )م   2011، مر

   .53ص 

في، نحو النص اتجاه جدید -)3( ة،  أحمد عف ة زهراء الشرق، القاهرة، 1في الدراسة النحو ت   2001، م

  .96،95ص
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The assent 
The eclimb 

The task 
The thing 

it 

    :االتساق المعجمي

ن  نصرٌ عد آخر ع     م عًا، إذ ال  من مظاهر اتساق النص، إالَّ أنَّه مختلٌف عنها جم

ما هو األمر وال عن  ترضفمعن العنصر المفترض والعنصر ال ظهرالحدیث قي هذا الم

ة  ل ة(وسیلة ش فاالتساق المعجمي هو ذلك الر  .)1(للر بین عناصر النص) نحو

ق عملوم على مستو المعجم ، اإلحالي الذ  مصطلٍح  .)2(ارة المعنىاستمر  على ف و

ل ك المعجمي هو العالقة الجامعة بین  ة تین أو أكثر داخل المتتامآخر الس عات النص

ة خالصة   .)3(وهي عالقة معجم

ة حسن(نقسم االتساق المعجمي في نظرة و    :إلى نوعین) هالیدا ورق

  Reiteration .التكرر-أ

 collocation.التضام-ب

ال االتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معجمي أو  ٌل من أش والتكرر هو ش

ل  ه مرادف أو عنصرً مطلقًا أو اسمًا عامًا والمثال التالي یوّضح  ورود مرادف له أو ش

  .)4( :حالة على حدة

    

I tarned to the ascent of the peak  

 

 

 

                                                             
ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -)1(    .24دمحم خطابي، لسان

ة اآلداب، القاهرة، مصر، 2عزة شبل، علم لغة النص،   -)2( ت   .141، ص 2009، م

  .106حسام أحمد فرج، نظرة علم النص، ص   -)3(

ات النص، ص  دمحم  -)4(   .24خطابي، لسان
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 .الصعود -
 التسلق -
 العمل -
 الشيء -
 ]ھو[ -

  

ة                        شرعت في الصعود إلى القمة    سهل للغا

  

تعتبر إعادة لنفس الكلمة الواردة في الجملة األولى، التسل " الصعود"فالكلمة 

ه الصعود أو مسألة الصعود  ن أن یندرج ف م مرادٌف للصعود والعمل اسمٌ مطل عام 

ضوالشيء  األسماء العامة لمة عامة تندرج ضمنها أ قصد المؤلفون  لمة الصعود، و ًا 

ان، اسم : حالة معممة مثلإن األسماء لها ممجموعة صغیرة  اسم اإلنسان، اسم الم

فالتكرار   .)1( ...)ناس، الشخص، الرجل، المرأة، الطفل، البنتال( الواقع، وما شابهها

Recurence  مثل دعمًا للر  أخر إعادة الكلمة أو الكلمات مرة داخل النّص نفسه، 

سمح للمتكلم أن  ما أّن التكرار عامة  ع مع إضافة الداللي، و التتا قول شیئًا مرة أخر 

قي على نفس المرجع له، و  یددجعٍد  ستمر لكي وهذا  referenceتكرار التعبیر ی ه  عني أنّ

  .)2( )لخطابا(عالم النص یرسم نفس الوجود في 

التكرار ضًا  ك  ؛والمقصود أ حدث الس تكرار لفظتین مرجعهما واحد، ومن ثمّ 

المعنى، إذ  .)3(بینهما الوزن، وذا صلة  ًا في النّص ذا صلة  قاع ًا إ وهو یؤدّ جان

میتهال یسب التكرار الكلمة معنى جدیدًا حتى ق حییها وقد  ه     .)4(ح أنّ

  .)5( :والتكرار ینقسم إلى

  
                                                             

ات النص، ص  -)1(    . 25، 24دمحم خطابي، لسان

   .106حسام أحمد فرج، نظرة علم النص، ص  -)2(

ة، ص  -)3( ات النص ة واللسان الغة العر ع بین ال    .79ینظر، جمیل عبد المجید، البد

طاشي، الترا النصي في ضوء التحلیل اللساني -)4( اسر ال    .53للخطاب، ص  خلیل 

   .146، 143، 141عزة شبل دمحم، علم لغة النص، ص  -)5(
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اشر - س(: التكرار الم لمات في النص دون تغییر)التكرار المعجمي ال  .؛ تكرار 

 .التكرار االشتقاقي أو تكرار جذر الكلمة: التكرار الجزئي -

لمتین أو أكثر: التكرار اللفظي -  .االتفاق في الحروف واالختالف في المعنى بین 

 .النّص امتداد المعنى داخل: الترادف -

  :والمخط اآلتي یلخص أنواع التكرار

 وحدة المرجع   

 المرجع تعدد

 التكرار المحض

 التكرار الجزئي

 المرادف  التكرار 

 داللة جرس

التوهمداللة   

 التكرار الجملي

 التواز 

 التضام
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زًا مهماً  حتل مر ة فالتكرار  ة الكم   .)1(في صلب الدراسات المعجم

ة حسن لم یجعال التكرار من وسائل التماسك  اه أّن هالیدا ورق والالفت النت

تابین لهما اق والنص: النّصي، وهذا اتضح في   .)2(االتساق في االنجلیزة واللغة والس

خراج التكرار مننحن سنقوم بإو في الشعر،  ةثر وجود م فالتكرار القصائد  حصاء وإ

ع  ر تعرفًا للتكرار  أنالموجودة، ونبین دوره في تحقی التماسك النصي، ونستط نذ

ارة أو جملة أو فقرة ر لف أو ع القول أّن التكرار هو إعادة ذ ة  فته النص   ضمن وظ

ال اللف نفسه أو  ثیرة أهمها تحقی التماسك النصي توذلك  رادف، وذلك لتحقی أغراض 

اعدة بین عناصر   .النص المت

ارات، الجمل والفقرات: أنواعوالتكرار له  والنوع  .)3( ..تكرار الحروف، الكلمات، الع

الفعل  القوة  أوالثاني من االتساق المعجمي، وهو التضام وهو توارد زوج من الكلمات 

م هذه العالقة نظرا  ح اطهما    :تلك، مثل ذلك أوالرت

Why does boy wriggle all the time ? girls don’t wiggle 

ل وقت وحین؟ (   .)البنات ال تتلو ما لهذا الولد یتلو في 

ن :ف م سا مترادفین، وال  هال حون لهما الم أنالولد والبنات ل نفسه، ومع  إل

ه المؤلفان فإّن  ة، وحسب ما ذهب إل ساهم في النص ذلك فإّن ورودهما في خطاب ما 

م هذه األزواج في خطاب ما هي عالقة التعارض، مثلما هو  ة التي تح العالقة النسق

لمات مثل   ، الجنوب/هكر أ، أحب، /جلس، وقف/ولٌد، بنت،  :األمر في أزواج 

الكل، الجزء، أو : ى عالقة التعارض هناك عالقات أخر مثلالخ، إضافة إل... /الشمال

                                                             
ات الخطاب -)1( س واالجراء(نعمان بوقرة، لسان احث في التأس    . 44، 43، ص )م

م الفقي، علم اللغة النصي بین النظرة والتطبی  - )2( حي إبراه ة(ص ة عل السور الم ق   1، 2، ج)دراسة تطب

اء للنشر والتوزع، القاهرة، مصر،  دار    .19، ص 2000ق

، ص -)3( م الفقي، علم اللغة النصي بین النظرة والتطبی حي إبراه    . 20ینظر، ص
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رسي، طاولة وهما عنصران من-الجزء اسم  الجزء، أو عناصر من نفس القسم العام، 

مهاعلى أن إ...) التجهیز هوعام  سرجاع األزواج إلى عالقة واضحة تح  دائمًا أمراً  ،ل

ة هینا نًا مثل ذلك األزواج التال ان مم   ولة، النجاح، الممرض، الطبیباالمح: إذا 

تة، الضحك ه العناصر )الن اق تترا ف ة بخل س ، لكن القار یتجاوز هذه الصعو

ة معتمدًا على حدسه اللغو وعلى من معاني الكلمات وغیر ذلك، وهذا  المعجم عرفته 

اس آلي صارم یجعلنا نعتبر هذه الكلمة أقرب إلى هذه  عني أننا ال تتوفر على مق

اطًا بهذه  ع قوله هو أّن هذه الكلمة أشد ارت ل ما نستط المجموعة أو تلك، ومن ثمّ ف

، هذه وسائل االتساق التي تعتمدها النصوص في  مجموعة أخر اطها  المجموعة من ارت

ها جملة فجملة مقطعًا فمقطع   .)1(اتماس

س عابرًا بل  إّن أغلب ال التكرار تحمل داللة وحضورها ل راد من أش ُ ، ی مقصودًا

، ومعظم حاالت التكرار لها دورًا  ة في آٍن معًا قاع ة وإ ة لغو ورائه تحقی أهداف نص

ات  ة في معمار القصیدة الحدیثة ابتداءً من أدنى مستو الت الحیو ارزًا في بناء التش

التكر  اته ممثًال  ار التكرار ممثلة بتكرار الحروف والكلمات وصوًال إلى أعلى مستو

  .)2(المقطعي والتكرار النصي

انفالتكرار هو وسیلة للتأكید من جهة ووسیلة لخروج الشاعر إلى حل  لمات  اإلت

نسحب"جدیدة، ومن أمثلة التكرار في دیوان    :نبدأ بتكرار الحروف" غرني و

مة آخر اللیل األخص حروف الجر: )3(ففي قصیدة ترن   :ثر تكرار الحروف و

  

                                                             
ات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -)1(    .25دمحم خطابي، لسان

ة التكرار في الشعر العري السور المعاصر،   -)2( ، ، ر 1عصام شرتح، جمال اعة والنشر والتوزع، دمش ند للط

  .628، ص 2010سورا، 

نسحب، من   -)3( غرني و ة اللة رزقة،    .16الى  13هن
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  جر  عطف  الحروف تكرار  جر

  "ب"  "و"  "في"  "لـ"  على

 على األلواح -
 .على الجبل -
 .على مهل -
 .على عجل -
 دسعلى ج -
 .على دجل -
مرات حرف 6 -

  "على"

ار -  .لألو
 .للرح -
 .للشمس -
 .للروح -
 .لوجه -
 .للور  -
 فمرات حر 6 -
  "لـِ "

 .اللیل في نفسي -
–في وهم . في مقلي -

 .في خجلي - في هبل
 -في وجل -في لیل
فها - في رؤ  في .في 

في  - ليمفي ج - أمل
في  -في مد -زجلي
راتي -مهل  -في ذ

 .في مهب -في همسي
 .في وجعي –في رؤ  -
 في لغتي -في أید -

  "في"حرف  21

ل -  .وفي قبَ
فه -  .وط
 .والروح -
ان -  .والود
رقص -  .و
مرات  05 -

  "الواو"حرف 

 .بدمي -
 .بدمعي -
 .أنفاسها -
 .الخجل -
 .عیني -
مرات  05 -

اء"حرف    "ال

ة التي تساعد الشاعر على تمثیل لاألدوات األس أهمفالتكرار إذًا من  ة والجمال و

ة  مواقف الشاعر النفس ة ترت  عتمد التكرار على مقومات فن ره، والبد أن  موقفه وتصو

رة حتى ال یبدو التكرار مجرد حشٍو ال طائل منه فها لحروف  فالشاعرة. )1(والف في توظ

، ففي القصیدة الواحدة نجد مثًال في  ًا وتناسقًا بین الكلمة واألخر ررة حققت تناس الجر م

مرات، وحرف العطف  6" على"مرة وتكرار حرف الجر  21" في"تكرار حرف الجر 

مرات، وهذا دلیٌل على  6جر لل" الالم"مرات، وحرف  5ر جلل" بـ"مرات، وحرف  5" الواو"

ار الشاعرة محافظة على تفعیلة أهم اعت ة  ة أو الكالس ة التكرار في القصیدة الحداث

مة آخر اللیل"فقصیدة . في نفس الوقتومجددة الخلیل  : تكرار الحروفحددت : )2("ترن

                                                             
، ص  -)1( ة التكرار في الشعر العري السور   .06عصام شرتح، جمال

نسحب، ص  -)2( غرني و ة اللة رزقة،     .14- 13هن
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في  ،ل، في خجلي، في لیل، في وجلبتدحرج اللیل في نفسي، في مقلي، في وهم، في ه

  .إلى اتساق أجزائها أدمما  ل هذا في قصیدة واحدة.. رؤ 

  )1( :تأسف األلف"في قصیدة و 

  تكرار الجمل  تكرار الكلمات

 .دمه ، دمه، مرتان -
 .اختالف، اختالف، مرتان -
  سفأسف، أسف، أأسف،  -

 .أرع مرات
  .مرات 3فوق، فوق، فوق ،  -

 ).مرات 10: (تأسف األلف -
 ).مرات 4: (نقطة واعترف -
 ).مرتان(عد أن  -
  )مرة 02(المقر ما  -

ررت الشاعرة جملة تأسف األلف عشرة مرات، وهذا ما اشترطه صالح فضل 

رر  ىوهو الشر األساسي حت ون لهذا الملمح الم فة، وهو أن  قوم التكرار بهذه الوظ

ة في النص تجعله یتمیز عن نظا ة ورود عال ساعدنا رصده .. رهئنس  - أ التكرار–وأن 

ة أ ف دراك  ونه یؤد وظائف  ىالتكرار زادة علفدائه لداللته، على فك شفرة النص وإ

ذلك إلى تحقی التماسك الن ة معینة فإنه یؤد  لمة أو جملة أكثر  .)2(يصدالل فتكرار 

لمة أخر أو جملة أخر من الكلمات التي ال تتكرر والكلمة التي تُطل علیها  من 

ررة هي التي ترد أكثر من مرة، وهذا شيءٌ مقصود من الشاعرة ألن تكرار الكلمة معناه  م

لمة األسف أر  اتها للتأكید على التأسف واالعتذار، وتكرار  ث مرات دلیٌل  عتأكید علیها وإ

سف، وجملة نقطة واعترف تكررت أرع مرات، وذلك لكون النقطة ال على الحسرة واأل

ة أ لمة فوق  التأسف اعتراف تتغیر ثابتة عن وضعها تعني النها ة األمر، وتكرار  نها

حات جرح نزف ، فوق  ًال ح جم دلیًل .. فوق النصف ضعف .في قول الشاعرة فوق ص

                                                             
نسحب، ص ص -)1( غرني و ة اللة رزقة،     .24- 21هن

، ج  -)2( م الفقي، علم اللغة النصي بین النظرة والتطبی حي إبراه   .22، ص 2ص
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ان الجرح ینزف واستمرار في تحقی مع، زادة في األعلى العلو واالرتفا ل والتفاؤل مهما 

  . األهداف التي ترجوها الشاعرة

ه تا في في  ر أحمد عف ، نوع من  نحو وذ النص اتجاه جدید في الدرس النحو

ه سعد مصلوح  ما أشار إل ه التكرار، فهو  قرب إلى التوهم، حیث تفتقد أالتكرار وهو ش

ضع نوعًا من التماسكعناصر  ل الصوتي ل تحق في مستو الش   التكرار المحض و

ة عض الوحدات الصوت تكرار  حیث جاءت .. سمك -وشمك -رسمك -اسمك: وذلك 

ررة ه التكرار في قصیدة معراج البوح. )1(السین م : )2(ونجد عند الشاعرة هذا النوع من ش

، طرزتنا: حیث تقول ، مات  أذابنا أحالمًا ، سالمًا ، في مقلتها سقامًا المًا فیها إمامًا، هذا إ

، إلهامًا وإعدامًا، جرحي ا  ، والخزاما انتقامًا ررت عحطامًا ، فالشاعرة  ، مداه غمامًا تصامًا

ة القصیدة إلى نهایتها م من بدا م له داللة.. ، تقول هوانًا ختاماً حرف الم   .حرف الم

ضًا في قصیدة رعشة الحلم الضا ه التكرار)3(ئعوأ حیث تقول الشاعرة : ، نجد ش

الصحفي   المخطوف من شغفي، سعفي، في غرفي، الصدف على الشرف، انصرفي، 

األسف، رشف، حشفي، وارتشفي، ففي هذه القصیدة تكرار الشاعرة حرف  دمعة السلف، 

ًا یجعل القار في غالفاء بین الحین واآلخر ، وتجعل منه ن ًا صوت ق انجذاب إلى مًا موس

  .سماع هته القصیدة

اً : تقول: )4(وفي قصیدة سأظل مد العصر مغتراً  ، منتص ًا ، ملته   مغترًا

، وتقول ًا ، مرتس ًا ، محتج ًا اً : منس ، له ًا ، حق ًا ، ند ًا ، صخ ًا ، صل ًا ، حط ًا ، نُص ًا   أد

                                                             
، ص -)1( في، نحو النص، اتجاه جدید إلى الدرس النحو    . 109أحمد عف

نسحب، ص -)2( غرني و ة اللة رزقة،     .41، 40، 39هن

  .38، 37، 36: المصدر نفسه، ص  -)3(

   .54، 53 ،50،51: المصدر نفسه، ص -)4(
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ررت حرب ال ، العرب، فالشاعرة هنا  ًا ت  ، ًا ، عج ًا ، سب ًا ، طل ًا ة وث ثیرًا حتى بدا اء 

  .القصیدة إلى نهایتها

  :، ظهر التكرار على النحو اآلتي)1(رخ شراعك وارتحلأوفي قصیدة 

  عدده  نوعه  التكرار  عنوان القصیدة

ازمان وارتحلأ  رخ شراعك وارتحلأ   رخ شراعك 
  .موسى -لموسى-
  .مالمحه -مالمح-
  رخ شراعكأ-

  .تكرار جملة تام
لمة   .تكرار 
  .تكرار جزئي

  تكرار جملة تام

  .مرات 9
02.  
02.  

  .مرتین

  :)2(وفي قصیدة رعشة الحلم الضائع

  عدده  نوعه  التكرار  عنوان القصیدة

 .عراقتي -  رعشة الحلم الضائع
 .الجذع - بجذع -
  حلماً  - الحلم-ا نحلم -

  جملة-تكرار تام
لمة   .تكرار تام 

  تكرار جزئي

02.  
02.  
  .مرات 03

  :)3("معراج البوح"وفي قصیدة 

  عدده  نوعه  التكرار  عنوان القصیدة

 .الجرح، جرحي -  معراج البوح
 .جرح -
  الصحراء، الصحار  -

لمة   .تكرار جزئي 
  

لمة   تكرار جزئي 

03.  
  

02.  

  

  

                                                             
نسحب، ص من   -)1( غرني و ة اللة رزقة،    .35-31هن

   .37-36المصدر نفسه، ص  -)2(

  .41-40المصدر نفسه، ص   -)3(
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  :)3(، واحتراق اللیل)2( ، وهدیل األحالم)1(سأظل مد العمر مغتراً :وفي قصیدة 

  عدده  نوعه  التكرار  عنوان القصیدة

سأظل مد العمر 
  مغتراً 

سأظل مد العمر  -
 .مغتراً 

 .فوق  -
 .مستغرة -
 .أحالما، أحالمي -
 .رؤ  -
 .روح -
ك -عیني -   عین

  .تكرار تام جملة
  

لمة   .تكرار تام 
لمة   .تكرار تام 

  .تكرار جزئي
  .تكرار تام
  .تكرار تام

  .تكرار جزئي

  .مرة 14
  
  .مرات 3

02 .  
02.  
04.  
02.  
03.  

  عدده  نوعه  التكرار -  عنوان القصیدة

 .اللیل -  هدیل األحالم
  الرؤ  -

  .تكرار تام
  .تكرار تام

  .مرات 4
02.  

  عدده  نوعه  التكرار  عنوان القصیدة

  .مرة 13  تكرار تام جملة  للیل فینا االتهب  -  احترق اللیل

  

  

   

                                                             
نسحب، ص من   -)1( غرني و ة اللة رزقة،    .56-50هن

  .59، 57المصدر نفسه، ص   -)2(

  .64- 60المصدر نفسه، ص من   -)3(



اته                                                                  :   الفصل األول   االتساق وآل
 

 
70 

  :التضام

التضام من وسائل التماسك النصي المعجمي، والتضام هو توارد زوج من  عد

م هذه العالقة أو تلك، تلك العالقات الحاكمة  ح اطها  القوة نظرًا الرت الفعل أو  الكلمات 

تب عل   )1( :اللغة، الحدیث في تفصیلها وهي مللتضام متنوعة تسهب 

ان أكثر قدرة ع :التضاد: أوال ان حادًا  والتضاد الحاد  لى الر النصيلما 

ضین ال یجتمعان وال یرتفعان تف مع قولهم أن النق ض عند المناطقة، و   قرٌب من النق

ر -أعزب - متزوج -حي -میت-وقد مثل له أحمد مختار عمر لكلمات    أنثى - ذ

دخل أنواع التضاد األخر مثل سمى : و س(النوع الذ   - اشتر  -اع: ، مثل)الع

صل -أعلى: التضاد االتجاهي، مثل أوزوجة،  -زوج أتي-أسفل ،    .یذهب -غادر، 

اً  رة النف :التنافر: ثان ف لمات خروف، : دامثل التض يمرت  ، فر مثل  س، ق

ة مثل الرت  ٌ ضًا مرت ة لكلمة حیوان، وأ النس   مالزم، رائد، مقدم، عقید، عمید: لب، 

ن  م األلوان أنلواء، و  ٌ الزمنأ: ون مرت ذلك    فصول: حمر، أخضر، أصفر، و

  ...شهور، أعوام

الكل: ثالثاً    ..الجسم نمثل عالقة الیدی: عالقة الجزء 

ل الوحدات سلسلة تناظر، سلسلة بؤرة التي  وتتش ة للنص ذاته المترا  المعجم

فاءة تفسیرة حاسمة للتماسك النصي، وتبر  طة تعد بدورها ذات  س ز في إعادة 

، قائد من خالل لف أشمل :الل لف مرادفخ، استئناف متنوع من )التكرار( من  .سائ

، مار،من  ارةخالل لف مضاد، سائ . )2(مفسرة استبدال عنصر نحو سائ هو خالل ع

                                                             
في، نحو النص  -)1( ، ص أحمد عف    .113اتجاه جدید في الدرس النحو

، : فولفجانج هاینه مان دیتر فیهقجر، مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة-)2( حیر ة زهراء 1سعید حسن  ت ، م

   .34، ص 2004الشرق، القاهرة، مصر، 
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ة في  ة عن عمل الوحدات النحو ة تمیز عمل الوحدات المعجم ولعل التضام أهم خاص

، وتتمثل في  ن أن تدخل في عالقة  أنتحقی الترا النحو م ة  ل وحدة معجم

ون  امها إنما  امها بهذا الدور أو عدم ق ة، لكنها ال تحمل في ذاتها ما یدل على ق اتساق

  .)1(حسب موقعها في النص ذلك

ة معناها ومبناها، حیث  ه اللغة العر تا ولقد تناول تمام حسان هذا المصطلح في 

ما : قول ن فهم التضام على وجهین نلخصهما ف   :أتيم

نة في رصف جملة، فتختلف طرقة : ولالوجه األ  أّن التضام هو الطرق المم

ن أن نطل على هذا  م ، و ، وفصًال ووصًال وهلم جرًا مًا وتأخیرًا منها عن األخر تقد

وهو بهذا المعنى أقرب إلى اهتمام دراسة ألسالیب " التوارد"النوع من التضام اصطالح 

ة منه إلى دراسة ة الجمال الغ ة ال یب ة التر ة والقرائن اللفظ   .العالقات النحو

ستلزم  أّن : والوجه الثاني التضام أن  أحد العنصرن عنصرًا آخر المقصود 

سمى ا سمى هذا ) التالزم(تضام هنا لف ه، و ولقد . )2("التنافي"أو یتنافى معه فال یلتقي 

  )3( :أورد مخطًطا للعالقة بین القرائن الداخلة تحت عنوان التضام

  

   

                                                             
ة، ص  -)1( ة العر    . 142دمحم الشاوش، أصول تحلیل الخطاب في النظرة النحو

ة معناها ومبناها، ص  تمام -)2(    .217، 216حسان، اللغة العر

   .22نفسه، ص  جعالمر  -)3(
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 التضام    

 التوارد التالزم

صلح قرنة( )ال   

 التنافي

ة ینتفي بها أحد  قرنة سلب
 المعنیین لوجود اآلخر

المبنى الوجود  

ر( ) وهو الذ  

ر قرنة  والذ
ة  لفظ

المعنى العدمي  

)وهو التقدیر(  

  :االستتار

قدیر هنا على قرنة عتمد الت
غة في الجدول  الص

، إذ تقف بإزاء  اإلسناد
، فتدل  غ األخر الص
ة على  مة الخالف الق

 خصوص الضمیر المسستر

  :الحذف

عتمد التقدیر هنا أكثر ما 
عتمد على االستلزام نفسه 

ر  وعلى سب الذ
ن تقدیر  م واسطتهما  و

 المحذوف
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ك النصي، الذ یتحق  أهمفالتضام من  فة الس ال التكرار التي تقوم بوظ أش

ة معینة، قد  عالقة دالل اطهما  الفعل أو القوة الرت ة  بتوارد زوج من الوحدات المعجم

فضل عالقة التناف ًا ورما تحدد  ًا أو اتجاه س  على لمؤسسر اتكون تضادًا حادًا أو ع

ة أو الزمن شمل المخط. النفي أو الرت   .)1( : التالي أنواعهو

  

  

  

  

  

ظهر في قصیدة    :على النحو التالي )2("هدیل األحالم"فالتضام 

  .لیلي ، نهار : التضاد

، نخلة، رمل: التنافر ، سنابلي، أشجار عة= أنهار   .الطب

  :ظهر )3(مد العمر مغراً  سأظلوفي قصیدة 

مان، إ: افرالتن م بنوح، یونس، داوود، سل   .الدین= راه

سي ج: والتنافر في   .العصر الجاهلي= ساس، مهلهل، عنتر الع

ضاً  الكل: وفي هذه القصیدة أ ال، النجم جزء من اللیلتنجما: عالقة الجزء    .ة، ل

                                                             
ات الخطاب -)1( س واإلجراء، ص (نعمان بوقرة، لسان احث في التأس    . 40، 39م

نسحب، ص   -)2( غرني و ة اللة رزقة،    .58، 57هن

  .55- 50المصدر نفسه، ص من   -)3(

 التضام

الكل/ جزء التنافر التضاد  

سي  حاد      ع
ة   زمن   لون   نقي  رت



اته                                                                  :   الفصل األول   االتساق وآل
 

 
74 

س، ساق جزء من الكل الفم جزء من : فم الحوت  س(الكل، الحوت، فوق ساق لبلق   ).بلق

،  رمل -  ).الصحراء(رمل جزء من الكل = ، صحار

  ًالكل: )1(وفي قصیدة وتنفس الحب حلما  :عالقة الجزء 

حر - ل وهو ال حر، جزء من   .الموج، ال

ن  - حر: تضمنت: )2(الصمتوفي قصیدة س ل ال  .أمواج جزء من 

 3( فالحر  رمصاء لسافوفي قصیدة إ( : 

مة : افرنالت -  .الصحراء= نخلة، رملة، خ

ل هو اللیل : اللیل النجم - ل(النجم جزء من   ).الكواكب، األرض، جزء من 

 مة آخر اللیل  )4( :قصیدة ترن

ان - الرح -الرمل - عة= نخل  -النجم -الشمس -الجبل - الود  .طب

 تنافر –تضام  -

ض -الشوق   -  .راالنتظا= الخجل  -الخوف -الن

عة  - اإلبل -الرح -العواصف -  .الصحراء= زو

 ظهور التضام على النحو اآلتي)5(في قصیدة همسات الروح ،: 

ف سی - الكل، الكف جزء من الید = ها دفي   ).الكل(عالقة الجزء 

  

 

                                                             
غرني   -)1( ة اللة رزقة،    .77ثم ینسحب، ص هن

  .84المصدر نفسه، ص   -)2(

  .93- 91-90المصدر نفسه، ص   -)3(

  .16 - 15 -14المصدر نفسه، ص   -)4(

  .19المصدر نفسه، ص   -)5(
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 1( :وفي قصیدة تأسف األلف( 

البدء  : ضام في تضاد الكلمتین وهو تضاد حادنقطة البدء أو االنتهاء، ظهر الت -

 .االنتهاء

 ة البید  :التضام على النحو اآلتيظهر : )2(وفي قصیدة غنائ

الكل: اللیل/ المظال) تنافر(رمضاء، الصحراء  -النخل -  جزء 

الكل : نجوما -اللیل -  ).النجم جزء من اللیل(عالقة الجزء 

ل تضام من خالل التناقض الدالليأوان الدیوان وعن - ش  ..ضًا 

ة اإلغراء المتدرج ة الترغیب اته التجمیل دماته .. ل تجل ل  واالنسحاب 

ة وآثاره  ة المدمرةوصدماته النفس ة العاطف فاإلغراء هو االقتراب  .)3(على العالئ اإلنسان

اه والإ واالنسحاب هو االبتعاد والهروب من الشيء، فهذا   غر ملى الشيء الملفت لالنت

فهم من خالل ح ًا  الجمال،واالهتمام والحب وحقل : قل اإلغراء وهومثل تضادًا دالل

ٌل من حاالبتعاد ، : االنسحاب اإلغراء واالنسحاب ال  يقلالكره، وعدم االهتمام ، ف

ان في أ واح ستحیل الجمع بأل 2-1في الحقل  ةمن الصفات الموجود دةشتر ین نه 

ان في أ نقطة جمعت هنا اإلغراء واالنسحاب، فالواو شتر والتضام .. بین مختلفین ال 

حس من  ما بینها ال  ونه یجعل بین الكلمات عالقة ف حق تماسك واتساق النص 

النفور بل    .جعل نص القصیدة نصًا له أثر في ذهن المتلقيتخاللها القار 

  

  

                                                             
غرني ثم ینسحب، ص -)1( ة اللة رزقة،     .24هن

  .30-29-25المصدر نفسه،   -)2(

  .06المصدر نفسه، ص   -)3(
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حث األول   مفهوم االنسجام لغًة و اصطالحا: الم

ة لالنسجام و من بینها تعرف ابن منظور:االنسجام لغةً  -  :تعددت التعرفات اللغو

َت ) سجم(" َجمَ ه  سَ ُجمُ ه وتسْ ِجمُ ة الماء تَسْ ْجمًا و العین الدمع و السحا سَجمانًا وهو سَ

ٌع  قطران ذلك الساِجمُ من المطر والعرب تقول دمْ ، و ثیرًا ان أو  ال  النه قل الدمع وس

ْجمًا وقد ُ العین سَ تْه َجمَ ُجوم سَ اِجمٌ ودمٌع مسْ جم الدمعُ وأعیُن سجومٌ  سَ ه والسَّ مَ ه وسجَّ َأسَجمَ

ذلك عین سجوم وانسجم الماءُ و الدمع فه[...]سواجمُ  و منسِجمٌ إذا انسَجمَ أ ، و

جامها، قوله نصا هُ قال دائمًا تسْ َجامًا إذا صبَّتْ مًا وتَسْ ِج ة مطرها تَسْ ِت السحا مَ جَّ ب، وسَ

جامها« ة دام مطر [...] » دائمًا تَسْ ِت السحا َجمَ   )1(".هاواسْ

ُ ": وجاء في المح تْه َجمَ تاب و سَ ة  سجم الدمع سجومًا وسجامًا  حا العین السَّ

ثیرًا الماء، تسجمه و تسجمه  ًال أو  ، قطر دمعها وسال قل   [...]سجمًا وسجومًا وسجمانًا

التحرك، الماء  َجمُ  طأ[...]والدمع وورق الِخالِف والسَّ ُجمَ عن األمر أ   )2(".، وسَ

تاب العین جوماً : سجم": وفي  ُجم سُ ِت العیُن تَسْ مع قل تسَجمَ ثر  وقطران الدَّ أو 

قال ْجمًا وال  تْه العین سَ َجمَ مٌع ساجمٌ ومسجوم، وسَ ذلك المطر، ودَ ُ العیُن : و تْه َجمَ   أسْ

َجمُ  عُ : والسَّ مْ الن و القطران فالمعنى اللغو  .)3("الدَّ س یدور حول مفهوم الس في ُجل القوام

ْجم ه سَ طل عل ثیرًا  ًال أو  ون قل اب  الن أو االنص   .للدمع أو الماء أو المطر، والس

لي المتمثل في االتساق فحسب، بل یتعد  الجانب الش ة النص  ال تحق نص

مثلها االنسجام، فا ة التي  لي النحو ال یتمثل النص ذلك إلى العالقات الدالل لجانب الش

ة، فاالتساق واالنسجام وجهان لعملة واحدة إذا مزقنا الوجه األول من  الجوانب الدالل إال 

مالن  ة  ة و الدالل ل ون قد جنینا على االنسجام، فالجوانب الش العملة وهو االتساق ن
                                                             

  .280:ت، ص.لبنان، د -، دار صادر، بیروت2، 15، ج، لسان العربمنظورابن  -1
عقوب الفیروز مجد الدین -2   .1010-1009: ، صقاموس المح، ادأ دمحم بن 
، ال -3 ، د2، جتاب العینخلیل بن أحمد الفراهید   .218:ص، ص.، المحتو



اته:                                                        الفصل الثاني  االنسجام وآل
 

 
78 

عض، وقد تناولنا في الفصل األول االتساق وهو الجانب  لي، وما یهمنا عضهما ال الش

  .في هذا الفصل هو االنسجام

شتر في النص جوانب « ة فحسب، بل  لم تعد تراعي النصوص الجوانب النحو

مفهوم أوسع الداللة  عضها یتعل  ثیرًا ما یتداخل مع )1(»أخر  ، فمصطلح االنسجام 

س مد العالقة التي تر بینهما مصطلح آخر االتساق، وهو تداخل     .ع

ًا «إذ قدم في التمییز بینهما  Rastierراستي رجع الفضل لـ و  اجتهادًا اصطالح

ه إلى التمییز بین االنسجام  والفرق " Cohésion"والتماسك  "Cohéence"یدعو ف

ة، بینما انسجامه یتوقف  ة الداخل بینهما هو أن تماسك نص ما یتوقف على عالقاته الدالل

اق ...على عالقاته مع المح خارج لساني معناه الواسع، أ ، فاالنسجام یدخل الس

الفعل)2(»المقام خارج لساني ة الكبر المتحققة     )3(، فالتحلیل النصي إذن یبدأ من البن

شرح Cohérenceو هي تتسم بدرجة قصو من االنسجام و التماسك  لنا علماء  و 

ةشال النص انت المتوال ح لنا أن نعرف ما إذا  ة أم ال، على  رو التي تت ة متماس النص

ار َن أن  االعتدادأن هذه الشرو هي التي یتوقف علیها وجود النص أو  اعت وْ رَ ه، َفیَ

ة التماسك الالزم للنص ذو  عة دالل ، فالتماسك یتحدد على مستو الدالالت [...]طب

م و الذوات والمعندما تكون العالقات  شابهات و المفارقات في المجال قائمة بین المفاه

ضًا على ما یتحدد أ  ، ه النصوص من وقمستو المدلوال التصور ائع ت أو ما تُشیر إل

                                                             
1-  ، حیر م و االتجاهات–علم لغة النص سعید حسن    .146:، ص-المفاه
حة بوسنة،  -2 دار  مخبر تیز وزو،،2الخطاب، العدد ، مجلة إنسجام الخطاب في مقامات جالل الدین السیوطيفت

اعة   األمل للط
  .317:، ص2007الجزائر،  -و النشر و التوزع، تیز وزو 
ت،  ، عالم.، دالغة الخطاب و علم النصصالح فضل،  -3   .236-235:، ص1992المعرفة، الكو
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ًا عن ة دالل ة متماس ح المتتال ل و حاالت، وتص ل جملة فیها التفسیر و التأو دما تقبل 

  )1(.في خ داخلي

ة یهتم بها االنسجام، فلقد میزت دراسات تحلیل الخطاب  ل هذه العالقات الدالل و

ین، أطلقت على    "االنسجام"مصطلح  وعلى الثاني" االتساق"مصطلح  األولبین مستو

األول  ه، و قصدت فقصدت  قود إلى ترا الخطاب و عدم تف ًا  ما هو متحق نص

ة، و درجة تطبی عالقته إلى معرفته الخلف استناداً الثاني ما هو مبني من قبل المتلقي 

ة مع النص ؤ موحدة و ثوابت متضامّ   .)2(ضمانا لعدم تناقضه و تعبیره عن رُ

كمصطلح  جمیل عبد المجیدولقد أطل  ار الثاني ا على االنسجام و  الح عتبره المع

سلرو  دیبوجراندعند  االست در ار یختص  مرارة المتحققة في عالم النص، و هو مع

م ون ة التي تتجلى في منظومة المفاه    Conceptsعني بها االستمرارة الدالل

م و یوضح  Relationsو العالقات  طة بین هذه المفاه سلرو  دیبوجراندالرا هذا من  در

ة أنماخالل عرض إحد  و هي عالقة تر  Causality العالقات و هي العالقة السبب

  )3(.حدهما ناتج عن اآلخرأبین مفهومین أو حدثین 

ضًا و  ر أ ة نعمان بوقرةلقد ذ عض العالقات الدالل ات الخطاب  ه لسان تا  في 

  )4(: نوضحها في المخط التالي لالنسجام

  

  

                                                             
  . 236، صالغة الخطاب وعلم النصصالح فضل،  -1
ة في الخطاب الشعر دحمان،  جمال بن -2 ة للنشر و التوزع1، -االنسجامالتشعب و –األنساق الذهن   ، رؤ

  . 39:، ص2011مصر،  -القاهرة
ةجمیل عبد المجید،  -3 ات النص ة و اللسان ع بین العالقة العر   .142- 141:، صالبد
ات الخطاب نعمان بوقرة،  -4 س و اإلجراء–لسان احث في التأس   . 50:، صم

 االنسجام

ة  السبب
 الخصوص/  العموم  

ة ة  المقارنة الزمن  التفصیل/ اإلجمال  التضمن اإلبدائ
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طل « ضا  ه  أحمد فرج حساموأ تا ة"في  كمصطلح  "علم النص نظر  الح

اره ك عند اعت ة التي تسمح  هاالنسجام، فالح ة التحت فهم تلك العالقات الدالل أن  للنص 

حیث تعطي للنص مظهره ووحدته، فوحدة  ة من القوة  ستخدم، و هذه العالقات الدالل و 

ن  أ م ا وسائل الر  أننص ال  ة أمّ مراعاة بناء قاعدته الدالل اٍف إال  ٍل  ش توجد 

ة في النصوص وفهم ذلك  ة فهي على السامع التعرف على بناء القاعدة الدالل یب التر

ة حسن عن ر و  هالیدا اء و قد عبرالبن ةق قولهما أهم عد الداللي  إن أفضل ما ینظر  ال

ست  لىإ ة وحدة ل ل بل في المعنىالنص على أنه وحدة دالل ك هو جزء . في الش فالح

عالج النص  ة فهم النص فالقار عندما  ها من عمل حتو ًال للمعلومات التي  یبني تمث

المعنى، هنا  )1(.»النص في ذهنه ة بل یختص  ل س وحدة ش أن النص ل وعند القول 

ه بل ا لي أو غ س المقصود إغفال الجانب الش حق معنى النص  نأل ل و حضورهما 

یز على جانب دون ال ن التر م ة، فال  أنه جانب، وهناك من أط نص ل على االنسجام 

ما ة س ل جملة مفخاص ل  ة للخطاب، قائمة على تأو ل الجملة التي قبلها نطق ردة بتأو

عدها ة الموجودة في النص  )2(.والتي  ار العالقات النحو عین االعت أخذ  فاالنسجام 

أخذ  یب الداللي  م النحو فالتر   )3(.الضرورة نقطة انطالق التنظ

تور  زولقد تبنى الد كمصطلح  سعد عبد العز بخالف االنسجام، و اعتبر  الح

ار الس ك مختصًا برصد االستمرارة المتحققة في ظاهرة النص، و في مقابل ذلك مع

االستمرارة المتحققة في عالم النص  ك یختص  ار الح    Textual Worldاعتبر مع

                                                             
  .127:حسان أحمد فرج، نظرة علم النص، ص -1
اهم، د]نموذجاً [لخل نوال، االنسجام في القرآن الكرم، سورة النور  -2 توراه، العلو بر م الد نوز .، تقد ، مؤسسة 

ار مة للنشر و التوزع، األب   .36:، ص2012الجزائر،  -الح
فر، القاموس المو  -3 رو، جان مار سشا اشي، ینظر، أوزوالد د   2سوعي الجدید لعلوم اللسان، ترجمة منذر ع

ضاء ز الثقافي العري، الدار الب   .477:، ص2007المغرب،  -المر
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ة التي تتجلى في و ن م  منظومةعني بها االستمرارة الدالل و العالقات  Conceptالمفاه

Relations م وا طة بین هذه المفاه ات ال ه لرا ذین األمرن هو حاصل العمل

ًا و  ة للنص إنتاجًا و إبداعًا أو تلق ة المصاح اً اإلدراك عا م  است اك المفاه و بها یتم إحت

ام العالقات  على نحٍو ) أو إضفائها علیها إن لم تكن واضحة مستعلنة(من خالل ق

ن تعر  م عض، و عضها  تعل بواسطته  عض، و عضها  ه  ف المفهوم ستدعي ف

Concept  أنه محتو مدركCognitive Content  ن طه  استعادتهم أو تنش

ا العالقات  االتساقبدرجات متفاوتة من الوحدة و  فهي حلقات  Relationsفي العقل أمّ

م عل القار مع النص، ولذلك افالتماسك ظاهرة تشمل على تف )1(.االتصال بین المفاه

اء هم الذین  ة ترشد القار إلى الفهم و التفسیر، ولكن الُقرّ ح لغو قدم الكتاب مفات رما 

    . ون الفجوات بین المعلومات المقدمة في النص من خالل العالقات التي تصل بینهامأل

اأما  قة و معرفته  ل المخّن معرفة القار المس ة  تار و توقعاتهله تساهم في عمل

ة القراءة  ة [...]التفسیر المستمر للنص من خالل عمل س إنتاجًا فق بل عمل ، فالنص ل

ة إثارة و تحقی للمیول، فلد القار شهوة نحو  تفاعل بین القار و النص أو إنه عمل

ة ن  )2(.صنع التماسك هذه الشهوة نتیجة المقبول م ة  أنو من هذا الطرح  تفهم أن عمل

ل و التفسیر و غیر ذلك من  اق و التأو الس ثیرة  االنسجام تدخل معها عالقات  

ة بناء هذا النص و إخراجه ف حث عن  النص و التي ت طة    .العالقات المح

  

  

  

  
                                                             

ة، ص -1 ات اللسان ة و األسلو الغة العر   .229:سعد عبد العزز مصلوح، في ال
  .184:شبل دمحم، علم لغة النص، ص ةعز  -2
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حث الثاني اق : الم   الس

ع عزل  النص و ال نستط ح  و قبل التحدث عن العالقات نستدعي أول ما 

وجه األول لمعنى المفردات من جهة و للفهم الكلي للنص من جهة النص ع اره المُ اعت نه 

ه ،أخر  اق . فالمعنى متعل  ان  لم الذ«وهو الس ه علم اللغة النصي وحده بل  یهتم 

اق مدرسة  الس صفة عامة ومن أهم المدارس التي اهتمت  فیرث محور اهتمام علم اللغة 

، مع التأكید أن  نحدیثًا ح المعنى، لم  اق ودوره في توض الس ولیدًا  هذا االهتمام 

ة بـ وحدها بل اهتم للمدارس الحدیثة  ة بدا هه علماء العر و ن جني واب المیردو  سیبو

اق متالزمین خاصة إذا حدث  الجاح و الجرجاني ح المعنى والس و غیرهم، ولقد أص

س هناك بدٌّ من اللجوء اق  الغموض حینئٍذ ل ح للس ل حال أص اق، و على  إلى الس

اقنظرة وصارت  ة الس مة تمثل حجر األساس في علم المعنى، وقد  نظر ح قت  إذا ُط

اهرة الفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج ال ه . )1(»قادت هذه النظرة  ولقد تن

اقه  ة دراسة النص في س ون القدامى إلى أهم لغو ه،الُّ ثیر من النصوص ال  الذ قیل ف ف

الرجوع إلى مواقفها التي قیل فعالقة المفردة و . )2(فیها تتعطي المعنى المقصود إال 

م  ذلك یتح اق یوجه معنى المفردة، و اق و الس ة فالمفردة تُكِون الس اق عالقة تكامل الس

ة، أو ل منهما  ثیر من المعاني الجزئ عاد  بیر في إ اق دور  عطي اآلخر، وللس أنه 

ها  الكلمة معاني مختلفة ال ن للمعجم أن یدر   والمعنى معجمي في الكلمة المفردة«م

ا حین الكثیر  أمّ حفل  اق  ًا نظرًا إلى أن الس سمى معجم اق فإن معناها ال  تدخل في الس

ال صاحب  ة التي تعطي الكلمة من المعاني ما ال یرد على  ة و المقال من القرائن الحال

ل دارس أل نص من النصوص  .)3(»...عجمالم اق عنصر جوهر یجب على  فالس
                                                             

م الفقي، علم اللغة  -1 حي إبراه ، جص   .105:، ص1النصي بین النظرة و التطبی
اق و المعنى  -2 اع، السِّ صل المنّ اعة 1دراسة في أسالیب النحو العري، –عرفات ف اب للنشر و الط ، مؤسسة الس

  . 57:، ص2013الجزائر، -و التوزع، الجزائر 
ة  -3 ة(صائل رشد شدید، عناصر تحقی الداللة في العر ة للنشر و التوزع، عمان ،1، )دراسة لسان  - األهل

  .15:، ص2004األردن، 
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ه سل الضوء عل ح النص معترفا  أن  ص ه من قبل المتلقي، فالمتلقي ال یتفاعل لكي 

ه،  اق الذ ُطرح ف عرف الس ة «مع النص دون أن  اق ولهذا یر أصحاب النظرة الس

ن تحدیده إّال من  م اق، ومن هذا المنطل أن معنى الكلمة ال  خالل استعمالها في س

ا قات التي ترد فیها الكلمة، سواء ان من الالزم عندهم لدراسة المعنى أن یدرسوا الس

سًا على ذلك ة، وتأس انت غیر لغو ة أم  اقات لغو فقد یتعدد معنى الكلمة  انت هذه الس

اقات التي وردت فیهاالواحدة ب صرح . )1(»تعدد الس شف إّال من  فیرثو أن المعنى ال ین

ة مثل ولذا ...). دم، دمه خفیف، دمه ثقیل، علي دمه، : (خالل تسیی الوحدة اللغو

اقات و المواقف التي ترد فیها اق  ،)2(فدراسة معاني الكلمات تتطلب تحلیل للس فالس

ل نص ولقد قرر فرض نفسه في  ة حسن ها حضوره  له ل نص «أن لیدا ورق

اق،  التماسكس صفته یتمیز  ة ... والنص  عد البدا ة النص -فأ نقطة أو جملة  أ بدا

عد،  أتي  ما سوف  طة، و ترت  قها والبیئة المح ما س إذن تتضافر العالقات ...ترت 

حتو  اق في تحقی التماسك النصي للنص، فالنص  ة مع الس ل ة والش ة الدالل التماس

ة وأخ اقعلى عالقات داخل الس طة  ة مرت وهذه وتلك تحققان التماسك . »ر خارج

ل التالي الش   )3(: النصي، ونمثلها 

  

  

  

  

                                                             
ة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، 1دمحم سعد دمحم،  في علم الداللة،  -1 ت   .37:، ص2002، م
قات،  -2 ، محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطب فة بوجاد مة للنشر والتوزع، سطیف1خل  -، بیت الح

  .181:، ص2009الجزائر، 
، صینظر، -3 م الفقي، علم اللغة النصي بین النظرة و التطبی حي إبراه   .107:ص
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ي یتماسك ، و من ثم فهو واقع  ة  ة و خارج ه عالقتان، داخل فالنص إذن تتجاذ

ة للعالقة بین النص  طة، و لعل هذه األهم ذلك بین التأثیر و التأثر من قبل البیئة المح

اق هي التي دفعت  ة حسنو الس تاب لهما  هالید ورق اق "إلى جعل عنوان  اللغة الس

اق "و النص ة، تهدف إلى إجالء العالقة بین النص و الس رة األساس ه أن الف   و أكد ف

الرجوع إلى اآلخر و ال  ن تفسیره  م اق  ل من النص و الس دة، ف هذه العالقة مؤ

اق «یتوقف األمر عند هذه العالقة، بل یتعداها إلى التأكید أن  س مة  ة النص مح بن

ن است...الحال  م اق  ة النصو هذا الس   .)1( »خدامه لمنع تنبؤات معینة حول بن

اق  د هذه العالقة Contextو الرجوع إلى مصطلح الس صورة تؤ   نفسه اشت 

قة  ح النص  Conفالسا ة في توض اء مشار ة، أ توجد أش  With Theتعني المشار

Text  م طة، و التي  البیئة المح النص  رة تتضمن أمورًا أخر تح  ن و هي ف

أنها الجسر بین النص والحال ي، و قد أدرك )2(وصفها  ة العالقة المتمثلة  مالینوفس أهم

ن تفسیره للنص م اق حتى  غي معرفة الس اق، و أنه ین فیر ... بین النص و الس

ل، أو قصیر، أو منطو "مثال  هالید توب، سوف تحمأ قطعة من نص طو ل ق أو م

اقها وعلینا  فق  أن نسمع أو نقرأ جزءًا منها للتعرف من أین أتت معها إشارات عن س

                                                             
م الفقي، علم اللغة النصي بین النظرة و التطبی ینظر، -1 حي إبراه   .108- 107:صص
  .108:، صالمرجع نفسه -2

 

 

  

 
 البیئة المحیطة

  

 النص
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اق الحال منه... هذه القطعة ل س ال  ولهذا... )1(معنى آخر أعطنا النص و نحن نش

ة أو غیرها ومن التعرفات التي تناولوها  اق عن أ دراسة سواء لسان عاد الس ع إ نستط

س الصفة «: لالنسجام ة والمغز المفهوم من الخطاب، وهو ل ة الوحدة الدالل أنه خاص

ه ه أو تدل عل ة في النص وما ترمز إل ال اللغو بل هو الصفة الممیزة ... الممیزة لألش

ة و المعانيلتفاعل األش ة ال اللغو ، فهو یرت لد المتلقي من خالل المعرفة والمنطق

اق المتلقي والس ، فمن خالل هذا التعرف ندرك مد قوة التداخل بین االنسجام )2(»دائمًا 

عرف  اق، والنص ال  ار للس ار أن أ نص منسجم هو نص أعطى االعت اعت اق  والس

ه هذه ال ه، فالنص المعزول االنسجام وال نطل عل اق الذ قیل ف الس ح  صفة ما لم 

اق حوث  عن الس ثیرة الدوران في ال اق  لمة الس حق انسجام، ف حق تواصل وال  ال 

ن تحدیدهما في أمرن، هما  م معنیین مختلفین  احثون في الداللة  ة تناولها ال اللغو

اق اللغو  االجتماعي  Linguistic.Contextالس اق  س الس  Socialعلى ع

Context  اق االجتماعي عند سمى الس  Context Ofاسم  Firthفیرث و

Situation  اق الموقف، وعند  Nom Linguisticاسم  Palmerالمر أ س

Context  اق غیر اللغو س. أ الس احثون  اق دون تمییز خدمون توهناك  لمة الس

اق اللغو من جا اق االجتماعي من الجانب اآلخربین الس اق . نب والس شمل الس و

ل العالقات التي تتخذها الكلمة في داخل الجملة ل العالقات، وهي  ا . )3(اللغو  أمّ

ضًا ضرور في تحدید الداللة اق االجتماعي فهو أ   .)4(الس

                                                             
م الفقي، علم اللغة النصي بین النظرة و التطبی ینظر، -1 حي إبراه   .109:، صص
طاشي، الترا النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ص -2 اسر ال   .65:خلیل 
، مدخل إلى علم اللغة، د -3 اعة والنشر، القاهرة.محمود فهمي حجاز اء للط   .159:، ص1998مصر،  -، دار ق
  .160:المرجع نفسه، ص -4
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و « حدد داللة الكلمة على وجه الدقة و اق  لمات اللغة حدودها  طته تتجاوزاسفالس

ة أو  ة أو نفس ة المألوفة لتفرز دالالت جدیدة، قد تكون مجازة، أو إضاف ة المعجم الدالل

ة أو  حائ ةإ   [...].، اجتماع

ه  اق الذ ترد ف یب والس حث عن داللة الكلمة البد أن یجر من خالل التر وال

ًال  منح  غیرها من الكلمات مما  مة تعبیرة جدیدةمحیث ترت الكلمة  ، وهذه )1(»نها ق

ة «الكلمات تعطي لها داللة ونعرف معناها من خالل  قصد المتكلم وهو عنصر له أهم

ة  اق، إذ المتكلم واحد من العناصر األساس ان من عناصر الس اق االجتماعي فقد  للس

ن الوقوف على الداللة الكاملة  م ة، فال  بیر في الدراسة األصول للف دون له نصیب 

ار قصد المتكلم أو الشارع عتبر المصدر األول لنشوء  .)2(»األخذ في االعت ألن المتكلم 

ال في ملئ الفراغات  اإلضافةالنص، و  عنصر فعّ ضًا القار  إلى قصد المتكلم یدخل أ

ة المتكلم وهو  النص ومعرفة ن اق المح  الموجودة في النص من خالل معرفته للس

ة ال مجرد استهالكف«تب النص  ة مشار ، في عمل نتجه القار ُ وما . »النص مفتوح ی

ر الخانة  فإنناقد تكلمنا عن المتكلم والقار أو المتلقي دمنا  عة الحال سنذ التي طب

اق: یندرجا ضمنها، وهذه الخانة تعرف بـ قتضي عناصر مختلفة «: عناصر الس اق  فالس

ل متكلم له معتقدات و له مقاصد فهو حین  :عنصر ذاتي: أولها وهو معتقدات المتكلم ف

غي أن تدخل هذه  ذلك اهتمامات المتكلم، فقد تكون له أهداف، فین ، و قصد شیئًا یتكلم 

ات  غي أن نراعي في هذا العنصر رغ ة، ثمّ ین ضًا في تحدید الظاهرة اللغو األهداف أ

عنصر المتكلم، فإذن هناك االهتمامات، والرغ لها تدخل  ات والمقاصد، والمعتقدات 

ه الجو الخارجي الذ  ن أن نسم م ضًا في ما  اق أ تمثل الس اق، و ذاتي لتحدید الس

عد العنصر الشخصي من أهم عناصر  سات و یلف إنتاج الخطاب، من ظروف ومال

                                                             
قي في التراث العري،  -1   .236:، ص2007مل للنشر والتوزع، األردن، ، دار األ1هاد نهر، علم الداللة التطب
اق بین القدماء و المحدثین  -2 م خلیل، نظرة الس ة–عبد النع ة دالل ة نحو ا 1، -دراسة لغو ، دار الوفاء لدن

ندرة اعة والنشر، اإلس   .256:، ص2007مصر،  -الط
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مثله طرفا الخطاب اق و ه: الس اإلضافة ، وما بینهما من عالقة المرسل و المرسل إل

ان التلف وزمانه   . )1(»...إلى م

اق و  أن دراسة معنى الكلمات، یتطلب تحلیل للس ة أكدوا  اق فأصحاب النظرة الس

اقات التي تقع فیها أو  ...المواقف التي ترد فیها عا لتعدد الس أ أن معنى الكلمة یتحدد ت

اقات هي ، و هذه الس عا لتوزعها اللغو   )2(: ت

اق-1  .Linguistic Context: اللغو  الس

اق العاطفي-2  .Emotional Context: الس

اق الموقف-2  .Situational Context: الس

اق الثقافي-3  .Cultural Context: الس

اق اللغو  م أو الكلمة أو «: فالس م أو المورف الفون طة  ة المح هو البیئة اللغو

شتمل على هذه األلفا التي . )3(»الجملة ع في الحدث الكالمي و ترطها وحدة تفهو  تتا

تور  مثل لها الد ة و  ة متماس   االنجلیزة  (Good): لمة  أحمد مختار عمردالل

لمة  ة أو ) حسن(و مثلها  ن(العر ة  )ز ة متنوعةالعام اقات لغو   التي تقع في س

  )4( :و منها

                                                             
ة الخطاب  -1 ، إستراتیج ة تدا(عبد الهاد بن ظافر الشهر ةمقارة لغو ، دار الكتاب الجدید المتحدة، 1، )ول

  .45-44:، ص2003لبنان،  -بیروت
ة الحدیثة،  -2 ، علم الداللة والنظرات الدالل ة زهراء الئرق، القاهرة1حسام البهنساو ت ، 2009مصر،  -، م

  .66-65:ص
ة في القرآن  مصطفى -3 ان عبد الحمید، المناس ، د(شع اق اللغو ة للعالقة بین اللف والس ة أسلو ، .دراسة لغو

تب الجامعي الحدیث،  ندرةالم ، 17:، ص2008مصر،  -اإلس ، نقًال عن دمحم علي الخولي، معجم علم اللغة النظر
  .57:ص

  .17:المرجع نفسه، ص -4
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 ...ولد –امرأة  –رجل : أشخاص  - أ

اء مؤقتة  - ب  ...رحلة - حفلة-یوم –وقت  : أش

 ....ماء -هواء –دقی  –ملح : مقادیر  - ت

اق العاطفي« حدد درجة القوة و الضعف و االنفعال أما : و الس اق الذ  هو الس

اق الموقف ه الكلمة في مقامات مختلفة أو في  :س هو الموقف الخارجي الذ ترد ف

ه  اق الثقافي هو الذ تتحدد ف داللة الكلمة و معناها في ضوء أحوال متعددة، و الس

ة ه البیئة من متنوعات ثقاف ن أن تكون عل م ة و ما  ولتعرف ما . )1(»البیئة االجتماع

اق سنورد أمثلة توضح ذلك فها الس   :  مد توفی الشاعرة في توظ

ظهر في  اق اللغو  مثل ما أوردته الشاعرة في معظم : كلمات المترادفةالفمثال الس

  :ثلقصائدها م

 تدخل في األلماآلهات                –الم ا –سقام  –الهموم  –الحزن  -

 تدخل في الحبالشوق                –الحنین  –الهو  –الحب  –عش  -

 تدخل في الخوفالخرافات                 –وهم  -

ال -الموت –اإلعدام  -  تدخل في الصراع              االغت

عض من حیث الداللة  عضها ال ما بینها و هي تكمل    ل هذه الكلمات مترادفة ف

ح المعنى و تأكید ةو زاد ه، و الترادف افي توض ستعمل في الشعر  (*)عل في الكلمات 

ة،  اإلضافة أن الترادف وسیلة «ثیرا لما یزده من ثراء و التنوع في المصطلحات اللغو

قوم مقامه ي  مرادف  ستعین  ان لف  ه من نس صی   عوض بها اإلنسان نقصا لما قد 

                                                             
، علم الدالل -1 ة الحدیثة، صحسام البهنساو   .71-70:ة والنظرات الدالل

ما "قول اللغو االنجلیز أولمان في تعرف الترادف، : الترادف (*) ادل ف المترادفات ألفا متحدة المعنى وقابلة للت
اق ة د.." بینها في أ س  -مان، دار أسامة للنشر والتوزع، ع.عبد الكرم مجاهد، علم اللسان العري فقه اللغة العر

  .98:دور الكلمة في اللغة أولمان، ص: ،نقًال عن301:، ص2009األردن، 
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ه نقصه ة في فالشاعر . )1(»أو عیب خلقي في نط لف یتحاشاه إلى لف آخر یدار 

اق اللغو أعطت للحروف حقها و للكلمات و ترادفها حقها ، فهذه الكلمات  فها للس توظ

لمة تفهم من خالل الكلمة  ل  طا ف اق اللغو زادته انسجاما و ترا المستعملة في الس

اق اللغو في  قتصر الس ه الكلمة وال  اق التي ترد ف عدها و من خالل الس التي قبلها أو 

ل آخر، و األمثلة التي الكلمات ا ضا في ش ظهر أ لتي لها عالقة فیها بینها بل 

  :)2(سنعرضها أكبر دلیل على ذلك

اقات الموظفة في القصائد اخترنا أمثلة توضح مد توفی الشاعرة  - فمن خالل الس

اق بنوعه اآلخر فها للس  :في توظ

اق اللغو مثال تأسف األلفففي قصیدة  - اعرة من الرو حیث تجعل الش: نجد الس

ون الكالم الساب متس مع  حرفًا أد إلى التسلسل و جعل الجمل تتعاقب و 

 )3(: الكالم الالح فتقول

ر هذه الصدف -  .عد أن تن

 .عد أن تمایل و انعطف -

 .على أوراقي ثم نسف -

ان مرسوما على الكتف - ال   .وشما جم

 ...تأسف األلف  -

ال رجف - ح جم  .فوق ص

ة جعلت من ذوقها یرتقي و یوصل  ق فالشاعرة جعلت من حرف الفاء، نغمة موس

أن في حرف الفاء داللة على األسف و التنهد و التعب  اإلحساس و التأثر للقار و 

اق ففهذا الحرف جعلنا نتوصل إلى ما ینتابها من شعور داخلي،  الحرف یدخل في الس

                                                             
ة الل -1 نسحب، ص ةهن غرني و   .46- 39-18-17- 16-15-13: رزقة، 
  .320:، علم اللسان العري، صمجاهد عبد الكرم -2
ة الل -3 نسحب ةهن غرني و   .22-21:ص، رزقة، 
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اره جعل الحدث الكالمي وحد اعت ع، و اللغو  ات تتا ة و جعل األب ة متماس ة دالل

تف، نزف، رجف، هتف، : )1(ففي الكلمات: تتس رجف، الصدف، انعطف، نسف، 

ات الموفقة من  یجف، وقف، عزف، أسف، نشف، حشف، هدف، تقف، ألف هذه النها

ه امن ما تشعر  ألم الشاعرة و أدخلتنا من م حت . طرف الشاعرة أحستنا  و بهذا أص

ة لناالمعان النس ر أمثلة : تقول )2(و في قصیدة عودة لمحراب األقصى. ي واضحة  سنذ

  :فق

مانا، أكفانا، دخانا، ألوانا،  - انا، قرآنا، سل هذا الترا بین ولهانا، أزمانا، خطا

ص حالة الشاعرة الكلمات زادها جماال في المبنى و المعنى و أد بنا إلى تقم

ار أن هذا الح أنه خرج من أعماق اعت ، و  التصرح القو ه  رف األخیر نشعر ف

ة ه قوة داخل ا بین أجزائه. الشاعرة ألن ف و االنتقال من . اما زاد القصیدة تماس

التنقل من فكرة إلى فكره  .بیت دون شعور 

اق الثقافي  ضا الس ة: و استعملت الشاعرة أ فها ألسماء دین   و ذلك من خالل توظ

ة،  ان موجود في الماضي من صفات تارخ ة، أسطورة، لتجعل منها فارقا بین ما  أدب

ة وما تراه الیوم من تغییر و تطور سواء إلى  و أخالق أو غیر ذلك من تنوعات اجتماع

  .األحسن أو إلى األسوأ

ة، ة البید وقصیدة  فمن األسماء الدین خ شراعك ر أو قصیدة  ،)3(همسات الروح غنائ

ا، )4(و ارتحل م العذراء)5(وسأظل مد العمر مغتر ر .، وقصیدة مر  :ومن أمثلة ذلك نذ

ة  :األسماء الدین
                                                             

ة الل -1 نسحب ةهن غرني و   .22-21:ص، رزقة، 
  .65:ص، المصدر نفسه -2
  .19-18-17- 25:ص، المصدر نفسه -3
  .34-33-32- 31:المصدر نفسه، ص -4
  .55-54-53- 52-51: المصدر نفسه، ص -5
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سى ابن مرم، عصى موسى - مان ع س، داوود، سل   ، ثمود، أیوب، آدم، نوح، بلق

ه و سلم  .النمرود، ذ القرنین، دمحم صلى هللا عل

ة خ  :أسماء تار

 .الزرجساس، المهلهل ، خولة، داحس، غبراء،  -

ة  :أسماء أدب

سي، صخر، عبلة -  .خنساء، عنترة الع

ة نختار أیوب، فالشاعرة هن رته لتقارن رما الصبر الذ فمثال في األسماء الدین ا ذ

ین ما تراه الیومتح شخص فاق حدود الصبر و ه هو  ة دعت . لى  وفي األسماء األدب

سي وذلك لفقدانها عنترة في الزمان رها لألسماء . المعاصر الشاعرة عنترة الع وفي ذ

ة توظف حرب داحس والغبراء التي دامت  و هنا لصراعها الداخلي مع سنة  40التارخ

ار  اعت ة  اقاتها سواء الثقاف نفسها و صراعها مع المح الخارجي، فالشاعرة نوعت في س

بیرة م مس جوانب  ة و تطلع أدبي و دیني و تارخي  ة راق ة معرف ن الزمان أن لها خلف

قوة مبرزة حالتها الشعورة و هي األمل و التفاؤل . الماضي اق العاطفي فوظفته  أما الس

قوة ضا عن ألم و حزن ینتابها  عض والفرح ومن جهة أخر تعلن أ ر    :و من ذلك نذ

مة آخر اللیلفي قصیدة : منها) 1(األمثلة -  .همسات الروحو قصیدة  ترن

، األمل، الحلم، الخوف، جنونا، هموما، الفشل، الخوف، الخجل -   الحزن، العش

، الجرح  .الحب، الهو

  .الحب، الحزن، اآلهات: "تراتیل الموت"و في قصیدة 

                                                             
ة الل -1 نسحب ةهن غرني و   .18-17-16- 15-14-13: ص،  رزقة، 
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ار  ":و تنفس الحب حلما"و في قصیدة  ، الوجد، األوجاع، غرتنا، الس  البوح، القل

  .األشواق

، الجرح، الحزن البشوق، الحلم، الهال: الحرف إفضاء لسامرو في قصیدة    ینو

ل هته الكلمات تعبر عن عاطفة الشاعر  و درجات االنفعال العاطفي لها  ةالصمت، ف

ة هذا اللون من االنفعال و تسجیل الترادف الذ بین هذه  ان عم أو سطح و ب

ا خاصا ة لكل شاعر هو الذ  )1("الكلمات، فالشاعرة تمتلك ظال عاطف النس اق  فالس

ه ألن الشعر ال  المح الذ قیلت ف جعلها تتعل  حو القصائد والذ یرطها و

اقه معزل عن س   .عرف 

اق عند  س للس م  ة اللةو لقد قمنا بتقی قة هن   :في هذا المخط رز

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
اتینظر، عبد القادر عبد الجلیل،  -1 األردن،  -للنشر و التوزع، عمان ، دار الصفاء1، الحدیثة، علم اللسان

  .549:، ص2002
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ن الشاعرة من توظیف  تم

أنواعه اق    الس

  

  عند الشاعرةالسیاق 

اق ثقافي اق لغو   س اق عاطفي  س   س

االنفعال + مفردات 
شحنته  التيالعاطفي 

  الشاعرة للمفردات

+ داللة الكلمة 
ة   التنوعات الثقاف

عالقتها + مفردات 
عض عضها ال   مع 

م  قراءة إلى تقی وصولنا 
الرصید الثقافي للشاعرة 
ع من  أنه رصید متش

الجوانبل   

حسن توظیف الشاعرة 
للمفردات مما جعلها 
عضها   تنسجم مع 

ن الشاعرة من  تم
مفردات  إعطاءنا

ست لنا  ع
  إحساسها الداخلي
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ة   :العالقات الدالل

احثه و  ة أحد محاور الدرس الداللي الحدیث و أحد أهم م عالقات الالعالقات الدالل

ة طلقه الدالل شرح العالقة بین الكلمات في الدرس الحدیث على ظواهر متعددة ت مصطلح 

ة ة من أسس علم الداللة «، )1(اللغة الواحدة و من نواح عدّ وتعد نظرة العالقات الدالل

الكلمات األخر في المجال أساسها أن الحدیث و  داللة الكلمة من محصلة عالقاتها 

انها في  لمات أخر في المادة  الداللي نفسه ، أ م نظام من العالقات التي ترطها 

ة، وهي من  ة، فدراسة المفردات و تحدید معانیها تتم ضمن المجاالت الدالل اللغو

ل مجاال  قى حدیثا تش ما، وت الغ قد اهتمام  مة و المعروفة التي حظیت  حاث القد األ

ما وحدیثا هوهاما في دراسة داللة الكلمات، على أن الفارق بین األ  في حاث هذه قد

ما تحت تداخل لغو فلسفي منطقي مما أد إلى التعقید،  المنهج المعتمد، فقد درست قد

ة قائمة على التص وهذه « )2(»نشا اللغو ور الكلي للأما حدیثا فإنها تدرس ضمن منهج

تاب و عضها في  ة تخضع للض والتحدید وهي عالقات یرد  عضها العالقات الدالل

ة وقد جمع هذه العالقات وعرضها عرضا  ات النص تب اللسان تاب آخر من  اآلخر في 

ِّدًا  زًا وَجی ات "في دراسة له تحمل عنوان  أوجین نایدامر ة بین البن العالقات الدالل

ة ز  "النوو ما بین مفهومین أو  نایداففي هذه الدراسة یر ة ف على عرض العالقات الدالل

ة،  )3(»دثینبنیتین أو ح ة تعد بؤرة لدراسات لغو ألن داللة الكلمة تُفهم «فالعالقات الدالل

اً  ة حسب )4(»داخل مجموعة الكلمات المتصلة بها دالل  دمحم خطابي، والعالقات الدالل

اته « عضها(تعمل على جمع أطراف النص أو تر بین متوال نظر إلیها على )أو  ، و

                                                             
قات، ص -1 ، محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطب فة بوجاد   .131:خل
را، د -2 ة في شعر مفد ز اعة والنشر و التوزع، الجزائر، .عبد الناصر بوعلي، العالقة الدالل ، دار هومة للط

  .91:، ص2014
ع  -3 ة، صجمیل عبد المجید، البد ات النص ة واللسان الغة العر   .142: بین ال
نظر -4 ُ را، ص: ی ة في شعر مفد ز   .93- 92:عبد الناصر بوعلي، العالقات الدالل
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ة، مثال ذ التفصیل /المسبب، اإلجمال/الخصوص، السبب/العموم: لكأنها عالقات دالل

ارة ... حق شرطي اإلخ اد یخلو منها أ نص    ، وهي في نظرنا عالقات ال 

ة، مستهدفًا تحقی درجة معینة من التواصل سالكًا في ذلك بناء الالح على  و الشفاه

 ، عتمد الر الساب ، والنص الشعر ما ... القو بین أجزائهبل ال یخلو منها أ نص 

نما الذ  مه شرو اإلنتاج والتلقي فإنه ال یتخلى عن هذه العالقات، وإ دام نصا تح

ن طغت عالقة على حساب عالقة فهذا  )1(»حصل هو بروز عالقة دون األخر  حتى وإ

لمات القصائد،  قدم ثراءً «یولد تنوعًا في  ًا في التعبیر وهذا التنوع في العالقات  خص

ة وغل قدم مادة ... األسالیب ووفرة المعاني وتنوع أدائها ىنلغة العر فضًال على أنه 

ةانطالٍق لدراسة ألفا    .)2(»، وتحلیلها(*)الحقول الدالل

حثنا هذا على العالقات األكثر انتشارًا في هذه المدونة واخترنا عالقة  واعتمدنا في 

ارهم األكثر ورودًا في القصائد التي بین  اعت التضاد، العموم والخصوص، الجزء و الكل، 

ات االنسجام عالقة التضادنأیدینا، وأول عالقة  اب آل   .طرق بها 

ثرة في الدراسا ت، والتي تحق انسجامًا للنص وتناس من العالقات التي استعملت 

ونها جانب داللي، فهي تحق جماًال للمبني  اإلضافة إلى  أجزائه، عالقة التضاد، فهي 

ًا بدالالته المتناقضة، على مبدأ« ًا نص حق تماس ظهر حسنه : "فالتضاد  ُ والضد 

  .)3(»"الضد

                                                             
ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -1   .269-268دمحم خطابي، لسان

ة (*) مها إلى ظهرت هذه النظرة في الثالثینات من القرن الماضي وهي ت: الحقول الدالل ر أن الكلمات یتم تقس
ل یجعل الكلمات  أو حقول، في هذه الحقول یتم وضعمجاالت  ش عالقات و ل ترت في حقل واحد  ش لمات اللغة 

ة طرق مختلفة، مثال حقل القرا عضها  عبد الناصر ...جد، أب، حفید، : حقل ألفاظها: في داخل الحقل الواحد تعرف 
راالعالقات الدالل.بوعلي   .  93ص.ة في شعر مفد ز

، محاضرات في علم الداللة، ص -2 فة بوجاد   .163خل
، ص -3 في، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحو نظر، أحمد عف ُ   .114:ی
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ه استعمال الكلمة  قصدون  ون مصطلح األضداد و معنیین طل اللغو الواحدة 

ن إج م على شيء في زمن واحد، وعلماء اللغة المحدثین درسوا  ماعهماتمتضادین ال 

ما درسها القدماء بل  لمة واحدة تحمل معنیین متضادین  ونها  ظاهرة األضداد ال على 

ل، والحسن في  القصیر في مقابل الطو تضادان معنى،  لمتان یختلفان نطقًا و على أنها 

ر في مقابل األنثى ح، والذ اق، فهذا والتضا. )1(مقابل القب د هو نفسه مصطلح الط

ع  النهار : وهو الجمع في الكالم بین متضادین، إما اسمین نحو«األخیر في علم البد

ضحك، أو حرفین نحو: واللیل أو فعلین نحو ي و وم علینا، وهو نوعان : ی یوم لنا و

اق اإلیجاب ا ط اق السلب، أمّ اق اإلیجاب وط ه اللفظان: ط  هو الذ لم یختلف ف

ه بإظهار الضدین نحو ، أو هو الذ ُصرّح ف ًا ا أو إیجا ني : المتضادین سل  –سرّ

اق السلب ه بین فعلین من مصدر واحد أحدهما مثبت : ساءني، أما ط جمع ف ُ هو الذ ی

اً  ًا و سل ه الضدان إیجا : نحو قوله تعالى. )2(واآلخر منفي، أو هو ما اختلف ف

﴿                                 

              ﴾«)3(  

قول  ه المزهر السیوطيو تا رت «: في  ، و عضًا عضه  صحح  الم العرب  أن 

عرف معنى الخطاب منه  ُ آخره، وال  ع حروفأوله  فائه واستكمال جم است ه، فجاز إال 

عدها ما یدل على  أتي  وقوع اللفظة الواحدة على المعنیین المتضادین، ألنها تتقدمها و

ة أحد المعنیین دون اآلخر، فال یراد  ار إال معنى بها في حاخصوص ل التكلم واإلخ

فهم إال من خالل تجاور . )4(»واحد ُ اق الكلمة ألنه ال  ظهر من خالل س فالتضاد 

                                                             
  .152:دمحم سعد دمحم، علم الداللة، ص -1
میل -2 ة  اِ ة واألدب   ، دار العصر للمالیین1، )فرنسي –انجلیز  –عري (عقوب، قاموس المصطلحات اللغو

  .256-255:، ص1987لبنان،  -بیروت
  ].108[النساء  -3
  . 398-397: ت، ص.لبنان، د -، دار الجیل، بیروت.، د1السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج -4
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ظهر في األخیر المعنى المراد،  عض، ل عضها ال والتضاد هو ورود اللف «الكلمات ل

ل معنى من هذین ون  المعنیین  الواحد على معنیین مختلفین، وتعني المخالفة هنا أن 

قة مهمة، هي أن ... ضد اآلخر ة حق ة إال أن ثمّ وعلى الرغم من قلة األضداد في العر

ثیرًا من األلفا التي تعد من األضداد تمیل إلى االستقرار على معنى واحد من  هناك 

، ومن ذلك مثًال لف  انا لكل لف معنى السید والخادم، فنالح  "المولى"المعنیین اللذین 

ان ذلك في مستو الخطاب األدبي أم في أن  المعنى األول، سواءٌ  ستخدم اآلن  اللف 

عة . مستو الخطاب النفعي رجع ذلك إلى طب المعنى الثاني و اد نجد استخدامًا له  وال ن

ة ة التي أحدثت هذه التغیرات الدالل فاللف الثابت على حساب «. )1(»التغیرات االجتماع

ون نتیجة ا  اآلخر  ة التضاد من القضا ، فقض ثرة االستعمال من طرف المجتمع اللغو

د لها  عد و التي اختلف حولها القدماء و المحدثون ما بین مؤ ة التي لم تحسم  اللغو

ر ونحن نمیل بوجود ظاهرة األضد ها ظاهرة محدودومن ة في ألفا قلیلة اد في اللغة ولكنّ

ن إحصاؤها   .)2(»م

اب نشأة  مصطلح سبب یبرز ولكل وجوده، وفي دراستنا هذه سنتعرف على أس

  )3(: التضاد التي ترجع إلى أمرن

 ا أن تكون من لهجات تداخلت  .إمّ

  منزلة معنى ثم تستعار لشيٍء آخر فتكثر وتغلب  لمة تستعمل  أو تكون 

 .األصل

أتي ما  ة  ت إلى وقوع األضداد في العر ن أن نوجز أهم العوامل التي أدّ م   )4(: و

                                                             
مان، در  -1 ة 1اسات في علم اللغة، فتح هللا سل اعة(، دار اآلفاق العر ، 2008مصر،  -، القاهرة)نشر، توزع، ط

  . 51:ص
  .52:المرجع نفسه، ص -2
نوز المعرفة للنشر و (طالب دمحم إسماعیل، مقدمة لدراسة علم الداللة  -3  ، في ضوء التطبی القرآني و النص الشعر

  .203:، ص2009األردن،  -التوزع، عمان
  .204:المرجع نفسه، ص -4
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  :تداخل اللهجات: أوالً 

ین  عض اللغو لماتها من لهجات مختلفة، وقد حاول  ة  إذا اقترضت اللغة النموذج

لمات األضداد إلى عامل  ع  ان وقوع التضاد في اللهجة الواحدة ورد جم نفي إم

ما  )االقتراض( نّ قع اللف على المعنیین في وقت واحد، وإ ن أن  م بین اللهجات أ ال 

ون المعنى لقبیلة من العرب و المعنى الثاني لقبیلة أخر وأخذت القبیلتان عن 

  .عضهما

اً    :التطور الداللي: ثان

س الضد أصًال فیها دضاأن مثل تلك الكلمات قد اكتسبت الت أ   .من االستعمال ول

ة لإلنسان: ثالثاً  ة والنفس   :المواقف االجتماع

ًا من وقوع التضاد في الكلمات  أتي على اإلنسان (تلك المواقف تفسر لنا جان فقد 

لها  الحزن، و أس، والفرح  ال قین، و األمل  ال حین من الدهر یختل في نفسه الشك 

طرأضداد تجتمع في نفس واحدة ألن غرزة التفاؤل والتشاؤم من غرائز ا  إلنسان التي تس

بیر على   .عاداته في التعبیر إلى حٍد 

رها اب الساب ذ ل اآلتي یلخص األس   )1(:والش

  

  

  

  

                                                             
اعة(، عالم الكتب 6 علم الداللة،أحمد مختار عمر،  -1   .214:، ص2006مصر،  -، القاهرة)نشر، توزع، ط
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اق،  ة األولى لالنسجام وهي الس حتاج إلى اآلل احث یدرس «و التضاد بدوره  فأ 

ة،  سي الذ یؤد إلى مثل هذه الظاهرة اللغو التضاد یر أن المقام هو السبب الرئ

اً  ة تحتم على المتحدث أسلو ة التخاطب ه انتقاء معینا في الخطاب وتح فالعمل تم عل

نا ال نعد هذه الكلمة من التضاد اللغو إال إذا  .اقمفرداته، والبد للتضاد من س معنى أنّ

اق فال تعد من التضاد اق أما خارج الس والتضاد حسب الدراسات التي . )1(»انت في س

ه أنواع   )2(: ُأجرت ف

سمى التضاد غیر المتدرج مثل  :التضاد الحاد  - أ لمتان ) میت -حي (و  فهما 

اآلخر عني االعتراف   .متقابلتان في الداللة و نفي أحد طرفي التقابل 

ل عالم :  التضاد المتدرج  - ب ستفیدان  ه ال  أن الحدین ف صنفه المناطقة  و 

ه أحد معنى أن شیئا قد ال ینطب عل ان معا  ذ هما إذ المقال ولذا فإنهما قد 

ارد فرما  أنه  ا  عني االعتراف ضمن س ساخن ال  بینهما وس فقولنا الحساء ل

 ...ون فاترا أو دافئا

ه المناطقة : تضایفالعالقة   - ت سم ل " اإلضافة"و  ة بین معنیین  و هي نس

إدراك األبوة والبنوة أحدهما ال یدرك إال مع إدراك  منهم مرت بإدراك اآلخر 

 ...اآلخر

ان : تنافرالة عالق  - ث ة بین معنى ومعنى آخر من جهة إم وهي نس

ن اجتماعهما معًا  م ان أ  ان ارتفاعهما مع اتحاد الزمان والم م اجتماعهما وإ

اض -الطول(و ) اع -أكل(في شيٍء واحد في زمان واحد مثل   ).الب

                                                             
ة  -1 ة(صائل رشد شدید، عناصر تحقی الداللة في العر   .34:، ص)دراسة لسان
احثه في التراث العري، د منقور -2 نون .عبد الجلیل، علم الداللة أصوله وم ة، بن ع  -، دیوان المطبوعات الجامع

  .114:، ص2010الجزائر، 
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عض ومن بین العالقات ا قصائد الدیوان، ظاهرة التضاد التي لتي ظهرت في 

الشاعرة موظفة  )1(حیث تقول "لفقصیدة تأسف األ "في دالالت الكلمة منها  ثت تغییراً أحد

  :التضاد

  انصرفمنه  اقتربلما  -

  :)2(و تقول الشاعرة في نفس القصیدة

 عند المنعطف األسئلةرات افي د -

ات  - ةفي غوا   إذ تشف األجو

ة البید"و تقول في قصیدة    )3("غنائ

 أحجیتيوجهها نار  فأرتد -

سهثوب البید  في القر خلعت -  أل

  "أرخ شراعك و ارتحل" و في قصیدة

 بدر برر یبتهل فوق من  -

 .ینتقل تحتهلخطاب أودیب  -

  :)4(و تقول في نفس القصیدة

 ...حتى تزح  هرهاطمن  -

 .سامر محتفل ةنجاس -

                                                             
ة الل -1 غرني و ینسحب، ص ةهن ُ   .22:رزقة، 
  .23:المصدر نفسه، ص -2
  .26:، صالمصدر نفسه -3
  .34:المصدر نفسه، ص -4
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ل ما وج ا هي تضاد حاد، ألنّ دو  ات أمرٍ ها ترد إناه في قصائد الشاعرة تقر ما  ث

معنى على حساب معنى آخرو  ضده   .االعتراف 

م العذراء": وفي قصیدة   : )1(توظف التضاد في قولها : "مر

 .رب والقلعد التغ نسائناو  رجالناإن عاد وعي  -

 ؟....أو تعلمین  -

  :)2(حاملة معها التضاد حیث تقول  ،"هدیل األحالم"وتنتقل الشاعرة إلى قصیدة 

 .بنهار  لیلهاحتى ترصع  -

 :)3(، تقول"وتنفس الحب حلما": وتختم الشاعرة التضاد في قصیدة

ا الصمت -  .آخره یلقي بنا في حنا

 .مرة األشواق في قلقيمعطرا ُخ  -

 .أوله حتى یجيء فجر غاب -

ضًا في قصیدة   :)4(تقول "تأسف األلف"والتضاد أ

ال هدف  -  ... أنت حرف 

 .... االنتهاء أو  البدءلم تعد نقطة  -

 ... للسطر مهما تقف  -

  

                                                             
غرني ه -1 ة اللة رزقة،  نسحب، صن   .44:و
  .58: المصدر نفسه ، ص  -2
   .77:المصدر نفسه، ص -3
  .24:، صالمصدر نفسه -4
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ضرورة أحداث تقابل بین مجموع األلفا المتماثلة أو «فالشاعرة في قصائدها رأت 

اینة ه أ )1(»المت ًا یرجع إل انًا خص ، ذلك إلثراء قصائدها من جهة وجعل دیوانها م

ظهر  ستفید، فالتضاد  ثیر«. عن غیر قصد في الشعر العري عن قصد أوقار ل ما  و

ثارة اهتمام السامع ه وإ ة التعبیر  اسم ضده زادة في تقو   )2(»نعبر عن شيء 

    :عالقة العموم والخصوص

اقي على عمومه، وهو ما وضع عاما، واستعمل عاما، وقد عقد له الثعالبي « العام ال

ات وهو ما أطل أئمة اللغة في تفسیره لفظة الكل  اب الكل ك فمن ذل[...] في فقه اللغة 

ة  ل شيء دب على وجه األرض فهو دا ستان [...] ل بناء عالي فهو صرح ،  ل 

قة  ه دائما فهو حد ِضع في األصل عاما ثم خص . )3(»[...]عل والعام والخاص هو ما وُ

عض أفراده  ر ابن درد أن الحج أصله قصد...في االستعمال ب شيء ك لل، وقد ذ

قصد البیت، فإ ون وتجردك له، ثم خصَّ  ص من اللغة صلح أن  ان هذا التخص ن 

قول  ما خصته اللغة ال الشرع، ثم  صلح، ألن الكالم ف ن من الشرع لم  ه وإ مثال ف

ة الحسن، وهو لف «: السیوطي یت"ورأیت له مثاال في غا فإنه في اللغة الدهر ثم  "السَّ

ام األسبوع، وهو فرد من أفراد الده أحد أ ون «. )4(»رخص في االستعمال لغة  والعموم 

ه إلى معنى اعم واشمل  ع معنى اللف ومفهومه ونقله من المعنى الخاص الدال عل بتوس

عض أ قصر اللف العام على  ون  ص    .)5(»راده وتضیی شمولهفوالتخص

ة، وتختلف األلفا في داخل  ة األساس فالعموم والخصوص من العالقات الدالل

عیدا، ففي مجال الحیوان مثال المجموعة الواحدة من هذا لمة ذات  الجانب اختالفا  نجد 

                                                             
احثه في التراث العري، -1   .114:ص منقور عبد الجلیل، علم الداللة أصوله وم
ة، ص -2   .335:عبد الكرم مجاهد، علم اللسان العري فقه اللغة العر
  .426:آدابها، صالسیوطي، المزهر في علوم اللغة و  -3
  .427:المصدر نفسه، ص -4
ة،  -5 ارك، فقه اللغة وخصائص العر اعة والنشر والتوزع، بیروت2دمحم الم ر، للط ، 2005لبنان،  - ، دار الف

  .219-218: ص
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ثیرة أخر  لمات  موم والكلمات من ألفا الع "حیوان"لمة .داللة عامة تشمل تحتها 

لمة أسد، نم لب من الكلمات الداخلة تحت  ، فرس،  ده الكلمات وفي ه. "حیوان"ر، ق

مة أن نجد مثالً  لمة منها مجموعة أكثر  التالي درجة ما من العموم، ق ة  تحت أ

ن  م س األمر خاصا بدرجة من العموم وأخر من الخصوص، بل  ، ولذا ل تخصصًا

ل هرم داللي ، وتختلف اللغات في هذا الجانب اختالفا )1(ترتیب الكلمات الخاصة في ش

لمة  ة  "مجلة"عیدا ف ة تدل على مجموعة من المطبوعات الدورة العلم في العر

ة اسما هو والت ة للدورة العلم رة، في حین تجعل اللغة األلمان ة المصوّ  Zeitschriftرفیه

ة .  ا الدورة الترفیه لمة  .المصورة فهي تعطیها اسما آخرأمّ ة  "طالب"و في اللغة العر

لمة  ة تطل   Studentأوسع داللة من  ة، فالكلمة العر  –في المقام األول–في األلمان

انا  ا، بل تطل أح م العام والدراسات العل على الدارسین في الجامعة في مرحلتي التعل

ة  مراكز التدرب المهني، أما في األلمان ة وعلى الدارسین  على تالمیذ المدارس الثانو

قابلها  ، ثم   Schülerف سانس، ثم   Studentللطالب الثانو لطالب مرحلة ل

Kandidat  ا، أما م   Praktikentلطالب الدراسات العل فهي للمتدرب في التعل

لمة  ة"المهني، و ة، فنحن نطلقها  "ل ة أوسع داللة على مقابلها في األلمان في العر

ة الشرط ل ا مثل  ة اآلداب وعلى معهد إعداد الض ل مي مثل  ة على المعهد األكاد

ة ة الحر ة سان مارك ...والكل ل القاهرة أو  س  ة رمس ل عض المدارس مثل  ، وعلى 

ذا تختلف درجة العموم والخصوص في داللة الكلمات بین اللغات  ندرة، وه اإلس

فرض على المعجمي مراعاة  المختلفة مما یجعل محتواها الداللي غیر متطاب وهذا 

ع أن نقول )2(ذلك   .أن العموم والخصوص یختلف من لغة إلى أخر ، ومنه نستط

                                                             
1-  ،   .151:، صمدخل إلى علم اللغةمحمود فهمي حجاز
  .152:المرجع نفسه، ص -2
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صا لما    اره تخص اعت ظهر العموم والخصوص عند الشاعرة أوال في عنوان الدیوان  و

ان سطرا من أسطر هذه القصیدة وهذا المخط  جاء في القصیدة غیر معنونة، الذ 

 :یوضح ذلك

 

 جزء من  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

انت على النحو  صاصفعنوان الدیوان هو تخ    )1(اآلتيلعام وهو قصیدة غیر معنونة 

 “…إرمود”ما رآها ”ال تزال إفرست 

ة الغی   وال تزال أرصفتنا معبدة 

  .غیلة…تطحن حصاها المتمرد

                                       
نسحب، ص (1) غرني و ة اللة رزقة،   7هن

غیر معنونة قصیدة عنوان الدیوان  

 

غرني 

نسحب  و

كل " أنت"و " أنا"فأتمو 
....یوم  
....ظل ُحلًما –فوق سحاب   

نسحب" "غرني و  
 

ص م تخص  تعم



االنسجام وآلیاتھ:                                                                        الفصل الثاني  
 

 
106 

  .…وتحصي خطى التأتآت

 …ل یوم“ أنت“و“ أنا”فأنمو 

  …ظل حلما…فوق سحاب

نسحب”   “غرني و

النس م  املة وعنوان الدیوان هو تعم ون هم «ة للقصائد  ل هذه القصائد  ألن في 

الفر  اإلنسانالشاعرة هو هم  وس الحالم، والسعادة دفي رحلة الحب واالغتراب المغر 

تهز القصیدة التي ال تساق إال أمال، رغم انسحاب الحب الذ أبدع الخالدة، ولكنها تظل 

ه إال عودة لهف في راء القلب وهي ال تر غفي إ  ة للشاعرة )1(»راره وانسحا النس ، فاألمل 

  :)2(الحرف، تقول الشاعرةفضاء لسامر إقي مالزم ففي قصیدة 

اتي - ال فوق أب  والجرح یرقص ل

مة غنت ش -  هافائفیرمي أسى خ

اراتي دمعا تلملم النجم -  من ع

 للجرح قد ضاء فجرا الحتراقاتي -

ات هي دع ل هذه األب ل االنسحاب  و ف أس فرغم  إلى األمل ورفع تحد للتغلب على ال

  :)3(، فتقولنتظل الشاعرة رافعة شعار العودة مهما طال البی

 فیورق البین في سمت اعترافاتي -

 عنوان لملحمتي األفوأكتب  -

 ا سامر الحرف لو تغفو على وتر  -

 لو جاوزت زالتي اآلنما ضرك  -

  

                                       
نسحب، ص  (1) غرني و ة اللة رزقة،   06هن

 91-90المصدر نفسه، ص  (2)

 93-91المصدر نفسه، ص  (3)
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م(القصیدة التي تحمل عنوان افضاء السامر الحرف ف ات) تعم هي  واألب

ص للعنوان، حتى أن ال   :عرة توظف العنوان في القصیدةشاتخص

 ا سامر الحرف لو تغفو على وتر  -

ن الصمت"وفي قصیدة  مالعنوان  )1("س ص وورود  تبدأثم  -هو التعم التخص الشاعرة 

  :العنوان دلیل على ذلك

ن الصمت  -  س

ة - ع مرتخ  في أصا

 موشاة فوق هدیل الند -

ة أخر فتقول  :)2(ثم تعید العنوان مرّ

ن الصمت  -  س

 ان یرجف مثل أوراق -

 .....المساء خرف بین راح -

حاول  -  اإلغراءبل 

صا لما جاء في العنوان  ن " فالشاعرة تعید العنوان في متن القصیدة وهذا تخص س

  " الصمت

  :)3(عموما لما جاء في القصیدة فتقول الشاعرة" احتراق اللیل"وفي العنوان 

ا لیل فینا وانتصرتال -  ..هب 

ص قى الشاعرة  فااللتهاب ناتج عن االحتراق وهذا تخص   للعنوان وت

  

  

                                       
نسحب، ص  (1) غرني و ة اللة رزقة،   84هن

 85المصدر نفسه، ص  (2)

 60المصدر نفسه، ص  (3)



االنسجام وآلیاتھ:                                                                        الفصل الثاني  
 

 
108 

د وتجعله أ ا، لتدل على معنى العنوان وتؤ ا لیل فن ثر عموما كتعید جملة التهب 

صا لما جاء في تر  ة وتورد الشاعرة ألفا هي تخص ، الظالم، )1(یب العنوانوشمول

عنوان  ،االلتهاب، السهر ل هذه الكلمات لها معنى وثی  الجمر، اللهب، النجم، ف

صا له وشرحا موجزا، والمخط األتي یوضح عالقة " احتراق اللیل"القصیدة  فهي تخص

  :العموم والخصوص في العنوان

  

  تعمیـــم

  

  

  

  سبب            نتیجة       سبب        

  

  

ص     تخص

الض لف  یب اللغو للعنوان و ل من النار والجمر واللهب، یدخل ضمن التر ف

  .االحتراق فالنار سبب لالحتراق والجمر نتیجة له واللهب سبب له

  )خاص(اللهب ،  –الجمر  - االحتراق عام                  نار

مثا" وتنفس الحب حلما"وفي قصیدة  انت  داخل الة العنوان العام للقصیدة وفي التي 

عض األلفا و  لىعلمح ما یدل ن ص العنوان في  المخط نتخص   :األتيمثل له 

  

  

                                       
نسحب، ص (1) غرني و ة اللة رزقة،   61- 60هن

 احتراق اللیل

 اللهب الجمر النار
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"وتنفس الحب حلما"  

 الشوق  الوجد البوح الهو 

ــم   ـــ   تعمیــــــــ

  

                                         

  

  

  

ــص ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   تخصیـ

ص للعنوان  فالبوح دلیل على الحب والوجد " وتنفس الحب حلما"ففي هذه الكلمات تخص

ل هذه األلفا الج....والشوق  عض  "الحب"ة تدخل ضمن إطار عام هو ئز و فالشوق 

ضا   .من الحب والوجد أ

عض  ما یدل على العموم وهو العنوان )1("تأسف األلف"قصیدة وفي  اتاألوهناك  التي  ب

صا لهذا العنوان إذ تقول انت تخص   :ضمت معنى هذا التأسف و

 ...األلفتأسف  -

حر والصد -  ...فبین أمواج ال

غسل  - لي   روحه من 

ا التي اقترف -  ...الخطا

 ...تأسف األلف -

  

                                       
نسحب، ص (1) غرني و ة اللة رزقة،    24، 23، 22هن
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الخطأ واأللفا الموجودة في القصیدة أكبر األفهذه  ات تضم داللة التأسف واالعتراف  ب

عض األلفا شرح العالقة بین العنوان و   :دلیل على هذا التأسف وهذا المخط 

  تعمـــیــــم

  

  

  

  

  

ص          تخص

ضا یتبین بوضوح وجود عالقة العموم والخصوص  )1("رعشة الحلم الضائع"قصیدة  وفي أ

عض  شرح لنا  األلفاوذلك من خالل  صا للعنوان وهذا المخط  التي مثلت لنا تخص

  :هذه العالقة

  تعمـــیـــم

  

  

  

                                       
نسحب، ص (1) غرني و ة اللة رزقة،   37- 36هن

"تأسف األلف"  

ا  الخوف األسف االعتراف الخطا

"رعشة الحلم الضائع"  

 الكابوس النوم اللیل الحلم
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ونات العنو " الحلم"دلت على جزء من العنوان وهو  األلفال هذه  ان أحد م ن االذ 

ارها  اعت أن هذه العالقة تظهر من خالل اجتهاد المتلقي  ن القول  م ة، وهنا  س الرئ

فهمها القار وذلك  ة  العنوان الذ عالقة دالل اق من جهة ورطها  الس بر القصیدة 

ص لما  ل القصائد هي تخص ل، فاأللفا الموجودة في  م للقصیدة  هو حوصلة وتعم

ل  ش ه العنوان    .عامعط

 عالقة الجزء والكل  

لمات أخر  وهي قلیلة التناول وتتضح لنا في الكلمات التي تمثل أجزاء في المعنى من 

ین العموم والخصوص، وهو بدو فرق لطیف بینها و ات و ل   :تعد 

 اللف العام على سبیل النوع ) في العموم والخصوص(ترت األلفا الخاصة  -

ة  -  )1(اللف الكل على سبیل الجزء) الكل والجزءفي (وترت األلفا الجزئ

ارة والفرق بین هذه العالقة « الس الجسم، والعجلة  الكل مثل عالقة الید  وعالقة الجزء 

ست نوعا من الج (*)وعالقة االشتمال  سم ولكنها جزء منهأو التضمن واضح، فالید ل

س جزءا منه   .)2(»بخالف اإلنسان الذ هو نوع من الحیوان ول

ة    نها من تناول العالقات الدالل ولقد قامت الشاعرة بتوظیف هذه العالقة لتبرز مد تم

  :ولقد استخرجنا هذه العالقة والجدول اآلتي یوضح ذلك

  

  

                                       
، محاضرات في علم الداللة، ص (1) فة بوجاد  160، 159خل
ـون : االشتمال(*)  في أو التفرـي، مثـل) ب(، مشـتمال علـى )أ(هـو تضـمن مـن طـرف واحـد،  م التصـن : أعلـى فـي التقسـ

  99وعلى هذا معنى فرس یتضمن معنى أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص" حیوان"الذ ینتمي الى فصیلة أعلى 

 101، ص2006اعة، القاهرة، مصر، ، عالم الكتب، نشر وتوزع، ط6أحمد مختار عمر، علم الداللة،  (2)
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الكل   )1(فمن العالقات التي وظفتها الشاعرة، عالقة الجزء 

  ةــــالعالق
  لـــــالك  زءـــــالج

 زت -

 )بد(الكبد  -

 )هاج(هیجان  -

 واكب -

 األوراق -

 برد -

 اإلبل -

 عطر -

 نجوم -

 نخل -

 دمع -

 صالة -

  ساق -

 زتونة -

 الشاعرة -

حر -  ال

 المدارات -

 الخرف -

 الشتاء -

 الصحار  -

 ورد  -

 لیل  -

 الصحراء -

 اء -

 دین -

س -   بلق

ثرة ضا وظفت الشاعرة هذه العالقة في قصائدها     )2(وأ

  

  

  
                                       

نسحب، ص (1) غرني و ة اللة رزقة،   . 51، 49، 30، 23، 22، 26، 85، 93، 92، 91هن

 .77، 77، 67، 66، 58، 51، صالمصدر نفسه (2)
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  ةــــالعالق
  لـــــالك  زءـــــالج

 فم -

 الرطب -

 جذع -

 حروف -

  موج -

 الحوت -

 النخلة  -

 النحلة -

 اللغة  -

حر -   ال

   )1( :تقول) زت، زتونة: (ففي المثال األول الذ وظفته الشاعرة

اته حملت  زت زتونةمن  -  .مش

ا لرمل رحیل في احتواءاتي -  نورً

 )زت جزء من عصر الزتونةلفا( -

  :)2(الكبد جزء من الشاعرة تقول: وفي المثال الثاني

ا أنین الحزن في  - ا أجل   بدعذرً

ا لك اآلن اعتذاراتي -  قل للمرا

بد"فالشاعرة هنا تقول  أ أن الكبد جزء من جسم الشاعرة وفي المثال الثالث تقول " في 

   )3(:الشاعرة

حر -  عیناه قد ظلت تراقبنا فال

سا في الجرح آهاتي هاجقد  -  مقت

                                       
نسحب  (1) غرني و ة اللة رزقة،   91، صهن

 92المصدر نفسه، ص (2)

 19، صالمصدر نفسه (3)
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حر - ار أن ال اعت حر  التالي  ال هنا الهیجان جزء من ال قى هادئا و الهیجان ی

ل حر (ون جزء من   )هو ال

هإ لثم تنتق   )1(:لى المثال الذ تقول ف

 ...برد الشتاء -

م هو  - ضرني بنس  إذ 

 )2( :وتقول

 أوراقان یرجف مثل  -

 ....بین راح السماء خرف -

  )3("تأسف األلف"وتقول في قصیدة 

  ....تأسف األلف

  ...عطر وردعلى 

  ....تأسف األلف

ال على  ا بین ل  وقف نجومهشاح

  )4("تراتیل الموت"وتقول في قصیدة 

حورا بنز  - یني الدمعترو    ت

 )5( :وتقول في نفس القصیدة

ح أرتلها  صالتيهذه  -   تساب

روا دیني-   في شوق ناصیتي لو أن

                                       
نسحب، ص (1) غرني و ة اللة رزقة،    85هن

 85المصدر نفسه، ص (2)

 22المصدر نفسه، ص (3)

 46صالمصدر نفسه ،(4)

 51، صالمصدر نفسه  (5)
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  )1("سأظل مد العمر مغترا"تقول الشاعرة في قصیدة 

س ساقفوق  -  لبلق

 :وتقول في نفس القصیدة

 القانيالحوت  فمفي  -

ا  -  یونس قد دسه محتج

 )2("هدیل األحالم"وفي قصیدة 

 نخلة حمسما رقصة األحالم ت -

شتهي قیثار  والرطب -  منها 

 )3( :نجد الجزء والكل في قولها" األقصىلمحرب عودة "وفي قصیدة 

 في غسقي لنخلا بجذعمهما هزرت  -

ساق رطب القدس مزدانا -  لكي 

 )4( :وفي نفس القصیدة تقول

م تستلف من  ونبرة -  لغتيالشك 

 لعنت في البدء معنانا حروفها -

ة من خالل توظیف عالقة الجزء  ورة یتبین االنسجام بدرجة عال فحسب األمثلة المذ

ل رائع وهذا ما  ش ار أن القصائد الموضوعة بین أیدینا تناولت العالقات  اعت الكل، 

  .هذا النوع من القصائد إلىترك ذوقنا یذهب 

ما  ة عملت على الر بین أجزاء المدونة وقد تنوعت هذه العالقات ف فالعالقات الدالل

انت لعالقتي العموم والخصوص والجزء والكل الرادة ف اینت، ف ي تحقی انسجام بینها وت

                                       
نسحب   (1) غرني و ة اللة رزقة،   51، صهن

 58المصدر نفسه، ص  (2)

 66المصدر نفسه، ص  (3)

 67، صالمصدر نفسه  (4)
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اإلضافة إلى ار الكثرة تضالعالقة  النص  اد، وأوردنا هذه العالقات على أساس مع

عض العالقات  ان  ة أخر على حساب عالقات وطغ عني هذا عدم صالح ، وال 

ضا ساهمت في وجود الترا بین عناصر النص والتعبیر األخر العالقات  ، بل هي أ

ثرة )1(عن مقاصد المتكلم ة تحق االنسجام النصي فهي موجودة  ، فالعالقات الدالل

ارها تحق مبدأ االستمرارة  اعت ة، ولقد وفقت الشاعرة خاصة في النص الشعر  الدالل

ة وذلك من خالل اعتمادها علیهاافي دیو    .نها هذا في توظیف العالقات الدالل

ة: موضوع الخطاب ة الكل   البن

نظم و ارف صنیختزل موضوع الخطاب و فة موضوع  األخ ل، تلك هي وظ ات  للمتتال

صف  ة بواستطتها  ة دالل عد بن كالخطاب الذ  التالي سجنا فان دا ام الخطاب، و

ة"عتبر أداة  حثنا عن الوضوح  "إجرائ ة للخطاب، لكن إذا  ة الكل ة بها تقارب البن حدس

ه : والدقة متسائلین عن قة عما  ة دق عتبرما هو موضوع الخطاب؟ فإننا ال نجد إجا فان  و

أن هذا المفهوم فضفاض ك نفسه  حدد موضوع الخطاب « )2(دا رة  Topic و أو الف

ة اره  Theme  األساس رة العامة له أو هو ما " بؤرة الخطاب"اعت ن الف التي توحده وتكوّ

ر عناصر أكثر من  قدمه، إن قدرة الناس على تذ قوله وما  یدور حوله الخطاب أو ما 

عد قراءة النص هي تلك العناصر  ال على أن ما نحمله في رؤوسنا  ون دل غیرها قد 

  )4( :ومن ثم یلعب موضوع الخطاب دورن هامین )3(»موضوع الخطاب التي تمثل

                                       
ات: ینظر (1) اشفا الغطاء،  آمنة جاهمي، آل الغة للهاد  االنسجام النصي في خطب مختارة من مستدرك نهج ال

ات والتراث( رة ماجستیر في اللسان ة : ، إشراف)مذ راكبي، قسم اللغة العر ة وآدابهادمحم  اجي مختار، عنا ، جامعة 

 116، ث2012، 2011

ات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص (2)  42دمحم خطابي، لسان

  191عزة شبل دمحم، علم لغة النص، ص (3)

 192المرجع نفسه، ص (4)
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اره مرتكزا : أوال ارلدمج  اعت سهم في  إلى اإلضافةالتي ینقلها الخطاب،  األف ونه 

ار الخطاب م أف   .تنظ

شیر  :الثاني اره مؤشرا  الموضوع عند القار  إلىاعت   .أو السامع معرفة العالم المتصلة 

ع هذا الخطاب فموضوع  ل مواض زة التي تدور حولها  الخطاب هو النقطة المر

ا المطروحة  وتجعل المتلقي ل القضا ل في نقطة تعالجها  أو السامع یلخص الخطاب 

صالهاوترد  ك ال یختلف عن مفهوم «السامع،  إلى إ ة لفان دا النس وموضوع الخطاب 

ة ة الكل ة »البن ة الكل ار )1(»أ أن البن اعت ة هي   أن هي موضوع الخطاب  ة الكل البن

هالفهم الكلي الذ تصل  من خالل المؤشرات المطروحة في النص والتي تتداخل  إل

صل  ضا ما  هثرة، وموضوع الخطاب أ ستخلصه من خالل قراءاته  إل القار أو 

صاله لنا  ون «المتعددة للنص، ولنفهم النص ونلخص ما یرد إ هناك عالم یجب أن 

شیر  هخارج النص  شیر  إل ا ولهذا  إلىالنص، وعادة ما  اره عالما فعل اعت هذا العلم 

ضا أو تدخل في عالم النص فإننا نتخیل هذا العالم الفعلي، أو أننا نفهم عالم  فعندما نقرأ أ

ضا  النص بناء على فهمنا للعالم الخارجي، ومن خطوات فهم موضوع الخطاب أ

قوم بها القار أو السامع لالنتقال من المعنى الحرفي االستنتاج  ة التي  الذ هو العمل

توب إلى قصد الكاتب أو المتكلم من وراء الخطاب من خالل ت دید حلما هو م

ام بها واكتشاف الحلقات المفقودة أو سد الفراغات  غي الق االستنتاجات الالزمة، التي ین

ه  )2(ینفي النص من أجل التوصل إلى فهم مع ضا العنوان بدوره عنصر مهم یهتد  وأ

ة تهیئ القار أو السامع لبناء تفسیر  فة إدراك قدم وظ القار للفهم الكلي للنص فالعنوان 

  .»النص أو ما یتحدث عنه النص

                                       
 44، ص عزة شبل دمحم، علم لغة النص (1)
 192، صالمرجع نفسه :ینظر  (2)
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ن النص جزء  ر المعرفة مومن هنا فعناو سمح العنوان للقار یتذ  ، ة الكبر ن البن

ما  النص،  ة المشار المتصلة  رة األساس ار الخطاب تدمج بواسطة معرفة الف أن أف

   )1(إلیها من خالل العنوان

ة ترت بها أجزاء الخطاب وأن القار  أن إلىونخلص مما تقدم « ل ة  لكل خطاب بن

لها في سمة االختزال على أن  إلىصل  ات متنوعة تشترك  ة عبر عمل ة الكل هذه البن

ست  ة ل ة الكل ات متنوعة أو مؤشرات على البن انت هناك بن ن  شیئا معطى، حتى وإ

نما هي مفهوم مجرد  ة، وإ ة الخطاب ووحدته) حدسي(وجود هذه البن ل  )2(»ه تتجلى 

ة أو موضوع الخطاب هي الف ة الكل ة فالبن رة التي ترسخ في ذهن المتلقي وتعتبر القض

ة للن درسهفالقار  صالمفتاح ا في النص  وهو یتأمل النص و ة ضمن ة مشتر حس ببن

ع من خاللها الوصول  ستط سي للنص،  عتبرها محور رئ محتو النص الكلي  إلىولهذا 

بیر في إعطاء القار المؤشر  إلىإضافة  ل  ش سهم  ضا  للدخول  األولذلك العنوان أ

ة للنص أو موضوع الخطاب موجود إلىه  ة الكل في النص  موضوع النص، فالبن

عض المؤشرات التي  لشعر الذ بین أیدیناا فالشاعرة وهي تكتب قصائدها ترمي ب

طب موضوع نموضوع الذ تدور حوله هذه القصائد وس إلىیهتد القار من خاللها 

عض القصائد على النحو التالي   :الخطاب على 

  

  

  

  

  

                                       
 193، ص عزة شبل دمحم، علم لغة النص(1)

ات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص (2)  46دمحم خطابي، لسان
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الم العش الوجد الشوق   القل الظالم اإل

 موضوع الخطاب

على اإلغراء مؤشرات دالة دالة على االنسحابمؤشرات    
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 الدموع الهموم اآلهات الغزل الخجل القبل

 موضوع الخطاب

على اإلغراء رات دالةمؤشّ  ة على االنسحابدالّ مؤشرات    
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 الجرح الحزن  الفشل الحنین الهو  الحب

 موضوع الخطاب

على اإلغراء مؤشرات دالة  المؤشرات الدالة على االنسحاب 

لمات  
 تشرح
 لنا

الموضو 
 ع
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عض الكلمات التي  ا في معرفتنا فهناك  انت سب رصدتها الشاعرة في قصائدها، والتي 

 الحب: تي شرحت لنا موضوع العنوانفمن الكلمات ال: للعنوان وفهم موضوع القصائد

ار أن اإلغراء یولد  ،الهو  اعت ، الحنینهالحب، ال(الحنین، التي فسرت لنا اإلغراء   )و

ظهر في عنوان هم ألفا تدل على )والفشل والحزن، والجرح ( االنسحاب فالتناقض الذ 

نسحب: "الدیوان شفت عن هذا التناقض " غرني و عض الكلمات التي بدورها  س لنا  ع

رة األولى لتكشف عن الموا ضا أعطى لنا الف ع التي طرحتها ضوعنوان الدیوان هو أ

ة الشاعرة ظهرت من خال ثرةي تناولتل الكلمات التالشاعرة في قصائدها فشخص  ها 

الم، شجنا، حطاما، الحزن س: مثل )1("معراج البوح"فاأللفا الموجودة في قصیدة   قام، إ

نسحبالظالم، الدموع انتقام، فهذه األلفا الدال األول   علیها هو العنوان في لفظة و

فاالنسحاب ینتج عنه الدموع، الحزن، الفشل، الجرح، فالشاعرة في معظم قصائده أوردت 

ع أن نعتبر هذه األل هذا نستط ، و فا الدالة على الحزن تارة وعلى األمل والفرح تارة أخر

ع التي تطرقت  ثرة والعنوان سبب مهما في معرفة المواض الكلمات المتداولة في القصائد 

ارهما موضوعاإل اعت للخطاب، أ المؤشرات التي تلخص لنا ما جاء في  نیها الشاعرة 

  .القصائد المطروحة

   :تناصال

ه،  ق أن هناك نص نتج دون أن یجتر ما تناوله سا ن أن نقول  م ارة أخر ال  وأال  ع

ع ن أن نطل على  نستط م أن نعزل أ نص عن عالقاته بنصوص أخر ومن هناك 

ة  ة  « "التناص"هذه العمل تا ل  عني أن  قها األعمالقع دائما ضمن تالذ   التي تس

ا أن تمحو  نها أبدً م ه ...الساب علیها األدبوال  موج عید  فالتناص إذن هو الفعل الذ 

ة نص  تا النیون  )2(»آخرنص ما  ان الش ة النص فإذا  استقالل الروس فقد أقروا 

                                       
غرني   (1) ة اللة رزقة،  نسحب، صهن  39و

، دن، البلیدة، الجزائر، غي تناتالي بیی (2)   10:، ص2004روس، ترجمة، عبد الحمید بورایو، مدخل إلى التناص، د
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ة، وفي ذلك تجرد النص وعزله  ة خارج ة مرجع ة معزولة عن أ تلة لغو اه  معتبرن إ

ة اقاته المرجع ل عن س ة النص ما دام  ائیون ألغوا استقالل م یون ومعهم الس ، فالتف

نص محتال احتالال دائما ال مفر منه ما دام یتحرك ضمن معطى لغو موروث وساب 

شتغل في م ة نلوجوده أصال، و تا ل  منین، ف س  -إذن–اخ ثقافي ومعرفي مه هي تأس

ل أو  ش ة أخر  تا قة لهاخر أو قل إنها آعلى أنقاض  ات أخر سا   )1(خالصة لكتا

اختین  ان الناقد الروسي  ذا  مدلول التناص  إلىهو أول من أشار ) Bakhtine(وإ

مصطلح مغایر هو الحوارة للداللة على تقاطع النص والملفوظات في النص الروائي 

ا)2(الواحد ر هذا المصطلح ونجد جول فا قد تولت مهمة تطو رست ا  تقول  ، فإن جول

ة« فسائ ارة عن لوحة فس ل نص هو ع اسات، أن  وتحول لنصوص ....من االقت

النصوص  )3(»أخر  ة من « التي قبله،  األخر فالتناص هو عالقة النص  فهو تقن

ة التي یلجأ  ات الكتا ما  إلكمالالمؤلف، إما  إلیهاتقن ، وإ ر أو لغو نقص أو لعجز ف

ان  آلخربهدف مقصود نقل القار من زمان  ة زادة لهفته وتعطشه  آلخرومن م غ

فعل ذلك االنتقال، فالنصوص  تعدد  ةالستقاء المعنى الذ یتزاید و منسوجة من  األدب

 ، ة أخر تاب أخذ الشاعر من أعمال  فاألدب....نصوص وأعمال  ل متناص، فقد 

أخذ ا ما قد  ح،  س صح ن لم تظهر  والتارخمن الفلسفة  األدیبلروائي والع وحتى وإ

ة  ة  األخذعمل تا اسه على  اشرة، فإن التأثیر وانع اس م ن أن  اآلخرواالقت م ال 

                                       
ة راجح،  (1) ة المعاصرة، ، شیر تاوررتسام ات النقد ي في الكتا ، عالم الكتب الحدیث للنشر 1فلسفة النقد التف

االت المنهج والمصطلح في تجرة عبد المالك  نقال 69ص، 2009، األردنرد، والتوزع، أ سي، إش عنك یوسف وغل

ة، رسالة ماجستیر، ص   145:مرتاض النقد
ة المعاني، ص: ، نقال عن69المرجع نفسه، ص (2)  68حمید حمیداني، التناص وانتاج
ة راجح،ت، ر شیر تاور  (3) ي، ص سام ب شبیل، نم النص إلى سلطة لحبی: نقال عن: 70، 69فلسفة النقد التف

ل، ص  93التأو
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ل ضمني أو « )1(»ىیخف ش غیره من النصوص  ان جنسه یتعل  فما  فأ نص 

عإعادة إنتاج ا وفالتناص ه « )2(»صرح   القراءة مرحلة أكثر عمقا دلنص وهو یتطلب 

ل إلى خطاب جدید، إذ  تحدث عن نصین نص تراثي ونص أخر معاصر، أو نوهي التأو

الها، فالبد من الفهم والمعرفة للنصین، فاستدعاء النصوص )الح(أحدث منه   أش

ة على  ة والتارخ في یجسد التفاعل الخالق بین ا أساسالمتعددة الدین لماضي وظ

نما  أ حال عجز الشاعر أو جموده، وإ والحاضر، أما العودة إلى الماضي فال تعني 

القر  ات  ن على قداسة وث قوم  )3(»ن مثالآتعني إعادة بناء هذا التراث، إن لم  فالتناص 

ون  هذا  ة المأخوذة و عین البیت أو اآل استدعاء عقله ل ه القار  ة  ف القار ذا سعة ثقاف

نسحب"ة، والشاعرة في دیوان واسع وظفت التناص من خالل استحضارها " غرني و

نزا في مختلف «والنص القرآني هذا األخیر  للنص الشعر  حمل لهؤالء الشعراء 

انهأل، المعارف سحره و اته   ن القران الكرم  انه وموضوعاته وفي قصصه وشخص و

ه  ستمدون منه ما یتوقون إل ستلهمونه و ه الشعراء،  هو المصدر األساسي الذ عاد إل

ان الغني في أشعارهم، ال عجب في ذلك أل ن الكتاب الذ ظل على مر الزمان والم

ه الكثیر مم اة، وف شمل جوانب الح شر، إذ وجد ااألسرار، و حث عنه ال وه المعین ی

ه واإلفادة منه ل استخدام القر « )4(»األول والواسع والخصب للعودة إل هذا ش ن الكرم آو

ان  ن واضحا في لغة آثر القر أفي الشعر المعاصر ملمحا ممیزا، فهو نص مقدس، ولهذا 

ون ذلك لكونهم تروا على هذ ان تأثیره  االشعراء وأخیلتهم ومعانیهم ورما  الكتاب، ف

ل نفالشاعرة التي  )5(»وأشد أكثر ش زت على التناص القرآني  صدد دراسة دیوانها ر حن 
                                       

ة راجح،ت، ر شیر تاور  (1) ي، ص سام لحبیب شبیل، نم النص إلى سلطة : نقال عن: 70، 69فلسفة النقد التف

ل، ص  93التأو
 71المرجع نفسه، ص (2)
ة الجزائرة أنموذجا(سعید سالم، التناص التراثي  (3)  43:، ص2010، عالم الكتب الحدیث، أرد، األردن، 1 ،)الروا
 85:طاهر دمحم الزواهرة، التناص في الشعر العري المعاصر، ص (4)
  86، 85المرجع نفسه، ص (5)
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ال بیت إال نلمح إذ ن الكرم آبیر إذ أن معظم التناص الموظف هو تناص من القر 

یزها على القر ، لشاعر واحد وهو المتنبي  اره المنهل األول آورما تر اعت ان مقصودا  ن 

قنا  للتناص عند الشاعرة الحظنا مد ثقافة الشاعرة من الجانب الدیني للشعراء وفي تطب

  .ن الكرمآومد سعة الجانب المعرفي للكتاب المقدس للقر 

مهما في الشعر العري المعاصر، فقد نزعت فئة من الشعراء  اعد القران الكرم رافد«

اغاتآالعرب المعاصرن إلى أن تأخذ من القر    ه واتساعهؤ ني ثراوللتناص القرآ« )1(»ن ص

ا تعبر عما یرد دون أن یلجأ إلى الشرح  حتاجه من قضا ل ما قد  ه  إذ یجد الشاعر ف

ه من  حو ل ما  ة لعامة المسلمین،  والتفصیل، فهو مادة راسخة في الذاكرة الجماع

ي اللذین یتمیز بهما الخطاب  ك عن االقتصاد اللفظي والغنى األسلو قصص وعبر، ناه

اه المادة آفالشاعرة وهي تكتب القصائد نهلت الكثیر من القر  )2( »يالقرآن ن الكرم معتبرة إ

ة البید   )3(.المقدسة التي تجد فیها ضالتها ومن أمثلة ذلك تقول الشاعرة في قصیدة غنائ

 لنجمة رجفت من یتمها یرد -

 تعرت تناجي لهف عاشقة  ىحت -

 تسیر في جیدها حبل من المسد -

 :)4(في سورة المسد: تسیر في جیدها حبل من المسد، مأخوذة من قولة تعالى: فهذا البیت

﴿                     ﴾   

                                       
، التناص في الشعر العري  (1) اد ة للنشر والتوزع، عمان 1 ،)البرغوثي نموذجا(حصة ال نوز المعرفة العلم ، دار 

   40، 39، ص2008األردن، 
  41ص،  المرجع نفسه (2)
نسحب، ص (3) غرني و ة اللة رزقة،    26هن
  )5-4(المسد  (4)
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ة  فالبیت ة الكرمة التي رأتها جد مناس الذ بین أیدینا اختارت له الشاعرة هذه اآل

ضا في موضع آخر تقول   :لقصیدتها، وأ

  )1("أرخ شراعك وارتحل:"في قصیدة 

 أرخ شراعك وارتحل -

 ....في منتهى األنفاس هارة الدجى -

ض  -  جلختغتال ن

عثر عند المتاهة دهشة -  وم

 في قوم عاد حینما -

 ناقة ال تحلعقرت ثمود  -

  :ففي البیتین

 في قوم عاد حینما -

  عقرت ثمود ناقة ال تحل -

  

ة من سورة الشمس قوله تعالى   )2( :آ
﴿                          

                 ﴾   

ة لكي ال تجهد نفآفالشاعرة أخذت من القر  حث عن بیت رما ال سن الكرم هذه اآل ال ها 

ع ذاتها أكثر من القر  ش ار القر آسد رم القار وال  اعت ن المادة التي یجد فیها آن، 

ین مد اطالع الشاعرة على یبوفي بیت آخر  )3(»طاقات تعبیرة غیر محدودة«الشعراء 

                                       
نسحب، ص  (1) غرني و ة اللة رزقة،    35هن
  )15.14.13(الشمس  (2)
، التناص (3) اد   56في الشعر العري الحدیث، ص حصة ال
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ة أخر من الق فها آ ة وذلك بتوظ ست  ن الكرم التيرآالمادة الدین ة لد ع الثقافة الدین

  )1("رعشة الحلم الضائع: "الشاعرة تقول في قصیدة

بد -  فقللي وطأة األشجان في 

 لفيآوحرر سمرة الرمال من  -

فِِضي - تَ ِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة انْ  ُهّزِ ِإلَْ

  ورعرعي حلمنا المخطوف من شغفي  -

فِِضي: فالبیت تَ ِك ِبِجْذِع، النَّْخَلِة انْ   ُهّزِ ِإلَْ

  :)2(من قوله تعالى في سورة مرم مأخوذة

ا « طًَ ِك رُ ْ َعلَْ اِق ِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة تُسَ ُهّزِ ِإلَْ م » وَ   صدق هللا العظ

، تقول ة في قصیدة أخر عودة لمحراب : "في قصیدة وتوظف الشاعرة نفس اآل

 )3("األقصى

النخل ذاكرتي -  قد جئت مرهفة 

 لرمل أحزانااإذا أمطرت وجه هذا  -

 مهما هززت بجذع النخل في غسقي -

ساق رطب القدس مزدانا -  لكي 

   )4(:فالبیتین األخیرن مأخوذان من سورة مرم

﴿                        ﴾ 

اء حیث تقول )5("ر مغترامسأظل مد الع"وفي قصیدة    : وظفت الشاعرة سورة األنب

                                       
نسحب، ص (1) غرني و ة اللة رزقة،    36هن
  )25(مرم   (2)
نسحب، ص (3) غرني و ة اللة رزقة،    66هن

] 25[مرم )  4)  
نسحب، ص (5) غرني و ة اللة رزقة،    55هن
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 سأظل مد العصر مغترا -

ردا  - وني سالما و  ا نار 

م  -   ....حیث أبى األوابعلى إبراه

ردا:  فالبیت وني سالما و   ا نار 

م            ....حیث أبى األوابعلى إبراه

اءمن سورة  مأخوذة   )1( :، في قوله تعالىاألنب

﴿                                 

﴾     

ة، التي وجدتها  فالشاعرة ات القرآن عض اآل مزجت خطابها الشعر بتقاطعات أخر مع 

ر قصیدة صاله إلى المتلقي ومن األمثلة األخر نذ ة لما ترد إ وتنفس : "الشاعرة مناس

  )2("الحب حلما

بد نةومح - م تقتات من   البید 

 تحو رمادا لحلم نام في حرقي -

الهو شغفا - ع عجاف حوتها   س

  :)3(األخیر مأخوذ من قوله تعالى في سورة یوسففالبیت 

                                       
اء  (1)   ] 69.68[األنب
، التناص في الشعر العري الحدیث : ینظر (2) اد   42البرغوثي نموذجا، صحصة ال
  ]43.42[یوسف  (3)
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﴿                                     

                                      

                           ﴾ 

ا من آفلم تر الشاعرة خیر مثال من القر  ه الفهم للقار وتجعله قر ن الكرم لتقرب 

ة،  ن الكرم، الذ یزد الشاعرآمصدره الدیني وهو القر  ه ذا ثقافة راق جعله بین ذو ثراءه و

القر ذل ع  سورة أو سورتین بل جعلت دیوانها متش ن الكرم ولذا نلمح آا لم تكتف الشاعرة 

ن الصمت"ن الكرم في قصیدة آمن القر  آخرمثال    :تقول الشاعرة )1("س

 ا صمت أجل -

اسم رك  - ح   األعلىس

 ثم صلي من قبل -

 خل الخل الذ سو  -

   :في البیتین

اسم رك األعلى - ح   س

 خل الخل الذ سو  -

  :)2(أخذتهما الشاعرة من قوله تعالى في سورة األعلى

﴿                    ﴾    

شحنها «ن الكرم یجعل ألفا القصیدة آفالتناص من القر  قة وشاملة و ة عم لها رؤ

ه من إثراء للنص أالدالالت من  ن أن تقوم  م جل التأثیر في المتلقي، فضال عما 

                                       
نسحب، ص (1) غرني و ة اللة رزقة،    89هن
  ]2.1[على األ (2)



االنسجام وآلیاتھ:                                                                        الفصل الثاني  
 

 
130 

 ةن إلى الشعر فالشاعر آولقد وظفت الشاعرة مثاال للتناص ولكنه یخرج من القر  )1(»الشعر 

ة البید   )2(: في قولها في قصیدة غنائ

 یر في جیدها حبل من مسدتس -

عض من فواصلها -  فالخیل واللیل 

عض من فواصلها مأخوذة من قول الشاعر أبو الطیب المتنبي في : فالبیت فالخیل واللیل 

  )3( :حیث قال" الخیل واللیل والبیداء تعرفني"قصیدته المعنونة 

  .واللیل والبیداء تعرفني                  والسیف والرمح والقرطاس والقلم الخیلف -     

اء، یوسفآسور من القر فالشاعرة وظفت   ن الكرم ، المسد، الشمس، مرم، األعلى، األنب

ن ف ار القر إومهما  اعت ادلة  ن الكرم آن العالقة التي تجمع الشعر والدین هي عالقة مت

سبب القوة والمتعة لألمة، فالشاعرة غلب على دیوانها التناص القرآني التي رأت في هذه 

   .المادة المقدسة النموذج األعظم للنهل منه

                                       
، التناص في الشعر العري، ص: ینظر (1) اد   38حصة ال
نسحب، ص (2) غرني و ة اللة رزقة،    26هن
قاعي، : المتنبي، دیوان المتنبي، تحقی (3) ح دمحم ال  2004الكتاب العري، بیروت، لبنان، ، دار 1یوسف الش

  204ص
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ة عند علماء اللغة  عد من أ " االتساق"النصیین من المعاییر األساس هم المعاییر الذ 

عض  عضها ب اج الذ یجمع المتفرقات  عتبر االتساق عنصر .وذلك لكونه الس ولذلك 

یل النص عیدا عن القدماء بل ألمحوا إلى أن  والح .جوهر في تش ن  أن هذا المفهوم لم 

ك عض واختاروا له مصطلح الس عضها ب عل    .الكلمات 

ات االتساق التي تنفي عنه التكرار وذلك بوضع الضمائر في النص  - اإلحالة من آل

حیل إلى عناصر  وجعلها من الوسائل التي تحق التماسك الداخلي والخارجي، فالضمیر 

رها في النص  .سب ذ

المفردات وذلك  - ة وهو بدوره یجعل الشاعرة ذو معرفة واسعة  ة الثان االستبدال اآلل

عنصر ما وظفت الشاعرة في  ،لكونها تغیر لفظة بلفظة وعنصر  المعنى  وهناك استبدال 

ان دیوانها ذو ثراء وتنوع  .قصائدها ولذلك 

یب وخروج عن  لحذفا - ة التر حثهو عدول عن نمط ة وذلك لل  عن الجملة األصل

ارة وتحرك ذهن القار و   .جازه الع

ة  - قراء نرغب في ،توظیف الشاعرة للر جعل قصائدها متماس وجعلت منا نحن 

 .استكمال القراءة لكون القصائد متناسقة

ساعد على إعادة  - جرس  وإلحداثالمتناولة من قبل للتأكید من جهة  األلفاالتكرار 

قي من ج  .هة أخر موس

ة آخرهو  ضامالت - اتمن  آل ما بینها آل حق ترا العالقات ف  .االتساق الذ 

ة - ة    إن نمط لي فحسب بل تتعداه الى العالقات الدالل الجانب الش النص ال تتحق 

ة الجوانب الدالل تمل إال  لي ال  مثلها االنسجام، فالجانب الش  .التي 

ع أن نفصل االتساق عن - مل أحدهما االخر ال نستط اران  ارهما مع اعت  .االنسجام 

ة االنسجام تضم في داخلها عالقات  - ل، والتفسیر، وغیر عمل اق والتأو الس ثیرة، 

خراجه ة بناء هذا النص وإ ف حث عن  النص والتي ت طة   .ذلك من العالقات المح
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س  - ار االنسجام ل ة لمع النس ة إنتاجاعتبر النص  ، بل عمل تفاعل بین القار  فق

طمح في داخله  نع التماسك وهذا ص إلىوالنص أو أنه إثارة وتحقی للمیول فالقار 

ه الم ةالطموح سب  .قبول

ا - ان للس اره لقد  اعت ةق ح وافرا  اتمهمة من  آل ح  ألنهاالنسجام  آل أول ما 

اره الموج اعت ع عزل النص عنه  فردات من جهة لمعنى الم األول هالنص وال نستط

ان مصدر اهتمام من  ه، ولهذا  ، فالمعنى متعل  للفهم الكلي للنص من جهة أخر

 .قبل علم اللغة عامة

ا أعطت - ة في الشاعرة نصی أحد محاور الدرس الداللي  دیوانها، فهو للعالقات الدالل

 .الحدیث ولقد طغت عالقة على حساب عالقة أخر 

اتتدخل في  - حق ونه جانب داللي  إلى اإلضافة ، فهوالتضادعالقة االنسجام  آل

ضا جماال او للمبنى  أ  .بدالالته المتناقضة للنص تماس

ار أن لكل عنوان في القصیدة استعملت ال - اعت شاعرة عالقة العموم والخصوص 

ا یلجأ له  انا خص صا له في ألفاظها ومفرداتها وهذا ما جعل دیوان الشاعرة م تخص

ة   .منهالمتلقي برغ

م على قصائدها م،عالقة الجزء والكل وظفت الشاعرة  - ما أد بنا نحن إلى الح

 .االنسجام

ة عملت - على الر بین أجزاء المدونة وقد تنوعت هذه العالقات  العالقات الدالل

اإلضافة إلى التضاد انت لعالقتي العموم والخصوص وعالقة الجزء والكل  الرادة  ف

االنعدام بل الكبر في تحقی االن م على العالقات األخر  ن أن نح م سجام، وال 

 .ننا راعینا جانب الكثرةأ
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فضله یتحدد الموضوع المتناول وهو لآلجعلنا موضوع الخطاب ا - ة ما قبل األخیرة ف

ل مؤشرات تقود القار إلى  ه على ش عط الذ یلخص لنا ما جاء في القصائد ف

سر   .عةالتعرف على الموضوع المطروح 

ة األ - ات االنسجام وجعلناه اآلل خیرة لنعرف أهم النصوص أدرجنا التناص ضمن آل

أن الشاعرة وظفت تناص من الشعر وتناص  التي استقت منهم الشاعرة مادتها، فرأینا 

زت أكثر على التناص القرآني آمن القر   .النموذج األعظم  ألنهن الكرم لكن ر

ح دیوانها نموذجآاالنسجام و لقد وفقت الشاعرة في توظیف  - اته فأص للتماسك  اً ل

 .الداللي

حثنا  - ة لكوننا إذا  المعاییر النص ع  أنه دیوان تش ن أن نطل على دیوان الشاعرة  م

ثرةآعن أ  ه  ة في االتساق أو االنسجام وجدناها متوفرة ف  .ل
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مآالقر * ة حفص عن عاصم( ن الكر ةنسخة ( )بروا   ).إلكترون

  :المصادر :والأ
اذ _1 اذ(االسترا ة )686ت()رضي الدین دمحم بن حسن االسترا اف ابن  شرح 

ة، بیروت، لبنان ، دار الكتب، 1، 2الحاجب ،ج   . 1998العلم

ر عبد القاهر بن عبد(الجرجاني-2 ،دالئل اإلعجاز في علم )471ت)(الرحمان  أبو 

  .1991،دار المعرفة للنشر ،بیروت ،لبنان، 2المعاني ،

ید-3 تاج العروس من جواهر ،)دمحم مرتضي الحسیني الزید(الز

ت،26القاموس،ج   .1990،التراث العري،الكو

اكي -4 اكي وأب(الس ،مفتاح )626ت()عقوب یوسف بن دمحم بن علي الس

ة،بیروت،لبنان،1العلوم،   .2000،دار الكتب العلم

ه  -5 ،الناشر 1،3،الكتاب،ج) 180ت()بن عثمان بن قنبر شر عمرو وبأ(سیبو

القاهرة،القاهرة ،مصر، ة الخانجي  ت   .1988م

  1دابها،جآ،المزهر في علوم اللغة و )911ت()جالل الدین عبد الرحمان(السیوطي-6

،دار الجیل،    .دت  لبنان، بیروت، د

،دار 4،كتاب العین ،ج)170ت(،)الخلیل بن أحمد بن أزدي الیحمري(ھیدياالفر - 7
 .الكتب العلمیة ،بیروت ، لبنان،دت

ادالفیروز  -8 عقوب (آ ر قاموس المح،)817ت(،)مجد الدین دمحم بن  ،دار الف

اعة و النشر والتوزع،بیروت لبنان،   .2010للط
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قاعي،:،دیوان المتنبي ،تحقیالمتنبي-9 ،دار الكتاب 1یوسف الشیخ دمحم ال

  .2004العري،بیروت ،لبنان، 

رم أبو الفضل( ابن منظور-10 ، 1،لسان العرب، ج)711ت)( جمال الدین دمحم بن م

  .،دار صادر،بیروت ، لبنان،دت2

ة اللة -11 قةهن غرني و ینسحب ،رز اعةو النشر و  ،دار علي بن زد1، للط

رة ،الجزائر، س   .2014التوزع،

ا   :المراجع: ثان

ة ، حمد سعد دمحم،أ-12 الغي للقراءات القرآن ه ال ة اآلداب  ،1 التوج ت   القاهرة م

  1998مصر،

في،أـ-13 ،حمد عف ة 1نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحو ت زهراء ،م

  2001الشرق،القاهرة،

اعة،القاهرة،6علم الداللة،عمر، حمد مختارأ-14  مصر ،عالم الكتب نشر، توزع، ط

2006  

لأ-15 ةحمد المتو ة و النم-،الخطاب وخصائص اللغة العر فة والبن  - دراسة في الوظ

ة للعلوم ناشرون، ،1    2010لبنان، بیروت، الدار العر

 ●:األزهر الزناد

ه الملفو نصا-یج النصنس-16 ون  ز الثقافي العري 1،-حث في ما  ،المر

  1993للنشر،بیروت،لبنان،
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ة -النص و الخطاب-17 ة و عرفن احث لسان ز النشر الجامعي ،1 ،- م   مر

 2011تونس، صفاقس،

عقوب-18 ةإمیل  ة و األدب ،فرنسي-،قاموس المصطلحات اللغو - عري،انجلیز

 1987للمالیین،بیروت،لبنان،،دار العلم 1،

فر،أ-19 رو،جان مار سشا القاموس الموسوعي الجدید لعلوم وزوالد د

اشي،:اللسان،ترجمة ضاء،المغرب،2منذر ع ز الثقافي العري،الدار الب  2007،المر

 ●:تمام حسان

ة،-20  2007،عالم الكتب،القاهرة،مصر،1إجتهادات لغو

ة،-21  2000ب للنشر و التوزع،القاهرة،،عالم الكت1الخالصة النحو

ة معناها و مبناها، -  199821،عالم الكتب للنشر،3اللغة العر

ك، -22 ،دار القاهرة 1علم النص مدخل متداخل االختصاصات ،تون ا،فان دا

 2001للكتب،القاهرة،مصر،

،دیوان المطبوعات،بن عبد الجلیل منقور، -23 احثه،د علم الداللة أصوله و م

نون   2010،الجزائر،ع

ة في الخطاب الشعر  جمال بندحمان -24 - التشعب و االنسجام–،األنساق الذهن

ة للنشر و التوزع،القاهرة،مصر،1،  2011،رؤ

اص -25 نوز المعرفة 1،نظام الر في النص العري،جمعة عوض الخ ،دار 

ة،عمان،  2008العلم

ةجمیل عبد المجید، -26 الغة العر ع بین ال ،الهیئة  البد ة،د ات النص و اللسان

 المصرة العامة للكتاب،دت
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ي،النشر العلمي :تحلیل الخطاب،ترجمةجورج یول،براون، -27 طي،منیر التر لطفي الزل

ة، ع،الراض،السعود  1997و المطا

م، -28 ،منتصر أمین عبد الرح ات و تحلیل حاف اسماعیلي علو التداول

نوز المعرفة 1الخطاب، ة للنشر،عمان، األردن،،دار   2013العلم

ة في بناء النص النثر -،نظرة علم النص،حسام أحمد فرج -29 ة منهج - رؤ

ة اآلداب،القاهرة،2، ت  2009،م

ة الحدیثة،حسام البهنساو  -  30 ة زهراء 1،علم الداللة و النظرات الدالل ت ،م

 2009الشرق،القاهرة،مصر،

اد -31 نوز 1-البرغوثي نموذجا-العري الحدیث، ،التناص في الشعرحصة ال ،دار 

ة للنشر و التوزع،عمان،االردن،  2008المعرفة العلم

الغیین،حیدر حسین عبید -32 ین و ال ،دار الكتب 1،الحذف بین النحو

ة،بیروت،لبنان،  2013العلم

ة،عبد الخال زغیر عدل،-33  ة في الجملة العر ،رند 1حوث نحو

غداد  2011،للمطبوعات،

فة بوجاد-34 قات، ،خل ،بیت 1 محاضرات في علم الداللة مع نصوص و تطب

مة للنشر و التوزع،سطیف،الجزائر،  2009الح

ساو  -35 فة الم ات  ،خل الوصائل في تحلیل المحادثة،دراسة في استراتیج

  2012الحدیث للنشر و التوزع،ارد،األردن، ،عالم الكتب1الخطاب،

ا احمد -36 س،موسى، دال ن للتألیف و الترجمة  ،1 اإلحالة في شعر ادون  دار التكو

، و النشر ،    2010سورا، دمش
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رت د بوجراند، -37 ،عالم الكتب 1تمام حسان،:النص و الخطاب و اإلجراء،تحقیرو

 1991للنشر و التوزع،القاهرة،

38- ، ،دار 1النثر،الترا النصي بین الشعر و زاهر بن مرهون بن خصیف الداود

 2010جرر للنشر و التوزع،عمان،االردن،

ت -39 ر شیر تور ة راجح ،  ة  سام ات النقد ي في الكتا ،فلسفة النقد التف

    2009،ارد،األردن ،1المعاصرة،

ز مصلوح -40 ة،سعد عبد العز ات اللسان ة و األسلو الغة العر ،عالم  1،في ال

 2006الكتب ،القاهرة ، مصر،

حیر -41 م و االتجاهات،سعید حسن  ة لبنان ناشرون 1، علم لغة النص المفاه ت ،م

 1997،بیروت ، لبنان ،

ة الجزائرة أنموذجا-،التناص التراثيسعید سالم-42 ،عالم الكتب الحدیث 1،  -الروا

 2010،ارد،األردن ،

ر محمود عبد هللا -43 لة ،عمان ،الفصل و الوصل في القران الكرم ،دار دجش

 2009،األردن،

ة، صائل رشد شدید -44 ة للنشر و 1، عناصر تحقی الداللة في العر ،األهل

 2004التوزع،عمان،األردن،

م الفقي، -45 حي إبراه ،ج ص ، دار 1، 1علم اللغة النصي بین النظرة و التطبی

اعة و النشر و التوزع،القاهرة، اء للط  2000ق

ت،الغة ا صالح فضل،-46 ، عالم المعرفة، الكو  1992لخطاب و علم النص،د
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والنص  القرآنيفي ضوء التطبی -مفدمة لدراسة علم الداللةطالب دمحم اسماعیل، - 47

نوز المعرفة للنشر و التوزع،عمان،االردن،1،-الشعر  ،2009 

مان حمودة  -48 ة طاهرسل ، الدار الجامع ،ظاهرة الحذف في الدرس اللغو ،د

اعة و النشر و التوزع ، ندرةللط   ، مصر،دتاإلس

ة الحامد 1، التناص في الشعر العري المعاصر، طاهر دمحم الزواهرة -49 ت ،دار و م

  2013،األردنللنشر و التوزع ،عمان، 

صل المناع -50 اق و المعنىعرفات ف - النحو العري أسالیبدراسة في -،الس

اع1 اب للنشر و الط   2013ة و التوزع،الجزائر العاصمة،الجزائر،،مؤسسة الس

بیروت،   ، دار المعرفة1، وجوه االستبدال في القران الكرم ،الدین دمحم الكرد عز-51

  2007لبنان ، 

ة 2،علم لغة النص ،  عزة شبل -52 ت    2009،القاهرة ، مصر ، اآلداب،م

ة التكرارفيعصام شرتح ،  -53 ، رند 1الشعر العري السور المعاصر ،  جمال

اعة و النشر و التوزع ، دمش ، سورا ،    2010للط

ارم -●   :علي ابو الم

اعة و النشر و التوزع 1الحذف و التقدیر في النحو العري ، -54 ، دار غرب للط

  2007،القاهرة ، مصر ، 

اعة و النشر و التوزع، دار غرب لل1دراسة النحو العري ،  إلىالمدخل  -55   ط

  2007القاهرة ، 

ناء ...نقد النظرة ( ، نحو النص عمر ابو خرمة -56 ، عالم الكتب  1، )  أخر و

  2004،  األردنالحدیث ، ارد ، 
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مان -57 ة ،  اآلفاق، دار 1، دراسات في علم اللغة ،  فتح هللا  سل   نشر(العر

اعة   2008، القاهرة ، مصر، ) توزع ، ط

ه مان دیتر فیهجر  -58 ة زهراء 1، مدخل الى علم لغة النص ، فولفانج هان ت ، م

  الشرق 

ات الحدیثة ،  عبد القادر عبد الجلیل-59 ، دار صفاء للنشر و التوزع 1، علم اللسان

  2002، األردن،عمان ، 

م مجاهد  -60 لعري فقه اللغة ، د ، دار أسامة ، عمان ، علم اللسان اعبد الكر

 2009،األردن ، 

ة مال عبد الرزاق العجیلي  -61 ) دراسة في الشعر العري الحدیث ( ، البنى األسلو

ة ، بیروت ، لبنان ،1،   2012، دار الكتب العلم

م ) سورة النور أنموذجا(، االنسجام في القران الكرم ،لخلف نوال  -62 تورة : ، تقد الد

ار ، الجزائر مة للنشر و التوزع ، االب نوز الح اهم ، د ، مؤسسة    2012  العلو بر

ز -63 ة المعاصرة ،  دمحم حسن عبد العز ز   1، الر بین الجمل في اللغة العر مر

  2003اهرة ، مصر،الشروق لإلنتاج العلمي ، الق

ات النص  دمحم خطابي -64 ز 1، - مدخل إلى انسجام الخطاب  –، لسان ، المر

  1991الثقافي العري ، بیروت ، لبنان ، 

ة ، دمحم الشاوش  -64 ة العر المؤسسة  1، أصول تحلیل الخطاب في النظرة النحو

ة للتوزع ، بیروت ، لبنان ،   2001العر

ة زهراء الشرق ، القاهرة ، 1في علم الداللة ،  دمحم سعد دمحم ، -65 ت   2002، م
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ارك  -66 ة ، دمحم الم اعة و النشر و 2، فقه اللغة و خصائص العر ر للط ، دار الف

       2005التوزع ، بیروت ، لبنان ، 

اعة و النشر محمود فهمي حجاز  -67 اء للط  ، مدخل إلى علم اللغة ، د ، دار ق

  1998ر ، القاهرة ، مص

ة ،  مصطفى حمیدة -68 یب الجملة العر ا و الر في تر ة 1، نظام االرت ، الشر

ة  للنشر، القاهرة ، مصر ،    1997المصرة العالم

ان عبد الحمید -69 ة في القرن ،  مصطفى شع ة للعالقة (، المناس ة أسلو دراسة لغو

اق اللغو  تب الجا) بین اللف و الس ندرة ، مصر ، د ، الم مع الحدیث ، اإلس

،2008  

لا -70 م الغو ر  لمهد إبراه ة الف م اق و أثره في المعنى ، د ، أكاد ، الس

ا ،   2011الجماهیر ، بنغاز ، لیب

دن ، عبد الحمید بورایو ، د: ، مدخل إلى التناص ، ترجمة  ناتالي بییتي غروس -71

  2004، البلیدة ، الجزائر ، 

ة  - 72   ، علم لغة النص و األسلوب بین النظر و التطبی ، د رمضان النجار ناد

ندرة  ، مصر ،  ة للنشر و التوزع ،اإلس  2012مؤسسة حورس الدول

را ، د ، دار هومة  عبد الناصر بوعلي -73 ة في شعر مفد ز ، العالقات الدالل

اعة و النشر و التوزع ، الجزائر ،    2014للط

  ●: نعمان بوقرة 

ل  -74 ة ( الخطاب األدبي و رهانات التأو ة حجاج ة تداول ، عالم 1، ) قراءات نص

  2012الكتب الحدیث للنشر و التوزع ، ارد ، األردن ، 
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ات النص و تحلیل الخطاب ،  -75 ة في لسان ، عالم الكتب 1المصطلحات األساس

  2009الحدیث ، عمان ، األردن ، 

م خلیل -76 اق بین القدماء و المحدثون  عبد النع ة ( ، نظرة الس ة نحو دراسة لغو

ة  ندرة ، مصر ،  1، ) دالل اعة و النشر ، اإلس ا الط   2007، دار الوفاء لدن

ة الخطاب عبد الهاد بن ظافر الشهر  -77 ة (، إستراتیج ة تداول   1) مقارة لغو

  2003لبنان، بیروت، المتحدة،دار الكتاب الجدیدة 

قي في التراث العري ،  هاد نهر -78 ، دار األمل للنشر و 1، علم الداللة التطب

  2007التوزع ، األردن ،

  :ةالمجل: ثالثا

حة بوسنة  -79 ، مجلة  -في مقامات جالل الدین السیوطي -، انسجام الخطابفت

اعة و النشر و التوزع ، مخبر تبز وزو،،  2الخطاب ، العدد تیز وزو، دار األمل للط

  2007 الجزائر

عا  ر : را   :ةالمذ

الغة  آمنة جاهمي -80 ات االنسجام النصي في خطب مختارة من مستدرك نهج ال ، آل

اشف الغطاء ،  ات و التراث (للهاد  رة ماجستیر في اللسان راكبي : ،إشراف ) مذ دمحم 

ة ،  اجي مختار ، عنا ة و آدابها ، جامعة    .2011، قسم اللغة العر
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  )ج- أ.........(..................................................مقدمة 

اتهاال :الفصل األول   )75- 5......(.............................تساق وآل

حث األول   )15- 6........................(..………مفهوم االتساق: الم

حث الثاني ات اإلتساق: الم   )75- 16.................................(آل

  )29- 19.....(........................................اإلحالة          

  )37- 30.........(..................................االستبدال          

  )47-38..............(................................الحذف          

  )75-48.........(...............................الر والوصل         

اته: الفصل الثاني   )130-77(...............................االنسجام وآل

حث األول   )81-77................................(نسجاممفهوم اال: الم

حث الثاني ات االنسجام: الم   )130-82.......................(.........آل

اق          )93-82....................(..............................الس

ة          )130-94...............(........................العالقات الدالل

  )102-100...............................................(التضاد      

  )110-103.....................................(الخصوص/العموم     
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  )116-111............................................(الكل/الجزء     

  )122-116..(....................................موضوع الخطاب     

  )130-122................................................(التناص     

  )134-132.......................................................(خاتمة

  )144-136......................................(قائمة المصادر والمراجع

اتفهرس    )147-146................................................(اآل
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ات ة فهرس اآل   القرآن

مة ة الكر   الرقم  السورة  اآل

1 -﴿             

                    

         ﴾  

2 -﴿              

                     

              

              

                      

              ﴾  

3 -﴿             

   ﴾   

-4﴿             

                 

   ﴾  

-5﴿             ﴾   

  

-6﴿              

    ﴾    

  النساء
  
  
  

  یوسف
  
  
  
  
  
  
  

  مرم
  
  

اء   األنب
  
  
  

  اإلنشقاق
  

  األعلى
  

108 
 
 
 

42-43  
  
  
  
  
  
  
  

25  
  
  

68-69  
  
  
  

16-17  
  

1-2    
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7 -﴿              

                

             ﴾  

8 -﴿               

      ﴾      

  
  

  
   

  

  الشمس
  
  
  

  المسد

13-15  
  
  
  
4-5  

 



:ملخص  

ات النص تبدو  إن ة التي قدمتها لسان شف  أكثرالرؤ ارها قادرة على  اعت ا ،  ل قدرة الحتواء النص 

حث في  ذا ال امن النصوص ،و ن هذا العلم نظر للنص نظرة شاملة ألاتساقها و انسجامها ، أدواتم

وحدات   ةفهو یدرس النصوص  ة  أساس ة و الخارج صف العالقات الداخل ةبر ، و ة لألبن  .النص

س   ة فحسب المتمثلة في مقتصر علىوتحلیل النص ل ل  إلىبل یتعد ذلك " االتساق: " الدراسة الش

ات النص و " االنسجام : "الجانب الداللي المتمثل في قت في هذه الدراسة لسان  األخص،و لقد ط

ارا  ة االتساق و اال: مع ة اللة رزقة " نسجام في دیوان لشاعرة شا بنتیجة  األخیرفي  ألخرج"هن

ة النص بجدارة أنمفادها  .الشاعرة حققت نص  

 

 

Summary: 

The new view that is introduced by the text linguistic seems to be solid and 
able since it includes the text in general. It is considered to be capable to 
reveal points of texts and to seek the coherence and cohesion .As this science 
considers the text in general view ,it studies the texts as basic units and 
describes the internal and external relations hips of the text structures and text 
analis not only in the formal study i.e : coherence but also the reference side 
i.e : cohesion.In this study ,i have applied the text linguistic , especially the 
measure of coherence and cohesion in the poetry of the young poet 
“ HaniaLaLaRazika " to Conclude that the poet has achieved  the 
contextualization of the text by hard. 


