
 
يــــالــــي والبـــحث العلــمـیـــــم العــعلــوزارة الت  

�رة ــــــــ�س-ر ــــة دمحم خ�ضـــــامعــج-  
اآلداب والّلغـــــــات�ــــــــــــــلـیـــــة   

اآلداب والّلغة العر%�ة: قسم  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

        

  ةغة العربیواللّ  باداآلفي لنیل شھادة الماستر  ةمقدم كرةمذ   
  العربي علوم اللّسان: تخصص                           

  

                         :األستاذ إشراف                                          :ـــةبـــإعداد الطال

  عز�ز �عواش.د      آس	ا بن بر��ة 

  
  
  

  :السنة الجامع�ة
  ه1436/ه1435
  م2015/ م2014

 

       

  
  



 



  

 

 

﴿(#θ ä9$ s% $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â“ƒ Í“ yè ø9$# $ uΖ¡¡ tΒ $ uΖ n= ÷δ r&uρ •� ‘Ø9$# $ uΖ ÷∞ Å_ uρ 

7π yè≈ŸÒ Î7 Î/ 7π8y_ ÷“ •Β Å∃÷ρ r'sù $ uΖ s9 Ÿ≅ ø‹s3 ø9$# ø−£‰ |Á s? uρ !$ uΖøŠ n= tã ( ¨β Î) 

©!$# “ Ì“ øgs† šÏ% Ïd‰ |Á tFßϑ ø9$#﴾ 

              )88:یوسف(                                                 

                                                                                     

 



 

  

مقدمة                                                                                                 

 أ 

  

 لبسم اهللا الرمحن الرحيم 

 

السالم على و  الصالةو  میز بینهما �قدرته ،و  النهار �قوتهو  الحمد � الذ	 خل� اللیل   

صح�ه األبرار المنتخبین و  على آله األطهار المخلصین ،و  المختار رحمة للناس دمحم

  . ومن ت�عهم بإحسان إلى یوم الدین 

هو و  و�عد ، التماسك النحو	 من المصطلحات التي تبناها الف1ر الغر/ي الحدیث ،     

6عد مظهًرا من المظاهر النص6ة التي ر1ز علیها علماء لسان6ات النص لكونه 6قوم 

بین أجزاء الجملة الواحدة إلى على روا�> لغو6ة وغیر لغو6ة ، تتجاوز حدود الر/> 

الر/> بین مجموعة من الجمل ، فهو ینطل� من النظرة الكل6ة للنص دون الفصل بین 

  ./ن6ة 1ل6ة فمن خالله 6ح1م على النص �الجودة والبراعة و  ه ل6ظهر 1نسیج واحدئأجزا

فموضوع التماسك من الموضوعات التي اهتم بها علم اللغة النصي بوصفه       

 دراسةالعامل األساس في جعل 1الم معین نًصا إذ انشغل العدید من ال�احثین في 

درIسلر ف�آل6ات و  د	 بوجراندو  رق6ة حسنو  اتساقه مثل هالیدا	و  أدوات بناء النص

  .ص الالنو  التماسك النحو	 6م1ننا أن نفرق بین النص

 النحو	 و  أر/عة أنواع للتماسك النصي ، هي التماسك المعجمي لىعأكد النصیون       

لما 1ان و  ؛/ینوا دور 1ل نوع منها في تحقی� التماسك النصي و  التداوليو  الدالليو 

 آل6اته فسنتجاوز األنواع األخرN مع إ6مانناو  �حثنا منص�ا على قض6ة التماسك النحو	 

 تقوم للنصنحو6ة  سمة�أن لها دور 1بیر في جعل النص نصاً  ، والتماسك النحو	 

وهو ینشأ غال�ا عن طر�I األدوات التي تظهر ،  الجمل ب�عضها ال�عضعلى عالقة 
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 أداة التعرIفو  أسماء اإلشارةو  الترق6مو  الوصلو  في النص م�اشرة 1أحرف العطف

  .االسم الموصول وغیره و 

النحو	 هو الوسائل التي تحق� االستمرارIة في األحداث اللغو6ة ، 1ما فالتماسك       

أنه 6عتمد على عالقة 1ل جملة �األخرN ، فهو ینشأ عن طر�I اآلل6ات التي تظهر في 

 التعرIفو  االستبدالو  الحذفو  التأخیرو  التقد6مو  النص م�اشرة 1أحرف العطف

  .الموصول و 

على دواعي ذات6ة وأخرN موضوع6ة  قد 1ان اخت6ار هذا الموضوع مبن6او    

، و1ذا إعجابي �الموضوع ذاته  خاصة فالذات6ة هي شغفي في دراسة اللسان6ات النص6ة

نظرا لحداثته في ساحة الدرس اللساني عامة ، أما ف6ما یتعل� �الموضوع6ة هو إظهار 

1ذا ندرة و  م1امن النص6ة في دیوان اللهب المقدس وف� منظور لسان6ات النص

دمحم مفالح و اسات التي تهتم بتماسك النصوص الشعرIة �استثناء أعمال دمحم خطابيالدر 

، 1ما أن لهذا الموضوع أهم6ة في إبراز نص6ة نص ما إضافة إلى ذلك دعم الم1ت�ة 

في میدان لسان6ات النص و  عموما اللسان6اتبدراسة نص6ة بنظرة جدیدة في مجال 

  .خصوًصا 

استكشاف آل6ات التماسك النحو	  تهذه الدراسة فقد حاول أما المنهج المت�ع في       

تحلیل الخطاب �االعتماد على و  في النص مستعینین �أهم المقوالت النظرIة النص6ة

، واعتمدت على اإلحصاء لتعداد هذه الوصف 1أداة منهج6ة لتحدید اآلل6ات في النص 

  .اآلل6ات 

ما :  التال6ةضوع 6م1ن طرح اإلش1ال6ة انطالقا من األهم6ة المعرف6ة لهذا المو و        

من خالل دیوان اللهب المقدس  ما آل6ات التماسك النحو	 ف6هو  مفهوم نحو النص ؟

  لمفد	 ز1رIاء 1مدونة تطب6ق6ة ؟

  : من خالل دراسة هذا الموضوع فقد حاولت أن أقسم موضوع ال�حث إلى و  
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  .مقدمة 

  .من نحو الجملة إلى نحو النص  التماسك النصي: مدخل  

  .آل6ات التماسك النحو	 : الفصل األول 

  .الر/> �التعرIف : أوال        

  .التأخیرو  التقد6م: ثان6ا        

  .أحرف العطف : ثالثا       

  .الحذف : را�عا         

  .االستبدال : خامسا        

  .الر/> �الموصول : سادسا        

  .الضمیر : سا�عا       

  .اإلحالة: ثامنا       

  .من دیوان مفد	 ز1رIاء دراسة تطب6ق6ة في آل6ات التماسك النحو	 : الفصل الثاني 

  " . الذب6ح الصاعد "التعرIف في قصیدة الر/> �: أوال        

  . "رسالة الشعر في الدن6ا المقدسة"التأخیر في قصیدة و  التقد6م: ثان6ا        

  ". 73زنزانة العذاب رقم " أحرف العطف في قصیدة : ثالثا       

  " .قل 6ا جمال " الحذف في قصیدة : را�عا         

  " .شاكر الفضل ل6س 6عدم ش1ًرا " االستبدال في قصیدة : خامسا        
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  ".سنثأر للشعب "  الر/> �الموصول في قصیدة: سادسا        

  ".ل هللا و قا" الضمیر في قصیدة: سا�عا     

  ".أال إن ر/ك أوحى لها " اإلحالة في قصیدة : ثامنا     

قد و  مدخلو  على فصلین تتقدمهما مقدمة أن 6قوموقد استدعت طب6عة ال�حث      

�عض المفاه6م و  دواعي االنتقال من نحو الجملة إلى نحو النصلخصصنا المدخل 

  ) .التماسك النحو	 النص ، التماسك ، (األساس6ة التي تخص الدراسة نحو 

�آل6ات التماسك النحو	 ، إلى الر/>  :الفصل األول الذ	 عنونته  تعرضت في      

الضمیر و  اإلحالة بنوعیهاو  1ذا التقد6م والتأخیرو  أحرف العطفو  الموصولو  �التعرIف

 إحداثفعال في و  االستبدال ، �اعت�ار هذه اآلل6ات وسائل تساهم �ش1ل 1بیرو  والحذف

  .متماس1ا و  النحو	 1ال موحداالتماسك 

دراسة تطب6ق6ة في آل6ات التماسك النحو	 ؛ فهو : ه تُ مْ سَ الفصل الثاني الذ	 وَ  أما      

  .مفد	 ز1رIا  یدرس اآلل6ات النحو6ة في نماذج مختارة من مدونة

  .بخاتمة تمخضت عن أهم النتائج التي توصل إلیها ال�حث  �حثوختمت ال

لسان6ات النص  :السا�قة التي اعتمدتها في �حثي فأذ1ر منها أما الدراسات        

التطبی� و  علم اللغة النصي بین النظرIةو  مدخل إلى انسجام الخطاب لدمحم خطابي

  .لص�حي إبراه6م الفقي 

لعل من بین الصعو�ات و  تلك هي طب6عتهو  ال یخلو أ	 �حث من صعو�اتو        

النظرIة المقترحة من طرف العلماء الغر/یین التي واجهت هذا ال�حث تداخل المفاه6م 

الناجمة عن اختالف توجهاتهم العلم6ة وصعو�ة الحصول على أهم المصادر النص6ة 

الغر/6ة تلك التي تعد األولى في اللسان6ات النص6ة 11تاب االتساق في اإلنجلیزIة 

  .رق6ة حسن و  لل�احثین هالیدا	
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توف6قه على إنجاز و  تعالى الذ	 أمدني �عونهالش1ر � و  ختاما أتوجه �الحمدو        

االعتزاز إلى حضرة الوالدین حفظهما هللا و  معاني الفخرو  1ل الش1رو  هذا العمل ،

  .التشج6ع في مراحل ال�حث 1لها و  الذین 1انا مصدر العون 

االعتراف �الجمیل أن أعبر عن أسمى آ6ات و  6ملي علي واجب العرفان 1ما      

Iرجع إل6ه الفضل في اقتراح و  لألستاذ المشرف الذ	 أشرف هذا ال�حثالتقدیر و  الش1ر

تصوIب مساراتها فجزاه و  جهده في قراءة الم�احثو  لم یبخل بوقتهو  العنوانو  الموضوع

  .هللا عني خیًرا 

     

 



  

التماسك النصي من نحو الجملة  

 إلى نحو النص  



 

 

  التماسك النصي من نحو الجملة إلى نحو النص ................................................ :مدخل 

2 

 

و !عدما ش�لت ،شهدت السنوات األخیرة تحوالت �بر� في مجال الدراسة اللسان�ة 

هو و  إلى مجال أكبر االهتمامالجملة محور اهتمام اللسانیین لمدة ل�ست !القلیلة انتقل هذا 

و �عود ،�شغل الكثیر منهم text grammaireو أص!ح الحدیث عن نحو النص ،النص

سبب هذا التحول إلى رصد الدارسین ل!عض الظواهر اللغو�ة التي تتجاوز حدود الجملة 

   .جملة أخر� و  حین تكون را!طا بین جملة�اإلحالة 

نحو و  اللسان�ات النص�ةو  تعددت تسم�ات هذا العلم أشهرها لسان�ات النصو  

 Bو ل�ست الجملة �ما �انت الحال في األنحاء ،یتخذ النص �له وحدة للتحلیل «النص الذ

  .Sentence grammar «1التي عرفت بنحو الجملة و  السا!قة عل�ه

     ،لبناء هذا النحو القائم على النص  في منهجهم االتجاهلقد استند رواد هذا   

األمر الذB ،عن الس�اق والمقام!اعت!ارها مجردة ومعزولة ،الجملة لعدم �فایتها اوتجاوزو 
البن�ة و  ف�قف على داللة النصوص،�عني الحاجة إلى جهاز وصف یتجاوز حدود الجملة2

  .التي تح�مها

؛  الغا�ةو المنهجو الموضوع ینحصر في 3الفرق بین نحو الجملة ونحو النص إن

نحو النص هو  موضوعنحو الجملة عنده هو الجملة في حد ذاتها في حین فموضوع 

فإن نحو المنهج أما ،دراسة النص الذB قد ��ون دون جملة أو �طا!قها أو یتجاوزها

تجرVًدا من المعاییر المعتمدة في و  لى معاییر في التصنیف أكثر قراًراتمد ع�ع ةالجمل

  .تصنیف نحو النص

                                                           

 ،للكتاب  الهیئة المصرVة: مصر  .!ال: W . اللسان�ات النص�ةو  البد�ع بین ال&الغة العر!�ة،جمیل عبد المجید 1 
   .66ص  .1998

 المر�ز الثقافي الع̂ري: الدار الب�ضاء ،بیروت .W :2  .النص &حث ف�ما �-ون الملفو+ نصانسیج ،األزهر الزناد 2
  16ص .1993،
  .16ـــ  15ص  .المرجع نفسه 3
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الذB �قوم !ه موضوع درس �ل منهما تدل  هي وصف النظام نِ Vْ وَ حْ إال أن غا�ة النَ 
فقد ،الخاطئو  لقواعد مع�ارVة تبین الصح�ح منها ولما �انت الجملة خاضعة .على أش�اء

یخضع لقواعد مع�ارVة مثل «أما النص فال  ،�ان الجهاز الذB �صفها یتمیز !الث!ات
الف المعاییر و إنما الخت،ال ألنه �ْعُسر،وهو من هذه الزاو�ة �فلت من الض!i،الجملة

نستنتج أن لهما غا�ة مشتر�ة  لذلك،1»الضا!طة له في التصور القد�م عن ضوا!i الجملة 
  .��ون تحلیلي في نحو النصو  هي الوصف ؛ غیر أن الوصف في نحو الجملة ش�لي

: على فئتین یتوزعون علم اللغة النصي  دارسيجعل  بین العلمین فقدأما االختالف 
و أنه من المتحتم !التالي ،أن للنص خصائص تخالف خصائص الجملة «تر�  طائفة

وفئة تقول بتماثل بنیتي الجملة والنص تماثًال یجعل ،وضع نحٍو للنص مغایر لنحو الجملة
ع نحو الجملة ل�شمل مجال النص    2 »من المم�ن أن یوسَّ

إذ یر� أن  van dijk فان د�كتزعمه ،قد بزغ رأB ثالث جمع بین هذین الرأیینو 
نحَو النِص ما هو إال امتداد لنحو الجملة لكن على أساس أن نموذج بن�ة الجملة �م�ن 

  .3أن �عد نموذجا جزئ�ا للنص ��ل 

أساس�اته التي �قوم و  ال نستط�ع تجاوز نحو الجملة بل البد من أخذ معط�اتهف
له  د حددتبل الوقوف عند حد الجملة ألن النص ق،توس�عها لتشمل النص �لهو  علیها

 علم اللغة دارسيالتزمنا حد الجملة وهذا ما یتجه إل�ه !عض  إذانجازها إمهام ال �م�ن 
ال �م�ن أن ینجزها بدقة إذا التزم حد « انص مهامً للأن  یذهبون النصي في مؤلفاتهم إذ 

  .4 »الجملة 

                                                           

   .20ص . نسیج النص &حث ف�ما �-ون الملفو+ نصا،األزهر الزناد 1
 ،ال̂راW :1. W  .الجملة إلى النصقضا�ا اللغة العر!�ة في اللسان�ات الوظ�ف�ة بن�ة الخطاب من  ،أحمد المتو�ل 2

  .83ص  .2001،دار األمان للنشر والتوزVع: المغرب 
  .84ص  .النص قضا�ا اللغة العر!�ة في اللسان�ات الوظ�ف�ة بن�ة الخطاب من الجملة إلى،أحمد المتو�ل انظر 3
4 ، Bم واالتجاهاتسعید حسن !حیر� ،الشر�ة المصرVة العالم�ة للنشر: لونجمان  .W :1  .علم لغة النص المفاه

   .135ص .1997
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  : التماسك النصي 

�قودنا إلى ،النص�ة الحدیثةن الحدیث عن التماسك النصي في الدراسات اللسان�ة إ      
الحدیث عن مصطلح النص ؛ هذا المصطلح الذB شغل حیزا �بیرا في دائرة األ!حاث 

التي صرفت اهتمامها عن الجملة !اعت!ارها أكبر وحدة لغو�ة إلى االهتمام ،اللغو�ة
  .فاختلفت وجهات نظر ال!احثین حول ماهیته،!النص
 :النص  .1

 :لغة ـــ 

        Bرفعك : النص «: یدور في األمور التال�ة ) ص.ص .ن( في مادة معناه اللغو
 : ونصت الظب�ة جیدها ،رفعه و�ل ما أظهر فقد نص: نص الحدیث ینصه نصا ،الشيء
تظهر   والمنصة ما،الشهرة والظهورو  ووضع على المنصة أB على غا�ة الفض�حة،رفعته

أصل النص و  ...جعل !عضه على !عض: ونص المتاع نصا .. .عل�ه العروس لتر� 
  1.»أقصى الشيء ومنتهاه 

 .و أقصى الشيء ومنتهاه،ى الشيءو ضم الشيء إل،الرفع واإلظهار: فالنص �عني     
   :اصطالحاـــ 

إلى أن النص مثل �ل تعرVٍف أمٌر صعب لتعدد معاییر هذا  الدارسون یذهب 
تتوافر ف�مما نطلy الغا�ات التي و  وتعدد األش�ال والمواضع،مداخله ومنطلقاتهو  التعرVف

  .2 عل�ه اسم نص
أن   Halliday & ruqiaya Hasan رق�ة حسنو هالیدا@ وVتجه �ل من

أو مهما طالت  ،نطوقة أو م�تو!ة�لمة النص تستخدم في علم اللغة لإلشارة إلى أB فقرة م
وهو یرت!i !الجملة ،والنص هو وحدة اللغة المستعملة ول�س محددا !حجمه.. .قصرت

وهذه ،أفضل نظرة إلى النص أنه وحدة دالل�ةو  ...التي ترت!i بها الجملة !الع!ارة!الطرVقة 

                                                           

. 6مج . 1997دار صادر ،: بیروت  .W :1 . لسان العرب ،ابن منظور أبو الفضل جمال الدین دمحم بن م�رم  1
   .595ص  .)ص .ص.ن(مادة 

  .11ص . نسیج النص &حث ف�ما �-ون الملفو+ نصا،األزهر الزنادانظر  2
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الوحدة ل�ست ش�ال ولكنها معنى لذا فإنه أB نص یتصل !الع!ارة أو الجملة !اإلدراك ال 
ٕانما بتكامل وحدته المعنو�ة و  أB أن النص حسبهما ال یتحدد !الطول والقصر ؛ 1الحجم 

  .أو مجموعة من الجمل المتماس�ة !آل�ات ش�ل�ة ودالل�ةفقد ��ون �لمة أو جملة 
تحت وحدة  أدراجههناك من النصیین من یر� أنه أكبر وحدة لغو�ة ال �م�ن و 

هو تتا!ع متماسك من «أن النص  brinkerبرIن-ر وهذا ما أشار إل�ه ،لغو�ة اكبر منها
أخر�  لغو�ةعالمات لغو�ة أو مر�!ات من عالمات لغو�ة ال تدخل تحت أ�ة وحدة 

 .2»أشمل
 3»متتال�ة من الكلمات ُتَكِون ملفوظا منجٌزا  «: شورك أن النص و  �عرف هارتمان

  .!معنى أن النص مجموعة من الكلمات المتراصة
 robert de ود�سلر د@ بوجراندللخروج بتعرVف شامل لمصطلح النص قدم و     

beaugrande & dressler  فا ف�ه أهم المعاییر التي تمنح النص نصیته فهوVتعر
 إذا اجتمعت له س!عة معاییر وهي ال̂رi والتماسك عندهما حدث تواصلي تتحقy نصیته

 .4التناصو  الموقف�ةو  اإلخ!ارVةو  المقبول�ةو  القصد�ةو 

أن النص هو ��ان لغوB  استخالصومن خالل التعرVفات السا!قة فإنه �م�ننا 
  .وحدة تواصل�ة بین طرفین وال تكون العالقة بینهما إال !همتماسك �ش�ل 

 :التماسك  .2

  :لغة ـــ 

  ،االرت!اW و  االحت!اس واالعتدال: تحصر المعاجم الع̂ر�ة التماسك في ثالثة معاٍن      

                                                           

              .2001،م�ت!ة زهراء الشرق : القاهرة .W :1  .نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحو@ ،عف�في أحمد انظر 1
  . 22ص     

2  Bم واالتجاهات علم،سعید حسن !حیر�   .109ص . لغة النص المفاه
    المؤسسة: تونس  .W :1  .تأس�س نحو النص أصول تحلیل الخطاب في النظرIة النحو�ة العر!�ة، دمحم الشاوش 3

  .82ص  .2001،الع̂ر�ة للتوزVع      
  .146ص  .االتجاهاتو  علم لغة النص المفاه�م،سعید حسن !حیرB  انظر4 
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كو  تماسك «) : مسك(  فقد ورد جذر      ك تمس��ا و  استمسكو  تمسَّ �له !معنى : مسَّ
ل�س ،أراد أنه مع بدانته ُمتماسك اللحم،!اِدٌن متماسكٌ  – ملسو هيلع هللا ىلص –وفي صفته .. .احت!س

  1»أB أنه معتدل الَخلy �أن أعضاءه �مسك !عضها !عضا ،ال ُمْنَفِضِجهو  !ُمسَترَخْ�هِ 

  :ـــ اصطالحا 

قد وقع في و   COHESIONالتماسك مصطلح مترجم عن الكلمة االنجلیزVة 

عمل�ة انتقال المصطلحات العلم�ة مترجمة إلى ترجمته !عض من االختالف في 

 .تضامٍ و  ترا!iٍ و  س!كٍ و  فهناك من یترجمه إلى اتساقٍ ،الع̂ر�ة

جعل !عض ال!احثین للتماسك مصطلحي الس!ك والح!ك ومن بین هؤالء سعد 

الوسائل التي  عرفه !أنهو  مصطلح الس!ك هو 2مصلوح الذB رأ� أن التماسك الش�لي

ونعني !ظاهر النص األحداث اللغو�ة ،االستمرارVة في ظاهر النصتتحقy بها خاصة 

!ما هي �ٌم متصل ،التي نخطها أو نراهاو  ننطy بها أو نسمعها في تعاقبها الزمني التي

  .الورق  على

أما التماسك الداللي فقد سماه الح!ك وعني !ه االستمرارVة المتحققة في عالم 

العالقات الرا!طة و  التي تتجلى في منظومة المفاه�مونعني بها االستمرارVة الدالل�ة ،النص

راك تدقy المعنى الناتج التماسك هو الك�ف�ة التي تم�ن القار� من إدف .3هذه المفاه�م  بین

أB أن هناك تفاعل  .4معها �ص!ح النص وحدة اتصال�ة متجانسةو  النص، عن تنظ�م

  .مت!ادل بین القار� والنص

                                                           

  .56ـ  55ص  .)ك .س.م( جذر  .لسان العرب ،ابن منظور 1 
       مجلس النشر: الكوVت  .W :1  .األسلو!�ات اللسان�ة آفاق جدیدةو  في ال&الغة العر!�ة ، انظر سعد مصلوح 2

   .227ص  .2003،العلمي   
   .228ص  .المرجع نفسه 3

  .184ص  .2007م�ت!ة اآلداب ،: القاهرة  .W:1  .علم لغة النص النظرIة والتطبیV،عزة شبل دمحم انظر4 
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للتفرقة بین النص والالنص وقد عبر عن ذلك دمحم  قد استعمل مفهوم التماسكو 

هو وجود عالقة بین أجزاء النص أو جمل النص  «: عف�في في �تا!ه نحو النص فقال 

هذه العالقة مفیدة في تفسیر لفظ�ة أو معنو�ة و�الهما یؤدB دورا تفسیرVا ألن ،أو فقراته

النص وعنصر آخر ��ون عالقة معنو�ة بین عنصر في  :نصي هوفالتماسك ال النص

والذB یجب التنب�ه ،1»ضرورVا لتفسیر النص الذB �حمل مجموعة من الحقائy المتوال�ة 

الس!ك والح!ك ؛ ذهب !عض  B مع�ار  نحو الجملة ونحو النص �شتر�ان في إل�ه أن

أB أن النص ،العلماء إلى أن نحو الجملة ونحو النص �شتر�ان في هذین المع�ارVن

  .ین هما الس!ك والح!كتماسك له ش�لمال

األدوات الكالم�ة التي تسوس  «2وهناك من یر� أن مصطلح التماسك �شیر إلى

 و الس�ما االستبداالت،العالقات المت!ادلة بین التراكیب الضمن الجمل�ة أو بین الجمل

  و لكنها تحاف� أ�ضا على التوازB وعلى التكرار،التر�یب�ة التي تحاف� على هو�ة المرجع

  .»أو على الحشو 

yوجود عالقة بین أجزاء أو جمل : !أنه التماسك النصي  ُ�عرف ومن هذا المنطل

ألن هذه العالقة مفیدة في ،و�الهما یؤدB دورا تفسیرVا،معنو�ة أولفظ�ة ،النص أو فقراته

  .3تفسیر النص 

بین عنصر في نص وعنصر آخر  الصلة وفي األخیر نستنتج أن التماسك هو

 الع!ارة��ون ضرورVا لتفسیر النص الذB �حمل مجموعة من الحقائy المتوال�ة فإذا �انت 

تشیر إلى حق�قة !مجموعة من الكلمات فإن توالي الجمل سوف �شیر إلى مجموعة من 

yهذه  الحقائ yوعلى نحو النص أن ��شف عن العالقة المعنو�ة بین مجموع هذه الحقائ

 .4العالقة المعنو�ة تأتي غال!ا عن طرyV األدوات في ظاهر النص 

                                                           

  .184ص  .علم لغة النص النظرIة والتطبیV،عزة شبل دمحم 1
   132ص  .2004،المر�ز الثقافي الع̂ري: الدار الب�ضاء  .W :1  .علم النصو  العالمات�ة،منذر الع�اشي 2
   .98ص  .نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحو@  ،،أحمد عف�فيانظر  3
   .99- 98ص  .المرجع نفسه 4



 

  التماسك النصي من نحو الجملة إلى نحو النص

  

ن التماسك مصطلح تعددت ترجماته لذلك تعددت تسم�ات التماسك النحوB فهناك 
عل�ه مصطلح  أطلyالترا!i النحوB و�ذلك 

خاص�ة نحو�ة للخطاب « : مفهوم التماسك النحوB عند !عض الدارسین هو 

وهو ینشأ غال!ا عن طرyV األدوات التي تظهر 

االسم و  أداة التعرVفو  أسماء اإلشارة

خطاب / ذلك التماسك الشدید بین األجزاء المش�لة لنص 

صل بین العناصر الم�ونة لجزء من 

  .12ص. 1991،المر�ز الثقافي الع̂ري: 

   .219: ص  .2007،التوزVعو  دار الم�سرة للنشر

نصكل موحد 

جمل غیر 
مترابطة 

ال نص 
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  :1و الرسم التالي یوضح ما قلناه سا!قا 

  خصائص ممیزة

  وسائل اتساق

  ؟؟

  .01: ش-ل رقم    

  :مفهوم التماسك النحو@ 

ن التماسك مصطلح تعددت ترجماته لذلك تعددت تسم�ات التماسك النحوB فهناك 

الترا!i النحوB و�ذلك و  التماسك الش�ليهناك من أطلy عل�ه 

مفهوم التماسك النحوB عند !عض الدارسین هو 

وهو ینشأ غال!ا عن طرyV األدوات التي تظهر  .تعتمد على عالقة �ل جملة منه !األخر� 

أسماء اإلشارةو  الترق�مو  الوصلو  في النص م!اشرة �أحرف العطف

  .2 »الموصول وغیره 

ذلك التماسك الشدید بین األجزاء المش�لة لنص  �3عرفه دمحم خطابي

صل بین العناصر الم�ونة لجزء من التي ت) الش�ل�ة ( یهتم ف�ه !الوسائل اللغو�ة

                                         

: بیروت  .W:1  .لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب

دار الم�سرة للنشر: عمان  .W :1  .في اللسان�ات ونحو النص

  .5ص  .مدخل إلى انسجام الخطابلسان�ات النص  ،انظر دمحم خطابي

المرسل

كل موحد كل موحد 

 2مقطع لغوي 
جمل غیر 
مترابطة 

................................................ :مدخل  

و الرسم التالي یوضح ما قلناه سا!قا 

  

  

مفهوم التماسك النحو@ 

ن التماسك مصطلح تعددت ترجماته لذلك تعددت تسم�ات التماسك النحوB فهناك إ

هناك من أطلy عل�ه 

  .الس!ك

مفهوم التماسك النحوB عند !عض الدارسین هو و 

تعتمد على عالقة �ل جملة منه !األخر� 

في النص م!اشرة �أحرف العطف

الموصول وغیره 

�عرفه دمحم خطابيو 

یهتم ف�ه !الوسائل اللغو�ة،ما

                                                          

لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،دمحم خطابي 1
في اللسان�ات ونحو النص ،إبراه�م خلیل 2
انظر دمحم خطابي 3

المرسل  
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األش�ال تتحقy و  ش�ال�عني أن المعاني تتحقy �األ  هذاو  ؛خطاب أو خطاب برمته 

حیث تنقل المعاني من النظام الداللي إلى مفردات في النظام بتعبیر أ!سi  �التعابیر

 B1الم�توبو  المعجمي ثم إلى أصوات أو �تا!ة في النظام الصوتيو  النحو.  

ال̂رi الذB  في هذا الس�اق �عد ضرورVا إذالنحوB و  بین الترا!i الداللي التفرyVو 

و التماسك الذB یتحقy من خالل وسائل ،�م�ن أن یتحقy من خالل أدوات ال̂رi النحو�ة

 إال أن،المستو� السطحي للنصو �م�ن تت!ع إم�انات األول على .دالل�ة في المقام األول

تقدم إ�ضاحا لطرق !اب الترا!i ،المستو� العمیy للنصالثاني یتمثل في بن�ة عم�قة على 

  .2بین تراكیب ̂رما تبدو غیر متسقة أو مف��ة على السطح

                                                           

1  Bم واالتجاهات علم لغة النص،سعید حسن !حیر�  15ص . المفاه
   .122ص  .المرجع نفسه 2



  

  .آليات التماسك النحوي  : الفصل األول   
  .الربط بالتعريف  : أوال                   

  .التقديم و التأخير: ثانيا                  

  .أحرف العطف  : ثالثا                

  .الحذف  : رابعا                   

  .االستبدال  : خامسا                    

  .الربط بالموصول  : سادسا                  

  .الضمير  : سابعا                

  .اإلحالة: ثامنا                 
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� الر��:أوال �  فـــالتعر

  

  " :التعر�ف" مفهومــــ  

  :لغة " التعر�ف " ــــ 

عرَّفه األمر «) : عرف (  جاء في لسان العرب أن المعرفة أو التعر	ف في مادة  

فه بیته أعلمه 'م&انهو  أعلمه إ"اه، فه 'ه، و عرَّ ، عرفته بز	ٍد أ, سمیته بز	د ٍ ، و اسمهو  عرَّ

  . 1»هو &ل ما تعرفه النفس من الخبر، و والعرف ضد الن&ر

هو من و  )عرفاناً و  عرفت الشيء أعرفه معرفة(و المعرفة في األصل مصدر   

&المراد بنسج ، فالمراد 'المعرفة الشيء المعروف. المصادر التي وقعت موقع األسماء 

# ﴿:تعالى &قوله، ال"منج أنه منسو  ال"من x‹≈ yδ ß, ù=yz «! $# † ÎΤρ â‘ r' sù # sŒ$ tΒ t, n=y{ t Ï%©! $# 

 ÏΒ  ÏµÏΡρ ßŠ 4 È≅ t/ tβθßϑÎ=≈ ©à9$# ’ Îû 9≅≈ n= |Ê & Î7 •Β ﴾23أ, مخلوقة ؛ .  

إذ جعلته عند المخاطب بوجه ، عرفت الشيء: و &ذلك التعر	ف مصدر لقولك   

  .4من الوجوه الموضوعة له 

  
                                                           

  .  236: ص ) . ف . ر . ع ( مادة .  9مج .  لسان العربابن منظور،  1
  . 11: لقمان 2
العلم"ة،  دار الكتب: بیروت .  N :1 .  للزمخشر� شرح المفصل انظر موفM الدین بن "ع"ش بن علي ابن "ع"ش،  3

  . 374ص .  3ج .  2001
:  N .بن سالم العمیر, : ، تحقیM الصفوة الصف�ة في شرح الدرة األلف�ةانظر تقي الدین إبراه"م بن الحسین النیلي،  4

  .  564ص .  1ج.ه  1420جامعة أم القرT، : م&ة الم&رمة . 1
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   :اصطالحا "التعر�ف"ــــ 

ترت'X المعرفة و  1) عرف ('عض النحو	ین إلى أن المعرفة اسم مصدر للفعل  أشار

  .اسمه و  حق"قة الشيءو  الب"انو  أو التعر	ف 'الوضوح

اعلم أن التعر	ف معلM 'معرفة المخاطب دون «: و قال السیرافي في التعر	ف 

المخاطب ف"&ون من&ور &قولك قد یذ&ر المتكلم ما "عرفه هو وال "عرفه ، و المتكلم
	جوز ، و ال ال'ستانو  هو ال "عرف الرجل 'عینهو  لي 'ستاٌن ؛، و في دار رجلٌ : للمخاطب 

، أنا في طلب غالٍم اشتر	ته: أن "&ون المتكلم ــــ أ"ضا ــــ ال "عرف &قول الرجل لمخاط'ه 
 ، 2»ال "&ون قصده شیئا 'عینه ، و دار اكتر	تهاو 

 Tفي حین الزمخشر, 3»أن المعرفة ما خص الواحد من جنسه  «أما ابن جني فیر ،
"فسر آخر المعرفة ما ُوِضَع لشيء ، و 4»المعرفة ما دل على شيء 'عینه «یذهب إلى أن

  .5'عینه 

   :دور التعر�ف في تماسك النص 

أن التعر	ف وضع للعناصر الداخل"ة في عالم النص حین تكون  د� بوجراندیتجه 
معنى أن ، و &ل من هذه العناصر ال تحتمل الجدل في س"اق الموقف functionsوظ"فة 

'اسم علم مثال أو 'صفة هي معرفة أنك تقول للسامع أو القارp إن  statusتحدد الوضع 
المحتوT المفهومي المضبوN ین'غي أن "&ون سهل االختصار على أساس المساحات 

                                                           

  .  471ص .  1995دار الف&ر،: بیروت .  N :1 .  الل�اب في علل البناء واإلعرابانظر، أبو ال'قاء الع&بر,، 1 
  . 347ص.  شرح المفصل للزمخشر� ابن "ع"ش،  2
  . 159ص .  1985عالم الكتب، : بیروت .  N :2  . اللمع في العر��ةأبو الفتح عثمان بن جني،  3
  .  197ص .  خشر� شرح المفصل للزمابن "ع"ش،  4
جمال عبد العاطي : ، تحقیM شرح المقدمة الكاف�ة في علم اإلعرابانظر ابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن عمر،  5

  . 165ص .  1997م&ت'ة نزار مصطفى ال'از، : م&ة الم&رمة .  N :1 . مخ"مر أحمد 
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فتتطلب من ناح"ة ثان"ة  indefinteأما العناصر الن&رات . المعلوم"ة المنشطة 'الفعل 

 T1تنش"طا لمساحات معلوم"ة أخر .  

 أدلِ  االقتراعِ  إلى مر&زِ  ا تذهبُ عندمَ ": وهو ما یوضح التعر	ف في المثال التالي 

  . 2" إلى الموظفِ  نوانكَ عُ و  'اسمكَ 

من المنسقات اللسان"ة إلى جانب أدوات أخرT  «وأداة التعر	ف بوجه عام تعد  

  . 3»المجاز 'عامة و  الكنا"ةو  أفعل التفضیلو  اإلشاراتو  الموصوالتو  &أسماء االستفهام

أن الم التعر	ف على أنها أداة تتجاوز ما یراه  4&ذلك یذهب عبد القاهر الجرجاني

بین الجمل رzطًا "ش'ه  فهي تتعدد ذلك إلى الرXz، النحاة من تحو	لها الن&رة إلى معرفة

  .5رXz اإلحالة 'الضمیر

  : وقد وافى الجرجاني أمثلة عدیدة منها المثال اآلتي البن البواب 

  لُ جُ الرَ  ي ذلكَ إنِ فَ       الً T رجُ وَ الهَ  لَ تَ قَ  نّْ إو 

هما في رأ, و  الم التعر	ف في الرجلو  فهذا المثال جمع ف"ه بین اسم اإلشارة ذلك

  .6اإلجادة ف"ه و  اإلحسانالجرجاني من مظاهر 

                                                           

  .  310ص  . 1998 عالم الكتب،:القاهرة . N :1 . تمام حسان : ، ترجمة  . النص والخطاب واإلجراءانظر  1 
 يف لسان�ات الخطاب م�احثنعمان بوقرة، ( بتعر	فها أدت إلى ارت'اN أجزاء النص ) الموظف ( فاللفظة األخیرة  2

  .  12ص .  2012دار الكتب العلم"ة، : بیروت .  N :1 .  التأس�س واإلجراء
  . 12ص.  واإلجراء لسان�ات الخطاب م�احث في التأس�سنعمان بوقرة،  3
  229ص .  في لسان�ات ونحو النصانظر إبراه"م خلیل،  4
من حیث أنها تذ&ر السامع أو القارp 'شيء سبM ذ&ره أو شيء معروف في الذهن جرT الكالم عل"ه أو اإلشارة له  5

 Mالمرجع نفسه ( في ساب. (  
  . 229ص . المرجع نفسه  6
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: في اإلنجلیز	ة the تقوله في أداة التعر	ف ووافقت رق"ة حسن رأ, الجرجاني ف"ما

فإذا ، فالتماسك النحو, ال "قتصر على اإلحالة 'استخدام أدوات أخرT منها أداة التعر	ف

 don’t go now . the train iscoming1: قرأنا الحوار اآلتي 

لإلحالة إلى قطار معین معروف  theالحظنا أن المتكلم استخدم أداة التعر	ف 

  .المتلقي و  للمتحدث

هو وسیلة و  ومنه نستنتج أن أداة التعر	ف لها دور في رXz أجزاء النص وتماس&ه

  .؛ 'معنى األحداث اللغو"ة التي ننطM بها  تحقM االستمرار	ة في ظاهر النص

   

                                                           

  . 232ص .  في لسان�ات ونحو النصإبراه"م خلیل،  1
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  التأخیرو  التقد�م: ثان�ا 

 

   :النصالتأخیر في تماسك و  دور التقد�م .1

فهو واحد من األر&ان  التأخیر من الم'احث األساس"ة في علم ال'الغة ؛و  "عد التقد"م

المقام و  ،لصلة 'قصد المتكلم وحال المخاطبالتي "قوم علیها علم المعاني، لما له وثیM ا

علم المعاني في سع"ه لوضع ضوا'X وهي العناصر التي "عنى بها ، الذ, یلقى ف"ه الكالم

  . خال"ا من الل'س و  توصل المعنى من المتكلم إلى المخاطب سل"ما

ال'الغي ؛ ففي الطرح النحو, ندرس التقد"م و  والذ, نالحظه تداخل الطرح النحو, 

أما ال'الغة ، والتأخیر بین المسند والمسند إل"ه &ذلك تقد"م المفعول الفاعل أو الفاعل

  .المسند إل"هو  غ"ة تتعلM 'المسندالتأخیر تناول الرت'ة غیر المحفوظة لدواٍع 'الو  فالتقد"م

  : التقد�م والتأخیر في علم النحو  .2

، ض'X النحاة األوائل الحاالت المحتملة للجملة العرz"ة في نمطین ال ثالث لهما

نمX الجملة الثاني هو ، و )المبتدأ(األول هو نمX الجملة االسم"ة التي تبدأ 'مسند إل"ه 

و هما ماال «: المسند إل"ه و  "قول سیبو"ه في 'اب المسندو  )فعل(الفعل"ة التي تبدأ 'مسند 

ا فمن ذلك االسم المبتدأ المبنى عل"ه و  "غني أحدهما عن اآلخر، وال یجد المتكلم منهما بد�
ي تأتي علیها الجملة ف ولم یختلف النحاة في وضع هذه العناصر في عالقة ترتیب"ة، 1»

هذا ال "عني أن &ل الجمل و  هذه العالقة الترتیب"ة في نمطي الجملة تمثل أصالو  العرz"ة

                                                           

م&ت'ة الخانجي، : القاهرة .  N :1 . عبد السالم دمحم هارون : ، تحقیM الكتابأبو 'شر عمرو بن عثمان سیبو"ه،  1
  .  23ص .  1ج .  1988
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ــ على سبیل  1ٕاذا توقفنا عند أصل الجملة االسم"ةو  في العرz"ة تأتي موافقة لألصل ؛

الخبر في الجملة و  قول ابن عقیل واضحا في تحدید رت'ة &ل من المبتدأد ــــ سنج المثال

ذلك الخبر وصف في المعنى ، و تأخیر الخبرو  األصل تقد"م المبتدأ« االسم"ة 'قوله

  .  »فاستحM التأخیر &الوصف، للمبتدأ

 'الرغم من أن هذه الظاهرة عامة إال أنه هناك حاالت ال یجوز فیها التقد"مو 

  :  2التأخیر ذ&رها ابن السراج في أصول النحوو 

  : األش"اء التي ال یجوز تقد"مها ثالثة عشر  

  الصلة على الموصول  .1

 المعنى و  والمضمر على الظاهر في اللف� .2

 جم"ع توا'ع األسماء و  ما اتصل بها على الموصوفو  و الصفة .3

 ما اتصل 'ه على المضاف و  و المضاف إل"ه .4

ما عمل ف"ه حرف أو اتصل 'ه ال "قدم على الحرف وما ش'ه من هذه و   .5

 .صوzها فال "قدم مرفوعها على من رفعو  الحروف 'الفعل فنصب

 و الفاعل ال "قدم على الفعل  .6

 و األفعال التي ال تتصرف ال "قدم علیها ما 'عدها  .7

 الصفات المشبهة 'أسماء الفاعلین  .8

 الصفات التي ال تش'ه أسماء الفاعلین ال "قدم علیها ما عملت ف"ه و   .9

 والحروف التي لها صدر الكالم ال "قدم ما 'عدها على ما قبلها  .10

 الفعل فال "قدم المنصوب عل"ه وما عمل ف"ه معنى  .11

                                                           

الدین  دمحم محیي: ،تحقیM شرح ابن عقیل على ألف�ة ابن مالكانظر بهاء الدین عبد هللا بن عبد الرحمن ابن عقیل، 1 

  . 23ص  1ج .  1997الم&ت'ة العصر	ة، : بیروت . 'ال : N  .عبد الحمید 
: N  .غاز, مختار طل"مات : ، تحقیM األش�اه والنظائر في النحوجالل الدین عبد الرحمن بن أبي '&ر السیوطي،  2

  .  310ــــ  309ص .  1ج . مطبوعات مجمع اللغة العرz"ة، 'ال تار	خ : دمشM . 'ال 
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 ما 'عده إال و  و ال "قدم التمییز .12

 بلها وال "قدم مرفوعه على منصو'هو حروف االستثناء التي ال تعمل فیها ق .13

هذه  سوT  ومال ف"ه العامل إال االعتراضات المعمول ف"ه 'شيء لم "عمو  "فرق بین العامل

 .ل"س ف"ه ل'س و  الحاالت یجوز التقد"م ف"ه إذا &ان المعنى المراد واضحا

   التأخیر في علم ال�الغةو  التقد�م .3

طرح عبد القاهر الجرجاني ظاهرة التقد"م والتأخیر بوصفها عنصرا أساس"ا إلقامة 

فلست ، هذا هو السبیل «: استعماله على الصحة وعلى ما ین'غي له إذ "قول و  الكالم

	دخل تحت ، و إلى النظم، خطؤه إن &ان خطأ، و بواجد شیئا یرجع صوا'ه إن &ان صوا'ا

أو ، ووضع في حقه، قد أصیب 'ه موضعهو  هو معنى من معاني النحوو  هذا االسم إال

فال ، واستعمل في غیر ما ین'غي له، فأز	ل عن موضعه، عوامل بخالف هذه المعاملة

أنت تجد و  فضل فیهن إالو  أو وصف 'مز	ة، دهترT &الما قد وصف 'صحة النظم أو فسا

، أح&امهو  إلى معاني النحو، وتلك المز	ة وذلك الفساد، مرجع تلك الصحة وذلك الفساد

  . 1»	تصل ب'اب من أبوا'ه ، و وجدته یدخل في أصل من أصولهو 

  :  2و	رT الجرجاني أن التقد"م "&ون على وجهین

 .الخبر على المبتدأ أ ــــ تقد"م على ن"ة التأخیر &تقد"م 

 .ذلك بنقل الشيء من ح&م إلى ح&م آخر و  ب ــــ تقد"م ال على ن"ة التأخیر

تؤد, و  الفرق واضح بین الوجهین ففي األول تحتف� األلفا� 'ح&مها اإلعرابيو  

داللتها ذاتها بینما في الوجه الثاني یختلف األمر حیث تتبدل المواقع اإلعراب"ة ف"ص'ح 

                                                           

القاهرة  . N :3 . ، تحقیM محمود دمحم شاكر أبو فهر دالئل اإلعجازبن عبد الرحمن الجرجاني، أبو '&ر عبد القاهر  1 

 .  83ــ  82ص .  1992دار المدني، : 
  .  106ص . المرجع نفسه  2
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 الخبر في التعر	فو  لذلك في الجملة االسم"ة إذا تساوT المبتدأو  لخبر مبتدأاو  المبتدأ خبر

  .المؤخر الخبر و  التن&یر &ان المقدم منهما المبتدأو 

"عد تغییر الرت'ة أحد عوامل الرXz والتماسك حیث ؛ إذا قدم الشاعر أو الناثر أو و 

المتأخر و  الكالم المتقدمفلذلك یجعل من ، هو الفعل، و المتكلم الظرف ثم أخر العامل ف"ه
قطعة متماس&ة من القول تقوم على اإلفادة من ذاكرة المتلقي الذ, یختزن ثم "سترجع 

  . 1هو الفعلو  العامل ف"هو  هو الظرفو  را'طا بین المعمول

  : 2و یؤ&د رأ"ه 'عرض بیتي إبراه"م بن الع'اس في مدح دمحم بن عبد الملك الز	ات 

  رٌ نصی غابَ ، و أعداءٌ  لXَ سَ و      احبٌ ر َص &َ أنْ ، و هرٌ ن'ا دَ  و إذْ لَ فَ 

  3ورأمُ و  رتجَ  ادیرٍ ن مقَ لكِ و        ار, بنجوةٍ دَ  وازِ عن األهْ  تكونُ 

فلو تكون عن : " اتساقا مما قال و  هذان البیتان حسب رأ, الجرجاني أكثر انسجاماو 
"شحب و  ألنه في هذه الحال "ضعف أثر الكلمات" األهواز دار, بنجوة إذ ن'ا دهرٌ 

 Tالفحو .  

ال ، و ما &ان هذا الشوق ، و فتقد"م الظرف جعل القارp یتلهف شوقا لمعرفة 'ق"ة الكلم
تكون : موقع العامل من التأخیر و  )إذ ن'ا دهر(إال لموقع الظرف من التقد"م ، تلك اللهفة

  . عن األهواز دار, 

   

                                                           

  . 229ص .  في اللسان�ات ونحو النصانظر إبراه"م محمود خلیل،  1
  .المرجع نفسه  2
 البیتان إلبراه"م بن الع'اس في مدح دمحم بن عبد الملك الز	ات، وأوردهما عبد العز	ز بن الم"مني في &تا'ه  3
  ). المرجع نفسه ( 132الطرائف األدب"ة، دار الكتب العلم"ة، بیروت 'ال تار	خ، ص  
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 أحرف العطف: ثالثا 

  

بل ذهب 'عض من ال'احثین إلى ، "عد موضوع العطف النواة األولى لنحو النص
قسموه إلى و  المحدثینو  وحظي اهتمام النحاة القدامى، تحدید بن"ة النص 'المر&ب العطفي

أو ، هو حمل االسم على االسم«:فعطف النسM هو . عطف نسM و  قسمین عطف ب"ان

'شرN توسX حرف بینهما من الحروف ، الفعل على الفعل أو الجملة على الجملة

  1»لك الموضوعة لذ

جر	ان اسم جامد معرفة في األكثر على اسم دونه في الشهرة  «أما عطف الب"ان هو 

ومن خالل ما سبM نالح� أن عطف النسM هو الذ, یؤد, ، 2»یبینه &ما یبینه النعت 

وظ"فة التماسك في النص 'اعت'ار أن النص مجموعة من الجمل المتتا'عة أفق"ا وهذ, 

  . ى تكون نصا متماس&االجمل متماس&ة ف"ما بینها حت

أ, أن هذه األدوات  3رق"ة حسن أن أدوات العطف معلنة أو ضمن"ة و  یرT هالیدا,

موجودة حتى ولو لم تكن ظاهرة في النص الن الترا'X موجود حتى ولو لم تكن هناك 

 .إشارة صر	حة 

  :أقسام أدوات العطف  

  االستدراك ــــ التفر	ع ـــ الرXzالفصل ـــ و  الوصل ـــ: "م&ن تقس"مها إلى خمسة أقسام و  

                                                           

دار  :بیروت .  N :1  . شرح جمل الزجاجيأبو الحسن علي بن مؤمن بن دمحم بن علي ابن عصفور االشبیلي،  1 

  . 174ص.  1ج .  1998الكتب العلم"ة، 

  . 268ص . المرجع نفسه 2 

ص  .القاهرة، 'ال تار	خ . 'ال : N .  نظر�ة علم النص رؤ�ة منهج�ة في بناء النص النثر� انظر حسام أحمد فرج، 3 

94  .  
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  : وهي على النحو التالي . الزمني 

 : conjunctionأدوات الوصل   .1

؛ ف&الهما ) الم&انة(هي األدوات التي ترXz بین الشیئین الذین لهما نفس الحالة 

ترXz ، وهي عالقة إضافة سابM لالحtext world Mفي عالم النص ) موجود(صح"ح 

صور المعلومات 'الجمع بینهما ؛ إذ تكونان متحدتین من حیث صورتین أو أكثر من 

فضال ، 'المثل، و، &ذلك، 'اإلضافة إلى ذلك: ( من تلك األدوات و  .البیئة أو متشابهتین 
  . 1...)ناه"ك عن ، عن ذلك

أن وظ"فة العطف هي  «:  2قد تحدث النحاة القدامى عن الوصل حیث قال سیبو"هو 

أدوات العطف و  .»المعطوف عل"ه و  اإلشراك بین المعطوفو  وصل الكالم 'عضه ب'عض

تبین مفاصل النظام و  zها تتماسك الجملو  عالمات على أنواع العالقات القائمة بین الجمل

  .  3الذ, "قوم عل"ه النص 

 : أدوات الفصل .2

في )موجوًدا(أحد المتعاطفین "م&ن أن "&ون صح"حا  « 4تشیر هذه األدوات إلى أنو 

مثال ترت'X بین بدیلین &الهما حاضر في موقع التخز	ن النشX ) أو(ف. عالم النص 

و "طلM على هذا .ٕان &ان واحد فحسب هو الذ, "قع في عالم النص ، و )الذاكرة الفعالة(

الصدق في و  .ومات النوع أ"ضا الرXz 'التخییر بین صورتین أو أكثر من صور المعل

أ, ، إلى اإلعالن عن ف&رة 'عد"ة) أو(تنزع و  .حالة التخییر ال یتناول إال محتوT واحد 

و ...أو ـــــ إما... إما : (ومن تلك األدوات أ"ضا . عن بدیل لم یدخل الحس'ان من قبل 

 .») أما
                                                           

  . 95ص .  ر� نظر�ة علم النص رؤ�ة منهج�ة في بناء النص النثحسام أحمد فرج، انظر  1
  . 438ــــ  437ص .  1ج .  الكتاب 2
  . 37ص .  نسیج النص �حث في ما �Vون �ه الملفوT نصاانظر األزهر الزناد،  3
  . 95ص .  نظر�ة علم النص رؤ�ة منهج�ة في بناء النص النثر� حسام أحمد فرج،  4
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 :contrajunctionأدوات االستدراك  .3

هذه األدوات على ع&س األدوات األخرT فهذه األخیرة تقوم برXz بین شیئین و 

ترXz بین شیئین لهما نفس 1صح"حین في عالم النص على ع&س أدوات االستدراك التي 

نتیجة و  سب'ا: &أن "&ونا ، لكنهما غیر متسقین معا في عالم النصو  الم&انة نفس الم&انة

لكْن ــ بید أن ـــ : (ومن تلك األدوات . ر محتمل فالجمع بینهما "&ون غی، غیر متوقعة

  .) ٕاما ــــ خالف ذلك ــــ على الع&س ـــ في المقابل و  غیر أن ــــ

 :subordinationأو اإلت�اع  أدوات التفر�ع .4

 .تشیر هذ, األدوات إلى الرXz بین عنصر	ن "عتمد أحدهما على وجود اآلخر و 

ال تظهر النجوم نهارا الن الشمس ( النتیجة و  &السبب، تمثل هذه األدوات عدة أنواعو 

  . 2...) ـــــ ألن ـــــ لكي ــــ لذلك ــــ من أجل ... ل : ( ومن هذه األدوات ) . موجودة 

 :temporal conjunctionأدوات الر�� الزمني   .5

 Xz3»العالقة بین أطروحتي جملتین متتا'عتین زمن"ا «یجسد هذا النوع من الر،   

  Then .as dusk fell . He sat down to rest . (Temporal)4 :نحو 

على اختالفها تقدم سب"ال یتم 'ه االرت'اN بین األخ'ار التي "عرضها  أدوات العطفو 

ومع &ل هذه األنواع "ع&س الكاتب وجهة نظر أو "سعى إلى تقد"م  .أفقيالكاتب 'ش&ل 

التي ، و القارp إلجراءاته البنائ"ةعلى قبول بهدف الحصول ، معلوماته تقد"ما مقصودا

  .5تصل 'ه إلى قبول النص &ل"ا

                                                           

  . 95ص .  نظر�ة علم النص رؤ�ة منهج�ة في بناء النص النثر� حسام أحمد فرج، 1
  .المرجع نفسه  2
  . 24ـــــــ  23ص .  لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابدمحم خطابي،  3
  . 23ص . المرجع نفسه  4
  .  96ص . نظر�ة علم النص رؤ�ة منهج�ة في بناء النص النثر� انظر حسام أحمد فرج،  5
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   :ــــ دور العطف في تماسك النص  

Xzأدوات الر Tأ, تتسم ، إن الجمل داخل النص متسلسلة مرت'طة ف"ما بینها بإحد
	تخذ حیز "&ون 'ه &ائنا ، و النص ینجز عند التلف� 'ه «ألن  التسلسل الخطي: 'سمة 

هو من حین هو عالمات دالة ـــ &ائن ، و ف"حل بذلك في الزمن والم&انمستقال بنفسه 

الترتیب األول ، و structureال یدر&ه الف&ر إال منظما أو مرت'ا ، مر&ب وحداته جمل

  1» إذ ترد جملة في تتا'ع قسر, ال مهرب منه... تفرضه هو ما تفرضه خط"ة الخطاب 

  : 2&یزتین أساسیتین هما ومنه "م&ننا القول أن العطف النصي یرت'X بر 

أ ـــ &ون النص "مثل في أغلب تحدیداته 'أنه مر&ب 'س"X من جمل تقوم بینها 

 Mعالقات تناس.  

ب ــــ "عمل العطف على جمع هذه الجمل في سطح النص مما یؤد, إلى تولید 

  .دالالت أخرT تنتج عن هذا الجمع 

توس"ع من جهة تكو	نه عالقات فهو عالقة ، اقتصادو  "عتبر العطف عالقة توس"عو 

&ذلك ترت'X الجملة ، لعنصر اللغو, 'غیره ف"&ون عالقة توس"عرت'X انص"ة جدیدة إذ ی

اشتراك التر&یب  تتكون من&ذلك "عد عالقة اقتصاد إذ بنیته و  'غیرها فتكون عالقة اتساع،

الثاني مع سا'قه في الح&م ف"عوض حرف العطف عن تكرار الح&م المسند للعنصر 

   . 3اللغو, 

  قد تكون هذه العالقات صر	حة ، وحروف العطف ذات عالقات دالل"ة مختلفة

                                                           

�ه األزهر الزناد،  1 Tون الملفوV� حث في ما�  . 42ص .  الملفوT نصانسیج النص 
 . أحمد الهام أبو غزالة وعلي خلیل: ، ترجمة مدخل إلى علم اللغة النصيانظر روzرت دیبوجراند وولفغانج در	سلر،  2

 N :2  . ة العامة للكتاب، : القاهرة	25ص .  1999الهیئة المصر .  
ص  . 2004عالم الكتب الحدیث، : إرzد .  N :1 .  نحو النص نقد النظر�ة و�ناء أخرe انظر عمر أبو خرمة،  3

104 .  
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 zناء جمل مر&'ة من جمل 'س"طةو  ؛ فوظ"فتها داخل النص تكو	ن 1أو ضمن"ة

بین الحدود  الدالل"ة والتداول"ةو  "ح&م العطف هو تناظر الوظائف التر&یب"ةذ, الفالمبدأ 

  . 3»لتفسیر &یف تكون العالقة الدالل"ة في سطح النصوسیلة «، وهي 2المتعاطفة 

األثر الداللي و  ن وظ"فة العطف في س'ك النص هي &ثرة ورودهإومنه "م&ننا القول 

  .الذ, یجل'ه في النص 

   

                                                           

  . 61ص .  علم لغة النص بین النظر�ة والتطبیfانظر عزة شبل دمحم، 1 

  . 263ص .  لسان�ات النص مدخل الى انسجام الخطابانظر دمحم خطابي، 2 

  . 110ص .  علم لغة النص بین النظر�ة والتطبیfعزة شبل دمحم، 3 
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  الحذف :را�عا

 

 : "الحذف "تعر�ف  .1

  :لغة  "الحذف"ـــ  

: قال صاحب العین الحذف هو، الحذف في المعاجم العرz"ة هو القطف من الطرف
وورد في معجم الوس"X ، 1»قطف الشيء من الطر	M &ما "حذف طرف ذنب الشاة  «

  . 2حذف الشيء حذفا 

  :اصطالحا  "الحذف"ـــ  

 لم یخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغو, فالحذف إسقاN &لمة للتخفیف

وهذه ، إسقاN لص"غ داخل النص التر&یبي في 'عض المواقف اللغو"ة «"عرفه ال'عض و 

  .3»لسالمة التر&یب وتطبیM القواعد ، الص"غ "فترض وجودها نحو"ا

اعلم «واألصل في الكالم الذ&ر ؛ وقد یلجأ ال'احث إلى الحذف أح"انا قال سیبو"ه 

ي &المهم أن "ستغنون 'الشيء عن الشيء الذ, أصله ف، و "عوضون و  أنهم مما "حذفون 

  . 4»"ستعمل حتى "صیر ساقًطا 

                                                           

 دار: بیروت . N :3 . عبد الحمید هنداو, : ، تحقیM معجم العینأبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهید,،  1
  . 297ص .  1ج .  2003الكتب العلم"ة، 

  .  162ص .  2004م&ت'ة الشروق الدول"ة، : القاهرة .  N :4 .  المعجم الوس��انظر مجمع اللغة العرz"ة،  2
  . 200ص .  2001دار غر	ب،: القاهرة .  N :1 . الحذف والتقدیر في النحو العر�يرم، انظر علي أبو الم&ا 3
  . 25ــــ  24ص .  الكتاب  4
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فالحذف إًذا الخروج عن أصل الكالم فالحدیث عن الحذف أو الز	ادة أو إعادة 

أ, البد من وجود تر&یب أصلي ، الفرع"ة في اللغةو  الترتیب "قتضي التسل"م 'مبدأ األصل"ة

  .1أو ص"غة اعتراها الحذف أو الز	ادة أو تغیر ترتیب عناصرها 

حدیثا إذ "عد من أهم الوسائل التي و  ظاهرة حظیت 'عنا"ة العلماء قد"ما فالحذف

 المفردو  أن العرب حذفت الجملة «تحقM للنص تماس&ه فابن جني في مؤلفه "شیر إلى

ٕاال &انف"ه ضرب من تكلیف ، و ل"س شيء من ذلك إال عن دلیل عل"ه، و الحر&ةو  الحرفو 

وجود دلیل أو قر	نة تدل على المحذوف  ؛ فهو "شیر إلى ضرورة 2»معرفتهو  علم الغیب

  : 3أعطى نماذج مختلفة للحذف منها، و لتجنب الغموض في الكالم

  .الخبر وغیرها و  الشرNو  &جملة القسم:  حذف الجملةــــ 

حرف ومن أضرب حذف و  فعلو  اسم: "&ون على ثالثة أضرب و  : حذف المفردــــ 

  .الخ ...الموصوف و  المضافو  الخبرو  حذف المبتدأ: االسم 

  . ف"&ون 'مثا'ة حذف جملة أو "حذف وحده ، فیتم والفاعل ف"ه:  حذف الفعلــــ 

ف"&ون لضرورة "قتضیها المعنى &ما تحدث عبد القاهر الجرجاني  حذف الحرفأما و 

، هو 'اب دقیM المسالك لطیف المأخذ «: وصف محاسنها فقال و  عن ظاهرة الحذف

الصمت عن و  'ه ترك الذ&ر أفصح من الذ&ر فإنك ترT عجیب األمر شب"ه 'السحر 

  .4»أتم ما تكون ب"انا إذا لم تبن ، و تجد أنطقك ما تكون إذا لم تنطM، و أز	د لإلفادة، اإلفادة

  

                                                           

 . 1998الدار الجامع"ة، : اإلس&ندر	ة . 'ال : N .  ظاهرة الحذف في الدرس اللغو� انظر طاهر سل"مان حمودة،  1 

  .  17ص 

 . 2ج . دار الكتب المصر	ة، 'ال تار	خ : القاهرة . 'ال : N . النجار ، تحقیM دمحم علي الخصائصابن جني، 2 

  . 360ص

  .  381ــ  360ص . المرجع نفسه  3 

 . 146ص. دالئل اإلعجازعبد القاهر الجرجاني،  4 
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  :الحذف عند النصیین 

تماسك و  الحذف ظاهرة نص"ة &غیرها من الظواهر لها دور فعال في اتساق النص

في معظم أمثلته و  عالقة داخل النص«رق"ة حسن 'أنها و  عناصره "عرفها &ل من هالیدا,

  .1»هذا "عني أن الحذف عادة عالقة قبل"ة و  یوجد العنصر المفترض في النص السابM و،

المقام "حث یرT أنه است'عاد الع'ارات و  الحذف عند د, بوجراند على الس"اقو  ــــ

السطح"ة لمحتواها المفهوِمي أن "قوم في الذهن أو أن یوسع أو أن "عدل بواسطة الع'ارات 

  . 2الناقصة 

من هذا االست'عاد "ستط"ع القارp أن یلتمس المعاني التأو	ل"ة الصح"حة للنص و 

بدرجات مختلفة یتالءم &ل فوجود الحذف ، الس"اق الموقفيو  معتمدا على الس"اق اللغو, 

 .االستعمال و  الموقف مثال آخر من أمثلة ضوا'X االطرادو  منها مع النص

  : 3	نقسم الحذف حسب ما یذهب إل"ه ال'احثون إلى ثالثة أقسام و  ــــ 

  :  Nominal Ellipsisأــــ الحذف االسمي 

اإلشار, أو وهو "عني الحذف داخل الجملة االسم"ة ف"قع حذف االسم 'عد العنصر 

&ل ـــ 'عض ــــ أ, ـــــ &ال : ("عبر عن العنصر اإلشار, 'الكلمات اآلت"ة و  العدد, أو النعت

 .الكل &ان متع'ا ، ا منتصف اللیلالرجال رجعو : نحو ، )ــــ &لتا

أو ... را'ع ، ثالث، ثانٍ ، أول:  العنصر العدد, "عبر عنه من خالل العدد نحوو 

  ...العدید من ، قلیل، &ثیر: نحو  الكلمات الدالة على الكم

  .الثالثة أخرT ؟ ال ش&را لقد &انت  ش�Vوالطةهل لك في : نحو

                                                           

  . 21ص .  لسان�ات النص مدخل إلى انسجامدمحم خطابي، 1 
  . 301ص .ءالنص والخطاب واإلجراانظر روzرت د, بوجراند،  2
  . 119ــــ  118ص . علم لغة النصبین النظر�ة والتطبیfانظر عزة شبل دمحم،  3
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  : غیرها من الصفات نحو و  أما وظ"فة النعت فتملؤها الصفات مثل صفات األلوان

  .أفضل لك  الخفیفأعتقد أن ، الثقیلأنا أحب الشا, 

  :  verbal ellipsis ب ــــ الحذف الفعلي

  :  2وهو ینقسم إلى  1»الحذف داخل المر&ب الفعلي «النوع "عنيهذا و 

  :lexical ellipsis ــــ الحذف المعجمي

  حیث یتم حذف الفعل المعجمي من الجملة الفعل"ة  

  Have You been swimming ? Yes, i have :نحو 

  فعلت ، هل س'حت ؟ نعم 

   operator ellipsis : ــــ حذف العامل

"حدث هذا في الجمل ، و "ظل الفعل المعجمي &ما هوو  العامل فقX	تضمن حذف و 

  :نحو ، الجوابو  التي تقوم على السؤال

Has she been crying? No, laughing  

  .ضاح&ة  ،'اك"ة ؟ ال هل هي 

 :  clausal ellipsis:ج ــــ الحذف الجملي 

  .عنها بنعم أو ال ومن المواضع التي "&ثر فیها الحذف الجملي األسئلة التي یجاب 

  ــ هل ستأتي ؟  :نحو 

  .ـــ نعم   

                                                           

  . 22ص .  لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابدمحم خطابي،  1
  . 119ــــ  118ص .  علم لغة النص بین النظر�ة والتطبیfانظر عزة شبل دمحم،  2
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  ـــ متى وصل جون ؟ :ونحو 

  .ــــ أمس  

  :  1حددها ابن هشام في ثمان"ة ، و قد وضع النحو	ون شروطا للحذف

  . سواء &ان هذا الدلیل حال"ا أو مقال"ا ، وجود دلیل على المحذوف.  1

  . أن ال "&ون المحذوف &الجزء .  2

الحاذق مر	د ، و ألن المؤ&د مر	د للطول، "&ون المحذوف مؤ&دا أن ال.  3

  .2لالختصار

فال "حذف اسم الفعل دون ، أن ال یؤد, الحذف إلى اختصار المختصر.  4

  .معموله ؛ ألنه اختصار للفعل 

  .أن ال "&ون المحذوف عامال ضع"فا .  5

  .أن ال "&ون المحذوف عوضا عن شيء محذوف .  6

ال إلى إعمال العامل و  قطعه عنهو  حذفه إلى تهیئة العامل للعمل أن ال یؤد, 8و 7

 .الضعیف مع إم&ان إعمال العامل القو, 

  :وظ�فة الحذف في النص ـــ  

 : و تتلخص وظ"فة الحذف في النص ف"ما یلي 

ــــ للحذف أهم"ة &برT في إبراز دور المتلقي فهو "حثه على الق"ام 'عمل"ات ذهن"ة 

 فیرت'X التعدد في دالالت النص بتعدد المتلقینتنش"X اإل"حاء و  الخ"اللى 'عث تعمل ع

                                                           

 دمحم محي: ، تحقیM مغني اللبیب عن Vتب األعار�بصار,، انظر عبد هللا جمال الدین بن یوسف ابن هشام األن 1
  . 700ـــ  692ص. 2ج .  1991الم&ت'ة العصر	ة، : بیروت . 'ال : N  .الدین عبد الحمید 

  .أول من ذ&ر هذا الشرN األخفش  2
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  .1معارفهم 'أعراف اللغة و  ثقافاتهمو 

ــــ &ما أن الحذف "ساهم في مساعدة المتلقي على احتفا� 'العناصر المحذوفة في 

من  في رXz المفهومي، و الذاكرة أثناء عمل"ة القراءة مما ینتج عنه استمرار	ة في التلقي

 Mالساب' Mالكالم الالح M2خالل تعلی .  

خاصة المواضع التي تكون ، و ـــ "عتبر الحذف وسیلة من وسائل اإلیجاز في الكالم

، في س"اق العطف، و أسلوب القسمو  أسلوب الشرNو  فیها التراكیب طو	لة &جملة الصلة

ن جملة ف"حذف فعل القول أل، &ذا في جمل المقول التي عادة ما تكون جملة طو	لةو 

  .3المقول تغني عن ذ&ر فعل القول 

، ـــ "قوم الحذف على توس"ع الس"طرة الدالل"ة أو النص"ة لجملة ما إلى جملة تال"ة لها

 Tالتماسك النصي ألن ، فالحذف ال "قل أهم"ة عن الوسائل األخر Mبل له دور في تحقی

  . 4المحذوف "عامل من الناح"ة الدالل"ة معاملة المذ&ور 

القاف"ة من قبیل الضرورة الشعر	ة &ما "حاف� على و  على الوزن «ذف "حاف� ـــ الح

$﴿ :مثل قوله تعالى 5»الفاصلة في القرآنو  السجع في النثر tΒ y7 tã ¨Š uρ y7 •/u‘ $ tΒ uρ 4’ n?s% ﴾6  

   

                                                           

  .  130ص .  ظاهرة الحذف في الدرس اللغو� انظر طاهر سل"مان حمودة،  1
  .المرجع نفسه  2
  . 42ــــ  39ص . المرجع نفسه  3
  .  246ص .  2ج . علم اللغة النصي بین النظر�ة والتطبیfانظر ص'حي إبراه"م الفقي،  4
  . 99ــــ  43ص.  ظاهرة الحذف في الدرس اللغو� طاهر سل"مان حمودة،  5
  . 3: الضحى  6
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 االستبدال : خامسا 

  

   : "االستبدال" مفهوم .1

 Tالنصي التي تتم في المستو X'المعجمي بین و  النحو, هو عمل"ة من عمل"ات الترا

إنه تعو"ض عنصر في ، عمل"ة تتم داخل النص «هو و  &لمات أو ع'ارات من النص ؛

  .1»النص 'عنصر آخر 

فاالستبدال "&ون بین عنصر	ن لغو	ین یذ&ر أحدهما أوال ثم "ستبدل 'آخر "حل  

بین المعجمي و  هو بذلك یتم في المستوT النحو, ، و م&انه في أحد أجزاء النص الالحقة

 .ما "عني أن معظم حاالت االستبدال تكون قبل"ة ، 2الع'اراتو  الكلمات

 تقوم العالقة االستبدال"ة على مبدأ االحتفا� بجزء من المعلومة في نص سابMو  

  .ٕادراجها في وضع جدید و 

في العالقة القبل"ة بین عنصر في  «اتساقه و  االستبدال في تماسك النص"&من دور  

هذا ما یذهب إل"ه و  ،3»عنصر سابM مما "ضفي استمرار	ة المعنى على النص و  النص

عن اسم أو فعل أو القول الذ,  4رق"ة حسن ف"شیرا أنه ین'غي ال'حثو  ال'احثان هالیدا,

Mل العنصر ، "مأل هذه الثغرة في النص الساب	في تأو pأ, أن المعلومات التي تم&ن القار

  . ي النص االستبدالي توجد في م&ان آخر ف

                                                           

  .  123ص .  نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحو�  أحمد عف"في، 1
  . 19ص .  لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابانظر دمحم خطابي،  2
   20ص . المرجع نفسه  3
  . 21ـــ  20ص. المرجع نفسه 4
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الحذف بوصفها و  العالقة الكائنة بین االستبدال «و&ذلك "شیر ال'احثان إلى أن 

هذا األخیر ال "م&ن تفسیره إال 'اعت'اره و  &ون االستبدال یتضمن الحذف، عالقة تضمین

  . 1»ش&ال من أش&ال االستبدال

هرة ؛ إذ االستبدال "عود إلى المستوT الذ, تتم ف"ه &ل ظاو  الفرق بین اإلحالةو  

ألنه عالقة مجاله الص"غ اللغو"ة من قبیل ، االستبدال "&ون في المستوT المعجمي النحو, 

الجدول التالي و  أما اإلحالة في المستوT الداللي ألنها عالقة معنو"ة، الع'اراتو  المفردات

  : 2یوضح ذلك 

  المستوe الذ� تتم ف�ه    نوع العالقة االتساق�ة  

  المستوT الداللي    اإلحالة  

  المستوT النحو,    االستبدال 

  .01: رقم الجدول 

إال أن الفصل بین هاتین الظاهرتین فصل "شو'ه نوع من االضطراب حیث ال 

االستبدال مح&وم ، و ٕان &انت ظاهرة تتعلM 'الداللةو  فاإلحالة لها عماد لغو,  « موجب له ؛

  3»الوحدات المعجم"ة و  'النحوٕان &ان ظاهرة تتعلM و  'قواعد دالل"ة معنو"ة

االستبدال تناوله القدماء بوصفه تا'عا من التوا'ع في حین النصیین اعتبروه وسیلة و  

مع مالحظة االختالف االستبدال عند النصیین عن البدل ، من وسائل التماسك النصي

ات النص"ة اإلبدال في اللسان"و  االختالف القائم بین البدل في النحو، و عند النحو	ین العرب

هو أن البدل في النحو "حقM التماسك على مستوT الجملة الواحدة ؛ هذا الذ, "عن"ه 

                                                           

  . 113ص .  علم لغة النص بین النظر�ة والتطبیfعزة شبل،  1
  . 132ص .  1ج.أصول تحلیل الخطاب في النظر�ة النحو�ة العر��ة تأس�س نحو النصدمحم الشاوش،  2
  .المرجع نفسه  3
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 دفق أما علماء علم اللغة النصي ،1»إن البدل على ن"ة تكرار العامل  «النحاة 'قولهم 

  .اعتبروه عمل"ة تتم داخل النص 

لیتضح ، و النصوصzناء على ما تقدم "عد االستبدال مصدرا أساس"ا في اتساق و  

‰ô ﴿لقوله تعالى  :ذلك نالح� المثال التالي s% tβ$ Ÿ2 öΝä3s9 ×π tƒ#u ’ Îû È ÷ tGt⁄Ïù $ tGs) tGø9 $# ( ×π y∞Ïù ã≅ ÏG≈ s)è? 

†Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 3“ t�÷zé& uρ ×οt� Ïù% Ÿ2 Νßγ tΡ ÷ρt� tƒ óΟÎγ øŠ n=÷WÏiΒ š”ù& u‘ È÷ yè ø9 $# 4 ª! $#uρ ß‰ Îiƒ xσãƒ ÍνÎ�óÇ uΖÎ/  tΒ â!$ t±o„ 

3 āχÎ) ’Îû š�Ï9≡ sŒ Zοu�ö9 Ïès9 _Í< 'ρT[{ Ì�≈ |Áö/F{ $# ﴾ô،  لمة ـ جلو  عز هللاستبدال& ) Tلمة ) أخر&'  

  .في اآل"ة الكر	مة ) فئة(

  :2&ذلك األمثلة التال"ة توضح االستبدال في الدراسات النص"ة و 

My axe is too blunt . I must get a shaerone . 

  .أخرT حادة)فأسا(یجب أن أقتني ، فأسي جد مثلومة 

  .هل تعتقد أن جون "عرف مس'قا ؟ ـــ أعتقد أن &ل شخص "عرف  

You think Joan already knows ? I think evry bady does . 

 ) .axe(في الجملة الثان"ة من المثال األول حل محل ) one(غني عن الب"ان أن  

محل الفعل )does( في الجواب عن السؤال الوارد في المثال الثاني حل الفعلو 

)knows(.  

  : "االستبدال "أنواع .2

  .فعلي وقولي و  اسمي: رق"ة حسن إلى و  و ینقسم االستبدال حسب هالیدا,
                                                           

  . 118ص .  2003دار غر	ب، : القاهرة . 'ال : N . بناء الجملة العر��ةدمحم حماسة عبد اللطیف،  1
  . 20ــــ 19ص . لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابدمحم خطابي،  2
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  :  Nominal Substitutionــــ االستبدال االسمي1

، نفس، واحد: تعبر عنه &لمات نحو و  یتم بتعو"ض اسم السم آخر «هذا النوع  

  . one , ones , same«1ذات أما في االنجلیز	ة فیتم بواسطة 

  :  Verbal Substitutionـــ االستبدال الفعلي  2

حیث "أتي إضمارا لفعل معین ف"حاف� على ) "فعل( to do"عبر عنه 'الفعل  

یجب أن ، األطفال "عملون بجد"ة في الحد"قة: مثل قولنا ، استمرار	ة محتوT ذلك الفعل
وتجدر بنا اإلشارة إلى أن االستبدال الفعلي "ستخدم 'صورة أكثر في ، 2"فعلوا ذلك 

  . المحادثة عنه في الخطاب الم&توب 

  :  Clausal Substitutionـــ االستبدال القولي  3

تعبر عنه في العرz"ة &لمات ، و 'استبدال &لمة واحدة لجملة &املة«	ختص و  

هل س"&ون هناك زلزال ؟ هي قالت : نحو  so،such: في االنجلیز	ة و  )ذلك، هذا(: مثل

  .3» هذا 

zناء على ما سبM ذ&ره یتضح لنا جل"ا أن االستبدال "ساهم 'ش&ل أو 'آخر في و  

المستبّدل هي عالقة قبل"ة و  &ون العالقة القائمة بین العنصر المستبِدل، تحقیM النص"ة

Mفي النصو  بین عنصر ساب Mة، آخر الح	االستمرار M5في المعنى  4ومن ثمة تتحق .  

  

                                                           

  .  20ص .  لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابدمحم خطابي،  1
  . 114ص .  النص بین النظر�ة والتطبیf علم لغةانظر عزة شبل،  2
  .المرجع نفسه  3
 الخطاب ملسان�ات النص مدخل إلى انسجادمحم خطابي، ( أ, وجود العنصر المستبدل 'ش&ل ما في الجملة الالحقة  4

  .) 20ص . 
  .المرجع نفسه  5
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  وصولمال: سادسا 

  " :الموصول" ــــ ماه�ة1

  :لغة ـــ  

الوصل خالف ، و وصلت الشيء وصال وصلة «ورد الموصول في المعاجم العرz"ة  

توصل إل"ه أ, انتهى ، و وصل الشيء 'الشيء وصوال، و اتصل الشيء لم ینقطعو  الفصل
إذ جعله ، من وصل الشيء 'غیره أ,، على وزن اسم مفعول و الموصول في األصل،1»

  . 2 تمامه

، توصل '&الم "أتي 'عدها "سمى جملة الصلة 3ألنها، سمیت 'األسماء الموصولةو  
ال یتضح معنى هذه األسماء إال ، و وال یتضح معنى هذه األسماء إال إذا وصلت 'الصلة

  .إذا وصلت 'الصلة 

  :اصطالحا ـــ  

 4وجاء في معجم المصطلحات النحو"ة والصرف"ة أنه االسم الذ, "فتقر إلى عائد  

الموصوالت ال "فهم معناها و  5ٕالى جملة صر	حة أو مؤولة و  هو االسم الظاهرو  أو خلفه،

  .من ذلك یتبین لنا أن هذه الموصوالت موصولة 'الصلة ، و إال إذا وصلت 'صلتها

                                                           

  .  726ص ) . وصل(مادة .  11مج .  لسان العربابن منظور،  1
  .  119ص .  1ج .  2000دار الف&ر، : عمان . N :1 .  معاني النحوانظر فاضل السامرائي،  2
  . المرجع نفسه  3
  .أ, أن العائد قد "غني عنه قر	نة تدل عل"ه أو ظاهر "قوم مقامه  4
 مؤسسة: بیروت، الجزائر . 'ال : N .  معجم المصطلحات النحو�ة والصرف�ةانظر دمحم سمیر نجیب اللبد,،  5

  .  343ص . الرسالة، دار الثقافة، 'ال تار	خ 



 

 

 

آل�ات التماسك النحو� :..............................................................................................الفصل األول   

35 

"فتقر إلى &الم ، و معنى الموصول أن ال یتم بنفسه «	ذهب ابن "ع"ش إلى أن و  

یجوز أن "قع ، تصله 'ه لیتم اسًما فإذا تم 'عده &ان ح&مه ح&م سائر األسماء التامة، 'عده

أ"ضا الموصول وحده اسم ناقص أ, ناقص  2جاء ف"ه، و 1»مضافا إل"ه و  مفعوالو  فاعال

  . الداللة فإن جئت 'الصلة قیل موصوال حینئذ 

ذهب القوم إلى تعر	ف  «: إذ  "ال"ـ ب السیوطي عن تعر	ف الموصوالتتحدث و  

 )من وما (منو"ة في و  جمعهماو  تثنیتهماو  التيو  الالم ظاهرة في الذ,و  الموصوالت 'األلف

في األسماء ) الالم و  األلف(؛ فالتعر	ف  3»الصح"ح أن تعر	ف الجم"ع 'الصلة و  نحوهماو 

والالم أدخلت ز	ادة ال تعر	ًفا ألن فاأللف ، األسماء الموصولة هي تحسین للف�

  " . ال " الموصوالت هي معارف في ذاتها بدون 

  :  أقسام الموصوالت ـــ 2 

  .مشترك و  مختص: األسماء الموصولة على قسمین  "قسم النحاة

 :  األسماء الموصولة المختصة .1

، ما تفرع عنها، و التيو  هو الذ,و  ما استعمل لشيء ال یتجاوز إلى غیره«هي و  

  .4»أ"ضا) النص("سمى و  ه&ذاو  التي للمفردة المؤنثة، و فالذ, للمفرد المذ&ر

  : 5وسنعرض هذه األسماء في الجدول اآلتي

  

                                                           

  .  119ص . 1ج. معاني النحوفاضل السامرائي،  1
  .المرجع نفسه  2
  . 94ص .  األش�اه والنظائر في النحوالسیوطي،  3
  . 123ص. 1ج .معاني النحوفاضل السامرائي،  4
 دار: مصر .  N :3 .  مع ر�طه �األسالیب الرف�عة والح�اة اللغو�ة المتجددة النحو الوافيع'اس حسن، انظر  5

   .344ـــــ  343ص .  1ج .  1984المعارف، 
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 السما اختصاصاته

 الموصول
و ...و یختص 'المفرد المذ&ر سواء أكان عاقال أم غیر عاقل 

غیر أنها تكون ، &لمة الذ, مبن"ة على الس&ون دائما في &ل أحوالها
 .محل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعها في الجملة في 

  
  الذ�

 
   

&لمة و  ...عاقلة &انت أم غیر عاقلة ، و تختص 'المفردة المؤنثة
  .التي مبن"ة على الس&ون دائما في &ل أحوالها 

 
 التي

 
عاقال أو غیر عاقل ففي حالة الرفع ، و یختص 'المثنى المذ&ر

( نجيء 'عالمتي التثن"ة و  "الذ, " هو و  نحذف ال"اء من االسم المفرد
 الجر نحذف ال"اء أ"ضاو  في حالة النصب، و النون الم&سورة، و األلف

 هي ال"اء المفتوح ما قبلهاو  نجيء 'عالمتي التثن"ة ؛، و من ذلك المفرد
اللتان معرzتان و  األحسن أن "&ون اللذانو  ...النون الم&سورة 'عدها و 

&سورة من غیر تشدید في جم"ع أن تكون نونهما م، و إعراب المثنى
 1أحوالهما 

 
 
 اللذان
اللذینو   
 

	نطبM علیهما &ل و  غیر عاقلو  عاقل، و یختص 'المثنى المؤنث
 .ز	ادة عالمتي التثن"ة ، و ما سبM في اللذان من حیث حذف "اء المفرد

 اللتان
 اللتینو 

األُلى 'القصر مبن"ة على و  المؤنثو  ذ&رمللعقالء من جمعي ال
أو  &الهما في محل رفع، و أما الممدودة فمبن"ة على الكسر، الس&ون 

 نصب أو جر على حسب الجملة

اُأللى 
  مقصورة

أو اُألالء 
 ممدودة

                                                           

هذا هو األشهر الذ, "حسن االقتصار عل"ه، و	جوز أن تكون م&سورة أ"ضا مع التشدید ولكن في حالة النصب  1
النحو ع'اس حسن، (فتكون في التشدید وعدمه &نون ذاِن و تاِن "... اللذان واللذین " والجر تقتضي فتح ال"اء قبلها 

  . )  344ص . 1ج. الوافي مع ر�طه �األسالیب الرف�عة والح�اة اللغو�ة
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المشهور أن &لمة الذین ال تتغیر و  ...للجمع المذ&ر العاقل 
ال جرا ألنها اسم مبني على الفتح دائما في محل و  نص'او  حالتها رفعا

 .موقعها من الجملة رفع أو نصب أو جر على حسب 

 
 الذین

الالِء و  الالتِ و  غیر العاقلةو  و تختص بجمع المؤنث للعاقلة
األرzعة و  الالئي فمبنیتان على الس&ون و  أما الالتي، مبنیتان على الكسر

 على حسب موقعهم من الجملة، في محل رفع أو نصب أو جر

  

الالِت أو 
الالتي والالِء أو 

 الالئي

  . 02: جدول رقم 

" الـ " عل"ه نالح� أنها &لها مبدوء بــ و  هذا هو المشهور من الموصوالت المختصةو  

أن هذه الموصوالت &لها مبن"ة ماعدا ألفا� و  .1الزائدة لزوما فال "م&ن االستغناء عنها 

  . التثن"ة ف"حسن إعرابها 

  : الموصوالت العامة أو المشترVة . 2

  .2ماو  أشهرها منو هي ما &ان لعدة معاٍن بلف� واحد 

  :3و سنعرضها في الجدول أدناه 

  

  

  

                                                           

. األلف والالم ال "فیدان هنا التعر	ف ؛ &ان ز	ادتهما لضرب من إصالح اللف� "إذا ثبت أن " "قول شارح المفصل  1

شرح المفصل ابن "ع"ش، " ( وذلك أن الذ, وأخواته مما ف"ه الم إنما دخل توصال إلى وصف المعارف 'الجمل 
  .)375ص .  2ج .  للزمخشر� 

  . 123ص.  1ج.معاني النحوائي، انظر فاضل السامر  2
  .  129ـــ  128ص.  المرجع نفسه 3
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الموصوالت 
  المشتر&ة

  اختصاصها

  

  من

، أم استفهام"ة، و تختص 'أولي العلم سواء &انت موصولة

ال تقع على غیر العاقل إال في مواضع و  أم غیر ذلك، أم شرط"ة

أن یجتمع  الثانيو .أن ینزل غیر العاقل منزلة العاقل  أحدها: 

أن "قترن غیر العاقل  الثالثو .غیر العاقل مع العاقل في العموم 

  .مع العاقل في عموم فصل 'من 

  

  ما  

  على صفات من "عقل ، و و تختص على ذوات ما ال "عقل

  .03: جدول رقم 

  .  أكثر إبهاما منهاو  )من(أوسع استعماال من ) ما( عل"ه یتضح لنا أنو  :مالحظة  

فهي ترXz أجزاء الجملة 'عضها ، وظ"فة الس'ك للنص عامة تؤد, الموصوالتإن  

ٕان و  ،1&ذلك ترXz النص 'س"اقه المقامي الذ, قیل ف"ه ، و أو بین الجمل المختلفة، ب'عض

فلهذا لها أثر 'ارز في ، عودة الضمیر في الصلة علیهاو  احتفظت 'افتقارها إلى صلة

  .  تماسك النص

   

                                                           

أحمد  :نقال عن .  200ص .  2006عالم الكتب، : القاهرة .  N ، :1 مقاالت في اللغة واألدبانظر تمام حسان،  1
: اآلداب  ، &ل"ة)رسالة ماجستیر(  »الس�ك النصي في القرآن الكر�م دراسة تطب�ق�ة في سورة األنعام «حسین ح"ال 

  .  69ص .  2011قسم اللغة العرz"ة، الجامعة المستنصر	ة،
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  الضمیر : سا�عا

  

 الجمل المتتال"ةو  الع'اراتو  تكتسب الضمائر أهم"ة 'صفتها نائ'ة عن األسماء 

اسم جامد یدل على متكلم أو مخاطب  1الضمیرو  الضمائر أو الضمیر 'ص"غة المفرد ؛و 

الغائب و  ...المخاطب مثل أنت أنِت و  ...نا و  ال"اء ونحنو  أو غائب فالمتكلم مثل أنا أنت

المضمر 'معنى و  فالضمیر «التستر ؛ و  یدل على الغی'ةالضمیر و  ؛...مثل هي هو هما 

أ, یرمز ( ألنه "&نى 'ه ، الم&نىو  "عبر عنهما في 'عض المراجع القد"مة 'الكنا"ة، و واحد

  .2»ألن الل'س مأمون ـــ غال'ا ــــ مع الضمیر ، عن الظاهر) 'ه 

االســـــــم إنـــــــك 'الضـــــــمیر تســـــــتر «النحـــــــاة "فســـــــرون تســـــــمیته بـــــــذلك لكثـــــــرة اســـــــتتاره و  

ٕانمـــــا ســـــترته بهـــــذه و  فأنـــــت لـــــم تـــــذ&ر اســـــمك، )أنـــــا(فـــــال تـــــذ&ره فإنـــــك إذا قلـــــت ، الصـــــر	ح

ـــــت ، و اللفظـــــة ـــــت( &ـــــذا إذا قل ـــــه ف"قـــــول ) هـــــي و  هـــــوو  أن ـــــك تطـــــرق أحـــــد 'ا' ـــــرT أن : أال ت

فأنــــت لــــم تــــذ&ر اســــمك . مــــن أنــــت ؟ فتقــــول لــــه فــــالن : "قــــول لــــك ، و أنــــا: مــــن ؟ فتقــــول 

فأخــــذ مصــــطلح الضــــمیر مــــن ، ك الصــــر	حفطلــــب منــــك ذ&ــــر اســــم )أنــــا( صــــراحة 'قولــــك

  .3»هذا ألنه "ستر 'ه االسم الصر	ح 

   :یر أقسام الضمـــ 

 ینقسم إلى عدة أقسام، 'حسب اعت'ارات مختلفة ینقسم 'حسب مدلوله إلى ما "&ون  
Xو  للتكلم فقX4للغی'ة &ذلك و  للخطاب فق .  

                                                           

  .  217ص .  1ج. مع ر�طه �األسالیب الرف�عة والح�اة اللغو�ة المتجددةالنحو الوافي انظر ع'اس حسن،  1
  .المرجع نفسه  2
  . 42ص .  1ج . معاني النحوفاضل السامرائي،  3

  .  108ص . 1ج.مع ر�طه �األسالیب الرف�عة والح�اة اللغو�ة المتجددةالنحو الوافي انظر، ع'اس حسن،  4 
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  :1الضمائر 'حسب مدلولها تنقسم إلى 

 ...هم ، هي، هو، أنِت ، أنت، أنا:  الضمائر المنفصلةــــ 

 . الواو في یلعبـون و  هالهاء في بیتو  الكاف في &تا'ك:  الضمائر المتصلةــــ 

  .مستتر و  عدم ظهوره إلى 'ارزو  تنقسم 'حسب ظهورها في الكالمو  

  :  الضمیر ال�ارز: أوال 

إلى  ال'ارز ینقسم بدورهو  &تا'ةو  2هو الذ, له صورة ظاهرة في التر&یب نطقا 

 : قسمین

 الو  ال "م&ن أن "&ون في صدرهاو  هو الذ, "قع في آخر الكلمةو  «:  ــــ المتصل 1

  .3»في صدر جملتها إذ ال "م&ن النطM 'ه وحده ألنه ال "ستقل بنفسه عن عامله 

  :  4'اعت'ار المحل اإلعرابي ینقسم إلىو  

واو ، االثنینألف ، التاء المتحر&ة: هو خمسة و  ــــ 'ارز متصل في محل رفع

 .نون النسوة ، "اء المخاط'ة، الجماعة

هو ثالثة ، و في محل جر حیًنا آخرو  ــــ 'ارز متصل ألن "&ون في محل نصب حیًنا

 .الهاء و  الكافو  "اء المتكلم :

                                                           

  .  108ص .  1994دار الثقافة، : الدار الب"ضاء . 'ال : N .  اللغة العر��ة معناها ومبناهاتمام حسان، 1 
 میر الساكن ف"ستدل على بروز الضمیر 'شيءو قد "&ون الظهور في النطM غیر م"سور أح"انا لوقوع ساكن 'عد الض2 

أكتبوا، اكت'ا، أكتبي ، : أخر &مد الصوت 'الحر&ة قبله في ألف االثنین وواو الجماعة و"اء المخاط'ة &ما في نحو 
ع'اس  .(فهذه الضمائر ظاهرة في الكتا'ة دون النطM والذ, یدل على الضمیر ال'ارز هو مد الصوت 'الحر&ة قبله 

  ) . 219ص .  1ج . مع ر�طه �األسالیب الرف�عة والح�اة اللغو�ة المتجددة الوافيالنحو حسن، 
  . 220ص. المرجع نفسه 3 
  . 233ص . المرجع نفسه 4 
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 ال یوجدو  )نا(هو و  ــــ 'ارز متصل صالح ألن "&ون في محل رفع أو نصب أو جر

  .في محل جر فقX ضمیر 'ارز متصل في محل نصب فقX أو 

فهو ، 	بتدp الكالم 'هو  أن "قع في أول جملته هو الذ, "م&نو  :ــــ المنفصل 2

 . 1نحنو  ف"سبM العامل أو یتأخر عنه مفصوال 'فاصل نحو أنا، بنفسه عن عامله "ستقل

  : 2	نقسم الضمیر ال'ارز المنفصل 'اعت'ار محله 'اعت'ار محله اإلعرابي إلىو 

 فرعهو  محل رفع فهو اثنا عشر ضمیرا للمتكلم اثنان هما أنا'ارز منفصل في أ ـــ 

 .فروعه األرzعة و  الغائب هوو  فروعه األرzعةو  المخاطب أنتو  نحن

 و إ"ا,: هو اثنا عشر ضمیرا للمتكلم اثنان و  'ارز منفصل في محل نصبب ـــ 

 .فروعه األرzعة و  للغائب إ"اهو  فروعه األرzعةو  للمخاطب إ"اك، و فرعه إ"انا

  .وال یوجد ضمیر 'ارز منفصل في محل جر  

  :  الضمیر المستتر: ثان�ا

 و ینقسم الضمیر المستتر إلى3»الكتا'ة و  ما "&ون خف"ا غیر ظاهر في النطM «هوو  

  .مستتر جواز و  مستتر وجوب

 4هو الضمیر الذ, ال "م&ن أن "حل محله اسم ظاهرو  : المستتر وجوً�ا  .1

  .ضمیر منفصل  الو 

  : 5أشهر هذه المواضع تسعة و :مواضع الضمیر المستتر وجو�ا أشهر ــــ 

 .أن "&ون فاعال لفعل األمر المخاطب 'ه الواحد المذ&ر  .1
                                                           

  .221ص .  1ج . مع ر�طه �األسالیب الرف�عة والح�اة اللغو�ة المتجددةالنحو الوافي ع'اس حسن، 1 

  . 233ص . المرجع نفسه  2 

  . 219ص .المرجع نفسه  3 

  .ال "حل محله اسم ظاهر یرفع 'عامله الذ, في الجملة نفسها قبل أن "حل هذا االسم الظاهر محل الضمیر  4 

  . 230ـــ  229ص .  1ج . مع ر�طه �األسالیب الرف�عة والح�اة اللغو�ة المتجددةالنحو الوافي ع'اس حسن، 5 
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 .لفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب للواحد  1أن "&ون فاعال .2

 .أن "&ون فاعال لفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم  .3

 .ن أن "&ون فاعال لفعل المضارع المبدوء 'النو  .4

 .أن "&ون فاعال لألفعال الماض"ة التي تفید االستثناء  .5

 .أن "&ون اسما مرفوعا ألدوات االستثناء الناسخة  .6

 .هو أفعل و  أن "&ون فاعال لفعل التعجب الماضي  .7

 .أن "&ون فاعال السم فعل مضارع أو اسم فعل أمر  .8

  . أن "&ون فاعال للمصدر النائب عن فعله األمر .9

 هو الذ, "م&ن أن "حل محله االسم الظاهر أو الضمیر و  : المستتر جوازا .2

  . 2ال'ارز                  

  : دور الضمائر في تحقیf التماسك ــــ 

من ثم یؤ&د ، و الخارجيو  إن لهذه الضمائر دور &بیر في تحقیM التماسك الداخلي 

أن و  أن للضمیر أهم"ة في &ونه "حیل إلى عناصر سبM ذ&رها في النص «علماء النص 

الثان"ة القدرة على إسناد و  .الغ"اب عن الدائرة الخطاب"ة : له میزتان األولى ) هو(الضمیر 

تجعل هاتان المیزتان من هذا الضمیر موضوًعا على قدر &بیر من األهم"ة و  .أ"اء معینة 

التي ُتَكِون مستوT  4فالضمائر مع غیرها من الوسائل ،3»في دراسة تماسك النصوص 

ال تشیر إلى أناس أو  theyو thisو them&ذا فإن الضمائر ، و ا من االتساقنصً"ا عال"ً 

Xبل ترجع أو ، إلى أش"اء فق Mتشیر إلى فقرات مذ&ورة ف"ما سب.  

                                                           

 ) .في االستثناء " ال تكون : "&المضارع المنفى ( ومثل الفاعل اسم الناسخ إن &ان هذا المضارع ناسخا یرفع اسمه  2
  ) . 229ص .  1ج . مع ر�طه �األسالیب الرف�عة والح�اة اللغو�ة المتجددةالنحو الوافي حسن،ع'اس (

  .المرجع نفسه 2 
:  القاهرة.  N :1 .النظر�ة والتطبیf دراسة تطب�ق�ة في السور الم�Vةعلم اللغة النصي بین ص'حي إبراه"م الفقي، 3 

  . 161ص .  1ج. 2000دار ق'اء، 
  .162ص .  المرجع نفسه4 



 

 

 

  

الضمیر 

مستتر 

جواز  وجوب  منفصل 

في محل نصب     
ضمیر  12و ھو  
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  : و هذا المخطX یلخص &ل ما سبM ذ&ره 

  ــــ 03:الشVلــــ 

الضمیر 

بارز 

منفصل 

في محل رفع و ھو 
ضمیر  12

متصل 

مشترك بین الثالثة 

نا 

مشترك بین النصب 
و الجر 

و هذا المخطX یلخص &ل ما سبM ذ&ره 

مختص بمحل الرفع 
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  اإلحالة : ثامنا 

  

ذلك 'الوصل بین و  تماسك عناصرهو  تعتبر اإلحالة من أهم وسائل التحام النص 

مختلف مقاطع النص غیر أن العناصر المحیلة &"فما &ان نوعها ال تكتفي بذاتها من 

  .تشیر إل"ه من أجل تأو	لها إذ البد العودة إلى ما ، حیث التأو	ل

  : تناول العلماء اإلحالة 'مصطلحات مختلفة منها

  لعلماءا  المصطلحات 

  رق"ة حسن و  هالیدا,   référenceاإلحالة 

  د"سلر و  د, بوجراند pro- fromsالص�غ الكنائ�ة 

  	ول و  براون  co- référence اإلحالة المت�ادلة

  . 04: جدول رقم 

اإلرجاع"ة و  اإلرجاع: المصطلح إلى العرz"ة ومن بین هذه الترجمات قد ترجم هذا و  

لقد درسها النحاة العرب القدامى من ، و 1المصطلح األكثر شیوعا اإلحالة و  أو المرجع"ة

 M	هي األلفا� التي لها داللة و  "عتمد على تصنیف األلفا� إلى ألفا� غیر مبهمة «طر

ال تعرف لها  لها داللة لكنك 2ألفا� مبهمة ، و الواقعوالتي تحیل 'مفردها على خارجها في 

   .3»هذا المفسر قد "&ون مقام"ا أو مقال"او  خارجا إال من توفر مفسرها

                                                           

:  السعود"ة. 'ال : N . ، ترجمة دمحم لطفي الزل"طي ومنیر تر&ي تحلیل الخطابانظر جیل"ان براون وجورج یول،  1
  . 23ص .  1997'ع، جامعة الملك سعود للنشر العلمي والمطا

  ) .حیوان وجماد وغیرها ( المبهمات تعني وقوعها على &ل شيء  2
  .  125ص.  1ج. أصول تحلیل الخطاب في النظر�ة النحو�ة العر��ة تأس�س نحو النصدمحم الشاوش،  3
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  : تعر�ف اإلحالة

المفهوم الداللي لإلحالة فهو یرT أن العالقة  John Lyonsجون لیونزذ&ر  

أساسي هو وجوب تطابM وتخضع هذه العالقة لقید ، المسم"اتو  قائمة بین األسماء

عالقة تعرف «غر�ماساعتبرها ، و 1المحال إل"ه و  الخصائص الدالل"ة بین العنصر المحیل

تستعمل و  تكون جزئ"ة تكون مثبتة في خطاب ما على المحور التر&یبي بین ع'ارتین

أ, أنها ترXz البنى النص"ة الصغرT ب'عضها  2»فقرتین  للجم"ع بین ملفوظین أو بین

  .تتعالM ف"ما بینها لتنتج نصها متماس&ا و  ال'عض

المواقف في و  األحداثو  األش"اءو  العالقة بین الع'ارات «"عرفها د, بوجراند أنها و  

إذ تشیر إلى شيء ، العالم الذ, یدل عل"ه 'الع'ارات ذات الطا'ع البدائي في نص ما

  . 3»إحالة مشتر&ة ینتمي إل"ه نفس عالم النص أم&ن أن "قال عن هذه الع'ارات إنها ذات 

&ل من 	نقل لنا ، و ذات وظ"فة اتساق"ة تجعل من النص &ًال واحدا إن اإلحالة 

مفهومه لإلحالة 'أنها شيء "حیل عل"ه شخص ما  Straussستراوس 	ول عن و  براون 

تلك العالقة الدالل"ة التي  «هي 5رق"ة حسنو  عند هالیدا, هيو ، 4'استعماله تعبیرا معینا 

عبر  المعنى اإلحالي في الخطاب مرة أخرT ف"قع التماسك تشیر إلى عمل"ة استرجاع

   .»استمرار	ة المعنى 

هي ضرورة و  عالقة تتم بواسطة تعبیرات معینة تخضع لقید داللي واحد هيإذن  

العناصر المحال إلیها ألن انعدام التطابM ی'طل حتما خاص"ة و  تطابM العناصر المحیلة

 X'الترا. 
                                                           

  . 166ص .  نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحو� أحمد عف"في،  انظر 1
 قسم اللغة: &ل"ة اآلداب واللغات) رسالة د&توراه ( »القرآن الكر�م سورة النور أنموذجا االنسجام في «نوال لخلف، 2

  . 118ص .  2007ــــ  2006العرz"ة، جامعة الجزائر، 
  . 172ص . تمام حسان : ترجمة ، النص والخطاب واإلجراءد, بوجراند، 3 
  . 36ص .  ومنیر تر&ي، ترجمة دمحم لطفي الزل"طي تحلیل الخطابانظر براون و	ول، 4 
  . 23ص .المرجع نفسه  5
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قدماه لنا  z1لوراه في مخطXو  من هذا المنطلM "قسم ال'احثان اإلحالة إلى قسمین

  

 

اإلحالة إلى خارج النص أو اإلحالة لغیر 

مقتضى الحال خارج و  المذ&ور 'مصطلح د, بوجراند فهي تعتمد في األساس على الس"اق

تأو	لها في عالم النص س"حتاج تر&یزا على عالم الموقف االتصالي لهذا 

332   

النصیة 

داخل النص 

إحالة إلى الحق بعدیة 
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من هذا المنطلM "قسم ال'احثان اإلحالة إلى قسمین

  

  ــــــــ مخط� اإلحالة ــــــــ 

 ـــ 04:الشVل  ـــ

  : ــــ أقسام اإلحالة 

اإلحالة إلى خارج النص أو اإلحالة لغیر  2هيو :exoploraاإلحالة المقام�ة 

المذ&ور 'مصطلح د, بوجراند فهي تعتمد في األساس على الس"اق

تأو	لها في عالم النص س"حتاج تر&یزا على عالم الموقف االتصالي لهذا و  

 .  

                                         

  .  17ص .  مدخل إلى انسجام الخطاب لسان�ات النص

332ص . تمام حسان : ، ترجمة النص والخطاب واإلجراءانظر د, بوجراند، 

اإلحالة 

النصیة 

داخل النص  

إحالة إلى الحق بعدیة  إحالة إلى سابق قبلیة 

المقامیة        إلى 
خارج النص 

  :الفصل األول

من هذا المنطلM "قسم ال'احثان اإلحالة إلى قسمینو  

  :في &تابهما 

ــــــــ مخط� اإلحالة ــــــــ  

ــــ أقسام اإلحالة 

اإلحالة المقام�ة ـــ  

المذ&ور 'مصطلح د, بوجراند فهي تعتمد في األساس على الس"اق

 حدود النص

 العالم النصي

                                                          

لسان�ات النصدمحم خطابي،  1
انظر د, بوجراند،  2

المقامیة        إلى 
خارج النص 
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هي إحالة عنصر لغو, إحالي على عنصر اشار,  «"عرفها 'عض ال'احثین 'قوله و  

غیر لغو, في المقام الخارجي ؛ &أن "حیل ضمیر المتكلم المفرد على ذات صاح'ه 

، حیث یرت'X عنصر لغو, إحالي 'عنصر اشار, غیر لغو, هو ذات المتكلم، المتكلم

ئنا أو في تفاصیله أو مجمال إذ "مثل &ا، "م&ن أن "شیر عنصر لغو, إلى المقام ذاتهو 

'حیث تكون اإلشارة إلى  1»فهو "م&ن أن "حل عل"ه المتكلم ، مرجعا موجودا مستقال بنفسه

  .خارج النص 

عن دورها في إحداث التماسك "قول ال'احثان أن اإلحالة المقام"ة تساهم في َتَكُون و  

لكنها ... الس"اق الذ, تقال ف"ه و  النص أ, خلقه ؛ حیث نجدها ترXz بین اللغة في النص

  . 2ال تساهم في اتساقه 'ش&ل م'اشر

االتساق و  'اعت'اره "ضفي صفة التماسك، لذلك نجد ال'احثین یهتمون 'النوع الثاني 

  .على النص 

و هي اإلحالة التي تكون داخل النص 'حیث : Endoploraــــ اإلحالة النص�ة 

العالقات اإلحال"ة «وهي ، ته لل'حث عن الشيء الُمحال إل"هنجد القارp ینظر في النص ذا

، أ, اإلحالة تكون إلى عناصر موجودة، التي تتم داخل الجملة الواحدة أو النص الواحد

  .3»سواء أكان 'الرجوع إلى ما سبM أم 'اإلشارة إلى ما سوف "أتي داخل الجملة أو النص 

إلى ٕاما 'عد"ة إحالة و  هي تأتي 'صورتین إما قبل"ة ؛ إحالة إلى عنصر سبM ذ&رهو  

  .عنصر الحM س"أتي ذ&ره 

                                                           

  . 119ص . نسیج النص �حث في ما �Vون النص ملفوًظااألزهر الزناد،  1
  . 17ص .  لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابانظر دمحم خطابي،  2
.  2001 دار التكو	ن للتألیف والترجمة والنشر،: دمشN :1  . M .  اإلحالة في شعر أدون�سدال"ة أحمد موسى،  3

  . 27ص 
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هي ، و 'العودة إحالةإحالة على سابM أو  «هي و  : anaphora أ ــــ اإلحالة القبل�ة

استعمال &لمة أو ع'ارة تشیر إلى &لمة أخرT أو ع'ارة أخرT سا'قة في النص أو 

 .2تعود على مفسر سبM التلف� 'ه ، و 1»المحادثة 

هي تعود على عنصر اشار, مذ&ور 'عدها و  : cataphora ب ــــ اإلحالة ال�عد�ة

  . الحM علیها و  في النص

  :تتحقM اإلحالة عبر وسائل حددها الدارسون في ما یلي و  

إن للضمائر أهم"ة في االتساق النصي فهي تكتسب أهمیتها من خالل :ــــ الضمائر 

النص  أجزاء&ما ترXz بین ، الجمل المتتال"ةو  الع'اراتو  األفعالو  ن"ابتها عن األسماء

  .3الحقة و  خارج"ا سا'قةو  داخل"او  داللةو  المختلفة ش&ال

إلى فرعین 4تنقسم الضمائر ــ &ما قلنا آنفا ـــ حسب الحضور في المقام أو الغ"اب و  

ضمائر الغ"اب ثم تتفرع ضمائر الحضور إلى و  &بیر	ن متقابلین هما ضمائر الحضور

"شار&ه و  ٕالى مخاطب "قابله في ذلك المقامو  هو ال'اثو  متكلم هو مر&ز المقام اإلشار, 

ال و  ضمائر الحضور اإلحالة خارج النص 'ش&ل نمطي « 6تحقM، و 5هو المتقبل و  ف"ه

تص'ح إحالة داخل النص أ, اتساق"ة إال في الكالم المستشهد 'ه أو في خطا'ات م&تو'ة 

  .»ق النصمتنوعة من ضمنها الخطاب السرد فی'قى دور ضمائر الحضور ثانو"ا في اتسا

                                                           

  . 1ج. علم اللغة النصي بین النظر�ة والتطبیf دراسة تطب�ق�ة على السور الم�Vةص'حي إبراه"م الفقي،  1 

  . 38ص 

  . 117ص .  نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحو� أحمد عف"في، انظر 2 

 ص . 1ج.علم اللغة النصي بین النظر�ة والتطبیf دراسة تطب�ق�ة على السور الم�Vةانظر ص'حي إبراه"م الفقي، 3 

41 .  

 نسیج النص الزناد، األزهر( أ, حسب مشار&ة األشخاص المشار إلیهم في عمل"ة التلف� أو عدم مشار&تهم فیها 4 
  )  117ص . في ما �Vون الملفوT نصا �حث

  . 117ص . المرجع نفسه 5 

  18ص . لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابدمحم خطابي، 6 
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هذا ، و العددو  فیخضع مع"ار التفصیل فیها ال یتجاوز الجنس 1أما ضمائر الغ"اب  

الوصل بین و  النوع من الضمائر "حقM تماسك النص من خالل الرXz بین أجزائه

جعلها تشمل األسماء الموصولة 'اعت'ارها  «هناك من وسع مفهوم الضمائر وو  ،2أقسامه

الرXz فقد تشیر إلى عنصر سابM أو الحM في النص أو إلى و  تقوم بوظ"فة المرجع"ة

 .3»خارج النص 

	رT الدارسون و  هي الوسیلة الثان"ة من وسائل االتساق اإلحال"ةو :ــ أسماء اإلشارة 

الم&ان و  ...)غدا ، اآلن( الزمان : أما حسب الظرف"ة ، أن هناك عدة إم&ان"ات لتصن"فها

أو ، ما یوافM أداة التعر	ف theتكون بـ و  اإلشارة المحایدةحسب «و 4...)هناك ، هنا( 

تقوم  « إذ أنها، 5»)هذه ، هذا(القرب و  )تلك ، ذاك(أو حسب ال'عد ) هذا هؤالء ( االنتقاء

'معنى ، ٕاذا &انت أسماء اإلشارة 'شتى أصنافها محیلة إحالة قبل"ة، و ال'عد,و  'الرXz القبلي

Mجزء الحقا بجزء ساب Xzاإلشارة المفرد  فإن اسم، ثم تساهم في اتساق النصن مو  أنها تر

أ, إم&ان"ة اإلحالة إلى جملة 'أكملها أو ، " اإلحالة الموسعة"یتمیز 'ما "سم"ه المؤلفان 

  . 6»متتال"ة من الجمل 

 ش&ل من أش&ال اإلحالة تحققها أدوات هي ع'ارة عن &لمات «وهي  : المقارنة ـــ

  . 7»أسماء اإلشارة و  منظور االتساق عن الضمائروهي ال تختلف من ، مخصوصة

 

                                                           

  . 117ص .  نسیج النص �حث في ما �Vون الملفوT نًصاانظر ألزهر الزناد،  1
  18ص . الخطابلسان�ات النص مدخل إلى انسجام انظر دمحم خطابي، 2
 . 2ج .  بین النظر�ة والتطبیf دراسة تطب�ق�ة على السور الم�Vةعلم اللغة النصي ص'حي إبراه"م الفقي،  3

  .  138ص
  . 19ص .  لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابانظر دمحم خطابي،  4
  . 128ص .  1ج. أصول تحلیل الخطاب في النظر�ة النحو�ة العر��ة تأس�س نحو النصدمحم الشاوش، 5
  .  19ص .  لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابدمحم خطابي،  6
 دار جر	ر للنشر و: عمان .  N :1 .  الترا�� النصي بین الشعر والنثرزاهر بن مرهون بن خصیف الدواد,،  7

  . 47ص .  2010التوز	ع، 
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  :1فرق بین نوعین من اإلحالة 'المقارنة و "ُ 

  : 	تفرع منهاو  أ ــــ العامة

  .  …sameو یتم 'استعمال عناصر مثل : لتطابfا ــــ

  . … similar: ف"ه تستعمل عناصر مثل و  :ــــ التشا�ه

  otherwise . other...	تم 'استعمال و  :الختالفا ــــ

  :تتفرع إلى و  ب ــــ الخاصة

  .  … moreوتتم 'عناصر مثل :  الكم�ة ــــ

  ... مثل ، جمیل أجمل من،:  ــــ الك�ف�ة

أسماء اإلشارة فهي تقوم و  أما من منظور االتساق فهي ال تختلف عن الضمائر 

  .بوظ"فة اتساق"ة 

  :وظ�فة اإلحالة 

  : 2النص في النقاN التال"ة  و "م&ن تلخ"ص وظ"فتها داخل

ي تحقM خاص"ة تجنب التكرار فهو  ـــــ اإلحالة وسیلة من وسائل االختصار 

  .االقتضاء في اللغة 

ـــــ تسمح اإلحالة لمستخدمي اللغة 'حف� المحتوT مستمرا في الذاكرة دون الحاجة  

 Tح 'ه مرة أخر	ة ، و إلى تصر	مبدأ االستمرار Mمن ثم تحق.  

  .ما "سهم في تنظ"م الف&رة األساس"ة للنص ، م المعلومات في ش&ل جزئيـــــ تقد"

                                                           

  . 19ص .  لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابدمحم خطابي،  1
  . 124ص .  بین النظر�ة والتطبیf علم لغة النصعزة شبل دمحم،  2
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، تكثیف اهتمام المتلقيو  ـــــ تعمل اإلحالة النص"ة بنوعیها على تحقیM الترا'X النصي

  .&ما تساعد القراء على مواصلة القراءة 

 اإلحالة الخارج"ة تسهم في صنعو  ـــــ اإلحالة الداخل"ة ترXz النص 'عضه ب'عض

  .النص من خالل رzطه 'س"اق الموقف 

  :ـــ خالصة الفصل 

، إن آل"ات التماسك النحو, مظهر من مظاهر التماسك للبن"ة السطح"ة للنص

وهو "قوم على الوسائل ، التالحم للعناصر المش&لة لهذا النص من بدایته إلى نهایتهو 

ال"ات النص للقول 'أنه متتو  تقو"ة جملو  المعجم"ة التي تعمل على رXzو  الش&ل"ة النحو"ة

حروف و  االستبدالو  الموصولو  الحذفو  اإلحالة: أهمها ، و "ش&ل &ال واحًدا متآخًذا

التقد"م والتأخیر &لها تمثل وسائل التالحم في جسد اللغة التي و  الرXz 'التعر	فو  العطف

 .منها النص المتماسك 



  

   دراسة تطبيقية في آليات التماسك النحوي من ديوان  : الفصل الثاني    

  .زكرياء    مفدي                          

  " .الذبيح الصاعد  " الربط بالتعريف في قصيدة  : أوال                         

  " رسالة الشعر في الدنيا المقدسة"التقديم و التأخير في قصيدة  : ثانيا                       

  ". 73زنزانة العذاب رقم  " أحرف العطف في قصيدة  : ثالثا                      

  " .قـل يا جمال  " الحذف في قصيدة  : رابعا                        

  " .شاكر الفضل ليس يعدم شكرًا  " االستبدال في قصيدة  : خامسا                         

  ".سنثأر للشعب  " الربط بالموصول في قصيدة  : سادسا                        

  ".و قـال هللا  "الضمير في قصيدة  : سابعا                       

  ".أال إن ربك أوحى لها  " اإلحالة في قصيدة  : ثامنا                        
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  "الذب�ح الصاعد " الر,+ *التعر�ف في قصیدة : أوال 

  

المضاف إلى و  الموصول واسم اإلشارةو  الضمیرو  العلم :في العر�ة س
ع معارف هي
المعارف ال
ارزة في  هذه األخیرة أشهرو  "ال"التعر'ف بـ و  الن#رة المقصودة 
النداءو  معرفة
'نسب إلیها أنها ، و تجعله معرفةو  تدخل على االسم الن#رة فهي، "الذبح الصاعد "  قصیدة

#ما ینسب إلى أداة التن#یر ، تتقدم الع
ارات الدالة على ما سب> ذ#رهو  من األحرف المختصة
السا
قة بینما  حیث تشیر أداة التعر'ف إلى ما سمى المعلومات«، 1أنها ما لم یذ#ر من قبل 

   .2»أC الوحدات اللغوة التي لم یوضحها المتكلم ، تعد أداة التن#یر إشارة إلى معلومات الحقة

 اتفاقٍ 
ذلك ، و التعر'ف محققة للتماسك في النص" ال"تجعل الدراسات اللسانة الحدیثة 
الظواهر  لذلك تعد أداة التعر'ف من، عنصر آخر متقدم عله أو متأخرو  بین االسم المعرف

P
في  (the)أداة التعر'ف  "حسنو  هالیداC"فقد اعتبر ، االتساق في النصو  المحققة للترا
إحالة مقامة تتحدد 
الساق : لها نوعان من اإلحالة و  االنجلیز'ة من قبیل الوحدات اإلشار'ة

" األساسي لـ فالدور ، 3
عدة و  ٕاحالة مقالة قبلة، و المقامي أو 
الداللة على الجنس أو الفرق 
التي تخضع لقید داللي هو وجوب تطاب> الخصائص و  اإلحالةو  التعر'ف التحدید" ال 

  .4العنصر المحال إله و  الداللة بین العنصر المحیل

  

                                                           

  . 307ص . تمام حسان : ، ترجمة  ءالنص و الخطاب و اإلجرارو�رت دC بوجراند ،   1
  . 29ص . فالح شبیب العجمي : ، ترجمة  مدخل إلى علم اللغة النصيفولفجانج هاینة من و دیتر فیهفیجر ،   2
  . 128ص .  أصول تحلیل الخطابدمحم الشاوش ،   3
  .  17ص .  لسان�ات النص مدخل إلى انسجام الخطابانظر دمحم خطابي ،   4
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التعر'ف ) 05(جدول رقم   ـــــ  Pة الر�
  :   1"الذبح الصاعد"في قصیدة یبین توز'ع نس

 %النسب المئو�ة   التكرارات  المعارف

  %15.75  23  العلم

  %19.86  29  الضمیر

  %54.10  79  "ال" ـالتعر�ف ب

  %00  00  اسم اإلشارة

  %1.36  02  االسم الموصول

  %3.42  05  المضاف إلى المعرفة

 %5.47  08  الن رة المقصودة *النداء

 %100  146  المجموع

      

لغوة طاغة على ش#ل ظاهرة " ال " لجدول ستنتج أن التعر'ف بـ في اإن الناظر   

في القصیدة  الالمو  نس
ة التعر'ف 
األلف القصیدة أكثر من المعارف األخرh ؛ حیث أن

، "الذبح الصاعد"اسم اإلشارة غاب في قصیدة و  مرة 23تكرر العلم ، و 54.10% :تقدر ب 

أما ، في حین المعارف األخرh وردت 
صورة قلیلة في القصیدة االسم الموصول تكرر مرتین

، بینما الن#رة المقصودة 
الندا ُذِ#رت في 3.42%بنس
ة مرات  5ضاف إلى المعرفة الم

   .5.47 %بنس
ة القصیدة 


التعر'ف خاصة التعر'ف 
األلف غلب على القصیدة   Pالالم ومن أمثلة ذلك في و  الر�

 : القصیدة

                                                           

  . 17ص .  2009موفم للنشر ، : الجزائر . 
ال : l .  اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا 1
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  ایدَ ِش النَّ و لُ تْ یَ  وانُ شْ نَ ادh هَ تَ یَ             وئیًدا �حِ ِس  المَ  ختالُ یَ  امَ قَ 

  ادیدَ الجَ  لص*احا ستقبلُ ، ــــفلِ      ـــ الّطِـــ  أوْ  الئ ةِ  المَ ، غرِ لثَ ا 
اسمِ 

  الودَ لخُ ي ایناجِ ، هُ رأسَ ا رافعً              اتیهَ و  جالالً ، هُ أنفُ شامًخا 

  1! ا*ال*عیدَ  الفضاء هالحنِ من  ــــألُ         تمــ ْت غردَ زَ ، الخلِ في خَ  افالً رَ 

  : 2أضاو قوله 

  ذ#را مجیدا، یلِ للجِ ، اانقلوهَ و        يانِ ثَ لمَ #ا ز#ةً ، اوهَ احفظُ  

  الولیدلقنوها ا، و طی
ات       صواتها شرعِ وا من أقمُ و 

 ! الوحیدَ ا �سىعِ ، الدینَ لخَ س في اْ لَ        بوه،لَ َص  امَ و ...لهتْ قَ وا مُ عَ زَ 

  اهیدَ ا شَ ً رِض ، هىتَ المنْ إلى  ــه       یــــناحَ جَ  حَت تَ  جبرائیله لفَ 

الجدیدا، ، الص
اح، #المالئ#ة، الثغر، النشیدا، #المسح :نحو  الالمو  ـــ التعر'ف 
األلف
  ...المز'دا، ال
طولة، الكون ، #الكلم، #الروح، 
ال
عید، الفضاء، الخلودا

 hأما المعارف األخر :  

  ...هوشمین، الجزائر، ز�انا، ا ز�انا، عسى، نشوان: نحو اسم العلم ـــ 

  ...أنا راض، ما أنت قاضٍ ، أنا إن مت: نحو الضمیر ـــ 

  .ما، من: نحو االسم الموصول ـــ 

ا رفاق ز�انا، و ا ز�انا: نحو  الن#رة المقصودة 
النداءـــ ...  

                                                           

  . 17ص . اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا  1

  . 18ص  .المرجع نفسه   2
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التعر'ف  Pها من خالل الدائرة فیعملنا اإلحصائي في فضاء القصیدة أظهر نسب الر�


التعر'ف مما أدh إلى تحقی> التماسك في  Pالتي یتجلى فیها بوضوح الر�

  

tقوتها و  مما زاد من جزالة األلفا

عند حد رصد تواترها بل من حیث #ونها وسیلة تساهم في 

  .فصحا خالا من الغموض

نسب الربط بالتعریف في قصیدة الذبیح الصاعد

ال التعریف  الضمیر  اسم العلم
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  ...رأسه، أنفه: نحو المضاف إلى معرفة 


التعر'ف  Pعملنا اإلحصائي في فضاء القصیدة أظهر نسب الر�


التعر'ف مما أدh إلى تحقی> التماسك في  Pالتي یتجلى فیها بوضوح الر�

  ."الذبح الصاعد

  04:الش ل رقم 

مما زاد من جزالة األلفاt،ترا
طه و  في اتساق النص" ال " إذ أسهم التعر'ف بـ 

عند حد رصد تواترها بل من حیث #ونها وسیلة تساهم في  أن دراسة الظاهرة ال تتوقف

فصحا خالا من الغموضو  ٕاصال المعنى واضحا

نسب الربط بالتعریف في قصیدة الذبیح الصاعد

اسم العلم المضاف إلى معرفة  النكرة المقصودة بالندا  االسم الموصول

......................................................الثاني  الفصل  

المضاف إلى معرفة ـــ 


التعر'ف و   Pعملنا اإلحصائي في فضاء القصیدة أظهر نسب الر�


التعر'ف مما أدh إلى تحقی> التماسك في و  النسبة التالة ؛ Pالتي یتجلى فیها بوضوح الر�

الذبح الصاعد" قصیدة

إذ أسهم التعر'ف بـ   

أن دراسة الظاهرة ال تتوقف إال

ٕاصال المعنى واضحاو  إفهام المتلقي

االسم الموصول اسم اإلشارة 
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  "رسالة الشعر في الدن�ا المقدسة"التأخیر في قصیدة و  التقد�م: ثان�ا 

  

 الفصاحةو  داللة على التم#ن «هوو التأخیر من بین األسالیب ال
الغةو  إن التقدم  

قتضه المعنى ، و حسن التصرف في الكالمو  Cنحن نعلم أن ، و1» وصفه في الموضع الذ

قد #ان و  األول بوضع الشيء أمام غیره 2حیث عني ، التأخیر في اللغة متناقضانو  التقدم

  .قد #ان أمامهو  عني الثاني بوضع الشيء خلف غیره، و خلفه

أن أس
اب التقدم والتأخیر #ثیرة " آن البرهان في علوم القر " 'رh الزر#شي في #تا
ه و   

  . 3الغل
ة والكثرة ، و التعظم، المرت
ة، و السببةو  العلة، السب>: منها 

لذا نجده یهاجم النحو'ین ، نجد عبد القاهر الجرجاني أولى هذه الظاهرة عناة خاصةو   

في ظنون الناس قد وقع و  «: قللوا من شأنها قول و  الدرسو  ألنهم لم یوفوها حقها من ال
حث

من غیر أن یذ#ر من أین #انت تلك العناة ، ألن ذ#ره أهمو  أنه #في أن قال أّنه ُقِدم للعناة

وا الخطب فه نهوّ ، و التأخیر في نفوسهمو  لتخیلهم ذلك قد صغر أمر التقدمو  لما #ان أهمو  ؟

ظًنا أزرh على لم تَر و  النظر فه ضرً�ا من التكلفو  یرh تت
عه حتى أنك لترh أكثرهم

 الفنان إلبراز الصور الذهنةو  فالنحو عنده هو وسیلة الشاعر،  4» شبهه و  صاح
ه من هذا

                                                           

  . 71ص .  1999األهلة للنشر و التوز'ع ، : األردن .  l :01 .  ال*الغة و األسلو,�ةیوسف أبو العدوس ،  1
     دار: اإلس#ندر'ة . 
ال : l .  التقد�م و التأخیر و م*احث التراكیب بین ال*الغة و األسلو,�ةانظر مختار عطة ،  2

  .  15ص .  2005الوفاء لدنا الط
اعة و النشر ، 
  . 75ص .  ال*الغة و األسلو,�ةیوسف أبو العدوس ،  3

 4دالئل اإلعجاز ـ ص 85 .  
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م#انتهما في و  التأخیر قمتهماو  عندئذ ُص
ح التقدم، و المعاني ال
اطنة داخل الساقو 

  .التراكیب ال
الغة

 1"في الدن�ا المقدسةرسالة الشعر ""في قصیدة  یبرز التأخیرو  التقدم
التالي فإن و   
  .تص
ح #تلة منسجمةو  لحق> التماسك فیها

  : التأخیر في قصیدة و  یوضح نس
ة توز'ع التقدم) 06(ــــ جدول رقم 

 % النسب المئو�ة  التكرارات  التأخیر و  التقد�م

  38.46%  05  التقد�م

  61.54%  08  التأخیر

  100 %  13  المجموع

  

  :من الجدول یتبن لنا 


حیث قدم الشاعر ، مرة) 13( التأخیر حواليو  القصیدة احتوت على ظاهرة التقدمــــ أن 

بنس
ة  مرات) 08(قام بتأخیرهما حوالي و  ،38.46 %بنس
ةمرات ) 05(اإلسناد 
عدد  يطرف

تأخیرهما تارة أخرh یجعل القصیدة و  ؛ فتغییر رت
ة عناصر اإلسناد بتقدمهما تارة %61.54

  .اإلفادة من ذاكرة المتلقي الذC یختزن ثم سترجع قطعة متماس#ة تقوم على

   :2التأخیر في القصیدة و  ومن نماذج التقدم

  ا انَ دنْ م بِ دناهُ  اعَ 
َ ، C الذّ إَال       همُ هَ فْ س َ لْ . .المٌ #َ ..اtِ حَ ي اللِ و فِ 

                                                           

  . 243ص .  اللهب المقدسمفدC ز#ر'ا ،  1
  . 244ص  . المرجع نفسه 2
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  : 1و #ذلك

  ا نیرانَ و  انوارً أَ ، رقِ ع في الشَ شِ تُ       انَ لسِ أطْ  من بر#انِ .. .یلُ الِ عَ الشَ  هيَ 

قام بتأخیر ، و )الخبر(إن الشاعر في هذا النموذج قدم المسند ) #الٌم ...في اللحاt(  ــــ  

  .المبتدأ ن#رةو  وجوً
ا لمجيء الخبر ش
ه جملة) المبتدأ(المسند إله 

م مفدC ز#ر'اء ) نیراَنا و  تشع في الشرق أنواًرا( ــــ      أنواًرا( قام بتأخیر و  )في الشرق ( قدَّ

.. .هي الشعالیل: " فلو أن الشاعر قال ، تماسك البیت الشعرC و  ممَّا زاد من س
ك) نیرانا و 

  .متداولو  لكان المعنى عادC" نیرانا في الشرق و  تشع أنواًرا

انسجاما ألن و  اتساقاالتأخیر أحد عوامل التماسك في القصیدة مما زادها أكثر و  التقدمف    

  .أشحب فحواهاو  ألضعف أثر الكلمات'ؤخر و  الشاعر لو لم قدم

الذC یتجلى فه ، و أظهر عملنا اإلحصائي لنسب هذه اآللة من خالل المخطP التاليو   

تحقی> التماسك النحوC و  التأخیر في القصیدةو  بوضوح اعتماد الشاعر على وسیلة التقدم

  .فیها

  

                                                           

  . 244ص  . اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا 1
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  " 73العذاب رقم  زنزانة" أحرف العطف في قصیدة: ثالثا 

  

ر�P ما و  وظفتها عطف، تدخل حروف العطف على األفعال #ما تدخل على األسماء    

  .1»تجتمع #لها في إدخال الثاني في إعراب األول  «هي ، و 
عدها على ما قبلها

األفعال في ، و أحرف یت
عهن ما 
عدهن ما قبلهن من األسماءحروف العطف عشرة و    

صنفها 
عض الدارسین في و  ...لكن، و وأم، ٕاما، و وحتى، أو، و الفاء، و الواو: هي و  إعرا
ه

   .  حروف الر�P الزمنيو  التفر'عو  استدراكو  الوصلو  حرف الفصل

المعطوف عله و  اإلشراك بین المعطوفو  ففائدة العطف هي وصل الكالم 
عضه ب
عض   

: ابن عش ، عتبرحتى #ون النص وحدة #برh حیث ، الدخول معه في المعنىو  في الح#م

عضها ب
عض « Pأن المتكلم لم یرد و  اتصالهاو  أن الغرض من عطف الجمل ر�
اإلیذان 

  .2» قطع الجملة الثانة من األولى 

مظاهر  اعتبروه أحد، و قد تن
ه 
عض الدارسین إلى أن دور العطف في تحقی> التماسكو     

فقد جعل العطف أحد وسائل الر�P إلى جانب أدوات  3أما أحمد عففي، الر�P بین الجمل

 hأخر ،Pعده أصعب األدوات تحدیًدا، تساهم في اتساق النص عن طر'> الر� Cونه ، الذ#

ألن هذا النوع عتمد على الروا
P السببة المعروفة بین ، متماسك وظفا بدرجة #بیرة

إلى مجموعة من المتتالات  هي متنوعة تسمح 
اإلشارة، و األحداث التي یدل علیها النص

  .السطحة 
عضها ب
عض
                                                           

  1 ابن جني ، اللمع في العر,�ة . ص149 .
  . 75ص .  3ج .  للزمخشر�  شرح المفصلابن عش ،  2
  . 128ص .  نحو النصانظر أحمد عففي ،  3
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إلى جانب وسائل .. .العطف أول وسیلة من وسائل التماسك دافید  ر�ستاللقد جعل و    

 hحروف العطف في جعلها وسیلة من وسائل التماسك ، و 1أخر
 lینا Cلكن هذا الدور الذ

 ةأفعال المشار#، و اإلعرابة #توفر العالمة، النحوC بوجود عوامل أخرh محطة بهذه األداة

ألن لكل حرف معنى خاص 
ه ؛ قول احد الدارسین في حروف ، معنى حرف العطفو 

قوم حرف العطف مع التطاب> في العالمة اإلعرابة 
الدور العظم في ترا
P  «: العطف

#أن #ون المعطوف ، قد تتوافر عناصر أخرh من خارجها، و المعطوف 
المعطوف عله

قوم معنى حرف العطف نفسه بدور و  ...المعطوف مطلو�ین لما یبدل على المشار#ةو  عله

  .2»المعطوف عله و  في مشار#ة المعطوف

زنزانة " فإنها برزت في قصیدة ، اتساقهو  ألن حروف العطف تساهم في تماسك النصو    
   3" 73العذاب رقم 

  :یوضح نس
ة توز'ع حروف العطف في القصیدة ) 07(ــــ جدول رقم 

  %النسب المئوة   التكرارات  أحرف العطف

 %63.01  46  الواو

  %8.21  06  أم

  %16.43  12  الفاء

  %4.10  03  أو

                                                           

  . 257ص.  1ج .  علم اللغة النصي بین النظر�ة و التطبی[ص
حي إبراهم الفقي ،  1
  . 193ص .  بناء الجملة العر,�ةدمحم حماسة عبد اللطیف ،  2
  . 25 ص . اللهب المقدسمفدC ز#ر'ا ،  3
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  %6.84  05  لــ

  %1.36  01  أما
  %100  73  المجموع

  

  : ومن الجدول یتبین لنا  

 لـ ؛و  أمو  أوو  الفاءو  بینها الواوأن الشاعر وظف في النص الشعرC أدوات عطف من    

 )أم(، و63.01 %بنس
ة مرة 46#انت الواو أكثر حروف الر�P وروًدا حیث تكرر ذ#رها و 

مرات  3 )وأ(، و16.43%بنس
ة  مرة 12 )الفاء(و ،%8.21بنس
ة مرات 6تكررت 

ساهم ، 1.36%بنس
ة  مرة واحدة )أما(، و6.84 %بنس
ةمرات  5 )الالم(، و%4.10بنس
ة

ظهر ذلك من ر�P العناصر ، و عناصر خطاب بناء متماسً#ااستعمال الواو 
فعالة في بناء 

تقوة : ألن وظفة العطف هي ، و ب
عضها ال
عض مما أدh إلى تش#یل ش
#ة متحدة األجزاء

جعل المتوالات مترا
طة متماس#ة فإنه ال محالة عتبر عالقة اتساق و  األس
اب بین الجمل

  .1 في النص


حروف العطف     Pو لقد طغى على القصیدة حاالت #ثیرة من الر� ، Pهي قامت بر�

  :  2ومن نماذجه الواوومن أكثر حروف العطف وروًدا في القصیدة ، الساب> 
الالح>


َ ، نجْ ا سِ َ       >ٌ لِ غَ نْ مُ و  وحٌ تُ فْ مَ ، Cدِ نْ عِ  انَ َ سَ  َ
  >ِ لْ ت 
ه الحَ دَ شَ  أمْ ، كَ ا

  فأصطف[َ ي #و'نِ ، النارِ  خازنُ  أم       يالجالد یلهبنِ 
ه ، الساlُ  أمْ 

  فأنشرقَ  أسقىَ  أمْ ، قى إلى القعرِ ألْ   هعُ ا
ِ نَ ى مَ تَ شَ  ٕانْ ، و حوٌض  وُض الحَ  و

                                                           

  . 23ص .  انسجام الخطابلسان�ات النص مدخل غلى دمحم خطابي ،  1
  . 25ص  . اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا 2
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  وادون ذا نطقُ  افٌ عَ ِض  بَّ رُ ، و اقٌ طْ نُ      لي التعذیب سمحُ  فال، سرC عظمٌ 

  :  1و #ذلك قوله

  ینصع>ُ  ان الكونُ ف#َ ، واقُ عَ إن ْص      مْ عضدهُ  وا للشرقِ هزعُ ، و فتةٌ 

ستب>ُ  
األرواحِ  للتبرعِ و      هِ لا على دمِ س
ح للعَ ، الشعبُ و                

  وانقُ أو شَ ، وا 
النارِ أحرقُ ، مإن هُ       نى ره>ٌ إدراك المُ  ه دونَ ثنِ لم یُ 

ا فرنسَ  Cحذقٌ  ا في فرنسا حازمٌ مَ أَ ، جهالً       تهدفین له، اهذا الذ 

  .تفید الر�P بین أزواج مختلفة من الحاالت، )منغل> و  مفتوح، سان عندC( ــــ

  .االشتراكو  تفید الواو هنا الجمع، )رب ضعاف دون ذا نطقواو  نطًقا(ـــــ 

  .أفادت التخییر بین صورتین متماثلتین من حیث المحتوh  )أو(أما   


الفاء التي تفید السببة    Pف#ان الكون : نماذج ذلك  ومن #ما ورد في القصیدة الر�

  .فاستصرخت، ینصع>

  :و قد حققت حروف العطف وظفتین في القصیدة 

 .جعلها متآخذةو  ر�P أجزاء النص .1

 .تكثیف النص عن طر'> االختزال خوًفا من تهلهل القصیدة .2

فعمل على َسْلَسَلة أهدافه ، العطف من أبرز ما یتح#م في التتا
ع الداللي لعالم النصف    

ر�P ، و 
أسلوب مترا
P متماسك عن طر'> ر�P جزأC التر#یب 
عضها ب
عض من جهة

سلسة التراكیب النصة 
عضها ب
عض ؛ #ونها تدور حول ف#رة محور'ة واحدة أو داللة #لة 

                                                           

  . 29ص  . اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا 1
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ثابتة من جهة أخرh ؛ مما ع#س اإلم#انات الذهنة التنظمة داخل البنة النصة

  :العطف في القصیدة  لخص نسب أحرف

  

  06:الش ل رقم 

......................................................الثاني  الفصل  

ثابتة من جهة أخرh ؛ مما ع#س اإلم#انات الذهنة التنظمة داخل البنة النصة

لخص نسب أحرفالمخطP التالي یو 
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  "قل �ا جمال" الحذف في قصیدة : ا را*عً 

  

ال
الغة من حیث و  أن ظاهرة الحذف من الظواهر البینة التي تقع بین دراسات النحو    

لكن هذه الوسیلة اللغوة أخذت 
عًدا لغوًا آخر مع لسانات النص ، ح#مهو  أنواع المحذوف
الحذف مثل و  إحدh أدوات تحقی> التماسك النحوC ؛ 
اعت
ارهاإذ أص
ح التر#یز علیها 

أن قوم في الذهن أو أن ُیَوِسَع أو المفهومي  است
عاًدا للع
ارات السطحة التي م#ن لمحتواها
   .1صة عدل بوساطة الع
ارات الناق

سمة غال
ة في البنات النصة التي تظهر 
ش#ل م#تمل 
ع#س ما یبدو 2الحذف و     
ترهل و  للتكرار حتى ال قع ثقل اللغة العر�ة تمیل إلى اإلیجاز أو االقتصاد تجنً
ا، و للقار� 

  .3تجنً
ا للغموض، في الكالم مع ضرورة وجود قرائن تدل على المحذوف

الكشف عن عملات  «المقالة فيو  تعتمد على القرائن المعنوةفاللسانات النصة     
حیث تكون الجمل المحذوفة أساسا للر�P بین أجزاء النص من خالل المحتوh ؛ الحذف 
  .4»الداللي

، بین حذف اسٍم أو فعٍل أو جملة 5"  قل �ا جمال"  قصیدة الحذف في أنواعتعددت و    
  .فیهاتنوع الحذف على المستوh الكمي و 

                                                           

  . 44ص .  لسان�ات الخطاب م*احث في التأس�س و اإلجراءانظر نعمان بوقرة ،  1
  .المرجع نفسه  2
  . 169ص .  لغة النص بین النظر�ة و التطبی[عزة شبل دمحم ، علم  3
  . 125ص .  نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحو� أحمد عففي ،  4
  . 251ص  . اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا 5
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  :یبین تنوع الحذف في القصیدة ) 08(ــــ جدول رقم 

 %النسب المئو�ة   التكرارات  الحذف

  %62.5  15  الحذف االسمي

  %12.5  03  الحذف الفعلي

  %25  06  الحذف الجملي

 100%  24  المجموع

  

  :من الجدول یتبین ما یلي 

 جملة و  فعلو  تتعدد أنواع الحذف في القصیدة بین حذف اسم  .1

الحذف ورودا في القصیدة هو حذف االسم یله حذف الجملة ثم حذف  أكثر أنواع .2

 .الفعل

فنجد ارتفاع النس
ة الحذف في العشر تتفاوت نسب استخدام الحذف في القصیدة  .3

ناة السوس ألن الشاعر نظم القصیدة یوم االعتداء الثالثي على ق، األبات األولى

 62.5 %ز في القصیدة بنس
ة؛ حیث أن الحذف االسمي بر  1956أكتو�ر  29یوم 

،أما القولي مرات في القصیدة  3بتكرار  12.5%و الفعلي بنس
ةمرة ، 15بتكرار 

 .25 %مرات بنس
ة 6فتكرر في القصیدة 

 حتى ال قع ثقل، عدم تكرار لمفرداتهاو  اقتصاد اللغةو  
ما أن الحذف فید إیجاز  

  .ترهل في الكالمو 

وظف " قل ا جمال " نظرا ألهمة الظاهرة نسعى إلبرازها في الخطاب الشعرC و   

  .التفسیر للقار� و  ترك حر'ة التأو'ل، و الشاعر ظاهرة الحذف في #ثیر من الحاالت 
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  :  1ومن نماذج الحذف في قول الشاعر 
  مُ األمَ  تنجز ح#مكَ ، 
ما شئتَ  اح#مْ و           الهرمُ  قولكَ  یرددُ ، الْ ا جمَ  لْ قُ  


ه العلمُ  یخف>ُ ، اخف> بثغر الحمىو         فالثالوث یره
ه، 
أمركَ  و اصدعْ  !  

  ـــ دمٌ  جرh بها ـــ قبل أن یجرC البخارُ       هااتِ اشَ في حشَ  قناة لمصرَ  و احف�ْ 

  م ذممٌ ال تنهاهُ ، #یدون  لهُ     واتئُ ما ف، نصابین عن الحوضِ  دْ و ذُ 

  :مجموعة من المالحظات تحیلنا هذه النماذج إلى 

تجن
ا لتكرار ) اخف> ، و اصدع، و احف�، و اصدع، و واح#م( حذف الشاعر الفاعل     

  .ألنه ذ#ره في الشطر األول من البیت األول) جمال ( االسم 

تحتكر و  تحتكر األرزاق: أصلها ، و النعمو  تحتكر األرزاق: #ما حذف الفعل نحو    

  .ل معناه'ثقو  هذا ضعف من البیتو  النعم؛

و#م على #اهل ( ، )! ...تجلى 
عدها الظلم.. .أرادها هللا: (أما عن حذف القول نحو   

ال 
العطف .. .النارو  
المال(، ..).عهد الذل یختتم، في الجزائر(، ..).األخطاء نلتحم

، )و ال نزق ...ال ضعف...سما بها الوعي( ، )#المارد العمالق .. .نشوانا( ، )ننجدها 

في  الشاعرف ...)دانتنا خطاانا و  ...حان القصاص( ، )فقضى العمر .. .ال
الدح#م ( 

  .ترك نقاًطا للحذف بدال من الذ#ر هذه النماذج

عقل و  
قصد حضوره في نفسة، حذف تجن
ا للتكرار#لها في النماذج  مفدC ز#ر'اء    

 تماسك األبات؛ الن الحذف یز'د من االقتصاد و  القار� ؛ فالحذف هنا 
غرض االختصار

  .س
#هاو 

 : المخطP التالي یوضح ذلك و  عملنا اإلحصائي یوضح نس
ة الحذف في القصیدةو    

                                                           

  . 251ص . اللهب المقدسمفدC ز#ر'ا ،  1
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الحذف االسمي 

الحذف الفعلي 

الحذف الجملي 
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  " ش ًرا عدمشاكر الفضل ل�س �" تبدال في قصیدة االس :خامًسا 

  

إذ عوض عنصر في النص 
عنصر آخر ؛ ، إن االستبدال عملة تتم داخل النص 
اللطیف حماسة أن مراعاة االستبدال أو إم#ان الت
ادل أساس مهم في تحدید یرh عبد 

 hفة #لمة أخردون أن یترتب على ذلك  الوظائف النحوة في الجملة ؛ فإذا أدت #لمة وظ
  .1شر'#ا و  اعتبرت قسماو  تغییر في أساس التر#یب #ان لها ما لتلك

أو ما ، الرأسيو  'ن األفقيیدعونا الحدیث عن االستبدال إلى ما سمى 
المحور  
أو (التالؤمة ، و  paradigmaticأو الرأسة " عالقات االرت
اl االستبدالة " عله  اصطلحوا

ذلك أن بنة اللغة قائمة في األساس على ف#رة االرت
اl بین المعاني ) األفقة أو التر#یبة
عالقات االرت
اl أن أصل تلك العالقات جمعا یرجع إلى ، و 
طر'> عالقات مختلفة 

في العقل " تداعي المعاني" عملة هي العالقات القائمة على ، و المنطقي بین المعاني
 Cشر
 .2ال

االست
عاد ؛ و  عالقة تقابل تقتضي إعادة التحدید «إن العالقة بین عنصرC االستبدال هي    
ذC ینتج عنه االختالف الو  بل على التقابل، فالعالقة االستبدالة ال تقوم على التطاب>

  .3»است
عاد دون أن یلغي ذلك وظفة االتساق التي تقوم بها العناصر 

                                                           

  . 11ص .  بناء الجملة العر,�ةانظر عبد اللطیف حماسة ،  1
2  ، C48 ص . الترا*+ النصي بین الشعر و النثرزاهر بن مرهون بن خصیف الداود .  
  . 51ص. المرجع نفسه  3
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شرطه أن یتم و  لذلك فاالستبدال وسیلة مهم في ر�P بین أجزاء النص فهو لف� بدیل فه    
  حیث ین
غي أن یدل #ال الش#لین اللغو'ین، وحدة لغوة 
ش#ل شترك معها في الداللة

  .على الشيء الغیر اللغوC في نفسه 

على االستبدال لكن  1"شاكر الفضل لس عدم ش#ًرا " في قصیدته  ءواعتمد مفدC ز#ر'ا   
  :  قلال فقP في 
عض أبات القصیدة سنحاول

  : یبین نس
ة الحذف في القصیدة) 09(جدول رقمــــ 

  النسب المئو�ة  التكرارات  االستبدال

  %22.22  02  االستبدال االسمي

  %22.22  02  االستبدال الفعلي

  %55.55  05  االستبدال القولي

 %100  09  المجموع

  

  :من الجدول یتبین لنا 

هو ذ#رh تكر'م و  ظاهرة للعان لما لها عالقة 
موضوع القصیدةاالستبدال  ت عملاتبرز    
العالقات و .   
الجزائراألستاذ أحمد المدني 
العاصمة 
مناس
ة مرور ثالثین سنة على #فاحه 

                                                           

  . 237ص .  اللهب المقدس، اءمفدC ز#ر'  1
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 ؛ حیث ظهر االستبدال االسميمرات فقP  9 االستبدالة ظهرت في القصیدة 
أنواعها الثالثة

بینما القولي برز ، 22.22%بنس
ة حیث أن #ل واحد منهما ورد مرتین في القصیدة الفعليو 
  .55.55 %بنس
ةمرات في القصیدة  5

  : 1ومن نماذج االستبدال 

  h رَ ذ#ْ ) ألحمد(، ا إذنِ خلدوهَ    اش#رً  لس عدمُ ، الفضلِ  شاكرَ 

  :  2و قوله #ذلك في االستبدال القولي

  اطهرً ، و انورً  ي تفُض #المثانِ      بواقٍ ، على الزمانِ  خالداتٌ 

  اف#رً ، و حفاظا ْت صادقَ ، بها مُ    زالعَ  إذا طوحَ ، ىطّ الخُ  صادقاتُ 

شاكر : (استعمل الشاعر االستبدال القولي في القصیدة ومن نماذجه في ذلك فقد     
صادقات الخطى (، )خالدات على الزمان(، )عامرات 
الجد(، بدیلة عن أحمد المدني) الفضل

  .#لها ذ#رت بدیلة عن األام) 

  .بدل اسم أحمد ) إه توفی> : ( أما االستبدال االسمي نحو   

بدل  )أصلحوا(استبدل الفعل ) استقموا ، و أصلحوا ذات بین#م(  : استبدال فعلي نحوو    
  . )استقموا(

  :ما یز'ن هذه التوضحات الرسم التالي الذC یوضح نسب االستبدال في القصیدة و   

  

                                                           

  . 237ص  . اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا 1

  . 238ص  . المرجع نفسه 2
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  "سنثأر للشعب " الر,+ *الموصول في قصیدة : سادسا 

  

ٕاضاح المراد منه إلى أحد و  دائما لتعیین مدلولهالموصول اسم غامض ُمبهم حتاج     
  .1شیئین إما جملة أو شبهها

، تخصصهاو  ال تتم معانیها إال 
صالت توضحهاو  وظفة الموصول هي اختصار الكالم    
  .ال بد في الصلة من ضمیر عود إلى موصولو  ال تكون صالتها إال الجمل أو الظروفو 

لجملة 
سطة في  ٕادماًجاو  تجنً
ا للتكرارو  تصاًراالكالم اخسم الموصول في ُ'ؤتى 
االو    
 hطة أخرسمى الضمیر الذC یر�P جملة ، و حتى تصیر جملة مر#
ة واحدة، جملة 
س

  .الصلة 
االسم الموصول

 و ...التيو  الذC: تدل على معنى معین نحو  مختصة: الموصوالت بدورها نوعان و    
  .ما ومن: تصلح لجمع األنواع ال تتغیر صغتها نحو  مشتر ة

عتبر الجرجاني أن االسم الموصول     " Cون وصلًة إلى وصف المعارف " الذ#ُاجتلب ل
هو بذلك ، و الجمل الواصفة لهاو  ؛ أC أن هذا الموصول االسمي صل بین المعارف 2
الجمل

لعل ذلك ، و الوصل بین ما قبله 
ما 
عدهیؤدC وظفة الر�P بین العناصر اللغوة من خالل 
ونحن نعلم ألّن الموصول  …« :سبب مشابهته 
الضمیر حسب رأC تمام حسان حین قال 

وال #ون له ، ومن ثم ش
ه ضمیر الغائب في مجال الش
ه المعنوC ، یدل على مطل> غائب

                                                           

  . 341ص.  1ج .  مع ر,طه *األسالیب الرف�عة و الح�اة اللغو�ة المتجددةالنحو الوافي ع
اس حسن ،  1
  . 193ص.  دالئل اإلعجاز، الجرجاني 2
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التقدیر یر�P �هذا الذ#ر أو ، و معنى إال مع ذ#ر موصوفه أو تقدیره في ضوء المقام
  .1 »ذلك 
أصل وظفته و  جملة الصلةو  الموصول بین موصوفه


 بنة'ع توز یوضح ) 10(ــــ جدول رقم  P2" سنثأر للشعب "فضاء قصیدة الموصول فيالر� :  

   % النسب المئو�ة  التكرارات  الموصوالت 

   % 75  12    الموصوالت المختصة

  %25  04  الموصوالت المشتر ة 

  %100  16  المجموع 

  

مثاال لألسماء  16العملة اإلحصائة التي أجر'ناها على القصیدة بینت وجود إّن    


المائة  75بنس
ة  موصوال 12الموصولة 
حیث ترتكز على الموصوالت المختصة 
عدد  ،


المائة  25بنس
ة  موصوالت 4أقلها الموصوالت المشتر#ة 
عدد و . 


الموصول في قصیدة سنثأر للشعب و   P3من نماذج الر�:  

  ااألفقَ  صدعُ ، اا فجرهَ عنهَ  تنفُس      امرهَ عُ  الَ طَ  التي القدرِ  لیلةُ  لْ وهَ 

  :و قوله #ذلك

  ا ؟النطقَ أحجارنا  ألهمتَ  الذ� ألستَ       ادقاعهدناك َص ، نادثْ حَ  !! مبرفَ نُ 

                                                           

  .  93ص .  2005عالم الكتب ، : القاهرة .  l :2  . الخالصة النحو�ةتمام حسان ،   1
  .  171ص .  اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا 2
  . 171ص . المرجع نفسه   3
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  تخلقنا خلقا ؟، لاكَ عَ رفت من أشْ و   
أرضنا المسحَ  ، #نَت الذ� ألستَ 

  :  1الجمع المذ#ر نموذج ومن

  احقَ م سُ ا لكُ سحقً  دَ ا الوِ ونَ أخلُص  نْ لمَ     نااءَ نا وفَ لیْ عَ  او عابُ ، لأللى لْ و قُ 

  :في القصیدة قام على ثالثة عالقات ارت
اl محورها االسم الموصول نالح� أن التماسك    

تمسك لذاته بجملة الصلة حتى توضح و  أن #ل موصول في القصیدة ارت
P: األولى    
فعالقة الصلة ، قد بینت الصالت إبهام موصوالتها، و المقصود منه ألنه اسم غامض


الموصول عالقة ترا
طة هامة.  

، أن #ل موصوٍل في النص قام بر�P جملة الصلة الالحقة له 
الجمل التي قبله: الثانة   
طال (ر�طه 
الصلة و  )لیلة القدر(د على في القصیدة عائ) طال عمرها التي(فالموصول 

ولوال الموصول ، )#ان آهالً (ر�طه 
الصلة و  )البیت(عائد على ) الذC(الموصول ، و )مرهاع
ٕاذا أردنا معرفة قمته الّر�طة نقوم 
حذفه من ، و االسمي لما حصل التماسك بین أجزاء الكالم

، جماله اللغوC ، و م مواصفات صحتهالتر#یب الذC ورد فه ؛ لنرh #یف فقد هذا التر#یب أه
  . تفقد القصیدة اتساقهاو 

أن الضمیر الذC اشتملت عله جملة الصلة عائد على االسم الموصول فلوال هذا : الثالثة    
اشتملت الصلة على ضمیر متصل دال على و  الضمیر لوجدنا تنافرا بین العناصر اللغوة

 ."التي دس قدسها) " التي( عود على الموصول) الهاء في قدسها(المفرد 

  :ومن أقسام الموصوالت في القصیدة نجد 

                                                           

  . 174ص.  اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا 1



 

 

 دیوان مفد� ز ر�اءدراسة تطب�ق�ة في آل�ات التماسك النحو� من 

     تحیل فيو  اسم موصول للجمع المذ#ر
       )النطقا ؟ أحجارناألست الذC ألهمت 

    من" فاالسم الموصول ) لمن أخلصونا الود سحًقا لكم سحًقا

الم#ونات و  إن االسم الموصول من األدوات
قد اعتمدت 
ش#ل أساسي و  القصیدة

هو ما یبینه البان النسبي التالي 
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اسم موصول للجمع المذ#ر..) .قل لأللىو ( نحو :ــــ الموصوالت المختصة 

ألست الذC ألهمت ( ، القصیدة على الذین عابوا على الوفاء

  .)نفمبر( حیل إلى 

لمن أخلصونا الود سحًقا لكم سحًقا(نحو :  ـــــ الموصوالت المشتر ة

 Cأجزاء البیت الشعر Pعضر�

عضه ب.   

إن االسم الموصول من األدوات: ومن خالل هذا #له م#ن أن نقول 

القصیدةتش#ل قوام االتساق في و  التي تشد أزر التالحم

هو ما یبینه البان النسبي التالي ، و أكثر من المشتر#ة..).التي، الذC(الموصوالت المختصة 

  09:الش ل رقم 

......................................................الثاني  الفصل  

ــــ الموصوالت المختصة 

القصیدة على الذین عابوا على الوفاء

حیل إلى ) الذC(الموصول 

ـــــ الموصوالت المشتر ة

  Cأجزاء البیت الشعر Pر�

ومن خالل هذا #له م#ن أن نقول      

التي تشد أزر التالحم، اللغوة

الموصوالت المختصة 

:    

 

  



 

 

  دیوان مفد� ز ر�اءدراسة تطب�ق�ة في آل�ات التماسك النحو� من ......................................................الثاني  الفصل

78 

  

  "و قال هللا "الضمیر في قصیدة : سا*عا 

  

 1عرفه 
عض النحاة هو، ذ#رهو  الضمیر اسم موضوع لشیر إلى مسماه الذC سب> تعیینه   
اعلم أن  «عرفه 
قوله  2الس#اكيو الموضوع لتعیین مسّماه مشعرا بتكلمه أو خطا
ه أو غیبته

الضمیر ع
ارة عن االسم المتضمن اإلشارة إلى المتكلم أو إلى المخاطب أو إلى غیرهما 
عد 
فالر�P ، التي ال یلزمنا تكرارهاالصفات و  تستخدم الضمائر بدل األسماء، »ساب> ذ#ره 

  .االختصارو  وصوال إلى الخفة بدیل إلعادة الذ#ر في االستعمال
الضمیر 

أما عن دورها في إحداث التماسك فقد #شف لنا الجرجاني عن الدور الرا
طي لإلضمار    
اإلستئناف ووضع الكالم و  اإلظهار للقطع « اإلضمار 
قولهو  في ساق تفر'قه بین اإلظهار

  .3 »اإلضمار وضع الكالم وضًعا حتاج فه إلى ما قبله ، و وضًعا ال حتاج فه إلى ما قبله

إذا #ان المسند جملة نحو ، المسند إلهو  الضمیر یلعب دوًرا هاما في الر�P بین المسندو     

ٕاحالته إلى المسند إله حین أخذ الضمیر و  وذلك عن طر'> عودته.. .الحال، الصفة، الخبر

   . موقًعا في جملة المسند في النص

  

  

                                                           

     عبد الرحمن علي: ، تحقی>  ألف�ة ابن مالكتوض�ح المقاصد و المسالك *شرح الحسن بن قاسم المرادC ،  أبو دمحم 1

  . 358ص .  1ج .  2001دار الف#ر العر�ي ، : القاهرة .  l :1 . سلمان 
  .  116ص .  2000،    دار الكتب العلمة: بیروت . l :1 . عبد الحمید هنداوC : ، تحقی>  مفتاح العلوم  2
  . 183ص .  دالئل اإلعجاز  3
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  : 1" قال هللاو "في قصیدة  یبین نس
ة توز'ع الضمائر) 11(ــــ جدول رقم 

 % النسب المئو�ة  التكرارات  الضمائر

  %25.24  27  الضمیر المستتر

  %74.76  80  الضمیر ال*ارز

  %100  107  المجموع

  

  : ا ومن الجدول یتبین لن

بنس
ة  ضمیرا مستتًرا 27توزعت على ، مرة 107تكرر الضمیر في القصیدة حوالي     

ر#ز الشاعر على الضمیر ، و 
المائة 74.76بنس
ة ضمیًرا 
ارًزا  80، و
المائة 25.24

وهذا ما ذهب إله النحاة في أكثر الضمائر استعماال هو الضمائر ، ال
ارز المتصل

   .المتصلة

  : 2.. " .وقال هللا" ومن نماذج الضمیر في قصیدة 

  ایلتح> السرا
َ ، بعْ ا الشَ ضاهَ قَ      رهْ شَ  ه عن ألفِ وث
انُ  ز#ْت   

  ه لها
اقنابلُ ، ه#واك
ُ    تح#ي، القسماتِ  ى ضاحكَ تجلَ                

  : ومن نماذج الضمائر المنفصلة في القصیدة 

  اأبدا #ذا
َ ، حدیثهم #انَ و      مالهم دلیلٌ ، و واهم #ذبُ                

                                                           

  . 33ص .  اللهب المقدسمفدC ز#ر'اء ،   1
  . 33ص . المرجع نفسه  2
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  تا
االكِ و  ناعَ ، التار'خَ لوا سَ    مناإذا ح#َ ، ادلون نحن العَ  و

  1اا ال اكتسا
َ عً ط
َ ، قَ دْ ا الِص نَ فْ ألِ    ناقْ طَ إذا نَ ، ادقون الَص  و نحنُ    

  : العدید من الضمائر منها  نجد في القصیدة 

 :الضمیر ال*ارز  .1
 : نحو  

  .جل جــالله :نحو ــــ المتصل

  .قضاها         

  .#واك
ه         

  ...قنابله         

  .هم #ذبوا: المنفصل نحو ــــ 

  .نحن العادلون          

  .نحن الصادقون          

  .هي تسعى         

          hهي نشو.  

 : الضمیر المستتر  .2
عود على الشعب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو) یلتح> السرا
ا ( : نحو .  

 .#ذلك الضمیر المستتر هو عود على الشعب) تحلي ضاحك القسمات (     

  " :قال هللا و  "الضمائر في قصیدة  ةفما یلي دائرة نسبة تبین نس
و   

  

                                                           

  . 37ص.  اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا 1
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  10:ش ل رقم 
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الضمیر المستتر 

الضمیر البارز 
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  "أال إن ر,ك أوحى لها " اإلحالة في قصیدة : ثامًنا 

  

درسها النحاة من خالل و  تماس#هو  تعد اإلحالة من أهم وسائل تش#یل ترا
P النص    
عند اللسانیین النصیین تعني العالقة بین الع
ارات من ؛ فهي المقارنةو  الموصوالتو  الضمائر

  .1المواقف في العالم الخارجي الذC تشیر إله الع
اراتو  �ین األشاءو  جهة

عن طر'> هذا التعل> بین أجزاء و  هي إحالة عنصر على عنصر متقدم أو متأخرو     

بین األسماء في التضافر االسمي مجموع اإلحاالت  «النص حصل الس
ك ؛ إذ یدرك تحت 

، اخلةاإلحاالت بین األسماء 
#ل ما في الكلمة من معنى هي ظواهر نصة دو . نّص ما

أC ألفعال التعل> الداخلي 
ما هو ، من انع#اسات نصة ألفعال اإلحالة النَّصة الخارجةو 

  . 2»خارجي

فقد رأh أن #ل إحالة تقوم على نوعین من الر�P  ؛ تانییر تصوًرا خاًصا لإلحالةقد قدم و    

  : 3الداللي

1.   Cالبنیو Pداللي یواف> الر� Pر�.  

مد جسور االتصال و  هو الر�P اإلحالي، و ر�P داللي إضافي مثل اإلحالة   .2 Cهو الذ

بین األجزاء المت
اعدة في النص ؛ إذ تقوم ش
#ة من العالقات اإلحالة بین العناصر 

 .فضاء النصالمت
اعدة في 

                                                           

  . 172ص. تمام حسان : ، ترجمة  النص و الخطاب و اإلجراءدC بوجراند ،  1
  :  القاهرة .  l :2 . ، ترجمة سعید حسن 
حیرC  مدخل إلى علم النص مش الت بناء النصزتسسالف واورزناك ،  2

  . 123ص .  2010مؤسسة المختار للنشر و التوز'ع ، 
3  ، C42ص.  الترا*+ النصي بین الشعر و النثرزاهر بن مرهون بن خصیف الداود .  
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عض الدارسین أن اإلحالة هي إحدh األبنة التي تتش#ل منها البنة الكلة و     hر'

للنص ؛ فالبنة النصة نظام من البنى #ل بنة لها قواعدها الخاصة تقم بها وجًها من 

إرجاع الرسالة أو 
عضها إلى موضوع له عالقة  «'ذهب آخر إلى أنو  ،1وجوه النص 

  .2»خفة 

  : 3" أال إن ر�ك أوحى لها " في قصیدة  یبین نس
ة توفر اإلحالة) 12(جدول رقم  ــــ

  النسب المئوة  التكرارات  اإلحالة

  3.34%  02  اإلحالة الخارجة

  %11.66  07  إحالة نصة داخلة

  %85  51  إحالة نصة خارجة

 100%  60  المجموع

   

  : ومن النظر إلى الجدول تتبین 
عض الملحوظات على النحو التالي    

خارجیتین  إحالتینتوزعت على ، إحالة)  60( ــــ مجموع اإلحاالت الواردة في القصیدة  

أما اإلحالة ، 
المائة  11.66بنس
ة  إحاالت) 7(ٕاحالة 
عدة 
عدد ، و 
المائة  33.34بنس
ة 


اعت
ارها أكثر إحالة  
المائة 85بنس
ة  )51(یدة 
عدد القبلة فهي غال
ة على نص القص

  .األنواع تحقًقا لالتساق في النص
                                                           

1  ، Cحیر
  2005القاهرة ، م#ت
ة القاهرة ، .  l :1.  دراسات لغو�ة تطب�ق�ة في العالقة بین البن�ة و الداللةسعید حسن 
   96ص . 
  . 37ص .  اإلحالة في شعر أدون�سدالا أحمد موسى ،  2

  . 233ص .  اللھب المقدس،  ءمفدي زكریا 3



 

 

  دیوان مفد� ز ر�اءدراسة تطب�ق�ة في آل�ات التماسك النحو� من ......................................................الثاني  الفصل

84 

  : 1و من النماذج الواردة في القصیدة 

  ازلزالهَ ، األرُض  فزلزلْت    االهَ لزَ زِ  زلَ لْ زَ ، هو اإلثمُ 

  اأثقالهَ ، األرُض  فأخرجْت    أثقالهمْ  ا الناُس و حملهَ 

  :2و قال #ذلك 

 هاأطاللَ  تندبُ ، محاجر   h سوَ  شيءٍ  #لَ وا فقدُ  همْ 

عود على اإلثم، و ع
ارة عن إحالة قبلة) هو(فالضمیر المنفصل ) هو اإلثم ( ــــ  Cالذ.  

حیل إلى األرض هو أضا إحالة قبلة) الهاء(فالضمیر المتصل ) زلزل زلزالها ( ـــــ.  

  .إحالة قبلةهو و  الضمیر المتصل #ذلك یرجع إلى األرض) حملها ( ـــــ 

   .یرجع إلى هللا) التاء(ضمیر المخاطب ) فغیرتَّ ا رب أحوالها (ــــ

حیل إلى األرض) التاء( الضمیر) صبت األرض أن#الها(ـــــ .  

التعوض عنه ، و أو إلى ما سأتي، وظفة اإلحالة في القصیدة أنها تشیر إلى ما سب>و   
اإلحالة  فتختصر هذه الوحدات، في اللغة
الضمیر ؛ تجنً
ا للتكرار فتحق> االقتصاد 

تجنب مستعملها إعادتها عن طر'> الذاكرة ال
شر'ة التي م#ن أن ، و العناصر اإلشار'ة
، �ین العناصر اإلحالة الواردة 
عدها أو قبلهاو  تقرن بینها، و تخترق آثار األلفاt السا
قة

  .ت
اعدة في فضاء القصیدةعلى هذا تقوم ش
#ة من العالقات اإلحالة من العناصر المو 

 :و فما یلي دائرة نسبة تبین نس
ة اإلحالة في القصیدة 

                                                           

  . 233ص.  اللهب المقدس،  ءمفدC ز#ر'ا 1

  . 235ص .المرجع نفسه  2
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  11:الش ل رقم 
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  : الفصل  نتائج

#من دور آلات التماسك النحوC في قصائد مفدC ز#ر'اء في :  


التعر'ف في ر�P أجزاء النص .1 Pساهم الر�
 اتساقه من خالل ر�P االسم المعرفو  

 .متقدم عله أو متأخرعنصر آخر و 

إن تغییر الرت
ة في القصیدة جعلها قطعة متماس#ة قامت على اإلفادة من ذاكرة  .2

 .المتلقي الذC یختزن ثم سترجع

تتجلى الفائدة النصة ألدوات العطف في القصیدة من خالل تجاوزها عطف المفردات  .3

 .النحوC فیها التراكیب المشتر#ة في الحم محققة بذلك التماسكو  إلى عطف الجمل

االتساق في القصائد من خالل ترك حر'ة و  الحذف التماسكو  حق> #ل من االستبدال .4

التفسیر للقار� في الحذف أما االستبدال فإنه 
استبدال عنصر 
عنصر آخر و  التأو'ل

 .في القصیدة

الضمائر لها دور محورC في شد أجزاء النص من خالل و  إن #ل من الموصوالت .5

 .التأثیر في المتلقيو  اإلقناع، و لداللةعم> او  اإلیجاز

 تحق> اإلحالة التماسك من خالل مرجعة عنصر على عنصر متقدم أو متأخر عله .6

   .عن طر'> هذا التعل> حصل التماسكو 
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 خاتمــــــــــة  ال

آل ات التماسك النحو� في نماذج مختارة من دیوان مفد� ز�ر
اء إن موضوع           
  :وصلت ف ه إلى النتائج التال ة   "اللهب المقدس"

العم قة التي ُتعطي الجملة التماسك النحو�  عتمد على النحو ،بوصفه البن ة  .1
، معناها، فالنحو �ما قدمه علماؤنا األوائل علم نصي ؛ ألنه یتعامل مع التراكیب

 في س اقها اللغو� النحو ة  البن ة ال  م�ن فهم تراكیب معینة إال من خالل و 
 .الحالي و 

في النص مع Eعضها الEعض   حقF التراDE بین الجمل التماسك النحو� إن  .2
هذا التراDE یهتم EالرواDE التي تجر� في سطح النص أكثر و  بوسائل لغو ة معینة،

 DLالتي تر DEالش�ل الداللي أو المعنو� للنص، إذ أن �ل الرواE من اهتمامه
 .ظاهر النص تحتو� ضرورة على قدر من الداللة ثم الرDL وفقا لها

3. F
أدوات نحو ة تظهر في النص مEاشرة �أحرف  یتحقF التماسك النحو� عن طر
 االستبدال واإلحالةو  الحذفو  الموصولو  التعر
فو  التأخیرو  التقد مو  العطف

 .ف�لها لها دور في جعل النص نًصا، الضمیرو 
غیرها من و  ٕاحالةو  حذفٍ و  عطفٍ آل ات التماسك النحو� من حروف  ساهمت .4

العطف بتعدد أش�اله  ساهم في في تماسك نص قصائد الدیوان فمثال اآلل ات 
مما  سهل ، االختصارو  Eالتالي  سهم في تحقیF اإلیجاز، و الحوارو  بناء الوصف
 .ت في رDL قصائد الدیوان Eالس اق أما اإلحالة فقد ساهم، الحفZو  عمل ة القراءة

الموصول إذا اعتبرناه خارج الخطاب الفعلي الحق قي ل س و  إن �ل من الضمیر .5
 فهو ال  �تسب حق قته، Eمتصورو  فارغة ال  م�ن أن تتعلE Fشيءسو_ ص غة 
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أن : طب عته إال من خالل الخطاب أین تظهر فوائدهما النص ة ومن بینها و 

فالرE DLالضمیر ، الصفات التي ال لزوم لتكرارهاو   ستخدما عوضا عن األسماء

یؤد� دور االختصار، �ما و  أدعى إلى الخفةو  بدیل إلعادة الذ�ر في االستعمال

حقF اتساق �ل هذا ، و اإلحالة إلى مراجع موجودة داخل النص أو خارجه

 .القصیدة

قلة الEعض اآلخر حقF الوحدة النص ة و  إن الحضور الكثیف لEعض اآلل ات .6

  .من خالل رDL أجزاء القصائد بواسطة وسائل التماسك النحو� ، املة للقصائدالك
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  قـائمة المصادر و المراجع

  

  .  حفص عن عاصم القرآن الكر�م بروا�ة 

 :الكتب العر��ة : أوال 

دار المیسرة : عمان .  1: ط .  في اللسانیات ونحو النصإبراھیم خلیل ،   .1

  .   2007للنشر و التوزیع ، 
: القاھرة . 1: ط .  نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويحمد عفیفي ، أ  .2

  .  2001مكتبة زھراء الشرق ، 
قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة بنیة الخطاب من أحمد المتوكل ،   .3

دار األمان للنشر والتوزیع ، : الرباط ، المغرب .  1: ط .  الجملة إلى النص

2001  .  

.  2: � .  ، نسیج النص (حث ف�ما �&ون الملفو$ نصاالزناد األزهر   .4

  .  1993المر�ز الثقافي العر�ي ، : بیروت ، الدار الب�ضاء 

 . ، ترجمة دمحم لطفي الزل�طي و منیر تر�ي  تحلیل الخطاببراون و یول ،    .5

 .  1997جامعة الملك سعود للنشر العلمي و المطا,ع ، : السعود�ة . ,ال: � 

 : تمام حسان   .6

   دار : الدار الب�ضاء . ,ال : � .  اللغة العر��ة معناها و مبناها ــــ              

  .  1994الثقافة ،                   

 . 2005عالم الكتب ، : القاهرة .  2: �  .  الخالصة النحو�ة ـــــ            

    دار : دمش@ .  1: � .  اإلحالة في شعر أدون�سدال�ة أحمد موسى ،    .8

  . 2001التكوCن للتألیف و الترجمة و النشر ،    

 : � . البد�ع بین ال(الغة العر��ة و اللسان�ات النص�ةجمیل عبد المجید ،    .9

  .  1998الهیئة المصرCة للكتاب  ، : مصر . ,ال     
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 :  ابن جني .10

  .  1985عالم الكتب ، : بیروت .  2: �  .اللمع في العر��ة   ـــ             

   دار : القاهرة . ,ال : � . ، تحقی@ دمحم علي النجار   الخصائص   ــــ           

  .   الكتب المصرCة ، ,ال تارCخ                  

  نظر�ة علم النص رؤ�ة منهج�ة في بناء النص النثر; حسام أحمد فرج ،  .12

  . القاهرة ، ,ال تارCخ . ,ال : � .    

13.  ، Jمعجم العینالخلیل بن أحمد الفراهید  Jتحقی@ عبد الحمید هنداو ، . �

  .  2003دار الكتب العلم�ة ، : بیروت . 3:    
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  :القصائد  فهرس 

  : 53ص"الذب.ح الصاعد )" 01(قصیدة رقمــــ 

 ایدَ شِ و النَ لُ تْ اَن، یَ وَ شْ Z نَ ادَ هَ تَ یَ              ادَ یْ ئِ وَ  9حِ سِ المَ "َ  الُ تَ خْ یَ  امَ قَ 
 ایدَ دِ الجَ  احَ +َ الصَّ  لُ بِ قْ تَ سْ 9َ  لِ فْ ـــ ــ          ِّـ الط"َ  كَ ئِ َال المَ "َ  رِ غْ َم الثَّ اسْ +ِ 
 ادَ وْ لُ ي الخُ اجِ نَ ، یُ َسهُ أْ عًا رَ افِ رَ              یهاً تِ الًال وَ ، جَ هُ فَ نْ خًا أَ امِ شَ 

 !اعیدَ ال+َ  اءُ ها الفَض من لحنِ  تمألُ             دْت رَ غْ ل، زَ خِ الَ رافًال في خَ 
                 اعودَ +ال ی+غي الُص الحِ  شدَ فَ            مه المجدُ ل9م، "لَّ حالمًا، "الكَ 

 ان عیدَ وْ المًا، 9ِشعُّ في الكَ سَ         درِ القَ  ةِ لَ یْ ، في لَ ى، "الروحِ امَ سَ وتَ 
 از6دَ و المَ ماَء یرجُ ى السَ افَ وَ وَ              معراجاً  طولةِ ذ+ح ال+ُ ى مَ طَ وامتَ 
 ودادZ، و6دعو الرقُ ات الهُ "لمَ               لواتْ ن، یَ ؤذِ ثل المُ عالى، مَ وتَ 
 هز الوجوداى یَ ونداٌء مَض               م منهاف العوالِ رخة، ترجِ َص 
 وني فلست أخشى حدیدالبُ واْص           ست أخشى ح+االي، فلَ نقونِ اشْ 

Vاوال تلتثم، فلسُت حقودَ               وامتثل سافرًا مح9اك جال د 
 عیداعبي سَ عاش شَ  راٍض إنْ ا أنَ      قاضٍ  تَ وت فّي ما أنْ ا مَ واقض 9َ 

 استقلة، لن تبیدَ رة، مُ حُ              ح9ا،، فالجزائر تَ ا إن متُ أنَ 
د الزمَ   قُدِس9ًا، فأحسَن التردیدا                 داهاان َص قولٌة ردَّ
 یداجِ یل، ذ"رًا مَ وانُقلوها، للجِ                 ثاني"9ًة "المَ احفظوها، زَ 

 لیدانوها الوَ طی+اٍت، ولقِ                 لواٍت،ها َص رعِ وا، من شَ 9مُ قِ وأَ 
 !ایدَ حِ 9سى الوَ دین، عِ الِ ي الخَ فِ           وما صلبوه، ل9س…تَلهموا قَ عَ زَ 

 ض9ًا شهیدانتهى، رَ إلى المُ                9هِ احَ نَ جَ  تَ حْ لفَّه جبرئیُل تَ 
 ارودً ان شَ مَ م الزَ ي فَ فِ         مثًال،  …اَز8َان"مان رZ في فم للزَ وسَ 
 اودَ هُ ا العُ ِفظنَ د حَ اوات، قَ مَ ي السَ فِ              نافاَقك عَ لغ رِ بْ ، أَ "ز8انا"9ا
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 ایدَ جِ "رًا مَ ، ذِ ناتِ ائِ ، والكَ كِ الَ             ْـ فن ثورة الجزائر، لألَ ِو عْ وارْ 
 اتُفكُّ القیودَ  ْت ارَ ، ثَ دٍ الَ ي +َ فِ                غي، وظلم+َ ك لِ تَ  ورٌة، لمْ ثَ 

 اصیدَ غاَة حَ و الطُ رُ ذْ هاٌد، یَ وجِ                والَم رع+اً مأل العَ ثورٌة، تَ 
 وداجُ زات الوُ جِ عْ رنا، +المُ هَ و8َ              یهاق فِ وارِ أتینا من الخَ  مْ "َ 

 اودَ ارُ نرتاُد المنأ9ا، ونلتقي ال+َ                   واندفعنا مثَل الكواسر
 انودَ ن ُذراها البُ نا عَ عْ فَ د رَ قَ             امخاتٍ ن ج+اٍل رهی+ة، شَ مِ 

 ُمبدُع الكون، للوغى ُأخدودا             وشعاب، ممنَّعات براها
 اقودَ عْ ُتْزجیها، وَتحمي لواَءها المَ           وجیوٍش، مضت، ید هللا

 وداوعُ ا المَ رهَ ْص تكُّ نَ فْ تَ ر، فَ ْص للنَ         وَت ها المَ قودَ هوٍل، 9َ ن "ُ مِ 
 اجودَ یَ  ، أنْ هِ ال ی+الي بروحِ           ثل النسوِر َترامىوش+اٍب، مِ 

 اُملِّئت ح"مًة ورأ9ًا سدیدَ                وشیوٍخ، محنَّ"ین، "رام
راٍت تُ 9َ اوص+  انودَ ز الجُ تفِ سْ "اللَّبوءات، تَ                 +ارZ ا مخدَّ

 ازنودَ  معاصما و ّدْت ومَ  هُ ـــ             واهاد آدَم حَ ار"ْت في الجِ شَ 
 وفي الحرب ُغصَنها اُألملودا نَ         أعملت في الجراح، أنمَلها الّلد

 ا، وعزًا وطیدَ ي أمًة حرةً بنِ یَ             اجمِ مَ ب، +الجَ عْ ى الشَ َض مَ فَ 
 اقاء رصیدَ في مْصَرِف ال+َ             من دماٍء، ز"9ة، صبَّها األحرارُ 

 ایدَ شِ تق9مًا رَ سْ حي، مُ "الوَ                .ونظاٍم تخطُّه ثورة التحر6رِ 
 ودا"ُ الرُ  افَ عَ هبَّ مستصرخًا، وَ                ازا9َ ته الرَ مَ اهَ وٕاذا الشعب دَ 

   ي نْیلها، یُدكُّ السدوداام فِ هَ             مانيته األَ ازلَ ب غَ عْ ا الشَ وٕاذَ 

 !للطَّغاِم َمسوداما أص+ح الحّر                ة الظلم للزوال إذاولَ دَ 
 !9ش عبیدا؟عِ أن نَ رضى +ِ یف نَ "َ        ل9س في األرض سادة وعبید

 !سعیدا؟ ع9ُش یل بها، 9َ خِ ودَ        أمن العدل، صاحب الدار 9شقى
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 ا؟تلُّ قصرًا مشیدَ وغر6ٌب 9حْ       ار 9َعرZ دل، صاحَب الدَ ن العَ مِ أَ 
 الدخیل ع9شًا رغیدًا؟؟و6ناُل             جوُع ابنها، ف9ْعدُم قوتاً و6َ 

 ر6دًا شر6دا؟؟9ظل ابُنها، طَ وَ             اماهَ ستعمرون حَ المُ  و6ب9حُ 
 عوداتطابوا القُ ألفوا الذل، واسْ        9ا َضالل المستضَعفین، إذا هم

 ار6دَ عاش طَ ما، فَ عنته السَ لَ          ذلیل، +قعة لِ س في األرضِ 9ْ لَ 
 اانع، الخنوَع، البلیدَ ي، القَ ابلعِ  ُض   أرو9ا    +انَ ماء، اصَعقي الجَ 9ا سَ 
 اودَ عُ للنا الوُ قد مَ 9ا فرنسا، لَ           داعا فإّنافى خِ رنسا، "َ 9ا فِ 

 ودادُ وأبدیت َجفوة وُص  َمْمتِ          اَص تَ صرخ الشعب منذرًا، فَ 
 یلقي إل9ِك قوًال مفیدا  اش،      َــ شلS الرَ اطقون، وانطَ "ت النَ سَ 
 انناَل استقالَلنا المنشودَ  أوْ         الت حین رجوعٍ رنا، فَ حن ثُ نَ 

 نوداماء جُ والسَ  لئي األرَض وامْ        ارادیدًا ونَ طرV حَ 9ا فرنسا امْ 
 اعاف وقودَ فتغدو لها الِض  لَ ــ      ــعالیالد شَ رمیها عْرض ال+ِ واْض 

 اوالهالل وعیدَ  رقَ الشَ  واملئيِ     واستش9طي على العرو+ة غ9ظاً 
 قودالیب الحَ تصِرخي الَص فاسْ  ین   وف ال 9عَدُم الهالل صالَح الد سَ 

 نیداع+ًا عَ عاد شَ ِس9َم خسفًا، فَ     ع+اواحُشرV في غ9اهب السجن شَ 
 امجدًا تلیدَ  روْس ر8َ إن في بَ      حا9اثوZ الَض مَ " بر8روس"واجعلي 

 ایدَ نه جَ ي مِ +ًال، وأوثقِ حَ       الدوَّار الفلكِ  وار8ِطي، في خ9اشمِ 
 ار6دَ المَ " هوشمینَ "ن قبُل مِ          "ما عطلتِ  اإللهطلى سنة عَ 

 ر8اِت الزمان لن 9ستفیدنسى َض و6َ                إن من ُیهمل الدروَس 
 رنسا +الحرب، درسًا جدیداً فلقنَّا فَ               ان نسَیت درَسها فرنسا

 الثرZ ولحودا قبورًا، ملءَ            "دار لقَما نَ "وجعلنا لجندها 
 عشتُم "الوجود، دهرًا مدیدا             "ز8انا"او9ا رفاق ".ز8انا"9ا 

 اشهیدَ "موت أن 9َ منى +ِ وتَ        "ز8انا""ل من في ال+الد أضحى 
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 انتم ال+عَث ف9ه والتجدیدَ "ُ              عبفاُق، قر8اُن شَ أنتم 9ا رِ 
 اارت قصیدَ نَها، فَص أوزا         اُش نع الرشَ فاقبلوها ابتهالًة، َص 

  .اإننا لن نحیدَ مئنوا، فِ واطْ           وا، إلى جواِر "ر6مٍ تر6حُ واسْ 
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  :  57رسالة الشعر في الدن.ا المقدسة ص"5عنوان ) 2(قصیدة رقم ــــ 

  ا ؟انَ بلوَ لِ  هل رجْت .. ةَ ل أم9َ ا    و سَ "وانَ لشَ  ل ضجْت هَ ...  و+ةَ زُ العُ  لْ سَ 

  ا لق9انَ  اد9كَ عر في نَ ارك الشِ دنا    ف+َ واجِ مَ  ْت هل هاجَ ... ام الشَ رZ ا ذَ و 9َ 

  ا ؟نانَ أْض  انَ V قد "َ نائي ، الذّ التَ  +عدَ    ا ؟   جوانحنَ  هل ابتلْت ... مشSَ ا دِ و 9َ 

  جلS ، أصحا+ا و خالنا ؟قي بِ شته      ألْ حْ عد وَ أني +َ : جن رZ السِ ل دَ و هَ 

  ا انَ ا9َ +ا ، من حنَ عر حُ ها الشِ اغَ فَص     نا    جُ اعِ بتها لوَ شَ ...  هي المشاعرُ 

  ا انَ ا9َ وَ را ، من زَ طْ رق عِ وع في الشَ تُض    ا+حنا    ارت مذَ فَ .. اتُ اشَ شَ هي الحَ 

  ا جوانَ عر نَ ان الشِ هرجَ غي بها ـــ مِ ْص 9ُ    ر8نا  غْ ماق مَ عْ أ من ...  9حُ ابِ سَ هي التَ 

  ا ا و نیرانَ ، أنوارً  تشع في الشرقِ ا    ر"ان أطلسنَ ن بُ مِ ...  الیلُ عَ الشَ  هيَ 

  ا انَ ا9َ حَ Z ـ تَ الكبرَ  زف للوحدةِ Z ـــــ مظفرة    تَ برَ ورة الكُ ــــ الثَ  ووحدةُ 

  ا روانَ مَ  في أك+ادِ  بلُ النُ  +اركَ تَ      ادر انطلقْت بد القَ عَ  ادُ لك أك+َ تِ وَ 

  ا ذ"رانَ  في حرم الف9حاءِ  لدنَ خَ      م مهجٍ "َ  آمنت +اt 9ا ف9حاءَ 

  ا نانَ حْ ا و تِ واقً شْ أَ  و لجلSِ تهفُ    ، من رحمِ م 9ا شعبَ "َ ...و في الجزائرِ 

  ا أوطانَ  ناك ـــ دون األرَض ــ مغْ  9ا دارُ    ذْت فاتخَ ...  ى الذلَ تأبَ  و من ضمائرِ 

  ا لى ، و إخوانَ ا على الجَ ، عونً  في الشامِ      و ماعدْت ... لى في الجَ  ها الصحبُ و خانَ 

  ا شوانَ نَ   ر8یدَ Z العَ ها بردَ صغى لَ 9ُ        مار حالمةً +األسْ م ل9الي و "َ 

  ا دون هللا أوتانَ  ا تعبدْت ا        و مَ یت هللا عندهمَ أر ...تان و الغوطَ 
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  ا انَ رعَ َص  النارِ  ا    أنسیننا في خطوvِ نهَ اتِ وَ ارZ من فَ عذَ  أْت و فاتك

 ِwاعَ      هُ ل9س 9فهمُ  "المٌ  و في اللحا+ Vا بدن9انَ  دن9اهمْ  إال الذ  

  ا فانا ، فز"انَ ، أْص  "الوحيِ  ها    و الشعرَ رمتَ ماع حَ نس األطْ ن9اهم دَ دُ 

  ا ان إ9مانَ سَ ا تغمر اإلنْ نَ أرواحُ     اس ما فتئْت راء النَ عَ ا الشُ نَ و إنَ 

  عر قرآنا "ان الشِ ..  لوال النبوءةُ    ا مقدسةٌ في الدن9َ  الشعرِ  رسالةَ 

  ا أكوانَ  ها ، في الغیبِ ا بِ و "م غزونَ     مغلقةٌ  ارها األستَ تكنا بِ ف"م هَ 

  ا ش9طانَ  ا بها في اإلنسِ اغ9ة    و "م رجمنَ طَ  ا ، في األرضِ نا بهَ و "م صرعْ 

  ا إنسانَ  ا من األصنامِ و "م +عثنَ      ام شاخصةٌ ا بها األصنَ دنَ َص حَ  و "مْ 

  ا مزا9انَ ا عر في الدن9َ لد الشِ هضتنا    فخَ نالم عنا بها أعْ رفَ  و "مْ 

  ا انَ ول آذَ القَ  وا برخ9صٍ هزلة    فازعجُ وا الشعر مَ أرادُ ..  و عابثینَ 

  ا انَ نا9َ وا عن ثَ لَ و َض ... يوافِ القَ  وغَ م   َص زهُ جَ ي حین أعْ وافِ روا للقَ ن"َ تَ 

  ا أوزانَ  ر ال 9حتاجُ عرنا الحُ وزن"م     فشِ  لى األوضاعِ مود عَ جُ : الوا قَ 

  ا صانَ ا و أغْ ن دوحَ لم 9"ُ  عر؟ إنْ طهم    ما الشِ لَ خَ  اإل9قاعِ  فأین من جرسِ 

  ا ؟ا و اتقانَ فنن إخراجً هما تَ م    مَ خف"ُ سَ  ار6خُ لد التَ ؟ هل خَ ... و "یَف 

  انا أكفَ  س على األمواتِ مقَ نصفي الدَ    مط+عةَ  فافُ اإلسْ  ى تنفعُ سَ و ما عَ 

  ا رانَ أغْ  ف}َ م +الحِ زنا ؟ و هل حشو"ُ م    وَ لغو"ُ  عرِ رواة الشِ  و هل أعارُ 

  ا ؟انَ اوود ألحَ اها دَ ظَ الفَ  لو صاغَ     مجد9ةٌ  اني و هيَ المعَ  و ما  تفیدُ 
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  ا ؟؟انَ وا9َ صفوا نَ و تَ ؟ لَ  عن الخوالدِ    القوافي و هي مخص+ة ٌ  یSُ ِض تَ  و هلْ 

  ا ا و بهتانَ ورً 9"م زُ إن "ان ماِض   ام في غد"م  ل األرحَ ا الذV 9ِص و مَ 

  ا انَ عَ جْ م و رَ واكُ دْ ین عَ ا بَ تان مَ نا   شَ یل بِ الدخِ دوZ ة ال عَ رو+َ رجعى العُ 

  انانَ نا و أغْ اكم عَ ا "ان أغنَ مَ    بها   خیلِ ى الدَ یرَض  وا إلى لغةِ ودُ عُ 

  ..ا نانَ نا و أدْ اهم مِ نَ ان أدْ ما "َ     نا   رو8تَ ى عُ ترَض  جلوا تو+ةٌ أو عَ 

  ا انَ 6َ عر رَ الشِ انا  بروض هرجَ و مِ    نا   دتَ 9ه وحْ لى فِ جَ تَ تَ  9ا محفالٍ 

  یلقي الرساالت من أصداء فصحانا    ا منطلقٍ  األجواءَ  خرقُ ا یَ و ع+قرً 

  ي آذان قحطانا ، فِ  فلَ الحَ  دُ یردِ      ار منتقالً Z اإلعَص ا طوَ و +حتر6ً 

  اانَ ا9َ ظَ ا شَ ى حقَ الوغَ  ن نارُ تنا   فظَ احَ اح  سَ "رته السَ ذَ .. ا و ثائرً 

  ا ر"انَ ببوت "َ المَ  ضبُ ر الغَ سعُ ا   و 9َ دمً  النجومِ  ر أعصابَ 9عُص  فراحَ 

  ا انَ لطَ ار سُ +َ در الجَ Z من القَ ا  أقوَ رو8تنَ ا عُ عر في دن9َ یجة الشِ و شِ 

  ا أشقانَ  ر للخیراتِ 9سُ  ا   و الشعرُ رائرنَ ا سَ في الدن9َ  طهرَ  الشعرُ 

  ا جا9انَ من سَ  الْت نَ  ولتنا   و ال المطامعُ دَ  رخَ َص  د"ْت  فال الس9اسةُ 

   ! احرائنَ َص  عن إلهامِ  ر النف7َ و 9قُص    ن9ا مموهةٍ حى عن  دُ نا الوَ سمو بِ 9َ 

  ا ا و خذالنَ لف إفالسً ها الخَ امَ و سَ  ! تها"م د9ست قداسَ ..العرو+ة َ  و9حَ 

  ا وما رقوا لبلوانَ ... و عاكفین على النعمى یهدهدهم    صفو الل9الي 

  ا  و اغمضوا دون إسرائیل أجفانا نَ إسرائیل ترصدُ  و في الدارِ .. ناموا
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  ا ا و غفرانَ انَ قر8َ  عن العربِ  راحْت       ممزقةٌ  أشالءٌ  و في الجزائرِ 

  ا "رانَ سَ  الشرقُ  لَ لظَ  لوال المصابُ      "رتهُ ارت عنه سَ ، طَ  في الخطبِ  رقُ الشَ 

  ان ا "َ ، مَ  ومِ ل الیَ بْ ان قَ ــــ      9ا لیت ما "َ  موعظةٌ  ان  ــــ و األ9امُ ان ما "َ د "َ قَ 

  ا 9انَ الَ في +َ  ا +عطفٍ ستعفینَ نا     و مُ من رز6تَ  ینا بدمعٍ سعدِ 9ا مُ 

  ا انَ ا9َ حَ َض  يِ ال تحْ  جدة السهوِ ا   و سَ یجهلهَ  اَش فالرشَ .. وا العواطفَ رُ ذَ 

  ا انَ رهَ بُ  ا األعمالُ قدم لهَ الم تَ ا     مَ ار تن"رهَ النَ .. واتعَ الح الدَ و َص 

  ا 9انَ بْ ا و تَ احً إ9َض  الفعلَ  9كُ  لمْ  إنْ    على ورقٍ  جدV قراراْت تُ  و ل9َس 

  9سعد بها ثمن الفستان جرحانا    ى مقاطعةَ وV القر8َ ن ذَ مَ  ى تلحُ متَ 

  ا انَ ى و صب9َ ا بها جوعَ شیوخً  ة   نطعمُ فیل أرغفَ  ا ثمن الفورِ و 9"فینَ 

 ِSثغرَ نُ  بنا   أم +العطورِ ند غاِص جُ  اذرو نَ  هل +المساحی Vا انَ مرسَ  فد  

  ا ؟سعانَ مَ  الج+ارُ  األطلَس  9"برُ ها    فَ لف أطلسِ زو حَ نغْ  أم +العش9قاتِ 

   ! اذارانَ ا عَ یوم نهدیهَ ...ا دماؤنَ      تغني عنه قان9ةً  الشفائفِ  ص+غَ 

   ! انا+ا9َ ه     ماجر6ف ا9ان تذر6ها َص ضارعُ طر ال 9ُ عِ  و في المدامعِ 

  انا تمَ اه بِ س9قَ زف  مُ جید عَ تزنا     تُ مَ  ازِ نین الجَ نین رَ و في األَ 

   ! انَ ال قتْال الج من أوَص نعم الدمَ    +ار6س لنا عوُض  و عن دمالجِ 

  عسانا نَ  ا الزلتَ وارثنَ ا  أم عن "َ حنتنَ تك مِ هل راعَ ... رف اعس الطَ 9ا نَ 

  اانَ ا9َ طَ رZ عَ ج الحَ ا من المهْ إنَّ    نفقهُ یوم تُ  فاذ"ْر .. مالكَ  إن تع7ِ 
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  انارعَ ب یَ و الحُ ...ا نقذنَ ب یُ ه   فالحُ +ِ  نستعینُ +ا ب حُ مع الحُ  وابذلْ 

  ا وا9انَ ا طَ ح+ً  هُ نغمرُ  ماانفكَ     شاهدةٌ  و اآل9اتُ  رو+ةِ العُ  دُس قُ 

  ا انَ ناحَ ما فتئت  یرتاش من نبل معناها جَ      في األج9الِ  ة الضادِ و حرمَ 

  ا طفانَ عَ  سفوكِ المَ  مهِ ن دَ مِ  سیلُ ا   9َ ادنا غدقً في أك+َ  ما انفكَ  و الجرحُ 

  ا ا وولهانَ مسحورً  ما انفكَ  ه     +الشرقِ واعجُ لَ  او ال تخبُ  و المغرب الحرُ 

  ا رفع لكم شانً وا حر8نا تَ سندُ ا      إن تَ ورتنَ ثَ  افِ في أعطَ  العرو+ةِ  عزَ 

  جذالنا  العمالقِ  "الماردِ ... ا نشوانَ       مان9ةَ غزو ثَ وا وطنا 9َ +ار"ُ فَ 

  ا مرانَ و سَ  ا ب9ٌض حهَ لواقِ  أحیْت     ملهمةً  األرضِ  لشعوبِ  و ثورةٌ 

  ا  عنانَ مَ  +الرشاشِ  ونُ الكَ  فهمُ ا   و تَ كبرهَ ن9ا و تَ ها الدُ +اتِ وثَ و لِ عنُ تَ 

  ا ا و رجحانَ تف"یرً  ها العقلُ و سادَ     ال نزقٌ .. ال ضعفٌ .. يُ عْ ا بها الوَ مَ سَ 

  ا ر8انَ  ها ماانفكَ في فلكِ  عبُ ا    و الشَ هبهَ ذْ مَ  االشتراك9ة الب9ضاءُ 

  ا انَ حرمَ  ى العمرُ قَض فَ ..  "م ال+الدِ ه   حُ من یدُ  اعَ َض  عبُ شَ  +المجدِ  ا فازَ مَ 

  ا دوانَ ا و عَ لمً +ه ظُ  عیفِ الَض  Sُ ا   حَ هنَ تَ مْ ل مُ ام ظَ نظَ  و ما استقرَ 

 ُt  ُا ؟وم ألهانَ نه الیَ عَ  ار"ْس ما لمَ ه    فَ ورتَ ر و ثَ ي ذَ ر أبِ د !   

  انا ا9َ طَ ا خَ نَ انتْ ودَ ... ان القصاُص إذا   حَ ین فِ عَ تْض وV ، من المسْ 6ل القَ وَ 

  اال و إحسانَ د عدْ تجِ ...  ع جم9الٍ فاصنَ     ولٌ رZ دُ ، في هذا الوَ  رُ و الشَ  یرُ الخَ 
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  :  61ص" 73زنزانة العذاب رقم " 5عنوان ) 03(ــــ قصیدة رقم 

   +ه الحلSُ  دْت شَ  أمْ  +ا+كَ  9ا سجنُ      ومنغلSٌ  عندV مفتوحٌ  س9انَ 

   طفSَ و6ني فأْص 9"ْ  النارِ  خازنُ  ي    أمْ بنِ یلهِ  +ه الجالدُ  9اvُ أم السَ 

   ى فانشرقَ أم أسقَ  ى القعرَ نا+عه      ألقَ ى مَ ، و إن شتَ  حوٌض  وُض و الحَ 

   ! واطقُ ا نَ ذَ  دونَ  ضعافٍ  ا و ربَ نطقً       9سمحُ  فال التعذیبُ  رV عظ9مٌ سِ 

   +ه الغرقُ  ال 9حذقُ  حرَ ال+َ  9حذقُ ني      من عرفُ تَ  شاكَ ؟ ال أخْ  ما أنتَ  9ا سجنُ 

   نSُ وال حَ  ، ال حقدٌ  كَ قت "أسَ و ذُ        و في سعةٍ  في ضیSٍ  كَ لوتُ إني بَ 

   Sُ وال قلَ  مُ ال هَ  ى      على ص9اص9كَ َض ي ، و رِ یونِ عُ  ملءَ  أنامُ 

   لSَ غر6ني فأنطَ تُ  یلِ اللَ  دني   و ظلمةُ هدهِ V تُ یدِ رZ و أناشِ الكَ  وعَ طَ 

   نزلSُ تَ  انَ ا أ9َ هَ در"ُ یُ  یهاتَ هَ     ساخرةٌ  +السجانِ  أُ هزَ تَ  و الروحُ 

   سSُ ا و ال الغَ یهَ 9فشِ  إن الحَ  ال الفجرُ     سا+حةً  هللاِ  في ملكوِت  تنسابُ 

    سترقُ 9َ  9َس یبي لَ نها رقِ ام عَ د نَ قَ    ب دافئةً ا الحُ وZ "دن9َ نجْ  و ربَ 

   له عبSٌ لوZ "ُ "ر سَ من ذِ  فالسجنُ        عطرةً لوZ مُ من سَ  بها الروحُ  عادْت 

   الرمSُ  كَ مَ فوا ، "ان اسْ َص م أنْ هُ م     لو أنَ ثلهُ مَ  ! Z لوَ سَ  أناد9كِ  ! Z وَ سلْ 

  ؟ ه ومSٌ نَ إال أ ره لسجنٍ ا َض في    مَ  كثر6نَ ، هال تُ  الروحِ  9ا فتنةَ 

  ؟ Sُ فِ تَ نَ Z فَ لوَ ا سَ 9َ  هتفُ أَ  9كَ نا    إلَ الفَ حَ  }ُ ا الحَ ا مَ إذَ  تذ"ر6نَ  هلْ 

   تنSُ عْ ئ و نَ اطِ ل في الشَ فرش الرمْ ا   إذ نَ ر8نَ 9طْ  الموجِ  و لحنُ  تذ"ر6نَ  أمْ 
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   نفلSُ اد یَ تى "َ حَ  خرُ ا الَص Z لهَ ندَ یَ    ق+الً  ائهِ في أصدَ  ینقلُ  الموجُ 

  فSُ ا الشَ یهَ 9فشِ  أنْ  أشفSُ  نِ 6ْ رَ ها   سِ تِ V في مالءَ طوِ تَ  الشمسِ  سابSُ نُ 

   ا و نفترقُ ینً Z حِ ؤَ ي "الرُ إذ نلتقِ   ا نَ رسُ حْ تَ  النجمِ  هرنا و عینُ و "م سَ 

   +ه الطرقُ  اقْت َض  Z إلى ش+حٍ أوَ ا   9َ +حً ه شَ ائِ لمَ في ظُ  "تمُ 9َ  و اللیلُ 

   Sُ سَ ا نَ رنَ ي أمْ حالِ  الكَ حَ  یلُ ا لَ 9َ      !! جٍب من عَ  واءِ في األطْ  لكَ  "مْ  ! یلُ 9ا لَ 

  V +ه الحدق رِ دْ ال یَ  انُ ختَ یَ  رفُ ي      و الطَ منِ اغِ +َ Z یُ لوَ 9ا سَ  كَ Z حدیثُ وَ لْ سَ 

   رقُ ك العَ ي من فرعِ س"رنِ ا و 9ُ ي     دفئً مرنِ غْ تَ  +اءِ هْ هر "الَص الطَ  كَ نفاسَ أَ 

   ي األرقُ بِ  فتكُ ا  9َ غرهَ ثَ  فَ ا    إن ارتشَ هَ ورَ ارV و َص ا ال+َ درهَ خَ  مراءُ سَ 

   لSُ ا ذَ هَ ي +اسمِ انِ سَ إن لِ لوZ ؟؟ فَ ي    سَ نِ جاو8ْ هل تُ  ! لوZ سَ  اد9كِ Z أنَ وَ لْ سَ 

   فSُ ي الخَ لبِ ا قَ زنً وَ  اركَ قد أعَ فَ        وقعةً ي مَ از6جِ ى أهَ لَ V عَ دِ رُ 

  ا األفSُ عندهَ  9سجدُ  بِ الحُ  ي معبدِ فِ         ا مقدسةً ساب9حً ا تَ لیهَ تِ و رَ 

   تسSُ ا حین یَ النَ "ِ  و إل9هِ رنُ ا    یَ مرً وZ قَ الهَ  ي في رساالتِ نِ تأذَ واسْ 

  وا شقُ لى عَ ا األُ ن9َ ي دُ 9ه فِ ادِ لت أ9َ جَ         ا ثقةٍ ذَ  درُ اك البَ أخَ  ي رأیتُ إنِ 

   ال تنطSُ و األمثَ  من الجزائرِ        ا إنها ق+ٌس واهَ ئمي في هَ ا َال 9َ 

  لSُ ا خَ هَ افِ من أوَص  ا ف9كِ مَ  ف"لُ      ا هَ لعتَ طَ  Z ف9كِ أهوَ  ائرِ زَ الجَ  بنَت 

   قُ زْ وال نَ  ال "فرٌ  +اtِ  ا     آمنتُ هَ بدُ أعْ  هللاِ  حبَ  ثلَ ا مِ بهَ أحَ 

  وا دقُ َص  إنْ  لدِ الخُ  حابِ ن رِ ها مِ ابَ حَ رِ     ا قدَس في إفر6ق9َ  الجزائرِ  أرَض 
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   ا رهSُ إ9مانً  و ال نالَ  ها     عسَف بنخوتِ  لم 9عصْف  العرو+ةِ  قلبُ 

   تنعتSُ  الحجرِ  من قیودِ  ا    فاستصرخْت هَ عُ یدفَ  ر6رِ V إلى التحْ نادِ Z المُ نادَ 

   رقُ ثنیها و ال الفِ تُ   ال الف9الSُ فَ      ارفةً جَ  السیلِ  مثلَ  على الظلمِ  ثارْت 

   یندفSُ  الموتِ  +موجِ  ونَ ومُ سَ مُ         مالئ"ةٌ  دوهُ حْ تَ  إلى النصرِ  ج9ٌش 

   ا مدره لبSُ فیهَ  المعامیدِ  "لَ             هُ دُ سنُ تَ  الرأVِ  +سدیدِ  و جبهةٍ 

   Sُ عِ َص نْ "أن الكون یَ وا فَ قُ عَ ْص م        إن 9َ هُ دُ عُض 9َ  وا للشرقِ زعُ هَ  و فت9ةٌ 

   تبSُ سْ 9َ  +األرواحِ  برعِ و للتَ       هِ على دمِ  للعل9اءِ  9س+حُ  و الشعبُ 

  وانقُ أو شَ  وا +النارِ رقُ م أحْ هُ  إنْ     هSُ نى رَ المُ  إدراكِ  ه دونَ لم یثنِ 

  ؟ حذقٌ  ازمٌ ا حَ ا في فرنسَ أمَ  هالً جَ        هُ لَ  ا تهدفینَ ذا الذV 9ا فرنسَ هَ 

     ختلSُ مُ  ا للكیدِ هَ صاغَ  خرافةٍ      ملفقةٍ  أحادیثٌ  الحَ ع السِ وَض 

   و الخرقُ  بزُ الخُ  ل9َس  جدُ نا المَ أهدافُ      و أرغفةً  ها +أثوابِ ال تشغلینَ 

   دونا +غیر الحرب ال نشSُ ى غَ ا       حتَ لمً حُ  +حْت ا و أْص عهودً  طعتُ م قَ ف"َ 

   9عنینا و ال الورقُ  أص+حَ  ا        ال الحبرُ بهَ ن"تُ  األحرارِ  ا بدمِ حقوقنَ 

  ؟ و مرتزقٍ  جورٌ أم النصرَ  أ9حرزُ      رةَ ماسِ سَ  ندِ من جُ  رَ ي النْص ال تطمعِ 

   ه الفرقُ ا ما نا+َ إذَ  الحَ ى السِ یلقَ            ماش9ةٍ  Z مثلُ و 9شرَ  ی+اعُ  جندٌ 

   لة الشبSِ ا للزَ یدفعهَ  الَس أحْ      خنثةٍ مُ  غلمانٌ  من المردِ  ج9ُش 

  وا رقُ روا سَ وا او اعسَ سقُ روا فَ أ9سَ  هم    إنْ عَ یردَ  عن الفحشاءِ  فال ضمیرَ 



 

 

                                                                                                                              الفهــــارس 

110 

   س ینغلSُ ل9ْ  ، +ابٌ  كَ ا+َ +ه   فإن +َ  م وعدْت م "َ ل بنصر"ُ جِ عَ  ! 9ا ربُ 

   أخترقَ  النارِ  ني لخطوvِ أیتَ ي    رَ یتِ ناِص  لو أفلتَ   ! نُ 9ا سجْ  و أنَت 

   تنفتSُ  للمقدامِ موات إن السَ     زة إال في مغامرةِ ي العِ ال أبتغِ 

  و إن جفاني ذوو القر8ى فال عجب    إن النبوة في أوطانها خرق 

   قَ فاهم في الحشى حرْ Z من جَ دَ مثل المَ     قیْت هدا و إن +َ م عَ ى لهُ عَ أرْ  ال زلتُ 

   لSَ ى فَ ي في الدجَ ، وأنِ  َب طْ ل الخَ لجِ ى     و جَ سجَ  الرهیبٌ  ا اللیلُ إذَ  رونَ سیذ"ُ 

  ..  !! طرهم ذ"رZ و احترقَ ا 9عْ م    عودٌ لهُ  اسي أن غدوتَ سب أنَ ي و حَ سبِ حَ 
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  :66ص" قل .ا جمال" 5عنوان ) 04(قصیدة رقم 

   مُ مَ األُ  كَ ز ح"مَ نجِ تُ  َت ئْ ا شِ م +مَ و اح"ُ     رمُ ك الهَ ولَ قَ  دُ دِ رَ یُ  مالْ ا جَ 9َ  لْ قُ 

   مُ الَ +ه العَ  مى یخفSُ الحِ  بثغرٍ  فSْ و اخْ     هُ +ُ رهِ یُ   وثُ الُ الثَ رك فَ مْ أَ +ِ  عْ دُ واْص 

   خار دمُ جرV البُ یَ  بل أنْ ها  قَ Z بِ رَ ها    جَ تِ ناة في حشاشَ قَ  و احف} لمصرَ 

   مُ مَ م ذِ اهُ هَ نْ ون ، ال تَ "یدُ ه 9َ وا     لَ تئُ ا فَ ، مَ  نصابینِ  وضِ عن الحَ  دْ وذُ 

   مُ هْ ه النَ Z +ِ دَ وْ أَ    هُ صرفُ ا تَ یهَ نا    فِ م 9"ن حسَ آ لَ 9فَ َض  ارِ ن الدَ عَ  ْف رُ واْص 

   رمُ الكَ  من المستهترِ  جملُ یَ  9َس و لَ      من "رمٍ  یلِ ما +النِ  یلِ ه +النِ راَ أغْ 

   مُ خَ +ه التَ  ْت َص ا ، غَ هَ تَ رمَ حُ  انَ خَ  نْ مَ      مائدةً  ربِ العَ  ، بدارِ  و للغر6بِ 

   لمُ ها ، القَ V +اسمِ یجرِ  ة هللاِ ه     إرادَ تَ ز6مَ دق عَ َص تُ  إنْ   إرادة الشعبِ 

  وا  سمُ ا رَ وا و مَ طُ ا خَ مَ  ارَ هَ و انْ ... ف"انَ     ا رجلٌ ــــ قالهَ  و نونٍ  ــــ "افٍ  ینَ ا بَ مَ 

   مُ نَ ها َص حر8ِ ي مَ فِ   اإلدارةُ وَال           انتها  في "نَ  هامٌ سِ  امُ هَ ال السِ فَ 

   ا حرمُ إنهَ ...یها فِ  ، ال رجَس  و ال ابن صهیون 9سعى في قدستها    +الرجسِ 

   قمُ لتَ تَ  اسماعیلُ  ما بثَ ت لِ احَ ة     رَ وعَ رَ ى مُ وسَ بها مُ  اهُ َص ى عَ قَ ألْ 

  وا لمُ ن ظَ وا ومَ ارُ من جَ  ن آل فرعونَ ه     مِ اتِ ارَ رَ ، و ألقى في قَ  صمَ الخَ  Sَ شَ 

   ، ینتقمُ  المس"ینَ  المعدمُ  فاست9ق}َ     مْ هُ عرشَ  س"ینِ لى المِ وا عَ قامُ ن أَ ومَ 

 َVه الق9مُ و +ِ مُ سْ ، تَ  ا وطنٍ وال "+َ  ه    اصرُ 9ه نَ ا ، فِ شع+ً  هللاُ  لن یخز   

   صمُ عتَ ــــ مُ  ارَ ه األنَص انَ خَ  ذْ ــــ مُ  +اهُ لَ      ، في وطنٍ  العربِ  ى نداءُ شَ الَ و ال تَ 
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   مُ ظْ +ه النَ  ، قامْت  على اشتراك9ةٍ     في زمنٍ  اعُ وال استقر +ه اإلقطَ 

   !! وارمُ ا حَ زهَ من خبْ م ل ، "َ نابِ ى السَ قَ سْ هم   تَ عاف ، من عروقِ ِض  تكانَ و ال اسْ 

   مُ 9ه ، و ال خدَ فِ  رةَ اِص 9َ ال قَ ة     فَ 9َ واسِ وان سَ إخْ  اس في الحSِ و النَ 

  ؟ و النعمَ  اقَ األرزَ  رُ حتكِ تَ  عضِ ا    لل+َ مَ ، فَ  الدِ ال+ِ  ناءِ ألبْ  یر ال+الدِ خَ 

  م نَ ه الغَ Z +ِ رَ شْ ما تَ +ِ  عافِ الِض  Sَ ه   حَ +ِ  امُ سَ ، 9َ  هدَ ى ، عَ َض مَ  ح9مٍ إلى جَ 

   مُ مَ نا ، الهِ اقِ في أعمَ  حركَ ى تَ هم     متَ هدُ جُ  اءِ نَ حْ ى الشَ علَ  اصر6نَ 9ا قَ 

  ت و النقم الَ 9ْ نا الوَ بِ  ْت اطَ حَ أد ا ؟   و قَ رنَ مائِ لى َض في الجَ  9ق}َ ى تَ تَ مَ 

  ! وا ؟دمُ نآ ، هَ ادوا البَ ا شَ لمَ ه ، "ُ ناؤُ ام بنا المجد في وطن    أبْ تقَ ى اسْ تَ مَ 

  ؟ ختصمُ نَ  إسرائیلَ  في شدقِ  حنُ ا    و نَ ل وحدتنَ رائیِ اسْ  بُ رهَ تَ  یَف "َ  أمْ 

  انقسموا  تعمرَ المسْ  دُ ، یَ  مْ هُ متَ سَ إن قَ    له ت+عٌ ، أهْ  ظامُ نِ  ى استمرَ متَ 

  ؟ مُ مَ و الذِ  "ارُ ا ، األفْ هَ وقِ في سُ  +اعُ تُ     اومةِ ي مسَ ، فِ  +الدُ  تقلْت ى اسْ متَ 

  ؟ حترمُ نَ  هللاِ  ا ، لعهدِ قینَ +َ  هلْ فَ ا  ینقذنَ  هللاِ  دُ وعْ  وْر لفُ د بِ وعْ  نْ مِ 

  دمُ ا النَ یرنَ لى تقِص ا ، عَ رانَ هل عَ  ؟   أمْ  وعظةً مَ  امُ ن األ9َ ا مِ ینَ ل وعَ هَ  أمْ 

  ؟ مُ مَ ها شَ ؤُ ا ملْ دادً ا شِ س+عً  شSُ ا    9َ زائرنَ ي جَ ا فِ ا ، "فاحً رنَ وهل نَص 

  ! غمُ ا و ال النَ هَ غنیِ تُ  ها   فال األناشیدُ نجدُ نُ  ال +العطفِ ... و النارِ  الِ +المَ 

   لمُ اء و الكَ الجوفَ  بُ طَ و ال الخُ .. اا    نصرً بهَ كسِ تَ  واتِ لى األمْ عَ  ةُ الَ و ال الَص 

   یلتئمُ  ربِ العَ  ر جرحَ زائِ الجَ  ي     أرضِ و فِ  لیلُ ا و الجَ ح9فَ  ي الجزائرِ فِ فَ 
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   ! طرمُ ْض ، تَ  الحربِ  ، نارُ  و في الجزائرِ      م ، عربٌ مئن على استقاللهِ 9طْ  لنْ 

  ظم ُ تنتَ Z سَ برَ الكُ  فالوحدةُ  أَس 9َ  ها   الَ ائدَ Z ، و قَ برَ الكُ  حدةُ ائد الوِ 9ا رَ 

   ! ... لمُ ها الظُ ى +عدَ جلَ تَ ...  ا هللاُ هَ ادَ أرَ     تجر8ةِ ا إال لِ اتنَ اسَ ما انتكَ فَ 

  .. نلتحمُ  ل األخطاءِ م على "اهِ و "َ      ، من +عد تفرقةِ  قْت دَ َص  فةِ ألْ  مْ "َ 

   ا ، رحمٌ البنَ في أْص  ا     و للعرو+ةِ یدتنَ من عقِ  "نَ ، رُ  العرو+ةِ  هدُ عَ 

   رمُ ها العَ یلُ رV سَ جْ ـــ یَ  9عربُ  داءَ ا     ــــ فِ فور دمً د تَ زائر أك+اَ ي الجَ و فِ 

   مُ و القمَ  احَ ل9عرب فیها ، السَ  ثأرُ تَ       بر واه9ةٍ ، عَ  د صدقٍ ها یَ وا لَ دُ مَ 

   مُ تتَ خْ یَ  لِ الذُ  هدُ زائر ، عَ ي الجَ نا    و فِ تْ العرب +اغَ  ، ذئبٌ  الجزائرِ  منَ 
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   : 70ص"شاكر الفضل ل.س .عدم ش"را " 5عنوان ) 05(قصیدة رقم 

  Z "رَ ذِ  مدَ ألحْ  نْ وها إذَ لدُ ا    خَ 9عدم ش"رً  َس ل9َ  الفضلِ  رَ اكِ شَ 

   سطْر  الیومَ  الجزائرِ  في "تابِ          ها نْ مِ  یلَ الجِ  أْ 9قرَ لْ وَ ا ، وهَ بُ و اكتُ 

   ! ارَ ا األبْ ا9َ حَ الَض  مزُ ا رَ حا9َ ا    و الَض حا9َ ید الَض و عِ و هُ   وا الیومَ رُ وذ"ُ   

  ا هرَ شَ  ومَ ا الیَ هَ خالَ ا تَ الدً ا   و جَ ا جهادً اهَ َض د قَ قَ  ینَ الثِ و الثَ 

  ا رً طْ عِ  زائرِ Z الجَ رَ ي ذَ وا فِ رُ نشُ ا    تَ وهَ رُ شُ إن تنْ  +الجدِ  راتٌ امِ عَ 

  ا  األغرَ  ان و الكتابَ ثمَ V و عُ ـــادِ       ـو النَ  و ال+صائرُ  او9مُ قَ التَ و 

  ا ا و طهرَ نورَ  ي  تف9ُض انِ "المثَ     ، بواقٍ  انِ على الزمَ  اتٌ الدَ خَ 

  ا ا و ف"رَ حفاظً  ادقتُ ها َص بَ  ز   مَ وح العَ ى إذا طَ طَ الخُ  ادقاتُ َص 

  Z غرَ ،أَ  لب المطامعِ خَ  مْ ا و "َ 6ـــــ         ــــهَ غرِ تُ  ال المطامعُ ، فَ  صالحاتٌ 

  ا  و خسرَ ضالًال  اعي ، "انْت في المسَ     ل9الً ح دَ الَ ك الَص م 9َ ا لَ و إذَ 

  ا ،وقرَ  عبِ على الشَ  انْت ، "َ  و عقلٌ  وفیــــ      ــSَ ا أخطأ الق9ادة تَ و إذَ 

  ا و شرَ  ، و9الً  املینَ ر العَ شِ ا      +َ تاتً شَ  اون "انو ا العاملُ و إذَ 

  حرZ ، یتَ  هُ ندَ جُ  ختارُ یَ  حینَ       عبٍ لشَ  قاءُ ال+َ  9"تبُ ا مَ إنَ 

  ا رَ اش حُ ه عَ ، ضمیرَ  V ضمیرٍ ذِ      ، لحرٍ  الخلودَ  ا 9"تبُ إنمَ 

 ْSا رَ حْ وه سِ نُ ، ظَ  ا ، "الوحيِ 9ً دسِ ا    قُ عرً شِ  لصتَ أخْ  ف9كَ  إ9ه توفی  

  ا ، ما قلت شعرً  ا في المد9حِ ا    أبدً أمیرً  في القر6ضِ  ا ، إن "نتُ أنَ 
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  Z ترَ تَ  عبِ ، في الشَ  ئت +المعجزاتِ عرV     جِ الة شِ وا ، رسَ رُ و إذا أن"َ 

  ا هرً ، قَ  عرِ ارة الشِ نا إمَ بْ َص ا   فاغتَ ذ قهرً ؤخَ تُ  ینا الحقوقَ رأَ  دْ قَ 

    ! Z رَ حْ أَ  لكَ ن بذَ ، 9"ُ  دمْ تقَ ینتزعه    یَ  نْ وآ ، فمَ ا اللَ قنَ و رشَ 

  ا اس ذ"رَ ي النَ ، فِ  رفعوا للنبوغِ تَ     لمْ  ، إنَّ  أیها الناُس  الناَس  ستمْ لَ 

  ا "رً لمنا و فِ ى ، و عَ هَ جى ، و النُ الحُ  یــــــــ     ــــــــــهِ وا فِ كرمُ تَ  أحمدَ  ومَ وا الیَ رمُ "َ 

  ا استقرَ  ي ال+الدِ ، فِ  اهْ نفَ مَ  عدَ +َ     نز6الً  تكرمونَ  ومَ تم الیَ لسْ 

   ! رآخْض  إن الجزائرَ : ا تونس9ً      بوهْ حسَ تَ  ا ، و إنْ هَ صلبِ  نْ و مِ هُ فَ 

  ا "فرً  الذلُ  +حَ مد أْص  قربَ  ا     رِ عد الدَ ، و +َ  وهُ قر8ُ ، فَ  وهُ عدُ أ+ْ 

  ا فجرً  هللاُ  ، س9طلعُ  ى ــــ      +عد حینٍ +الَ ي حُ 9الِ ــــ و اللَ  ها الشعبُ أیُ 

  ...ا صبرً  ت الجزائرَ اقَ فقد َض  ا       َس ا نَ ، 9َ  ي الجزائرِ فِ  وا هللاَ اتقُ 

  ا ال و فقرً ، جهَ  ا   و رماها ال+غاةُ لمً ا و ظُ فَ ، عسَ  اةُ غَ فیها الطُ  عاثَ 

 Zواستذلت رقابها ، فتراها     و هي في أرضنا ، تجوع و تعر  

  Z رَ سْ و "ِ  الح9اةَ  9ملكُ  رَ 9َص قَ     إالَ  9َس ها ، لَ اقَ أرزَ  ْت تب9حَ و اسْ 

  Z رَ شْ و تُ  +اعُ ى ، تُ "الدمَ  مٌ مَ إال    ذِ  9َس ها ، لَ وابَ نَ  ْت ترقَ و اسْ 

  ا رً دْ ا و غَ مً ؤْ ، لُ  V و الحقدُ عادِ ا     +التَ یهَ نِ فیها ، بَ  ونَ امتُ ى الشَ و رمَ 

  ا خرً فَ  الُ تَ خْ یَ  یلُ خِ ا ، و الدَ مً سلِ ا    مُ یهَ فِ  عُ اطِ قَ م ، 9َ لِ سْ ا مُ دَ فغَ 

  ا ترَ بَ  ! ائرِ زَ ي الجَ فِ  ع هللاُ مَ جَ     دْ ا قَ مَ  فرقُ تَ  فا غدْت "َ  إنْ 
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  ا ف9ه جمرً  عْ َض :  الفسادِ  بوجهِ  ــــــــــرخْ      ـــــــ م 9ْص ، لَ  رَس أخْ  Sِ الحَ ي ا فِ و لسانً 

  ا رَ سْ خُ  اءَ +َ :  هُ ع+َ شَ  انُ تَ خْ و یَ  لُ           ا    تَ حْ ل 9َ ا ، ظَ قً افِ نَ ا مُ و ضمیرً 

  رZ وم حَ ، الیَ  ا في الجزائرِ "بدً          عالجْ م 9ُ لَ  نْ ، مَ  ؤونَ ون الحَ ؤُ و الخَ 

  Z برَ "ُ  ر8كَ  آVُ :  و الدینُ  ر6خُ       ا   ، و التَ  ، و العرو+ةُ  ادِ الَض  ةَ مَ حْ لَ 

  ا رً شبْ ا فَ برً ي شِ "ِ ا ، الزَ راهَ ا       و ثَ اهَ مَ ا ، و سَ هَ اؤُ ا ، و مَ واهَ و هَ 

  ا ر شرً نذِ ، تُ  دودِ ات الجُ رخَ ا   َص اهَ م من حشَ +"ُ جِ تُ ..ا وهَ ألُ فاسْ 

  ا هرَ ، جَ  ولِ القَ  ن"رَ ، مُ  الیومَ  دفعُ یَ     م رشیدُ ف9"ُ  9َس ألَ : V ادِ نَ و تُ 

  ..راهللا أمَ  علُ یجْ سَ : م لتُ عَ فَ  وا    إنْ 9مُ تقِ ، واسْ  بین"مْ  اتَ وا ذَ حُ ألِ 
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  :574عنوان سنثأر للشعب ص) 06(قصیدة رقم 

  ؟ا شقَ ا انْ رهَ ن سِ ، عَ  اتِ لمَ الظُ  ا ؟  و هل خاطرُ ها دقَ رسَ ل جَ هَ ... األقدارِ  لوا مهجةَ سَ 

  ا؟قَ فُ األ ا ، 9صدعُ جرهَ نها فَ نفس عَ ا    تَ عمرهَ  الَ ي طَ التِ  درِ القَ  و هل لیلةُ 

  ا ؟قَ V عَ ان الذِ ذا الزمَ فنا هَ نَص ه  و أَ ائِ وَ ن غلْ عَ  هرُ ذا الدَ هَ  "فَ  لْ و هَ 

  ا؟قَ طْ ا النُ نَ ارَ جَ أحْ  V ألهمتَ الذِ  ا   ألستَ ادقً َص  اكَ هدنَ نا ، عَ دثْ حَ   !! رفمبَ نُ 

  ا ؟لقَ ا خُ نَ خلقَ ، تَ  من عل9اكَ  ْت ا    و أشرفَ نَ +أرِض  س9حَ المَ  نتَ "ُ V ، الذِ  ألستَ 

  قا الرَ  نسفُ تَ .. مآالسَ  رارَ +النا   قَ م جِ شَ  لغتَ V ، بَ الذِ  ألستَ 

  ا ؟قنَ ، و الحَ  ارُ ، و النَ  ارُ النَ  خوُض ا نَ قمنَ ا   فَ دَ على الفِ  حيٌ  الذV ، نادیتَ  تَ ألسْ 

  ا فقً ا رِ تغمرنَ  هللاِ  ا و روحُ رنَ نا    و سَ روقَ ى عُ "َ تذَ  الشعبِ  ا ، و روحَ بنَ وثَ 

  ا عقَ قه ُص عَ ْص نَ  لمَ هد الظُ ا ، نَ حنَ ها   و رُ د"ُ ا الهوان ، و نَ لى دن9َ ا ، عَ رنَ و ثُ 

  ا حقَ محقها مَ نَ  الفِ +األحْ  صفُ ا   و نعْ ر8نَ +ا +حَ ، رعْ  در األرضِ مأل َص و نَ 

  و نهزأ +األحداث نلوV عنانها    و نطوV خطى التار6خ ، نس+قه س+قا 

  رأینا أخادید الس9اسة جمة      فقمنا على أشالئنا ، نصنع الطرقا 

  انعتاق الشعب ، فوق مقاصل   فقمنا على أعوادها ننشد العتقا: و قالوا 

  ى علیها صعدنا ، نطلب العز في السمآ    و نتخذ الهامات للمنتهى مرق

  ! إذا األرض یوما ، ضاق +الحر رحبها   فل9س +ضیS الرحب ، في الق+ة الزرقآ

  إن أغلقوا +اب العدالة في الثرZ  فأبواب عدل هللا ، ال تعرف الغلقا 
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    ! فخبر بني الدن9ا ـــ نفمبر ــــ أننا     سنثأر للشعب الذV لم یزل 9شقى

  غام ، تسحقه سحقا سنثأر ، للبیت الذV "ان آهال    فرجت +ه األل

  سنثأر ، للبنت التي د9س قدسها   و دنس أحالس الخنى ، عرضها األنفى 

  سنثأر للطفل الرض9ع و قد غدا     ـــ وفي فمه الرشاش ـــ 9حس+ه رزقا 

  و للجبل9ات الحور ، شقت +طونها    و للمرضعات الغید ، أثدؤها تلقى 

  ا 9ستط9ع دفعا وال نطقا و للشیخ تؤتى زوجه و هو موثS    یراها ، فم

  سنثأر لألكواخ و الدور و القرZ     یهشمها الن+الم 9حرقها حرقا  

  و لآلمنین ، العامر6ن د9ارهم      9سوقهم للموت جالدهم سوقا 

  و لالجئین التار"ین بیوتهم    و ما ترك التخر6ب فیها ، و ال أ+قى 

  لد حن له شوقا سنثأر للحر الفدائي ، قد غدZ    ذب9حا یناجي الخ

  و للشهدآ في الساح ، 9حصدها الردZ    و تجرV دماها في ر8وع الحمى دفقا 

  و للزرع في الصومام أخرج شطأه    و ما انفك في الصومام من دمنا 9سقى 

  ا   ها سلقً لقُ نك 9سْ ها التِ ر عنْ ي     9مُ ل قر6تِ ي حقْ اء، فِ رة الف9حَ و للزهْ 

  ا رV حنقً انفجِ  +ة المستضعفِ و 9ا غْض    ةٌ لعنَ ك إن فوقَ   ! یدVف9ا أرض مِ  

  قى ل +ك األشْ ي ، و 9ِص ال+اغِ  هر +كَ ى   و 9ْص 9طهر +ك الحمَ  ! أال اضطرمي 9ا نار

  ود تغمره ع+قا العُ  نا   تحرق مثلَ أال فانفتح 9ا خلد إن نفوسَ 

  أال فارو لآل+اد ، 9ا دهر ، قصة     تفور أك+ادنا ملئت صدقا 
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  حقا ا لكم سُ د سحقَ ونا الوِ نا    لمن أخلُص علینا و فاءَ  او ابُ و قل لأللى ، ع

  تلوموننا ، أن أص+ح الشرق عوننا    و قد صار هذا الغرب ، و في حر8نا شقا 

  و في امر6"ا للطغاة حضانة    و في أمر6"ا  تصرع القوة الحقنا 

  و في مذ+ح االحالف تزهS أنفس    و تخنS أنفاس الشعوب +ه ، خنقا 

  و 9عقد +اسم العدل ، للجور مجلس     و یخرق +اسم السلم میثاقها ، خرقا 

   ! إذا "ان هذا الغرب ، للظلم معقال       فال تعتبوا المظلوم ، أن 9قصد الشرقا

  و إن نحن في الش9طان نلقى مناصرا    "تبنا مع الش9طان  في حر8نا رقا 

  ا في هزائمها غرقي فصل ، أیها الج9ش المظفر و اندفع   و خل فرنس

  ودعها  فما أ+قى الزمان لشیخها    صوا+ا و ال رأ9ا لدولتها الحمقى 

  و زلزل ص9اصها بثروتك التي  تسامت تشS الغیب في سیرها ، شقا 

  فأنت الذV ، 9ا ج9ش حررت في الورZ     شعو+ا و "انت تشتكي الخسف ، و الرقا 

  ــ 9ا حرب ـــــ الجزائر ال ت+قى و حققت في إفر6ق9ا العزة     التي بدونك ـ

  فشیذ مع الخضراء ، 9ا ج9ش الدولة    مذعمة األر"ان عروتها و ثقي 

  جزائر و الخضراء ، أختان في الهوZ   و في خالد األج9ال ، و قد "انتا رتقا 

  لنا في حمى الخضراء أهل و جیرة     "رام ، ز"ت أفضالهم و سمت خلقا 

  و رفعة       و "الروح لطفا  و النس9م إذا رقا شمائل "التوحید  ، ن+ال 

  +الد قضینا بین درس و صبوة      عهوذ  الرضا فیها ، فهمنا بها عشقا 
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  و عدنا لها ، و الشعب حطم غله    و حلS في األجواء من+عثا یرقى 

  9قود خطاه في المعارك قائدا     9علمه فیها الحصافة و الحذقا 

  نه    9شS +ه األمواج یخرقها خرقا و حزب عنید ظل 9حدو سفی

  و في المغرب األقصى ، لنا اللحمة التي      تز6د مع الدن9ا و شائجها عمقا 

  و في الشرق إخوان "رام أعزة    عرو8تنا  "م عبدت بیننا الطرقا 

  هي الوحدة الكبرZ فمن رام قطعها     فقد رام أن 9ستل من صلبنا عرقا 

  تحطم ظهره     تعش مستقال ال تضل وال تشقىهو المارد العمالق ، إن 
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  : 78ص.." و قال هللا " 5عنوان ) 07(قصیدة رقم 

  ا ؟صا+َ ا النِ لنَ  هل وفیتَ ) !مبرنوفَ (ا   ا+َ فاستجَ  لیلكَ  ار6خُ ا التَ دعَ 

  ا ؟ وا+َ الجَ  القدرِ  لیلةُ  ف"انْت      شعبٍ  نداءَ  المجیبُ  و هل سمعُ 

 ! االحجا+َ  هتكَ  هُ ل جاللُـ ا   و جَ مً نجْ  ، الم9مونُ  لیلكَ  ت+اركَ 

  را+ا السَ  Sُ تحِ ، یلْ  ا الشعبُ اهَ َض قَ    شهرٍ  ه عن ألفَ وث+اتُ  ز"ْت 

  ا ها+َ ه لَ ابلُ ، قنَ  +هُ واكِ ي     "َ ح"ِ ، تَ  اتِ سمَ القَ  كَ احِ ى َض جلَ تَ 

  ا نا+َ  دُ حَّ أَ قا ، و نطَ مَ  ومُ و أقْ     أَ وطْ  دُ اك أشَ هنَ  بناشئةٍ 

  ا ها+َ ها التِ جنتِ ي دَ فِ  بُ ا    تلهُ ا9َ شظَ  ، و انحدرْت  شهبِ ل"ا ْت مَض 

  ا طا+َ ها خِ رسلَ أهللا ،  +اذنِ    نازالتٌ  ، +الفواتكِ  مالئكٌ 

  ا +ا+َ انِص  ینصبُ  عبُ الشَ  هبَ +ا   فَ عْ شَ )  بهة التحر6رِ جَ ( و هزْت 

  ا ، قد أها+َ  +أحرارٍ ...    ها ، من "ل أمرٍ روحُ  نزلُ تَ 

  ا ا+َ الع+َ  للموتِ  یخضعنَ  فرحنَ    قاصراتٌ ، الجزائرُ  و برزْت 

  ا+ا عَ الجَ  رجرةٍ جُ  فوقَ  لSَ فانطَ   انٌ و ب9َ  لعَ لعْ من شَ  لعَ و لعْ 

  ا جا+َ من فاستَ  آها برجَ ار    رَ ران نَ رZ وهْ ن ذَ مِ  و شبْت 

   ! انا+َ رعى جَ ل ال یَ ا   على من ظَ حر8ً  9ا شعبُ  "نْ :  هللاُ  و قالَ 

   ! اى عقا+َ خشَ ال یَ  نا   على من +اَت عوْ  9ا ربُ  "نْ :  و قال الشعبُ 

   !! اا+َ جَ العِ  بَ جَ العَ  أحدْث  رارَ ،   قَ  بَّ و رُ  من شعٍب  ان و "انَ ف"َ 
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  ا را+َ ا اضطَ في س9استهَ  هناكَ       ى   ا و ألقَ الدن9َ  دوخَ  جهادٌ 

  +ا ها انقالَ ن ح"ومتِ مِ  و أوقعَ ...   ا ا فرنسَ ن ص9اصیهَ مَ  و زلزلَ 

  ا +َ الَ تها غِ عزَ  تفتكُ  مضْت ...   V في +الدِ  للكرامةِ  و حربَ 

  ا+ا  S الحسَ الحَ  غاضبٌ  نها    یناقُش عَ  ، ینوبُ  اُص الرَص  و أودْت 

  ا+ا ره نقَ ناظِ  دل فوقَ ى     و أسْ نابل تعامَ القَ  فأ9قضْت 

  ا+ا ه الرقَ ال لَ ، و استمَ  +الل   فأذنَ  مسعودَ  بئرَ  جرَ و فَ 

  ا م الغالي الترا+َ +الدَ  و "بر للجهاد بها ، فقمنا نخضبُ 

  ! ا+ا+ً  ها ، للخلدِ نا بِ تحْ ا     و فَ رقً طُ  ا ، للمجدَ شققنا فوقهَ 

  ا 9ا+َ ا انسِ ثروتنَ  ابُ بها تنسَ      عدنٍ  ا جناتُ و في صحرائنَ 

  ا ها الغرا+َ عن مواقعِ  نطاردُ     Z "نوزٌ برَ ا الكُ حرائنَ و في َص 

  ا+ا بها و طَ  راقَ :  الذهبینِ  "الَ     ،و تمرٌ  ا ، تبرٌ حرائنَ َص  و في

  ا بها الر"ا+َ  ح7َ : لكینِ "ال المَ    رٌ و سحْ  عرٌ ا شِ و في صحرائنَ 

  و في صحرائنا ادب و علم    ز"ا بهما المثقف و استطا+ا 

  ا+ا ها ح+َ +ه ، نواعرُ  تفورُ      ظلیلٌ  و في واحاتنا ظلٌ 

     ا+ا العذَ  ه األحادیثِ نطارحُ     منیرٌ  ائها قمرٌ و فوق سمَ 

  ا   ا+َ جد احتسَ وت قد سَ ا هارُ لهَ     عیونُ  سْت جها ، انبخ9امِ  و تحَت 

  ا ا+َ ا ، لعَ الت من فم الدن9َ أسَ        ها انبجست عیونٌ خ9امُ  و تحَت 
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  ا+ا ر المذَ ، و التبَ  ون السحرِ رآ    فنُ ها ، و سمَ أسمرِ  عشقنا عندَ 

  ا الذها+ا ا   توعه  ف9منعهَ مً مس، سِ  رملها الذهبيُ  یراقُص 

  ال+ا هما طَ أر بینَ و "ان الثَ     اقٌ ، جرZ س+َ  و بین غزالتینِ 

  ا+ا و الرَض  جُ وذَ ت الفلَ فأسقطَ     9الً ذرآ نخِ م العَ و هزت مر6َ 

  ا ن بها انس"ا+َ ها ، انس"بَ الجَ عسَ     مشرقاتِ  ن ، "المجرةِ عراجِ 

  ا الر8ا+َ  الغمِ  من فمِ  ا    فینطSُ نا9ً  الغنامِ  تحتَ  یدغدغُ 

  ا شرا+َ  ، 9غترفُ  ا    و +الكفینِ ساقً  الحلوِ  ي الغدیرِ ي فِ یدلِ 

  ا+ا أله متَ 9سْ  ي   له العرُش ه ، یناجِ افتِ ي +حَ و 9ستلقِ 

  ا+ا الذئَ  ، مذ ألفَ  اف الناَس ى    9عَ حَ ، أْض   في الفلواتِ  العینِ  قر6رُ 

  ا الصحا+َ  ا ، وال خانَ ا     وال "ذ+ً ه نفاقً V ، بجنتَ فما یدرِ 

  ا ل العرا+َ ، و الخیْ  یناغي الع9ُس      ، حادَ  البترولِ  منا+عِ و فوق 

  +ا+ا لها الیَ طوV في مراحِ دو   فتَ 9شْ  شوانُ و على خطواتها نَ 

  ا ذا+َ یها العَ و ینسِ  وV     فتنس9هِ ي نشْ ي ، و هِ انِ األغَ  تساجلهُ 

  ا+ا ؟ الشعَ  أم دسنَ  ى    أدسن الشعبُ عَ سْ ا ، و هي تَ ا9َ طَ درV المَ ا تَ فمَ 

   !! االصعا+َ  مةِ ي في المنظَ 9القِ       شعبٍ  ها استقاللَ و تحت نعالِ 

  أجانبها ـــ إذا انتصرت ــــ ت+ا+ا      ىیلقَ  سوفَ  في الجزائرِ : الوا و قَ 

  ا ذا+َ ا "ِ ، أبدَ  همْ حدیثُ  و "انَ           م دلیلَ بوا و مالهُ هم "ذَ 
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  ا+ا نا و الكتَ وا التار6خ عَ نا     سلُ ، إذا ح"مْ  العادلونَ  و نحنُ 

   ! اا ال اكتسا+َ ا     ألفنا الصدق ، ط+عً ادقون ، إذا نطقنَ و نحن الَص 

   ا، و الل+ا+َ  ، و الشرفَ  ا النبلَ ا      ورثنَ ، إنَّ  ادنا األشرافُ و عن أجدَ 

  حا+ا هم الرَ نا في وجوهَ +سطْ ...  وا ، إذا استقامُ  للضیوفِ  "رامٌ 

  +ا+ا نحترم الصوامع و القِ  ا    وانَ في حمَ  9سةَ الكنِ  و نحترمُ 

  ا ا+َ ا انتسَ همَ ، بینَ  د ، نس+ا لع9سى   و "ان الحSُ و "ان محمَ 

  ا ا و عا+ً ه ، م"رً ر قومَ ي     و حذَ ر +التآخِ ى "ان 9أمُ و موسَ 

  ا دوا الثوا+َ لوا تجِ ا ، واعمَ رامَ وا   "ِ أق9مُ : بها  فقل للنازلینَ 

  ا را+َ الخَ  ها یلSِ بِ  ن 9م"روا   فمَ ا استر6حُ بهَ  و قل للماكر6نَ 

  ا ا+َ حَ ا انسِ ل عن معاقلنَ ا   و عجِ سر6عً  دْ عُ :  المعطرِ  و للجندِ 

  ا صا+َ ا و اغتِ ، قهرً  عبِ اني الشَ S    أمَ ل و حقَ َص : و للج9ش المظفر 

   ! حا+اوات السَ مَ في السَ  ا   و داعْب رف9عً  لحْ :  المنورِ  لمِ و للعِ 

  ا+ا   ا مهَ یتنَ عن قِض  عْ رافِ ا    و نصیرً  مٌ دَ :  و للشرق المؤزرِ 

  ا+ا ، ال عتَ ) ح"ما(ا      نر6د لد9ك إنّ :  الدوليِ  للمجلسِ  و قلْ 

  ا ا+َ ا انتخَ بثورتنَ  و لم نقصدْ       على إطارِ  الدماءُ  رْت فما جَ 

  ي و حابِ ) ممولها(ا    و إن دارZ را9َ ا البَ یتنَ قِض  و ما جهلْت 

  ا  وا+ً وا َص لى قالُ األا ي    مودتنَ افِ وس7 ، نَص  ةٌ و إنا أمَ 
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  ا ا+َ ش+َ  ، و امتلئْت  على األشالءِ    قامْت  للمجدِ  و إنا أمةٌ 

  ا ا صال+ً ا و أضالعً ا حرً ا   دمً ا قدمنا ورثنَ أصالبنَ  و عنْ 

  ا+ا ا غَض غى ، أسدً لنا في الوَ ا    وَص ا صقورً اقلنَ ا من معَ نزلنَ 

  ى غابَ من تَ  ا الرسالةَ نَ ا   و بلغْ ا "رامً نَ نا متْ و في استقاللَ 

  ا       و جددنا له9"له إها+ا وجهً  و قبلنا من التار6خِ 

  ا+ا رنا ارت9َ لنا "َ  فلم نتركْ     ، معجزاتٍ و جئنا +الخوارقِ 

  +ا ، قاَ  ر6رِ حنا من التحْ ا   فأص+َ دأ+َ ) ثالث سنین(ناها و خْض 

  ا ا+َ ى لسلطتنا اقتَض و ال نرَض    ا ة ، و غبنَ ى ، مساومَ فال نرَض 

  ا مت لنا الدن9ا منا+َ انا   و لو قسَ ا في حمَ ي ، شر6"َ نرِض و لن 
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  :    83ص" أال إن رDك أوحى لها "5عنوان  )08(قصیدة رقم 

  ها  الَ لزَ زَ  ا    فزلزلت األرُض هَ زلزالَ  زلزلَ  مُ اإلثْ  هوَ 

  أثقالها  األرُض  ْت أخرجَ هم    فَ قالَ اس أثْ لها النَ و حمَ   

  ها الَ مَ : ارً اخِ ا سَ هَ لُ ائِ 9سَ     هِ في حمقِ   آدمْ  ابنُ  و قالَ 

  ها والَ ، و أهْ  ح9مَ اكي الجَ حَ تُ     رجةٍ  عنْ  وا األرَض ألُ تسْ  فالَ 

   ! اهَ ى لَ ك ، أوحَ ر8َ  إنَ  أالَ ....  ى لكمْ أوحَ  إبل9َس  أال إنَ 

  ا هَ ي لَ صغِ 9ُ  كُ م 9َ ، لَ  آ9كَ +ِ    ابثٍ م عَ "َ  ! 9ا ربُ  تعالیتَ 

  الها أوَص  عْت ، قطَ  اكَ حدَ تَ     أنفٌس م "َ  ! جاللكَ  و جلَ 

  ا هَ والَ أحْ  9ا ربُ  غیرْت ا   فَ ا بهَ مَ  غیرْت  أممٌ  مْ و "َ 

  ها الَ مَ ال أعْ لزَ رZ في الزَ تَ    ا فغدْت الهَ +أعمَ  و زلْت 

  لَها لى م أوْ ا ثُ ى لهَ أولَ ا    فَ دهَ إلى رشْ  وبُ اها تثُ عسَ 

  ها "الَ أنْ  األرُض  بْت د َص ي     فقَ عِ ماء اقلِ 9ا سَ  أالَ  ! اانَ أمَ 

  ها فالَ ، و أطْ  ا ال+الدِ +ا9َ ي     َص لعِ ال تبْ  ! ماكِ رحْ  و 9ا أرُض 

  ا ى لهَ یرثَ  ادَ ر6قك أك+َ ي      طَ فِ  ، إنَّ  ، و احتشمْ  قْف  یلُ و 9ا سَ 

  ا هَ الَ سَ غَ  ئَت ، قد جِ  ماتَ  منْ "َ     یهمْ ـــ حَ  ك ـــ و الناُس أنَ "َ 

  ا ؟الهَ ا نَ زائر ، مَ ى +الجَ فَ رZ    "َ ا جَ ى مَ فَ ل "َ هَ  ! ىفَ Z ما "َ رَ جَ 

  ا ؟هَ مالَ ب أحْ طْ ا خَ 9َ  رَ تَ  ألمْ  ال    دِ V ال+َ هذِ ا بِ فقً رِ  ! و 9ا خطبُ 
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  ا ؟هَ 9الَ ، أذْ  للموتِ  ررَ جَ تَ     ، و فقرٍ  هلَ جَ  ا بینَ رهَ تَ  مْ ألَ 

  ها هالَ 9ه ، جَ فِ  ْت فوَض  ا     و قدْ رهَ في أمْ  مُ عل الغشْ ا فَ و مَ 

  ها الَ ذَ أرْ  ة         تولى الق9ادةَ العآل ، أمَ S تحِ فلن تسْ 

  ها أ+طالَ  الضفادعَ  تعدُ  دٌ      الَ ، +ِ  ال+قاءَ  و "یف تر6دُ 

  ها اللَ ار ، دَ ها َص الدَ ا     و جَ رهَ أمْ  ب+الغةٍ  ْت و ل9سَ 

  ا هَ وحالَ أَ وم ، عن القَ  خففُ مآ     تَ ف السَ دوا أكَ ال ، مَ ذوV المَ 

  ا الهَ آجَ  ، تصارعُ  ج9اعٌ     فاة ٌ عراة حُ  قومٌ  يِ ي الحَ ففِ 

  ا هَ اللَ أطْ  ندبُ ، تَ  اجرَ حَ وZ     مَ ء سِ شيِ  دوا "لَ هم فقَ 

  ها طالَ ــــ هَ  ومَ ها ـــ الیَ طاردُ تُ     لْت مآ أرسَ السَ  ، حتىَ  ه9اكلَ 

  ا لهَ ماثِ تُ  من الناسِ  امْت أقَ     ي زلزلْت التِ  ال+الدَ  "أنَ 

  ا هَ ، أش"الَ  الحضارةُ نما      تر6ك رZ َص ، تَ  في "ل شبرٍ فَ 

  ها الَ فَ ، أقَ  ورِ وا على الدُ وا      و شدُ هم أمس"ُ إذا جئتَ  و قومٌ 

  ا دZ لهَ ، ینْ  بین المروءةِ جَ  قها      ٍت ي مو+ِ ار6ع ، فِ ، مسَ  "رامٌ 

  ا هَ والَ أمْ  مسكُ ، تَ  عبِ ا   عن الشَ فسَ دV ، أنْ ُص نات احْ ا لعَ ف9َ 

  ا الهَ آمَ  رِ دوا للجزائِ عشرا     غَ دV ،  مَ اعُض  لواتُ و 9ا َص 

  ها ح9ا لَ و نَ  موتُ نَ : وا الُ دها    و قَ ى ، على عهْ ن+قَ سَ : وا و قالُ 
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