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  ::::امللخامللخامللخامللخصصصص

    يسعيسعيسعيسعىىىى هـ هـ هـ هـذذذذا املقـال ٕاىل تا املقـال ٕاىل تا املقـال ٕاىل تا املقـال ٕاىل تتتتتبـع إالحـا³بـع إالحـا³بـع إالحـا³بـع إالحـا³
�ٔالسامء املوصو³ يف ديوان اجلزائر لسلÐن �ٔالسامء املوصو³ يف ديوان اجلزائر لسلÐن �ٔالسامء املوصو³ يف ديوان اجلزائر لسلÐن �ٔالسامء املوصو³ يف ديوان اجلزائر لسلÐن 

ٕاذ ٕاذ ٕاذ ٕاذ متمتمتمتـــّزي ـــّزي ـــّزي ـــّزي حبحبحبحبســـن اختيـــار إالحـــا³ ســـن اختيـــار إالحـــا³ ســـن اختيـــار إالحـــا³ ســـن اختيـــار إالحـــا³     العيالعيالعيالعيىسىسىسىســــــــــــ
املناسـبة للماكن أالمثل املناسـبة للماكن أالمثل املناسـبة للماكن أالمثل املناسـبة للماكن أالمثل حبحبحبحبسب مـا يقتضـيه سب مـا يقتضـيه سب مـا يقتضـيه سب مـا يقتضـيه 

    املرعية مبـااملرعية مبـااملرعية مبـااملرعية مبـامقام المقام المقام المقام ال;;;;م وأالم وأالم وأالم وأالغغغغراض الشعرية راض الشعرية راض الشعرية راض الشعرية 
ٔاضفٔاضفٔاضفٔاضفىىىى عىل مقطوعاته مسحة جاملية ووصل  عىل مقطوعاته مسحة جاملية ووصل  عىل مقطوعاته مسحة جاملية ووصل  عىل مقطوعاته مسحة جاملية ووصل 
بــني ٔابــني ٔابــني ٔابــني ٔاططططــراف لكامــراف لكامــراف لكامــراف لكامهتهتهتهتــا املنســاقة يف انســـياب ــا املنســاقة يف انســـياب ــا املنســاقة يف انســـياب ــا املنســاقة يف انســـياب 
ــدا  ــا واح ــدا  خمرج ــا واح ــدا  خمرج ــا واح ــدا  خمرج ــا واح تتتت خمرج ــ ــرج ــرج ــرج ــة خفخفخفخفرج ــة مســـبوكة حمبوك ــة مســـبوكة حمبوك ــة مســـبوكة حمبوك مســـبوكة حمبوك
وربط وربط وربط وربط لكلكلكلك ذ| �ملر ذ| �ملر ذ| �ملر ذ| �ملرىمىمىمىم أال أال أال أالمسىمسىمسىمسى وهـو ن وهـو ن وهـو ن وهـو نرصرصرصرصـة ـة ـة ـة 

        ....ثثثثروة اجلزائر العظمروة اجلزائر العظمروة اجلزائر العظمروة اجلزائر العظمىىىى
        
  
  
  

    

AbstractAbstractAbstractAbstract:::: 
TTTThhhhis article seeis article seeis article seeis article seekkkks to trac ts to trac ts to trac ts to trac thhhhe e e e 

process of sprocess of sprocess of sprocess of suuuubordination tbordination tbordination tbordination thhhhrorororoughughughugh t t t thhhhe e e e uuuuse se se se 
of of of of relatirelatirelatirelativvvve pronoe pronoe pronoe pronouuuuns in Sns in Sns in Sns in Suuuuleiman leiman leiman leiman 
EEEElAissalAissalAissalAissa''''s poems entitled "Diwan s poems entitled "Diwan s poems entitled "Diwan s poems entitled "Diwan 
EEEEllllJJJJaaaazzzzairairairair""""....    i.ei.ei.ei.e    collection of poems collection of poems collection of poems collection of poems 
dedicated to Aldedicated to Aldedicated to Aldedicated to Alggggeria. eria. eria. eria. EEEElAissalAissalAissalAissa''''s poems art s poems art s poems art s poems art 
cccchhhharacteriaracteriaracteriaracterizzzzed bed bed bed byyyy t t t thhhhe appropriate and e appropriate and e appropriate and e appropriate and 
sssskkkkillfillfillfillfuuuul l l l uuuuse of sse of sse of sse of suuuubordinationbordinationbordinationbordination....    wwwwhhhhicicicichhhh    
meete tmeete tmeete tmeete thhhhe poete poete poete poet''''s ts ts ts thhhhematic and stematic and stematic and stematic and styyyylistic listic listic listic 
aimaimaimaimssss....    tttthuhuhuhus endowins endowins endowins endowingggg    hhhhis poems witis poems witis poems witis poems withhhh an  an  an  an 
aestaestaestaesthhhhetic toetic toetic toetic touuuucccchhhh. T. T. T. Thhhhis stis stis stis styyyylistic delistic delistic delistic devvvviceiceiceice....    
moreomoreomoreomoreovvvverererer....    creates a creates a creates a creates a hhhharmonioarmonioarmonioarmoniouuuus s s s 
eeeeququququiiiivvvvalence and correspondence between alence and correspondence between alence and correspondence between alence and correspondence between 
vvvvocabocabocabocabuuuularlarlarlaryyyy....    wwwwhhhhicicicichhhh in t in t in t in tuuuurn reinforces trn reinforces trn reinforces trn reinforces thhhhe e e e 
cocococohhhhesiesiesiesivvvve and coe and coe and coe and cohhhherent teerent teerent teerent texxxxttttuuuure of tre of tre of tre of thhhhe e e e 
poems. In doinpoems. In doinpoems. In doinpoems. In doingggg so so so so....    tttthhhhe poet e poet e poet e poet 
consconsconsconsolidates tolidates tolidates tolidates thhhhe oe oe oe ovvvverall terall terall terall thhhhemeemeemeeme....    i.e. ti.e. ti.e. ti.e. thhhhe e e e 
gggglorificatio of tlorificatio of tlorificatio of tlorificatio of thhhhe Ale Ale Ale Alggggerian Reerian Reerian Reerian Revvvvololololuuuution.tion.tion.tion.    
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        ::::توتوتوتوططططئةئةئةئة
جيدر بنا قبل التعرض ٕاىل رصد أالسامء املوصو³ يف املدونة ودراسـهتا وحتليلهـا ٔان نبـدٔا 

وكذ| أالسـامء املوصـو³ وبعـد ذ| ٔاوال بلمحة موجزة حول مفهوم إالحا³ مث حتديد ٔانواعها 
نبحث يف دراسة تU النصوص الشعرية لتوضيح مدى ٕاسهام املوصوالت يف تنظـمي ٔاجزاهئـا 

  .ببعض حىت تغدو Vُّ موّحدا بعضها وربط
    : : : : "Reference"إالحا³ إالحا³ إالحا³ إالحا³  ----1111

الواقع ٔان مفهوم إالحا³ قد تغـري بـدءا مـن دخـو7 ميـدان اللسـانيات النصـية؛ فـاملفهوم 
ٔاما املفهوم النيصـ ا�ي يـرتدد . ي لها هو تU العالقة املوجودة بني أالسامء ومسمياهتاالتقليد

وسـيa من وسائل ال&سك النيص فقد عرفها ) إالحا³(عىل ٔالسـنة علامء النص وذ| بوصفها 
العالقة القامئة بني العبارات من ¬ة وبني أالشــياء واملواقـف يف العـامل «: بأهنا" دي بوجراند"
مبعىن ٔان هناك عنارص يف النص ال يـمت فهمهـا ٕاّال مـن  )1(»ار� ا�ي تشري ٕاليه العباراتاخل

  .خالل ربطها �لسابق والالحق داخل النص ٔاو ربطها �لعامل اخلار� خارج النص

تركيب لغوي يشـري ٕاىل جـزء «عن إالحا³ ويه عنده " Murphyمرييف "وقد حتدث 
وذ| ٔان عنًرصـا معينًـا يف  )2(»ا�ي يتبعـه ٔاو ا�ي يليـهما ذكر رصاحـة ٔاو مضنـا يف الـنص 

النص يعمتد عىل عنرص آخـر يفرسـه ويفـك شـفرته حيـث ال يفهـم أالول ٕاال �لرجـوع ٕاىل مـا 
  .حيال عليه

عالقة دالليـة ال ختضـع «ويشرتط يف إالحا³ التطابق ا�اليل بني طرفهيا فهـي عبارة عن 
داليل؛ وهـو وجـوب تطـابق اخلصـائص ا�الليـة بـني العنرصـ لقيود حنوية ٕاال ٔاهنا ختضع لقيـد 

؛ ٔاي ال بـد مـن مطابقـة طـريف إالحـا³ يف اخلصـائص ا�الليـة )3(»احمليل والعنرص احملال ٕاليـه
  .سواء اكنت قبلية ٔاو بعدية

ٕاحــا³ُ خــارج الــنص ٔاو إالحــا³ اخلارجيــة وتعــرف : تنقســم إالحــا³ ٕاىل نــوعني رئيســني
؛وذ| �عتبـار ٔان اللغـة حتيـل دامئـا عـىل ٔاشــياء وموجـودات "Exophora: "اصطالحا بــ

فيتطلــب مــن " Situational" "املقاميــة"وتســمى ٔايضــا بـــ ) خــارج اللغــة(خــارج الــنص ٔاو
وٕاحا³ داخـل . ليهاملسـمتع ٔاو القارئ ٔان يلتفت خارج النص حىت يتعرف عىل اليشء احملال ع 
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فتتحقق " Endaphora"وتعرف اصطالحا ) داخل النص ٔاو داخل اللغة( النص ٔاو داخلية
 )4(ٕاىل ما سـبق ٔام �ٕالشارة ٕاىل ما سوف يأيت داخل الـنص لرجوع�داخل النص سواء ٔااكن 

فهـــي عكــس أالوىل ويه بــدورها تنقســم ٕاىل ٕاحــا³ قبليــة  "Textual" "�لنصــية"وتعــرف 
  .)5(حتيل ٕاىل مذكور سابق وٕاحا³ بعدية حتيل ٕاىل مذكور الحق

    ::::»مس املوصول»مس املوصول»مس املوصول»مس املوصول ----2222
»مس ا�ي ال يــمت بنفســه ويفتقــر ٕاىل Vم بعــده «و»مس املوصــول عنــد النّحــاة هــو 

أالسـامء التامـة وجيـوز ٔان يقـع فـاعال اكن حمكه حمك سـائر  تصa به ليمت اسام فٕاذا مت مبا بعده
فسـميت أالسـامء املوصـو³ بـذ| ٔالنّـه يلز�ـا Vم  )6(»..ومفعوال ومضافا ٕاليه ومبتدٔا وخـربا

بعدها هو من متام معناها فهـي ٔاسامء مهبمة Àقصـة اّ�ال³ حتتـاج ٕاىل مـا يزيـل ٕاهبا�ـا ويـوحض 
aي( فـٕاذا قلـت املقصود مهنا فال يتّضح معناها ٕاّال ٕاذا وصـلت �لّصـ�مل يفهـم املعـىن )جـاء ا

�ييييجاء : املقصود ٕاّال ٕاذا جئت �لّصiٔ aن تقول���: وقيل ٕاّن امس املوصول هو )7(ٔالقى اخلطبة اااا
امس غامض مهبم حيتاج دامئا يف تعيني مدلو7 وٕايضاح املراد منه ٕاىل ٔاحد شـيئني بعـده؛ ٕامـا «

و امس غـامض املعـىن مـهبم ا�ال³ وهـذا فه )8(»مجa وٕاما شـهبها وVهام يسمى صa املوصول
ابـــن "مـــا جيعـــa دامئ الـــّربط بعنرصـــ آخـــر يزيـــل مغوضـــه ويـــوّحض داللتـــه حيـــث يقـــول 

املوصول وحده امس Àقـص ٔاي Àقـص ا�ال³ فـٕاذا جئـت �لصـa قيـل «): ه643ت"(يعيش
| وذ )10(»املوصول مـا ال يـّمت حـىت تصـa بـ;م بعـده }م«: وقال ٔايضا )9(»موصول حينئذ

 .ٔالن الغرض �لّصa وضوح املوصول وتفسريه

وتأيت أالسامء املوصو³ لكها مبنية سوى اليت تـدل عـىل املثـىن فٕاّهنـا تعـرب ٕاعرابـه حنـو 
  :قو|

  

يّمت ٕاّال �لّصa ٕاّن املوصول حيتاج ٕاىل ما يزيل ٕاهبامه ويوحض مقصوده وهذا ال : كام قلنا
وال جيوز حذفها ٔاي  )11(»فاملوصول ما ال يكون جزءا }ما ٕاّال بصa وعائد«) صa املوصول(

جبمa " سيبويه"الّصa ٕاال ٕاذا دّل علهيا دليل ٔاو ٔارشدت ٕالهيا صa ٔاخرى وقد ّمساها 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه أاللف

 .()جنحا ال�انجاء 
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ويشرتط يف الّصa ٔان تكون مجa ٔاو شـبه مجa فأالوىل ٔان تكون خربية معهودة  )12(احلشو
ٔاي (جاء الصديق ا�ي اكن معنا ٔامس وقد تأيت غري معهودة : ٔاي معلومة للمخاطب كقو|

zz {:كام يف مقام الّهتويل والتّفخمي كقو7 تعاىل) مهبمة zz öö öö∩∠∇∪ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uuBBBB ÏÏ ÏÏ±±±± xx xxîîîî$$$$ tt ttΒΒΒΒ ËË ËË oo ooΛΛΛΛ tt tt øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uuBBBB ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttóóóó ss ssùùùù     {{{{ططططهههه 

جاء ا�ي عندÀ ورٔايت : فهـي الظرف واجلار واtرور التامان حنو) شـبه امجلa(ؤاما الثانية 
جاء : فال جيوز ٔان تقول )*(ويشرتط كذ| يف الّصa ٔان تكون غري تعجبية)13(ا�ي يف ا�ار

  .)14(جاء ا�ي لكنّه قادم: ا�ي ما ٔاحسنته ؤاّال تسـتدعي Vما سابقا فال جيوز ٔان تقول

كون الّصa صفة رصحية اكمس الفاعل وامس املفعول به وصيغ املبالغة ٕاذا اقرتنت وقد ت

¨¨{{{{    :تعاىلٔال املوصو³ حنو قو7  هبا ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ ·· ··ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss%%%% 

$$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ßß ßß#### yy yyèèèè≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ���� ôô ôô____ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒΟΟΟΟƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪    {{{{ين تصدقوا: ٔاي احلديداحلديداحلديداحلديد�  . )15(..ٕان ا

: قام ٔابوه جاءجاءين ا�ي : ومجa الّصa يه من امجلل اليت ال حمل لها من إالعراب حنو
aبالوقاية مفعول  نون ب فعل والياء املتصaي امس موصول ومج�صـa ال حمـل  :قام ٔابـوه: ه وا

  . تؤول مبفرد لها من إالعراب واملوصول مع صلته يف حمل رفع فاعل؛ وذ| ٔاهنا ال

املوصول ُحيدث الـربط بينـه وبـني الصـa ويـربط  كذ| مضري عائد عىل »مس ويُشرتط
ويكـون  )16(»العائـد يعلقهـا �ملوصـول ويمتمهـا بـه«الّصa و»مس املوصول فيرتفع ٕاهبامـه؛ ٔالن 

": شابـن يعـي"هذا الضمري مطابقا لالمس املوصول يف إالفراد وامجلع والتذكري والتأنيـث يقـول 
وال بد من عائد يعود مهنا ٕاىل املوصول وهـو مضـري ذ| املوصـول؛ لـريبط امجلـa �ملوصـول «

  :ومثال هذا )17(»ويؤذن بتعلقها �ملوصول

مضري " الهاء"والعائد " قام ٔابوه"ومجa الصa " ا�ي"املوصول . (جاء ا�ي قام ٔابوه �
 ").ٔابوه"متصل بـ 

والعائد مضري مسـترت تقديره " قام"ومجa الصa " ا�ي"املوصول . (جاءين ا�ي قام �
 ").هو"
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" الهـاء"العائـد " ٔابـوه قـامئ"ومجـa الصـa " ا�ي"املوصول . (جاءين ا�ي ٔابوه قامئ �
 ").مضري متصل بـ ٔابوه

�ي قائل | سوء: "وقد حيذف العائد يف بعض احلاالت حنو قو|� Àٔاي هو " ما ٔا

ÞÞ{{{{: قائل وحنو قو7 تعاىل ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ •• ••���� ÅÅ ÅÅ££££ èè èè???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷èèèè èè èè???? 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÏÏ ÏÏNNNN#### xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ << <<ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪{ 

وا�ي تعلنونه وجيوز حذف الّصa يف بعض املواضع وهذا قليل ٕاذا  ٔاي ا�ي ترسونه التغابنالتغابنالتغابنالتغابن
ريد ٕاهبا�ا عىل الّسامع حنو قو7    ):      عبيد بن أالبرص(عُلمت ٔاو ا³

و ْع ُمجُ َىل َمجِّ ــُن اال³ لَْيـنَا.. .َحنْ
Á
هُم ا   .)18(عََك ُمثّ َوِ¬ْ

  .)19(حنن ا�ين ُعرفوا �لّشجاعة وعدم مباالهتم بأعداهئم: ٔاي

: وجيوز ٔايضا حذف »مس املوصول ٕاذا عمل وذ| ٕاذا عطف عىل مثa حنو قـو7 تعـاىل
الــمزنل ٔاي وا�ي ٔانزل ٕاليمك ٔالّن  46: ﴿وقولوا آمنّا ��ي ٔانزل ٕالينا ؤانزل ٕاليمك﴾ العنكبوت

  . )20(ٕالينا ليس املزنل ٕالهيم

خمتصة ومشرتكة وهـذا مـا ســنلزتمه يف ا�راسـة : يقّسم النّحاة أالسامء املوصو³ ٕاىل قسمنيوووو
  .التطبيقية لها

        ":":":":ديوان اجلزائرديوان اجلزائرديوان اجلزائرديوان اجلزائر""""إالحا³ �ٔالسامء املوصو³ يف املدونة إالحا³ �ٔالسامء املوصو³ يف املدونة إالحا³ �ٔالسامء املوصو³ يف املدونة إالحا³ �ٔالسامء املوصو³ يف املدونة  ----3333

ع ذ| اكن لهـا قد بدت بنية املوصول إالحالية ٔاقل ورودا يف ا�يوان قياسا �لضامئر ومـ
ٔاثر �رز يف سـبك النصوص ومتاسكها؛ ٕاذ اسـتعملت أالسامء املوصو³ بنوعهيا سـواء ا�تصـة 
واملشرتكة يف ذ| غري ٔاننا الحظنا من خالل رّصـد لهـا ٔاّن املوصـوالت ا�تصـة ٔاكـرث ورودا 

  .من املشرتكة

    ::::إالحا³ �ٔالسامء املوصو³ ا�تصةإالحا³ �ٔالسامء املوصو³ ا�تصةإالحا³ �ٔالسامء املوصو³ ا�تصةإالحا³ �ٔالسامء املوصو³ ا�تصة  - - - -     أ أ أ أ 
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ا�ال³ عـىل بعـض أالنـواع دون بعـض مقصـورا عليـه وحـده ويراد هبـا مـا اكن نّصـا يف 
فللمفرد املذكر ٔالفاظ خاصة به وللمفردة املؤنثة ٔالفاظ خاصة هبا وكذ| املثىن بنوعيه وامجلـع 

  :بنوعيه ومن ٔاشهر أاللفاظ ا�تصة

 .للمفرد املذكر" ا�ي" �

 .للمفرد املؤنث" اليت" �

 .للمثىن املذكر" ال�ين"و" ال�ان" �

 .للمثىن املؤنث" اللتني"و "اللتان" �

 . للجمع املذكر" أالىل"و" ا�ين" �

 .)21(مجلع املؤنث" الاليئ"و" الاليت" �

عـىل مجـa مـن أالسـامء املوصـو³  -موضوع ا�راسـة-لقد اعمتد الّشاعر يف هذه املدونة 
ا�تصة وذ| لتوضيح مقّصده وتصوير ٔاحاسيسه ومشاعره جتاه القضية اجلزائرية؛ ٔالّهنا تتـيح 
7 حتديد املقصود وتعيني املـراد ٔاكـرث مـن غريهـا جفـاءت معظـم إالحـاالت هبـا خاصـة �ملفـرد 

ــث اكســـتعام7 »مســني املوصــولني   ــرد املؤن ــذكر واملف ــيت(امل ــيالد (يف قصــيدته ) ا�ي وال م
    ):الشعب

ُزْرَها رُض ... مل ا¿   تسقي َصَباَحا الّيتالّيتالّيتالّيتَهِذه اال¿
نُْض َيكْ يُّو� َ}رِ          ِخيي الّسـَالَحاِبَدِمي مل ا¿

ُكْن َخلَْف الّصُخوِر الّسمر َصْدًرا َوِجَراَحا         مل ا¿
ـْرب  يتَْغِسُل التـ	 ِ يّ ِ يّ ِ يّ ِ�ّ���        ! دنَّس َوالَبْغَي الَوقَاَحا اااا

ُزْرَها رُض ...مل ا¿ ت َجنَاَحا الّيتالّيتالّيتالّيتَهِذه اال¿ qَمـد        
عَايل َوَرَمْت يف اّ�ِم ِللَْمـْوِت َجنـَاَحا         ِلال¿

يُجْرُحـنَا َذاَك  يّ يّ �يّّ���    .)22(يَْزنُِف Àًَرا وِكَفاَحـا اااا
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يف ) الـيت(فامس املوصول . اعمتد الشاعر عىل أالسامء املوصو³ يف ربط مجل هذا املقطع
حمققا بـذ| ٕاحـا³ نصـية قبليـة ٔادت ٕاىل ) أالرض(السطر أالول والسطر اخلامس حييل ٕاىل 

عــن طريــق  وذ|..) الــّرتب ا�ي.. هــذه أالرض الــيت(متاســك وتــرابط ٔاجــزاء هــذا الــنص 
أالسامء املوصو³ املتجلية فيه فعكس هذا ال&سك ترابطا وتالحام بني الشاعر ؤارض اجلزائر 

  .ويف نفسه حبا غامرا وجرحا Pئرا ومساندÀ لثورهتا التحريرية

  ):ملحمة اجلزائر(وكذ| قول الشاعر يف قصيدته 

رْ  لُْف عُْذٍر َ) َسـاَحَة الْـَمْجـِد َ) ا¿ ّ ِيضَ .. .ا¿ ّ ال ّ ال ّ ال هَا َ) َجَزائِرْ  يتيتيتيتال q23(لَْم ا¿ُمض(    

    قد ٔاحـدث ربطـا واتسـاقا يف هـذا البيـت وكـذ| قـّوى املعـىن) اليت(فاالمس املوصول 
ٔارض اجلزائر اليت اعتذر لها الّشاعر كونـه مل يســتطع ) ٔاريض(فأحال ٕاحا³ سابقة عادت عىل 

�ملشاركة بشعره ا�ي عـرب مـن ٔان يشارك يف الثورة ويساند الثوار يف كفاmم غري ٔانه اكتفى 
  .خال7 عن الثورة ومتجيد شعهبا وتعظمي كفاحه ضد املسـتدمر الغامش

 aالصـ aِحيل ٕالهيا �لعائد الضمريي يف مج وبـذ| يكـون »مس املوصـول ) ٔامضهـا(كام ا³
حقق ترابطـا نصـيا بـني الوحـدات النصـية لهـذا السـطر الشـعري ويف قـو7 ٔايضـا يف ) اليت(

  ):جلذور الصامدةا(قصيدته 
ة qلُْف غُص لُْف ُجْرحٍ ا¿     ا¿

ْرِض  ُة اال¿ qاَمى الّيتالّيتالّيتالّيتِقص نَا يَتَ     .. ِعشـْ
ا اَمى.. فَْوقَهَ نَا يَتَ     )24(..ِعشـْ

ٔارض ) أالرض(ليحيل به ٕاحا³ نصية قبلية تعـود عـىل ) اليت(اسـتعمل »مس املوصول 
ا »حتالل الفرنيس مـن قتـل اجلزائر اليت كام يقول عاشوا فهيا يتاىم بسبب اجلراح اليت سبهب

وينسب نفسه ٕاىل ٔارض اجلزائر ٔارض ) عشـنا(وهنب وترشيد فالشاعر يسـتعمل صيغة امجلع 
البطوالت والكفاح واملالحـظ هنـا ٔان »تسـاق حـدث بـني »مس املوصـول والّصـa وعـىل 

يعـود  الضمري ا�ي يعود عليه فوحض املقصود منه فزال ٕاهبامه وربطهـا ٔاي الصـa �المس ا�ي
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ٔالهنـا حتتـاج  -أالسامء املوصو³-؛ ٕاذ مسيت بذ| )أالرض(وهو ) اليت(عليه »مس املوصول 
  .كام تقّدم) 25(ٕاىل صالت توحضها وتبيهنا ؤالّهنا مل تفهم معانهيا بأنفسها

الـبطa اجلزائريـة الـيت اســتطاع الشـاعر ٔان يـرمس ) مجيa بوحريد(وكذ| يف قصيدته 
a الثـائرة الـيت وا¬ـت »حـتالل الفرنيسـ فأصـبحت رمـز للبطـو³ فهيا لنا صورة تU البط

  : والشجاعة والثبات يقول الشاعر

ْسُطوَرَة الّصْحَراِء َ) ِنَداءْ  نِْت َ) ا³  َوا¿
ُر الّضَياءْ   َماَزاَل يف قُلُوِبنَا يَُفِجّ

ْبِح  َمَة الص	 َباْح  تََيَمت الّيتالّيتالّيتالّيتَ) َجنْ qالص◌ِ 
ُجونْ ُمنُْذ اْختََفْت يف   )26(ُظلَْمِة الس	

ٕاحـا³ قبليـة تعـود ) الـيت(نالحظ ٔان الّشاعر يف هذا املقطع قد اسـتعمل امس املوصول 
وجاءت الّصa بعد هـذا »مس لتـوحض معنـاه " مجيa بوحريد"رمز البطa ) جنمة الّصبح(عىل 

لصـa مرتبطـا �) يه(وتزيل الغموض ا�ي يكتنفه واسـتعمل الشـاعر مضـريا مســترتا تقـديره 
ومــن مثــة نلحــظ ٔان هــذا املوصــول ا�ي " مجــيa"ليعــود عــىل »مس املوصــول و..) تََيَمــت(

اسـتعان به الشاعر قـد ٔاّدى ٕاىل تـرابط هـذا السـطر الشـعري ومتاسـكه وذ| بـني العنرصـ 
الـيت ) الصـباح øتميـت (والّصـa ") مجـيa"جنمة الّصبح (والعنرص إالشاري ) ا�ي(إالحايل 

ام املوصول وتوحض مقصوده؛ ٔالن وظيفـة املوصـوالت هـو الـّربط بـني ٔاجـزاء جاءت لزتيل ٕاهب
والهدف من هذا الـرتابط ٔان يبقـى  )27(امجلل بعضها ببعض وربط النصوص بسـياقها اخلار�

  .املتلقي عىل اتصال دامئ �لنص ومعناه

الرسـا³ (عىل عنرصـ ٕاشـاري نيصـ وذ| يف قـو7 ) اليت(ؤاحال ٔايضا »مس املوصول 
  ):الثالثة عرش

ْرُض الُبُطوالِت ا   َال تَْتَعُب  لّيتلّيتلّيتلّيتتََباَرَكْت ا¿
ُروُب َوِيه تَْرضُِب  ُث ِمْن َوَراِهئَا ا�	   تَلْهَ
ْعُب الَعِظُمي ِللَْحَياِة يَْغَضُب  qتََباَرَك الش  
  ِللن	وِر ِللُْجُذوِر ِمْن ِدَماِهئَا تَْعَشْوَشُب 
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نَا َوالـَمْجُد َ�  ْرِيض zَِ السـ� ّ ا¿ ّ ال ّ ال ّ ال   )28(َال تُْغلَُب  يتيتيتيتال

؛ ٕاذ جـاء قبليـًا حفقـق ٕاحـا³ نصـية )ٔارض البطـوالت ٔاريض(احملال ٕاليه يف هذا املقطـع 
هو معـروف ) اليت(قبلية غري ٔان هذا العنرص إالشاري ا�ي ٔاحال ٕاليه هذا العنرص إالحايل 

لكفاح اtيد ٔارض الثورة وا" سلÐن العيىس"عند املتلقي وهو اجلزائر اليت يتغّىن هبا الّشاعر 
-ديـوان اجلزائـر (فعرف ذ| من سـياق ال;م ومن مجلته عنوان القصيدة وعنوان ا�يوان 

  ).-شعر الثورة

بني امسي املوصول ") احلمل العظمي"وأالطفال .. اجلزائر(وقد زاوج الشاعر يف مقطوعته 
}رة ٔاخـرى حيـث لåال³ عىل حمل الوحدة العربية }رة والوطن العـريب الواحـد ) اليت وا�ي(

  :يقول

  ُحُملُ الَوَطِن الَعَرِيب الَواِحد
ي ِ يّ ِ يّ ِ يّ ِ�ّ���ْجَداد اااا   عَاَش ِفيِه االَٓ�ء َواال¿
  :ويقول

نُّه ُحلُِمي الَعِظمي 
Á
يا ِ يّ ِ يّ ِ يّ ِ�ّ���  َوقَْفُت 7َُ الُعْمر  اااا

رِبَِيت القَْوِمية  تَنََفُس ِهبَا  الّيتالّيتالّيتالّيتَوَجتْ   ا¿
يِْديُمكْ يف َهذا الـُمَسلَْسْل  َضُعهَا بَْنيَ ا¿   الّشْعرِيا¿

يييي ْْ ْْ ّّ ّ�ّ���  يَتََحَرُك ِفيِه بََطٌل َصِغٌري ِمْن ِرفَاِقُمك  اااا
  ِنَزار : اْمسهُ 

  :ويقول
ْقبَِل الَعريب الّرائِع تَ لَْيُمكْ ُصوَرة الـُمسـْ

Á
ِمُل ا   َحتْ
ي ِ يّ ِ يّ ِ يّ ِ�ّ���يًعا اااا ْجaِ َمجِ   نَْعَمُل 7َُ ونَُاكِفُح ِمْن ا¿

ْخَرضُ    يَْبقَى الِقَطاُر اال¿
  :ٕاىل ٔان يقول

  ...يف َهِذِه الّرْحaَ وَمْرَحبًا 
  ِرْحaَُ الِوْحَدة
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ِمُل لنَا احلَُب واخلَْريَ والّطُفو³َ  الّيتالّيتالّيتالّيت   .َحتْ
َعاء.. لنَا   . )29(َوِللْبََرشِيَِة َمجْ

قـد ٔاحـال عـىل ) ا�ي(إالحاالت هنا جاءت لكها ٕاحاالت نصية قبلية فالعنرص إالحايل 
فقـد ) الـيت(ٔاما العنرص إالحايل ) احدالوطن العريب الو (العنرص إالشاري ا�ي جاء سابقا 7 

  ).حمل الوحدة العربية(ٔاحال عىل العنرص إالشاري 

ٔاحــال ٕاىل عنرصـ ٕاشـاري واحــد وهـو وحــدة ) ا�ي والـيت(فـ; »مسـني املوصــولني 
الوطن العريب غري ٔاّن أالول جاء بصـيغة املـذكر والثـاين جـاء بصـيغة املؤنـث فـأدى ذ| ٕاىل 

كها وذ| بفضل »مس املوصول والضمري ا�ي اقرتن جبمa الّصـa اتساق هذه املقاطع ومتاس 
�مجلل الالحقة اليت يعود علهيا ذ| املوصول فربط »مس املوصول ) مجa الصa(فقام بربطها 

وربـط الضـمري العائـد ) عـاش فيـه(جبمـa الّصـa ) الوطن العريب الواحد(العائد عىل ) ا�ي(
اللغويـة يف هـذا السـطر الشـعري وكـذ| حـدث هـذا يف �يق  العنـارص) الهـاء(املقرتن هبـا 

  .ٔاجزاء هذا املقطع فأسهم ذ| يف ترابطها وتعالقها

 Àنالحظ هذا التعاور يف صيغ املوصول يف فضاء هذا النص يـدل عـىل شـاعرية شـاعر
كشـفت ن وبراعته يف نظـم قصـائده؛ ٕاذ زادهـا ترابطـا وتالحـام فـزاد اتصـال املتلقـي �لـنص وا

  :معانيه وميكن توضيح ذ| يف هذا ا�طط
  
  
  
  
  
  

املوصــول الــيت ٔاحـال فهيـا »مس ) الثـورة وكرسـة اخلـزب(ويف مثـال آخـر مـن قصــيدة 
  ":سلÐن العيىس"ٕاحا³ نصية قبلية يقول ) ا�ي(

  َ) َصِديِقي

���� 

جتربيت القومية  حمل الوطن العريب الواحد    

 املسلسل الشعري

رحa الوحدةحلمي العظمي    

 املسـتقبل العريب الرائع

���  
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ِفيِق  تَ ِعِني املُسـْ qَوِميض الَبْعِث يف اجلَْفِن الط (َ  
ي" الِلَّص "ِاْصَفعِ  يِ يِ �يِِ���َم َداِري اااا q30(َهد(.  

لكننـا نفهـم مـن ) اللّـص(ٔاحال عىل عنرص ٕاشاري سابق وهـو ) ا�ي(العنرص إالحايل 
املقصود من هذا هو »حتالل الفرنيسـ ا�ي هـّدم ودمـر وقتـل الشـعب  سـياق ال;م ٔان

واملوصول مع صلته ٔاز» إالهبام وكشفا املعىن يف هذا الّسـطر الّشـعري ممـا ٔافىضـ . اجلزائري
  .ٕاىل ترابطه ومتاسك لبناته فغدت محلة واحدة

مشــحون  ولقــد دافــع الّشــاعر عــن الثــورة اجلزائريــة بقلمــه فنــادى ثــوار اجلزائــر بقلــب
املكذوبـة  إالشـاعات�لغضب وأالنفة و»نفعال مدافعا عن العروبة وعن اجلزائـر خاصـة بعـد 

  .اليت روجّهتا فرنسا عن الشعب اجلزائري وثورته
صـالة (يف قصـيدته ) ا�ي(كذ| »مس املوصـول " سلÐن العيىس"ووظف الشاعر 

  :اليت يقدس فهيا اجليش اجلزائري الثائر قائال) للنسور

اِمد النqِحيلْ  qى ِلهََذا الص qَصَالِيت احلر  
ٌر َ�ِرٌد ثَِقيلْ  ْمُت ِمْن َحْولَيِه َخصْ qَوالص  

َعامْ  qر َوالط   َوالـَماُء نَْزُر الّزنْ
نُْشوَدُة الّسَالمْ    تُلْقَى عََىل َمْسَمِعِه ا³

qَما ُهَو  ن ¿iَي يِ يِ �يِِ���  )31(! الَسَالم" يَُعكِّرُ " اااا

) ا�ي(ن إالحا³ هنـا جتّسـدت بفعـل »مس املوصـول نالحظ من خالل هذا املقطع أ 
) يعكر الّسالم(عائد عليه ومجa الّصa ) يف حمل رفع مبتدأ ) (هو(ٕ�حداثه ترابطا بني الضمري 

ا�ي جـاء يف ) الّصامد النحيل(هو عنرص ٕاحايل حييل عىل العنرص إالشاري ) هو(فالضمري 
قبليـة البعيـدة املـدى ويريـد بـه الشـاعر اtاهـد بداية هذا املقطع فتحققت إالحـا³ النصـية ال 

اجلزائري ا�ي حيارب »حتالل الفرنيس عىل ¬ة العموم ويدافع عن ٔارضه وعرضه مـتحمال 
لك املشاق والّصعو�ت يعيش يف اجلبال من حو7 الصخور قليل املـاء والطعـام وiٔن فرنسـا 

  .تريد الّسالم ولكنه هو ا�ي يعكر هذا السالم
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ٔافاد »مس املوصول يف ٕاحالته هذه ٕاىل الّربط بني العنارص اللغوية للمقطع الّشـعري فقد 
جفاءت حممكة النّسج شديدة الّرتابط ؤافاد كذ| يف الربط بني معانيه من خالل ٕافادة املعاين 
السابقة خفلق نوعا مـن »ســمترارية ا�الليـة مـن خـالل ربـط املعـاين وٕاســنادها ٕاىل موضـوع 

  :كن توضيح ذ| من خالل هذا ا�ططاخلطاب ومي

  

  
  

  

  

  

قـد بـرزت قميتـه إالحاليـة يف حتقيـق ) ا�ي(هذا الرمس ٔان »مس املوصول  من يتّضح
وهـو اجلنـدي ) الّصـامد النّحيـل(ا�ي يعود عـىل الّرتابط بني ٔاجزاء املقطع بينه وبني الضمري 

اجلزائري فأسهم ذ| يف اتساق هذا املقطع من الناحية الشـلكية وانسـجام معانيـه وتفسـريها 
من طريق مجa الّصa اليت ٔازالت ٕاهبامـه ووحضـت مقصـوده وذ| ٔالن الغـرض مهنـا ٕايضـاح 

  .)32(ىن اكمل إالفادةدال³ امس املوصول وتفسريه وتفصيل مجمa وجعa واحض املع

  :وقال ٔايضا يف القصيدة نفسها
	ُسوِر يف اّ�َرى َىل الن

Á
ْهِدي ا   !َماَذا َعَىس ا³

 Àَ يا¿ يِ يِ �يِِ���ُه النqَدمْ  اااا   يَْعِرصُ
أمْ  qس َوالَعَذاب َوالسÄاqَوالي  

 Àَ يا¿ يِ يِ �يِِ���  يَْبِيك ِبَال ُعُيونْ  اااا
اِب الن	وَر َوالُعُيونْ  َ qَذاَب للرس ْد ا¿   فَقَ

 Àَ يا¿ يِ يِ �يِِ���  يَْمَضُغ يف ُسُكونْ  اااا
ُجونْ    ِمْن عَلْقَِم اخلَْيَبِة ِمْن َمَراَرِة الش	

 �	�� �
�� �����  

��  ���� ������  ���� 

������ ����  !	��  !" #$%�� 



 مصطفى زمـاش/ أ ...                     "سلÐن العيىس"يف شعر  النيص إالحا³ املوصولية ودورها يف حتقيق الرتابط
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ى َ qَماَء َوالَفَضاَء والرث qَما يَْمَال³ الس  
 Àَ يا¿ يِ يِ �يِِ���  ...اااا

ى.. َدْعِين لُـَمِرّ اللَْيلِ  َ   ..َوالرس	
  ..َصَاليت احلرى

َرى؟ 	�يُْرِيض قَلِْيبَ الّرفَاَق َوا   .)33(ا¿

ٔاحـال ٕاىل الضـمري املـتلكم ) ا�ي(املقطـع ٔان »مس املوصـول نالحظ مـن خـالل هـذا 
)Àن العيىسـ"وهذا الضمري بدوره ٔاحال ٕاحا³ خارجية تعود عىل الشاعر ) ٔاÐي اكن " سل�ا

  .يف حا³ ندم وحزن متجّرعا مرارة أالمل؛ ٔالنه مل يشارك اجلزائريني الثورة

زتيــل ٕاهبامــه وتــوحض معنــاه ل) ا�ي(وقــد جــاءت الّصــالت بعــد هــذا »مس املوصــول 
 )34(وذ| ٔالن الّصa تأيت بعده ٔاي »مس املوصول وال يمت معناه ٕاال هبا..) يعرصه يبيك ميضغ(

 :فتحقق الرتابط بني ٔاجزائه وميكن المتثيل لهذا اكلتايل

  
    

  
  
  
  
  

  

يف موضعني اثنني ) ا�ين(ويبدو ٔان الشاعر قد اسـتخدم »مس املوصول اخلاص �مجلع 
  :حيث يقول) صانعو أالغاين(من ديوانه فاكن أالول يف قصيدة 

َخا َعَطِيش  اعََك َواْرضِْب َ) ا¿   انُْرشْ ِرشَ

  ��

	��&&'�  

 (�)�)��(  

 ,%-)��(  

).../�0( 
 �01 
 �234 

 �01 
  �!4�5 �!)6  ���� 
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  ِبقَلِْب اجلَْمِر ُمْختََرصْ َخْطَو الـُمِغّد 
ينََََ    َدْع  ينِ ينِ �ينِِ���َشاُحوا َعْن َمَجاِزِرÀَ  اااا   ا¿

ِرٍجي َداِعٍر َخَربُ  ِمهْ َعْن ا¿   .)35(َوَهّزِ

اخلـاص �مجلـع ) ا�يـن(وقد اسـتعمل الشـاعر سـلÐن يف هـذا املقطـع »مس املوصـول 
الشعري وذ| من طريق املوصول وصلته فسلÐن هنـا خياطـب ا�كور لربط ٔاوارص الّسطر 

دون ٔان ) �نة الشاعر(وينصحه ٔان ينرش رشاعه مبعىن ٔان يلقى شعره " ما| حداد"صديقه 
يلقي �للغة العربية اليت يكتب هبا فهو يشجعه عىل قول الشعر ؤان يدع ا�يـن ٔاشـاحوا عـن 

Àاليت ارتكبهتا فرنسا يف بالد Àيـن(حقـق هـذا »مس املوصـول  فهنـا. جمازر�ٕاحـا³ نصـية ) ا
  :وكذ| ٔاحال ٕاىل عنرص حمذوف متقدم تقديره) ٔاشاحوا(بعدية تعود عىل 

  

  

وعليه فقد حقق ٕاحالتني ٕاحا³ نصية قبلية ٕاذا قدرÀ هذا احملذوف وٕاحـا³ نصـية بعديـة 
 aٔاشاحوا(تعود عىل مج(.  

الــيت ٔانشـــدها ) الطريـــق(قصــيدة  مجلاعـــة ا�كــور يف) »مس املوصــول(واكن الثــاين 
يف قاعة املؤمتر ا�ي انعقد لالحتاد الوطين للقوى الشعبية وانطلقـت هـذه القصـيدة " سلÐن"

مـا (من سؤال ُملٍح ٔالقاه ٔاخ مناضل عىل امجلاهري وهـو يســتعرض خطـوات العمـل الثـوري 
  :جفاء يف مقطعها أالخري )36()العمل؟ ومن حنن؟ وما الطريق؟

َمىلَْو    َصنَُعوا ا�	
َما qلَْو َخسُّروا الس  

َماءْ  qْرض لَْن تَْصمَد َحتَْت الس   !َواال¿
ْماءْ  qّال َمَاليُني الُعُيوِن الظ

Á
  ا

الْب  qَخاِديُد اِلجَباه الص ّال ا¿
Á
  ا

ّالَ 
Á
ينا ينِّ ينِّ ينِّ ّ�ِ���ُدوا اااا   ِاّحتَ

Øَشاُحوا ينا¿ ينِ ينِ �ينِِ���اِلمنيَ اااا qالظ 
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  .)37( ..يف الَعَذاب

بط الّسـطر الّشـعري اخلـاص �مجلـع لـر ) ا�يـن(اسـتخدم الشاعر هنـا »مس املوصـول 
فالعنرص احملال ٕاليه يف هذا الّسطر مه ا�ين اّحتدوا يف العذاب ومصدوا يف وجـه »ســتعامر؛ 
ويقصــد هبــم اجلزائــريني ا�يــن اســـتطاعوا ٔان يوا¬ــوا »حــتالل الفرنيســ بوســائل بســـيطة 

  .وتقليدية وذ| بفضل »حتاد والتّعاون وتوحيد الصفوف يف وجه العدو

يف الّربط بني ٔاجـزاء هـذا املقطـع اللغـوي وذ| ) ا�ين(ذا »مس املوصول لقد ٔاسهم ه
 aالّص aي يعود عىل الثوار اجلزائريني ومج�فيصـبح »مس عنرصـا ) احتـدوا(العائد املسـترت ا

) مه(وحييـل عليـه الضـمري املســترت يف مجـa الصـa ) الثّـوار(حماال عليه حييـل عـىل حمـذوف 
  .ن بذ| عنرصا رابطا ما قبa مبا بعده ربًطا وثيقافيصبح حماال عليه فاك

 ::::إالحا³ �ٔالسامء املوصو³ املشرتكةإالحا³ �ٔالسامء املوصو³ املشرتكةإالحا³ �ٔالسامء املوصو³ املشرتكةإالحا³ �ٔالسامء املوصو³ املشرتكة  - ب

ويراد هبا ما يُشَرتك فيه ويصلح مجليع أالنواع ولـيس مقصـورا عـىل بعضـها كـام يف القسـم 
  :أالول وال تتغري صورته �ام تغريت أالنواع اليت يدل علهيا ؤاشهر ٔالفاظه

 للعقالءؤاكرث اسـتعاملها " من" �

 ؤاكرث اسـتعاملها يف غري العاقل" ما" �

 وتكون للعاقل وغريه مفردا وغري مفرد " ٔال" �

 .)38(وتكون للعاقل وغريه مفردا وغري مفرد" ذا" �

ففـي قصـيدته ) مـا مـن(قد اسـتعمل الشاعر من أالسامء املوصو³ املشـرتكة يف ديوانـه 
  :ل فيقولللعاق) من(اسـتعمل »مس املوصول ) الورود والرصيف بردى(

  لـَِماَذا ؟ 
  .. لَْسُت َمْن يَْسا¿لْ 

  لـَِماَذا ؟
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  :ويقول ٔايضا يف نفس املدونة
َبَواُت َمْوُؤوَدهْ  qَوالص 	فَالّرَؤى واحلُب  

نُْشوَدهْ    َوَال يَْبقَى عََىل االٓفَاِق غَْريُ َهِديِر ا³
 qّرك ُلك ننننْْْْ    َحتَ ََ وا مممَمَ   ُوِ�ُ

ننننْْْْ    وَ  ََ   عَاُشوا مممَمَ
ْْ    وَ  نننْنْ ََ   َماتُوامممَمَ

دِ  عْ qِلتَْسَحقَهُم ِبَصْوِت الر:  
نُ " ْمَوات.. نَْيسٌ َحنْ   .)39("ا¿

يتّضــح مــن خــالل هــذا املقطــع ٔان إالحــا³ البعديــة هنــا جتّســدت مــن خــالل »مس 
وكـذ| اتصـالها �لضـمري العائـد ) يسأل و�وا عاشوا ماتوا(وربطه �لّصالت ) من(املوصول 

عـن بـالده سـور) ٔاثنـاء »حـتالل الفرنيســ ا�ي يربطهـا �ملوصـول فالشـاعر هنـا يتحـدث 
ومــا آلـت ٕاليــه مــن جـراء »ســـتدمار مـثلام هــو احلــال يف  )40(م1941وإالجنلـزيي لهــا ســنة 

  .اجلزائر

) مـن(اســتعان الّشـاعر �المس املوصـول ) آمنـت �ٔالوراس(ويف قو7 ٔايضا يف قصيدة 
  :يقول) الشاعر(مستمثرا �نته " ما| حداد"وهو ينادي صديقه 

ُه َسَفٌر بَِعيدُ ) َفِر الَبِعيد يَُمد	 qَشاِعَر الس   
ننننْْْْ    َ)  ََ   تََساقََطِت الت	ُخوُم عََىل ُخَطاه َواحلُُدودُ  مممَمَ

َىل َحْيُث اخلُلُود
Á
ى ا ْسُطوَرة الُكْربَ   ) عَاِبر اال³

  ..َوْهًجا َجِديًدا
  ..َوسـنًا فَرِيًدا

ُملُ ِهبَا ِقيثَاُر َشاعِ  اَء لَم َحيْ   رْ وقَِصيَدًة َخْرضَ
نَْساِن َماَمل يُْعطهُ 

Á
  ..َ) ُمْعِطَي اال
  .)41(..َ) بَْن اجلََزائرْ 
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قــد ٔاســهم يف حتقيــق ) مــن(فــاملالحظ مــن هــذا املقطــع ٔان 4مس املوصــول املشــرتك 
»تساق والربط الشلكي بينه وبـني الصـa وكـذ| الضـمري العائـد ا�ي يعـود عـىل الشـاعر 

وٕازا³ الغمـوض عنـه فكشـفت الّصـa ) الضـمري( وذ| لتوضيح املقصـود منـه" ما| حداد"
ووحضت معناه؛ ٔالنه ال يمت ذ| ) من(ٕاهبام املوصول ) تساقطت النجوم عىل خطاه(السابقة 

ٕاال هبا فاكن دور املوصول يف اتساق هذا املقطع من خالل العالقة بينه وبني صـلته والضـمري 
) شـاعر السـفر البعيـد(ة نصـية ٕاىل ٕاحـا³ قبليـ) مـن(العائد املتصل �لصa فأحـال املوصـول 

ٔاحـال ) الهـاء(والعنرص إالحـايل املمتثـل يف الضـمري املتصـل " ما| حداد"واملراد به الشاعر 
  ).من(ٕاحا³ قبلية ٕاىل العنرص إالشاري ا�ي ٔاحال ٕاليه املوصول 

فأدى هذا أالخري وظيفة الربط بني العنارص اللغوية يف هذا املقطـع مـن خـالل الوصـل 
  .ا قبa وما بعدهبني م

حيـث اســتعان �المس ) دعـين لصـحرايئ(وكذ| احلال يف قـول الشـاعر يف قصـيدته 
  :للّربط بني ٔاجزاء امجلل بعضها ببعض يقول) من(املوصول 

َداء هَ ِحس	 َجَواِمَع الش	   ..ا³
ننننْْْْ     ََ ننننْْْْ    ُذِحبُوا و مممَمَ ََ   .ُصِلُبوا مممَمَ

بٌ  ُخ يف َديم لَهَ   َويَْرصُ
َراْء  َدٌة َمحْ   َوتَْرسِي َرعْ

ْرقَاء  qِة الزqَهيُُز ُسؤالَها ُجْدَراَن َهِذي الُقب  
خَوتَنا؟

Á
  ٕاىل َم نَبيُع ا

  ..َوثَْوَرتَنَا
  ..َوتُْربَتَنَا

ياعِ َوُذq7 الَعَرُب  qِت الض   )42(!ٕاىل َم يَُموُت يف َمصْ

املتكــرر ا�ي عــاد عــىل ) مــن(حــدث الــّربط يف هــذه أالســطر بفعــل »مس املوصــول 
املــذكور ســابقا حمققــا بــذ| ٕاحــا³ نصــية قبليــة؛ ٕاذ اكن »مس ) الّشــهداء(العنرصــ إالشــاري 
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الـيت فرسـته ووحضـت ) ذحبـوا صـلبوا(املوصول مرتبطًا جبمr الّصr الفعلية املبنيـة للمجهـول 
ــال الضــمري  ــه ؤاح ــواو(املتصــل داللت ــل ٕاىل العنرصــ إالشــاري ) ال ــب فاع ــع Àئ يف حمــل رف

يشـرتك يف املفـرد واملثـىن «عىل سبيل إالحا³ القبلية جفاء مطابقا للموصـول؛ ٔالنـه ) الّشهداء(
والضمري العائـد املتصـل ) من(ومنه يتضح مدى ٕاسهام املوصول . )43(»وامجلع واملذكر واملؤنث

  .الشعري �لّصa يف »تساق النيص للمقطع

فالشاعر هنا يصور لنا ٕاحساسه بـآالم اجلزائـريني والشـهداء اّ�يـن استشـهدوا ويسـأل 
نفســه �مس الشــعب العــريب ٕاىل مــىت تبقــى الّشــعوب العربيــة صــامتة وغــافa عــام جيــري يف 
اجلزائر؟ ملاذا نسكت عن الّظمل واجلور ا�ي حلق بنا فأدى ٕاىل مذلتنا ؟ ٕانه يريد ٔان يبعـث 

 الشعوب العربية بأن توحد الصفوف وترفع اهلمـم وتـنفض غبـار ا�ل عهنـا وتواجـه برسا³ ٕاىل
  .ٔاعداهئا بلك قوة وثبات

اليت قـدم ) الرسا³ الثالثة(يف ) ما(»مس املوصول "سلÐن العيىس"واسـتعمل الشاعر 
 "مجـيa بو�شـا"من خاللها ٔارض البطـوالت اجلزائـر وذ| بتصـويره لكفـاح املـرٔاة اجلزائريـة 

  :ؤاتراهبا حيث قال

  ) بَْسَمًة َجديَدًة يف َشَفِة اخلُلُـودِ 
ِد ِمْن نُْعَمى َوِمْن ُوُعود ّ ما يف الغَ   ِلُلكِ

  ِلُلك ما نَْصُبوا 7َُ َوما ِصَبا اجلُُدود
قَْت يَوًما عَىل الُوُجود  ْرشَ ْن ا¿

Á
يت ا qم   ِال³

رابُِك َواجلََزائُِر الوقُـود تْ نِت َوا¿   .)44(ا¿

والّصالت الـيت جـاءت بعـده ) ما(الربط يف هذا املقطع بني »مس املوصول لقد حدث 
اليت و¬هـا الشـاعر ٕاىل أالدبيـة ) رسالته السابعة عرشة(ويف مثال آخر من . لتفرسه وتوحضه

الــيت ٔارادت ٔان تــزور الرشــق العــريب للبحــث عــن مواضــيع " فرانســوار ســاغان"الفرنســـية 
  :يقول )45(جديدة لقصصها

هِِديال    ُجتْ
َك الهَوى الـُمتََصّيدِ    َرشَ
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  ُمّري ِباْ̈رِيض تَْشهَِدي
اااا ََ ْملُ الَبِغيُض  مممَمَ   يَْصنَُع الظ	
اااا ََ ْرُب الـَمرِيض مممَمَ   يَْفَعُل الغَ

qÀ ُهنَا
Á
  .)46(..ا

فنشـأت بـه عالقـة ترابطيـة بينـه ) مـا(اشـمتل هذا املقطع عىل »مس املوصول املشرتك 
  ) مفرسا 7وبني الصالت اليت جاءت عنرصا ٕاشار

  
  
 

  

 aاليت جاءت بعده فهـذه امجلـ aفأحال هذا »مس ٕاحا³ بعدية عادت عىل امجل)aالّصـ (
  .ؤازالت الغموض عنه) ما(يه اليت وحضت دال³ هذا العنرص إالحايل 

ــري الصــديق ) ) صــديقي(ويف قصــيدة  ــب اجلزائ ــا الشــاعر ٕاىل أالدي ــيت نظمه ٔايب "ال
  :يقول فهيا )47("سلÐن العيىس"يف شعر " اجلزائر"ا�ي كتب ذات يوم عن " حسام

  ...) َصِديِقي

يالً  ْسِد َمجِ Àَ مل ا³   ا¿
قُْل َشيْئًا   ..مل ا¿

اء اكَ    نَْت ُحُروُف النّْبَضِة اخلَْرضَ
اااابَعَض  ََ ْملَْت ِحَاكَ)ُت الُبُطوَالِت  مممَمَ   ا¿

ااااوَ  ََ   غَنqْت َطِويالً  مممَمَ
َىل الّشْعرِ 

Á
ْسَدْت ا   الُبُطوالُت الّيت ا¿

نْيا ىل ا�	
Á
َىل الّضْوِء ا

Á
  بـَِمْن ِفهيَا.. ا

  )يفعل الغرب املريض ما(      )          يصنع الظمل البغيض ما(
 

�01   ���9  �!4�5  �01   ���9  �!4�5  
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  . )48(اجلَِميال .. َوَما ِفهيَا

مجل الّصالت اليت ٔاحالت أالسامء املوصو³ املشرتكة يف هذا املقطع ٕاحاالت بعدية عىل 
وهـو العنرصـ ) مـا(جاءت بعدها حبمك وورود املرجع داخل النص؛ ٕاذ ٔاحال العنرص إالحـايل 

 aالّص aٔاملت حاك)ت البطوالت غنت طويال (احمليل عىل عنرص ٕاشاري مفرس 7 وهو مج
  .فسامه هذا يف حتقيق الرتابط بيهنام..) فهيا

ليت يشـيد من خاللهـا حبـمل الوحـدة العربيـة وا) القطار أالخرض(ويف املرسحية الشعرية 
يف الـربط بـني ٔاجـزاء ) مـا(والوطن العريب الواحد جند الشاعر قد اسـتخدم »مس املوصـول 

  :أالسطر الشعرية 7 يقول

  ُحُملُ الِوحَدة الَعَربية
  ُحُملُ الَوَطِن الَعَريب الواِحدِ 

ْجَدادُ    ا�ي عَاَش ِفيِه االٓ�ُء َواال¿
جaِِ الـُمقاِتلونَ َوقَاتََل ِمن    ا¿

داءُ  هَ ْجaِِ الش	   َوَسقَطَ ِمن ا¿
  َهذا هو َموُضوُع الِقَطاِر أالِخَرضُ 
Àشـيِد ) ا¿طَفال   َموضوُع هذِه اال¿

بُت    بَْل ُهو َموضوع ُلك ما َكتَ
نَساÀً .. َسا¿كُتُب  ماماماماوَ 

Á
ُكوَن ا   )49(ِال¿

سـطة الضـامئر وكـذ| متاسكت أالسطر السـابقة كـام مـّر بنـا يف املباحـث السـابقة بوا
ا�ي ٔاسهم كذ| يف ربطها وحتقـق ذ| ) ما(ٔاسامء إالشارة وكذ| »مس املوصول املشرتك 

قصـائد ا�يـوان  يفa اليت جاءت بعده فأفىضـ اســتعام7 املتنـوع يف الربط بينه وبني مجa الّص 
  . التالمح و»رتباط الوثيق بني ٔاجزاهئا

�ٔالسامء املوصو³ يف ا�يـوان عاقـدا الصـa بـني لكمـه وخالصة القول ٔاّن الشاعر ٔاحال 
  .املتتابع رابطا بني الصa وموصولها فيه كصلته بأرضه اجلزائر وثوارها
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 ٕاحصاء أالسامء املوصو³ يف املدونة املدروسة عن ورودها بنسب متفاوتـة حيـث 
أالسـامء املشـرتكة واكنـت نســبة ) %57.24( نسـبة أالسامء  املوصو³ اخلاصـة حـوايل 

وميكن المتثيل لهـذه النتـاجئ وفـق أالمعـدة ) %42.73(  حوايل 

 
  "ديوان اجلزائر" نسب أالسامء املوصو³ يف املدونة 
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…

إالحا³ املوصولية ودورها يف حتقيق الرتابط

                       -  بسكرة -جامعة محمد خيرض

وينö ٕاحصاء أالسامء املوصو³ يف املدونة املدروسة عن ورودها بنسب متفاوتـة حيـث 
بلغت نسـبة أالسامء  املوصو³ اخلاصـة حـوا

ٔاقل من سابقهتا قليال فبلغت حوايل 
 :البيانية التالية

 

ٔامعدة بيانية توحض نسب أالسامء املوصو³ يف املدونة 

        

ا�سماء الموصولة الخاصة
…ا�سماء الموصولة  
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        واملراجـــــعواملراجـــــعواملراجـــــعواملراجـــــع    إالحاالتإالحاالتإالحاالتإالحاالت

                                                           

، 1دي بوجراند، النص واخلطاب وإالجراء، ترمجة متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، مرص، ط )1(
  . 172م، ص1998-ه1418

نعمية سعدية، اخلطاب الشعري عند محمد املاغوط دراسة حتليلية من منظور لسانيات النص،  )2(

  .260م، ص2010-2009، جامعة محمد خيرض، بسكرة، )خمطوط(رسا³ دكتوراه

مدخل ٕاىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، ا�ار البيضاء،  محمد خطايب، لسانيات النص)3(

؛ ؤامحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد يف ا�رس النحوي، مكتبة 17، صم2006، 2املغرب، ط
  .116م، ص2001، 1زهراء الرشق، القاهرة، مرص، ط

، ترمجة وتعليق محمد لطفي الزليطي ومنري الرتييك، جامعة املU براون ويول، حتليل اخلطاب: ينظر)4(
تطبيقية يف  وسعيد حسن حبريي، دراسات لغوية ؛239، 238، ص )دت(، )دط(سعود، السعودية،

ٔامحد ؛و 103، صم2005- ه1426، 1العالقة بني البنية وا�ال³، مكتبة االٓداب، القاهرة، مرص، ط

وصبحي ٕابراهمي الفقي، عمل اللغة  ؛17د خطايب، لسانيات النص، ص؛ ومحم117عفيفي، حنو النص، ص
-ه1431، 1ة والنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، طبني النظرية والتطبيق، دار قباء للطباع النيص
، دار جرير للنرش وزاهر مرهون ا�اودي، الرتابط النيص بني الشعر والنرث ؛38، ص1م، ج2000

خليل بن )رس البطايش، الرتابط و  ؛44، 43، صم2010- ه1431، 1والتوزيع، عامن، أالردن، ط

-ه1430، 1نرش والتوزيع، عامن، أالردن، طالنيص يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، دار جرير لل 
  .165، صم2009

زتسيسالف واورزنياك، مدخل ٕاىل عمل النص مدخل ٕاىل مش;ت بناء النص، ترمجة  :ينظر)5(
م، 2003-ه1424، 1وتعليق سعيد حسن حبريي، مؤسسة ا�تار للنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، ط

  .103، صةتطبيقي وسعيد حسن حبريي، دراسات لغوية ؛69ص

  .138، ص3، ج)دت(، )دط(ابن يعيش، رشح املفصل، عامل الكتب، بريوت، لبنان، )  6(

، 1فاضل السامرايئ، معاين النحو، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، عامن، أالردن، ط: ينظر)  7(
  .119، ص1م، ج2000-ه1420
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  . 341، ص1، ج)دت(، 3عباس حسن، النحو الوايف، دار املعارف، مرص، ط )8(

  .150، ص3ابن يعيش، رشح املفصل، ج)  9(

  .نفسه، صن)  10(

رشح الرىض عىل الاكفية، تصحيح وتعليق يوسف حسن معر، منشورات جامعة  سرتا�ذي،االٔ )11(
؛ واجلرجاين، كتاب التعريفات، حتقيق محمد 05، ص3م،ج1996، 2قار يونس، بنغازي، ليبيا، ط

  .200ص، )دت(، )دط(صديق املنشاوي، دار الفضيa للنرش والتوزيع والتصدير، القاهرة، مرص، 

، حتقيق عبد السالم محمد هارون، مكتبة اخلاجني للطباعة والنرش سيبويه، الكتاب: ينظر  )12(
  .107- 105، ص2، ج1988- ه1408، 3والتوزيع، القاهرة، مرص، ط

الفاكهـي، رشح كتاب احلدود يف النحو، حتقيق املتويل رمضان ٔامحد ا�مريي، مطبعة : ينظر  )13(
خمترص النحو، دار  ،لفضيل؛ وعبد الهادي ا104م، ص1993-ه1414، 2وهبة، القاهرة، مرص، ط

  .61صم، 1980- ه1400، 7الرشوق للنرش والتوزيع والطباعة، جدة، السعودية، ط

رشح : وقد ٔاجاز ابن خروف وقوع التعجبية صa دون اضامر القول، ومنعها سائر املتأخرين، ينظر )*(
  .10، ص3الرىض عىل الاكفية، ج

، 2ن ما|، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، مرص، طابن عقيل، رشح ابن عقيل عىل الفية ب: ينظر  )14(
  .79صم، 2005-ه1426

محمد مسري جنيب اللبدي، معجم املصطلحات النحوية والرصفية، دار الفرقان للنرش والتوزيع، )  15(

  .244م، ص1985-ه1،1405عامن، أالردن، ط

ب العلمية، بريوت، ابن أالنباري، ٔارسار العربية، حتقيق محمد حسني مشس ا�ين، دار الكت)  16(
  .191م، ص1997- ه1418، 1لبنان،ط

  .151، ص3ابن يعيش، رشح املفصل، ج)  17(

-ه1414، 1ديوان عبيد أالبرص، رشح ٔامحد عدرة، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط)  18(
  .119، ص1994

  .147، ص1فاضل السامرايئ، معاين النحو، ج)  19(
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مجع اجلوامع، حتقيق ٔامحد مشس ا�ين، دار الكتب العلمية، السـيوطي، مهع الهوامع يف رشح )  20(
  .289، ص1م، ج1998-ه1418، 1بريوت، لبنان، ط

خمترص النحو،  ،؛ وعبد الهادي الفضيل346-342، ص1عباس حسن، النحو الوايف، ج: ينظر )21(

  .60ص

  .39ا�يوان، ص )  22(

  .58نفسه، ص )  23(

  .83نفسه، ص )  24(

  .190ري، ٔارسار العربية، ص ابن أالنبا: ينظر)  25(

  .153ا�يوان، ص )  26(

متام حسان، مقاالت يف اللغة وأالدب، عامل الكتب للنرش والتوزيع والطباعة، القاهرة، : ينظر)  27(
  .200، ص 1م، ج2006- ه1427، 1مرص، ط

  .173ا�يوان، ص )  28(

  .237-235نفسه، ص  ) 29(

  .91نفسه، ص )  30(

  .147نفسه، ص )  31(

  .373، ص 1عباس حسن، النحو الوايف، ج: ينظر)  32(

  .149، 148ا�يوان، ص )  33(

ابن الرساج، أالصول يف النحو، حتقيق عبد احلسني الفتيل، مؤسسة الرسا³ للنرش : ينظر)  34(

  .223، ص2م، ج1996- ه1417، 3والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

م، 2010، 1ٔاطفالنا للنرش والتوزيع، اجلزائر،طسلÐن العيىس، ديوان اجلزائر ـــ شعر الثورة، ) 35(
  .100، 99ص 

  .185نفسه، ص )  36(

  .194، 193نفسه، ص )  37(

  .346-342، ص1عباس حسن، النحو الوايف، ج: ينظر )38(
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  .126، 125ا�يوان، ص )  39(

  .123نفسه، ص )40(

  .137نفسه، ص   )41(

  .166-165نفسه، ص  ) 42(

  .141، ص1النحو، جفاضل السامرايئ، معاين )  43(

  .174-173ا�يوان، ص )  44(

  .175نفسه، ص  ) 45(

  .177نفسه، ص)  46(

  .215نفسه، ص )  47(

  .215نفسه، ص )  48(

  .235نفسه، ص )  49(


