
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

جامعة محمد خیضر بسكرة 

 

 

 كلیة اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربیة

 

 

 

 

 في اآلداب واللغة العربیة مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر

  علوم اللسان.:تخصص

 

    إشراف الدكتور:                                          إعداد الطالبة:

 محمد بودیة. مریم حمدي.

 

 ھـ.1437ھـ/1436السنة الجامعیة:

 م.2016 م/2015                 

 التَّرابط النّصي في مختارات من دیوان

 "أبي العتاھیة"



 

 



 

 

 

َربِّ أَوزِعِني أَْن أَْشُكـــــــَر ِنْعَمتـــــَك التـِّــــي  ﴿ 

أَْنَعمــــَت َعلَـــــيَّ َو َعَلى وَاِلَديَّ، َو أَْن أَْعَملَ  
َصالًِحا َتْرَضاُه َو أَْدِخلِني برَْحَمِتَك فِـــــي  

 .19سورة النمل/اآلية  ﴾ ِعبَـاِدَك الصَّالِِحينَ 



شكر وعرفـان: 

نحمد اهللا ونستعين به في أعمالنا فـالحمد لك ربي حتى ترضى  

والشكر لك بعد الرضى ونصلي صالة تسليم على رسولك وحبيبك  

المصطفى صلى اهللا عليه وسلم  

أما بعد: 

إلى األستاذ المحترم  ي  وكامل احترامي  تقدم بخالص شكرأ

 يد  يأشرف على انجاز هذا العمل ومّد لذي  ال" محمد بودية" 

بخل علي بنصائحه  يالعون والمساعدة طيلة فترة هذا البحث ولم  

 .القيمة ومعلوماته

من  تقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى كل  أ أن  يوال يفوتن

 ساعدني من قريب أو بعيد.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ة:ـــــــــــمقدم

 

 لسانيات النصالّرتابط الّنصي من املصطلحات اليت اهتم هبا الدرس الّلغوي احلديث يف         

ذ إ من مظاهر الّنصية الّيت ركز عليها علماء لسانيات النص، اً ويعّد جانبا مهما وأساسيا، ومظهر

ىل الربط بني جمموعة من اجلمل، لكي تتكون إنّه جتاوز حدود الربط بني أجزاء اجلملة الواحدة إ

 هءنتاج النص، فهو ينطلق من النظرة الكلية للنص دون الفصل بني أجزاإرؤية شاملة يف كيفية 

 ان االتساق واالنسجام، وهذمن خالل،صيوذلك بعد دراسة قضايا عديدة حتقق الرتابط النّ 

 على مستوى اً  لنا ترابطا يتآزران معا لكي خيلقلسانيات النص،ن شغال علماء اذلن الااملصطلح

كثر من أسطح النص، وعلى مستوى الداللة، لذلك تناولنا قضية الرتابط الّنصي لتوضيحه 

بنية واحدة، وقد ظهر الّرتابط الّنصي بوصفه ىل الّنص إمنظور لسانيات النص أل�ا تنظر 

 املنطق.  و التاريخ و النحو وكثرية مثل : البالغةعلوم بأشكاله ومالحمه موزعا يف 

حببنا دراسة أنظرا هلذه األمهية اليت حظي هبا الرتابط الّنصي يف لسانيات ما بعد اجلملة، و        

 .يب العتاهية من منظور لسانيات النصأ ديوان  منخمتارات

أبرز أسباب اختيارنا هلذا املوضوع هي الرتكيز على اجلانب النحوي والداليل من منظور  و        

، تكثر يب العتاهية وهو شعر زهد وحكمةأ، وكانت رغبتنا يف االطالع على شعر  حديثلساين

 البيانية.وانطالقا من أّن الّنص علم حديث تتداخل فيه اختصاصات كثرية، حاولنا  الصورفيه

 تبيان 

  أ
 



 ة:ـــــــــــمقدم

 

  يف معاجلة الّنص الشعري،وذالك باإلجابة عن اإلشكالية التالية: أمهيتة

  يب العتاهية؟ أ الّرتابط الّنصي يف خمتارات من ديوان أدواتكيف جتلت

  سهمت يف حتقيق ّنصية النص الشعري؟  أوهل

   اإلشكالية عدة تساؤالت: ما مفهوم الرتابط الّنصي من منظور لسانيات النص؟تتفرع عن هذهو

 واالنسجام؟  ما مفهوم االتساق

  االتساق واالنسجام للمنهج اللساين النصي؟ أدوات ما هي

الذي  ملنهج الوصفي املتسم بالتحليل والقد اقتضت اإلجابة عن هذه التساؤالت تطبيق        

حتليل ال إجراء مث ،ذ من خالله يتم وصف الظاهرة اللغويةإفرضته طبيعة املدونة وطبيعة املوضوع، 

    االستنتاج عنها.و

 خامتة.تليهما مقدمة ومدخل وفصلني     وتضمن البحث 

من نا يف املبحث األول عن كيفية االنتقال يتضمن املدخل: مفاهيم يف لسانيات النص، تكلم

 حنو النص. إىلحنو اجلملة 

املبحث الثالث  وتضمن  : فقدمنا فيه تعريفاً لغوياً تعريفا لسانيا للّنص،املبحث الثاين        أما 

  يف املبحث الرابع بتقدمي تعريفاألخري قمنا،ومن الناحية اللغوية واللسانية للّرتابط  اً تعريف

  ب
 



 ة:ـــــــــــمقدم

 

وما يهمنا حنن ليس ّنصية الّنص بل الّرتابط الّنصي الذي يرتكز على عنصر   ،صطلح الّنصيةمل

عملة واحدة. ل اناالتساق واالنسجام أل�ما وجه

، وقدمنا يف يب العتاهيةأ ديوان  خمتارات منيففعنوناه باالتساق وأدواته  :أما الفصل األول      

هذا الفصل شرحاً ملفهوم االتساق ،مربزين أهم أدواته:كاإلحالة واالستبدال واحلذف والربط 

 والتكرار والتضام. 

: فركزنا فيه على االنسجام وأدواته:كالسياق وموضوع اخلطاب و التغريض أما الفصل الثاين      

  .يب العتاهيةأديوان  يف  واملناسبة وأزمنة النص، مربزين املستوى الداليل

دة مصادر ومراجع عربية وغربية، فكان من الكتب عدراسة يف هذه القد اعتمدنا  و      

 "فان دايك" ، وكتاب حتليل اخلطاب ل" ج. يول براون وج. :املرتمجة: كتاب النص والسياق ل

يول" وكتاب النص واخلطاب واإلجراء لــ "روبرت دي بوجراند".  

 انسجام إىلالدراسات العربية فقد اعتمدنا على كتاب لسانيات النص مدخل        و من 

 "لصبحي 2، ج1"حممد خطايب" وكتاب "علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق ج:اخلطاب لــ 

 .إبراهيم الفقي " وكتاب نسيج النص "لألزهر الزناد". وكتاب علم لغة النص"عزة شبل حممد"

  ج
 



 ة:ـــــــــــمقدم

 

ىل إ رتقد اعرتضتين بعض الصعوبات أمهها تشعب املوضوع ، وضيق الوقت مما اضطر و        

يب العتاهية. أالتطبيق على بعض خمتارات ديوان 

        و الشكر كّل الشكر اهللا عّز وجل، إذ لواله ملا وفقنا إلمتام هذا البحث.   

       كما ال أنسى أّن أشكر األستاذ املشرف: حممد بودية.

 

 

 

  د
 



 

 

 الّنص. ى نحو الجملة إل نحو: منالمبحث األول

: مفهوم الّنص.             المبحث الثاني

 لغة. -أ

 اصطالحا.  ب- 

: مفهوم الّترابط.             المبحث الثالث

 لغة. -أ

 اصطالحا. -ب

: مفهوم الّنصية.            المبحث الرابع
 



 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
تمهيد: 

 ُعين الدارسون املعاصرون باملفاهيم املعرفية يف جمال حتليل اخلطاب        

 و لسانيات الّنص يف منتصف الستينيات، أل�ا متثل األسس املعرفية إلنتاج املنهج املالئم ملقاربة 

و بعد دخول اللسانيات إىل الّنص/ اخلطاب ِاستدعت أن حتصر املفاهيم األساسية  أي خطاب

 الّنصية. و الرتابط  و الّنص واليت من خالهلا تأسست لسانيات الّنص و أمهها نذكر: اجلملة

: من نحو الجملة إلى نحو الّنص. المبحث األول

   على الرغم من النقد املوجه من علماء حنو الّنص إىل حنو اجلملة، فإنَّ ذلك ال يعين     

بالضرورة نفي القيمة عن جهود حنو اجلملة باإلمجال. فنحو اجلملة حيمل يف طياته تراثا حنويا 

)  1( . علماء اللغةبذهلاضخما، فال يستطيع أيًّا كان. أن ينتقص من قيمة تلك اجلهود اليت 

) يف كتابه املفصل « إىل أن الكالم هو املركب من كلمتني 538و يذهب الزخمشري ت (       

أسندت إحدامها إىل األخرى، و ذلك ال يتأتى إال يف امسني كقولك: زيد أخوك، و بشر 

) 2(.صاحبك، أو يف فعل و اسم حنو: قولك ضرب زيد، و انطلق بكر، و تسمى مجلة»

« كانت اجلملة يف تفكري النحاة تقوم على الرتكيب اإلسنادي، لذلك وقف الدرس         

اللساين القدمي عند حدود اجلملة، فبني مكوناهتا و خمتلف القواعد اليت حتكمها، و على ذلك 

، ص 2015، 1سورة النور، علم الكتب احلديث، أريد، األردن، ط -   ينظر: عّمان حممد أمحد أبو حيين، حنو الّنص دراسة تطبيقية على )1( 
19. 

 .6، ص 1993، 1ل، بريوت، لبنان، ط ياملفصل يف علم العربية، دار اجل-  الزخمشري، )2 (
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
و االجتاهات اللسانية املختلفة و املتعاقبة و منه: فاجلملة بنية قارة يف  قامت النظريات الّنحوية

الكالم، و قرارها هذا جعل النظريات اليت اشتغلت بوصفها و تقنينها، متينة متانة نسبية 

 )1 ( و نسبتها متأتية من طبيعة الكالم نفسه».

      إذا أصبحت اجلملة بنية قارة يف الكالم و قرارها جعل أصحاب النظريات االهتمام هبا  

ألن اجلمل تتعدد يف املقام الواحد و على لسان شخص واحد، و هذا التعدد راجع إىل البنية 

املولدة للجمل مما جعلها تكون نسبية. 

   ال يعتمد حنو الّنص عند احملدثني على اجلملة باعتبارها أكرب وحدة يف التحليل بل يهتم    

بعناصر أخرى، فيلجأ يف تفسرياته إىل أسس داللية و منطقية إىل جانب القواعد الرتكيبية، كما 

حياول صياغة مبادئ حتكم الّنص، أي أن الّنص يف هذا الّنحو له وظائفه ال ميكن إجنازها بدقة 

 )2(إذا التزم حّد اجلملة. 

 الّنص، فاجلملة يف الّنص ال تفهم يف حّد ذاهتا فحسب "غاينريش"   « و هكذا فهم      

 و إمنا تسهم اجلمل األخرى يف فهمها، و هذا بني أن اجلملة ليست وحدها الرتكيب الذي حندد 

 )3 (به املعىن، و إمنا حندد املعىن أساسا من خالل الّنص الكلي الذي تتضام من أجزائه و تتآزر».

 .14، ص 1993، 1-  األزهر الزناد، نسيج الّنص، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط )1( 
 134، ص 1997،، 1لبنان، ط -  ينظر: سعيد حسن حبريي، علم لغة الّنص، مكتبة لبنان الناشرون، بريوت، )2(
 .40-  سعيد حسن حبريي، علم لغة الّنص، ص )3(
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
  و معىن هذا السياق بأن الّنص يتحدد معناه من خالل ترابط اجلمل، مع وجود عالقة        

بني تلك اجلمل السابقة و الالحقة لكي يصبح لدينا نص كلي. 

 أنّ « حنو الّنص هو ذلك الفرع من فروع علم اللغة الذي يهتم "صبحي الفقي" و يرى         

بدراسة الّنص باعتباره الوحدة الكربى، و ذلك بدراسة جوانب عديدة أمهها الرتابط، أو 

التماسك ووسائله، و أنواعه، و اإلحالة و املرجعية، و أنواعها و السياق الّنصي و دور املشاركني 

يف الّنص(املرسل و املستقبل) و هذه الدراسة تتضمن الّنص املنطوق و املكتوب على حد 

) 1(.سواء»

 و نالحظ أن مثة ترابطا بني حنو اجلملة و حنو الّنص، إال أن حنو الّنص يراد منه حتقيق           

) 2(هدف يتجاوز قواعد إنتاج اجلملة إىل قواعد إنتاج الّنص.

 إن حنو الّنص يهتم بوصف األبنية اللغوية، مع غياب اجلوانب الداللية، لذلك كان            

هدفه البحث عن مشكالت نصية و داللية إضافة إىل قضايا تركيبية لكي يربز انسجام الّنص. 

    إذن ال ميكن حبال من األحوال فصل حنو الّنص عن حنو اجلملة ،ألن الثاين جزء ال    

يتشكل الكل إال يف ظله، يقول الدكتور" النحاس "يف كتابه ( حنو الّنص):« و تأيت أمهية حنو 

الّنص يف جمال التحليل اللساين من حيث احتواؤه على نظم الّنحو التقليدي و أدواته، فكما أن 

 .36ص ، 1 ج ،2000، 1 الفقي، علم اللغة الّنصي بني النظرية و التطبيق، ، دار قباء، القاهرة، ط إبراهيم-  صبحي )1(
 .136-  ينظر: سعيد حسن حبريي، علم لغة الّنص، ص )2(
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
حنو اجلملة عاجل املعىن يف األمثلة و النماذج اللغوية املتقطعة من نصوصها من خالل أدواته 

ليحقق الربط الداليل يف اإلسناد( املسند و املسند إليه)، فان حنو الّنص يتجاوز ذلك بكثري، إذا 

أنه يستخدم أدوات الّنحو ذاهتا، و يوظفها يف حتقيق الرتابط بني اجلمل املتتابعة يف الّنص أو 

 )1(اخلطاب».

       إن حنو اجلملة جزء ال يتجزأ من حنو الّنص، ألن حنو اجلملة يعاجل املعىن داخل الّنصوص 

املتقطعة و ال يتحقق هذا املعىن إال من خالل أدوات الربط ( املسند و املسند إليه) إضافة إىل 

أدوات الّنحو ذاهتا اليت يتم توظيفها يف ترابط الّنص. 

: مفهوم الّنص : المبحث الثاني

 لغة: -أ

 « نصَّصَ : الّنص: رفُعك الشيء، نّص احلديث يَنّصُه نصًّا: رفعه و كُل ما أُظِهر، فقد ُنصَّ 

 و قال عمرو بن دينار: ما رأيُت رجالً أنّص للحديث من الزهري أي أرَفَع له و أسند. يقال: 

) 2(نّص احلديُث إىل فالن أي رفعه، و كذلك َنَصْصُته إليه، و نّصت الظبية جّيدها: رفعتهُ ».

و كذلك ورد يف معجم الوسيط: 

، 2009، 1ابط الّنصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ط تر خليل بن ياسر البطاشي، ال)- 1(
 .9الدراسات اللسانية، ص نقال عن مصطفى النحاس، حنو الّنص يف 24ص 

 1993، 3-  ابن منظور( أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم)، لسان العرب، دار صادر للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت: لبنان، ، ط )2(
( ن.ص.ص). مادة ، 97ص ، 7ج 
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
   الّنص:« صيغُة الكالم األصلية اليت وردت من املؤلف و ما ال حيتمل إال عن واحد أو ال 

 و منه قوهلم: ال اجتهاد مع الّنص و عند األصوليني الكتاب و السنة، و من .حيتمل التأويل

 )1(الشيء: منتهاه و مبلغ أقصاه».

. االرتقاء     و املقصود بالّنص يف املفهوم اللغوي الظهور و العلو و 

 اصطالحا: -ب

   تعددت مفاهيم و آراء الباحثني حول مفهوم الّنص، بتعدد التوجهات املعرفية          

والنظرية و عليه فإّن هذا اإلختالف حول ماهية الّنص يكمن أساًسا يف اختالف التصور 

 و املذهب عند البالغيني، لقي هذا املصطلح اهتماما كبريا يتعلق بالتنظيم الداخلي للنص من 

وضوح وفصاحة. 

« الّنص ما ازداد وضوحا على ظاهر املعىن يف املتكلم ؛و هو سوق الكالم ألجل ذلك          

املعىن؛ و الّنص ما ال حيتمل إال معىن واحد، و يف تعريف آخر هو ما دل على معىن سبق الكالم 

 )2(ألجل داللة حتتمل التأويل أو التخصيص أو النسخ حبسب ما تستقيه القرائن».

ص ،1تركيا، ، د. ط، د . ت، ج ، اسطنبول للطباعة و النشر و التوزيع، اإلسالمية مصطفى و آخرون، معجم الوسيط، املكتبة إبراهيم-  )1(
926. 

 .251، ص 1991، 1-  الشريف اجلرجاين، التعريفات، دار الكتاب اللبناين املصري، بريوت، لبنان، ط )2( 
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
  لقد ربط الّنص باملتكلم، و هنا يقصد بالّنص املنطوق و املكتوب، ألن الّنص املكتوب      

هو الذي يسبق الكالم كما أنه حيتمل عدة دالالت، أي أنه قابل للتأويل؛ و يزداد وضوحا 

عندما يستعمله املتكلم. 

  أما تعريف الّنص اصطالحا فلم نقف على تعريف متفق عليه، فقد تعددت التعريفات         

للنص: « الّنص عملية )haliday( "ياهاليد"يف الدرس اللساين احلديث نقف عند تعريف 

تفاعل يف واقعه االجتماعي ،يتم بواسطتها تبادل املعاين، معىن ذلك أنه نوع من احلوار بني 

 )1(املتخاطبني باللغة».

  و التعريف الشائع يف اللسانيات الّنصية ملفهوم الّنص هو تعريف "جوليا كريستفا"         

)  Julia kristiva(: ،نّه موضوع لعديد من إ«الّنص أكثر من جمرد خطاب أو قول

املمارسات السميولوجية، اليت يعتد هبا على أساس أ�ا ظاهرة عرب لغوية مبعىن أ�ا مكونة بفضل 

 )2(.»اللغة، لكنها غري قابلة لالحنصار يف مقوالهتا

 نستخلص بأّن التحليل الّنصي يتجاوز ما هو لغوي إىل غري لغوي مبعىن أنه يكشف          

عن العالقات بني الكلمات التواصلية و املمارسات السيميولوجية يف نظام اللغة من خالل 

. 23، ص 2008، 1ل اللساين للخطاب الشعري، عامل الكتب احلديث، أريد، األردن، ط ي التحلإىل نعمان بوقرة، مدخل - )1 (
 cohésion in English ;p18 Halliday and Ruqaiya Hasan:عننقال

 .229، ص 1992فة و الفنون و اآلداب، الكويت، د. ط، ا-  صالح فضل، بالغة اخلطاب و علم الّنص، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثق)2(
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
تقاطع نصوص سابقة و حالية لكنها غري منحصرة يف اللغة من خالل تفكيك األسس اللغوية 

لكي متثل أبنية داللية جتمع بينهما. 

  قد عرف "دي بوجراند":« الّنص بأنه حدث اتصايل تتحقق نصيته إذا اجتمعت له        

سبعة معايري و هي: الربط، و التماسك و القصدية و املقبولية و اإلخبارية و املوقفية 

) 1( و التناص».

   لقد حدد "دي بو جراند" و" دريسلر" سبعة معايري للنصية كان املعياران األوالن يف       

ترابط الّنص و مها خمتصان بصلب الّنص، و إّما املعايري األخرى كان هلا دور يف متاسك الّنص 

من خالل حتقيق نصية اخلطاب الشعري.  

): « إن الّنص أمنوذج للقضية على أ�ا تتابع منتظم من vandyk   و يرى "فانديك "(       

قضايا يربط بعضها ببعض عن طريق تداخلها ؛حيث ال تقتصر العالقات على القضايا املتجاورة 

فحسب، بل يتم التواصل إىل إجياد روابط مواكبة أيضا بني وحدات كربى، تتشكل من وحدات 

أرضية صغرى تربط بينهما عالقات حنوية على املستوى األفقي و عالقات داللية منطقية على 

 )2 (املستوى الرأسي».

. 105، 104، ص 1997، 1، ترمجة: متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، ط اإلجراءدي بوجراند، الّنص و اخلطاب و - روبرت )1(
 علم اللغة الّنصي، تر: فاحل بن شبيب العجمي، جامعة امللك سعود، الرياض، سعودية، د . ط  إىل، مدخل قرن ديرتفيها-  فو لفجانج هاينه م)2(

 .48، ص 1999
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
و جند كذلك "سعيد حسن حبريي" يعرف الّنص بفكرة (فانديك) يقول:« إ�ا عالمة         

لغوية ترتكب من جمموعة عالمات ( مجل) أخرى ،و يربز بوجه خاص. العالقات بني عناصر 

 )1(.الّنص، و يتعلق األمر يف ذلك بعالقات حنوية و داللية أخرى اتصالية أيضا جلمل مفردة»

 إذن يرتابط الّنص يف حد ذاته من خالل مستويني: مستوى ميس العالقات الّنحوية      

 ( مستوى أفقي) و آخر ميس العالقات الداللية ( مستوى رأسي). 

: مفهوم الّترابط: المبحث الثالث

  لغة: -أ

جاء يف معجم لسان العرب البن منظور معىن الّرتابط كاآليت:         

 )2(  « ربط الشيء يْربطُه، و يْربطُه َربطًا، فهو مربوط، و ربيطُ : شّده و الرباط: ما ربط به».

  و لقد وردت يف موضع آخر مبعىن نفسه: 

 « ربط: ( ر. ب .ط) أصل واحد يّدل على شّد و ثبات، و منه ربطة الشيء أربطه ربطًا 

 )3( و الذي ُيشّد به: رباط ».

 

 

 .124، ص 2008، 1، القاهرة، مصر، ط قجديدة، مكتبة زهراء الشرق -  سعيد حسن حبريي، علم لغة الّنص حنو آفا)1(
: ( ر.ب.ط) ،مادة302، ص 1994، 3، ط 7، مج  لسان العرب،-  ابن منظور)2(
 .                 507، ص 1مج ، 2008، 2بن زكرياء الرازي، معجم مقايس اللغة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط - أيب احلسن بن فارس )3(
ادة: ( ر. ب. ط). م
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
 كما جند « يف علم الفلسفة قيام عالقة بني مدركني القرتا�ما يف الذهن بسبب ما      

) 1(.الرابطة العالقة و الوصلة بني شيئني»و  

 اصطالحا: -ب

  و قد احتل الربط بوجه خاص موقعا متقدما يف التحليالت الّنصية، و استخدم علماء          

الّنص عدة مصطلحات، للتعبري عنه، و للتمييز بني أنواعه و يتفقون بوجه عام على أنه عنصر 

جوهري يف تشكيل الّنص، و تفسريه من خالل العالقات الداخلية اليت تقوم بني اجلمل  

و العبارات يف متتالية نصية  على الدالالت، و يتأكد دور الربط يف الّنص من خالل املعايري 

 DeBeaugrande" بوجراند  و "دي Dresslerدرسلر" "السبعة اليت وضعها كل من

 .)Textualitait( لتحقيق ما يطلق عليه الّنصية

   فقد جعل الربط الّنحوي املعيار األول ،و الذي يشمل ( احلذف و اإلحالة و االستبدال       

و التماسك الداليل) و املعيار الثاين و يعنيان به الوظائف الداللية اليت تتشكل من خالهلا 

) 2(مكونات الّنص.

 « إذن الربط فهو عالقة تصطنعها اللغة اصطناعا لفظيا بطريقة األدوات أو الضمائر،وإّما        

 غري مرغوب فيه، و إّما لفهم عروة تنشأ من ارتباط غري مرغوب فيه انفصاللسد ثغرة تنشأ من 

 .223 مصطفى و آخرون، معجم الوسيط، ص إبراهيم-  )1(
. 145الّنص، ص -  ينظر: سعيد حبريي، علم لغة )2(
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
و لتحقيق الربط بني اجلمل اليت متثل فكرة واحدة، و من ذلك نصل إىل أن الربط يكون بني 

) 1(املفردات و بني اجلمل، فيكون بني مجلتني أو بني مجل يف فقرة أو بني فقرات يف الّنص».

   فالّرتابط قوام الّنص أو هو على األقل شرط أول لكي يكون الكالم نصا، و يؤكد هذا     

كثري من التعريفات للنص مبنيا بعضه على بعض حنويا، و ما يكون به عامل الّنص مسبوكا 

احلبك  و ،Cohesionحمبوكا، حيث يقوم الرتابطني على معيارين :السبك 

Coherence.)2 (

:  Textualitéرابعا: مفهوم الّنصية 

 للنصية مكانة مرموقة يف لسانيات الّنص، أل�ا جتري على حتديد الكيفيات اليت ينسجم        

هبا الّنص، أل�ا املرجع األساسي لكل عملية حتليلية يتم حتديد ّنصية الّنص النثري. 

 لقد اتفق علماء لسانيات الّنص على أن كل نص يتوفر على خاصيته كونه نًصا، و ميكن        

أن يطلق عليها الّنصية فهي « جمموعة السمات اليت ما حتققت يف ملفوظ، ما عّد نصا، أو هي 

 )3(جمموعة من الوسائل اللغوية اليت ختلق الّنصية». 

. 36، ص 2015، 1النور، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، ط - حممد أمحد أبو صيين، حنو الّنص دراسة تطبيقية على سورة )1(
 .103، ص اإلجراءالّنص و اخلطاب و - دي بوجراند، )2(
 .13، ص 2006، 2الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط   انسجام اخلطاب، املركزإىل-  حممد خطايب، لسانيات الّنص مدخل )3(
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
 تكمن هذه الوسائل اللغوية يف : (االتساق ، االنسجام ، القصدية، املقبولية، اإلخبارية         

املقامية، التناص )و هي سبعة وسائل، و من هنا حدد كالً من "روبرت بوجراند" و "دريسلر" 

جمموعة من املعايري الّنصية تتضح جليا من خالل أعماهلم، نذكرها و هي:  

 : «و هو معيار يهتم بظاهر الّنص، و دراسة الوسائل اليت (cohesion) السبك -1

حتقق هبا خاصية االستمرار اللفظي، و هو يرتتب على إجراءات تبدو هبا العناصر السطحية على 

 )1 (صورة وقائع يؤدي السابق منها إىل الالحق».

 يتحقق على مستوى السطحي للنص مع النظر إىل املباين الّنحوية، و ذلك بتوفر جمموعة       

من األدوات اليت جتعل الّنص حمافظا على كينونة منها :اإلحالة، احلذف،اإلستبدال،الربط... 

  أطلق عليه "سعد مصلوح "باحلبك، و يعين به):Coherence (لحبكا  -2

« االستمرارية املتحققة يف عامل الّنص و هي االستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة املفاهيم 

 )2(و العالقات الرابطة بني هذه املفاهيم».

   و هو ترابط يكمن على مستوى الداللة داخل الّنص مع مراعاة العناصر و اإلجراءات اليت    

 تنشط عناصر املعرفة هلذه املفاهيم.

  و يالحظ "سعيد حسن حبريي" من خالل أراء ):Intentronality(القصدية -3

 .90، ص 2001، 1 أمحد عفيفي، حنو الّنص اجتاه جديد يف الدرس الّنحوي، مكتبة الزهراء الشرقي، القاهرة، مصر، ط - )1(
 .227، ص 2006، 1، يف البالغة العربية و األسلوبيات اللسانية، عامل الكتب، القاهرة مصر، ط مصلوح- سعد عبد العزيز)2(
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
"دي بوجراند" و "دريسلر" أ�ما يشريان إىل أمرين مهمني« األول وجود صلة متبنة بني معيار 

منتج الّنص على القصد مع اهتمامه على حيافظ القصد، و معيار االتساق و االنسجام و الثاين 

 )1(تواصل و رغبته يف إيصال مقاصده إىل املتلقي».

   جند معيار القصدية له عالقة وطيدة باالتساق و االنسجام ؛باعتباره منتج الّنص ألنه      

فاعال يف اللغة و  مؤثرا يف تركيبها من خالل عنصر املتلقي، ألنّه إذا جتاهله ينخفض االتصال 

 بينهما و العكس.

 ):« ترتبط باملوقف أو املقام الذي أنشأمن أجله الّنصSituationality (المقامية -4

) 2(و تتضمن املقامية العوامل اليت جتعل الّنص مرتبطا مبوقف سابق ميكن اسرتجاعه».

  ميكن حتديد املقام من خالل العوامل احمليطة به. 

):« يرتتب هذا املعيار على مدى قوة الرابط بني املعيار Acceptability (المقبولية -5

األول و الثاين و بالتايل يؤدي إىل قبول الّنص، إّما إذا حدث خلل بني هذين املعيارين فإن ذلك 

يؤدي إىل عدم قبول الّنص، ألنه يؤدي إىل تصورات خاطئة، و هذا يشري إىل التماسك بني هذه 

) 3(املعايري، و هذا يعين أن معيار املقبولية يتعلق باملنتج و املتلقي».

 .157، ص 2001، 1 القرآن، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط إعجاز-  أشرف عبد البديع عبد الكرمي، الدرس الّنحوي الّنصي يف كتب )1(
 .85- أمحد عفيفي، حنو الّنص اجتاه جديد يف الدرس الّنحوي، ص )2(
. 158 ص القرآن إعجاز يف كتب وي النصيعبد الكرمي، الدرس الّنح-  أشرف عبد البديع )3(
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
  يعين وجب توفر موقف ؛لكي يكون الّنص مقبوال و منه يرتبط باملنتج و املتلقي الذي       

بدوره قبول الّنص. 

« ال بد للنص أن جيعل دالالت، يريد املبدع إحياهلا ):Informativity (اإلخبارية -6

للقارئ عن طريق الّنص، فلو جاء الّنص بدون حمتوى فال يعترب به و ال يهتم بدراسته ،و البد 

هلذه الدالالت من الّرتابط و االنسجام، و هذا يشري إىل أن عنصر اإلخبارية مرتبط بإنتاج الّنص 

) 1(و استقباله، و مدى توقعه لعناصره».

   يرتبط معيار اإلخبارية باملبدع ألنه هو الذي ينتج الّنص و يف نفس الوقت وجب أن يثري      

 .هذا الّنص بدالالت لكي حتل إىل القارئ

)« يعد التناص معيارامن املعايري الّنصية اليت يصري هبا Intertextuality(التناص -7

امللفوظ نصا، و التناص يكون تابعا جملموعة نصوص سابقة، و هو تعالق نصوص سابقة مع  

) 2(نصوص الحقة بكيفيات خمتلفة».

      إذن هو يرتبط حبدود جتربة سابقة لكي يصري امللفوظ نصا يف معىن مفهوم.

 

 

 .81-  أمحد عفيفي، حنو الّنص اجتاه جديد يف الدرس الّنحوي، ص)1(
 .86، صنفسه-  املرجع )2(
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 .مفاهيم في لسانيات الّنص:                                            مدخل

 
خالصة: 

 بل جاء بعد جهد من ا الّنص ليس جمرد حنو من لسانيات اجلملة إىل لسانياتاالنتقالإن        

قبل الباحثني إذ تعترب لسانيات الّنص علما جديًدا و فرًعا من فروع علم اللغة، و قد مت هذا بعد 

رؤية شاملة أدجموا خالهلا شبكة من املعارف و التخصصات، و كان هدفها هو كيفية متاسك 

الّنصوص، إَذْن فالّنص و الّنصية و   االتساق واالنسجام مصطلحات من خالهلا حندد معامل 

الدراسة الّنصية يف حبثنا ألن االتساق و االنسجام معياران يهتمان بالّنص يف ذاته و مها وجهان 

 .لعملة واحدة
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أوال: مفهوم اِالتساق.                           

 المعنى اللغوي. -أ

 المعنى االصطالحي. -ب

. ي أدوات اِالتساق النص: ثانيا                 

اِالتساق النحوي: (اإلحالة، الحذف،  -أ

 ، الربط).االستبدال

 اِالتساق المعجمي:(التكرار، التضام). -ب



 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
 األشكالو مجيعها ال خترج عن ،تعددت تعريفات علماء اللغة النصيني ملفهوم االتساق        

ابط النحوي و منهم ترّ  النص، فمن هذه املصطلحات جند الأشكالاللغوية اليت حتكم بناء كل 

ثر فّعال يف ربط النصوص أ هلا أدواتل بالنص يف ذاته، وفق صمن يطلق عليه السبك و كلها تت

 تتحقق ضمن أنو متاسكها، و حنن هنا ما يهمنا هو عنصر االتساق و كيف ميكن ألدواته 

. ا نّصيً االنص، لكي ختلق لنا ترابطً 

أوال: مفهوم االتساق: 

 المعنى اللغوي: -أ

 يف معجمه لسان العرب:« و سََّق اللّيُل و اّتَسَق و كُل ما اِنضم فقد "ابن منظور"يقول      

 إىل يـَْنَضُم و اَتَسَق الَقمرُ :استوي، و الوْسُق َضُم الشيء أياتَسق، و الطَريُق يأَتسُق و يـََتسُق 

 .اِتََّسَق﴾ا ْقسِّم بالشََّفِق َو اللَّْيِل َو َما َوسََّق َو الَقَمِر إذَ أُ الشيء، و يف التنزيل﴿َفَال 

) 1(18،17،16االنشقاق اآلية/

كما ورد يف قاموس احمليط: « و َوَسَقُه َيِسْقهُ : َمجَعُه و َمحَلُه، و َوَسَق احلِنطَة         

 )2(.: اجتمعت»اإلبلاجعلها وْسًقا َوْسًقا، و ِاْسَتوَسقْت ْوسيقً تَ 

ع و االلتئام و االنتظام. مو هو اجل،و جند االتساق كل مفرداته تصب يف حقل داليل واحد     

، مادة 303، ص9- ابن منظور(أبو الفضل مجال الدين)،لسان العرب،حتقيق عبد اهللا علي الكبري و آخرون، دار املعارف، د.ط،د.ت،مج) 1(
 (و..س.ق)

 .392،ص3، ج1991، 1- الفريوز أبادي،قاموس احمليط،دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان، ،ط) 2(
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 المعنى االصطالحي:: ب

 يعرفه "carter"نال مصطلح االتساق اهتماما كبريا لدى علماء النص لذلك جند           

 املعطيات غري أما الّنصية، األشكالبقوله:« يبدو لنا االتساق ناجتا عن العالقات املوجودة بني 

 )1(. يف حتديده»إطالقالسانية(مقامية، تداولية) فال تدخل 

ن االتساق ينتج من خالل الرتاكيب النحوية و الداللية أل هذا التعريف جند بالمن خ          

املوجودة داخل اجلمل و الكلمات. 

 إىلنّه حييل إ مفهوم االتساق«مفهوم داليل، "ي و رقية حسناهاليد"و يرى كل من           

 )2(.العالقات املعنوية داخل النص، و اليت حتدده كنص»

 كالنحو و املعجم أخرىن« االتساق يتم يف مستويات أو يوضح لنا" حممد خطايب" ب           

: أبعادو ال يكمن يف الداللة و فقط، و هذا مرتبط بتصور الباحثني للغة كنظام ذي ثالثة 

 )3(.) و الصوت و الكتابة (التعبري)»األشكالالداللة(املعاين)، النحو- املعجم (

    

           

 

 .81،ص2010، 2- نعمان بوقرة،املصطلحات األساسية يف لسانيات النص و حتليل اخلطاب،عامل الكتب احلديث،اربد،األردن ،ط) 1(
، نقال 15،ص2006، 2- حممد اخلطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،املغرب، ط)2(

 cohésion in English ;p16: Halliday and Ruqaiya Hasanعن
 .15املرجع نفسه، ص  -) 3(
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  النظام النحوي، املعجمي، النحو و املفردات                    النظام الداليل  

النظام الصويت و الكتاب 

 يف النحو و يف املفردات و ليس يف الداللة أيضا االتساق يتحدد أننستخلص من الرسم         

 .فحسب

حقق هبا خاصية االستمرارية يف ظاهر الّنص تسائل اليت تواالتساق خيتص بال          

" surfacetexte :اللغوية اليت تنطق أو تكتب، و اليت األحداث" و يقصد بظاهر النص هنا 

ما جيعل ؛ حتقق هلا من وسائل السبك إذا إاليف شكل مبان حنوية، و هي ال تشكل نصا  تنتظم

 )1(.استمرار يتهة و تالنص حمتفظا بكينون

حيتوي عنصر االتساق على وسائل تظهر على النص يف املستوى الشكلي، و ال          

 حتقق هلا من وسائل االتساق ما جتعله مرتابطًا، و منه حيقق خاصية إذا إاليتشكل النص 

االستمرارية. 

مصطلح االتساق تعرض له العلماء قدميا و خاصة يف البالغة العربية و نذكر من هؤالء          

، و يقف أبياته شعره و تنسيق تأليف يتأمل أن "يف هذا املوضوع:« ينبغي للشاعر ا"ابن طباطب

 بينهما لتنظم له معانيها، و يتصل كالمه فيها، و ال جيعل فيالئم قبحه، أوعلى حسن جتاورمها 

 .66- ينظر:خليل بن ياسر البطاشي،الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب،ص)1(

 املعاين

األصوات 

         

         

      

 الكلمات
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نه حيرتز أ وصفه و بني متامه فضال من حشد ليس من جنسه ما هو فيه...كما ابتدأبني ما قد 

 ما قبله، فرمبا اتفق للشاعر بيتان يضم مصراع كل واحد منهما بشكلمن ذلك كل مصراع، هل 

 )1(. من دق نظره و لطف فهمه»إال على ذلك ينته، فال آخريف موضع 

موضوع االتساق جنده قدميا و حديثا، و ذلك كونه هو السبب يف تعاضد معاين النص        

و ترابط عباراته. 

 االتساق النصي: أدواتثانيا: 

 علماء أن و ذلك ،ثر فاعل يف ربط النصوص و متاسكهاأ االتساق ذات أدوات إن«       

 علماء الغرب يف  أضافه دراستهم للنحو التقليدي، و كل ماإطار يف األدواتوا هذه سالعرب در

دخلوها يف دراسة حنو النص أ يف صعيد واحد، و األدوات مجعوا هذه أ�مهذا الباب 

 )2(.مباشرة»

  استمراريته ىل عحمافظ االتساق يف ظاهرة النص، مما جتعل النص أدواتتكمن         

 : جانبني: جانب حنوي و جانب معجميإىلو ينقسم االتساق النصي 

 .129،ص 1982، 1-ابن طباطبا(حممد أمحد)،عيار الشعر،حتقيق:عباس الستار،دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط)1(
 .96،ص2004، 1-عمر أبو خرمة،حنو النص نقد نظرية و بناء أخرى،عامل الكتب احلديث،اربد،األردن،ط) 2(
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 و يتحقق عرب وسائل لغوية و حتدث grammatical cohesionتساق نحوي:اِ   -

 ).، احلذف، االستبدال، الربط(اإلحالة: و هي "حسنو رقية ي اهاليد"عنها 

 )1(ام.تضالو و يتحقق عرب ظاهرتني مها التكرار lescical cohesionتساق معجمي:اِ   -

 االتساق النحوي: أ- 

 هو مفهوم داليل حييل أو امللونة للنص األجزاء« و يقصد به التماسك و الرتابط الشديد بني     

 عناصر أربعة "ي و رقية حسناهاليد" العالقات املعنوية املوجودة داخل النص و لقد حدد إىل

 )2(من االتساق النحوي».

 :اإلحالةمفهوم  أ –1

 االتساق النحوي، و يقصد هبا وجود عناصر لغوية ال تكتفي أدوات من أداةهي           

. آخر عنصر إىل حتيل إمنا و التأويلبذاهتا من حيث 

 عدم الدقة إىل مع عنصر آخر و هو "املرجع" و هذا راجع اإلحالة« تداخل مصطلح            

  réferenceفتارة يرتجم مصطلح   "réferent "و"réferenceيف ترمجة املصطلحني"

 ،نقال عن:18، ص 1999- ينظر:مجيل عبد اجمليد،بالغة النص مدخل نظري و دراسة تطبيقية،دار غريب، القاهرة،مصر،د.ط، )1(
cohésion in English ;p6.:Halliday and Ruqaiya Hasan 

، 2013، 1- حممد عبد الرمحان اخلطايب،لسانيات النص و حتليل اخلطاب،دار الكنوز املعرفة للنشر و التوزيع،األردن،عمان، ،ط)2(
 .617ص2ج
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 الذي يتم ترمجته réferent و كذلك احلال فيما خيص مصطلح )باملرجع( و تارة )(اإلحالة ـــــب

 )1( و املرجع يف الوقت نفسه».باإلحالة أيضا

« العالقات أن لإلحالةيعرفها "الينر": يف سياق حديثه عن املفهوم الداليل التقليدي         

 )2( مسميات».إىل حتيل فاألمساء: إحالة و املسميات هي عالقة األمساءالقائمة بني 

 ال بد من العودة إذ، التأويل« يقصد هبا وجود عناصر لغوية ال تكتفي بذاهتا من حيث        

، و تسمى تلك العناصر عناصر حميلة، و هي: الضمائر و تأويلهاجل أ من إليه ما تشري إىل

 أخرى أجزاء مذكورة يف أخرى عناصر إىل املوصلة، فهذه الكلمات تعود األمساء، و اإلشارة أمساء

 الشيء يف إدخالو أ ، يقع عند اسرتجاع املعىناإلحالةمن النص، و التماسك عن طريق 

 )3(اخلطاب مرة ثانية».

 بني الكونني األساسي هي «عالقة الربط اإلحالة أنيرى "سعيد حسن حبريي":         

 عرب أي و تتم عرب مسات داللية، فاملكونات متوافقان اإلحالةالّنصيني، عنصر التعلق، وصيغ 

 )4(».اإلحالة، بني عنصر التعلق و صيغ األقل على اإلحاليةتطابق جزئي للقدرة 

 اإلحالة لغويني و مها عنصر التعلق و صيغ ن من خالل عنصرياإلحالةتؤسس           

 فنقول: اإلحالةو حناول فيما يلي االقرتاب من معىن 

 .22،ص2010، 1- داليا أمحد موسى،اإلحالة يف شعر ادونيس،دار التكوين للتأليف و الرتمجة للنسر،دمشق،سوريا،ط) 1(
- ج.ب براون و ج يول،حتليل اخلطاب،مطابع جامعة امللك سعود،الرياض،السعودية،تر:حممد لطفي الزليطي و منري الرتيكي،د.ط، ) 2(

 .36،ص 1997
 .83، ص2009، 2- حسام أمحد فرج،نظرية علم اللغة،مكتبة اآلداب،القاهرة،مصر،ط)3(
 .257- ينظر:سعيد حسن حبريي، علم لغة النص حنو آفاق جديدة، ص ) 4(
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 أو معاين أو أشياء من إليه معينة، و ما تشري ألفاظ عالقة معنوية بني اإلحالة أن«         

 احمليلة تعطي األلفاظ يدل عليها املقام، و تلك أو يف السياق. أخرىمواقف، تدل عليها عبارات 

 و اسم املوصول...اخل حيث تشري اإلشارةمعناها عن طريق قصد املتكلم مثل الضمري و اسم 

 مواقف أو عبارات أو أخرى ألفاظسابقة أو الحقة، قصد عن طريق أشياء  إىل األلفاظهذه 

 )1(لغوية أو غري لغوية»

 الحق. أو على شيء سابق األلفاظ أو األشياء باملتكلم فهو الذي يؤول اإلحالةترتبط           

 أو بالتكرار أوو التعويض عنه بالضمري، ؛ ملا سبق من ناحيةاإلشارة هي إذن اإلحالة« فوظيفة   

 يف حتقيق التماسك الّنصي من ناحية اإلسهام، و من مث أخرى باحلذف من ناحية أوبالتوابع، 

 )2(ثالثة».

: اإلحالة - أنواع1-1

 تتفرع األخريةرئيسيني: مقامية، ّنصية، و هذه إىل نوعني  اإلحالةبصفة عامة تنقسم            

 يف مكان إليه يشرتكان يف وجود عنصر حمال أ�ما إاليف قبلية و بعدية، رغم االختالف بينهما 

 من أنواع االحالة و الرسم األول يوضح لنا آخر و هذا سنوضحه من خالل حتديد كل نوع

. ذلك

 .13- املرجع السابق،ص) 1(
 .39، ص1،ج2000، 1 صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بني النظرية و التطبيق،دار قباء للنشر و التوزيع،القاهرة،مصر، ط– )2(
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: إىل اإلحالةتنقسم 

 مقامية إحالة ّنصية                                             إحالة

 exaphora                            (خارجية) endaphora(داخلية)

 إىلتتفرع 

  بعديةإحالة قبلية                      إحالة

)cataphora)           (anaphora()1( 

 :)Endaphora الّنصية(اإلحالة •

ي اهاليد" النصية تقوم بدور فعال يف اتساق النص، و لذا يتخذها كل من اإلحالة«            

 )2( بالغة لبحثهما».أمهية و من مث يوليا�ا لإلحالة معيارا "و رقية حسن

 على إحالة داخل النص، فهي اإلحالية النصية(الداخلية) تعين العالقات اإلحالةجند  «          

 عنصر إىل باإلشارة أو عنصر سابق إىلعناصر لغوية واردة يف امللفوظ، و يكون ذلك بالرجوع 

 )3( داخل النص».سيأيت

 .17- حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص ) 1(
 .119- ينظر:األزهر الزناد،نسيج النص، ص ) 2(
-فان دايك، النص و السياق استقصاء البحث اخلطايب الداليل و التداويل،تر:عبد القادر قنيين،إفريقيا الشرق،الدار البيضاء،املغرب،د.ط، )3(

 .195، ص 2000
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 قبلية و بعدية. إحالة نوعني: إىل النصية اإلحالةو تنقسم 

 :)Anaphora(  قبليةإحالة  -

 )1(. سبق ذكره يف النص»أمر إىل شيوعا يف اخلطاب و هي تشري األكثر«و هي 

 الزناد "يعرفها:« و هي تعود على لفظ سبق التلفظ به، و فيها جيري األزهرو جند "       

 يظهر حيث يرد العنصر املضمر أنتعويض و استبدال اللفظ (املفسر) الذي كان من املفروض 

 املضمر يعوض اللفظ املفسر املذكور قبله أن يعتمد إذ كما استقر الدرس اللغوي، األمر و ليس 

 يكون عليها، فهي حتليل أن بناء النص على صورته التامة اليت كان من املفروض اإلحالةو تكون 

 )2(.جديد من حيث هي بناء جديد له»

 الروابط بني اجلمل و الوحدات النصية و اشرتطوا عودة الضمري على أهم« كما تعترب من       

 إهبام يف الكالم، و لذلك ألن الضمائر كلها ال ختلو من األقربن هذا هو ألمرجع سابق له، ا

 إيهامها الغائب، و عليه فال بد هلا من شيء يزيل أو املخاطب، أو و غموض سواء للمتكلم، 

 )3(.و يفسر غموضها»

 .90،ص2008، 1 حممد األخضر الصبيحي،مدخل إىل علم النص و جماالت تطبيقه،الدار العربية للعلوم ناشرون،بريوت،لبنان، ط– )1(
 .119- األزهر الزناد،نسيج النص، ص )2(
 .119- املرجع نفسه، ص ) 3(
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 التكرارية ألن عودة عليها اإلحالة تداوال يف الكالم، و يطلق األكثر القبلية اإلحالةمتثل         

. األلفاظ عدد من أوالضمري يكون مكرر يف لفظ 

 : بعديةإحالة  -

:« استعمال كلمة بأنه العنصر الالحق، و يعرف علماء اللغة هذا املصطلح إحالةهي          

 أو سوف تستعمل الحقا يف النص أخرى عبارة أو، أخرى كلمة إىل عبارة تشري أو

 )1(.احملادثة...»

 مشكوك فيه، و هلذا فهي تعمل على أو شيء جمهول إليضاح البعدية اإلحالةتستخدم           

 حىت يتم ، خلق مكان فارغ مؤقتإىلتكثيف اهتمام القارئ، ففي تلقي النص يؤدي وجودها 

شغله باملرجع املطلوب، فهي تقوم بدعم قدرة املتلقي على اسرتجاع العناصر اليت ارتبطت 

 )2( البعدية.باإلحالة

 

 

 

 .40، ص1- صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ج )1(
 .84- ينظر:حسام أمحد فرج ،نظرية علم النص، ص ) 2(
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 بعدية،  حتقق التماسك داخل النص أو سواء كانت قبلية اإلحالةو من هنا جند            

 املقارنة مع غريها، لكي حتقق الربط أدوات و اإلشارة أمساء كالضمائر و أدواهتاو ذلك بواسطة 

 سواء اإلحالة، اليت قامت بفعل األدوات البحث عن مرجعية هذه إال و على املتلقي أجزاءهابني 

 )1( خارجه فيحدث(االلتئام).أوكانت داخل النص، 

 المقامية: اإلحالة •

 ال أ�ا إال املقامية يف خلق النص، لكو�ا تربط اللغة بسياق املقام اإلحالة« تساهم          

 )2( بشكل مباشر».اتساقهتساهم(...) يف 

 شيء خارج النص، و ال إىل املقامية (اخلارجية) و فيها حييل عنصر يف النص اإلحالة«         

 )3( سياق املوقف اخلاص بالنص».إطار ننظر هلا يف إمنا السبك و إطار يف اإلحالةتدخل تلك 

 فاإلحالة، إليه يلتفت خارج النص حىت يتعرف على احملال أنو هي تتطلب من املستمع         

ير ضمشاري غري لغوي موجود يف املقام اخلارجي، كأن حييل إ عنصر إىلحايل إهنا عنصر لغوي 

 )4(. ذات صاحبه، فريتبط العنصر اللغوي اإلحايل بالعنصر اإلشاري غري اللغويإىلاملتكلم املفرد 

 املقارنة. أدوات، اإلشارة أمساء ثالث: الضمائر، إىل اإلحالية اِالتساق أدواتتقف        

 .197- فان دايك، النص و السياق استقصاء البحث اخلطايب الداليل و التداويل، ص ) 1(
 .17- حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص) 2(
 .84- حسام أمحد فرج ،نظرية علم النص، ص) 3(
 .41، ص1- صبحي إبراهيم الفقي،علم اللغة النصي، ج ) 4(
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 اإلحالة:  أدوات -ج1-1

، لكن جل الدراسات اليت تتناول اإلحالةفهذه معظم التغريات موجودة على مستوى        

ا انهقسيمي "ياهاليد" و "رقية حسن" خمتلفة، مما جعل ألسباب أنواعها ال حتيط بكل اإلحالة

 مقارنة. أدوات و إشارة أمساء ثالثة: ضمائر و إىل

 : الضمائر-أوال

 ضمائر إىل، حنن، هو، هي، هن...اخل و أنت، أنا وجودية مثل: إىل« تنقسم الضمائر         

 )1(.ملكية مثل: كتايب، كتابك، كتابنا...اخل»

 اإلحالة نظرية يف ألي اليت ال غىن عنها األدوات الضمائر أصبحتو نظرا لذلك فقد          

 )2(. غائب»أو خماطب أوعن تفسريها و الضمري« اسم جامد يدل على متكلم 

 فرعني مها: ضمائر احلضور و ضمائر الغياب و تتفرع إىلو تتفرع الضمائر يف العربية         

 ضمائر الغياب فمعيار التفضيل فيها ال يتجاوز اجلنس إما متكلم و خماطب، إىلضمائر احلضور 

 )3(و العدد.

 .18- حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص) 1(
 .217،ص1974- عباس حسن، النحو الوايف،دار املعارف، القاهرة، مصر، د.ط، ) 2(
 .118- ينظر:األزهر الزناد،نسيج النص، ص ) 3(
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فعلماء اللغة النصيون ال يعتمدون كثريا على ضمائر املتكلم و املخاطب يف عملية          

 شيء داخل النص إىل يرتكزون على ضمائر الغائب اليت تشري دائما إمنااالتساق النصي، 

تقول على ضمري الغائب لتحقيق التماسك الدراسات  نصية، و كانت معظم إحالة و تكون 

 )1(النصي.

 الضمائر تؤدي دورا فعاال يف ترابط النص، و متاسكه، و تعد ضربًا من االختصار         إذن

 من إليهالذي يفيد القارئ من جهتني، جينبه التكرار من جهة، و حيمله على التفكري ملعرفة احملال 

 )2( لذة فنية.أو، و يف ذلك متعة أخرىجهة 

 اإلشارة: أسماء -ثانيا

 اليت تعمل على متاسك النص و ترابطه و ذلك اإلحالة من عناصر اإلشارةيعد ضمري        

لكونه حيدد دور املشاركني يف الزمان و املكان داخل املقام اإلشاري، و هو من العناصر املبهمة 

نه ضمري قوي و عنصر أ إىل باإلضافة، هذا متأخرا أو ما يفسرها متقدما كان إىلاليت حتتاج 

 )3(فاعل.

 .168- خليل بن ياسر البطاشي،الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، ص) 1(
 .622،ص2- حممد عبد الرمحان اخلطايب، لسانيات النص و حتليل اخلطاب، مج) 2(
 .37، ص2013- نادیة رمضان نجار،علم لغة النص و األسلوب، مؤسسة حورس الدولیة للنشر و التوزیع، القاھرة،مصر، د.ط، ) 3(
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 حسب أما لتصنيفها: إمكانيات هناك أن إىل و رقية حسن هاليداييذهب الباحثان  «    

 احملايدة و تكون اإلشارةالظرفية: الزمان(اآلن، غدا...) و املكان (هنا، هناك)أو حسب 

 حسب البعد أو االنتقاء (هذا، هؤالء) و) أل التعريف (أداة ما يوافق أي) theب(

 إذا بالربط القبلي و البعدي، و اإلشارة أمساء(ذاك تلك...) و القرب (هذه، هذا...)، تقوم 

 تربط جزءا الحقا جبزء سابق أ�ا قبلية، مبعىن إحالة حميلة أصنافها بشىت اإلشارة أمساءكانت 

 اإلحالة املفرد يتميز مبا يسميه املؤلفان:"اإلشارةن اسم إتسهم يف اتساق النص، ف  و من مث 

 )1( متتالية من اجلمل».أو بأكملها مجل إىل اإلحالة إمكانية أياملوسعة" 

 المقارنة: أدوات -ثالثا

 عامة يتفرع منها: التطابق و يتم باستعمال إىل، تنقسم اإلحالة أنواعتعد نوًعا من          

عناصر مثل: نفس، و التشابه فيه تسهل عناصر مثل: الرتادف، االختالف باستعمال عناصر 

 و كيفية مثل: أكثر كمية تتم بعناصر مثل إىل خاصة تتفرع إىلمثل: آخرون، عال، خاف، و 

 يف كو�ا اإلشارة أمساء من منظور االتساق فهي ال ختتلف عن الضمائر و أما من مجيل أمجل

 )2(نصية.

 

 .19،18- حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص) 1 (
 .19- ينظر:املرجع نفسه،ص ) 2(
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    العتاهية:أيب اليت توفرت يف بعض من خمتارات ديوان اإلحالة اجلدول الثاينسنوضح يف   

نوع وسيلة  إليهالمحال 

االتساق االحالية 

المستعملة 

عنوان القصيدة  اإلحالةنوع العنصر االتساقي 

 اإلنسان

اهللا        

امليت 

الشاعر 

 اإلنسان

الدنيا 

احلاسد 

الدهر 

اهللا 

اهللا 

الدنيا 

الدهر 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

سعيه (هو) 

يقضي(هو) 

قيامته(هو) 

) أنايف( سر

) أنتتزود(

ورائها(هي) 

حتمل(هو) 

(هو) بأبنائه

كاشف الضر(هو) 

هو 

حالوهتا(هي) 

اختالفه(هو) 

 نصية قبلية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 نصية قبلية إحالة

 خارجية إحالة

 نصية قبلية إحالة

 خارجية  إحالة

 نصية قبلية إحالة

 نصية قبلية إحالة

 بعدية نصية إحالة

اخلري و الشر 

اخلري و الشر 

اخلري و الشر 

اخلري و الشر 

دار ا لفناء 

دار الفناء 

النصائح 

النصائح 

صفات اهللا تعاىل 

صفات اهللا تعاىل 

دار الفناء 

دار الفناء 
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الفناء 

اخلليل 

 اإلنسانية

الصديق 

  اإلنسان

الطماع  اإلنسان 

امليتون 

الشاعر 

اهللا  

 اإلنسان

 اإلنسان

احلريص 

احلريص 

الكذب 

الشاعر 

 اإلله

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

هو 

حسيب به(هو) 

فينا(حنن) 

المين(هو) 

خابا(هو) 

) أنتلست(

كربنا(حنن) 

مضى(هو) 

شّوق(هو) 

) أنت(إياك

) أنتبقاؤك(

يطعمه(هو) 

يكن 

انه(اهلاء) 

) أنا(رأيت

هو 

 خارجية إحالة

 نصية بعدية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 نصية قبلية إحالة

 نصية قبلية إحالة

 نصية قبلية إحالة

 قبلية نصية إحالة

 إحالة نصية بعدية

 خارجية إحالة

 نصية قبلية إحالة

 خارجية إحالة

 إحالة نصية بعدية

دار الفناء 

دار الفناء 

البكاء 

يوم الصديق 

احلرص و الطمع 

احلرص و الطمع 

احلرص و الطمع 

احلرص و الطمع 

جنة اخللد 

الصفات السيئة 

الصفات السيئة 

عيش احلريص 

عيش احلريص 

 عيش احلريص 

عيش احلريص 

 صاحبا ال عيش فيه أتطلب
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اهللا 

اهللا 

فاعل اخلري 

املشيب 

الشاعر 

الشباب 

اهللا 

الدنيا  

النفس   

 األب

امليت 

اجلليس 

الدنيا 

املوت 

املىن 

 اإلنسان

ضمري 

ضمري 

فعل مقارنة 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري  

ضمري 

أداة 

ضمري  

ضمري  

ضمري  

أداة 

أداة 

ضمري  

رقيب(هو) 

يغيب(هو) 

أحسن 

أتى(هو) 

كنت(أنا) 

يعود(هو) 

يزل(هو) 

شاهدا(هي) 

) أنتترجني(

هذا 

ينطق(هو) 

جيد(هو) 

هربت(أنا) 

هذا 

هذه 

) أنتافين(

 نصية قبلية إحالة

 نصية قبلية إحالة

 مقارنة

إحالة خارجية 

إحالة نصية قبلية 

إحالة نصية قبلية 

إحالة خارجية 

إحالة نصية قبلية 

إحالة خارجية 

إشارة 

 نصية قبلية إحالة

 نصية قبلية إحالة

إحالة خارجية 

 إشارة

 إشارة

 خارجية إحالة

 اهللا يغفر ما مضى أنفيا ليت 

 اهللا يغفر ما مضى أنفيا ليت 

 اهللا يغفر ما مضى أنفيا ليت 

املشيب 

البكاء 

البكاء 

تبارك اهللا 

تبارك اهللا 

تبارك اهللا 

 أيب أين

القبور 

فرط التصايب 

و الغم والنصب  اللهم

املوت 

املوت 

الدهر 
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الشاعر 

امليتون 

املرء 

اهللا 

الطمع 

القوم 

القانعون 

الدنيا 

اخلري 

ابن آدم 

املوت 

الزمان   

فاعل اخلري 

 اآلخر

الشغل 

املوت 

ضمري  

ضمري  

ضمري  

ضمري  

ضمري  

ضمري  

ضمري  

ضمري  

ضمري  

ضمري  

أداة 

أداة 

ضمري 

أداة 

فعل مقارنة 

 إشارة أداة

) أنانسيت(

صرمت(انتم) 

جالس(هو) 

به(اهلاء) 

مثله(هو) 

فولوا(هم) 

قنعوا(هم) 

هبا(هي) 

عليه(هو) 

) أنتعمرك(

هذا 

هذا 

فائزون(حنن) 

هذا 

 أحسنما 

هذا 

 نصية قبلية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 نصية قبلية إحالة

 نصية قبلية إحالة

 نصية بعدية إحالة

 نصية بعدية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 نصية إشارة

 نصية إشارة

 نصية قبلية إحالة

 نصية إشارة

مقارنة نصية 

 نصية إشارة

خدعت نفسي 

 القبور أهل

قوس اجلهل 

حسيب اهللا 

احلرص لؤم 

احلرص لؤم 

احلرص لؤم 

أمل ترى 

خداع الدهر 

املنية 

بكاء امليت 

هذا الزمان 

الرفق و الفرق 

الغدر 

 اإلسراف

 الرزق أشكال
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املرء 

الصديق 

ابن ادم 

املرء 

الفضل 

اهللا 

اخلليل 

اهللا 

احلي 

 األيام

يب شامل

اهللا 

القلوب  

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

ضمري 

 

حطه(هو) 

به(اهلاء) 

) أنت(رأيك

ملك(هو) 

يناجي(هو) 

يبقى(هو) 

يرى(هو) 

عليم(هو) 

معلوم(هو) 

لذاهتا(هي) 

نذارته(هو) 

(هو) حيي

(هي) أسرارها

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 نصية قبلية  إحالة

 خارجية إحالة

 خارجية إحالة

 نصية بعدية إحالة

 خارجية إحالة

 نصية قبلية  إحالة

 نصية بعدية إحالة

 نصية قبلية  إحالة

 نصية قبلية  إحالة

 

 الرزق أشكال

الود 

املنية 

سكرات املوت 

الفضل 

 الدهر أنت

اخلليل 

يا رب 

العيش املذموم 

التوديع 

التوديع 

طيب املقام 

السفاهة 
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اثنان و  اخلارجية بلغت اإلحاالت العتاهية لذلك جند أيب يف ديوان اإلحالةتنوعت         

 مثانية إىل البعدية بلغت أما، إحالة مخسة و عشرون النصية القبلية اإلحاالتو إحالة،  ثالثون

. اثنان املقاربة أفعالو كذلك سبعة  إالجند منها ال فإننا النصية اإلشارية اإلحاالت أما، إحاالت

و كان ميتاز شعره بالزهد لذلك ،  النصية اخلارجيةاإلحاالت العتاهية أيبغلب على شعر         

كانت معظم قصائده تصب يف حقل داليل واحد 

:  موسومة بــــ كان متشائم من احلياة كما جند قصائده ألنهو ترك ملذات احلياة، اآلخرة،  و هو 

 ألنه هلا موقف من احلياة أشعاره كانت معظم إذنالظلم، الطمع، اخلداع و كان يأنس لآلخرة، 

 اآلخرة إىل ترك احلياة و التوجه إىلكان يؤمن باآلخرة، فكانت عناوين قصائده معظمها تدعو 

 املنايا –احلرص- الدهر- ترك الدنيا- من يعيش يكرب- القبور- نون الزمان. و منها غلبت :حنو

 انتشارا. األكثر اخلارجية يف معظم نصوصه و كانت العنصر اإلحالة

) لكونه أنا الشاعر وظف ضمري الغائب و ضمري املتكلم (أنمن خالل اجلدول نالحظ         

 ، يغيب، ينطقأتى( يقصي، : تداوال حنو األكثر ضمري الغائب (هو) كان أمازاهدا يف احلياة، 

 لذلك كانت قصائده اآلخرة احلياة فانية و دار احلياة هي أن إىل اإلنسانجيد) لكونه يدعو 

ن املوت أ من الديوان به آخر قصائدإىلن احلياة فراق خري و شر و فناء أ بتبدأ يف الديوان األوىل

راحة. 
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 اخلارجية دور فعال يف متاسك القصيدة الشعرية من خالل الضمائر لإلحالة كانت       إذن

 مقاربة. أفعال و إشارة و أمساءاإلحالية املتنوعة من ضمائر 

 االستبدال: -2

لقد عين به القدماء و احملدثون على حد سواء، القدماء تناولوه بوصفه تابعا من التوابع          

 علماء النص يف أفاضو النصيون تناولوه بوصفه وسيلة من وسائل التماسك النصي، فقد 

 اليت تتم يف املستوى النحوي ؛هو صورة من صور الّرتابط الّنصي، لذلك احلديث عن االستبدال

نّه تعويض عنصر إ العبارات،« فاالستبدال عملية تتم داخل النص أوو املعجمي بني الكلمات 

 )1(يف النص بعنصر آخر». 

 تعبري لغوي حمل تعبري لغوي آخر حمدود إحالل:« هو بأنهاالستبدال " هارفج"يعرف       

 )2(. احلال حمل املستبدل»األخري التعبري الذي حيل حمله املستبدل منه، و أو و مسي االستبدال، 

، آخر الداخلية، يقوم على تعويض عنصر يف النص بعنصر اإلحالة و هو مظهر من مظاهر      

 أخرى كلمة حمل كلمة إحالل هو أوو يتم على املستوى النحوي و املعجمي بني عبارات النص 

 )3(.ا ال تكون ضمريا شخصيأن و يشرتط يف هذه الكلمة "حسن ي و رقيةاهاليد"كما يرى 

 .123- أمحد عفيفي، حنو النص، ص ) 1(
 .269- سعيد حسن حبريي،علم لغة النص آفاق جديدة، ص ) 2(
 .113،ص2009، 2- ينظر:عزة شبل حممد، علم لغة النص،كلية اآلداب جامعة القاهرة، مصر،ط)3(
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 اجلمل مع وجود الرتابط بني بإنشاءنه صلة هامة أو نستخلص من هذه التعريفات على       

 يكون االستبدال بني وحدات لغوية حمدودة تشرتط يف الداللة مع بعضها. أنشرط هام، و هو 

 املالحظة بني العنصرين املستبدل  إىل االستبدال يف حتقيق التماسك أمهيةترجع        

و املستبدل منه،و هي  عالقة قبلية بني عنصر سابق يف النص، و عنصر الحق فيه، و هذه 

 )1( االستمرارية القائمة بني املبدل منه و البدل.أوالعالقة متثل االمتداد 

أنواع االستبدال:  2-1

: "هاليداي و رقية حسن" االستبدال الّنصي، كما وضحها أنواعيلخص املخطط التايل 

 

 )2(اإلمسي                             القويل                                الفعلي

 . يتم استخدام عناصر امسية(آخر، آخرون، نفس) االستبدال االسمي:-أوال

 كلمة. أو يتم باستخدام فعل تعويضا عن مجلة  االستبدال الفعلي:-ثانيا

 يستبدل قول كامل بكلمة أن أي يتم باستخدام( ذلك، ال) و غريها،  االستبدال القولي:-ثالثا

 )1(واحدة.

 .268،ص1- ينظر:صبحي إبراهيم الفقي،علم اللغة النصي بني النظرية و التطبيق،ج) 1(
 .49-بوقرة نعمان،لسانيات اخلطاب مباحث يف التأسيس و اإلجراء،ص) 2(
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 املستبدل و املستبدل منه:  الثالثسنوضح من خالل اجلدول

 .124ينظر:حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص - ) 1(

عنوان القصيدة املستبدل املستبدل منه 

الواحد، املاجد 

مسيع عليم 

دار الشقاء 

غطاء 

سراب 

الغصون 

الكواكب 

احلادثات 

حبة خردل 

ذهب 

جرب 

الرقيب 

 اهللا احلسىن أمساء

اهللا تعاىل 

الدنيا 

احلياء 

 اخلري أفعال

الكرب 

الدنيا 

املواقف الدنيا 

الصفات السيئة 

 احلريص  اإلنسان

اللؤم و اللئام 

اهللا 

صفات اهللا تعاىل 

دار الفناء 

دار الفناء 

دار الفناء 

احلرص و الطمع 

احلرص و الطمع 

احلرص و الطمع 

جنة اخللد 

الصفات السيئة 

عيش احلريص 

عيش احلريص 

 صاحبا ال عيش فيه أتطلب
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 وهوبا

املشيب 

الورق 

املشيب 

غدا 

كحلم نوم 

ملع السراب 

كتاب 

عظيم العطايا 

شاهدا 

 أيب أبو

 أبوه

احلبيب 

دار افرتاق و فجعة 

القاضي 

العبيد 

اهللا 

الزمن 

احلياة 

الدنيا  

اآلخرة 

املوت 

 األيام

 يف الدنيا األعمال

اهللا سبحانه و تعاىل 

املالئكة 

جدي 

 أيبجد 

الرسول (ص) 

دار احلياة 

امللك 

املسرفون 

 صاحبا ال عيش فيه أتطلب

املشيب 

البكاء 

الشباب و املشيب 

 و العد اإلحصاء

لدوا للموت 

لدوا للموت 

لدوا للموت 

تبارك اهللا 

تبارك اهللا 

 أيب أين

 أيب أين

القبور 

اهلم و الغم و النصب 

القاضي 

 اإلسراف
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و هذا ما نالحظه ؛ عمليات االستبدال تكون هلا عالقة باملوضوع الرئيسي للقصيدة         إذن

 بقصيدة احلرص و الطمع اليت كانت حتتوي فنبدأ العتاهية ، أيبمن خالل حتليلنا لبعض القصائد 

غلب العناصر استبدالية ختص أعلى بعض صفات احلرص يف الدنيا مع جتنب الطمع، فكانت 

 قصيدة دار الفناء فكانت العناصر االستبدالية ختص أمااحلرص حنو:(أفعال اخلري ، الدنيا، احلياة)، 

 يف القصيدة الصفات أما، ) و فضل و عطاءإحسانمسيع عليم، ذو (اهللا سبحانه و تعاىل حنو: 

تان و الغيبة  هالبغض و الب( و:السيئة كانت العناصر االستبدالية ختص بعض الصفات السيئة نح

 يف قصيدة أما كلها حتمل صفات سيئة، استبدهلا "حببة اخلردل "يف مرارهتا، )و الشك و الكفر

 بكيت بدمع عيين، املشيب (البكاء فكانت بعض العناصر االستبدالية ختص الشاعر حنو:

 الشيب، عريت). 

بيض أ

واحدا 

القصر 

العزيز 

حبر عميق 

 

الشيب 

القلب 

احلياة  

اهللا 

احلياة 

 

قلب الزمان 

اهلوى 

الرفق و اخلرق 

الرفق و اخلرق 

ليس للميت بعده صديق 
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وظف الشاعر العمليات االستبدالية يف شعره بدال املكررة لفظة واحدة عدة مرات، و قد   

 اتساق النص. إىلشكلت هذه العمليات شبكة متناسقة و متالمحة و هذا ما يؤدي 

 ذف: الح-3

لقد تنوعت تعريفات احلذف عند القدماء و احملدثني، فنجد عند البالغيني ظاهرة احلذف        

 األمرقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب دلذلك يعرف عبد القاهر اجلرجاين بقوله:« هو باب 

 لإلفادة أزيد اإلفادة من الذكر، والصمت عند أفصحنك ترى به ترك الذكر إشبيه بالسحر، ف

 )1(. مل تبىن...»إذ ما تكون بيانا أمت مل تنطق، و إذا و جتدك انطق ما تكون 

 عندما حنذف أوضحيف بناء اجلملة فيكون ، أساسيةن احلذف ظاهرة أو نستخلص منه ب       

ترك خاصية من خواص احلذف، مدعما بالداللة لتوضيح املعىن. فنو 

 كان الباقي يف بناء اجلملة بعد احلذف مغنيا يف الداللة، كافيا يف إذا إال« و ال يتم هذا احلذف  

 )2( املعىن».أداء

 تأديةثر له عالقة باحلذف على مستوى الداللة و أهنا يشرتط يف احلذف وجب ترك         

املعىن. 

 1- اإلمام أيب بكر القاهر بن عبد الرمحان بن حممد اجلرجاين،دالئل اإلعجاز،علق عليه حممد رشيد رضا،دار املعرفة،بريوت،لبنان، ط) 1(
 .106، ص 1993

 .259، ص2003- حممد محاسة عبد اللطيف،بناء اجلملة العربية،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، د.ط، مصر، ) 2(
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و كما عرف "ابن جين "احلذف يف كتابه "اخلصائص" يقول:« قد حذفت العرب اجلملة        

 كان فيه ضرب من إال عن دليل عليه، و إالو املفرد و احلرف و احلركة، و ليس الشيء لذلك 

 )1(تكليف علم الغيب و معرفته».

 احلذف عند القدماء هي حذف اجلملة و حذف أمناطنستخلص من هذا القول بان         

 عند  أما قرينة تدل على احملذوف،أواملفرد و حذف احلرف و حذف احلركة، مع وجود دليل 

 إن: «إىل فيما خيص احلذف "هاليداي و رقية حسن"احملدثني اللسانيني فقد ذهب الباحثان 

 يوجد العنصر املفرتض يف النص السابق و هذا األمثلةاحلذف عالقة داخل النص، و يف معظم 

 )2( احلذف عالقة قبلية».أنيعين 

 يظهر بني مجلتني عندما حنذف أو احلذف حيدث أن إىلكما ذهب "دافيد كريستال":«        

 )3(».األوىلجزء من الثانية و يدل عليها دليل من 

ثر أ ينعدم وجود ألنه اإلحالةن احلذف خيتلف عن أ ب،نستخلص من القولني اآلخرين          

 خصائصه و مضامينه الداللية. إبقاءاحملذوف فيما يلحق النص مع 

 

 .360،ص2- ابن جين(أبو الفتح عمان)،اخلصائص،حتقيق حممد علي البخار،دار الكتاب العريب، بريوت،لبنان، د.ط، د.ت، ج) 1(
 .21- حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص ) 2(
 .92، ص 1- صبحي إبراهيم الفقي،علم اللغة النصي، ج) 3(
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 الحذف:  أنماط3-1

: أقسام ثالث إىل "هاليداي و رقية حسن" إليهينقسم احلذف حسب ما يذهب   

: Nominal ellipses: الحذف االسميأوال

 أوو هو يعين احلذف داخل اجملموعة االمسية، فيقع حذف االسم بعد العنصر اإلشاري          

- كال- أي: (كل- بعض- اآلتية النعت، و يعرب العنصر اإلشاري يف الكلمات أوالعددي 

و العنصر العددي يعرب عنه من خالل العدد مثل:( أول- ثاين- ثالث- رابع...)،  كلتا).

 )1( الكلمات الدالة على الكم مثل:(كثري- قليل- العديد من).أو

 :Verbal ellipses ثانيا: الحذف الفعلي

 العنصر احملذوف يكون عنصر فعليا مثل: ماذا كنت تنوي؟، السفر الذي ميتعنا أن        أي

 )2(نوي السفر...أبرؤية مشاهد جديدة و التقدير 

 

 

 

 .118- عزة شبل حممد، علم لغة النص، ص ( 1)
 .127- أمحد عفيفي، حنو النص، ص )( 2
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ثالثا: الحذف الجملي: 

 )1(كما يف حذف مجلة القسم و جواب القسم و مجلة الشرط و مجلة جواب الشرط.

 مع جتنب ، العلماء قدميا و حديثا دور احلذف يف حتقيق التماسك الّنصيأدركلقد        

 مع قرينة دالة على تعيينه  إالالتكرار و اعتربوا احملذوف كاملذكور خاصة ال حيذف شيء 

و لذلك يطبق على العناصر احملذوفة يف النص ما يطبق على النص الغري حمذوف. 

 العتاهية لنعرف الدور الذي قام به أيبو فيما يلي دراسة لظاهرة احلذف يف بعض قصائد         

تساق النص يف قصائده.  يف اِ 

قال الشاعر: 

 )2(. تعدن فكلما            مضى نفس منها نقصت هبا جزءً أنفاسحياتك 

 الساكنة يف الشطر الثاين (مضى) و دل عليها دليل يف نفس الشطر التأنيثحذفت تاء   

 فيها "مضت نفس منها نقضت هبا جزءً ". األصلنقضت هبا و 

 

 

 .194، ص 2- صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ج)1(
 .18- أيب العتاهية،موسوعة شعراء العرب، دار البدر،اجلزائر،د.ط،د.ت ،ص) 2(
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:   أيضاو قال 

 )1(.تضرب الناس باملهندة اليب              ض على غدرهم، و تنسى الوفاء

" يف الفعلني تضرب، و تنسى. أنتهنا حذف وجوبا و يتمثل يف الفاعل بضمري اخلطاب "     

: أيضاو قال 

 )2(.كل له سعيه، و السعي خمتلف      و كل نفس هلا يف سعيها شاء

 "له سعيه. إنسانهنا حذف كلمة و تتمثل يف كل"      

: أيضاو قال 

 )3(.احلمد اهللا يقضي ما يشاء           و ال يقضي عليه، و ما للخلق ما شاءوا

 "يشاؤه". األصلهنا حذف املفعول به ألن      

 

 

 

 .15املصدر السابق، ص - ) 1(
              . 17 املصدر نفسه، ص - )2(

 .17املصدر نفسه، ص - ) 3(
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: أيضاو قال 

 )1(. بكاءاألموات على أنت احلياة ملا         ختشى، و أياممل تبك نفسك 

 الشطر الثاين حذف مفعول أما األولهنا حذف حرف العلة من ( مل تبك) هذا يف الشطر     

 ختشاه. األصلبه (ضمري) يف "ختشى "

: أيضاو قال 

 )2(. حنن يف دار قليل بقاؤها           سريع تداعيها، و شبك فناؤهاإال

 فيها "يف دار سريع". األصللشطر الثاين حذف موصوفها و حرفها اجلر (سريع) و اهنا  يف      

: أيضاو قال 

 )3(. الغفول، و بادر           حتظ من فضله بنيل العطاءأيهالذ له 

 يف الشطر أما الغفول" ياأيُّها فيها لذ به "األصل و األولهنا حذف حرف النداء يف الشطر      

. األمرالثاين حذف حرف العلة "حتظ" جلواب 

 

 .25املصدر السابق، ص-)1(
 .30املصدر نفسه، ص - ) 2(
 .30املصدر نفسه، ص -)3( 
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: أيضاو قال 

 )1(. يك منية عجلت بشيء         تسر به فان هلا ذهاباإنو 

 بعده حركة. أو اجلزم بأداةنه جمزوم أهنا حذف النون من الفعل الناقص "يك" رمبا بشرط       

: أيضاو قال 

 )2(. غدوة كل يوم               تزيدك من منيتك اقرتاباأن تر أمل

حذف حرف العلة من الفعل "تر".     

: أيضاو قال 

 )3( و البغض و البهتان و الغيبة          و الشك و الكفر و الطغيان و الريبة.إياك

" و البغض و البهتان. إياك فيه" احذر األصل" و إياكلقد حذف فعل "     

: أيضاو قال 

 )4( منه يضطرب.الرأي الشك من عزميته                 مل يزل أمكنمن 

 .31- املصدر السابق،ص)1(
 .34-املصدر نفسه، ص)2(
 .36- املصدر نفسه، ص) 3(
 .36- املصدر نفسه، ص) 4(

52 
 

                                                           



 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
 لدخول اجلزم عليه. األلف "مل يزال "حذفت      األصل

: أيضاو قال 

 )1(. جربفإ�م، إليهمفّر من اللؤم و اللئام، و ال                  تدن 

". تدلوا و" ال األصلحذف حرف العلة يف الشطر الثاين و    

: أيضاو قال 

 )2(. يل يف ناره نصيبأم يوم احلساب، ناج                  أنا أم

 فيها "من ناج". األصل حرف اجلر و هو من األولحذف يف الشطر  

 احلذف من حذف أمناط فقد تنوعت ، التوضيحية لظاهرة احلذفاألمثلةمن خالل هذه         

سهم يف اتساق النص و الشعر بصفة عامة حيتاج كثريا أ استثار فكالمها ،أوفعلي و حذف امسي 

 ظاهرة احلذف ألن الشعر حيمل رخصة اجلوازات الشعرية التزان القصيدة. إىل

 الربط و العطف (الوصل): -4

« احتل الربط بوجه خاص بكل صورة موقعا متقدما يف التحليالت النصية موقعا متقدما        

، مما حيتم ضرورة أنواعهو استخدم علماء النص عدة مصطلحات للتعبري عنه و التمييز بني 

 .41- املصدر السابق،ص) 1 (
 .46- املصدر نفسه، ص) 2(
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 متتاليات أومراعاة الفروق الدقيقة بينهما من خالل املقابلة و يتفوقون بوجه عام عبارة عن مجل 

 أجزاء عناصر رابطة متنوعة تصل بني إىلمتعاقبة خطيا، و لكي تدرك كوحدة متماسكة حنتاج 

 )1( العطف يف بناء اتساق النص و متاسكه».أمهية إىلالنص و هذا يشري 

:« حتديد للطريقة اليت يرتابط هبا الالحق بأنه الربط "هاليداي و رقية حسن"ا يعرف مك       

 )2(مع السابق بشكل منتظم».

 الوصل أوضمن عدة وسائل منها العطف ؛ عنصر الربط حيقق التماسك النصي         إذن

 االستعمال. أثناءحتت معاين هلا صيغ 

 أدوات جانب إىل ،حد وسائل الربطأمحد عفيفي" عن العطف و جعله أ لقد تكلم "         

 حتديدا كونه متاسكا األدوات أصعبالذي عده ؛ تسهم يف اتساق النص عن طريق الربط أخرى

 )3(وظيفيا بدرجة كبرية.

و املفردة على مثله ،:« الوصل هو عطف اجلملة على اجلملة أنكما ذهب "العلوي "          

 )4(و هو موجه حنو البحث عن العنصر اللساين املفرتض».

 

 .23- حممد خطايب، لسانيات النص، ص )1(
 cohésion in English ;p.:Halliday and Ruqaiya Hasan 227- املرجع نفسه، نقال عن) 2(
 .128- ينظر: أمحد عفيفي، حنو النص، ص )3(
 .48، ص 2008، 1- نعمان بوقرة، مدخل إىل التحليل اللساين للخطاب الشعري، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، ط) 4(
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 اليت سبق الكالم عنها ،خيتلف الوصل اختالفا تاما عن بقية وسائل التماسك النصي          

 حلق الكالم أون تبحث فيهما عما حييالن عليه فيما سبق ا و االستبدال اللذاإلحالةمثل 

 أدوات اجلمل املتوالية لكي حتقق بنية متماسكة مع توفر إدراك الوصل يف أمهية و تكمن 

 )1(رابطة).

نّه إ الربط يف كتابه "النص و السياق" و لكن قال:« أدواتحتدث "فان دايك" عن            

نّه منها املنسوقة أ و قال ، من وصل التشريك (العطف)املأخوذةيستحسن الرتكيز على الروابط 

 )2(ن)...»األ التعليل (أداة الدالة على الفرعي من اجلمل مثال: حرف الواو (أو)، و أو

 هلا ،ن حروف العطف (الوصل)أنا العرب و الغرب منهم بؤو هكذا بني لنا علما           

 مستوى النص. إىل يف حتقيق التماسك على مستوى اجلملة متجاوزين ذلك أمهية

 و مجع حتت هذه أقسام أربعة إىل الوصل "هاليداي و رقية حسن"لقد قسم الباحثان             

 االستعمال: أثناء صيغ تظهر األقسام

 : Additive Conjonctionاإلضافيأوال: الوصل 

 بواسطة إليهو غالبا ما يشار ، اليت هلا نفس احلالة األشياءربط ب اإلضايفيقوم الوصل           

 بالغي مثال: أساس على األدوات) و يقوم باختيار هذه أم، أو، كذلك، أيضا (و، األدوات

 .37- ينظر: األزهر الزناد، نسيج النص، ص ) 1(
 .83دايك، النص و السياق، ص  - فان) 2(
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 .: تفيد معىن البديلأو: تفيد االشرتاك، و 

 املتحقق يف الربط بني اجلمل من ،مثل التماثل الداليل، أخرى عالقات اإلضايفو للوصل     

نوع املشاهبة. 

 :Adversative Conjonctionثانيا: الوصل االستدراكي

 األشياءيض) لكون العالقات بني قو يسميه "دي بوجراند" و "دريسلر" (وصل الن         

 التالية: (لكن، مع ذلك، على باألدوات هذا النوع من الربط إىلار شمتنافرة يف عامل النص و ي

 )1( لعالقة االستدراك هو عكس التوقع.األساسي حال) فاملعىن أيةالرغم من، على 

 :Causal conjonctionثالثا: الوصل السببي 

) و اليت ميكن So و متثله اللفظة (أكثر أو العالقة املنطقية بني مجلتني إدراكميكننا من           

 تقابلها يف العربية "هكذا". أن

 Temporal Conjonction  رابعا: الوصل الزمني

) و يف العربية Thenو يراد به الربط بني مجلتني متتابعتني زمنيا و ميثلها يف االجنليزية (          

 )2(.: (الفاء، مث، الواو...اخل)األدوات

 .112،111- ينظر: عزة شبل حممد، علم لغة النص، ص ) 1(
 .47،46- نادية رمضان، علم لغة النص و األسلوب، ص ) 2(
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 العتاهية، حتمل يف طياهتا قصة تتحدث عن قضية معينة أيبكل قصيدة من قصائد          

 الربط بكثرة منها الواو، الفاء أو...، مسامهة يف اتساق النص. أدواتلذلك وظف يف ديوانه 

 العتاهية  أيب نوضح ذلك من خالل بعض النماذج الواردة يف ديوان أنو ميكن          

 : الوصل اليت جاءت يف شعرهأنواعو توضيح بعض 

قال الشاعر: 

 )1(.اإلخاءهكذا عهدنا  كنا افرتقنا بسندا           ن، و ما ما ذا

اعتمد الشاعر يف هذا البيت على الربط "هبكذا" جلعله متماسكا ربط بني الفراق مث جاء     

. اإلخاءبعده اللقاء الذي حل حمل 

: أيضاو قال 

 )2(.كل له سعيه و السعي خمتلف        و كل نفس هلا يف سعيها شاء

 كل أن و إنسانن السعي يف الدنيا لكل أربط الشاعر يف هذا البيت حبرف "الواو "ربط ب   

واحد يسعى كيفما يشاء. 

: أيضاو قال 

 9- أيب العتاهية،موسوعة شعراء العرب،ص) 1(
 .10-املصدر نفسه ، ص)2(
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 )1(              فو واجد، ماجد، بغري خفاء.باألشياءحاظ أجل رّب 

 احلسىن. أمساءههنا ربط حبرف" الفاء" بني اهللا و     

: أيضاو قال 

 )2(.وجة بعناءزحتها ممئالوهتا ممزوجة مبرارة                   و راح

وجة بعناء ز راحتها ممأما ممزوجة حبرارة فيما خيص حالوهتا بأ�ا احلياة أعباءربط الشاعر          

فجاءت" الواو" هنا لتميز بني احلالوة و الراحة و يربط بينهما. 

: أيضاو قال 

 )3(. يف املوت يل شغال عن اللعبأنلقد لعبت، و جد املوت يف طليب             و 

اعتمد الشاعر يف هذا البيت على الربط حبرف "الواو" حيث ربط بني الدنيا و لعبها          

 و املوت و شغلها عن اللعب. 

 

 

  13- املصدر السابق، ص)1(

 .15- املصدر نفسه،ص)2( 
 .37املصدر نفسه،  ص  -)3( 
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: أيضاو قال 

 )1(. يفوتاأن مل حتتفظ بالشيء يوما              فال تأمن من عليه إذا

 نصيبه. يكون من أن لإلنسان فال ميكن إمهالهربط الشاعر بني عدم االحتفاظ بالشيء و    

: أيضاو قال 

 )2(.مازلت من ريب دهري خائفا وجال          فقد كفايف، بعد اهللا ما خفت

 اهللا سبحانه و تعاىل مكافآتربط الشاعر بني ريب الدهر و     

: أيضاقال 

 )3(. نتاجاأكرمها تزاوجت          فالصرب األمور إذاو 

 احلياة و الصرب ففضل الصرب عندما تتكاثر مهوم احلياة. أمورربط الشاعر هنا بني     

: أيضاو قال 

 )4(.الناس يف الدين و الدنيا، ذو ودرج            و املال ما بني موقوف و حمتلح

 .45 املصدر السابق، ص-)1(
 .45املصدر نفسه،ص-)2(
 .51 الصدر نفسه، ص-) 3(
 .66 املصدر  نفسه،ص-) 4(
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و املال يف احلياة. الدين هنا الشاعر بواسطة حرف الربط الواو فرق بني      

: أيضاو قال 

 )1(. ذكر اهللا، فالعبد صاحلأكثر كّف عبد اهللا عما يضره              و إذا

ربط الشاعر بني العبد الذي كف عن السيئات.    

: أيضاو قال 

 )2(.، و اقرتب الوعداألياميا نفس خايف اهللا، و اجتهدي له        فقد فاتت 

 هتتدي. أن، قد و اقرتب يوم اآلخرة فوجب على النفس اآلخرةالشاعر ربط الدنيا و   

: أيضاو قال 

 )3(. يف التقي و الزهد                و طاعة تعطي جنان اخللدإالما لفخر 

 الفخر أساسربط الشاعر التقي و الزهد و مها    

 

 

 .69 املصدر السابق، ص-) 1(
 .86املصدر نفسه،ص-)2(
 .116- املصدر نفسه، ص) 3(
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: أيضاو قال 

 )1 (. اخلريات ساكنة             و قلبه من دواعي الشر منقبصإىلنفس احلكيم 

ربط الشاعر بواسطة حرف الواو بني نفس احلكيم و قلبه.    

: أيضاو قال 

 )2(. لراضإلله بتقدير اإين و يقضي اهللا ما هو قاضي             و أقول

ربط هنا بني قضاء اهللا و رضا العبد مبا قدره له.     

: أيضاقال 

 )3(أوسع. ضاق عنك القول فالصمت إن مل يضق قول عليك، فقل به              و إذ

" بني القول و الصمت. إذربط الشاعر بواسطة "  

: أيضاقال 

 )4(. الدنيا متاع زائل                  فاقتصد فيه، و خذ منه ودعإمنا

 .117-املصدر السابق ، ص)1(
 .130- املرجع نفسه، ص)2(
 .127-املصدر نفسه، ص)3(
 .135- املصدر نفسه، ص) 4(
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 منه. األخذربط الشاعر بني متاع الدنيا و    

: أيضاقال 

 )1 (. هذا، على كثرة اخللقفأعوزين يف اهللا يف الغرب و الشرق        أخاطلبت 

 و الغدر. اإلخوةربط الشاعر بني    

: أيضاقال 

 )2(.درك دركامبمن مل يصب من دنياه آخرة               فليس منها 

نه ال يدرك منها شيء. إ الذي مل يسع يف الدنيا فاإلنسانربط الشاعر بواسطة" الفاء "   

: أيضاقال 

 )3(. احضروا مجاالإذو تزرع يف قلوهبم هوى و ودا           و تكسوهم 

ربط الشاعر بواسطة "الواو" بني اهلوى و وده و اجلمال.    

 الوصل و توزعت فيها، و ربطت بني أدوات العتاهية تنوعت فيها أيبكل قصيدة من ديوان 

 يف اتساق شعره. أسهم أكثركلماهتا فكان حلرف الواو حضور

 .157املصدرالسابق، ص - ) 1(
 .163 املصدر  نفسه، ص– )2(
 .173- املصدر نفسه، ص) 3(
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 االتساق المعجمي: ب- 

 ال ميكن إذنّه خمتلف عنها مجيعا، أ إال« يعد آخر مظهر من مظاهر اتساق النص،           

 سابقا، و ال عن األمراحلديث يف هذا املظهر عن العنصر املفرتض و العنصر املفرتض كما هو 

 )1(.وسيلة شكلية (حنوية) للربط بني عناصر النص»

 داخل املتتابعات أكثر أو« و نعين بالسبك املعجمي العالقة اجلامعة بني كلمتني          

 )2( عنصر حنوي يظهرها ».إىلالنصية، و هي عالقة خالصة، ال تفتقر 

الذي يرتكز على العالقات املعجمية الداللية. ، االتساق املعجمي مظهر من االتساق    إذن

 "اتساق معجمي تكراري" و الثاين األول قسمني: إىلجند االتساق املعجمي ينقسم          

 الثاين ترادف أما شبهه، أو مرادفه أو عنصر معجمي، إعادة بأنّه األولامي"، نعرف ض"اتساق ت

 )3(.متنيكل

 تعريف االتساق املعجمي التكراري. إىل نتطرق     إذن

 

 

 .24- حممد خطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص )1(
 .102- حسام أمحد فرج، نظرية علم النص، ص ) 2(
 .82- ينظر: عمر أبو خرمة، حنو النص، ص ) 3(
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 مفهوم التكرار: -1

 عدة مرات، كما أو عنصر لغوي بنفسه مرة واحدة إعادةهو ،التكرار يف علم لغة النص          

 . دائم التواجد يف النصوصوأسلوبايعترب رابطا ّنصيا مهما 

 وحدة معجمية إعادة التكرار يبقى حمصورا يف إنكما يعرفه "دي بوجراند" «         

 )1(.بعينها»

 االتساق املعجمي أشكالنّه شكل من أو قد عرفه "حممد خطايب" «التكرار على          

 امسا أو عنصر مطلقا أو شبه مرادف أو ورود مرادف له أو عنصر معجمي إعادةيتطلب 

 )2(.عاما»

ن التكرار عنصر مهم يف االتساق املعجمي. و بناًء أو نستخلص من هذا التعريف ب           

 عبارة أو ذكر لفظ إعادة الفقهي"« التكرار هو إبراهيمعلى وظيفة التكرار الّنصية يعرفه "صبحي 

 حتقيق أمهها كثرية أغراض بالرتادف، فذلك لتحقيق أو فقرة، و ذلك باللفظ نفسه أو مجلة أو

 )3(التماسك الّنصي بني عناصر الّنص املتباعدة».

 .303- دي بوجراند، النص و اخلطاب و اإلجراء، ص ) 1(
 .24- حممد خطايب، لسانيات النص، ص ) 2(
 .22، ص 2- صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ج)3(
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من خالل عملية تكرير ، يصري االسم املكرر بوصفه معلومة مؤكدة أن« كما ميكن          

 )1( موضوع النص».أيمستمرة أو امسا مستبعدا يف النص 

  التكرار: أنواع 1-2

 لذلك جند اإلثبات، اإلفهام، اإلفصاح عدة وظائف يف النص منها: إىلالتكرار يؤدي          

 ميكن ذكر نوعني للتكرار: التكرار التام ( احملض)، التكرار اجلزئي. إذصوره التكرارية تتنوع، 

 التكرار المحض(التكرار الكلي) : - أوال

 بتعدد املرجع و هو نوعان: أو اللفظة نفسها مبرجع واحد إعادة أيو هو التكرار التام،         

 ) يكون املسمى واحدا).أيالتكرار مع وحدة مرجع  

 ) مسمى متعدد).أيالتكرار مع اختالف املرجع  

 التكرار الجزئي: -ثانيا

 )2(. و فئات خمتلفة»أشكال و لكن يف ،«يقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه         

 التكرار اجلزئي فهو شامل و متغري. أما التكرار احملض فهو تكرار تام، أنّ  و نستخلص     

، ص 2003، 1- زتيسالف و أورزنياك، مدخل إىل علم النص مشكالت بناء النص، مؤسسة املختار للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، ط) 1(
124. 

 .304- دي بوجراند، النص و اخلطاب و األجزاء، ص )2(
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: أقسام أربعة إىلو جند من قّسم التكرار 

 كثرية. أهداف: تكرار اللفظ و املعىن و املرجع واحد و هو حيقق أ: التكرار التام  

 يستخدم اجلذر اللغوي استخدامات خمتلفة. أن: و ذلك ب: التكرار الجزئي

: و يشمل الرتادف و شبهه. ج: تكرار المعنى و اللفظ مختلف

 )1(عناصر معنوية جديدة خمتلفة.ب: و ذلك بتكرار البنية مع ملئها د: التوازي

حد العناصر تسهم يف اتساق النص. أ العتاهية باعتباره أيبندرس ظاهرة التكرار يف شعر      

 

 

 

 

 

 

 .86،67،66- خليل بن ياسر البطاشي، الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، ص ) 1(
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عنوان القصيدة نوعه التكرار 

سعيه- سعيها 

للفناء- تفين 

خيلق- اخللق 

الدنيا-الدنيا 

يُلحق-يُلحق 

بدارٍ -بداٍر 

ممزوجة- ممزوجة 

اهلّم- اهلّم 

للّدهر- للّدهر 

للزمان- للزمان 

 أضعافااضعف- 

حاكم- حكومة 

العيش- العيش 

نام- نام 

حرص- احلريص 

جزئي 

جزئي 

جزئي 

كلي 

كلي 

كلي 

كلي 

كلي 

كلي 

كلي 

جزئي 

جزئي 

كلي 

كلي 

جزئي 

اخلري والشر 

اخلري والشر  

اخلري والشر 

دار الفناء 

النصائح 

  دارا لفناء

دار الفناء 

هلف نفسي 

دار الفناء 

دار الفناء 

جزى اهللا 

احلرص والطمع 

احلرص والطمع 

جنة اخللد 

عيش احلريص  
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اللهو- اللعب 

 و الظن إياك و الظلم- و إياك

خلق- خلقوا 

تغيب- تغيب 

وهوبا- الوهوب 

حتاشى- حاشا 

قرن- قرن 

بكيت- بكاء 

 أسفت- أسفا

 تتوب-سبحان ربك ذي أراكسبحان ربك ما 

اجلالل 

املريض- املريض 

مات سعيد ابن وهب-رحم اهللا سعيد ابن وهب 

يا زمان- يا زمان 

كتايب- كتايب 

العبا- تلعب 

معنوي 

توازي 

جزئي 

كلي 

جزئي 

جزئي 

كلي 

جزئي 

جزئي 

توازي 

كلي 

توازي 

كلي 

كلي 

جزئي 

كلي 

عيش احلريص 

عيش احلريص 

عيش احلريص 

 صاحبا ال عيش فيه أتطلب

 صاحبا ال عيش فيه أتطلب

 صاحبا ال عيش فيه أتطلب

 صاحبا ال عيش فيه أتطلب

البكاء 

البكاء 

سبحان ربك 

سبحان ربك 

الشباب و املشيب 

سعيد ابن وهب 

لداو املوت 

لداو املوت 

 أيب أين
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 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
ديين- ديين 

ختليت- يتخلى 

القاضي- القاضي 

هيهات انك للخلود- هيهات مما ترجع 

- حتسن أحسن

حيُّ - حيُّ 

حبله- حبله 

حرصوا- كحرصك 

سكرة املوت - سكرة املوت 

ميدحه- املادح 

هلونا - فرحنا 

فاته- يفوته 

لطيف- محيد 

وحيد-فريد 

يا موت- يا موت 

 األنظار- األبصار

جزئي 

كلي 

توازي 

جزئي 

كلي 

كلي 

جزئي 

كلي 

جزئي 

معنوي 

جزئي 

معنوي 

معنوي 

توازي 

معنوي 

جزئي 

اهلّم و الغّم و الّنصب 

القاضي 

 األمواتاسأل 

 ما طمعت أخبثالشر 

 دينه افينحي 

الطاغوت 

زيارة القبور 

ختلف عن الدنيا 

 أبلهاحلق 

الود الصاحل 

املوت 

امللوك 

امللوك 

وعظ املوت 

احلسرة 

الكالم 
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 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
 أوجزواليوجزوا- 

جيلسوا- اجملالس 

يأمل- اآلمال 

نعى- ينعى 

السهو- ساهيا 

جزئي 

جزئي 

جزئي 

جزئي 

 القبور أهل

رّب ساع 

رّب ساع 

 اهللا يكفي عباده أنامل ترى 

 

 

 تكرار أيضا ذات تكرار جزئي، و أخرى ذات تكرار تام و ألفاظوردت يف القصائد الشعرية   

و الربط ،حتام املقطوعات الشعرية إل اتساق و إىل كّل هذه العناصر  أدتمعنوي و توازي، لقد 

و له دور فعال يف ، العتاهية أيب النص، لقد كان للتكرار اجلزئي حضور كبري يف شعر أجزاءبني 

متاسك النصوص، و ذلك باستخدام جذر لغوي واحد باشتقاقات واحدة، و كان هلذه 

 رسائله اليت حتملها طيات القصيدة. إيصالاالشتقاقات دور كبري عند الشاعر و هي 
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 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
 :Collocationالتضاممفهوم  -2

 قسمني: االتساق املعجمي إىل خرمة" االتساق املعجمي أبويقسم الدكتور "عمر         

 بأنهامي سنحاول التفصيل فيه، فيعرفه:« ض االتساق املعجمي التأماالتكراري الذي سبق ذكره، 

 )1( حبكم عالقة ما».إلرتباطهما بالقوة، نظرا أوتوارد زوج من الكلمات للفعل 

 الفقي" ميثل هبذا املثال:« ما هلذا الولد يتلوى يف كل إبراهيمكما جند الدكتور "صبحي          

 يكون لديهما احملال أنوقت و حني؟ البنات ال تتلوى، الولد و البنات ليسا مرتادفني و ال ميكن 

 )2(.ّن ورودمها يف اخلطاب ما يسهم يف النصية »إ نفسه، و مع ذلك فإليه

 العالقة نسقية اليت أن إىل الباحثان "هاليداي و رقية حسن "إليهو حسب ما ذهب         

عالقة التعارض، عالقة الكل- اجلزء، اجلزء- اجلزء، (: إال يف اخلطاب ما هي األزواجحتكم هذه 

 )3(). عناصر من نفس القسم العام مثل: كرسي- طاولة...أو

 فيما يلي: أبرازها خيضع لعالقات حتكمه ميكن التضام أن جند     إذن

 

 

 .83- عمر أبو حزمة، حنو النص، ص )1     (
 .42، ص 2- صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ج ) 2(
 .25- ينظر: حممد خطايب، لسانيات النص، ص ) 3(
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 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
 :Oppositenessالتضاد  -أ

 قدرة على الربط النصي، و لقد مثل له الدكتور أكثركلما كان حادا ( غري متدرج) كان         

)، يف هذا النوع ما أنثى)، (ذكر، أعزبمحد خمتار عمر": بالكلمات (ميت، حي)، (متزوج، أ"

) أسفل، أعلى التضاد اإلجتاهي مثل: (أويسمى بالعكس مثل (باع، اشرتى)، (زوج، زوجة)، 

 )1((يصل، يغادر).

 : Inconpatibilityالتنافر -ب

و يرتبط بفكرة النفي و منثل له بكلمات: خروف، فرس بالنسبة لكلمة حيوان      

و يرتبط بالرتبة مثل: مالزم، رائد، مقدم، عقيد... 

صفر... أخضر ، أمحر، أ مثل: األلوانو كذلك يرتبط حبقل 

  )2(.أعوامو كذلك بالزمن مثل: فصول، شهور، 

 

 

 

 

 

 .102، ص 1993، 4- أمحد خمتار عمر، علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط)1(
 .113- أمحد عفيفي، حنو النص، ص ) 2(
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 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
: Part-whole relation ج- عالقة الجزء بالكل

مثل عالقة اليد باجلسد و اجلسم، و العجلة بالسيارة. 

 اهلني. و جند القارئ باألمر عالقة واضحة حتكمها ليس إىل األزواج هذه إرجاعلكن       

يتجاوز هذه الصعوبة خبلق سياق ترتابط فيه العناصر املعجمية على حدسه اللغوي و على معرفته 

 )1(مبعاين الكلمات.

تقوم املصاحبة املعجمية على عالقة التضاد تتجلى فيما يلي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .25- حممد خطايب، لسانيات النص، ص ) 1(
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 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
عنوان القصيدة رقم البيت التضاد 

مييتك- حيييك 

اخلري- الشر 

النور- الظلماء 

 إخاءشدّ - 

صباحي- مسائي 

حالوهتا- مرارهتا 

راحتها- عناؤها 

بؤس- سرور 

عّجم- عرب 

العسر- اليسر 

الكالم- السكوت 

حسنا- قبيحا 

يستقيم- يعوج 

الليل- النهار 

كبري- صغري 

2 

1 

10 

13 

7 

3 

4 

8 

5 

14 

1 

2 

5 

1 

12 

احلادي 

اخلري و الشر 

اخلري و الشر 

اخلري و الشر 

هلف نفسي 

دار الفناء 

دار الفناء 

دار الفناء 

عيش احلريص 

اهلم و الغم و النصب 

متسك بالتقى 

 بالتقىمتسك 

 املغرور أيها

ليت شعري 

امللوك 
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 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
الولد- الشيخ 

اليوم- الغد 

الكبري- الصغري 

يبين- يهدم 

يزيد- ينقص 

قريب- بعيد 

الفقري- الغين 

الضيق- التوسع 

السعيد- الشقي 

خذ- دع 

 

1 

2 

12 

1 

3 

4 

1 

4 

25 

6 

املوت 

املوت 

امللوك 

اهللا يفعل ما يريد 

اهللا يفعل ما يريد 

لك احلمد 

الفقر و الغىن 

امل ترى 

امل ترى 

خداع الدهر 
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 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
كما تقوم املصاحبة املعجمية على عالقة اجلزء- للكل و تتجلى فيما يلي: 

رقم عالقة اجلزء بالكل الكلمة 

البيت 

عنوان القصيدة 

 األنفاساحلياة- 

- الفرع األصل

الدنيا- العمر 

 األيامالدهر- 

دارك- ساكنها 

الدمع- العني 

الورق- القضيب 

احللم- النوم 

احلية- السم 

الرأس- تاج 

القصر- شرفاته 

- املرء األفعالحسن 

الدين- بين آدم 

العالقة بني احلياة و النفس هي عالقة اجلزء بالكل 

 و الفرع هي عالقة اجلزء بالكل األصلالعالقة بني 

العالقة بني العمر و الدنيا هي عالقة اجلزء بالكل 

 و الدهر هي عالقة اجلزء بالكل األيامالعالقة بني 

العالقة بني السكان و الدار هي عالقة اجلزء بالكل 

العالقة بني الدمع و العني هي عالقة اجلزء بالكل 

العالقة بني الورق و القضيب هي عالقة اجلزء بالكل 

العالقة بني احللم و النوم هي عالقة اجلزء بالكل 

العالقة بني السم و احلية هي عالقة اجلزء بالكل 

 هي عالقة اجلزء بالكل الرأسالعالقة بني التاج و 

العالقة بني الشرفات و القصر هي عالقة اجلزء بالكل 

 و املرء هي عالقة اجلزء بالكل األفعالالعالقة بني حسن 

العالقة بني الدين و بين ادم هي عالقة اجلزء بالكل 

1 

2 

1 

7 

14 

1 

3 

10 

4 

5 

7 

4 

3 

احلادي 

النصائح 

دار الفناء 

دار الفناء 

عيش احلريص 

البكاء 

البكاء 

لداو املوت 

القرون 

كدر الصفاء 

 األخالق

احلق ابلح 

الود الصاحل 
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 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 

من اجلداول السابقة نستنتج ما يلي: 

 العتاهية بصورة ملفتة لالنتباه مع غياب أيب التضام يف بعض القصائد أشكاللقد وجدنا      

بعض الصور: 

  برز العالقات يف أكون التضاد من ،غلبت كلمات التضاد يف شكل كبري يف هذه القصائد

  و تبيان املعىن.اإلفصاح

 العتاهية.أيب عالقة اجلزء بالكل وجدنا منها نسبة قليلة يف ديوان أما  

 األبياتسهم يف بناء النصوص و متاسك أن عنصر املصاحبة املعجمية أنقول بصفة عامة ب 

 حبكم العالقة املعجمية.

 

 

 

 األيامسرعة  1 ل و الشعر هي عالقة اجلزء بالكاأليامالعالقة بني  األشهر- األيام
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 الفصل األول:      اِالتساق وأدواته في مختارات من ديوان أبي العتاهية

 
خالصة الفصل: 

 نتعرف على املفهوم اللغوي و االصطالحي لعنصر االتساق أنحاولنا يف هذا الفصل        

 فيما خيص املعىن االصطالحي فلقد أماالذي كان معناه اللغوي هو الضم و اجلمع و االلتئام، 

و خيتص بالوسائل اليت حتقق خاصية االستمرارية على ،تعددت تعريفاته عند القدماء و احملدثني 

 الّرتابط الّنصي و اليت بفضلها تتحقق ّنصية أدواتمستوى سطح النص (شكلي)، كما حددنا 

 أدوات إىلو عالقتها الرتكيبية الداللية، فتطرقنا ، الّنصية البىن يف تشكيل عملها يةكيفوالّنص، 

 على أدوارهااليت تقف .، استبدال، احلذف، الربط اإلحالة :االتساق النحوية و اليت تكمن يف

 إىل االتساق املعجمي و ينقسم هذا إىلالربط على مستوى سطح النص، كما يتعدى االتساق 

 العتاهية توظيفا أيب وظف يف ديوان فاألولامي ضقسمني: االتساق التكراري و االتساق الت

عدة عالقات مت توظيفها يف ، التضام الثاين وظف القليل منه كما وجدنا يف عنصر أمانصيا، 

  العتاهية منها عالقة اجلزء بالكل و التضاد.أيبديوان 
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 أوال: مفهوم االنسجام.                          

 المعنى اللغوي. -أ

 المعنى االصطالحي. -ب

                    ثانيا: أدوات االنسجام.

 السياق. -1

 موضوع الخطاب. -2

 التغريض. -3

 المناسبة. -4

 أزمنة النص. -5



  في مختارات من دیوان أبي العتاھیة وأدواتھالفصل الثاني:                           االنسجام
 

اهتم الدرس اللساين احلديث بالنص  فنظر إليه نظرة كلية فكانت نظرته ترتكز على         

تساق الذي يتصل بسطح االجانبني، جانب حنوي و آخر داليل، فاألول ينطوي حتته عنصر 

النص، مما فتح لنا جماال للبحث يف خبايا النص، أما اجلانب الثاين يندرج حتته عنصر االنسجام 

الذي يتصل بعمق النص، أي فيما خيص العالقات اخلفية اليت من خالهلا يتضح لنا املعىن 

و كيف آللياته أن ؟ الضمين، و هو ما سندرجه يف هذا الفصل، فيا ترى ما هو االنسجام 

 ؟ داخل النص لكي ختلق لنا ترابط نصيقتتحق

 :مفهوم االنسجام-أوال

 م).. ج.يقول "ابن منظور" يف معجمه يف "لسان العرب" (س:المعنى اللغوي -أ

« سََّجمْت العني، الدمَع، و الَسَحابة، املاء، َتْسُجُمُه سجًما و ُسجوًما و َسَجمانًا: و هو قطران 

الدمع و سيالنه قليًال كان أو كثريًا...و العرب تقول: دمٌع ساِجٌم و دمٌع مسجومٌ : سجمته العني 

 )1(.سجًما...و كذلك عني سُجوٌم، و سحاب سجومٌ . و انسجم املاء و الدمع فهو منسجم»

و يف معجم حميط احمليط "لبطرس البستاين" جند مادة (س،ج،م) بنفس املعىن يقول:    

 )2(.« ّسجم الرجل الدمع أي صبه، و سجم عن األمر َسُجوما و ُسُجوما، أبطأه»

إذن معىن االنسجام يدور يف حقل داليل و هو السيالن سواء كان قليل أو كثري.    

 ، مادة(س. ج. م).1763،1762، ص2- ابن منظور، لسان العرب، ج ) 1(
  ،مادة (س.ج.م).298 ،ص 1،ج1987، ،1بطرس البستاين، حميط احمليط،مكتبة لبنان، بريوت، لبنان،ط )- 2(
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  في مختارات من دیوان أبي العتاھیة وأدواتھالفصل الثاني:                           االنسجام
 

 :المعنى االصطالحي -ب

 كثريا عن الرتابط النصي و ربطوه بالتماسك الداليل النصينيلقد حتدث           

)Coherence (و) التماسك السطحيcohesion و رأوا أ�ما معا حيققان نصية، و أن (

حدمها. أال وجود للنص إذا خال من 

 يرجحون مصطلح الّنصينيإال أننا جند ،و رغم تعدد املصطلحات لعنصر االنسجام           

احلبك لشدة تالؤمه مع تلك الظاهرة، و هو يعين:« االستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة 

 )1(.املفاهيم و العالقات الرابطة بني هذه املفاهيم»

و التماسك الداليل عندهم هو:« الذي يتم على مستوى البنية العميقة للنص، أي           

) الرابطة بني Relations) و العالقات(Conceptsعلى مستوى التصورات و املفاهيم (

 )2(هذه املفاهيم».

إذن يركز االنسجام على اجلانب الداليل التأويلي بدرجة أوىل على ما خيص القارئ           

ألنه يقوم بالتأويل مث يربطه بالنص. 

 

 .65- نادية رمضان النجار، علم لغة النص و األسلوب، ص ) 1(
 .131- مجيل عبد اجمليد،البديع بني البالغة العربية و اللسانيات النصية، ص )2(
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  في مختارات من دیوان أبي العتاھیة وأدواتھالفصل الثاني:                           االنسجام
 

بل هو ،ذهب "حممد خطايب" بتعريف االنسجام بقوله:« االنسجام ال يعد عنصر معطى     

أمر يبىن مبعىن أن املتلقي هو الذي حيكم على النص ألنه منسجم، فاخلطاب يستمد انسجامه 

 )1(من فهم املتلقي و تأويله».

االنسجام: أدوات  -ثانيا

 الرتابط الداليل من أهم العناصر يف إجياد املعىن داخل النصوص مع ترابط املعاين أدواتتعد      

فيما بينها، و ذلك بفهم البنيات الصغرى للنص للوصول إىل بنية عميقة جتعل من النص 

متماسك الوحدات. و من هذه اآلليات جند: 

 : Context السياق -1

تعترب نظرية السياق واحدة من نتائج البحث الداليل، فعندما تدرس أحوال اللفظ و مادته       

 )2(اللغوي يكون ذلك مبثابة متهيد إلعطاء هذا اللفظ بعده يف النص.

إذا يرتبط السياق بالداللة و جند الداللة هلا خاصية إ�ا هتتم باللفظ و املعىن لتأويلها      

للخطاب. 

 

 .618، ص 2- ینظر:محمد خطابي، لسانیات النص و تحلیل الخطاب، مج) 1(
 .14،ص2011- املهدي ابراهيم الغويل، السياق و أثره يف املعىن، أكادميية الفكر اجلماهريي ،بنغازي،ليبيا، د.ط،)2(
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  في مختارات من دیوان أبي العتاھیة وأدواتھالفصل الثاني:                           االنسجام
 

و ما يهمنا إذا أن نتكلم عن عناصر السياق إذ تنحصر يف: املتكلم- الكاتب- املستمع-     

القارئ- الزمان- املكان، و كل هذه العناصر تدور يف اخلطاب لذلك يتحتم على حملل اخلطاب 

 )1(أن يأخذ بعني االعتبار السياق الذي ورد فيه مقطع ما يف اخلطاب.

و بناءا على ذلك فانه ميكننا القول بان جودة السياق و كفاءته يف النص تتوقف على مدى     

ما تتوفر فيه من إمكانيات جتعله قادرا على استيعاب األفكار و املشاعر، و هذه اإلمكانيات 

 )2(تتوفر على خصوصيات متيزه عن غريه من الكالم حبيث تفاوت يف درجات اجلودة.

 أنواع السياق: -ثانيا

ينقسم السياق إىل أربعة أقسام، و هذا راجع وفق ظروف اجتماعية و خصائص ثقافية: 

 :Verbal contextالسياق اللغوي(داخلي) -أ

و كلمات أخرى، مما يكسبها ،«هو حصيلة استعمال كلمة داخل نظام اجلملة املتجاورة      

معىن خاص حمدد، و يشار يف هذا الصدد إىل أن السياق اللغوي يوضح كثريا من العالقات 

 )3(الداللية».

 

 .52- حممد خطايب، لسانيات النص، ص ) 1(
 .18- ينظر: املرجع نفسه، ص ) 2(
 .355، ص 2008 ،3- أمحد حممد قدور،مبادئ اللسانيات، دار الفكر،دمشق،برامكة، ط ) 3(
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 :  Context of Situationسياق الموقف -ب

هو سياق خارجي و هو كذلك البيئة غري لغوية اليت حتيط باخلطاب وفق ظروف       

و مالبسات لتبيني املعىن. 

 : Context of Cultureج- السياق الثقافي

فيه النص، فكل عصر فيه ثقافته االجتماعية السياسية ، و اللغة  أيط الذي نشباملحيرتبط        

 )1(انعكاسا هلذه الثقافة، لكو�ا تتأثر هبا.

د- السياق النفسي (العاطفي). 

ترمي إىل دراسة هذا النوع من السياق إىل التأكيد على املنابع  النفسية للنص األديب          

 القيمة اجلمالية عليه، فالتحليل النفسي يتضمن اجلانب االنفعايل ألنه إضفاء و دورها يف 

 )2(يلتمس الدالالت الكامنة خلف األلفاظ.

 

 

 

 .25،26، ص 1،2013- ينظر:عرفات فيصل املناع،السياق و املعىن،مؤسسات السياب، لندن، ط) 1(
 .114- ينظر: املهدي إبراهيم الغويل، السياق و أثره يف املعىن، ص ) 2(
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 خصائص السياق: -ثالثا

رأى "هاميس" أن خصائص السياق قابلة للتصنيف إىل ما يلي: 

  و هو املتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول.المرسل: .1

 )1( و هو املستمع أو القارئ الذي يتلقى القول.المتلقي: .2

 و يقصد هبم كل املستمعني الذين يسهم وجودهم يف ختصيص احلدث الحضور: .3

 الكالمي.

 احلدث الكالمي.مدار  و هو الموضوع: .4

 )2( و يقصد به الظروف اليت حتيط باحلدث الكالمي و تؤثر فيه و تتأثر به.المقام: .5

  كيف مت التواصل بني املشاركني يف احلدث الكالمي.القناة: .6

  اللغة أو اللهجة أو األسلوب اللغوي املستعمل.النظام: .7

  الشكل املقصود و هو: دردشة، خرافة...شكل الرسالة: .8

  و يتضمن التوقيع.المفتاح: .9

  أي أن ما يقصده املشاركون و ينبغي أن يكون نتيجة حلدث تواصلي.الغرض: .10

 .53- حممد خطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص )1(
 .160،161خليل ابن ياسر البطاشي، الرتابط الّنصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، ص  -)2(
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و يشري "هاميس" إىل أن هذه اخلصائص ليست كلها ضرورية، فإمنا احمللل أن خيتار         

 )1(الضرورية فقط بوصف حدث تواصلي خاص.

حيدد السياق معىن الوحدة الكالمية على مستويات ثالثة متميزة يف حتليل النص فهو        

حيدد: 

  مت فعال النطق هبا.   ي نطقها، أمت«أية مجلة  •

 نّه خيربنا عادة أية قضية مث التعبري عنها.إ •

ن القضية حتت الدرس قد مت التعبري عنها مبوجب نوع معني أنّه يساعدنا على أن القول بإ •

من القوة الالكالمية دون غريه و يكون السياق فيه يف الطالت الثالثة هذه ذا عالقة مباشرة يف 

   )2( حيملها الفعل يقول»يت ما يقال حسب املعاين املتعددة الدحتدي

إذن يدخل السياق يف حتديد معىن اجلملة وفق مراحل ثالثة و يتغري معناها حسب         

السياق الذي ينتظمها. 

فمالمح السياق تنعكس صراحة ،قد جند للبعد السياقي اهتماما يف حتديد موضوع النص         

 و تلك املالمح حتتاج إىل أن نعود ، السجل الشكلي الذي يتمثل فيه القولهعلى النص بوصف

 .53حممد خطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص  - )1(
 .132،133،ص،1،1987- جون الينز، اللغة و املعىن و السياق،تر:عباس صادق الوهاب،دار الشؤون الثقافية العامة، ،بغداد،العراق، ط) 2(
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إليها إىل تأويل النص، كما أ�ا اإلطار السياقي الذي يتشكل ضمنه املوضوع إذن فهي إطار 

   )1(املوضوع.

سندرس اآلن آليات السياق يف بعض قصائد أيب العتاهية لنوضح مدى مسامهته يف         

انسجام النص: 

 المرسل: (المتكلم) -أ

جل التعبري عن أهو الذات احملورية يف إنتاج اخلطاب، ألنه هو الذي يتلفظ به من         

مقاصد معينة، و بفرض حتقيق هدف فيه، و جيسد ذاته من خالل بناء خطابه باعتماده 

     )2(إسرتاتيجية خطابية متتد من مرحلة حتليل السياق ذهنيا و االستعداد له.

ّن صاحب هذه القصيدة هو الشاعر" أبو إسحاق إمساعيل بن إو بناءا على هذا ف         

شتهر ببيع اجلرار فقيل له اجلرار. أبالكوفة، أ ، نش"يب العتاهيةأب"القاسم بن سويد" املعروف 

 شاعر مكثر، سريع اخلاطر، مبدع يف شعره، و كان ينظم منه و اخلمسني " العتاهيةوأب        "

  "بشار بن برد"بيت يف يوم واحد و يعّد أبو العتاهية من متقدمي املولدين الشعراء من طبقة 

 و أمثاهلا. "أيب نواس"و 

و قد مجع" اإلمام يوسف بن عبد اهللا بن عبد الّرب النمري القرطيب "ما وجد من زهدياته           

 .51- ينظر: براون و يول، حتليل اخلطاب، ص )1(
 .45،ص ،1،2004اسرتاتيجيات اخلطاب،دار الكتب الوطنية،بنغازي،ليبيا، ط - عبد اهلادي بن ظافر الشهري،) 2(
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و شعره يف احلكمة و العظمة، كان جييد القول يف الزهد و املديح و أكثر أنواع الشعر يف 

     )1(عصره.

عاش" أيب العتاهية" حياة سياسية، تعج باخلالفات و الصراعات و الفنت، و عاش فرتة          

عبد صعبة و هي حرمانه من احلياة و هو حرا،فقد سجنه "اخلليفة العباسي املهدي (حممد بن 

) "و قد قال و هو أسري قصيدة "كنت حرا"، و كان أيب العتاهية ينظم القصائد طيلة حياته هللا

حىت و هو يف فرتة املرض فقد قال قصيدة بعنوان "البلى" و نذكر حىت و هو يف تلك الفرتة 

أوصى ابنه "حممد بن أيب العتاهية" أن ينظم له القصائد فنظم قصيدة "دار الفناء. 

 الرسالة: -ب

إن القصيدة باعتبارها خطابا موجها من مرسل إىل مرسل إليه، و لكن يتم التفاعل          

و ارتباطا نفسيا بني املرسل و املرسل إليه، و هذا ،ثل قناة طبيعية ميبينهما البد من وجود اتصال 

 )2(االتصال الذي يسمع بيت اخلطاب و إبقاءه متواصال.

 متتلك خصائص حتمل رسائل حية توفر القدرة على إحداث "أيب العتاهية"قصائد          

 .عملية التواصل، كو�ا حتمل مواضيع كثرية و أغراض خمتلفة

 

 موسوعة شعراء العرب(من العصر اجلاهلي إىل العصر احلديث)،دار البدر، اجلزائر، د.ط، د.ت،ص ج.أيب العتاهية،-)1(     
 .169،ص2010، 1- عيسى إبراهيم السعدي،ابن زيدون شاعر احلب و الشكوى،دار املعتز للنشر و التوزيع،عمان، األردن، ط) 2(
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ج- المرسل إليه: 

هو الطرف اآلخر الذي يوجه إليه املرسل خطابه عمدا، و قد أشار اللغويون القدماء          

 )1(يف الرتاث العريب إىل تأثري املرسل إليه على املرسل عند إنتاج اخلطاب.

و لكن ميكن أن نسميه متلقي أول و هو املوجه إليه اخلطاب، و أما اجلمهور فهو           

متلقي ثاين. 

جند يف قصيدة "األصمعي" املرسل إليه هو األصمعي قال: 

 )2(.  أسفت بفقد األصمعي لقد مضى       محيدا له يف كل صاحلة سهم

و يعرب عنها و هو ،من خالل هذه القصيدة كان يذكر األيام اليت قضاها معه األصمعي         

متأسف من فقدانه، و بالتايل فاملرسل إليه هو األصمعي، مث يأيت املتلقي الثاين و هو املتذوق 

 و هو كل من حيب شعر أيب العتاهية. 

أما يف قصيدة "ابن عّم النيب" قال: 

 )3(يا ابن عم النيب، مسعا و طاعة         قد خلعنا الكساء الذراعة.

 .47- عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، ص ) 1(
 .122-أيب العتاهية، موسوعة شعراء العرب ، ص ) 2    (
 .122- املصدر نفسه ، ص) 3(    
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فاملرسل إليه هو" ابن عّم النيب صلى اهللا عليه وسلم و هو علي ابن أيب طالب"، بعث إليه        

بأ�م توجهوا إىل الدين الصحيح و اشتغلوا باإلعمال الصاحلة. 

فمثال يف قصيدة "كنت حرا" فقد عاش الشاعر فرتة صعبة جدا، و هو حمروم من أهله        

فقد سجنه املهدي عندما طلب منه أن يقول له شعرا يف الغزل، و بعدما أن أطلق صراحه قال 

هذه القصيدة: 

رض               فلما أرى أرى يل بأرض، مستقرا أطلبت املستقر بكل 

 )1(أطعت مطامعي فاستبعدتين            و لو أين قنعت لكنت حرا.

 "أيب العتاهية" طلب من ابنه "حممد" ىأما قصيدة "دار الفناء" عندما أصاب البل          

 و كذلك ابنته "رقية" أن تنظم له قصيدة عن احلياة بأ�ا زائلة، حيث يوضح يف هذه القصيدة 

ن راحة احلياة هي دار اآلخرة، قال: أب

ال حنن يف دار قليل بقاؤها              سريع تداعيها و شيكا فناؤها أ

تزود من الدنيا التقى و النهى فقد      تنكرت الدنيا و حان انقضاؤها 

 )2(.هاؤغدا خترب الدنيا و يذهب أهلها        مجيعا و تطوى أرضها و مسا

 .88- املصدر السابق ، ص )1(
 .11- املصدر نفسه ،ص )2(
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و يف قصيدة "الليل و النهار" تكلم فيها عن اخلالفة العباسية موجها هذا القول إىل حكم       

اخلليفة العباسي املهدي "حممد بن عبد اهللا" قال: 

ما اختلف الليل و النهار و ال         دارت جنوم السماء يف الفلك 

 )1(. ملكإىلإال لنقل السلطان من مالك           قد انقضى ملكه 

 شعر "أيب العتاهية" رغم اختالف أغراضه إال أن كل قصيدة متماسكة يكون دنج        

موضوعها خيدم املوضوع الرئيسي و تساهم يف انسجامه. 

املرسل هو "حممد بن أيب بأن أما املرسل إليه يف قصيدة "أين أيب" هو أيب العتاهية         

العتاهية"، يرثي أباه قائال: 

 )2(.يا نفس أين أيب، و أين أبو أيب             و أبوه؟ عدي، ال أبا لك و احسيب

د- الزمان و المكان: 

"، أما املكان فالشاعر مل يكن مستقرا يف مكان 10بالنسبة للزمان جنده يف بدايات "القرن       

واحد، فنجد يف قصيدة كنت حرا كتبها و هو يف السجن يف بغداد، و قصيدة "البلى" كتبتها 

ابنته رقية بعد وفاته بالكوفة. 

 .171- املصدر السابق، ص ) 1(
 .172- املصدر نفسه،ص)2(
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 بنسبة كبرية يف انسجام القصيدة و هذا سهمن السياق يأو يف األخري ميكن أن نقول ب        

بعد معرفة و إدراك خصائصه (املرسل، املرسل إليه، الرسالة، الزمان، املكان)، حتما سيسهل 

علينا عملية التأويل و فهم القصيدة، ألنه مرتبط جبانب اجتماعي يف اللغة، إذن هو جزء من 

النظام اللغوي. 

 :Topic of Discourse موضوع الخطاب -2

 األفكار حيث يسمى مسار ،نّه:« نواة مضمون النصأو يعرف موضوع اخلطاب على          

 يف جزء معني إّما عدة موضوعات يف نص ما، و يتحقق موضوع النص أوالقائم على موضوع 

 )1( جنرده من مضمون النص، و ذلك بطريق العبارة املفسرة املوجزة املختصرة».أومن النص 

 التخاطبية اليت تستمد منه األقوال تدور حوله أساسيا موضوع اخلطاب يعد مركزا         إن

عملية االمتداد عرب كامل النص. 

 حندد مفهوم املوضوع عرب حدسنا اللغوي الذي ميكننا من وصف ذلك أن« و نستطيع          

 )2( اجلامع الذي جيعل من مقطع خطايب ما حديثا شيء ما».املبدأ

 و مفاهيم أفكارموضوع اخلطاب هو البنية الكلية ملضمون النص حبيث حيتوي على           

 موضوع اخلطاب من خالل املتلقي. إىلمتس اخلطاب ، و نصل 

 .72،ص2005 ،1مؤسسة املختار للنشر و التوزيع،القاهرة، مصر، ط  -كالوس برينكر،التحليل اللغوي للنص، تر: سعيد حسن حبريي،)1(
 .85- براون و يول، حتليل اخلطاب، ص ) 2(
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 التحليل أركانحد أ هو إذ يف احلكم على متاسك النصوص، أساسيا للمتلقي دورا         إن

 .الّنصي 

فهو يعترب القراءة الثانية للنص، و هلذا مل يغفل علماء اللغة هذا الدور للمتلقي، فالنص         

 )1 (.يعد حوارا قائما بني قائل النص و النص و املتلقي

 جند للبنية اخلطابية عناصر و هي: القائل و النص (الرسالة و املتلقي و لقد عده        إذن

 هو الذي يلقي حكمه على النص ألنهعلماء لسانيات النص العنصر الفعال يف البنية اخلطابية 

بعد قراءته و فهمه. 

 باملتلقي و نوع أيضا املتكلم، كما هتتم أو املرسل أوخصائص البنية اخلطابية باملخاطب          

 نص. ألي يف هذا العنصر تدخل يف تشكيل البنية اخلطابية أساسيةالرسالة، و هي عناصر 

 حقيقة متاسكه دالليا. إىل و فهمه و الوصول تأويلهو تسهم يف 

 األول املتكلم فيها هو الشاعر و املتلقي أوّن املرسل أ« تتميز البنية اخلطابية يف الشعر ب       

 )2( احلاضرون يف عهد الشاعر و املتلقي الثاين هو من جاء بعدهم من البشر».األشخاصمع 

 

 

 .110، ص 1- ينظر:صبحي إبراهيم الفقي،علم اللغة النصي،ج) 1(
 .95- نادية رمضان النجار،علم لغة النص و األسلوب، ص )2(

95 
 

                                                           



  في مختارات من دیوان أبي العتاھیة وأدواتھالفصل الثاني:                           االنسجام
 

 احلاضرون عهد الشاعر األشخاص: أولاملرسل: الشاعر                      متلقي 

                                      متلقي ثاين: من جاء بعدهم من البشر 

                    الرسالة : الشعر 

 البنية الكلية للخطاب. إىل اليت توصلنا اإلجرائية األدوات من أداة البنية اخلطابية هي          إن

 يف موضوع اخلطاب مع حتديد ها العتاهية ما مت عرضأيب على بعض من قصائد اآلننطبق 

 العام للموضوع. اإلطار

 جزئية و هذه أفكاركل قصيدة تدور حول موضوع رئيسي واحد، و هذا املوضوع حيوي         

 يدور حوله اخلطاب، و على هذا أساسي موضوع إىل تتجمع و تنتظم لتؤدي يف النتيجة األفكار

 األفكار نقدم باستخراج اآلن العتاهية تدور حول حول موضوع عام و أيب جند قصائد األساسي

 العتاهية. أيب املوجودة يف بعض القصائد من شعر األساسية

. 86: قصيدة لك الحمد ص أوال

: األساسية األفكار

 الشكر و احلمد هللا تعاىل. -1

  احلسىن.أمساءذكر صفات اهللا سبحانه و تعاىل  -2

  قريبة.أوالدعاء اهللا تعاىل و استجابته سواء كانت بعيدة  -3
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  في مختارات من دیوان أبي العتاھیة وأدواتھالفصل الثاني:                           االنسجام
 

 الشاكر لنعم اهللا تعاىل اإلنسانمرسل: الشاعر                               متلقي: 

               رسالة قصيدة لك احلمد 

 الشاعر حتدث عن أن يف قصيدة" لك احلمد "نالحظ األساسية األفكارمن خالل           

 مع ذكر صفات اهللا احلسنة، و انه الواحد املعبود إياه أعطاهاشكره هللا تعاىل على النعم اليت 

  نالحظ لألفكار هو املستجيب لدعوة الداعي، و من خالل هذا التحليل إالالذي ال اله 

 القصيدة، و اليت جاءت كلها لتخدم موضوع واحد و هو فضل نعم اهللا اليت أفكارانسجام بني 

 علينا مما جعلنا حنمده و نشكره. أنعمها

ثانيا: قصيدة خدعت نفسي: 

: األساسية األفكار

 ندم الشاعر النشغاله باحلياة. -1

  قصر العمر.أواملنية حق على اجلميع طال  -2

  زائل ال طائل منه.ألنه الذي يسكن البيت املوشى اإلنسانوصف  -3

  املنشغل للحياة اليت تبعده عن ذكر اهللا.اإلنساننظرة  -4
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  في مختارات من دیوان أبي العتاھیة وأدواتھالفصل الثاني:                           االنسجام
 

مرسل: الشاعر                  متلقي: و هو اجلمهور الذي ينسى عمره و يفنيه يف اللهو حىت 

توافيه املنية 

     رسالة: قصيدة خدعت نفسي 

 فهي تنسيه ذكر اهللا، ،كتب الشاعر هذه القصيدة لنفسه يعرب فيها عن خداع احلياة         

 ساهم يف انسجام األفكار الذي ينشغل بلهو الدنيا، جند هنا تتابع اإلنسانكما اهتم بوصف 

 معناها. إدراكالقصيدة و 

ثالثا: قصيدة التوديع: 

: األساسية األفكار

 .أيام بضعة بأ�الوم الشاعر عن حياته  -1

 اجتناب النفس عن ملذات احلياة. -2

 حتذير الشاعر من هلو الدنيا و خدعتها. -3

        مرسل: الشاعر                   متلقي: هو القارئ الذي تنشغل حياته بالدنيا و يوصيه بالسعي 

 اآلخرةيف 

 مرضه أثناء       رسالة: التوديع 
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  في مختارات من دیوان أبي العتاھیة وأدواتھالفصل الثاني:                           االنسجام
 

 الشاعر بدا يلوم نفسه عندما كان يف فراش املرض، أن نالحظ األفكارمن خالل هذه          

 مهما بأننا باحلياة فنظم قصيدة التوديع اليت حذر فيها عن هلو احلياة و ذكر إحساسهمث ذكر 

 سوف توافينا املنية. فإننالقينا عن احلياة 

 ينظم أون الشاعر ال يكتب أ العتاهية، تبني لنا بأيبو من خالل حتليلنا لبعض قصائد        

 أفكار و هلا موضوع، فكان الشاعر مبدع يف شعره، و بالتايل جند تسلسل منطقي بني إالقصيدة 

، و من خالل هذا املوضوع تتشكل اً  و تنظيمها يشكل لنا موضوعاألفكارالقصيدة، ألن مجع 

لنا بنية كلية. 

 : )The Matisation/ التغريض (3

 )1( نقطة بداية قول ما».بأنهيعرفه الباحثان "براون" و "يول" «     

 الطرق اليت يتم هبا أّما حادثة، أو خطايب يطور و ينمى له عنصر معني كإجراءفالتغريض      

، تكرير اجلزء من إليهريض فمتعددة نذكر منها: تكرير اسم شخص، و استعمال ضمري احمليل غالت

ترة  يف فأدواره حتديد دور من أوامسه، استعمال ظرف زمان خيدم خاصية من خصائصه، 

 ) 2(.زمنية»

 .161- براون و يول، حتليل اخلطاب، ص )1(
 .59- حممد خطايب،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطايب، ص )2(
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 التغريض له عالقة وطيدة مع موضوع اخلطاب، فله عالقة بني العالقات أن يتبني لنا        إذن

النصية يف املقاطع و عالقتها بعنوان القصيدة. 

 أو يكون عنوان النص، أن« و يقصد به احملتوى املضمن يف بداية اخلطاب، و ميكن        

 أو، و بني عنوانه أجزاءه فيه و هو يبحث يف العالقة بني ما يدور يف اخلطاب و األوىلاجلملة 

 )1(.نقطة بداياته»

 يتعلقان بارتباط بأ�مالذلك جند الباحث "كراميس" ربط بني التغريض و البناء و قال:«        

 نقطة بدايته حسب تنوع أو، و بني عنوان اخلطاب أجزاءهوثيق بني ما يدور يف اخلطاب و 

 )2(».اخلطابات

 . يرتبط التغريض ببناء القصيدة و يعترب العنوان مفتاح لفهم ما حتتويه مقاطعها         إذن

 العتاهية باعتبار العنوان موضوع القصيدة. أيب كيف مت التغريض يف بعض قصائد اآلنسندرس 

 

 

 

 .162- خليل بن ياسر البطاشي، الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، ص )1(
 .59- حممد اخلطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطايب، ص ) 2(
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    الشكر و احلمد                               

 اهللا احلسىن أمساء   لك احلمد                      ذكر 

                                    استجابة الدعاء 

                                    اهللا تعاىل حي قيوم 

                                    لوم و عتاب الشاعر نفسه 

     التوديع                         ترك ملذات احلياة 

                                     حتذير من اللهو 

                                     ندم الشاعر عن هلوه يف احلياة 

     خدعت نفسي                  املنية حق 

                                    الدنيا زائلة 

 عن عبادة اهللا اإلنسان                                    ابتعاد 

 القصيدة هلا ارتباط داليل بالعنوان الرئيسي و هذا االرتباط له أفكار كل أننالحظ          

 يف فهم ما حيتويه موضوع القصيدة، و جند من أساسية بالنسبة للتغريض، فالعنوان بوابة أمهية

يربط التغريض باحملتوى املضمن يف بداية اخلطاب، و منثل هذا بقصيدة "لك احلمد" بقوله: 
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 )1(.لك احلمد يا ذا العرش، يا خري معبود            و خري مسؤول، و يا خري حممود

 بأنهن الشاعر حتدث عن صفات اهللا تعاىل حيث قال أفمن خالل هذا البيت نفهم ب         

 القصيدة قال آخر يف ألنه هو احلي القيوم إالخري معبود، و خري مسؤول، و خري حممود، ال اله 

 انه حي قيوم. أيّن اهللا تعاىل غري مفقود، أب

 الشاعر بقوله: يبدأو جند يف قصيدة "خدعت نفسي" 

 )2(.نسيت منييت و خدعت نفسي           و طال علي تعمريي و غرسي

 حتدث عن غدر ألنه باملعىن الكامل للقصيدة، األول الشاعر يربط الشطر أننالحظ        

 منيته و مر عليه الوقت لكي يعمر يف الدنيا. أنساهالزمان الذي 

قال الشاعر يف بداية قصيدة "التوديع". 

 )3(.أحالمضعاث أ           كان لذهتا أيام صرب إال هو إمايا نفس 

 الشاعر ربط عنوان القصيدة بفاحتة املوضوع جنده يودع يف إنفمن خالل هذا البيت جند         

. أيام صرب إالاحلياة يف قوله: ما هو 

 .86- أيب العتاهية،موسوعة شعراء العرب، ص ) 1(
 .106- املصدر نفسه،ص ) 2(
 .195-املصدر نفسه، ص ) 3(
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 من خالل ، العتاهية ركز على العنوان حيث جند مجيع قصائدهأيب الشاعر أننالحظ         

 تركز على املقصد أيضا موضوع القصيدة، ألّن انسجام النص و وحدته الداللية إىلالعنوان توحي 

  املخاطبة الذي من خالله يتحقق لنا انسجام اخلطاب.أثناء للخطاب االمسي

المناسبة: -4

 و السور اآلياتعرف "برهان الدين البقاعي" يف مقدمته تفسريه نظام الّدرر يف تناسب         

فقال: 

 الشيء املطلوب، علم أجزاؤه« علم املناسبات تعرف منه علل الرتتيب، و موضوعه         

مناسبته من حيث الرتتيب و نظرته االطالع على الرتبة اليت يستحقها اجلزء، بسبب ما له مبا 

     )1( من االرتباط و التعلق الذي هو كلحمة النسب».أمامهوراءه، و ما 

 علم املناسبات علم يعرف به سبب ترتيب النص على الشكل الذي جاء عليه.       إذن

 بآية آية هو حبث عن عالقة اآليات أو التناسب أو« املناسبة أن إىلكما يذهب "حممد خطايب" 

    )2( .»أخرى

 يقوم على القراءة الفاحصة أسلويب علم املناسبة علم إنّ  نقول أن ميكن الرأيو من هذا         

  عوامل خارجية يف تلك القراءة.أيللقارئ دون تدخل 

 .5،ص1 ج1995، ،1- برهان الديني البقاعي،نظم الدرر يف تناسب اآليات و السور،دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط)1(
 .189- حممد اخلطايب، لسانيات النص، ص )2(
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 من زاوية إضاءةو قد جاء يف مناسبة درس قدمي تناوله القدماء و ما جاء به اليوم هو         

 املناسبة علم شريف، حترز فيه العقول أن للمناسبة، فقد جاء يف الربهان« و اعلم أخرى

 يرتبط بعضه أننّه من حماسن الكالم إ األئمة و يعرف به قدر القائل فيما يقول... و قال بعض 

  )1(.ببعض، لئال يكون منقطع»

 جتمع أنفتبحث عن الدعامة اليت ميكن ؛ املناسبة تقتضي وجود عالقة بني متناسبني         إن

 حتققت هذه الدعامة حتقق التماسك بينهما، و هنا تظهر العالقة القائمة بني املناسبة فإذبينهما 

و التماسك الّنصي. 

  المناسبة:أقسام -أ

 نوعني : إىل املصري" املناسبة اإلصبع أيبقسم "ابن      

. األلفاظمناسبة يف املعاين- مناسبة يف 

 :املتكلم مبعىن مث يتم كالمه، مبا يناسبه معىن دون لفظ.يبتدئ أن المناسبة المعنوية  

 :2( بكلمات متزنات و هي على ضربني: تامة و غري تامة.اإلتيان فهي توحي المناسبة اللفظية( 

 

 .217- خليل بن ياسر البطاشي، الرتابط النصي يف ضوء حتليل اللساين للخطاب، ص )1(
 .91، ص 2- صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ج) 2(
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 )1( 

 معنوية و لفظية، و بكون اللفظية إىل املناسبة فهي تنقسم أنواعهذا التقسيم يوضع لنا           

 متعلقة بالشكل بينهما. أو بالداللة بني متناسبني نتعلق تامة و ناقصة، فهي إىلتنقسم 

 املناسبة علم يبحث يف كيفية متاسك النصوص، و انسجامهما و ذلك برتابط          إذن

 الشكل. أو و تعالق وحداهتا سواء كانت على مستوى الداللة 

خذ عناق بعضه أ الكالم أجزاءو فائدة علم املناسبة كما يقول "الزركشي":« جعل         

 )2(».األجزاءببعض فيقوى ذلك االرتباط و يصري التعالق حاله حال البناء احملكم املتالئم 

 و هذا ما سنحاول أفكار املناسبة حتقق التماسك بني كل فكرة و ما تسبقها من      إذن

 العتاهية: أيبتوضيحه يف شعر 

 .93- املرجع السابق، ص ) 1(
 .36- الزركشي، الربهان يف علوم القران، حتق:حممد أبو  الفضل إبراهيم،دار املعرفة،بريوت،لبنان،د.ط،د.ت، ص )2(

 املناسبة

 ناقصة

 لفظية معنوية

 تامة
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  المذكورة فيها.األخيرةأوال: المناسبة بين عنوان القصيدة و الفكرة 

 قصيدة البكاء: .1

 و التحسر يقول الشاعر: األسىعنوان القصيدة حيمل معىن احلزن و 

بكيت على الشباب بدمع عيين          فلم يغين البكاء و ال النخيب 

 )1(. اخلضيبالرأس على الشباب            نعاه الشيب و أسفت أسفافيا 

 قال: األخريو يف البيت 

 )2(.فيا ليت الشباب يعود يوما            فاخربه مبا فعله املشيب

 املوجودة فيها، جند عنوان القصيدة األفكار هناك عالقة بني عنوان القصيدة و بعض         إذن

 عن الشباب و يرتجى عودته. يتأسف األخري، و جنده يف البيت األسىحيمل معىن احلزن و 

سهم يف أ حتمل معىن احلسرة و الرتجي، و هو نفس معىن عنوان القصيدة مما األبيات هذه إذن

متاسك القصيدة و انسجامها. 

 قصيدة الخير و الشر: .2

عنوان القصيدة حيمل حدثني: حدث اخلري و حدث الشر. 

قال الشاعر يف البيت الثاين: 

  .31- أيب العتاهية،موسوعة شعراء العرب، ص )1 (
 ،ن. نفسه، ص - املصدر) 2(
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 )1(إغضاء.للحكم شاهد صدق من تعمده             و للحليم عن العورات 

و يف البيت الثامن يقول: 

 )2(اإلخالء. أقصته عند ميتته              و كل من مات أخاهيقصي اخلليل 

 يشبه احلكم الصادق و اخلري، و يف البيت الثاين فتكلم عن الصديق األوليف البيت         

 عند وفاته شبهه بالشر، فالبيتان حيمالن فكرة عنوان القصيدة. أخاهالذي يغتاب و يذم 

 :األخالققصيدة  .3

. األخالقعنوان القصيدة حيمل صفة من الصفات احلسنة و هي 

و يف البيت الثاين قال الشاعر: 

 )3(عوج.أو ذو صدق ال يرتاب، و العدل قائم        على طرقات احلق و الشر 

و يف البيت الثالث قال: 

 )4(. ذي التقوى و ذي الرب يف الدجى      هلن سراج بني عينيه مسرحأخالقو 

 حتدث عن الصفات احلسنة و هي الصدق و العدل و احلق، و هي األوليف البيت          

 ياً  داللاً  يف البيتان حيمالن معناألخالق يف البيت الثاين وصف أما محيدة، أخالقتعترب 

. لألخالق
 .10- املصدر السابق، ص ) 1(
  ،ص .ن.ر نفسه- املصد) 2(
 .75- املصدر نفسه، ص ) 3(
 - املصدر نفسه، ص .ن.)4(
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 القصيدة متناسبة مع عنوان القصيدة و مكملة أفكارقمنا بتحليل قصائد، فكانت          

 قصيدة منسجمة. أ�ا نتيجة واحدة و هي إىللبعضها العض، فكل هذا يؤدي حتما 

 النص: أزمنة -5

 عنصر مهم يف حتليله للنصوص إىل يتطرق أن الدارس ملعيار االنسجام ال بد عليه           إن

 املهمة يف اخلطاب السردي و الشعري اآلليات النص، و يعترب من أزمنة و يتمثل هذا العنصر يف 

 تسري يف زمن و شخصية تتحرك يف ساحات الزمن، كما ترتبط عملية القراءة األحداثألن 

الكتابة بالزمن. و

 و هي بناء"فعل"، بناء أبنية، اليت اقرتنت بثالثة باألفعال« لقد اقرتن الزمن يف العربية         

 )1( العربية».األفعال أبنية"يفعل"، بناء"فاعل"، و هي 

 إحدامها الصيغة الزمنية للفعل العريب صيغتان اثنتان فقط، إنو يرى الباحث "وليم رايت": «    

 تعرب عن حدث مل األخرى، و األعمالتعرب عن حدث مت و اكتمل من حيث صلته لغريه من 

 )2( و مل ينته بعد».إحداثهيتم االبتداء به و اتصل 

 جند الصيغة الزمنية للفعل العريب هي املاضي و احلاضر و املستمر.    إذن

 ضروريا و لقد مت أمرا النص يف التحليل النصوص يعد ألزمنةّن التطرق إ«و بذلك ف       

 األزمنة من أصنافاالهتمام بالزمن النحوي يف اللغة العربية و هو زمن حيتوي على ثالث 

 .122، ص1886، 2- مهدي املخزمي، يف النحو العريب نقد و توجيه،دار الرائد العريب،بريوت، لبنان،ط)1(
 .145- املرجع نفسه، ص )2(
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 حنوية: فاملاضي جهات، و احلال جهات  أزمنة عدة إىل و لكنها تتفرع عند اعتبار اجلهة 

 )1(و املستقبل جهات، و كل زمن داللة خاصة».

 البسيط و حال املستمر و املتجدد و احلال أوتتمثل جهات زمن احلال يف احلال العادي  •

  احلال يف املاضي.أواحلكائي 

 البسيط و املستقبل البسيط و املستقبل أوتتمثل جهات زمن املستقبل يف املستقبل العادي  •

 )2( القريب، و املستقبل يف املاضي و املستقبل االستمراري.أوالبعيد 

، و يتعدد الزمن يف النص تبعا األديب يف تشكل العمل األساسيةو يعترب الزمن من العناصر 

لتعدديته. 

 : و يضم العنصرين التاليني:زمن خارج ّنصي -1

 و يرتبط بالشعر و حيدد هذا املستوى الزمين وضعية النص بالنسبة للمرحلة زمن الكتابة: -أ

 ياة الشاعر.بح ربطه إذااليت كتب فيها، و هذا الزمن يفيد القارئ 

 حيث حيدد الفرتة اليت يقرا فيها النص، و هي فرتة فقد متتد بالقارئ و يرتبط زمن القراءة: -ب

  متعددة.أزمنةيف 

 

- ينظر:عبد اجلبار ترامة، زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه و جهاته"دراسة يف النحو العريب"، ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون،اجلزائر،د.ط )1(
 .74 ، ص 1994،
 .159،197-ينظر: املرجع نفسه، ص ) 2(
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 زمن داخلي أو الزمن التخييلي: -2

 يتماثل أنو هو زمن يتوزع عرب فضاءات النص و يتجسد الكتابة، و ليس من الضروري        

 )1(.األزمنةمن زمن التخييل، و قد يؤسس على االختالف و التنويع بني 

 يف األساسيةو منه يعترب الزمن بنوعيه خارج نصي و زمن داخلي و يعترب من العناصر         

اخلطاب. 

و منه جند الزمن الفعلي يرتكب من ماضي و حاضر و مستقبل لكل زمن داللته.           

 العتاهية. أيب سندرس الزمن يف بعض من خمتارات ديوان اآلنو 

أوال: قال الشاعر في قصيدة "المنية": 

و اجعل صديقك من وىف صديق    و اجعل رفيقك، حني تسقط من سرع 

 مييل بك اهلوى       و اشدد يديك حببل دينك و الورع إنو امنع فؤادك 

 )2(.، موفر لك مل يضعاإللهن مجيع ما قدمته             عند أو اعلم ب

 التالية: "و اْجَعْل، و اْمَنْع، و اْعَلمْ " األمر أفعالجند الشاعر يف قصيدة "املنية" وظف       

  و هو زمن اخلطاب الذي يدل على املعاناة النفسية للشاعر.

 .157،ص 2000، 1-ينظر علي آيت أوشان،السياق و النص الشعري من البنية إىل القراءة،مطبعة النجاح،دار البيضاء،ط)1(
 .137-أيب العتاهية، موسوعة شعراء العرب، ص) 2(
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": اآلمالثانيا: قال الشاعر في قصيدة "

            و َحَطْطُت عن ظهر املطيِّ رحايل اآلمالَقطَْعُت منك حبائل 

 لشيء نلُت م      ما فيِك يا دنيا فان يبقى يل أبقى أنو يَِئْسُت 

 )1(. بني جواحني       و أََرْحُت من حّلي و من ترحايلاليأسفـََوَجْدُت بـَْرَد 

 النص أحناءاستخدم الشاعر صيغة املاضي، و ذلك يف عدة مواضع، حيث توزع عرب        

: "َقطعُت ، َحططُت، يَئْسُت، أََرحتُ "، و من خالل اآلتية األفعال و يظهر ذلك من خالل 

 مالئمة لغرض الوصف و السرد. بأ�ا يف صيغة املاضي يدرك القارئ األفعالتتبع هذه 

ثالثا: قال الشاعر في قصيدة "بكاء الموت": 

 عارف           مبنزلة تبقى و فيها املتآلف أنت أم هلذا املوت أتبكي

 قد ُغيِّبَت يف اللَّحِد و الثّراء         فتلقى كما القى القرون الّسوالف  كأنك

 )2(. و مل يبق آلفألف القرون اليت مضت      فلم يبق ذو أفىن املوت قد أرى

" أرىو بذلك جند زمن احلاضر قد توزع يف النص، و نذكر منها: "تبكي، تبقى، تلقى،          

 و توكيد. إثبات جاءت غرض أ�ا تتجسد مع احلركة، كما األفعالغلب هذه أ إذا

 .179، ص السابق- املصدر )1(
 .142- املصدر نفسه، ص )2(
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 العتاهية" استخدم زمن املاضي، و كان غرضه الوصف أيبو على العموم جند الشاعر "         

 و التوكيد كما جند الشاعر  زوج بني الزمنني يف لإلثباتو السرد، كما استعمل زمن احلاضر 

 ؛مما يسهم بعمق يف بناء النصوص إليهاديوانه، و كل قصيدة من ديوان هلا زمن و داللة موحية 

 ن الزمن يلعب دورا يف تأويل القصيدة من طرف القارئ.أل
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خالصة الفصل 

نستخلص من هذا الفصل مايلي: 

  .يهتم االنسجام بالبنية الداخلية للنص ،وذال من خالل الناحية الداللية

  .يرتبط االنسجام باملتلقي، الن اخلطاب يستمد انسجامه عندما يفهم املتلقي اخلطاب

  احلبك، االنسجام ،التماسك. لالنسجام مصطلح الباحثني عدة تسميات على أطلققد:

  نذكر منها: السياق، موضوع اخلطاب التغريضآلياتيتحقق عنصر االنسجام بعدة  

زمنة النص. أاملناسبة، 

 والتحليل األسلويب من بينها حتليل اخلطاب والتحليل ،يرتبط االنسجام بعدة علوم ومعارف 

السميائي. 

  إىلوصلين االتساق طريق ،أل جند هناك عالقة بني عنصر االتساق واالنسجام         إذن

 العوامل اليت تؤدي وإحصاء القارئ الذي بدوره يقوم برصد على االتساق يعتمد ،ألناالنسجام 

أدوات  يكون منسجم وذلك من خالل أنوعندما يّتسق الّنص فيجب ، اتساق النص إىل

 يف النص من خالل القدرات املعرفية اليت ميتلكها القارئ. تتحقق اليت االنسجام
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الخاتمـــــــــــــــــــة: 
 

     بعد هذه الدراسة الّنظرية والتطبيقية حتصلنا على خامتة متس مجيع ما تناولناه يف البحث 

 وحتتوي على جمموعة من النتائج لعل أمهها ما يلي:

 تعّدد مفاهيم النص بتعدد التوجهات املعرفية والنظرية. -

 احّتل الربط بوجه خاص موقعا متقدما يف التحليالت النّصية. -

 إن اإلنتقال من حنو اجلملة إىل حنو النص يعّد انتقاال منهجيا معرفيا كبريا. -

 سبعة معايري نّصية (السبك، احلبك، "دي بوجراند ودريسلر"لقد استنبط الباحثان  -

 القصدية املقبولية، اإلعالمية، املقامية، الّتناص) تدخل كلها يف نصّية النص.

 يهتم الّرتابط النّصي مبعيارين: مها االتساق و االنسجام. -

إّن االتساق يتحقق من خالل أدوات شكلية تساهم يف تعالق وترابط أجزاء النص  -

 النحوية.

يكمن االتساق الّنحوي يف األدوات: كاإلحالة واحلذف واالستبدال والعطف على  -

 مستوى سطح النص.

حيتوي االتساق املعجمي على أدوات: كالتكرار و الّتضام الذي ساهم يف اّتساق العبارات  -

 واألبيات الشعرية.

يعّد عنصر االنسجام من أهم املعايري اليت هتتم بالعالقات الداللية وهذا ما يدفع بالباحث  -

 إىل االعتماد على العناصر النصية اليت تساعده على الفهم والتأويل.

115 
 



الخاتمـــــــــــــــــــة: 
 

تكمن أدوات االنسجام يف الّسياق وموضوع اخلطاب و التغريض واملناسبة وأزمنة الّنص  -

 اليت تسهم بنسبة كبرية يف الّتماسك الداليل.

 الّسياق النّصي للقصائد له عناصر أمهها املرسل واملتلقي والّرسالة اليت حيملها كل خطاب. -

وحيتوي موضوع اخلطاب على أفكار لذلك قسمنا كل قصيدة إىل أفكار وربطناها بالعنوان  -

 الرئيسي للقصيدة، وكل هذا يؤدي إىل انسجام داليل لكل قصيدة.

ويف األخري درسنا املناسبة وأزمنة النص حيث لكل قصيدة مناسبة وزمن،وكل هذا يؤدي  -

 إىل انسجام بني طيات القصيدة على مستوى داليل. 

          نصل إىل نتيجة عامة وهي أن ديوان أيب العتاهية تزخر القصائد بأدوات االتساق اليت 

أسهمت يف ترابطها شكليا. أما من ناحية االنسجام فكذلك جند أدواته بشكل واضح يف هذا 

الديوان حيث مت الكشف عن هذا التالحم من خالل عنصر االتساق واالنسجام والذي يقودنا 

 إىل الفهم الكلي للقصيدة.

      و يف األخري نتمىن أن تكون هناك دراسة نصية لسانية جديدة تطبق على شعر أيب 

 العتاهية.
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