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اءــــــــــــــــــــــــــــــدإهـ  

ها قد حان الوقت لتسيل دموعك أيها القـلم  وتنحني أيتها الكلمات إجالال لمن كان له دور  

.لهما فضل وجودي بعد اهللا سبحانه وتعالىأول كلماتي أبثها لمن كان  .لوصولي لهذا المقـام  

﴿قـال فيهما جال وعال    إلى من                   

                           

   ﴾     

تجرع األلم ألسقى األمل،إلى من كانت دعواته نبراسا    أحمل اسمه بكل افتخار ،إلى منإلى من     

  ".  أبي"الغالي  حصد الشوك ليزرع لي الورد إلى    من  رمز العطاء والصبر إلى لطرقي إلى  

وخطت فيها الكلمات  واأللحان إلى نبع  إلى من كانت الجنة برضاها،إلى من تغنى بها الشاعر  

  ".أمي"الغالية  . الحنان الذي ال ينضب

  "إخوتي".و سيبقوا سندي في هذه الحياة إلى من كانوا والزالوا

  "أخي ساعد"،إلى رمز السعادة والمساعدة،إلى من كان له الفضل في حملي للقـلم

  "أخي كمال"كلماتواألمل،إلى من كان له فضل بداية تهجئتي لل إلى رمز الكرم  

   "أخي صالح"إلى رمزالحنان والطيبة، إلى من كان له فضل مواصلــــتي لـــــــــــــــــــلدرب  

  "لويزة،فهيمة،راضية"وإلى زوجاتهم

  "أخواتي":إلى النجوم المحيطة بي

كنت أما لي قبل أن  فـأنت نجمة يسهل الوصول إليها يا من  وكنت اسما على مسمى  "نجمة"

  .فقط  تكوني أختا



يا من أخذت على عاتقك مسؤولية  الرعاية فكنت بذالك األم التي ربتني،واألم التي  "عقيلة"

  جزاك اهللا عني كل خير.سهرت ألنام

حنانها  " نصيرة."تسبق كلماتها تعبيرها  من  يا" صباح."يا من تسبق دمعتها كلماتها" نسيمة"

  "معمر،اسماعيل،ياسين"وأزواجهم . عنوان طلتها

  .أمنيتي أن تكوني العام المقبل في هذا المقـام.ا من تريد كل شيء دون تفكيري " بسمة"

عبد اهللا األمين،لؤي نصر اهللا،دعاء نور اليقين،عبد النور،عبد  "كتاكيت العائلةإلى  

،سعيد عبد الحق،و المعتصم باهللا إياد  ب،ومحمد أيو ن،ضياء الدي، وسراج الدين...الرؤوف،وإلى  

  .هدولة،و ...و...وقصي،و

" إبراهيم،علي ،صالح:"إلى أوالده    "مسعودة"األب الثاني وإلى الجدة" خالي جمال" عائلة  إلى

يونس،إلياس،طه  "وأحفـاده" سهام"وزوجة إبنه  "نادية،زينب،أمينة،سمية،سارة:"إلى بناته

  "لزهر،فيصل،صالح"وإلى أزواج بناته".محمد"،ماريا،معاذ والصغير

وبناتهم،خاصة ابن عمي وأخي عمار  وكل عائلته كبيرا  إلى أبناء عمي وأزواجهم وأوالدهم  

  "وناسة"وإلى ابنة عمي وأختي   .وصغيرا

فطيمة  ،سمية علجية  "وباقي الرفيقـات"سهيلة"إلى رفيقة دربي من أول يوم حملنا فيه القـلم

سارة،ليلى دولة،نعناعة ،خولة  "وريفيقـات الجامعة التي حلت بهم أيامها. كلتوم،صبرينة  

إلى رفيقـات  ._علوم اللسان_مة،سعاد،ودفعة الماستر خاصة دفعة  ،شيماء،نعي

القنطرة     ،وبناتسمية،إيمان،تفـاحة،سهيلة،فريدة،ياسمين،سميحة،جهيدةرزيقة،نسرين،"قـامةاإل

وكل من   .شكرا ألنكم دخلتم حياتي"نادية،منال،صفوة ،مروة،إلهام"صديقـات األيام األخيرة  "

  دخل حياتي وأدخل لها السعادة

                                                                           

  

 



 

      شكر وعرفان

  

  الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة والذي  وفقنا إلنجاز هذا العمل      

  -إنجاز المذكرة–                                  

خير عون لي الذي كان  الدكتور صالح لحلوحي أتوجه بالشكر الجزيل لألستاذ المشرف 

  .بنصائحه وتوجيهاته في إنجاز هذه المذكرة

 .من بعيد ممن قريب  أأعلى إتمام هذا العمل  بعدها الشكر الجزيل لكل من ساعدني     
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 مقدمة
 

 أ 
 

وتعددت نظرياته ومدارسه ،عرف الدرس اللغوي عدة تطورات عرب مراحل خمتلفة         

  .فكثرت بذلك فروعه،جعل جماله املعريف يف جتدد مستمراألمر الذي  ،اموأعالمه

 هو حنو اجلملة  الذي اهتم بدراسة اجلملة و،على الدراسات اللغوية  طغىولعل أهم فرع      

ولقد ظل هذا العلم مسيطرا على البحوث العالقات النحوية اليت تربط اجلملة الواحدة، 

وهذا  ،إىل أن ظهر علم آخر يهتم ببنية أكرب  يف الدراسة والتحليل هذه البنية هي النص،اللسانية

 وكغريه من العلوم جند هلذا العلم  ،النصية الذي يهتم بدراسة " لسانيات النص"علم هوال

اعتمد عليهما هذا العلم مها مصطلحا مصطلحاته اخلاصة يف الدراسة ولعل أهم مفهومني  

االتساق واالنسجام يف ديوان "على هذا جاء موضوعي املوسوم بــــ وبناء، االتساق واالنسجام

ومن الدوافع اليت كانت سببا يف اختياري هلذا ’"أذن صاحبة اجلاللة لطارق ثابتإفضاءات يف 

 حتقيق الرتابط الشكلي وكذا الداليلهو الرغبة يف معرفة مدى إسهام هذين العنصرين يف  املوضوع

   :التاليةشكالية اإلوانطلق البحث من ،يف هذا الديوان الشعري

  النصية يف نصوص هذا الديوان؟ما مدى إسهام هذين العنصرين يف حتقيق 

مفاهيم حول لسانيات "اتبعت خطة مكونة من مدخل بعنوان اإلشكاليةهذه  نولإلجابة ع   

  .وفصلني اندرج حتت كل فصل منهما مبحثني" النص

حندد فيه املفهوم اللغوي واالصطالحي لالتساق يف و ،"االتساق وأنواعه"بــ فوسم أما الفصل األول

  .املبحث الثاين نتتبع أدواته يف الديوان بعد التعريج على أنواعه ويف.املبحث األول

فتطرقنا يف املبحث األول إىل تعريف االنسجام .االنسجام وآلياته"أما الفصل الثاين فكان موسوما بــ

ومدى  ،موضوع اخلطاب/تناولنا آلييت السياق والبنية الكلية،لغة واصطالحا ويف املبحث الثاين

 بعدها قدمنا حوصلة ألهم النتائج املتوصل إليها،نسجام الداليل يف الديوانالاقيق يف حت إسهامهما

 إتباعمن خالل وذلك  ،الديوان الشعري يفالتجربة التطبيقية  البعد إنزال هذين العنصرين إىل جم

التحليل ملضمون و ملادة العلمية امية حيث قمنا بوصف للمادة العل التحليلمع  املنهج الوصفي 



 مقدمة
 

 ب

وكغريه من األعمال واجهتنا صعوبات لعل من أمهها كثرة املادة  ،وفق أدوات هذا العلم الديوان

  .العلمية وتشعبها

لسانيات النص مدخل النسجام :"واعتمدنا يف حبثنا هذا على جمموعة من املصادر واملراجع أمهها 

وعلم اللغة "ن الداوديوالرتابط النصي بني الشعر والنثر  لزاهر بن مرهو "اخلطاب حملمد خطايب

  .النصي لسعيد حسن حبريي

على النصائح والتوجيهات اليت " يصاحل حللوح"الدكتور ي املشرفستاذويف األخري الشكر أل    

  .همت وبشكل كبري يف إجناز هذا العمل و إخراجه للصورة اليت هو عليهأس
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ة من حنو نيانتقال الدراسة اللسايف أو علم اللغة النصي  ،نيات النص لسا يتحدد مفهوم       

باجلملة  وجعلتها حمور  19نية قبل �اية القرن ت الدراسات اللساينلقد ع .اجلملة إىل حنو النص 

 مستقلة  قد تقبل الدراسة  أكرب وحدة عدوها وبالنسبة للباحثني  األكربومثلث االهتمام الدراسة 

 20وبداية القرن  19لكن يف �اية القرن نص هو جمموعة متتالية من اجلمل أن  ال إىلنظروا  و

لسانيات النص هذا الفرع اجلديد والذي يتميز بالتداخل ظهر فرع جديد من فروع علم اللغة وهو 

 االهتمام حبلقة أكرب منها هذه إىل جمرى الدراسة اللسانية من االهتمام باجلملة والتشعب غّري 

هاريس "اللساين  إىل تعود ظهور هذا العلمل األوىل اإلرهاصاتاحللقة هي حلقة النص و 

HARRIS " حتليل اخلطاب  "شره لدراستني بعنواننوهذا بDISCOURS 

ANALYSIS " حيث قدم فيها أول حتليل منهجي لنصوص بعينها وظهرت جليا على يد" 

بعض مظاهر حنو النص "يف كتابه ، 1972لك منذ بداية عام وذ" VAN DIIK"فانديك  

SOME ASPECTS OF TEXTE GRAMMAR  ".1 

علم اللغة النصي  و حنو النص إىلفرتجم  ،العربية  إىلقد اختلفت ترمجات هذا العلم          

النحو الذي "بأنه  "مصطفى النحاس"اختلف كذلك يف تعريفاته حيث يعرفه و ،ات النص ولساني

وكأن بالنحاس يف تعريفه هذا يربط بني مهمة علم النص 2 "يعد الجملة وحدته الكبرى للتحليل

  . ومهمة حنو اجلملة والفرق بينهما

ذلك الفرع من فروع علم اللغة الذي  "فيعرفه على أنه "الفقي إبراهيمصبحي " أما          

الوحدة الكبرى وذلك بدراسة جوانب عديدة أهمها الترابط أو  باعتبارهيهتم بدراسة النص 

التماسك ووسائله وأنواعه واإلحالة أو المرجعية وأنواعها والسياق النصي ودور المشاركين 

                                                           

.33،ص2001، 1مصر،ط،في، مكتبة زهراء الشروق،القاهرة أمحد عفي،حنو النص : ينظر 1  

31،ص2009، 1بن ياسر البطاشي، دار جرير،عمان ،األردن،ط الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب،خليل  2   
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وهذه الدراسة تتضمن النص المنطوق والمكتوب على حد ) المرسل والمستقبل ( في النص

  .1" سواء

فيعرف الفقي لسانيات النص  بأنه فرع من فروع الدرس اللغوي، وعلى غرار باقي العلوم اليت 

تتخذ جمال ما للدراسة يتخذ هذا الفرع،الّنص جماال للدراسة،كم وذكر الفقي يف تعريفه اجلوانب 

اجلوانب الداخلية واخلارجية اليت تساعد على اتساق النص وانسجامه  اليت يهتم �ا هذا العلم وهي

  .ويف آخر التعريف يذكر أنواع النصوص القابلة للدراسة وهي النص املكتوب واملنطوق

هو  :الدراسة النصية هو إىلاالنتقال من الدراسة اجلملية  إىلاليت دعت  األسبابولعل أهم        

  أننا يف تأويل مجلة ما ال بد من العودة إىل ما ورد قبلها وماهو الكالم االحق هلا 

اء نظرية جديدة يف حتليل الذي انطلق منه حنو النص لبن األساسويعترب حنو اجلملة        

جند أن علماء  وإمناالنهائي عن حنو اجلملة ري يف الدراسة ال يعين التخلي غيوهذا الت ،النصوص 

لذا  ،مواكبة تصورا�م اجلديدة  عن األوللقصور  هذا املنهج اجلديد يف التحليل نظراً  اللغة تبنوا

بأن الرتاث النحوي يعد   اأدوات ووسائل جديدة للتحليل والوصف اللغوي وصرحو  إىل اجلأو 

 األفكارمتيزت به من تشعب يف  ت عليه االجتاهات النصية بكل مانالذي انب األولاملنبت 

والتصورات واملفاهيم مما يعين أن فصل حنو اجلملة عن حنو النص أمر مستحيل  يقول  الدكتور 

وتأيت أمهية حنو النص يف جمال التحليل اللساين من حيث  ""حنو النص "يف كتابه "النحاس"

 والنماذج األمثلة املعىن يف احتواءه على نظم النحو التقليدي وأدواته فكما أن حنو اجلملة عاجل

املسند واملسند (  اإلسناداللغوية املتقطعة من نصوصها من خالل أدواته ليحقق الربط الداليل يف 

فإن حنو النص يتجاوز ذلك بكثري إذ أنه يستخدم أدوات النحو ذا�ا ويوظفها يف حتقيق ) إليه 

  .2الرتابط بني اجلمل املتابعة يف النص أو اخلطاب 

                                                           

36ص1،2000ط ،دار قباء ،القاهرة،مصر،)دراسة تطبيقية على الصور املكية(علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي،   1  

.118محد سعيد حبريي،ص أينظر حنو النص ،  2  
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الذي بدأ منه حنو النص كما  األساس األخريفعلم النص يعتمد على حنو اجلملة حبيث يعد       

والنحوية النسجام ألن العالقات املنطقية يف االتساق وا،ك كل من حنو النص  وحنو اجلملة يشرت 

فعلى الرغم ،بينهم  اختالفال هذا ال يعين أن  أنإال ،بني الكلمات واجلمل من أهم العالقات 

فإ�ما خيتلفان يف الدراسة حبيث يدرس النص  ،و اجلملة يعد أساس لنحو النص من أن حن

  1.القواعد منه عكس حنو اجلملة الذي يدرس اجلملة معزولة عن بعضها  الستخالص

 أمرينالعتبارمها "وهذا  "gopnik"إليههذا االختالف بني حنو اجلملة وحنو النص يذهب        

يكون ،أن بناء النحو املناسب للجملة  إىليف بعض املظاهر العامة بل ذهب  إالمتقابلني منفصلني 

ميكن أن  قسمني خمتلفني ال إىلن النص واجلملة ينتميان إويعين القول  ،رهني بناء حنو النص 

واجلملة  ،ضى هذا التخصيص يكون النص جمموعةومبقت، األخركون أحدمها متولد مباشرة من ي

  2. "اعنصر فرد

بني حنو اجلملة وحنو النص من  التفريق إىل  "نسيج النص "يف كتابه"الزناد  األزهر"ويذهب     

وحنو النص هو  ،أن موضوع حنو اجلملة هو اجلملة  إىلحيث موضوع كل منها حيث يذهب 

واملعىن حبسب الشكل  عرفت اجلملة حبسب املعىن وحيث  ،كل منهماتعاريف  وختتلف   ،النص 

كذلك عرف النص بتعارف خمتلفة فمنهم من عرفه حبسب التعداد   ،الشكل فقط  فت حبسبوعرّ 

فيكون  اّ اعتبار كل ملفوظ مهما كان حجمه نص إىليف أجزاء امللفوظ الواحد ويذهب اآلخر 

  3.جتاوزها نص  اللفظ املفرد دوما هو حدود اجلملة وما

على  اواىل مركبة وبسيطة وهذا اعتماد،وفعلية  امسية إىلاجلملة تنقسم ، ومن حيث املنهج          

كذلك النص   ،لوهلا مدمعايري لغوية يستنبطها النحو الواصف هلا من شكلها بصرف النظر عن 

فروع  إىلحبسب مضمونه وينقسم كل صنف ....... أديب قانوين سياسي وفلسفي  إىليصنف 

                                                           

19،ص2012، 1مي سورة النور أمنوذجا،نوال خللف، كنوز احلكمة، األبيار ،اجلزائر،طاالنسجام يف القرآن الكر : ينظر  1  

.30،ص2010، عمان،األردن، 1الرتابط النصي بني الشعر والنثر زاهر بن مرهون الداودي، دار جرير، ط 2  

.155،ص1،1993نسيج النص األزهر الزناد، املركز الثقايف العريب،بريوت لبنان،ط :ینظر-
3
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شعر  إىللشكل ينقسم ا وباعتمادعلى الشكل واملضمون معا  احيسب الشكل لوحده أو اعتماد

  1.ونثر 

وصف النظام الذي يقوم به موضوع  إىليسعى كل من النحو  ثوثالثا من حيث الغاية حي       

ها لا وحتليأو السمات املشرتكة بني النصوص ووصفهدرسه فغاية علم حنو النص هي حتديد املالمح 

وعين بالكشف عن أوجه االختالف والفروق الدقيقة  ،معايري خمتلفة هذا من جهة  إىلاستنادا 

وفقا  ،بينهما أيضا أي بإبراز اخلصائص املائزة للنصوص فعلم لغة النص يقوم على حتليل النصوص 

بني  االختالفكما يقوم بإبراز أوجه   ،النصوص ملعايري خاصة تساعد على الوصف والتحليل هلذه 

عتمد عليها حنو النص يف حتليل النصوص هي يايري اليت وهذه املع النصوص وحتديد مميزات كل نص

سياق الذي كان غائبا يف الفرتة اليت سيطرت فيها المعايري داخلية وأخرى خارجية غري لغوية مثل 

  2.لسانيات اجلملة على الساحة اللسانية 

حمور الدراسة اللسانية النصية فإن كل  البنية اللغوية الكربى اليت تشكل النص وباعتبار      

حيث توىل علم حنو النص البحث يف البنية الداخلية وكذا  ،على دراستها  ااالهتمام كان منصب

وهذه الدراسة للنصوص ليست سوى  ،وكذا العالقة بني هذه األبنية  ،اخلارجية ملختلف النصوص 

أن " " Robert de Begugrgndeديبوجراند "حيث يرى  ،دراسة مثبتة لنصية النصوص 

من حيث هو عامل ناتج عن  ،للسانيات النصية هو دراسة مفهوم النصية  األهمالعمل 

أن هذه "ديبو جراند "وكما يرى ،3 "المتخذة من أجل استعمال النص اإلجراءات االتصالية

  : مبعايري هي إالحتقق  النصية ال

وهو يعين دراسة التماسك الشكلي للنصوص ومبعىن دراسة  يعرف أيضا باحلبك: االتساق -1

 .الوسائل اليت تظهر على سطح النص حمققة خاصية االستمرارية يف ظاهر النص 

                                                           
17نسیج النص، األزھر الزناد،ص -

1
  

.20املرجع نفسه،: ينظر- 2  

95،ص2007، 2متام حسان عامل الكتب ،القاهرة،مصر،ط:النص،اخلطاب واإلجراء ديبوجراند، تر- 3  
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ق هذا املعيار خاصية االستمرارية الداللية بعضهم باحلبك حيث حيقيعرف عند : االنسجام -2

 .ارجيةوفق عالقات داخلية وأخرى خ هذه االستمرارية الداللية حتقق

ابة نص ما فلكل نص غاية من وراء نظمه يسعى املتكلم تتعلق بالغاية من كت: القصدية  -3

 .لبلوغها 

 . ماسك ومنسجم من عدمها عل املتلقي وموقفه من كون النص متتتعلق بردة ف: املقبولية  -4

 .للمعلومات الواردة فيه واليت �م السامع والقارئ  إشارةهي :  اإلعالمية -5

حيث أن معىن النص يتحدد من خالل هذا  ،عىن ارتباط نص مبوقف ما مب: السياق  -6

 .املوقف 

  1.هي العالقة بني نص ما ونصوص أخرى : اص التن -7

وهذه املعايري مجعها ديبوجراند ليشمل �ا النص يف ذاته من خالل االتساق واالنسجام  وما              

وهو املقبولية  وما يتصل بالسياق  ،خيص املنتج من خالل القصدية وما خيص القارئ واملتلقي هلذا النص 

قة من هذه ة املتحقفالنصيّ  2ويتعلق األمر مبعيار اإلعالمية واملوقفية والتناص ،املادي والثقايف احمليط بالنص

بظهور  النصي الذي جاءمصطلح التماسك  إىلتقودنا و  ، األجزاءمتكامال مرتابط املعايري جتعل النص 

 إىل اختلف يف نسبته هيف أجزاءح الذي يعين أن يكون النص مرتابطا هذا املصطل ،لسانيات النص

التساق النصي واالنسجام وأن يكون املصطلح داال على ا ،االنسجام  إىلخاصية االتساق فقط أو 

                                                                                  . الداليل معا

متاسك شكلي والذي يظهر على سطح النص واىل متاسك ذو  إىلفتماسك النص حيتاج       

خاصيتني أو معيارين  إىلنسجام ويف موضوعنا هذا سنتعرض طبيعة داللية الذي حتققه خاصية اال

لذان حيققان خاصية التماسك من بني املعايري النصية مها االتساق واالنسجام ومها املعياران ال

  .يف ذاته  النصي

                                                           

104املرجع نفسه ،ص:ينظر  - 1  

.76حنو النص،أمحد عفيفي، - 2  



 

 

  الفصل األول            

   وأنواعـــــــــــهساق ــــاالتـــــــــ      

  .تعريف االتساق:المبحث األول 

  .لغة-أ      

  .اصطالحا-ب     

  أنواعـــــــــــه:المبحث الثاني

النحوي وتوظيفــــــــــــه في  االتساق-أ  

  الديوان

االتساق المعجمي وتوظيفه في -ب 

الديوان
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  : تعريف االتساق :  األولالمبحث 

 : التعريف اللغوي   - أ

 البن"  "لسان العرب"حيث جاء يف  ،جند االتساق يف التعريف اللغوي مبفهوم واحد           

  : ويف التنزيل ،فقد اتسق  ،وكل ما انظم  ،وقد وسق الليل واتسق "  "منظور  

                          

  يقول الفراء 18-17-16  االنشقاق سورة

  1"امتالؤه واجتماعه ،واتساق القمر ،أي ما مجع وضم وما وسق 

االجتماع  جتمع معاين) و س ق(مادة  أن يتضح ،ظور يف معجمه نابن م أوردهفمن خالل ما   

  . واالنضمام 

. وسوقا  جعله: سق وأوساق ووسق متاعه و  وسق من متر و":  " املفصل للزخمشري "وجاء يف    

  .وكل شيء مجعته ومحلته فقد وسقته  ،ووسقه محله  ،محلته  : سقت البعري و وأ

  2 "اجتمعت: حىت استوسقت   اإلبلوالراعي يسق      

  . يف حتديد معىن مصطلح االتساق "ابن منظور "منحى فينحو الزخمشري نفس

    

 

  

                                                           

.339،ص )و س ق(مادةا�لد العاشر،دار صادر ،يروت،لبنان،/ ابن منظور،لسان العرب   1   

.1152،ص1،ج 1998 1طأساس البالغة،الزخمشري،حتقيق حممد باسل عيون السود،دار الكتب العلمية،بريوت لبنان،  2  
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  :االصطالحي التعريف  -ب

من املفاهيم اليت اشتغلت عليها لسانيات النص حيث حظي  يعد مصطلح االتساق         

الوسائل اليت تساعد يف اتساق مفهومه وتبيان أدواته و بالوقوف على حتديد  بدءا الدارسنيباهتمام 

يبدو لنا االتساق ناتج عن العالقات الموجودة في ": يقول ف" Cater "النص حيث يعرفه

العلماء  1"فال تدخل في ذلك)تداولية  مقامية(أما المعطيات غير اللسانية  ،النصية  شكالاأل

والوسائل الظاهرة  األدواتعلى اجلانب الشكلي للنص وذلك بدراسة ركزوا  لالتساقويف دراستهم 

ق أو السبك من املعايري واالتسا ،واليت ساعدت على الربط بني مجله وفقراته  ،على سطح النص 

يؤدي السابق منها  ثبحييحقق التضام بشكل جلي "وهو  " روبرت دي بوجراند" �ا اليت جاء

فالدور املنوط  2"تي تتمثل في الربط خاصة والتكرارمن خالل وسائل التضام ال ،الالحق 

 األساسيةأن الصفة "حيث ترى اللسانيات النصية  ،الرتابط بني أجزاء النصو حتقيق باالتساق ه

 األجزاءوهي تعني التواصل والترابط بين  ،واالستمرارية االطراد القارة في النص هي صفة  

  . 3"المكونة للنص

ارتباط السابق بالالحق يف النص فاالتساق هو جمموعة من اآلليات والوسائل اليت تساعد يف  

 ،نطق بها األحداث اللغوية التي ن:"وتعين بظاهر النص. على سطح النص وهذه األدوات تكون 

وال تتشكل  ،للمباني النحوية  أو نراها وهذه األحداث تنتظم وفقا ،طها خأو ن ،أو نسمعها 

نص متحفظا بكينونته و إال إذا تحقق  لها من وسائل السبك واالتساق ما يجعل ال

    4" استمراريته

                                                           

،1املصطلحات األساسية  يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب دراسة معجمية،نعمان بوقرة،عامل الكتب احلديث،عمان األردن،ط-    1       

    ،81ص ، 2009

.81خللف نوال،ص’االنسجام يف القرآن الكرمي   2  

.15،ص1999،)ط.د(بالغة النص،مدخل نظري دراسة تطبيقية،مجيل عبد ا�يد،دار عريب،القاهرة ،مصر،  3  

.16املرجع نفسه،ص:ينظر  4 
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اإلحاطة به  "فاالتساق هو جمموع املباين النحوية جتعل النص متسلسل اجلمل والفقرات فهو     

تنامي النص وتناسبه  إلىمن حيث هو تسلسل ونسيج تسعى الظواهر اللغوية المتنوعة فيه 

  . 1" وتضمن له استمراره

مفهوم التسلسل والرتابط جند أن مضمو�ا يدور حول ،التعريفات السابقة  إىلوإذا ما عدنا        

ال يعد و  ،العنصر الذي سبقه أو يليه  إىلميكن تأويل عنصر إال بالرجوع  حيث ال ،والتبعية 

تصور  إىلويعود هذا  ،والنحو يتم يف مستويات أخرى كاملعجم وإمنا ،مفهوم االتساق دالليا فقط

ومبعىن أدق تنقل و صويت  وحنوي و داليل :مستويات/ ا نظام ذي ثالثة أبعاد الباحثني للغة على أ�

  .2أصوات أو كتابه  إىلكلمات والكلمات   إىلاملعاين 

ويف هذا  ،فهوم النحوي واملعجمي امل إىلميتد  إمنافاالتساق ال يقتصر على املفهوم الداليل فقط "

: نوعان  تساقأن اال "R.Hassanرقية حسن "و "HalidayM.R.Kهاليداي  "يذكر كل من

  3".معجمي وحنوي

    

 

 

  

  

  

 

                                                           

.19،ص2008 ،1زائر،طحممد حيياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون،اجل:املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب،دومينيك مانغونو،تر 1  

.15،ص)د،ط(لسانيات النص،مدخل النسجام اخلطاب،حممد خطايب،املركز الثقايف العريب،لبنان ، :ينظر 2  

.15المرجع السابق،ص:ینظر
3
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  .أنواع االتساق : المبحث الثاني 

  : االتساق النحوي  - أ      

  : ويتحقق االتساق النحوي عرب وسائل وظواهر لغوية هي              

ومتاسكه ،تساهم يف الربط بني أجزاء النص أحد اآلليات اليت  اإلحالةعد ت:  اإلحالة -1     

ويتلخص مفهومها يف الربط بني ،أخرى  آليةوتداوال من أي ،وهي عند اللغويني أكثر شيوعا 

هي التي تنشأ  فاإلحالة "،بعدهاسم قبله أو  إىلاجلمل والعبارات بواسطة الضمري الذي حييل 

الظاهرة التي يكون ذكرها قد تقدم في بداية  األسماءمن استخدام الضمائر بدال من 

االسم نفسه حذرا من لتكرار  تفاديايكون  وهذا الورود للضمائر1"النص أو بداية الفقرة 

 ويرى  ،اإلشارة والضمائر وأدوات املقارنة  بأمساءتكون  فاإلحالةوحسب الباحثني  ،فساد املعىن

عالقة  اإلحالةأن  " :"R.Hassanرقية حسن "و "HalidayM.R.Kهاليداي "الباحثان 

وهو وجوب  ،إال أنها تخضع لخيط داللي  ،ومن ثم ال تخضع لقيود نحوية  ،داللية 

  .2" تطابق الخصائص الداللية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه

على نوعني  واإلحالة ،مع خيط داليل يربط بينهما ، االسم األول واالسم الثاينفهي عالقة بني  

  . إحالة مقالية وإحالة نصية 

 تتعلق بخارج النص أو اللغة "اخلارجية فهي  اإلحالةأيضا  واليت يطلق عليها،املقامية  اإلحالةأما 

  .فهي تتعلق باالحالة خارج النص 3" بأنواع محددة من النصوص اإلحالةهذه  بطوترت

المقامية تساهم  اإلحالة نأ" "R.Hasan"و  ""M.K.R.Holiday"ويذهب كل من       

   4"في خلق النص لكونها تربط اللغة بسياق المقام

                                                           

.192،ص2007، 1يف اللسانيات وحنو النص،إبراهيم خليل، دار امليسرة،عمان،األردن،ط  -1  

17اخلطاب،حممد خطايب،صلسانيات النص مدخل النسجام - 2  

43الرتابط النصي بني الشعر والنثر،زاهر بن مرهون الداودي، ص- 3  

.17لسانيات النص ،حممد خطايب ،ص 4  
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تركز على  "داخل النص فهي إىلوهي اليت حتيل ،النصية  اإلحالةالثانية وهي  اإلحالةأما 

وقد تكون بين ضمير وكلمة أو كلمة أو …العالقات بين األنماط الموجودة في النص ذاته 

تعلق عنصر نصي بعنصر نصي  إىلتشري  إحالةفهي  1"أو فقرة وفقرة،عبارة أو جملة وجملة 

   .بعدية وإحالةقبلية  إحالة ،نوعني  اإلحالةوعلى هذا تكون ،و الحقا آخر يكون سابقا له أ

 أكثر استخداما حيث  اإلحالةوتعد هذه ،سابق أو متقدم  إىل إحالةهي : القبلية اإلحالة

وتأخر األلفاظ الكنائية عن مراجعها أي ورودها بعد األلفاظ "" دي بوجراند "يقول 

وهذا النوع من   2"أكثر احتماال من ورودها متقدمة عليها اإلحالةالمشتركة معها في 

ويكثر هذا ، اإلحالةملعرفة موقع  إليهالعنصر احملال  إىلالوراء أي  إىليتطلب العودة  اإلحالة

 .يف اجلمل املفردة  اإلحالةالنوع من 

 يبحث عن  القارئعنصر الحق مل يذكر بعد مبعىن أن  إىل اإلحالةهي :البعدية  اإلحالة

عندما نحيل عنصر لغوي أو مكون "البعدية تكون  فاإلحالة ،فيما بعد الضمري  اإلحالة

عنصر آخر تال له في النص أو مكونات من عدة عناصر متأخرة عن عنصر  إلىما 

 3"اإلحالة

  .أدوات املقارنة و  اإلشارةأمساء و الضمائر فهي ثالث أدوات و  اإلحالةأما عن أدوات 

على نوعني  وهي،اتساق النص هي من األدوات اهلامة اليت حتقق : الضمائر  -1      

خارج النص  إىلأما الضمائر اليت حتيل ،داخله  إىلوأخرى تشري خارج النص  إىلضمائر حتيل 

 اإلحالةداخل النص فهي  اإلحالةالضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب أما "فهي 

                                                           

.41علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي،ص- 1  

.283النص اخلطاب واإلجراء،دي بو جراند،ص- 2  

.45- 44والنثر،زاهر بن مرهون الداودي،صالرتابط النصي بني الشعر - 3  
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أو في الخطابات المكتوبة من ،في الكالم المستشهد به  إالوال تكون ،االتساقية 

   .داخل النص هي اليت حتقق للنص اتساقه اإلحالةمما يعين أن   1"ضمنها الخطاب السردي

الثانية و ،ويقوم الضمري بوظيفتني األوىل استحضار عنصر متقدم يف خطاب سابق         

   بقوله تعاىل لألولثل ومن،جمموع خطاب سابق يف خطاب الحق استحضار     

                         

              ) به(الضمري  أن"ابن عاشور  "فريى) 51األنعام (

  وهو القرآن  إيلما يوحى  إىلعائد 

البعدية بالضمري هو يف قول  لإلحالةسلم  ونستشهد و الرسول صلى اهللا عليه  إىلوما يوحى به 

   :)الطاغية إىل(يف قصيدة  "الشايب"

  مـــــــــــــــــَــــ جَ ــما جتَ ـــــَــــ ا ماقهَ عمَ أَ ـــــــــــب  ****ى طغَ  فَإَذاا كدً ى راَ يبقَ  قُّ احلَ  وَ هُ 

  2كلمة احلق اليت بعده   إىل" هو" حيث يشري ضمري الشأن 

هي الوسيلة الثانية اليت تساعد على حتقيق االتساق الداخلي للنص يف نوع : اإلشارةأسماء  -2

هاليداي "وقد قسمها  ، إليهربطت مبا تشري  إذا إالال تفهم ، اإلشارةواملعروف أن أمساء ، اإلحالة

M.R.K Holiday  ورقية حسنR.Hasan  " اآلن ( الزمان  إىلحبسب الظرفية

                                                           

.18لسانيات النص،حممد خطايب،ص: ينظر- 1  

ا،كلية ينظر التماسك النصي يف ديوان أغاين احلياة أليب القاسم الشايب،دراسة أسلوبية،كرمية صواحلية،رسالة ماجستري،قسم اللغة العربية وآدا�- 2 

.92ص2011-2000لسالم ضيف،اآلداب واللغات،جامعة احلاج خلضر،إشراف عبد ا   
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و  ذاك(أو حسب البعد ) …هؤالءو  هذا(أو االنتقاء )…هناك و  هنا(واملكان)…غداو 

  1)…،هذاو  هذه(والقرب) …،تلك

وتقوم هذه األمساء بالربط القبلي ،نوع حبسب املوضوع الذي تكون فيه تت اإلشارةفأمساء 

مثلها مثل الضمائر تقوم بربط سابق لالحق والعكس  اإلشارةويف هذا تكون أمساء ، والبعدي 

 إمكانيةأي ،اإلحالة الموسعة  اإلشارة المفرد يتميز بما يسميه المؤلفاناسم "هناك  أنّ  إال

   2."أو متتالية من الجمل بأكملهاجملة  إلى اإلحالة

فهي  اإلحالةهي الشكل الثالث لتحقيق االتساق عن طريق : أدوات المقارنة  -3       

وهي على اإلحالة حمققة �ا االتساق النصي تقوم بوظيفة ، اإلشارةمثلها مثل الضمائر وأمساء 

  :قسمني 

  ) غريو  نفسو مثل (ويتفرع منها التطابق والتشابه واالختالف ومن أمثلته :مقارنة عامة  -أ

أمجل و  أفضلو أكثر (مقارنة كمية ومقارنة كيفية ومن أمثلتها  إىلوتتفرع : مقارنة خاصةب    

  3)  …مجيلو 

وإذا ما عدنا إىل اإلحالة يف الديوان فإننا جندها قد تنوعت بني إحالة إىل شيء مذكور             

وإحالة إىل شيء غري ،وهنا تكون اإلحالة داخلية وتتفرع هي األخرى إىل قبلية وبعدية،صراحة

وهي القصيدة ،فبالعودة إىل القصيدة األوىل من هذا الديوان،وتكون إحالة خارجية،نصيف المذكور 

  )الكامل:(ر�ا إحالة خارجية حيث يقول الشاعجند غالبية اإلحالة  "بداية:"ة بـناملعنو 

  ...َسأَُقوُل اْلشِّْعَر ِلَكْي َأْحَيا

  ...َسأَُقوُل اْلشِّعَر ِبَرْغم اْلرَّغمِ 

                                                           

.19لسانيات النص ،حممد خطايب،ص- 1  

.19املرجع السابق،ص- 2  

.47الرتابط النصي بني الشعر والنثر،زاهر بن مرهون الداودي،ص- 3  
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  ...ْاَحلْرَف يُقَاُمسِين اَآلَن تـَرَكُت 

  ...َذايتِ 

كُنون
َ
  ...َوماَ َأستـُرْ  ،...أََلمِي ْامل

  ...َرواَِئَع َأْشَعارِي َوَأَضْأُت 

  ي؛لِ يْ  لَ ِيف  امثِْ جلَ ي اْ رِ دْ بَ  ةِ بَ رْ غُ  نْ مِ 

  ..َأَظُل ُأساَئُل ِفيِه عْن ْاُحلبِ سَ 

  ...أَْرِويِه ِمبَاِء ُعُيوِين 

  مناَِهَلهُ َأْحِكي ِلِصَغاِر ْاحليِّ 

  ..أُْعِطيِه َمسَانَا 

  ...أُّميِ ... أُْهديِه َأيب

  َأسَأُل خْريُه َأِن يـُْنَشرْ 

  ...أَْدرَْكُت َصَفاَء َسرائِرناَ 

  1...أَدرَكُت َحِقيَقَة أْن َنْشُعرْ 

  .وهي تعود على الشاعر" أنا"فأبيات القصيدة يف جمملها حتتوي على ضمري املتكلم املفرد         

سأظل أسائل فيه عن :"وتتمثل يف قوله ،كما تتخلل هذه القصيدة إحالة داخلية قبلية      

  .تعود على الشعر" يف"املتصلة حبرف اجلر" فاهلاء"احلب

                                                           

.09ص،200،،1طارق ثابت،دار اهلدى عني مليلة،اجلزائر،ط’ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة - 1  
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" أعطي،أهدي،أروي:"األفعال:بـ فاهلاء املتصلة"خريه،أهديه،أعطيه،مناهله،أرويه"كذلك يف األلفاظ 

تعود  فهي األخرى" خري،مناهل:"للهاء املتصلة باألمساءكذلك األمر بالنسبة ،تعود على الشعر

  .على الشعر الذي ذكره الشاعر يف بداية القصيدة

إشارية من خالل استعمال أمساء اإلشارة واملتمثلة يف كما جند أيضا يف القصيدة إحالة 

  :الدالة على الزمان يف قوله"اآلن"

  ...ايَ حْ أَ  يْ كَ لِ  رَ عْ لشِّ اْ  ولُ قُ أَ سَ ...طْ قَ فَـ  نَ آلَ اْ 

  ...مِ غْ لرَّ اْ  مِ غْ رَ بِ  رَ عْ لشِّ اْ  ولُ قُ أَ سَ ...طْ قَ فَـ  نَ آلَ اْ 

  ،....ِين اِمسُ قَ يُـ  فَ رْ حلَ اْ  تُ كْ َر تَـ  نَ آلَ اْ 

  1...انَ رِ ائِ رَ سَ  اءَ فَ صَ  تُ كْ َر دْ أَ ...طْ قَ فَـ  نَ آلَ اْ 

  )البسيط( "يا أبتي"قصيدة أما يف     

األولني حيتويان على إحالة بعدية وأخري جند أن اإلحالة الداخلية غالبة على النص فنجد البيتني 

  .قبلية

  اينَ قِ آَ مَ  تْ فَّ ا جَ مَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ  تَ دْ عُ  دْ ا        قَ ينَ رِ غْ تُـ  رِ صْ لنَ اْ  بِ ِيت بَ ا أَ يَ  تَ دْ ْد عُ قَ 

  2اينَ دِ يْ أَ بِ  ذْ و خُ عُ دْ تَ ... رُ حُ لبَ اْ  كَ فِّ  كَ ا        ِيف نَ زِ تَ خمُْ  رِ صْ لنَ اْ  بِ ِيت بَ ا أَ يَ  تَ دْ عُ  دْ قَ 

حيث تعود التاء املتصلة بالفعل  ،البعدية جندها يف اجلملة األوىل من الشطر األول من البيتف

متثلها اهلاء املتصلة  ،واإلحالة القبلية يف اجلملة األوىل من الشطر الثاين".أبيت"على لفظة " عدت"

  :ويف البيت.حيث تعود على لفظة أبيت يف الشطر األول " كفك"بلفظة 

                                                           

.09ص صاحبة اجلاللة،طارق ثابت،ديوان إفضاءات يف أذن - 1  

.10املرجع نفسه،ص  2  
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  1اينَ وِ أْ تَ لِ  ضٍ رْ أَ  نْ عَ  ثُ حَ بْ تَـ  تَ دْ عُ  دْ        قَ ًال حتَِ رْ مُ  تَ دْ عُ  دْ قَ ... ِيت بَ ا أَ يَ  تَ دْ عُ  دْ قَ 

قد "قبلية يف وعلى إحالة" قد عدت يا أبيت:"على إحالة بعدية يف قوله احتوىجند الشطر األول 

على  اليت تعود"قد عدت"أما الشطر الثاين فنجده قد احتوى على إحالة قبلية يف ’"عدت مرحتال

يف حني احتوى كل من البيت الرابع واخلامس والسادس على إحالة ،يف الشطر األول" أبيت"لفظة

وهي  ،واليت تكررت يف بداية كل بيت من هذه األبيات" قد عدت تبحث"قبلية تدل عليها لفظة 

  "أبيت"تعود على لفظة

  :يف البيتني السابع والثامن

  اينَ انِ مَ أَ  قٍ وْ  شَ ِيف  لُ مِ حتَْ  تَ لْ ازِ         مَ ًال حتَِ رْ مُ  تَ لْ ازِ مَ ...ِيت بَ اأَ يَ  تَ لْ ا زِ مَ 

  2ـــــــاينَ الِ يَ ى لَ هَ بْـ  أَ ِيف  قُ وْ لشَ اْ  كَ زُ هُ ا        يَـ هَ نُـ ضُ حتَْ  نِ آَ طْ لشُ اْ بِ  مُ لُ حتَْ  تَ لْ ازِ مَ 

و�اية الشطر األول من البيت األول ويف  "مازلت يا أبيت"ففي بداية البيت السابع إحالة بعدية يف

" مازلت"الشطر الثاين من نفس البيت ويف بداية البيت الثامن جند إحالة قبلية تعود على لفظة 

إحالة قبلية "يهزك الشوق: "ويف قوله’"الشطآن"اليت تعود على "حتضنها"وهناك إحالة قبلية يف لفظة

  ".أبيت"تعود على لفظة

  :تابييف األ

  اينَ اضِ مَ  لِ الَ طْ ى أَ لَ ي عَ كِ بْ تَـ  تَ دْ عُ  دْ        قَ ًال ـــــــــــــــحتَِ رْ مُ  تَّ دْ عُ  دْ  قَ ِيت بَ ا أَ يَ  تَ دْ عُ  دْ قَ 

  انَ ــــــــــينِ ــــــثْ يُـ  ارِ ذكَ لتِ واْ  عِ ـــــــــــــمْ لدَّ اْ بِ  يشُ ــــــــِــــ جن       ــــــانَـ ــــــــــــــــــــالتَ حَ  تَ ـــــــــــــيَ أَ و رَ ـــــــــــــــــْــــ ــــــــا لَ نَ لَ  هٍ آَ 

  اـــــــــــَـ دونـــــــــــزيْ  نُ ـــــــــــابْ  نَ ـــــيْ  أَ ِيت بَ ا أَ يَ ي أَ كِ بْ تَـ        هٍ ـــــــــــــــــــــَـ ل وَ ِيف  اءِ رَّ ــــــــغَ ــــال ةَ ــــــبَ ـــطُ رْ ــــــــقُ  ضُ رْ أَ 

  اينَ انِ ـــــــــــــــــــــــــــمَ أَ  نْ مِ  ضٍ عْ بَـ  تُ وْ ه صَ انُ يَ رْ شَ ا       ـــــــهَ عُ سمَ يَ  اءِ وَ جْ ألَ  اْ ِيف  كَ تُ وْ صَ  الَ  زَ َال 

                                                           

.10،ص ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة ،طارق ثابت 1  

.10ص ،نفسه املرجع -   2  
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  1انَ ـــــــــــــــــــيافِ وَ ـــــــــا قَ دً مْ عَ  تْ سَ رِ خْ أُ  ةً مَ لْ ا كِ ي       يَ جعِ ا وَ ؟يَ امُ لشَّ اْ  فَ يْ ؟وكَ اقُ رَ لعِ اْ  فَ يْ كَ 

وإحالة قبلية يف الشطر الثاين من البيت نفسه " قد عدت "إحالة بعدية يف قولهففي البيت األول 

إحالة داخلية ،ويف الشطر األول من البيت الثاين".يا أبيت"اليت تعود على لفظة " قد عدت"يف قوله

ويف الشطر الثاين من البيت .يف األبيات اليت سبقتها اليت ذكرت"يا أبيت"قبلية تعود على لفظة 

ويف البيت الرابع إحالة ’"تبكي"بواسطة لفظة"أرض قرطبة"إحالة داخلية قبلية تعود على ،الثالث

كما جند إحالة قبلية بواسطة ’"ال زال صوتك"بواسطة لفظة " يا أبيت"قبلية تعود على لفظة 

يف البيت "أخرست"كذلك الفعل   .والذي حييل إىل أرض قرطبة" يسمع"الضمري املتصل  بالفعل 

  "يا كلمة:"فظة يعود على ل

  :وحيل نفس اإلحالة و هذا يف قوله 16و15ويعود الشاعر يف البيتني     

  اينَ ثِ رْ يُـ لِ  رٍ عْ شِ  نْ عَ  ثُ حَ بْ تَـ  تَّ دْ عُ  دْ قَ         ـــــــــــــــالَ حتَِ رْ مُ  تَ دْ عُ  دْ  قَ ِيت بَ ا أَ يَ  تَ دّ عُ  دْ قَ 

  2ـــــــــــــاينَ فِ  نَ كَ سْ ا أُ يــــــــهَ فِ  لُّ لذُ اْ  نَ كُ سْ أَ ا        وَ نَ دُ ائِ صَ قَ  تْ اتَ ا مَ مَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ  تَّ دْ عُ  دْ قَ 

وحييل إىل نفس اللفظة  إحالة قبلية يف الشطر " يا أبيت"إحالة بعدية للفظة 15ففي البيت    

أما يف الشطر الثاين ،"يا أبيت"ويف البيت الذي يليه إحالة قبلية للفظة . من نفس البيت،الثاين

  " يف"املتصل حبرف اجلر" اهلاء"بواسطة الضمري " قصائدنا"فتتحول اإلحالة القبلية إىل لفظة 

  اــــــــــينَ رِ غْ يُـ  ادَ عَ  امَ  هُ تُ ولَ جُ رُ  تْ اعَ       ضَ ِيت بَ ا أَ يَ  رَ عْ لشِّ اْ  نَّ أَ  مُ لَ عْ تَـ  تَ نْ كُ   لْ هَ 

  اينَ اكِ كَ سَ  تْ ارَ ا صَ فَ سَ ا أَ نَ ي بِ مِ رْ ا     تَـ نَ نُـ عَ طْ تَ  فِ يْ لسَّ اْ ا كَ نَ دِ ائِ صَ قَ  تْ ارَ صَ 

  اــــــــــــــــينَ لتِ اْ  عُ رَ زْ ا نَـ يهَ فِ  حَ لْ لطَ اْ  عُ رَ زْ نَـ سَ        اهَ دُ دِّ رَ ى نُـ لَ بْـ حلُ اْ  كَ دُ ائِ صَ ي قَ اذِ هَ 

                                                           

.11ص ، ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة ،طارق ثابت- 1  

.11ص،املرجع نفسه  - 2  
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 ي اْ يِ ـــــــــــــــ حيُْ ِيت بَ أَ  هُ ضُ بْ نَ ا       فَـ يً مِ تَ نْ مُ  ارِ عَ شْ ألَ  اْ ِيف  بُ حلُ اْ  دَ ولَ يُ وَ 
ُ
  ّبيــــنــَـــــــــــــــــــــاحِ مل

  اــــــــــــينَ للِّ اْ  لَ بَ قْ  تَـ َال  نْ أَ  نَ آلَ اْ  كَ تُ وْ جَ ا     رَ دَ دَ ى مَ تَ أَ  نْ ا مَ يَ ...تِيب �َ ا اْ هَ يـُّ ا أَ يَ 

  1اينَ اتِ سَ لبَ ي اْ رِ غْ يُـ  نٌ سَ وْ  سَ ِيل  ادَ ا عَ        مَ ِيت بَ ا أَ يَ  يكَ فِ كْ يَ لْ فَـ ،نَ آلَ اْ  كَ تُ وْ جَ رَ 

املذكورة يف الشطر األول وهذا بواسطة الضمري املتصل " الشعر"البيت األول إحالة قبلية للفظة يف 

تعود على القصائد املذكورة يف بداية "ترمي،تطعن"فالفعلني ،أما يف البيت الثاين،بلفظة رجولته

اإلشارة أما البيت الثالث فيحتوي على إحالة إشارية من خالل اسم ،وهي إحالة قبلية، البيت 

ويف نفس البيت  إحالة ضمريية باستعمال   ،"القصائد"الذي يعود على لفظة " هاذي"

إحالة ضمريية -ونفس اإلحالة" القصائد"والذي يعود على " نردد"املتصل بالفعل " اهلاء"الضمري

د والذي يعو "  يف"املتصل حبرف اجلر " اهلاء"جندها يف الشطر الثاين وهذا بواسطة الضمري -قبلية

بواسطة الضمري املتصل بكلمة " احلبّ "أما يف البيت الرابع فنجد إحالة قبلية للفظة.على القصائد

باستعمال اسم اإلشارة  الدال على الزمن  ،يف البيتني اخلامس والسادس إحالة إشارية". نبضه"

بواسطة  وهذا" يا أبيت"ويف الشطر األول من البيت الثاين إحالة داخلية بعدية للفظة  ’"اآلن"

  ."يكفي"املتصلة بالفعل" الكاف "

  اــــــينَ انِ مَ أَ  تْ انَ ًة كَ وَ هْ ي صَ طِ تَ متَْ وَ         تْ ربَِ قُ  ةً بَ غْ ي رَ كِ ذْ تُ  مَ يوْ لَ اْ  كَ دَ حْ وَ فَـ 

  2اينَ ادِ يَ أَ  نْ ا مِ نً حلَْ  ضَ رْ ألَ اْ  فَ زِ عْ تَـ فَـ         نٍ فَ ا كَ ومنََ ي دُ شِ متَْ  مَ وْ ليَـ اْ  كِ دَ حْ وَ وَ 

واليت تعود على لفظة " وحدك"املتصلة بلفظة " الكاف""داخلية قبلية بواسطة  ففي البيتني إحالة

 ".يا أبيت"

                                                           

.12،صديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة ،طارق ثابت- 1  

12ص ،املرجع نفسه - 2  
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حيث جند ضمري املتكلم الدال ،كما نلمس يف القصيدة إحالة خارجية  من خالل قافية القصيدة

ومن بني ،حيث حتيل إىل املتكلمني وهي إحالة خارجية" النون املتصلة" على اجلمع واملتمثل يف 

  .الشاعر وهو كاتب هذه القصيدة وكذا كل من يطمح إىل عودة أجماد املاضي ،هؤالء املتكلمني

  :ويف القصيدة إحالة خاصة بالشاعر جندها يف

  اـــَـ يننِ ـــــــــــثْ يُـ  ارُ كَ ذْ لتِّ اْ وَ  عِ مْ لدَّ اْ بِ  يشُ جنَِ   ا      ــــــــــــــــَـ نتَ الَ حَ  مَ يوْ ـَــ لاْ  تَ يْ أَ رَ  وْ ــــــا لَ نَ لَ  هٍ آَ 

  اــــــــينَ فِ ــــــــْــــ خيُ  نُ زْ حلُ واْ  احرتقت ةُ ايَ لرَّ اْ ا       وَ طً طَ شَ  ةً مَّ أُ  ناَ رْ صِ ...نيُ لبَ ا اْ نَ ى بِ مَ رَ 

  1)اينَ رِ سْ نِ  مِ غْ لرُ اْ  مَ غْ رُ  حُ ملْ لِ اْ  رَ هِ زْ يُـ فَـ (ا        ــيً شِ تَ نْ مُ  اءِ رَ هْ لزَّ  اْ ِيف  رَ عْ لشِّ اْ  ثَ عَ بْـ نَـ وَ 

  .إحالة خارجية على لسان اجلماعةففي هذه األبيات 

  )البسيط(":سفرية الذات"اإلحالة في قصيدة -

  :يف هذه القصيدة تغلب اإلحالة الداخلية الضمريية أي بواسطة الضمري منها

  ..هِ مِّ أُ  يْ يَ دْ  ثَ إالَّ  فُ رِ عْ  يَـ َال .. لٍ فْ طِ  

  ..يهِ بِ أَ  تَ وْ صَ وَ 

  ..هُ لُ غِ شْ َة تُ يَ مْ  دُ َال ..لٍ فْ طِ 

  ؛..ةٌ نَ مِ زْ أَ  تْ اوَ سَ تَ  هِ َديْ لَ وَ 

  ..هُ لُ لِ بَ تُـ  ارُ طَ مْ ألَ اْ  ثُ يْ حَ 

  2..يهِ بِ أَ  بَ وْ ي صَ رِ جيَْ 

                                                           

.11ص ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة،طارق ثابت،- 1  

.14ص،نفسه املرجع  - 2  
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املذكور يف األبيات األوىل من هذه "الطفل"فاإلحاالت يف هذه األبيات تعود مجيعها على

" صوب أبيه،تبلله،لديه ،تشغله،أبيه،أمه"املتصل باأللفاظ"اهلاء"وهذا باستعمال الضمري ،القصيدة

  .هذه اإلحاالت قبليةومجيع 

  :ويف قوله

  هُ رَ يْـ غَ  لٍ جُ رَ  نْ مِ  فُ رِ عْ  يَـ َال 

  انً لَ عَ  هُ مَّ أُ  رخُ صْ تَ سْ يَ ...هِ ائِ كَ بُ ي لِ كِ بْ يَـ 

  ؛..هِ تِ دَ ئِ فْ أَ  طَ اسِ وَ أَ  يهْ طِ عْ يُـ 

  ..يهِ احِ وَ يَع نَـ مجَِ وَ 

  ..هِ وبِ رُ دُ  لَّ كُ 

  ...تهْ جَ هْ مبُِ  يهِ دِ فْ يَـ ،..هُ نُ ضُ حيَْ 

  1..انً طَ ا وَ ومً دَ  لهُ عَ جيَْ  وْ أَ 

جيري صوب "الذي ذكر يف السطر"  األب"يف السطر األول تعود على " غري"فاهلاء املتصلة بلفظة 

 ،حيضن،يعطي،أم،بكاء"املتصلة باأللفاظ" للهاء"كذلك األمر بالنسبة .وهي إحالة قبلية" أبيه

تعود بإحالة قبلية "مهجة"أما اهلاء املتصلة بلفظة.تعود بإحالة قبلية على لفظة الطفل" جيعل ،يفدي

  ".األب" على لفظة 

  )السريع(:"شهقة اإلنعتاق األخير"اإلحالة في قصيدة 

  :يف األبيات

  ــــاِيت مَـ لِ كَ   تْ كَ بَ  إنْ  ولُ قُ ا أَ اذَ ا         مَ هَ يقَ برِ  جومِ لنُ  اْ وى ِيف هْ أَ  تُّ دْ ا عُ مَ 
                                                           

.14صديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة،طارق ثابت، - 1  
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  اتِ لوَ لفَ اْ  ةَ سَ بْ قَـ وَ  جودِ لوُ ى اْ رَ ه            جمَْ اقِ شرَ  إِ ِيف  ادَ ا عَ مَ  إنْ ،بّ حلُ ا اْ مَ 

  ــــاتِ بسَـ لقَ اْ  ــــعَ ــــــــــــــائِ وَ رَ ى وَ رَ لوَ اْ  مُ لْ ه       حُ اتِ مَ  كلِ إْن ماَ عاَد ِيف  رُ عْ لشِّ ا اْ مَ 

 اْ  أُ مَ لظَ اْ ا هَ يـُّ أَ  ياَ 
ُ
  1اِيت نَّ ا أَ ـــــــــــــويَ ...يعِ جَ وَ ... ا ُحرَقيتِ يَ   ي      مِ  دَ ساَِفر ِيف مل

ويف ’"بريق"اليت حييل إليها الضمري املتصل بلفظة " النجوم"إحالة قبلية للفظة :ففي البيت األول

وجند " إشراق"املتصل بلفظة " اهلاء"باستعمال الضمري"احلبّ "إحالة قبلية أيضا للفظة :البيت الثاين

  ".كلمات"املتصل بلفظة " اهلاء"إحالة قبلية للفظة الّشعر بواسطة الضمري يف البيت  الثالث 

املتصل بأداة النداء " اهلاء"بواسطة الضمري " الظمأ"ويف البيت الذي يليه إحالة بعدية للفظة  

  ".َأيُّ "

  يــاتِ وَ دَ  اةِ يَ حلَ ى اْ لَ عَ  هُ تْ دَ اوَ رَ  دْ قَ         دِ رِ شَّ تَ مُ  ـــــــــــعٍ ائِ ضَ  مِ ــــــــــَال كَ   نْ مِ  مْ ـــــــــَـــ ك

  اتِ ــفَ دَ لصَ ى اْ لَ عَ  هُ تَ رَ يْـ حَ  تَ أْ رَ قَـ وَ       هُ جَ وْ و مَ كُ شْ يَ  رِ حْ لبَ اْ  تَ وْ صَ  تُ عْ ِمس وَ 

  2ــــــــّاِيت نَـ  أَ ِيف  نِ حلزْ اْ  ورَ و سطُ حُ ي        ميَْ ــــــــــــــــــلِ اخِ دَ بِ  ودُ جُ لوُ اْ  هُ تَ وْ  صَ ِين يئُ جيَِ وَ 

أوهلا يف الشطر "اهلاء"ويف هذه األبيات جمموعة من اإلحاالت الداخلية الضمريية بواسطة الضمري  

كما ،"الكالم"تعود على " راودته:"املتصل بـ" اهلاء"الثاين من البيت األول حيث يعود الضمري 

" صوتال"املتصلة بلفظة " اهلاء"كذلك "البحر"على لفظة "حريته،موجه"يعود الضمري املتصل بـ

  ".البحر"تعود على 

  اِيت مَ يْ غَ  تْ رَ طَ فَأمْ ’اُء أَ ْاملسَ اته       ظمَ مَـ يْ غَ  تْ نَ كوَ ـت احُ بَ لصَ اْ  نيَ حِ 

  3ــــاتِ لمَ لكَ اْ ـــــــع َ ائِ وَ رَ  لَ ثْ مِ  ومَ قُ يَـ وَ       هُ سَ أْ بَ  ضُ فُ رْ يَـ  أسَ ليَ اْ  ياةِ حلَ اْ  نَ مِ فَ 

                                                           

.15، ص ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة،طارق ثابت - 1  

. 16املرجع نفسه، ص  - 2  

.17، ص نفسهاملرجع   - 3  
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وهي إحالة قبلية " غيمات"املتصل بلفظة " اهلاء"ففي البيت األول إحالة داخلية ضمريية بالضمري 

  ".اليأس"ويف البيت الثاين إحالة داخلية قبلية تعود على لفظة ’"الصباح"للفظة 

وهذا باستخدام ضمري املتكلم " الشاعر"على،ويف هذه القصيدة إحالة خارجية تعود يف أغلبها   

إلضافة إىل ألفاظ داخل األبيات با’وهذا واضح يف �اية كل أبيات القصيدة " أنا"املفرد

فكلها حتيل إىل الشاعر من خالل ..."،...،ما أبغي،ماذا أقول ،ما عدت أهوى ،أنثر،أّظل:"مثل

  .مالحظة السياق الذي وردت فيه

  )املنسرح(:"عصماء"اإلحالة في قصيدة      

  ــــاءُ ميـَــــ إِ وَ  زٌ مْ  غَ ِيل  ــــــــانَ كَ   ااملوطَ        ـــــــرهُ نكِ أُ  فَ يْ ا كَ وايَ ا هَ ذَ هَ  اءُ صمَ عَ 

  باءُ نْ أَ ى وَ صِ  حتُْ َال  فُ اطِ وَ ا عَ هَ ا      فيَـ �ـَــــ  تُ فْ تَـ هَ  ارُ ـــــــعَ شْ ك أَ نَ يْـ بَـ  وَ ِين يْ بَـ 

  ـــــاءُ بَ لِ ألَ ا اْ يهَ وِ رْ يَـ  دِ �ْ اْ  ملَِ  عاَ ِيف       ةٍ دَ احِ وَ  رَ يْـ ا غَ هَ نْـ مِ  نُ سْ حلُ ك اْ تـْرُ يَـ  ملْ 

  1اءٌ ــــــــــــوَ نْ أَ وَ  احٌ وَ رْ أَ وَ  ـــــــدٌ عْ رَ وَ  قٌ برَ   ا       هَ عُ لَ طْ ار مَ وَ نْـ ألَ اْ وَ  نِ اسِ حملَ اْ  سُ مشَْ 

واليت "هوايا"وهي إحالة تعود على لفظة "  هذا"يف البيت األول إحالة إشارية بواسطة اسم اإلشارة

وهذا " األشعار"ويف البيت الثاين إحالة داخلية قبلية تعود على .تعود هي األخرى على الشاعر

ويف البيت الثالث إحالة داخلية ضمريية ". يف"و" الباء"املتصل حبريف اجلر " اهلاء"بواسطة الضمري

يف الشطر " يروي"واملتصل بالفعل،يف الشطر األول" من"املتصل حبرف اجلر" اهلاء"بواسطة الضمري 

حالة داخلية ضمريية بواسطة أما البيت الرابع ففيه هو اآلخر إ".الشمس"والذي يعود على ،الثاين

  ".مشس احملاسن"والذي يعود على مجلة" مطلع"املتصل بلفظة"اهلاء"الضمري 

  :ويف القصيدة إحالة خارجية تعود على الشاعر مثل

  اءُ ــــــــــــــإحيَ  بَ حلُ اْ  نَّ أَ  تِ مْ لِ عَ  دْ ا قَ هَ         أَ فَ طَ انْ  دْ  قَ يبِّ  حُ سِيب  حتَْ َال  ماءُ صْ عَ 
                                                           

.19-18،صديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة،طارق ثابت- 1  
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  اءُ وَ ــــــــــــضاء أَ لمَ لظَّ ى اْ جَ  دُ ين ِيف ينُ زَ يُـ       نٌ طَ وى وَ هلَ  اْ  ِيف ِين أَ بِ  تِ مْ لِ عَ  دْ ا قَ هَ 

  ِإْرَواءُ  بَّ حلُ اْ  نَّ أَ  بُّ حلَ اْ  فَ رِ عْ يَـ  يْ     كَ ِيت مَ هِ لْ مُ  كِ يْ نَـ يْـ  عَ ِيف  نَ وْ لكَ ق اْ رِ غْ أُ  يْ كَ 

اءُ وَّ ـَـــــــــــــح بَّ حلُ نَّ اْ أَ  دَ هَ أشْ  وَ اِيت ى        ذَ رَ أَ  نَ يْ قي أَ رْ لشَّ اْ  كِ رَ غْ ي ثَـ طِ تَ مْ أَ  يْ كَ 
1  

كي ،يزينين،أينّ ،حّيب :"ففي هذه األبيات مجلة من األلفاظ واليت حتيل إحالة خارجية منها 

  .وكل هذه األلفاظ حتيل إىل الشاعر..."كي أمتطي،أغرق

  )املتدارك("األغنّية"اإلحالة في قصيدة   

  ...هدَ حْ ى وَ وَ هلَ  اْ ِيف  نْ كُ يَ  ملْ 

  هدَ رْ وا وَ قُ رَ حْ ي أَ لذِ اق اْ قَ لزِّ اْ وَ ال

  ..همَ دَ  عْ بِ يَ  ملْ  هُ أنَّ 

  ..هدَّ ى خَ رَ لثَـ اْ  وبَ ثُ يَـ  وْ أَ 

  ..ناَ دُّ ا جَ نً ائِ خَ  نْ كُ يَ  ملَْ 

  ه؛لَ بْـ ضوا قَـ مَ  ينَ لذِ اْ  لَ ثْ مِ  انَ كَ 

  ..لِيت اْ  ورِ يُ لطُ مي باْ تَ حيَْ 

  هُ لُ قْ حَ ..اهَ مُ لُ حُ ..اهَ شُّ عُ 

  ه؛ضَ رْ أَ  عْ بِ يَ  ا ملْ نَ دُّ جَ 

  هلَ جَ نْ وا مٍ رُ ادَ ا صَ مَ ينَ حِ 

  هرَ هْ ا ظَ نَ ا حَ ا مَ نَ جدُّ 

                                                           
19دیوان إفضاءات في أذن صاحبة الجاللة،طارق ثابت،ص -

1
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  هلكَ سْ وا مَ قُ يـَّ ما ضَ ينَ حِ 

  اءِ مَ لسَّ  اْ ِيف ..هِ ضِ رْ  أَ ِيف  لمِ حلُ ى اْ علَ 

  هلِ اتِ قَ  ةِ بَ رْ  غُ ِيف 

  نيْ نِ ألَ ه واْ رِ دْ  صَ ِيف  نَ زْ حلُ اْ  ثُ عَ بْـ تَـ 

  ..اقً اعِ نَ  هِ لِ قْ  حَ ِيف 

  ...هِ ضِ رْ  أَ ِيف  رُ يْـ لطَ اْ  تْ احَ صَ 

  هُ مسُُ رْ  أَ ِين نَّ ي أَ هِ تَ شْ أَ 

  همُ لُ حْ  أَ ِين نَّ ي أَ هِ تَ أشْ ...هِ ضِ رْ  أَ ِيف  رُ يْـ لطَّ اْ  تْ الَ قَ 

  هقُ شُ عْ  أَ ِين نَّ ي أَ هِ تَ شْ أَ 

  1ريضِ  يَ ه َال دَ حْ ا وَ دً الِ خَ 

و اليت " وحده"املتصل بلفظة " اهلاء" بواسطة الضمري،يف السطر األول إحالة داخلية ضمريية بعدية

املتصل " اهلاء"أما يف السطر الثاين إحالة داخلية ضمريية قبلية بواسطة الضمري". تعود على اجلد

فهي تعود بإحالة "خده،دمه"املتصلة بلفظيت" اهلاء"أما ’"الزقاق"واليت تعود على كلمة" ورد"بلفظة

  .لكنها إحالة قبلية" اجلد"تعود على "  قبله "واهلاء املتصلة بلفظة ’"جدنا"بعدية للفظة

  .املذكورة يف البيت السابق" الطيور"تعود على لفظةيف السطر السابع إحالة داخلية ضمريية قبلية 

وذلك بواسطة " جّدنا"إحالة داخلية قبلية تعود على لفظة ،8،9،10،11و يف األبيات    

ويف باقي األبيات إحالة داخلية قبلية " مسلك،ظهر،منجل،أرض:"املتصل بــاأللفاظ" اهلاء"الضمري 
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 ،صدر،قاتل،أرض"املتصلة باأللفاظ" اهلاء"بواسطة نفس الضمري " جّدنا"لنفس اللفظة

  "وحده،أعشق،أحلم،أرض،أرسم،أرض،حقل

  )البسيط(".عودة القمر:"اإلحالة في قصيدة   

  ارً ــــــــــــفْ ا سٍ رً فْ ا سِ هَ قَـ رَّ حَ  ا        قدْ ـَــــــنـــــــــــمائِ زَ ـــــــــــــــــــهَ  لُ كُ   قَ زَّ مَ  دْ قَ 

  )ةرَ لدُ اْ ( تْ ادَ عَ ) اتٍ آليَ (       ــــــــوَىب ُــ طـــــ ،ـــــاـــــــانينـــَــــ مَـ  ِألَ وَىب طُ 

  راً طْ ــــــا عِ دَ غَ  بَ رْ لتُـ اْ  أنَّ كَ ي       لَ ــــــــــــرِ سْـ ها تَ ــــــحُ ائِـ وروَ  تْ ادَ عَ 

ــــــَّ ـــــو مَ ولْــــ  يــكِ فِ  قَ دِّ حَّ هــــــــــي     ِألُ جْ وَ  نْ عَ  كَ اشَ شَ رَ  دْ عِ بْ أَ    رةــ

  1ةـــــــــــرَّ حَـ  ةٍ ـــــــــــرأَ مْ اِ  ــــدِ يَ بِ  تْ مُ تَ ي     لِ مِ دَ  ضَ عْ بَـ  كَ هَ جْ وَ  طِّمَ حَ يُّ لِ 

اليت "حرق"املتصل بلفظة" اهلاء"يف البيت األول إحالة داخلية ضمريية قبلية بواسطة الضمري      

 ،املذكورة يف البيت الثاين" آيات"قبلية تعود على لفظة  ويف البيت الثالث إحالة،تعود على هزائمنا

يف مخسة " آيات"وقد تكررت اإلحالة القبلية للفظة ’"حّرق"املتصلة بلفظة " اهلاء"وذلك بواسطة 

  ".عادت"مواضع وذلك بواسطة الفعل 

إحالة خارجية تعود على الشاعر ومن خياطبهم واملخاطبني يف هذه ،ويف البيت الثالث والرابع   

  .بصفة عامة" األعداء"القصيدة وحبسب األبيات هم 

 ،أفجر: "منها أما اإلحالة اخلاصة بالشاعر فنجد يف القصيدة العديد من األلفاظ الدالة عليها 

كذلك جند ألفاظ تدل على ضمري املتكلم اجلمعي .."،...،دمي،صحرائي،أحالمي،جسدي

  .."،...،أمانينا،مآسينا،مدائننا:"مثل"حنن"

  )املتقارب(":دعيني"اإلحالة في قصيدة   
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  اـــــــــــــَـ نلِ معَ  صباَ ها الِّ فيِ  دأَ يبْ ــــــــــــــــا        وَ حليَـ اْ  ّشعُ يَ  يكِ لتَ قْ ن مُ فمِ        

  اـــنَـ يِّ ا هَ دَ ا بَ ـــــــــــحً رْ جُ  نُ وِّ هَ ي         أُ عِ دمُ ا أَ هَ يْـ ينَـ يف عَ  كفُ فْ كأُ        

  1اعنَ ذْ مُ  دتْ ها غَ يتُ  رأَ أينِّ ا        كَ نهَ سْ  حُ ِيف  يسْ لقِ بَ  تْ زَ اوَ جَ وَ       

املتصلة " اهلاء"يف هذه القصيدة وردت اإلحالة يف ثالثة مواضعه ففي البيت األول والثاين تعود  

أما اهلاء املتصلة ’"مقلتيك"تعود بإحالة قبلية على لفظة "عني"واملتصلة باالسم" يف"حبرف اجلر

  ".بلقيس"تعود بإحالة قبلية على لفظة" حسن"بلفظة

  )املتقارب("بوح أخير"في قصيدة  اإلحالة    

  :وهذا يف قول الشاعر،يف هذه القصيدة جند إحالة داخلية بأدوات املقارنة 

  2ارً هْ وطُ  اءً قَ نَـ  ازِ جَ حلِ اْ  لَ مثْ وَ      اءً فَ صَ  اقِ عرَ لِ اْ  لُ ثْ مِ  كِ ناَ عيْ فَ       

  ".مثل"وأداة املقارنة املستعملة هنا هي 

 ،أعشق:"أما عن اإلحالة اخلارجية فهي كغريها من القصائد تعود على الشاعر مثل           

  .فهي ألفاظ حتيل كلها إىل الشاعر..."،...،عندي،كأين،أحنر ذايت،عيوين

  )الكامل(":عيناك"اإلحالة في قصيدة    

  اَ ــــــــِمه حرْ سِ  ازِ لغَ أْ  نْ ث عَ حبَْ أَ  تُ حْ رُ وَ   ي      ــافيتِ قَ  كِ ـــــــيينَ عَ  نْ ل عَ أَ سأَ  تُ حْ رُ فَـ   

  ا ـــــــــــا�ا نغمً حلْ ى أَ لَ عَ  تْ جَ سَ د نَ ا قَ هَ         بٍ ــــــــــــَـ عتَ  نْ مِ  ونِ ــــــزُ ـــحملْ اْ  ةُ نيَّ أغْ  اكِ ينَ عَ   

  ــاـــــــــَـــ ــــَواُء َمســــــــــتــسِ واْ  ارُ رَ ضِ ـــــــواخْ  ةٌ قَ رْ زُ فَـ          ـــهٌ بَـ ا شَ ــــــــــــَــ ـــــــاهلَ مَ  لٍ خنَْ  ـةَ احَ وَ  كِ ناَ يْ عَ   

  اـــــــــــــــــــَــ مهلُ  مٍ ــــــتَ نْ  مُ ِين أَّ ا بِ هَ ـــــــيفِ  تُ نْ لَ أعْ         ا دً ــــــــــــــــــــــــها أبَ تُ ـــــعْ ايَـ  بَ ِيت لكَ ك ممَْ اَ ـــــــنيْ عَ   
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  اـــمَ هُ فَ لْ خَ  تُ سرْ  بلْ  كِ فَ لْ خَ  ر          وسرتُ ذَ  حَ ــــــــــــــَال بِ ا يهَ  فِ ِيت عَ تِ مْ أَ  تُ عْ دَ وْ أَ   

  ــــامَـ ـــهُ نُـ وْ لَ  جِ وْ مَ ــــــــــــــا والْ َـ ِمه رِ حْ سِ  رحْ لبَ اْ          مِ ظَ يف عِ وَ  نٍ سْ  حُ ِيف  رِ لبحْ كاْ   ناكِ يْ عَ  

ــحرُ لبَ اْ  رَ كَ ذَّ تَ        ه  ــــــــِــــ بِـ  نيُ ــــــنِ حلَ اْ  احَ صَ  رسٍ وْ نَـ ن مِ  اهٍ وَ أَ     1ـــماَ مَ لقِ اْ وَ  آنُ طْ لشُ واْ  ــــــــ

ويف  ’"عينيك" الذي يعود على لفظة"مها"يف البيت األول إحالة قبلية وذلك بواسطة ضمري اجلمع 

واليت تعود على كلمة " أحلان"املتصل بلفظة " اهلاء"إحالة قبلية أيضا بواسطة الضمري،البيت الثاين

واليت أحال إليها الشاعر " واحة خنل"يف البيت الذي يليه إحالة قبلية جلملة ".احملزونأغنية  "

" اهلاء"ويف البيت الذي يليه إحالة قبلية بواسطة الضمري ".ماهلا"املتصل بلفظة " اهلاء"بالضمري 

لبيت  ويف الشطر الثاين من نفس ا ’"عيناك مملكيت"واليت تعود على مجلة " بايعتها"املتصل بلفظة 

ويف ’"الالم"املتصل حبرف اجلر " مها"إحالة لنفس اجلملة   يف نفس الشطر بواسطة ضمري اجلمع

وذلك يف الشطر  " يف"البيت الذي يليه إحالة لنفس اجلملة بواسطة الضمري املتصل حبرف اجلر

تصل بظرف امل" مها"بواسطة الضمري " عيناك"فنجد إحالة قبلية لكلمة ،أما يف الشطر الثاين ،األول

  ".خلف"املكان 

سحر "املتصل بلفظيت" مها"بواسطة ضمري اجلمع "عيناك"يف البيت السادس إحالة قبلية لكلمة 

  .يف الشطر الثاين" ولون

يف �اية " الباء"املتصل حبرف اجلر" اهلاء"بواسطة الضمري " نورس"ويف البيت السابع إحالة  لكلمة 

  .وهي إحالة داخلية قبلية ضمريية ،الشطر األول

حسب قراءيت " والية تيزي وزو"الذي خياطب ،ويف القصيدة إحالة خارجية تعود على الشاعر   

ملا ،عيناك متنحين اإلعزاز والشمما"حيث جعل هلذه الوالية عينان خياطبهما بقوله،للقصيدة

  ..."فرحت أسال عن عينيك قافييت،بل ملا رأيتهما،رأيتك
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  )الكامل(":أجنحة الرفض المطلق"في قصيدة  اإلحالة

  :يف األبيات

  فٍ وعلى حرْ  

  تهُ داسَ اع قَ بَ 

  تهُ داسَ باع قَ  رسُ نوْ الَّ 

  هئِ اطِ شَ  ننيَ اع حَ حر أضَ البَ 

  هبتِ صيَ ى مبِ لّ تسَ تَ 

  تهفينَ سَ  كسَ ي عَ رِ جيَ 

  رهضُ أحْ  اءٍ سَ مَ  كلَّ   متُ مأْ لَ اْ 

  يلٌ ا جِ عهَ د ضيَّ قَ 

  1اتعنَ ه الطَ طُ سقِ  تُ َال 

"  احلرف"على " قداسة"ففي السطر الثاين تعود اهلاء املتصلة بكلمة ،،جند إحالة  داخلية قبلية    

على  يف السطر الرابع" شواطئ" وتعود اهلاء املتصلة بلفظة ’"النورس"تعود على ،ويف السطر الثالث

يف بيت سابق  تعود على كلمة األمساك املذكورة" مصيبة"أما اهلاء املتصلة بلفظة  ،لفظة البحر

  :والذي يقول فيه 

  .كي ال ينجب أمساكا
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تعود على " أحضر"أما اهلاء املتصلة بالفعل" البحر"على كلمة " السفينة "واهلاء املتصلة بلفظة 

تعود على كلمة خارطة املذكورة  يف البيت  الذي يسبقه " ضّيع"واهلاء املتصلة بلفظة ’"املأمت"لفظة 

  :والذي يقول فيه

  خارطةعن معىن 

  ".كي تبين وطنا"تعود على الوطن يف قوله" تسقطه"واهلاء املتصلة بالفعل 

وهي غالبة يف املقطعني األخريين من هذه القصيدة ومثال  ،ويف النص أيضا إحالة خارجية

أمتاوت يف ،فأغري لون دمي،أحيا يف عصر اخلذالن،أفضح نفسي،قد صرت شهيدا:"ذلك

  ...علنت بأين لن أكتب شيئاأ،أتذوق أجنحة الرفض املطلق،صمت

  .فكل هذه األبيات تعود على الشاعر

  )الطويل(":إفضاءات في أذن صاحبة الجاللة"اإلحالة في قصيدة     

 ،أبعث،أينّ ":يف هذه القصيدة جند اإلحالة اخلارجية اليت تعود على الشاعر يف مثل األلفاظ اآلتية

  .وغريها تعود على الشاعرفهذه األلفاظ "،...،...ألين،يبعثين’أحضن  ،أركب

  كِ ــــــــــــائَ ي مبَ رحِ ــــجَ  لُ أغسِ  كِ دتُ قصَّ         يــــــــــــــــأنِّ  ونُ ــــــــــلكَ اْ  مُ لَ عْ يَـ  لْ هَ  رُ ائِ زَ جَ   

  ابكِ ـــــــــــبرقى بِ ــــــــــــَــــ ي لشوقَ ي اْ متطَ أَ وَ  ـــــــــــــــــا       َـ وايهَ  املنيَ ــــــــــــــــــلع اْ ِيف  ثَ عَ ـــبوأَ   

  كِ ئَ قــــــــــــــــــاي لِ غِ بْ يَـ  احَ ي رَ لذِ  اْ ِين ماَ ـــــــــــــــــــي        زَ قِ ي أَال لِّ ــــــعَ ،كِ ــــــحبَّ  كبَ ْر وأَ   

  كَ ــــــــالمَ ــــــــــــن جسْ حُ وَ  ،يبِّ حُ  ةَ غرابَ    ي     كِ حيَْ  احَ ي رَ لذِ عي اْ دمْ  نَ ضُ حْ أَ وَ   

  وبَ وصَ   
َ
  كجِ ناَ تُ  فَ يْ د كَ ائِ لقصَ اْ  وبَ وصَ   ين       ــــــــــِّ غتُ  كِ ـــــــــــْـ نعَ  اويلِ وَ امل
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   1كَ ــــــــــــــــــــِــ لواَ ــــــــــَـ حلاْ  تنريُ  رٍ دْ بَ  ةً طعَ قِ وَ   ي       ـــــــــــوحِ رُ ـــــــــــا لِ يً حْ وَ  كِ دُ ــــــــــــري أُ ينِّ ألَ   

 ،عنك ،مجالك ،لقائك ،بابك’مائك :" يف  األلفاظ " الكاف"ففي هذه األبيات جند      

  .تعود بإحالة قبلية على اجلزائر" أريدك،تناجك

  :يف البيت 

  2كَ لِ ذَ كَ   نتِ ث كْ يْ لغَ ا اْ ا �َِ بً حْ سُ وَ       تِ أنْ  قةِ قيِ احلَ  رَ فجْ  تِ كنْ َو 

باإلضافة إىل إحالة " كذلك"استعمال اسم اإلشارة  جند يف هذا البيت إحالة إشارية من خالل 

  .الذي يعود على لفظة الغيث" الباء"املتصل حبر اجلر" اهلاء"ضمريية بواسطة الضمري 

املتصل " الكاف"فمعظم اإلحالة يف هذه القصيدة تعود على  لفظة اجلزائر  من خالل حرف 

  .بأغلب أواخر كلمات األبيات

  :ويف األبيات 

  ـــــــــــــــكِ لَ باَ وا جِ سُ ي ورَ وادِ لبَ اْ  رَ خْ صَ ى     وَ ارِ حَ ـــــــــــــ الصَّ اِيف يَ فَـ  مْ اهِ مَ دِ  نْ ا مِ قوُ سَ  

  ــــــــــــــــــــــــكَ ولئِ أُ  ـــــــفَ ــــــــة وصْ يَّ لربَ ا اْ عيَ أَ فَ  وا     عــــــــــــــطُ وا وأَ عطُ أَ   وحِ لرُ اْ  وا منَ طُ أعْ فَ  

  3ـــكَ ذلِـ وا كَ نُ كاَ ،ثيْ لغَ اْ   اَ �ِ  باً حْ سُ وَ       ــــــمْ ــــــــــــــــاهُ ذَ  شَ ى ِيف ملدَ اْ  رَ طْ ا وعِ نوُ كاَ فَ  

واليت تعود على " شذا"و"دما"املتصل بلفظيت" هم"فنجد إحالة ضمريية من خالل الضمري     

اللتان " كذلك"و"أولئك"كذلك جند إحالة إشارية بواسطة امسا اإلشارة ،الضيوف يف بيت سابق

  .تعودان على لفظة الضيوف

  )الكامل(":الجراح"اإلحالة في قصيدة        
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  مْ الَ ـــــــــــــالكَ ن ْ مِ  حَ ــــــــيرتَِ سْ أَ  يْ كَ   هاَ ميتُ رَ وَ     ها  قتُ زَّ ي مَ ئدِ صاَ قَ  كلُ   نَ اآلَ    

  مُ اَ ـــــــــــملغَ اْ  ادَ ا جَ مَ وَ ’ ِيب حُ سُ  تْ رَ طَ مْ ا أَ مَ     ا   هَ ـــــــــــــــــــــــــــــــنَّ أَ  لمُ عْ يَـ  رِ حْ لبَ اْ  جُ موْ ه فَ آ  

  المْ ــــلظَّ اْ  مَّ عَ ..اهَ ،اروَ ـــــــــــــــنألَ وا اْ فئُ أطْ ..اا      هَ هَ رَ أْ ــــــث لبُ طْ تَ  رِ هْ لدَ اْ  بُ ئاَ ذِ  وتْ وعَ 

  )مْ شاَ وِ ــــــــــــــــلاْ  اصيلُ ـَـــــف تَ غِيت إىل لُ  ادتْ عَ ( ـــــــــــــــــها     نَّ أَ  لمُ يعْ ،رِ ـــــــــعْ لشِّ ا اْ ذَ ـَـــــــــــــــهل..هٍ آَ 

  امْ دَ ــــــإىل مُ ال َ تحَ  اسْ ِين طَ  وَ ِيف  رُ ـــــــــــعْ لشِّ واْ  ْرُض َأجَنب من َأن تـَُبدِّل َخوفَها     ألاْ 

  اموَ ــــــــــــــــهلُ ي واْ اعِ ــــــــألفَ واْ  ةِ سَ راَ لشَّ اْ  مُ دَ ــــــــــــــــقَ         هاَ وسُ دُ تَ  نيَ حِ  ماتَ لكلِ ع اْ يَ ضْ ا أَ مَ 

  مامْ ــــــــــَــــــــــاخ اليرَ ــــــــــــــــه أفل فيِ تَّ قَ ا تُـ رً ـْــــــــــــــــــوك  ـــــــــــــُردُّهاَ      نَ  حنيَ  ماتَ لِ ع الكَ ضيَ ا أَ مَ 

  مْ الَ ـــــــــــــــــالس لَ ـــــــــــــبي سُ يبتغَ  يحٌ وطن جرَ ا        قوهلُ يَ  نيَ ــــــــــــمات حِ لكلِ ر اْ غَ ا أصْ مَ 

  امْ ــــــــــــــــــــــــــــــطـــَــــ  حُ إَىل  ـــــريُ صِ تَ  مللئَ ه اْ تُ ودواَ          ــــــــربهُ ــــــــــــــــحِ وَ ... ادُ قَ ه تُـ فِ رُ حْ أَ  يعَ مجَ وَ 

  1امْ ـَـــــــــــــــــــئاللِّ  منِ  زَ ع ِيف تَا بْ ي يُـ ت دمِ لَ عَ ا         جَ هَ ـــــــــــــــنَّ د أَ صائِ لقَ ي اْ رِ دْ و تَ لَ فَـ ...هٍ آَ 

إحالة  ففي البيت األول،يف هذه القصيدة زاوج الشاعر بني اإلحالة الداخلية القبلية والبعدية     

 ،اليت تعود على لفظة القصائد" رميتها،مزقتها"املتصل بلفظيت" اهلاء"داخلية قبلية بواسطة الضمري 

ويعود ’"أن"املتصل بأداة النصب" اهلاء"ويف البيت الثاين إحالة داخلية بعدية بواسطة الضمري 

  )وما جاد الغمام ،ما أمطرت سحيب(الضمري هنا على ما جاء يف الشطر الثاين

وهذا من خالل اهلاء املتصلة " الذئاب"يف البيت الثالث إحالة داخلية ضمريية قبلية تعود على    

املتصل بأداة " اهلاء"ويف البيت الذي يليه إحالة داخلية بعدية بواسطة الضمري ،"ثأر"بلفظة 

  ).عادت إىل لغيت تفاصيل الوشام(وتعود هذه  اهلاء على الشطر الثاين"  أنّ "النصب
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املتصل "  اهلاء"ضمري وهذا من خالل ال" األرض"البيت اخلامس إحالة قبلية  تعود على  يف   

حيث تعود اهلاء املتصلة  ،وجند يف البيت السادس إحالة داخلية بعدية’"خوف"بكلمة

ويف البيت ،املوجودة يف الشطر الثاين" قدم الشراسة واألفاعي واهلوام"إىل مجلة "تدوس"بالفعل

ويف الشطر " نرد"املتصل بلفظة " اهلاء"من خالل الضمري " الكلمات"بلية لكلمة السابع إحالة ق

ويف البيت  ،وهي إحالة قبلية" يف"املتصلة حبرف اجلر" اهلاء"من خالل " وكر"الثاين إحالة للفظة

  ".يقول"املتصل بالفعل "  اهلاء"من خالل نفس الضمري " كلمات"الثامن إحالة قبلية للفظة 

الشاعر املذكورة يف البيت "تعود على لفظة " دواته،حرب،أحرف:"املتصلة باأللفاظ" اءاهل"أما    

  :التايل

  امْ ىل ركَ إَ  حيلُ ستَ د تَ ائِ لقصَ حني اْ        رٍ اعِ شَ  اترِ فَ ى دَ لَ عَ  دَ شَّ ا أَ ل مَ بَ    

ويف القصيدة .املشبهة بالفعل تعود على القصائد "  أنّ "املتصلة بــ " اهلاء"ويف البيت العاشر    

  ..،...،إين،الّشعر أتعبين خاطري ،قصائدي ،دفاتري،بعتُ :"إحالة خارجية تعود على الشاعر مثل

  .وغريها من األلفاظ  اليت تدل على أّن اإلحالة اخلارجية تعود على الشاعر

  )الرجز(:انكسار"اإلحالة في قصيدة           

  اذَ هَ  ربِ لصَ اْ  كلِّ   دَ عْ بَـ 

  ...تٍ آَ  رُ سْ ليُ اْ  راهُ أتُ 

  يسِ مشَْ  ومَ ليَ ا اْ راهَ أتُ 

  اذَ هَ  رِ زْ جلَ اْ  كلِّ   دَ عْ بَـ 

  1؟...تٍ آَ  ملدُّ اْ  اهُ رَ أتُـ 
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وهذا من خالل استعمال " الصرب"يف السطر األول إحالة داخلية إشارية تعود على لفظة     

تعود على ’ويف السطر الثاين والثالث إحالة داخلية ضمريية بعدية "  هذا"الشاعر السم اإلشارة

وهذا من خالل الضمري   ،يف السطر الثالث" مشسي"وعلى لفظة  يف السطر الثاين" اليسر"لفظة 

من " اجلزر"ويف السطر الرابع إحالة داخلية إشارية تعود على كلمة ".أترى"املتصل بالفعل " اهلاء"

من "املد"تعود على لفظة،والسطر األخري إحالة داخلية ضمريية بعدية"  هذا"خالل اسم اإلشارة 

  ".أتراه"يف كلمة" اهلاء" خالل الضمري

  )الكامل(":معنى المطر" اإلحالة في قصيدة     

  رطَ ْامل زلَ نَ 

  لريحِ اْ  لفَ خَ  ناكَ وهُ 

  هحِ رْ ئ جُ مرافِ  لىَ عَ 

  يم قِ لعَ اْ  يحَ لرِ اْ  رُ اوِ حيَُ  لَّ ظَ  كَ ناَ هُ وَ 

   َيْسَأُل رَِحيه 

  1حهرْ جُ  سىَ ناَ تَ 

يف " كذلك"بواسطة اسم اإلشارة" املطر"يف السطر الثاين إحالة داخلية إشارية بعدية تعود على    

ويف السطر ’"املطر"الذي يعود على "اهلاء"السطر الثالث إحالة داخلية ضمريية من خالل الضمري 

أما ’ "هناك"بواسطة اسم اإلشارة" مرافئ جرحه"إشارية داخلية قبلية تعود على الرابع إحالة 

  ".املطر"تعود بإحالة قبلية على " يسأل رحيه"يف" ريح"املتصلة  بكلمة "اهلاء"

  )الكامل(":همسات على ضفاف الحبّ "اإلحالة في قصيدة      
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  اــــــــــــــَـــ ادينوَ وَ  نٍ سْ حُ  منْ  انَ وهرَ  ا      كذلكَ دَ دُ ؤْ ـــــــــــــــت سُ احاَ وَ ــــــــــــلل مسانَ لِ تِ  نْ مِ وَ   

  اَ ـــــــــــــــــــــــــــــــيناتِ وَ تُـ  نٍ سْ  حُ ي تبسة ِيف ذِ ا      هَ ــــــــــــَـ هــــــقائِ شقَ  نْ مَ  رْ ــــُـ ظك وانْ فِ رَ طَ بِ  لْ ـــجُ وَ 

  اـا قسنطينَ يَ ...كال   يكَ ادِ وَ بِ  تْ ابَ طَ       ــــــــــمْ لهـــــــــــكُ   رِّ لغُ اْ  ماءِ ــــــــــــــللعُ اْ  نَ ــــطِ وْ ا مَ ـــــَــــ ي 

  اــــــــــــــــــــَــ بينسْ غواط تَ ألَ بشار واْ  اكَ ذَ كَ  ـــــــــــــي     نِ ـرُ سِ أْ  تندوف يَ ِيف  سنَ حلُ اْ  عظمَ ا أَ مَ 

  اــــــــــَــــ ينعانِ ا مَ اليهَ من معَ وت ْ حَ  ضُ رْ أَ       هاَ سِ دُ نْ سُ  نِ سْ حُ  نْ مِ  تْ لَ عَ  ضُ رْ أَ  كَ اذَ كَ 

  اــــــــــــــــــــــــفينَ ه ُ رارُ سْ أَ  تْ رَ جَ  تُ راَ لفُ اْ  هذاَ        ــــــــــدٍ مَ ــن أَ مِ  راسِ وْ ة اَأل ــــــــا عزَّ �َـ  ــــــــــتْ امَ قَ 

  ـــــاـــــــــــــــــــينـَــــ قِ الَ تُ  فــــــــــــــــــــاءُ يْ هَ ’د لقَ اْ  ةَ شوقَ ـــــــــــــــــــــا       ممَْ ـــــــــــــــــــازهلَـ غَـ أُ  نـــــــــــــــــاءُ حسْ  زائرُ جلَ اْ  إنَّ 

  ــــــــــــــــــــــــــا ــــــينَـ سبْ تَ  انِ نَـــ يْ جرجـــرة عَ  ــــــا       أو أنَّ ئـــــــــــبـــــــهَـ واَ ذَ  ــــنْ مِ  يـــــــهاَ فِ  اسُ رَ وْ أَ  نَّ ـــــــأَ كَ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَــــ تيناِ توَ  ياَ نْ لدُ اْ وَ  ازيغُ مَ  قامَ ا َ مَ       ا  فهَ زِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْــــ أع اسُ رَ وْ ا أَ  يَ كَرب أَ  اهللاُ 

  اَــــ بيننْ يُـ  صافَ فْ لصَ واْ  رَ بَـ نوْ لصَ اْ  لْ ــــــــــــــــَـــ س        ناَ سَ ـــــــــــــــــــــــــــــفُ ه أنْ وتْ رْ ي أَ لذِ اْ  ابَ رَ التُـ  لْ سَ 

   اَ ــــــاضينمَ  ادِ جمَْ أَ  نْ مِ  وبةِ رُ ــــــــــــــــــــــــــــــلعُ اْ  إىلَ          هُ تَ بَ ـــــــــــــــــــــــــــــــصْ عِ وَ  ازيغاً مَ  وقَ لشَّ اْ  علَ جيَْ وَ 

  يناَ احملبِّ  اقِ ميثَ ي وَ آخِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتَّ  اْ إَىل          تهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــتِ بيعَ  فَّ ا كَ اد� مَ  بُّ حلُ اْ  قبلَ يَ وَ 

  ا ينَ دِ هْ يَـ  اءُ يَ لْ لعَ اْ  بهِ انِ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـ ج نْ مِ وَ             باً صِ تَ نْ مُ  اسِ رَ وْ ألَ  اْ ِيف  �دُ ي اْ وِ تَ سْ يَ وَ  

  1انَ ـــــــــــــــــــــــــــيياحِ رَ   هرَ زْ أَ وَ  مُّ شَ يُ  رٌ ــــــــــــــــــــــــطْ عِ            دناَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــِــ حوَّ تُـ  اتٌ يَ آَ  رُ ائِ زَ جلَ اْ  يَّ هِ  

ويف ،"كذلك"واسم اإلشارة الدال عليها هو" وهران"يف البيت األول إحالة إشارية تعود على  

والذي " شقائق"املتصل بكلمة"اهلاء"إحالة ضمريية بواسطة الضمري الشطر األول من  البيت الثاين

م ويف الشطر الثاين من نفس البيت إحالة إشارية تعود على تبسة باستعمال اس" وهران"يعود على

                                                           

.51،53ص السابق ، املرجع - 1  
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أما البيت الثالث فيحتوي على إحالة ضمريية قبلية تعود على العلماء وذلك  ’"هذي"اإلشارة

" واألغواط،بشار"ويف الشطر الثاين إحالة إشارية بعدية تعود على  ،"هم"بواسطة ضمري اجلمع

و يف " األرض"ويف البيت اخلامس إحالة إشارية  بعدية تعود على ، "كذاك"بواسطة اسم اإلشارة

" سندس"املتصل بلفظة" اهلاء"الشطر األول من نفس البيت إحالة ضمريية قبلية بواسطة الضمري 

" األرض"تعود على كلمة ،ويف الشطر الثاين إحالة ضمريية قبلية ،"األرض"واليت تعود على كلمة 

عود يف البيت السادس إحالة ضمريية قبلية ت". معايل"املتصل بكلمة " اهلاء"وذلك بواسطة الضمري

تعود  ،ويف الشطر الثاين إحالة إشارية " الباء" بواسطة الضمري املتصل حبرف اجلر" األرض"على 

بواسطة " الفرات"قبلية تعود على  وكذا إحالة ضمريية ،"هذا"بواسطة اسم اإلشارة " الفرات"على 

" اجلزائر"على  إحالة ضمريية قبلية تعود،ويف البيت السابع،"أسرار"املتصل بلفظة " اهلاء" الضمري

أما البيت الثامن ففيه إحالة ضمريية قبلية ’"أغازل"املتصل  بالفعل " اهلاء"وهذا بواسطة الضمري 

يف البيت ". ذوائب"واالسم " يف"وذلك بواسطة الضمري املتصل  حبرف اجلر "  اجلزائر"تعود على 

املتصل " اهلاء"سطة الضمري وذلك بوا" اهللا أكرب"الذي يليه إحالة ضمريية قبلية تعود على مجلة 

" اهلاء" إحالة ضمريية قبلية بواسطة الضمري،10،11،12،13:يف األبيات’"أعزف"بالفعل 

".  ا�د،احلبّ  ،مازيغا ،الرتاب"واليت تعود على األلفاظ" ،جوانبه،بيعة،عصبة،أروى"املتصلة باأللفاظ

  ".هي"ال أسم اإلشارة ويف البيت الرابع عشر إحالة إشارية تعود على اجلزائر باستعم

  )الطويل(":على رسلكم أيها العابرون"اإلحالة في قصيدة       

  رونَ ابِ لعَ ا اْ هَ يـُّ أَ  مْ لكُ سْ ى رِ لَ عَ 

  ةُ مَ ائِ لنَ اْ  هُ تَ ارَ رَ شَ  يناَ فِ  ضَ ومِ يُ وَ 

  ..نْ اآلَ  ئهُ يِّ هَ أُ  فٌ صْ نِ 

  اليةُ لعَ اْ  اَ و�َ هْ صَ  عرُ لشِّ ي اْ متطِ يَ فَـ  

  فاً رْ حَ  نِ ائِ ملدَ ي اْ ذِ وا هلَِ يدُ عِ أَ 
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  صاهْ ي عَ دِّ وا جلَ يدُ عِ أَ  

  خْ موُ لشُّ ا اْ ذَ هَ 

  يحدِّ لتَّ ا اْ ذَ هَ 

  1عَ اِر وَ لشَّ ي اْ ذِ ى هَ رَ  أَ ىتَّ حَ 

" وهذا من خالل إستعمال الضمري" العابرون"يف السطر األول إحالة داخلية بعدية حتيل إىل كلمة  

يف السطر الثاين إحالة قبلية  ،وهي متكررة يف القصيدة ستة مرات" أي"املتصل بأداة النداء" اهلاء

  "ويناألسكت هذا الكالم الذي حيت..دعوين:"املذكورة يف بيت سابق له وهو" الكالم"للفظة 

ويف السطر الرابع إحالة داخلية قبلية  "نصف"يف السطر الثالث إحالة داخلية قبلية أيضا للفظة  

وهذا من خالل " ستشكل ما قد تبقى من األجبدية:"للفظة األجبدية املذكورة يف سطر سابق هو

سم االشارة ويف السطر الذي يليه إحالة إشارية باستعمال ا" صهوة"املتصل بلفظة " اهلاء" الضمري

ويف السطر الذي يليه إحالة داخلية  ،وهي إحالة بعدية" املدائن"الذي يدل على كلمة " هذي"

يف السطرين هذا ’" عصا"املتصل بكلمة " اهلاء"واليت يدل عليها الضمري" جدي"قبلية للفظة 

 ،لتحديا ’الشموخ "وكذا السطر األخري إحالة إشارية  بعدية تعود على " هذا التحدي،الشموخ"

  ".هذا وهذي"بواسطة أمساء اإلشارة"الشوارع

  

  

  

  

                                                           

.60 ،55ص ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة،طارق ثابت،- 1  
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وأداة من أدوات حتقيق ،صورة أخرى من صور التماسك النصي هو :االستبدال  - 2       

وهو عملية نصية داخلية تبىن عن طريق تعويض عنصر لغوي بعنصر لغوي آخر ،االتساق النصي 

من مظاهر اتساق  أو عبارات وهوجمية تقوم بين كلمات واالستبدال عملية نحوية مع"

وهو يف هذا شأنه شأن   1"النصوص نظرا لعالقته القبلية بين عنصر متأخر وعنصر متقدم

أنه يختلف عنها في كونه في المستوى  إال" ميثل مظهر من مظاهر اتساق النص  اإلحالة

تعد عالقة  عالوة على كونها رابطا لغويا اإلحالةالمعجمي بين كلمات وعبارات في حين أن 

اليت تكون فيها العالقة عالقة تطابق  اإلحالةوعلى عكس 2" معنوية تقع في المستوى الداللي

استبدال امسي  ،فان العالقة بني املستبدل واملستبدل منه عالقة تقابل واالستبدال ثالثة أقسام 

  ستبدال فعلي واستبدال قويل وا

هو استعمال ألفاظ مكان أمساء وردت يف موضوع ما سبق ذكرها من :  االمسياالستبدال  -أ

  واحدة و واحد و  أخرىو مثل آخر 

أو جمموعة ،عمل مكان فعل خاص،فعل (استبدال فعليك ويكون باستخدام الفعل - ب

  3) عمليات مبنية على أحداث

تعتقد أ�ا  هل رأيك باملسرحية اليت شاهدناها معا؟  ما"مثل ) ال،ذلك : (استبدال قويل - ج

    4"أظنها كذلك ناجحة يف نقد واقعنا االجتماعي ؟كانت 

أظن أن املسرحية اليت شاهدناها معا كانت :العبارة  إعادةفلفظة كذلك كانت بديلة عن         

 .واإلجيازناجحة يف نقد واقعنا االجتماعي وهنا يكون لالستبدال فائدة يف االختصار 

                                                           

.73،ص1،2010حماضرات يف لسانيات النص،مجيل محداوي،شبكة األلوكة،ط- 1  

.47الشعر والنثر،زاهر بن مرهون الداودي،ص الرتابط النصي بني- 2  

.50املرجع نفسه،ص- 3  

.50املرجع نفسه،ص- 4  
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وكان استبداال امسيا فقط حيث مل حنصي أي ،يكن بالشكل الكبريواالستبدال يف الديوان مل  

أما عن االستبدال االمسي فنجده يف قول الشاعر يف قصيدة ،وجود الستبدال فعلي أو قويل

  )املنسرح("عصماء"

  اءُ ــــــــــــــــحَ يْ فَـ  رِ لدهْ ح اْ ياَّ رِ  نْ مِ  ةً حيانَ رَ       فٍ لَ  كَ ِيف  اكِ جنوَ  نْ مِ  دُ عُ قْ يَـ  اسُ رَ وْ أَ     

  ءُ شيــــــــاَ أَ  ليومَ ك اْ يْ لَ ي إِ يدِ صِ ي قَ فِ فَ         ةً رَ ذِ عْ مَ  ونِ يُ مللْ اْ  لدِ  بَ ِيف  ماءُ صْ عَ     

   كاءُ بْ إِ  لُ وْ لقَ اْ  وَ يِيب ي حنِ دِ جيْ  ادَ ا عَ مَ           ِين دَ مْ غَ ا تَـ ا جرحً يَ  ةً اعَ رَ يَـ  يهٍ إِ     

  ءُ ــــــــــــــــــَــــ ملاواْ  ي جفَّ حربِْ فَ  راعُ ا يَ عفوً        ناَ دُ ائِ قصَ  تْ اتَ مَ  دْ قَ فَـ  راعُ ا يَ وً فْ عَ    

  1ءُ الَ ــــــــــــــــــــــــــشْ أَ  مَ وْ ليَـ  اْ ِيف رْ حَ فَ  راعُ ا يَ وً فْ      عَ ِين نُ كُ سْ تَ  اظُ فَ لْ ألَ اْ  تْ ادَ ا عَ مَ ا فَ وً فْ عَ 

مث يعود يف " أوراس"باسمحيث استبدهلا  يف البيت األول ،"عصماء"واالستبدال هنا لكلمة  

" يراع"يستبدهلا باسمواخلامس  ويف البيت الثالث والرابع ،"عصماء"البيت الثاين ويعطيها اسم

  ".القلم"وهو 

  )البسيط(" عودة القمر"أما يف قصيدة    

  :فنجد استبدال امسي يف البيت

  2ارً خْ ي فَ شِ ا متَْ يهً ي تِ شِ متَْ        تْ فَّ زُ  دْ قَ  وسٍ عرُ كَ   تْ ادَ عَ 

  ".متشي فخرا"و"متشي تيها"وهو بني لفظيت   

  )املتقارب("دعيني"يف قصيدة      

  :يف قول الشاعر" تأىب رموشك"و" رفكحيلو لط"جند استبدال امسي بني  

                                                           

.20- 19ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة،طارق ثابت،ص - 1  

.27املرجع نفسه،ص- 2  
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  1ناَ عَ ذْ تَ  نْ أَ  كِ موشَ  رُ َىب أْ تَ وَ       يلَ قِ تَ سْ يَ  نْ أَ  كِ فِ طرْ و لِ لُ حيْ وَ  

  )املتقارب("بوح أخير"كذلك من قول الشاعر يف قصيدة     

  2راً هْ طُ وَ  اءً قَ نَـ  زِ جاَ حلِ اْ  لُ ثْ مِ وَ        ءً فاَ صَ  اقِ رَ لعِ اْ  لُ ثْ مِ  كِ اَ نيْ عَ فَـ 

  ".صفاء ونقاء"واالستبدال هنا بني لفظيت  

  )الكامل("عيناك"أما االستبدال  يف قصيدة     

قول يف " خارطيت،مملكيت،واحة خنل"وألفاظ"أغنية احملزون"فامسي هو اآلخر وكان بني لفظة 

  :الشاعر

  غماً ا نَ ا�َِ حلْ ى أَ لَ عَ  تُ سجْ نَ  دْ ا قَ هَ        ــــــــــــبِ عَ تَـ  نْ مِ  ونِ ـــــــــــــــــــــــزُ حملْ اْ  ةُ يَّ نِ غْ أُ  ناكِ يْ عَ 

  اــــــــــــــــــــمَ سَــ  اءُ وَ تِ اسْ وَ  رارُ ضِ واخْ  ةٌ قَ رْ زُ فَـ        هٌ بَ ا شَ ـــــــاهلَ مَ  ـــــــــــــــــــــــــلٍ خنَْ  ــــــــــــةَ احَ وَ  ناكِ يْ عَ 

  اـَــــ ـــــــــــــمُـ هلَ  ــــــــــمٍ تَـ نْ  مُ ينِّ أَ ا بِ فيهَ  نتُ لَ عْ ا      أَ بــــــــــــــــــــدً ا أَ ــــــهَ تُـ عْ ايَـ  بَ ــــــــكِيت لَ ممَْ  كِ ــــــــــــناَ عيْــــ 

   3ــــا ـــــمً سَ قَ  ،انتهَ لَ عْ أَ .. يتطَ ارِ خَ  ناكِ يْ عَ       ياً نتمَ مُ  تُ رْ صِ  دْ ا قَ هَ ..نَ آلَ  اْ ِيت يلَ ا حِ مَ 

  )الكامل("أجنحة الرفض المطلق"ل يف قصيدة االستبدا 

  :وذلك يف قول الشاعر" هربا وفرارا"وكان االستبدال بني لفظيت 

  ...يضِ ملاَ اْ  عِ جَ وَ  نْ ا مِ بً رِ هَ 

  4...تِ آلَ اْ  يبِ نِ أْ تَ  نْ مِ  اراً فرَ  

                                                           

.29املرجع السابق،ص - 1  

.31املرجع نفسه، ص   2  

.33،34املرجع نفسه،ص - 3  

. 35املرجع نفسه،ص - 4  
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  )الكامل("جراحال"قصيدة االستبدال يف    

  :يف هذه القصيدة استبدال امسي وفعلي يف البيت 

  1مُ ماَ لغَ اْ  ادَ ا جَ مَ  وَ ِيب حُ سُ  تْ رَ طَ مْ ا أَ ا     مَ هَ نـَّ أَ  مُ لَ عْ يَـ  رِ لبحْ اْ  جُ وْ مَ فَ ،هٍ آَ 

  ".سحيب الغمام"واالمسني" جاد،أمطرت"وذلك بني الفعلني

  )الكامل("همسات على ضفاف الحبّ "قصيدة       

  :وذلك يف قول الشاعر" حسناء،نسمة،بيضاء"وألفاظ" اجلزائر"واالستبدال كان بني لفظة 

  2ابينَ سْ تَ  ءَ ناَ سْ ا حَ يَ  رِ عْ لشِّ اْ  ةَ مَ سْ نَ  قي        ياَ فُ  أُ ِيف  ضاءَ يْ ا بَـ ائَر يَ زَ ٍه جَ آَ 

  :استبدال فعلي يف قول الشاعر’"على رسلكم أيّها العابرون"ويف قصيدة  

 ي اْ يدِ صِ ي قَ قِ َال ي أُ لِّ عَ لَ      
ُ
  ةلَ مَ سْ  البَ ِيف  رْ امِ غَ مل

 اْ  لَ كْ شَ  فُ ادِ صَ ي أُ لِّ عَ لَ      
َ
  3.نْ ائِ دَ مل

  ".وأصادفأالقي :"واالستبدال كان بني  

  

    

  

  

                                                           

.44املرجع السابق، ص - 1  

.51ص’املرجع نفسه  - 2  

.56ص’املرجع نفسه  - 3  
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ات البالغية األسلوبية والنحوية وهو من القضايا اليت تطرقت هلا الدراس: الحذف  -3      

حبيث وحيقق احلذف عالقة قبلية  ، تتم داخل النصوجنده أيضا من مظاهر االتساق النصي اليت ،

 "ديبوجراند"ويعرف . ما سبق ذكره  إىلالعنصر احملذوف من خالل العودة  إىل القارئيهتدي 

هو استبعاد العبارات السطحية التي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في :"احلذف بقوله

عمرو بن معري  "وكمثال يقول 1" قصةالذهن أو أن يوسع أو أن يعدل بواسطة العبارات النا

  ):الكامل("كرب

  ا دً ا و�ْ عبً كَ   ازلُ ك                منَ ذاَ  ومَ يَ  إين لتُ قُ وَ       

   اا وقد� لقً وا حَ مرُ نَّ تَـ               ديدَ وا احلَ لبسُ  إَذا مُ قوْ      

  دون قوله هم قوم " قوم"اسم قبيلتني مها كعب و�د واستأنف البيت الثاين ب فذكر    

  2".هم "فاحلذف هنا كان للضمري

فيما .يف كون االستبدال يرتك أثرا مبعىن يرتك ما يدل عليه ،وخيتلف احلذف عن االستبدال       

 ،سبق ذكره  يف النص من خالل ما إليه القارئيهتدي  وإمنا،احلذف ال يرتك أثرا يدل عليه 

،فإ�ما فعال القويل لي وعاالمسي والفاالستبدال : ثالثة أقسام كما قسم الباحثان االستبدال "و

  3"نفس الشيء بالنسبة للحذف

  "القبعة "فاحملذوف يف هذا املثال هو  ،هذه هي األحسن .أي قبعة ستلبس :ومثال األول 

  .نعم كنت أسبح :من قوله  بدل،؟ نعم فعلت هل كنت تسبح :ومثال الثاين 

   .والقصد مثنه مخس جنيهات  .مخسة جنيهات؟كم مثنه   :ومثال الثالث

                                                           

.301النص اخلطاب اإلجراء،دي بو جراند،ص- 1  

.232في اللسانیات  ونحو النص،إبراھیم خلیل،-
2
  

.22لسانیات النص، محمد خطابي،ص-
3
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واالستبدال يف عناصر االتساق الداخلي للنص هو عدم  واإلحالةواالختالف البارز بني احلذف 

  .ف ووجود أثر يدل على احملذ

  :وتفصيله كاآليت واحلذف يف الديوان كان بشكل قليل

  :ولقد جاء يف مخسة مواضع: )الكامل("بداية"قصيدة الحذف في 

  ِين اِمسُ قَ يُـ  فَ رْ حلَ اْ  تُ ركْ تَ  آلنَ اْ 

  ...لِ يْ للَّ اْ  تَ فاَ رَ طَ ...اِيت ذَ 

  ...رْ تُـ سْ ا أَ مَ وَ ...ونْ نُ ملكْ ي اْ مِ لَ أَ 

  رْ طِ متُْ  يْ ا كَ انَ مسََ  يهِ دِ أهْ 

  ،...يمِ أُ ... ِيب أَ  ديهِ هْ أُ 

  1اسِ لنَّ اْ  لَّ كُ 

كذلك حذف ".أملي املكنون"و"طرفات الليل"وذلك مع لفظة" يقامسين" فاحلذف كان للفعل 

  ".كل الناس"و" أمي"مع لفظيت " أهديه"الفعل 

وهو حذف ،وكان يف موضع واحد ، )السريع("شهقة االنعتاق األخير"الحذف في قصيدة 

  :مع لفظة وجعي وذلك يف قول الشاعر"  يا"حلرف النداء

  اِيت نَّ ا أَ يَ وَ ...،.. يعِ جَ وَ ..ِيت قَ رْ ا حُ ي       يَ مِ  دَ ر ِيف مسافِ لُ اْ  أُ مَ لضَ ا اْ هَ يـُّ ا أَ يَ 

كان هو اآلخر يف موضع واحد وهو حذف   )املنسرح("عصماء"الحذف في قصيدة  

  :من الشطر األول من البيت" يراع"لالسم

                                                           
.09المرجع السابق،ص-

1
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  ءُ َال أشْ  ومَ ليَ  اْ ِيف حرْ فَ  راعُ ا يَ وً فْ         عَ ِين نُ كُ سْ تَ  ظُ فاَ لْ األَ  تْ ادَ ا عَ مَ ا فَ وً فْ عَ  

  :فكان املواضع التالية)البسيط( "عودة القمر"أما قصيدة 

  ارً ي حبَْ حرائِ صَ  رَ يـَّ صَ  دْ ي      قَ مِ الَ حْ أَ  قَ انَ عَ  كِ ابُ رتُ فَـ 

  راً سفْ  راً فْ ا سِ هَ قَـ رَّ حَ  دْ ا      قَ ــــــــَــــ منائِ زَ هَ  لَّ كُ   قَ زَّ مَ  دْ قَ 

  ارً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ شِ  اغٍ  بَ ِيف  رَ جَّ فَ  نْ      إِ ىنَّ ا غَ إذَ  فِ رْ للحَ  هٍ آَ 

  ارَّ ــــــــــسُ  دْ قَ ،ايدً هِ شَ  اتَ مَ  وْ أَ      مْ يهِ اسِ رَ كَ   لَّ كُ   مَ طَّ حَ  نْ إِ 

  ارً حْ ل سِ  بَ اًال مجَ  يضُ فِ تَ وَ       ناَ قُ انِ عَ تُـ  حِ بْ لصُّ كاْ   تْ ادَ عَ 

  راَ ــــــطْ عِ ا دَ غَ  بَ رْ لتُـ اْ  نَّ كأَ ي     لَ رِ ا تسْ هَ ائحُ وَ رَ وَ  تْ ادَ عَ 

  ارً ـــخْ ي فَ شِ ا متَْ يهً ي تِ شِ متَْ      تْ فَّ زُ  دْ قَ  وسِ رُ عَ كَ   تْ دَ عاَ 

  راَ ـــــــــــــسْ لإلوَ  هللاِ  تْ ادَ عَ         راجِ معْ لِ باْ وَ  هللاِ باْ  تْ ادَ عَ 

   1راَ ــــــــــــمْ ا أَ هلَ  اهللاُ فَ  تْ ادَ عَ      ناَ تَ بَـ رْ تُـ  لَ مِ حتَْ  يْ كَ   تْ ادَ عَ  

أما يف البيت الثاين ’حيث حذف يف البيت األول من الشطر الثاين " فرتابك"فاحلذف كان لالسم

يف بداية الشطر "  آه للحرف"يف البيت الثالث والرابع فحذفت لفظة ،فقد حذف من الشطرين

  .وحذفها يف بداية الشطرين يف البيت الرابع’الثاين من البيت الثالث 

واليت ذكرها الشاعر يف ،يف بداية كل بيت" آليات"فقد حذفت لفظة 5،6،78،9أما يف األبيات  

  ).ةرَّ لدُّ اْ وَ ( تْ ادَ عَ )تياَ آلَ (       وَىب طُ ،انينَ ماَ  ألَ وَىب طُ :قوله

                                                           

.25،28،ص السابق املرجع - 1  
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فكان يف موضع واحد وهو ) الكامل("همسات على ضفاف الحبّ "الحذف في قصيدة 

  :يف قول الشاعر" هو"حذف للضمري املنفصل

  1.يناَ قِ تسْ  ادِ جمْ ألَ اْ وَ  ةِ بوَّ ألُ اْ  ضُ رْ ا       أَ لت هلََ قُ ي فَـ سِ فْ نَـ  إَىل  ؤالُ لسُ اْ  ابَ نَ 

  :وكان يف قول الشاعر) الطويل("على رسلكم أيها العابرون"الحذف في قصيدة  

  اينَ وِ تَ ي حيَْ لذِ اْ  مْ ذا الكَال هَ  تَ كِ سْ ألُ ...وِين عُ دَ 

  يوِ عْ يَـ  لَّ ي ظَ لذِّ اْ  ذاَ هَ وَ  

  "هذا"يف السطر الثاين بعد  اسم اإلشارة ،فاحملذوف هنا هو لفظة الكالم

وتفادي التكرار الذي قد ،فاحلذف وعلى رغم أنه كان قليل إال أنه ساعد على حتقيق االتساق    

  .يكون معيبا للنص

  

  

  

  

     

  

  

  

                                                           

.54املرجع نفسه،ص- 1  
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وليست  ،لقدم مت التطرق هلا منذ ا وإمناهو ليس بالقضية احلديثة الدراسة :  الوصل - 4     

أما اجلذر النحوي فهي تعترب من  ،جند هلا جذورا حنوية وبالغية  إمنا ،قضية لسانية حديثة 

فنجد العديد من الدراسات اليت  ،أما من الناحية البالغية ، صحيحةاألدوات اليت جتعل الرتاكيب 

بينها ربط متتالية من اجلمل  إالتطرقت هلا خاصة يف احلديث عن النظم وخمتلف النصوص ما هي 

وهذا الربط هو وصل بني ،كانت مجلة مرتابطة بعضها  ببعض   إذا إالوارتباط وال يعترب النص نصا 

 1" تحديد للطريقة التي يترابط بها الالحق مع السابق بشكل منتظم"فالوصل هو مل هذه اجل

إشارة موجهة نحو البحث في ال يتضمن "اإلحالة واالستبدال واحلذف والوصل عكس 

بل يبحث في العالقة التي يترابط فيها السابق مع ،ما سيأتي  فيما تقدم أو ،المفترض

اليت جتعل من النص كال متكامال  فهو من مظاهر االتساق النصي ميثل جمموعة الروابط 2"الالحق

   .لعطف العكسي والعطف الزمينو االعطف السبيب و اإلضايف العطف : وهو أقسام 

وتندرج ضمن المقولة العامة " الفاء"أو " الواو"يتم بواسطة األداتين ": اإلضايفالوصل  -أ

في الربط بين الجمل  التماثل الداللي المتحقق:ضافي عالقات أخرى مثل للوصل اإل

 أعني بتعبير آخر:وعالقات الشرح وتتم بتعابير مثل " بالمثل :"بواسطة تغيير من نحو 

……"3  

اليت تؤدي  االستدراكية وغريها من التعابري" لكن"مثل  يتم بواسطة أدوات :الوصل العكسي - ب

  4هو متوقع  وهو يعين عكس ما) ……،إالو  بيدو أن و غري (معناها مثل 

                                                           

.23،صالنص،اخلطاب ،واإلجراء ، ديبوجراند ا- 1  

لةعناصر االتساق واالنسجام النصي قراءة نصية تطبيقية لقصيدة أغنية لشهر أيار ألمحد عبد املعطي حجازي،حيي عبابنة ،آمنة صاحل الزعيب،جم-  2 

.528،ص2013،)2+1(،العدد29جامعة دمشق، ا�لد    

.23اخلطاب،حممد خطايب،صلسانيات النص،مدخل إىل انسجام - 3  

.61،ص1،2013،العدد40أثر النحو يف متاسك النص،عابد بوهادي،جملة دراسات،ا�لد- 4  
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العالقة املنطقية بني مجلتني وأكثر ويسميه  إدراكهو الذي ميكننا بواسطته : الوصل السبيب  - ج

فهذا النوع من الوصل يربط بني مجلتني أو أكثر تكون فيه ،األزهر الزناد بالربط اخلطي املنطقي 

  النتيجة تابعة للسبب 

  1"العالقة بين أطروحتين جملتين متتابعتين زمنيا  "يتجسد الوصل الزمين يف: الوصل الزمين  -د

املوجودة يف النص واليت تساعد على اتساقه فتجعل منه شكال  فالوصل من القرائن اللغوية

  .فالوصل هو جمموع األدوات اليت تربط بني مجل النص،فيه األول بالثاينيرتبط ،منظما

  :كاآليتويف تتبعنا ألدوات الوصل يف هذا الديوان جندها       

  نوع الوصل  عدد املرات املكررة فيها  أداة الوصل

  وصل إضايف  مرة  120  الواو

  وصل سبيب  مرة 33    الفاء

  وصل عكسي  مرات 30  إنْ 

    مرتني 20  مث

    مرات05  أو

    مرة17  من

    مرات 03  إىل 

    مرة 12  يف

    مرات 09  الالم

    مرات 07  الباء 

                                                           

.23،24لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب،حممد خطايب،ص- 1  
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    مرة 29  قد

    مرات 05  يا

    مرات08  كي

  

باإلضافة إلة " إن"واحلرف  " و الفاء،الواو"فأغلبية الوصل يف هذا الديوان كانت حبريف العطف 

  ."مث،أو،من، إىل،يف، الالم، الباء: "وجود أدوات وأحرف أخرى ساعدت على الوصل وهي كاآليت
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  :االتساق المعجمي  - ب  

ويتحقق االتساق املعجمي بني املفردات أو األلفاظ عرب ظاهرتني ،التساق النوع الثاين من هو ا

  "التضام"و" التكرار:"لغويتني مها 

أو عنصر ،شبه مرادف  أو ،لعنصر معجمي أو ورود مرادف له إعادة "هو: التكرار  -أ

السابق مبعىن  إىل اإلحالةوهذا النوع من التكرار يعد ضربا من ضروب  ، 1"أو اسما عاما،مطلقا

الجملة أو الفقرة وبالتالي بين "،ومن مث حيدث السبك بينهما ،أن الثاين منهما حييل على األول 

 إحالةأي أن التكرار هو ورود عنصر على شكل  2"الوارد فيها الطرف األول من طرفي التكرار

مرادف أو شبه  إيرادقد تكون عن طريق  اإلعادةوهذه ،هلذا العنصر   اإلعادةالسابق بواسطة  إىل

مجموعة صغيرة من عامة ال باألسماء المؤلفانيقصد "و،رادف أو عنصر مطلق أو امسا عاما م

وما شابههما ) اسم الواقع ) (اسم المكان) (اإلنساناسم (معممة مثل إحالة األسماء لها

  3")……الشخص ،الناس (

القبلية والبعدية حيث يعرفه  اإلحاالتيف قواعده األربعة يرى أن التكرار يشمل " "شارول"أما 

ذلك من وقع شعري  يحدثهومعانيها على امتداد الخطاب وما  األلفاظ تكرار"على أنه 

  4" واحدة بما يصنع من الخطاب لحمةقبلها وبعدها  اإلحاالت إلىيتحول 

  : املثال التايل  "داي ورقية حسنهالي" ووضع كل من

يف اجلملة الثانية حييل ) ها(فالضمري .ضعها يف صحن مقاوم للنار ،أغسل وانزع ست تفاحات "

  ،حييل إليه ما إىلبالعودة إال  هذا الضمري يف اجلملة األوىل وال ميكن تفسري) ست تفاحات (  إىل

  . و�ذا يكون هناك ارتباط بني اجلملتني األوىل والثانية 

                                                           

.24مدخل إىل إنسجام اخلطاب،ص،لسانيات النص - 1  

.79عبد ا�يد،صالبديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية،مجيل - 2  

.25املرجع السابق،ص- 3  

.50،ص2،2009األردن،ط اس،عامل الكتب احلديث،أربد،لسانيات النص حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري،أمحد مد- 4  
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السبك فإنه ميكن أن  إىلواليت أدت بدورها ،القبلية  اإلحالةقد قام بوظيفة ) ها(وإذا كان الضمري 

  : تكرار وذلك كالتايل يقوم �ذه الوظيفة ال

ففي هذا املثال الذي   1"ضع التفاحات الست يف صحن مقاوم للنار،اغسل وانزع ست تفاحات 

مما  ،من خالل تكرار كلمة تفاحات  ،اق قق االتسحتَ  ،" رقية حسن هاليداي و"قدمه كل من 

جعلنا نقول أن التكرار املعجمي واحد من وسائل االتساق كما وأن التكرار وسيلة للتأكيد على 

  . والتكرار أربعة أقسام  ،الدور املهم للفظة اليت تكررت داخل النص 

ومثاله يتبني جلندب بن  ،ص للعنصر دون تغيري فيه هو التكرار احمل:  التكرار التام –أ      

  ):الكامل(عمار

   تْ ـــــوأمت ريتْ ث عُ بْ وب خُ نُ جبَ     ***** ُجْنُدب       ةَ ناقَ  أنَّ  اذلُ وَ لعَ اْ  مَ عَ زَ       

  2تْ ــــــلَ دَ وَ  جلَُّ  نَ لْ قُـ  ،ة يَ ادسّ لقَ باْ *****  ا       هَ اخَ نَ مُ  رأيتَ  وْ لَ  اذلُ وَ عَ لاْ  بَ ذَ كَ       

مثال ذلك قوله تعاىل﴿ األصليةيتها نهو التكرار للفظة مع تغيري يف ب:  التكرار الجزئي - ب  

           ﴾   " 38النجم"  

 

 "يف قول هو تكرار بإيراد مرادف أو شبه مرادف مثال:  تكرار المعنى واللفظ مختلف - ج

   )املتقارب(" يالبحرت 

   باً ثيتَ سْ مُ  هُ تَ جئْ  ر إنْ حْ لبَ كاْ َو ******  ا      ارخً صَ  هُ تَ جئْ  ف إنْ يْ لسَّ اْ كَ فَ    

  3.اللفظ خمتلف أنحتمالن معىن واحد وهو طلب املساعدة إال "ومستثيبا،فكال من كلميت صارخا 

                                                           

.79البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية،مجيل عبد ا�يد،ص- 1  

.232يف اللسانيات وحنو النص،إبراهيم خليل،ص- 2  

.231ملرجع نفسه،صا- 3  
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فهي ...... ولد بنت الرجل املرأة : هي تندرج حتت اسم شامل مثل :  أسماء الشمول -د

  " اإلنسان"اسم شامل وهو  حتت جر تند

 انا ال أدري ما ،رأي هنري أن يستثمر أمواله يف مزرعة ألبان :  الكلمات العامة ومثالها - ه

  1.ه هنري يف اجلملة األوىل إىل مارآعامة وقد أحالت  "فكرة" فكلمة ،بالفكرة  إليهلذي أوحى ا

  :ويف اجلدول اآليت إحصاء للتكرار و أنواعه يف  الديوان    

عنوان 

  القصيدة

تكرار 

  الكلمة

عدد املرات 

  املكررة فيها

تكرار 

  اجلملة

عدد املرات 

  املكررة فيها

عدد املرات   تكرار البيت

  املكررة فيها

سأقول -  03  برغم  بداية

  الشعر لكي

سأقول -

  الشعر

  اآلن فقط-

02  

  

03  

  

03  

    

  األرض   يا أبيت

  والدة 

  الصوت 

  قصائد

  شعر

  البحر

  اليوم 

  القوايف

04  

02  

02  

02  

05  

06  

02  

03  

  

قد عدت -

يا أبيت 

  بالنصر

عدت قد -

  من بعد

02  

  

  

06  

قد عدت -

يا أبيت 

  مرحتال

03  

                                                           

.79البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية،مجيل عبد ا�يد،ص- 1  
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سفرية 

  الذات

  طفل

  وطن

  أمه

  أبيه

03  

02  

02  

02  

        

شهقة 

اإلنعتاق 

  األخري

  كلمايت

  صوت

  القصيدة

  احلياة

03  

02  

03  

02  

  ماذا أقول

  إن ما عاد

02  

02  

    

  عصماء  عصماء

  احلب

  أوراس

  يراع

  يوم

06  

07  

02  

03  

03  

ها قد 

  علمت

  عفوا يراع

03  

  

03  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جّدنا  األغنية

  أرضه

  األسئلة

  التواشيح

  أشتهي

  السنبلة

  القرية

  الطري

11  

02  

02  

02  

06  

03  

02  

02  

  مل يبع-

  ما رأى-

03  

02  

أشتهي -

  أنين أرمسه

أشتهي -

  أنين أحلمه

أشتهي -

  أنين أعشقه

02  

  

02  

  

02  

  

      02  اآلن عرفتك  03  جسدي  عودة القمر
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  دمي

  احلرف

  عادت

  قلها

  اآلن

  طوىب

03  

05  

07  

02  

05  

05  

  آه للحرف

طوىب - 

  للحرف

02  

02  

ألنك       04  احلب  بوح أخري

وحدك 

  علمتين

03  

  رحت  عيناك

  الّشعر 

  عيناك

  سرت

  البحر

  قافييت

  سحرمها

  النوارس

  قمما

  أغنية

02  

03  

05  

02  

04  

02  

02  

02  

02  

02  

عيناك 

  متنحين

02      

أجنحة 

الرفض 

  املطلق

  أتساؤل

  الناس

  املاء 

03  

02  

02  

قد صرت   02  باع قداسته

  شهيدا

02  
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  02  حرف

إفضاءات 

يف أذن 

صاحبة 

  اجلاللة

  راح

  صوب

  جزائر

هوايا 

  حتاكيين

  أعطوا

02  

04  

02  

02  

02  

03  

      02  كما كنت

  اآلن  اجلراح

  قصائد

  الشعر

  أه

  البحر

  تسألوا

  النصر

  وطن

03  

05  

04  

04  

02  

02  

02  

03  

  مل يرتكوا

ما أضيع -

الكلمات 

  حني 

02  

02  

  

    

          03  أتراه  انكسار

  نزل املطر  05  عام من  02  وطن  معىن املطر

لو تعلمني 

حبيبيت معىن 

  املطر

02  

  

04  
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مهسات 

على 

ضفاف 

  احلب

  جزائر

  قصائد

  حسن

  األوراس

  جرجرة

  سل

  أرض

  احلب

  ا�د 

  حسناء

04  

03  

02  

06  

02  

04  

02  

02  

03  

02  

اهللا أكرب    02  آه جزائر

أوراس 

  أعزفها

02  

على 

رسلكم أيها 

  العابرون

  دعوين

  لعّلي

  هل

  مرت

  النهار

  تعشعش

  شوارع

  أعيدوا

  قليال

  ليلي

06  

02  

03  

04  

02  

02  

02  

04  

02  

02  

نصف -

  أهيئه

  أفتش عن-

  عقود من-

سنفرتق -

  اآلن

02  

  

02  

04  

02  

  

على 

رسلكم أيها 

  العابرون

  

06  
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 الكلمةفنجد تكرار ،ومن خالل هذا اإلحصاء جند أن التكرار ورد يف الديوان بأشكال خمتلفة     

  .وتكرار البيت إال أن تكرار الكلمة كان الغالب على الديوان ،وتكرار اجلملة

مثل  ،كما جند فيه التكرار باملعىن،كما ومشل التكرار بأنواعه وكان التكرار التام غالبا على النص   

  :الذل واخلزي يف قوله:"كلميت

  اَ ــــفيـــن نتْ سكِ أُ ...يهاَ فِ  لُ لذُّ اْ  نَ كِ سْ أُ وَ        ناَ ئدُ صاَ قَ  تْ اتَ ا مَ مَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ  تَّ دْ عُ  دْ قَ   

  1يــــــــــــناَ مِ رْ تَـ  يِ زْ للخِ  دناَ ــــــــائِ صَ قَ  تْ رَ        صاَ ـــــــــِيت بَ ا أَ يَ  يومَ لَ اْ  ـــــــــــــــراءُ عَ ا الشُ مَ  ،رُ عْ لشِّ اْ ا مَ  

  حتمالن نفس املعىن،"الذل واخلزي" فكل من كلميت

  :يف "إحياء وإمياء"_  

  ــــــــــــــاءُ إميَ وَ  ـــــــزٌ مْ  غَ ِيل  انَ ا كَ مَ طالَ وَ       هُ رُ كِ نْ أُ  فَ يْ كَ ،اوايَ ا هَ ذَ هَ  اءُ مَ صْ عَ       

  2اءُ حيَ إِ  بَّ احلُ  نَّ أَ بِ  تِ مْ لِ عَ  دْ ا قَ هَ      أَ طفَ انْ  دْ  قَ يبِّ  حُ ِيب سَ  حتَْ َال  اءُ مَ صْ عَ      

  :يف" البكاء،النحيب"_

  3اءُ كَ بْ إِ  لُ وْ لقَ اْ  وَ يِيب ي حنَِ دِ جيُْ  ادَ ا عَ     مَ دِين مَّ غَ ا تَـ حً رْ ا جُ يَ  ةً عَ راَ يَ  يهٍ إِ 

  :يف "الشذا والعبري"_   

  .باقًة للشذاَ واْلعبري

  :يف" مجاال و سحرا"،"الولد و الطفل"_  

  راً ـــــــــــــــــــَــــ بعَ  ئَ مللْ اْ  هِ نيَ يْ عَ  نْ ي       مِ لباكِ اْ  لدِ لوَ اْ  ءِ الَ شْ أَ  نْ مِ 

                                                           

11،12،صديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة ،طارق ثابت،  - 1  

.18ص املرجع نفسه    -2  

.19املرجع نفسه،ص  - 3  
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  ارً جَ حَ  وْ ف أَ ذِ قْ ا يَـ اشً شَّ رَ          لَ ا محَ ذَ إِ  لِ فْ  للطِّ وَىب طُ 

  1ارً حْ سِ  لْ ؛بَ االً مجََ  يضُ فِ تَ ا        وَ نَ انقُ عَ تُـ  حِ بْ لصُ اْ كَ   تْ ادَ عَ 

  :يف" تفيضين،متنحين" _  

  .تزيدين عظما...متنحين       تفيضين أمال،عيناك متنحين اإلصرار

  :يف" هربا و فرارا"_  

 اْ  جعِ وَ  نْ ا مِ ربً هَ          
َ
  ياضِ مل

  2آلتِ اْ  نيبِ أْ تَ  نْ ا مِ ارً فرَ وَ           

  :يف " ا�مر واندثر"_  

  ةِ ايَ هَ لنـِّ باْ  نَ قَ يـَّ تَـ              

  رَ مَ ا�ْ فَ              

  ... ةِ ينَ زِ احلَ  ضِ رْ لألَ  ادَ عَ  دْ قَ              

  3رَ ثَـ ندَ اْ فَ              

  يف " اسقينا و أروي"_   

  يناَ قِ اسْ ،رِ عْ لشِّ ا اْ ا ذَ يَ  كَ رِ عْ شِ  يِ حْ وَ  نْ ا     مِ ـــــــــــنَ بُ قُـ رْ يَـ  اسُ رَ وْ ألَ اْ  تْ أَ رَ  دْ قَ وَ  التْ قَ 

 4اينَ رِ سْ نِ  ــــــــــارِ وقَ هلُ  اْ ِيف  دَ ـــــــــائِ صَـ لقَ و اْ مُ نْ تَـ      ةَ رَ رجُ جُ  ءِ ماَ سْ نَ  نْ مِ  ائدَ صَ لقَ اْ  وِ ارْ وَ 

                                                           

.26،27،صالسابقاملرجع  - 1  

.35،صنفسه املرجع  - 2  

.50املرجع نفسه،ص  - 3  

.51املرجع نفسه، ص  - 4  
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  :يف قوله)الكامل( " اجلراح"يف قصيدة " تصري،تستحيل"_   

  امْ  ركَ َىل إِ  يلُ حِ تَ سْ تَ  دُ صائِ لقَ اْ  نيَ ر        حِ اعِ شَ  رِ اتِ فَ ى دَ لَ عَ  دَّ شَ ا أَ مَ  لْ بَ 

  1ـــامْ طَـ  حُ إَىل  ريُ صِ ـــــئ تَ مللْ اْ  ـــهُ واتُ دَ ه         وَ ــــــربْ حِ وَ .. ــــــادُ قَ تُـ  هِ فِ رُ حْ أَ  يعَ مجَِ وَ 

جند التكرار مع التغيري يف بنية الكلمة إال أ�ا مل تكن كثرية يف ’باإلضافة إىل التكرار باملعىن  

  :الديوان  وتفصيلها كاآليت

  )البسيط(:"يا أبيت"يف قصيدة،انتشى ومنتشيا_  

  اينً ى حِ شَ نتَ اْ ا وَ يهً تِ  رُ حْ لبَ اْ  رَ شَ بْ تَ اسْ         فَ ِيت بَ ا أَ ر يَ عْ لشِّ اْ  تُ يْ وَ يف طَ واَ لقَ اْ  تُ ضْ خُ 

  2)ــــــــارينَ سْ ــــــم نِ غْ لرُ اْ  مَ غْ رُ  حُ مللْ اْ  رَ هِ زْ يُـ فَـ (ا        شيـــــــــــًــــ نتَ ْـ مُ  ءِ راَ هْ لزَّ  اْ ِيف  ــــرَ عْ الشِّ  عثَ بْ نَـ وَ 

  .يف قصيدة سفرية الذات" بكائه،يبكي،أبكي"_  

  )الكامل(".عودة القمر"يف قصيدة’"كربا’يكرب "_  

  ":أسقيك’ ’فتسقَني ،سقيتُ "_  

  اـــــــــرً بـــــــك مخَْ ِحبُ  تُ قيْ  سَ ينِّ ــــــأَ كَ         بَّ فيكِ حلُ اْ  بَ ذَ أعْ ا َ مَ  اهللاُ  كِ لَ 

  3راً عْ شِ  يكِ قِ سْ أَ ا وَ ب� حُ  نيَ قِ سْ تَ ي       فَـ دِ عنْ  ثكِ يُ دِ حَ  ،لوحيَْ  امِ الشَّ وكَ 

من خالل ربطه بني مجل هذا الديوان  ،النصي فالتكرار من األدوات اليت تساعد على التماسك  

كما دل   ،خاصة وأنه من األدوات اليت تظهر على سطح النص،كما حيقق اإلستمرارية الشكلية

وقد كان التكرار  ،التكرار يف هذا الديوان على تأكيد لكل موضوع تطرق إليه الشاعر وتوضيحها

                                                           

.46،صالسابق املرجع  - 1  

.12ص،املرجع نفسه - 2  

.31،32املرجع نفسه، ص - 3  
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من أشد مظاهر  حتقيق االتساق  ،النصيةوهذا النوع من التكرار يعتربه علماء ،للكلمة أكثر ورودا 

حيث ميكن القول " الّشعر والقصائد" ومن أكثر الكلمات ترددا يف الديوان جند كلميت ،املعجمي

كذلك جند تكرار ،أّن الشاعر جيعل منهما صلبا ملوضوعه،من خالل هذا التكرار هلذين الكلمتني

وهذا تأكيد من الشاعر ،"أيها العابرون على رسلكم" مثل قصيدة،عنوان القصيدة يف املنت واضحا

وعلى الرغم من قلته إال أنه كان مسامها    ،كما جند يف القصيدة التكرار باملرادف،على موضوعه

والرتادف الذي وظفه الشاعر يف الديوان يدل على  ،يف بناء الفكرة األساسية لبعض القصائد

  .ذخريته املعرفية و املصطلحية 
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  :التــــــــــضام           

م هو وجود عناصر تضاأو تضمني بينهما مما يعين أن ال يقصد �ا عناصر لغوية بعالقة الزم       

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو "بأنه  "خطايب"يكون أحدمها متضمن يف اآلخر ويعرفه  

تي تحكم هذا التزاوج ة اليارتباطها بحكم عالقة من العالقات والعالقة النسق إلىبالقوة نظرا 

�ار و ليل  ،خري وشر . ولد و بنت ": مثل  1".هي عالقة التعارض والتضاد ،في خطاب ما

كن أن مي إال أنه ال ،خطاب ما قد يكونا يف  ،األمثلة السابقة فكل زوجني من  "موت حياة و

  .وجودمها يف خطاب ما يسهم يف نصيته  أن إال ،يكون حتت عنصر إحايل واحد 

اجلزء أو عناصر من نفس القسم العام   - اجلزء أو اجلزء -وهناك عالقات أخرى مثل الكل       

  2).ومها عنصرين من اسم عام هو التجهيز ( كرسي طاولة 

": ومن عالقة اجلزء بالكل قوله تعاىل               

                            

                         

                           

                           

         "  . ة األوىل اخلبز موجودة يف اآليفلفظة  37-36يوسف

  .يف اآلية الثانية جزء من الطعام املوجود 

                                                           

.25صلسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب،حممد خطايب،- 1  

.25املرجع نفسه،ص - 2  



 الفصل األول                                                                    االتساق وأنواعھ 
 

63 
 

ال جند أنه ورد بالشكل " إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة"وبالعودة إىل التضام يف ديوان       

  :وتفصيله كاآليت ،إال أن وروده ساعد على  حتقيق االتساق ،الكثري

  ".اإلنعتاق األخريشهقة "يف قصيدة . املمكن ≠املستحيل_

  .احلياة≠املوت"لفظيت  ويف،"األغنية"يف قصيدة.املســـــاء ≠الصبـــــــاح _

  ".سرا وجهرا"وأيضا يف لفظيت ،"عودة القمر"يف قصيدة .معراج ≠إسراء_

  ".أجنحة الرفض املطلق"يف قصيدة ". أحيا ≠أمتاوت_

  ".بوح أخري"يف قصيدة . الظالم ≠األنوار_

  ".بوح أخري"يف قصيدة ". النهار ≠الليل"

  ".على رسلكم أيّها العابرون"يف قصيدة ".النهار ≠الليل"_

  :ويف الديوان أيضا عالقة اجلزء بالكل يف ،ة لعالقة التضادهذه األمثل 

  :يف قوله" أجنحة الرفض املطلق"قصيدة   

  .اتٍ قَ  نْ مِ  اتٍ فتَ  كَ ِين غُ ضَ متَ وَ 

يف قوله يف " صخر البوادي"كذلك جندها يف لفظة،الطعاموهو " قات"جزء من "فتات"فلفظة 

  ":إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة"قصيدة

  كِ بالَ وا جِ سُ رَ وَ  ،يادِ وَ لبَـ اْ  رَ خْ صَ ى     وَ ارِ حَ لصَّ  اْ اِيف فيَ  مْ اهُ مَ دِ  نْ وا مِ قُ سَ 

  :أيضا عالقة اجلزء بالكل وذلك يف البيت" جراح"يف قصيدة .فلفظة صخر جزء من البوادي

  امْ مَ لغَ اْ  ادَ ا جَ مَ  وَ ِيب حُ سُ  تْ رَ طَ مْ ا أَ ا     مَ هَ نـَّ أَ  مُ لَ عْ يَـ  رِ حْ لبَ اْ  جُ وْ مَ فَ ،هٍ آَ 

  :وأيضا يف قوله. فاملوج جزء من البحر’"موج والبحر"وذلك بني كلميت   
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ويف . فالسطور جزء من الرواية" على رسلكم أيّها العابرون" من قصيدة،الفاعلة متحو سطور روايتنا

َداِئُن أُْرُجوَحًة ْللُبَكاءِ : قوله
َ
  َتِصُري ْامل

  َوبـَْنيَ اْلَشَوارِع َواْلطُرُقَاتْ  

  ". املدائن"اليت متثل جزء من " الشوارع والطرقات"  عالقة جزء بالكل بني ففي هذين البيتني 

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  :الفصل الثاني

  :االنسجام وآلياته

  تعريفـــــــــــــــــــــــــــــه :المبحث األول

  .لغة-أ  

  .اصطالحا-ب           

  .آلياته:المبحث الثاني       

  السياق وتوظيفه في الديوان- أ     

موضوع الخطاب وتوظيفه /البنية الكلية- ب

  الديوانفي 
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  : تعريف االنسجام : المبحث األول 

سجمت العين الدمع والسحابة "   "لسان العرب"جاء يف : التعريف اللغوي    -أ        

 1". وهو قطران الدمع وسيالنه والسجم الدمع لماء تسمجه سجما وسجوما وسجمانا ا

يف التعريف اللغوي تأخذ معاين السيالن والقطران وهي نفس املعاين اليت جندها يف  "سجم"فمادة 

 ’العين وسجمته  ’ككتاب   ’سجم الدمع سجوما وسجاما "حيث جاء فيه  "القاموس احمليط"

والسحابه الماء تسجمه سجما وسجوما وسجمانا قطر دمعها والسجم بالتحريك الماء 

                                                                      2" وسجم عن األمر أبطا ،...لدمع وا

  :التعريف االصطالحي-2             

نسجام ن لالإت الربط والسالمة اللغوية للنص فكانت خاصية االتساق قد حقق  إذا           

ات النص واالنسجام هو املعيار الثاين الذي اعتمدت عليها لساني ،النص /فائدة لقبول اخلطاب 

 يعود كان يف االتساق  فإذا،كم يكون منطلقه من قبل القارئ هذا احليف احلكم على نصية النص ؛

 يف ان للمتلقي دور فإ،واألدوات لتحقيق الربط يف النص يف وضع الوسائل لدور لصاحب النص ا

أداة من أدوات التماسك النصي  ولكنه بدل واالنسجام  ،حتديد مدى انسجام النص من عدمه 

 .جنده يوظف أدوات أخرى مرتبطة بالنواحي الداللية للنص أن يكون على سطح  اللغة 

تأويل كل جملة "  :بأنه "نوال اخللف"ويقوم االنسجام على التأويل حيث تعرفه الدكتورة  

ربط مجل لعلى عكس االتساق الذي يوظف أدواته ف 3" ي قبلها وبعدهامفردة بتأويل الت

نسجام يوظفها لتحديد داللة جند اال ،سابقة لالحقة أو الحقة لسابقة يف سطح النص 

  "vandijk"وهذا التأويل يسميه فان ديك    .مجلة سابقة ألخرى الحقة أو العكس

                                                           

.280لسان العرب،ابن منظور،ص،- 1   

أبادي،إشراف حممد نعيم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة،بريوتقاموس احمليط،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز -  2 

.1119،ص1،2005لبنان،ط   

.36االنسجام يف القرآن الكرمي،نوال خللف،ص- 3  



  نسجام وآلیاتھاال                                                                    الثانيالفصل 
 

67 
 

أو القضايا بمعزل عن الجمل والقضايا أي أننا ال نؤول الجمل " باسم الداللة النسبية 

يف ربط دالالت النص   اإلحالةفاالنسجام مثله مثل االتساق يعتمد على   .1"السابقة

  خروحتقيقها يف النص فهو اآل إظهار االستمراريةيعمل على –االنسجام –كما وجنده 

الداللية التي ونعني االستمرارية ،معيار يختص باالستمرارية المتحققة في عالم النص "

  2"تتجلى في منظومة المفاهيم والعالقات الرابطة بين هذه المفاهيم

إىل اجلانب اجلانب الشكلي ،رية الداللية هو جتاوز االنسجام ومعىن االستمرا               

وسائل داللية في المقام األول وتتمثل في بنية "وتتحقق هذه االستمرارية من خالل  ،الداليل

لطرق الترابط بين تراكيب ربما تبدو غير  إيضاحاتقدم  ،على المستوى العميق للنصعميقة 

  3" متسقة أو مفككة على السطح

خالل وسائل داللية توضح من خالل الرتابط بني  اخلطاب من/فاالنسجام هو حتليل للنص 

كون من التحليل ي وهذا،مفككة ال اتساق بينها وال انسجام  إ�االرتاكيب اليت تبدو للوهلة األوىل 

حبيث يؤول القارئ أو السامع .لعنصر التأويل  إتباعهقارئا من خالل م قبل املتلقي سامعا كان أ

  .النص الذي بني يديه من خالل ربطه باملقام الذي قيل فيه،وتأويل للموضوع الذي يعاجله

ن هناك إ" R.Hasanورقية حسن  M .R.K Holidayهاليداي "ويرى كل من        

وهذا العنصر اآلخر ،آخر يكون ضروريا لتفسير هذا النص عالقة معنوية بين عنصر وعنصر"

  4". عن طريق العالقة التماسكية إالنه ال يمكن تحديد مكانه أغير ،يوجد في النص 

  

  

                                                           

.36لسانيات النص مدخل النسجام اخلطاب،حممد خطايب،ص 1  

75الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب،خليل بن ياسر البطاشي، ،ص- - 2  

.65نصي بني الشعر والنثر،زاهر بن مرهون الداودي،صالرتابط ال- 3  

.22،اتساق وانسجام النص الشعري احلديث،قصيدة حبيبيت تنهض من نومهاأمنوذجا،غنية لوصيف  -4. 
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  آليات االنسجام :2المطلب         

اخلطاب من عدمه هذه اآلليات /ولالنسجام آليات يتحدد من خالهلا مدى انسجام النص   

  : هي

   :السياق - 1

فهو االنزالق من المستوى "خطاب ما /وهو قي أبسط تعريفاته الظروف اليت رافقت إنتاج نص 

وزمن النص ،فالمرسل والمتلقي ،التحليلي إلى مستوى آخر يتعلق بظروف إنتاج الخطاب 

  1".والحالة النفسية للمرسل أو المتلقي كلها عوامل محددة للسياق إنتاجهن ومكا،

دراسة النص  إىلعد املستوى التحليلي الداخلي للنص وترابطه الشكلي ننطلق يف عنصر السياق فب

واليت يعد فيها كل من املرسل واملتلقي واملكان والزمان أهم العناصر املساعدة ،من الناحية اخلارجية 

محلل الخطاب ينبغي أن يأخذ "أن  إىل" براون ويول"على هذه الدراسة حيث يذهب كل من 

السياق الذي يظهر فيه الخطاب والسياق لديهما يتشكل من المتكلم  االعتباربعين 

   2"مان والمكان ألنه يؤدي دورا فعاال في تحليل الخطابوالز ) القارئ(الكاتب والمستمع ،

حىت يتسىن ، إلنتاجهفلتحليل النص أو اخلطاب ينبغي أن حياط به وبكل الظروف املرافقة       

  :ولقد ورد لفظ السياق مرادا به املعاين اآلتية ،للقارئ فهم املتكلم وفك الغموض 

  تتابع الكلمات في الجمل أو الجمل في النصوص  -أ"

  المقام الذي يصاحب الكالم  -ب

ذلك ما  إلىالقصة أو الظروف الخارجية الذي يمكن فهم الكالم على ضوئها مضافا  -ج

   3".يستفاد من المقال

  وسياق املوقف والسياق الثقايف سياق لغوي : والسياق أنواع        

                                                           

.110االنسجام واالتساق النصي املفهوم واإلشكال،محودي السعيد،جامعة املسيلة،اجلزائر،ص- 1  

.52اخلطاب،حممد خطايب،صلسانيات النص مدخل النسجام - 2  

.26،27،ص1991،)د ط(مصر،’داللة السياق بني الرتاث،وعلم اللغة احلديث،عبد الفتاح عبد العليم الربكاوي،دار الكتب،القاهرة - 3  
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حيث ينظر يف أي سياق ،يتعلق بالكلمة وبالسياق الذي وردت فيه  :السياق اللغوي_أ     

حييط �ا يف النص ألن حتديد ما يربطها بباقي العناصر  وكذا ما،وكيفية ورودها فيه ،وردت 

يساهم يف حتديد معناها و فيمكن أن جند كلمة واحدة وردت يف استعالمات خمتلفة فتكون 

 .مبعاين خمتلفة 

ضي تأكيدا مما يقت’يحدد درجة القوة والضعف في االنفعال و ": عاطفي السياق ال_أ       

رغم اشتراكهما في  "like"غير كلمة  االنجليزيةفي " love"فكلمة ’أو مبالغة أو اعتدادا 

السامع أو  إلقناعفيختار املرسل الكلمات اليت يكون تأثريها أكرب من غريها وهذا  1"أصل المعنى

  .هوجهة نظره من خالل نص وإيصال ئالقار 

 : سياق املوقف_ج  

أن سياق الموقف مصطلح واسع ال يقتصر على السياقات اللغوية بل "" فريث"يرى 

 2".وأقوال المتخاطبين وغير المتخاطبين وأفعالهم،يشمل أيضا السياق الثقافي 

باعتبار أن خمتلف النصوص تعاجل  إليهفا�تمع هو الذي ينطلق منه النص ويعود        

من خالل أن  إليهويعود ،القضايا اليت �م هؤالء األشخاص الذين يكونون جمتمع ما 

النص سيقرأ من قبل هؤالء األشخاص والذين يعود هلم الدور األكرب يف تأويله وحتديد 

فهي تستعمل يف سياقني خمتلفني كسياق تشميت " يرحم"وكمثال له كلمة  ،معناه 

" يرمحك اهللا"وسياق الرتحم على امليت ففي األوىل البدء يكون بالفعل فنقول  ،العاطس 

ويف هذا املثال نوعني من السياق " اهللا يرمحه:"فنقول باالسمويف السياق الثاين البدء يكون 

  3.من خالل ظاهرة التقدمي والتأخري سياق املوقف والسياق اللغوي

  

                                                           

.69،ص1،1985علم الداللة أمحد خمتارعمر،عامل الكتب،القاهرة مصر،ط- 1  

..31،ص1،2004لي،دار الكتاب اجلديد املتحدة،بنغازي،ليبيا،طمقدمة يف علمي الداللة والتخاطب،حممد حممد يونس ع_ 2  

.71املرجع السابق،ص:ينظر- 3  
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  : الثقافيالسياق  -د  

فالسياق الثقايف ،مدى ثقافة كل من املرسل واملتلقي هلا أمهية  كبرية يف حتديد املعىن ف              

يقتضي حتديد احمليط الثقايف أو االجتماعي  الذي ميكن أن تستخدم فيه الكلمة مثل كلمة 

  1" زوجته "تعد  يف العربية املعاصرة عالمة على الطبقة االجتماعية املتميزة عن كلمة " تهلعقي"

من خالل ربطه  وذلك،وحتقيق االنسجام ن نوعه  له دور يف حتديد املعىن السياق أيا كاو          

قد ال يتمكن من حتديد املعىن ئ ألن القار  ،للنص بالعامل اخلارجي أو بالسياقات اخلارجية له

 إذا إالوال يتحدد السياق  ،لت فيه الذي قي الل معرفة السياقمن خ إاللبعض العناصر وتأويلها 

أحيط بكل ظروفه وكذا البيئة االجتماعية والزمان واملكان مما جيعل حتديده صعبا ويقول 

المقام أن يساعد على  وبإمكانغة لغوية يحدد مجموعة من المعاني ل صياستعما إن:""هاميز"

تستبعد كل المعاني  فإنهافعندما تستعمل صيغة في سياق ما ،تحديد عدد من المعاني 

   2".تلك الصيغة إليهاوالتي لم تشر  الممكنة لذلك السياق

 يشرتط أن تتوفر مجيع وهناك جمموعة من العناصر اليت تساعد حملل النص على تأويل النص كما ال

  :هي  هذه العناصر

 وهو املتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول : املرسل  -1

 الذي يتلقى القول وهو السامع أيضا  ئهو القار : املتلقي -2

 وهم مستمعون آخرون حاضرون يساهم وجودهم يف ختصيص احلدث الكالمي : احلضور -3

 هو مدار احلدث الكالمي : املوضوع -4

بني املتفاعلني  العالقات الفيزيائيةوكذلك ،مكان احلدث التواصلي و وهو زمان : املقام -5

  وتعبريات الوجه  واإلمياءات اإلشارات إىلبالنظر 

                                                           

.71،ص مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب، حممد حممد يونس- 1  

1997،) د،ط(، الرياض، السعودية وحتليل اخلطاب ج،ب براون،ويول،ترمجة،مصطفى لطفي الزليطي- 2  
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 …كتابة ،كالم ،وهي كيفية التواصل بني املشاركني يف احلدث الكالمي : القناة -6

 اللغة أو اللهجة أو األسلوب اللغوي املستعمل :النظام -7

 عظة ،جدال ،دردشة ،هو الشكل املقصود  ما: شكل الرسالة -8

 شرحا مثريا للعواطف ،نت الرسالة موعظة حسنة ايتضمن التقومي هل ك:املفتاح -9

 1.أي ما يقصده املشاركون ينبغي أن يكون نتيجة للحدث التواصلي : الغرض  -10

  

تطرقنا إىل " إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة لطارق ثابت"و لدراسة االنسجام يف ديوان       

  .                                                        موضوع اخلطاب/موضوعي السياق، والبنية الكلية

  حندد السياق من خالل جمموعة من العناصر اليت تساعد يف تأويل النص وهي :السياق- 1

  :كاآليت

هو الشاعر طارق ثابت وهو من الشعراء الذين بدأوا الكتابة يف السنوات  األخرية ويعد : المرسل

  .العمودية وكذا على منوال شعر التفعيلة،من الشعراء الذين برعوا يف الكتابة على الطريقتني 

فال " اجلزائر"وطن ومبا أن كل مواضيع القصيدة تتغىن بالقارئ،ميكن أن نعد املتلقي كل : المتلقي

  .بد أن يكون املتلقي األول هو القارئ اجلزائري

  .اختلفت مواضيع الديوان إال أن املوضوع الغالب عليه هو الوطن والتغين جبمالياته: الموضوع

  .يتحدد املقام يف الديوان يف عنصري الزمان واملكان وقد تعددا يف الديوان  :المقام

  .سل واملتلقي عن طريق الكتابة الشعريةمت التواصل بني املر   :القناة

  .ميكن أن تقول أته يف اطار لغة سهلة، مع استعمال الرموز يف بعض القصائد: النظام

                                                           
.99أغاني الحیاة،صوالحیة كریمة،صالتماسك النصي في دیوان -

1
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مزج فيه الشاعر بني الشعر  ثشعري، حيجاءت الرسالة يف شكل قالب : شكل الرسالة

  .العمودي    والشعر احلر

  .القارئ نقول أنه إثارة مشاعر الوطنية يف نفس : المفتاح

  .إحياء مشاعر الوطنية: الغرض

ولقد حددنا هذه العناصر يف الديوان بأكمله، ومل حندد هذه العناصر مع كل قصيدة على 

جند أن للسياق دور   ومن خالل هذه العناصر".التغزل باجلزائر"حدا،ألن جل مواضيع الديوان هي

 . مدى انسجام النص من عدمه ديدكبري يف حت

من التعبريات اإلشارية  الدالة على الزمان واملكان واليت ميكن حتديدها من خالل  وهناك جمموعة   

والتعبريات اإلشارية " هنا و هناك ومن هنا و من هناك::السياق،فالتعبريات اإلشارية املكانية مثل

  1".اليوم و الليل و الصباح"الزمانية مثل

الديوان  أي تعبريات إشارية دالة على املكان، وال جند يف هذا : التعبريات اإلشارية املكانية-أ   

  .ألن كل األماكن املذكورة فيه جاءت مذكورة صراحة

  ..".املساء،الليل،اآلن،اليوم،الصباح "ومتثل أغلبها يف الكلمات: التعبريات اإلشارية الزمانية-ب  

  )البسيط(":عودة القمر"مثل قول طارق ثابت،يف قصيدة

َراْاَآلَن َعَرفـْتُ             ك يَا جَسِدي؛      َفَألْكتبَك بَدِمي ِحـــــــــــــــــــــــبـْ

  ْاَآلن َعرفـُْتك َال تَــــرَضى       ُذال� َوهَوانـًـــــــــــــــا َأْو َأسـْـــــــــــــــــــَرا          

  قـُْلهاَ َجْهــــــــــــــــــــــرَا..الـــــآَن        قـُْلهاَ ِسر�ا...ْاَآلن تـَُفجِّرهـُـــــم         

  1)ُعَمراَ (ْاَآلن مجَيُع َمداَئِننـَـــــــــــــــــــــــا        َتسَتْصرُخ،تـَْنُدب َوا          

                                                           

  1 119،120أمنوذجا،كرمية صواحلية،ص" قصيدة إرادة احلياة"التماسك النصي يف ديوان أغاين احلياة:ينظر-  
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الشاعر على اللحظة اليت هو فيها، أو بعبارة املذكورة يف هذه األبيات يدل �ا " اآلن"فلفظة 

أخرى احلالة النفسية والغضب الذي خيتلج بداخله والعزة والكرامة اليت يتمتع �ا وكذا قوة اإلرادة 

أما .وعدم اخلوف يف إعالن رفضه للمستعمر،خاصة أن هذه القصيدة تتحدث عن األم فلسطني

املدن الفلسطينية،واليت هي االستنجاد أو طلب يف البيت األخري فتدل على حالة ) اآلن(لفظة 

  .الذي اشتهر بالعدل، ورمبا يريد به هنا حتقيق العدالة" عمر"النصرة  ويف هذا البيت رمز للخليفة 

  :كذلك يف قوله

  ..فأَُغيـَِّر َلْوَن َدِمي

  ...ِيف ُكلِّ َصباٍَح َيِستْهويِين 

  2،...َأْو ِيف ُكلِّ َمَساءٍ 

تدل على البداية والنهاية، فهو يف كل صباح سيغري لون دمه  وكذا يف  ) ساءالصباح وامل(فكلميت 

  :وذلك يف قول الشاعر" اليوم"ومن بني التعبريات اإلشارية الدالة على الزمان لفظة .كل مساء

ْمِع َوالتِّْذكاَُر  يُـ (َآٍه لََنا َلْو رَأَْيَت اليَـْوَم َحالَتناَ                        )ْثنيَناجنيُش باْلدَّ

على واقعنا احلايل  املشتت،والذي صرنا نبكي فيه ونتذكر أجماد  ) اليوم(ففي هذا البيت تعرب كلمة 

  )الكامل("معىن املطر:"يف قول الشاعر يف قصيدة" عام"كذلك جند كلمة.ماضينا

َطرْ 
َ
  ..َهْل تْعَلمَني َحبيَبِيت َمْعَىن ْامل

  ..َعاٌم ِمَن ْاَآلَهاتِ 

  ..َمل ْاملْثَبتْ َعاٌم ِمَن ْاألَ 

                                                                                                                                                                                

.26-25 ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة،طارق ثابت،ص- 1 

.38املرجع السابق،ص- 2  
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  ،...َعاٌم ِمَن اْحلُُلِم اْملمزَّقْ 

  ،...َعاٌم مَن احلُلِم ْاملوزَّعْ 

  1...َعاٌم ِمَن ْاَألْشوَاقِ 

يف هذه األسطر تدل أيامنا  الطويلة اليت كلها أحزان وآالم وضياع،يدخلها بعض ) عام(فلفظة 

  .األمل لكنه سرعان ما خيتفي

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  
                                                           

49،48املرجع نفسه،ص - 1. 
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  موضوع الخطاب /البنية الكلية  -2

أن يكون للخطاب جامع " هي والبنية الكلية ،لكل خطاب موضوع عام يعاجله ف          

هنا  و 1" ويحاول تقديمها بأدوات متعددة،قضية موضوعية يتمحور النص حولها و ،داللي 

. العامة اليت يتمحور عليها النص القضيةية الكلية هي الفكرة األساسية أو ميكننا القول أن البن

فهي تشكل املعىن  للمتلقي سواء كان سامعا أو قارئا إيصاهلاواملراد من هذه الفكرة أو القضية هو 

داليل بني مجل النص الذي ختتزنه كل األفكار اجلزئية أي أن هذه الفكرة هي حصيلة الرتابط ال

عمليات احلذف خالل من لصغرى نستخلصه من مضمون البنيات افالبنية الكلية هي ما 

  …ميم عالتو  االختيارو 

وهذا ما ،فهوم موضوع اخلطاب نفس املعىن موميكن أن نقول أن ملفهوم  البنية الكلية و       

 أعالهموضوع الخطاب أو جزء من الخطاب المعطى  إن:" فان ديك حيث يقول إليهذهب 

أي أن بنية كلية ما لمتتالية من الجمل هي تمثيل داللي ،ع وصف البنيات الكلية متطابق م

لقضية ما أو  إمامن نوع ما بمعنى أن كال من موضوع الخطاب والبنية الكلية تمثيل داللي 

  2" جموعة من القضايا أو لخطاب بأكملهمل

فالبنية "وميكن التفريق بني املصطلحني من خالل العمليات اليت يتوصل �ا لكل منهما      

تم فيها حذف ي إذعن طريق عمليات أساسها الحذف واالختزال  إليهاالكلية يتوصل 

أما عمليات موضوع الخطاب فيستخلص ،الموضوعات الثانوية ودمج أخرى في عموميات 

  3" من خالل مسح للجمل التي تخص هذا الموضوع في النص موضوع الدراسة

جاء يف كتاب فنفس املعىن  كو�ما حيمالن   :أيالذي جيمع بني املفهومني  والرأي الغالب هوالرأي

  :النص هو/على أن موضوع اخلطاب " علم اللغة النصي إىلمدخل "

                                                           

.157ر والنثر،زاهر بن مرهون الداودي،صالرتابط النصي بني الشع - 1  

.44لسانيات النص حممد خطايب،ص- 2  

.225،226الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب،خليل بن ياسر البطاشي،ص- 3  
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التي تتضمن معلومة المحتوى الهامة المحددة  ،رة األساسية أو الرئيسية في النصالفك"

كاملري " واىل نفس املعىن يذهب كل من 1" للبناء في كامل النص بشكل مركز ومجرد

Kallmayer" هريمن " وHerrmann"  حيث يرون يف موضوع النص عينة بناء شاملة ختص

  .احملتوى واملوضوع مما ميس تكوين النص بأكمله 

ويف  ،ومن مثة يعمل على توسيعها  ،عامة جيعلها موضوعا لنصه تكلم ينطلق من فكرة فامل      

هذه  الفكرة الكلية للنص وميكن توضيحعلى االستنتاج هلذه  القارئ/عملية مقابلة يقوم السامع 

 "Scéglovسشيكلوف "و  "Zolkovskij جولكوفسكي"العملية يف املعادلة اليت جاء �ا 

  

    النص                                        

  

  

  2توسع موضوع النص +موضوع اخلطاب : النص 

فالبنية الكلية أو موضوع اخلطاب هي الداللة العامة اليت تتحدد من خالل متتالية من اجلمل 

تكون هذه البنية وتتميز هذه املتتالية من اجلمل بالرتابط الداليل فيما  ،واألفكار اليت تعد أجزاء 

  بينهما لتكون بذلك نصا متماسكا 

  

                                                           

السعودية، ،سعود،الرياض،مطابع جامعة امللك صاحل بن شيب العجمي:مدخل إىل علم اللغة النصي،فولفجانج هاينة من،وديرت فيهفيجر،تر- 1 

.50،ص1419)ط د(   

.51املرجع نفسه،ص:ينظر - 2  

  المتكلم 

  موضوع النص

  توسع

 االنتشار الداللي

  السامع

  موضوع النص 

  استنتاج 

 الدمج الداللي
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موضوع /لتحديد وبناء البنية الكلية  القارئأسلفنا احلديث هناك عمليات يسلكها  وكما  

  :اخلطاب وهي 

حذف قاعدة تندرج أو تفرتضها  إمكانيةويف هذا العنصر قاعدة وهي عدم : عملية احلذف -1

  قضية أخرى 

مبعىن أ�ا املعلومات اليت تعني أسباب  ،أو مفهوم ما إلطارعملية احلذف للمعلومات املكونة  -2

مصانع وهذه املصانع متثل ثروة  "فريفيو"ونتائج وأحداث عادية أو متوقعة اخل مثال نقول مبدينة 

  فيمكن حذف املصانع وما متثله من ثروة  "فريفيو"

اص وبتعبري آخر االنتقال من اخل،تتعلق حبذف املعلومات األساسية و : عملية التعميم البسيط -3

اجلدار وبنيت  أقمت ساس و صممت األو اخلشب واحلجر واخلرسانة   اشرتيت: العام مثال  إىل

  1.خنتصرها يف بنيت منزال سقفا هذه املتتالية

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.44،45لسانيات النص حممد خطايب،ص،ينظر - 1  



  نسجام وآلیاتھاال                                                                    الثانيالفصل 
 

78 
 

فقد محلت كل قصيدة ،جندها تعددت يف الديوان  :موضوع الخطاب/البنية الكلية_ 2   

فإذا ما عدنا إىل القصيدة ،وبعصها موضوعي يف الطرح  ،بعضها يعرب عن ذات الشاعر،موضوع 

وللولوج إىل  ،الشاعر يف ذاتهجند أن موضوعها خاص ب ،"بداية"األوىل من الديوان واملعنونة بـــ

وعنوان هذه القصيدة  ،خاصة أن العنوان  يعد بوابة ألي نص،هذه القصيدة نبدأ بعنوا�ا  مضمون

من خالل أبيات وميكن أن جنزئ ،الشاعر حاول التعريف به  أال أن،جاء  عاما على شكل نكرة 

  .هذه القصيدة إىل مقاطع

من السطر األول إىل السطر الرابع  وميكن حتديد بنيته يف إصرار الشاعر على قول : املقطع األول

  :رغم ما قد يعرتضه يف هذا الطريق  كما وميثل للشاعر احلياة وذلك من خالل قوله،الشعر 

  ...الشِّْعَر ِلَكْي َأْحياَ َسأَُقول 

  ...َسأَُقوُل اْلّشْعَر لَكي أُْزهر

  َسأقوُل الّشْعَر بَرْغِم الرَّْغم

  1ِبَرْغم الظُّْلَمة وْاخلِْنَجر  

متثالن الصعوبات اليت قد " الظلمة واخلنجر "وكلميت  ،متثل احلياة بالنسبة للشاعر"أزهر "فكلمة 

  .- عرحياة الشّ - تعرتض الشاعر يف هذه احلياة

وميكن أن حندد موضوع هذه البنية  ،فيمتد من السطر اخلامس إىل السطر السابع: أما املقطع الثاين

  :يف قوله،وبدأها الشاعر بذاته ،املواضيع اليت قد يتناوهلا الشاعر يف شعره:يف

  ..اَآلَن ترَْكُت ْاَحلرَف يـَُقاُمسين َذاِيت 

  ...طرفَاَت اللَّيلِ 

                                                           

.09ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة،طارق ثابت،ص  -1 
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ْكُنون
َ
  1..َما َأستـُرْ وَ  ،أََلِمي ْامل

  .ففي هذه األسطر تعبري على أن  الشاعر سيجعل من شعره  متنفسا ملا خيتلجه من مشاعر

ويتكلم الشاعر فيها على أنه سيجعل من  ،من السطر الثامن إىل السطر األخري : املقطع الثالث 

  :وخاصة منه شعر الغزل  وهذا من خالل قوله  ،زينة لشعره ،الشعر اجلاهلي

  ...ْأُت َرَواِئَع َأْشَعارِيَوَأضَ 

  ..ِمْن ُغْربَِة بْدرِي ْاجلَاِمثْ ِيف لَْيِلي  

  2...ِمْن َعنَرت ...ِمْن عْبلة ...ِمْن قـَْيٍس 

ويف �اية قصيدته  يعود ويتكلم عن املواضيع اليت يتناوهلا    ،فجعل الشعر مبثابة الشيء الذي يزين 

  :يف شعره فيقول

  ...أُمِّي...أُْهِديه َأِيب 

  3...ُكلَّ اْلنَّاسِ 

  . وبذلك ميكننا القول أن دائرة مواضيع شعره تتسع من ذاته إىل أن تكون مواضيع وطنية

  ):البسيط("يا أبيت"أما البنية الكلية لقصيدة 

و والدة :"فنجد حديثه فيها عن األندلس وهذا من خالل جمموعة من املفردات الدالة عليها مثل  

أال وهي  ،كما وجنده يستحضر ميزة من ميزات الشعر اجلاهلي  ،"قرطبةو لطلح او ابن زيدون 

وراح يقارن بني ما كان عليه  ،واآلالم ،حيث احتسى مخرة األحزان ،"الوقوف على األطالل"

بالذكر ملا كان هلا من "  والدة"وخص  ،و ما صار عليه اليوم" ابن زيدون"و " والدة "الشعر أيام 

                                                           

.09ص  ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة،طارق ثابت،    -1  

.09المرجع نفسھ،ص-
2
  

.09المرجع نفسھ،ص -
3
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تضح اهتمامها بالشعر من خالل ا�لس األديب الذي كانت تعقده بعد وفاة اهتمام بالشعر وي

  .والدها

  )البسيط(: قصيدة سفرية الذات

عامل ذايت ،مبعىن آخر  ،ولعل الشاعر يريد من خالل هذه القصيدة تشبيه الطفل بوطن الوالدين

 ،أبسط حاجاته  إال أنهيسافر فيه الوالدين من مرحلة الرباءة للطفل الذي ال يستطيع أن يليب 

  .واستخدم الشاعر قصيدة التفعيلة مستغنيا عن عمود الشعر ،وطن أو عامل للوالدين

  )السريع(":شهقة االنعتاق األخير"قصيدة 

حيث تناول فيها مأساة من مآسي ،ات الشاعرجند هذه القصيدة من بني القصائد اليت تعرب عن ذ

  :فيها عاطفة احلب وهذا من خالل قولهحيث تناول ،ومجيل بثينةعنرتة و قيس 

  ...َويَظلُّ يـَْنكسُر اَجلمَاُل بِأضلعي           وَأَظلُّ أنـْثـُُر بـَْعَد اْلِلَقا َعربَاِيت  

  ᴉَماَذا أَقوُل إَذا َبكْت َكِلَماِيت؟      ᴉَما ُعدُت أْهَوى ِيف اْلُنُجوِم بَريَقهاَ  

  َوَحتطََّمْت مْثَل اْلُزَجاِج َحَياِيت            َماَذا أَقوُل وُكلُّ َما أَْبِغي انـْتَـَهى

؛ إْن َما َعاَد ِيف إْشراَِقه        َجمَْرى اْلُوُجوِد َوقـَْبَسَة اْلَفَلَواتِ     َما اُحلبُّ

  :ويف قوله

  َما اْلشِّْعُر؛إْن َما َعاَد ِيف َكلَماتِه         حْلُم الَوَرى َورَواِئَع اْلَقَبَساتِ 

ويواصل حديثه عن األمل . جند الشاعر حيصر قيمة الشعر يف التعبري عن األحالم وكل ما هو رائع 

وأصاب بأسهم العبارات هذا احلزن ،واحلزن يف باقي أبيات القصيدة مستعمال بريق الكلمات الرائع

 األبيات مث يف" الغيماتو ،البحرو اجلدول الزهرة و " ل عناصر الطبيعة من مثلواألمل كما واستعم

  :األخرية تلمع بسمة أمل وهذا من خالل قوله



  نسجام وآلیاتھاال                                                                    الثانيالفصل 
 

81 
 

  ِحَني اْلصَّباُح َتكوََّنْت َغْيَماتُه        َظَمأَ اَْلمساَُء َفَأْمَطَرْت َغْيمــــــــــَاِيت 

  َوَأَحاَلِين َوَجُع اْلَقصيَدة بْسَمًة      َتْسمُوا َعَلى َوجِع اْلقِصيِد ِبَذاِيت  

  1ْأُس يـَْرُفُض يَْأَسُه      َويـَُقوَم مصل َرَواِئَع اْلَكِلمـَــــــــــــــاِت َفِمَن ْاحلَياِة اْليَ 

يبدو من خالل البيت األول أن احلزن الذي كان يف قلب الشاعر كان يف الصباح ومبجرد أن 

وال يقصد الشاعر هنا أمطار السماء لكن يقصد دموع ،أمطرت غيمات املساء زال ذلك احلزن

  .العني

  )عصماء( "عصماء"قصيدة 

غري أن القارئ لألبيات  األوىل منها ،يتحدث الشاعر يف هذه القصيدة عن األوراس بصفة خاصة

يدرك  أن الشاعر يف حالة تغين ووصف للحب الذي يكنه هلا والذي مكنه من الكتابة يف حبها 

  :ها ملهمته اليت يرى فيها نفسه ؛وذلك من خالل األبياتعدوعشقها كما و 

  اءُ َهذاَ َهَوايَا َكْيَف أُْنكـــــــــــــــــــــــــــــرُه      َوطَاَلَما َكان ِيل َغْمٌز وِإميـَــــــــــــــــــــــــــ َعْصماءُ 

  َعْصماَُء َال َحتَْسِيب ُحيبِّ قَــــــــــــــْد اِْنطفـَــأ      َها َقْد َعِلْمِت بَأنَّ ْاُحلبَّ إَحيــــاءُ 

نَيِك ُمْلِهَميت     َكْي يـَْعرَف ْاُحلب َأنَّ اْحلبَّ إْرَواءُ      َكْي أْغرَِق اْلَكْوَن ِيف َعيـْ

  2وَأشَهُد َأنَّ اُحلبَّ َحـــــــــــــــــوَّاءُ  ،َكْي أَْمتِطي ثـَْغَرِك الشَّرِقيَّ أَيْــــــــن أََرى     َذاِيت 

  :كما جنده يف األبيات

  ـــــــَلِد ْاملِْلُيوِن َمْعِذرًة      َفِفي َقصيِدي إلَْيِك اْلَيوَم أْشيــــــــــــــــــــَاءُ ِيف بَـــــ.. َعصَماءُ 

ــــــــــــــــــَدِين      َما َعاَد ُجيِْدي حنَِيِيب واْلَقْوُل إبْ    كــــاَءُ ِإيٍه يَراَعًة يـــــــــــاَ ُجْرحاً تـَغَــــــــــمَّ

                                                           

17. ،15، صاملرجع السابق     - 1 
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  َماَتْت َقصاَئِـــــــــــــــــُدناَ       َعْفًوا يَراُع َفحْربِي َجفَّ واْملــــــــــــــــــــــَـاءُ  َعْفًوا يَراُع فـََقدْ 

  َعْفًوا َفماَ َعادْت األَْلفاُظ َتْسُكُنِين      َعْفًوا يَراُع فَحْرِيف اْليَـْومَ َأْشــــــــــــــــــــــــــــَالءُ 

  1ْعَض ِحمَْنتِــــــــَنا      ماَت ْاَألِحبَُّة أَْرِضي اْليَـْوَم َخْرســــــــــاَءُ َعْفًوا َفْأورَاُس َيْدري بَـ 

جفاف قرحيته  ،وذلك لعدة أسباب لعل أمهها" األوراس"الشاعر من  ففي هذه األبيات يعتذر

حريف  ،ما عادت األلفاظ تسكنين،ماتت قصائدنا ،حربي جفّ " الشعرية وذلك من خالل األلفاظ

تتمثل هذه ،وحسب البيت الثاين" هو حدوث النكبة ،والسبب اآلخر هلذا االعتذار ،أشالء اليوم

  ".موت األحبة"النكبة يف 

  )املتدارك( "األغنية"قصيدة 

أن مضمون النص الشعري هو  احلديث عن ،يرتسم يف ذهن القارئ من القراءة األوىل للعنوان 

كما وجند   ،إال أنه و مبجرد الولوج لداخل النص  تتضح الفكرة األساسية للنص ،شيء مفرح

واملتطلع حلياة هذه الشخصية " حيزية"أال وهو،اخالص اجزائري االشاعر يف هذا الديوان استعمل رمز 

إال أن الشاعر هنا ال يتكلم ".عالقة حبها مع مسعود"وهي قصة  ،جيد أّن قصتها مأساوية ،الرمزية

وإمنا يتناول يف قصيدته هذه عالقة اجلد بأرضه وهذه العالقة مل تكن ،قة بني شخصنيعن عال

  :وذلك يف قول الشاعر ،وإمنا عالقة حب لألرض وبناء لوطن بل بناء ألمة بكاملها ،عالقة خيانة

نَا   ..ملَْ َيُكْن َخائِناً َجدُّ

َلُه؛   َكاَن ِمْثَل اْلِذيَن َمُضوا قـَبـْ

  اْلِذي َيْكَتِوي باْلَلِهيبْ 

  ..َوَلهُ ..يـَْرَتوي باْلِدَما

                                                           

20،19ص، ديوان إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة،طارق ثابت-   1  
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  :إىل غاية األبيات

ناَ    ..َجدُّ

  ِمْثَل ُكلِّ ْاِحملبْني َكانَ 

  أُمًَّة َغيـََّرْت بِْاهلَوى 

  1َوْجَه َهَذا اْلزَّمَانْ 

يف املقطع الثالث والرابع من هذه القصيدة يواصل الشاعر احلديث عن احلب  لكن هذه املرة جند 

  .ى لسان  اجلماعة وهو احلب للجد الذي ميثل رمزا لألصالةالشاعر  يتحدث عل

  . أن  اجلدَّ ما كان  خنجرا للبكاء وال شوكة يف دم الشهداء"حيزية"يف املقطع األخري  تعلن اجلدة  

  )البسيط( "عودة القمر"قصيدة

قالب وصبها يف بوتقة شعرية يف ،حاول طارق ثابت يف هذه القصيدة اخلروج للنزعة اإلنسانية

كما "،وزيد ،وعمر،عمرو"مستخدما جمموعة من الرموز مثل،اعتمد فيها الوزن والقافية ،شعري

وذكر " حيفا،شاتيال،صربا"وذكر جمموعة من األماكن اليت تساعدنا يف  التعرف على املوضوع منها

وميكن ’اسم شجر الزيتون والذي ختتص به أرض فلسطني  ففاضت مشاعره عن القمر فلسطني 

  :زأ القصيدة إىل جمموعة من املقاطع كاآلينأن جن

  :املقطع األول

  أَْبِعْد َرشَّاَشَك َعْن وْجِهـــــــــــــــي         ألَحدَِّق ِفيَك َوَلْو َمــــــــــــــــــــرَّة

  ـــرَّةفـَُيَحطَِّم َوْجَهَك بـَْعَض َدِمي         لَِتُمْت بَِيِد اْمــــــــرَأٍَة ُحـــــــــــــــــ

  َوأَُفجَِّر ِيف أَْرِضي َجسِدي؛          َقْد تـَْبَدأُ ِمْن َجسِدي اْلثـَّْورَة 
                                                           

.23،22،صالسابقاملرجع - 1  
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وميكن حتديد بنية هذه األبيات يف غضب الشاعر و جند جمموعة من األلفاظ الدالة على هذا  

  "الثورة ،أفجر،لتمت،فيحطم ،ألحدق،أبعد رشاشك:"املعىن  واملمثلة يف

يت تليها  ويتحدث عن والدة األمل  وهو ميثل البنية الكلية للمقطع  الثاين مث يعود يف األبيات ال

  :وهذا يف قوله

  َقْد يـُْثِمَر ِمْن َقطرَاِت َدِمي       َشَجَر الزَّيُتوِن وَكـــــــــــــــــــــــــــْم َزْهـــــــــــــــرة

  َر َصْحـــــــــــــــــــــــراَِئي َحبْـــــــــــــــــــراً فـَُرتاُبك َعانَق َأحــــــــــــــــَالِمي       َقْد صيـَّ 

  1َقْد مزََّق ُكلَّ هـــــــــــَزائــــــــــمناَ         َقد حَرقـََها ِسْفرًا ِسْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  :املقطع الثالث ويتحدد يف األبيات 

  )ُعمرَا(تـَْندُب َوا ،ــــــَدائنِــــــــــَنا          تْستـــــــــــــــــْصرخُ اَآلَن ِمجيُع مـَــــــــــــ

ـــــــــــــــــــلئ عــََربا
َ
  ِمْن أْشالِء اْلولِد البـَـــاِكي         ِمـــــــــــــــــن عيــْــــــــــــــنَـْيه امل

  )َعْمروا(فـََقدْت ) َزيًدا(فـََقَدْت ِمن آَهاِت ْاألُمِّ الَثْكـــــــلى          

  ِمْن َشاتِيــــــــــــــــــالَ مـِــــــــــــــْن َصربَا ’مْن َحْيــــــ         فَا ،ِمن كلِّ َمآسيَنا

  ِمْن َصوِت َأِيب َوُدعاَ أُمِّي        َتْستَنهُض ِيف أُفُـــــــــــــــــــــــــِقي الَفْجراَ 

   َكْي َيْكُرب       آٍه للـــــــــــــــــــــــــــــَحْرِف إَذا َكبُـــــــــــــــــــــــــــَراَتْستنِهُض َحْريف

  حيث يف هذه ،وميكن حتديد البنية الكلية هلذا املقطع يف احلافز الذي يدفع الشاعر للكتابة 

 ،من كل مآسينا ،ثكلىآهات األم ال:األبيات جمموعة من اآلالم اليت تدفع الشاعر للكتابة مثل 

  .من صوت أيب ودعا أمي ،من حيفا من شاتيال
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  :أما املقطع الرابع والذي متثله األبيات

  َآه للحْرِف إَذا َغــــــــــــــــــىنَّ       إْن َفجََّر ِيف باٍَغ ِشعـــــــــــــرًا

  َقْد ُســـراَّ ،إْن َحطََّم ُكلَّ َكرَاسيِهْم       أْو َماَت َشهيًدا

  طُوَىب للَحرِف وللرَّشَّاِش      طوَىب للَحْرِف َقْد اْنتَصرَا

  1طُوَىب للطِّْفِل إَذا َمحَل       َرشَّاًشا يَقذُف أَْو َحَجرَا 

حيث شبه احلرف وهو الشعر ،تساوي احلرف والرشاش يف  املهمة:فيمكن حتديد بنيته الكلية يف 

  .صار بالرشاش يف محل رسالة املقاومة وصوال لالنت

  :املقطع األخري والذي متثله األبيات

  )اْلدرّة(َعادْت و)آلَيَاٍت (طُوَىب        ،طُوَىب ِألًمانيناَ 

  َعادْت كاْلصُّْبِح تـَُعانُقناَ      وَتِفيُض َمجاًال بْل ِسحرًا

  َعادْت وَرواِئحَها َتسرِي      لَكَأنَّ الُرتَب َغداَ ِعْطَرا 

  ْت      َمتِشي تِيًها َمتِشي َفْخـــــًراَعاِدْت َكعُروٍس َقْد زُفَّ 

  َولْالِسـْـــــــــــــــــــــــراَ ،َعاَدْت باهللا َوبِالـــِــــمعراَِج      َعادْت هللا

  2َعادْت َكْي َحتِْملَ ترُبتُناَ       َعادْت فَـــــــاهللا َهلاَ أَمــْــــــــراَ 

  ".القمر فلسطني"ة حندد بنيتها يف حتقق احللم وهو انتصار وعود
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  )المتقارب("بوح أخير"قصيدة   

  فما هو هذا السر ؟ وملن سيبوح به؟ .من خالل القصيدة يتضح أن للشاعر سرا سيبوح به  

  :من خالل األبيات

  ألَنَِّك َوحَدِك َعلمتــــــــــــــــــــــِين        بأْن أَقـَْتِفي احلُْبَّ ِديناً َوذِْكـــــــــًرا

  َوأَنَِّك َوْحَدِك َعلَّمـــــــــــــــتِين        بَِأْن أَْعَشَق اْلضَّاَد أَْوَىل َوُأْخـــــَرى 

  1َوأكُتَب اْلّشْعَر مباِء عُيوِين       َوَأْحنََر َذاِيت َألْمنَــــــــــــــــــــــَح نَـــــــــــــــــــْصرَا 

وهو السر الذي يبوح به  ،وهو اعرتاف الشاعر باجلميل ميكن حتديد البنية الكلية هلذا املقطع

أ�ا سبب عشقه للضاد واليت يقصد �ا العربية أل�ا مشهورة �ذا االسم "الشاعر يف قصيدته وهو

وكذا التضحية بنفسه ألجل ،أما البيت األخري يف هذا املقطع فلرمبا يعين به تعليمه العناية بالشعر

  ".حنر ذايت ألمنح نصراوأ"الوطن وهذا من خالل قوله

  :ومتثله األبيات التالية:املقطع الثاين 

  فـََعيَناِك ِمْثَل اْلِعرَاِق صَفــــــــــــــــــــــاًء      َومثَل ْاِحلجاِز نـََقاًء َوطُْهــــــــراَ 

  ُة ِمْصــــــــَراَوأَْنِت ْاملِديَنِة ِيف َشــــــــَفتَـْيـــــــــــــــــِك      َوِيف َشَفتَـْيِك ُعُذوبَ 

  وَكاْلشَّاِم ْحيُلو َحديُثِك ِعنِدي      فَتْسِقَني ُحب�ا َوأْسِقيِك ِشْعَرا

حيث أعطاها صفاء ’ميكن أن حندد  البنية الكلية هلذا املقطع يف وصف املعرتف هلا باجلميل 

جلزائر باحلب أحرى العراق ونقاء وطهر احلجاز ويعود ليعرتف هلا يف البيت األخري بأ�ا علمته أن ا

  :وهذا يف  البيت األخري
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  1ألَنَِّك َوحَدِك َعلَّمِتين       بَأنَّ ْاجلزَائَر باحلُِْب َأْحَرى

  ’"دمشق"أما املعرتف هلا  �ذا السر هي حسب مكان كتابة هذه القصيدة هي  

  )الكامل("عيناك"قصيدة 

 حيث تكررت يف كل أبيات،العنوان يف ثناياهاأول ما نالحظه يف حتليلنا هلذه القصيدة هو تكرار 

وإذا حللنا القصيدة حتليال مكانيا      ،تكرار بإحالة إليهما القصيدة سواء  كان تكرار صريح أم

والشاعر يف هذه القصيدة " تيزي وزو"كسابقتها جنده يتحدث عن والية من واليات اجلزائر وهي 

  :املقاطع اآلتيةقطيع القصيدة إىل وميكن ت ،يف حالة وصف هلا

  :وميثله البيتني األولني: املقطع األول

ْجَد واْلِقَمَما       عينَاِك َمتَنحين ْاإلْعزاَز واْلشَِّمَما
ْ
  فَلتَـْعُذريِين َسَأْرَقى امل

  َتزيُدين ِعظَــــمـــا...َعيَناِك َمتَنُحِين ْاإلْصرَاَر َمتَنحـُـــــــــين        َتفيُضين أََمالً 

أما ،البيتني مينح الشاعر هلذه الوالية شرف منحه كل معاين اإلرادة واإلصرار واألمل ففي هذين

  :املقطع الثاين فيتمثل يف البيتني

ــْل َلَما رَأيتُــــــــــُهمــَـــــــــــــــــــا   َهبَّْت ُنَسيمات اْلشِّْعر ِيف َخَلِدي       لَـــماَ رَأيتُــــِك بـ

  عْينيِك قاَِفيِيت        َوُرحُت َأْحبُث َعن أْلغاَز ِسحرِمهـــــــاَ  فـَُرحُت  َأسَأُل َعنْ 

فبعد أن كان هلذه املدينة شرف منح اإلصرار واألمل هاهو مينحها يف هذين البيتني شرف كتابة 

مبعىن مرت عليَّ الكلمات مبجرد رأيته " هبت نسيمات الشعر يف خلدي"الشعر وهذا يف قوله 

فرحت أسأل "ويف قوله أيضا . صد  العينان احملسوستان ولكن أي شيء فيه سحروال يق ،لعيناها

  .إشارة أخرى لكتابته الشعر حلسن هذه املدينة" عن عينيك قافييت
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  :مث يذهب يف األبيات

َناِك أُْغنيَُّة احملُزوِن مـِــــــــــــــــْن تـََعــــــــــــــــــــِب       َها َقد َنَسْجُت    َعَلى َأحلَاِ�َا نـََغماً َعيـْ

  ـــَواُء َمسـَــــــــــــــــاَعيَناِك َواحَة َخنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل ماَهلاَ َشـــــــَبٍه       فـَُزْرَقٌة واْخِضراٌر َواْستـــــ

  ــــــــــــَدا       أَعَلنت ِفيَها بِـــــَأينِّ ُمـــــنَتٍم هلُمــــــــــــــــاَ َعينَاِك ممْلَكِيت بَايَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتهاَ أبــ

وُج لَــــــــــــــــــــْو�ُماَ  
َ
  1َعينَاِك كْالَبْحِر  ِيف حْسٍن َوِيف ِعَظٍم       اْلَبْحُر ِسْحرُُمها وْامل

ها واحة خنل ماهلا نظري  يف وجعل ،إىل وصف هده املدينة  فيعلها أغنية لكل متعب من حزن

لبدر شاكر السياب واليت يقول فيها " مطر"االخضرار ويف هذا البيت جند تضمني من قصيدة 

ويشبهها يف البيت .مث جيعلهما مملكة يبايعها لينتمي هلا بعد ذلك" عيناك غابة خنيل ساعة السحر"

ولونه ذهيب  ،األزرق السماوي سحره يف لونه ،األخري من هذا املقطع بالبحر الواسع يف عظمته 

  .بلون رمال الشاطئ

  :ويف األبيات 

  َأوَّاٍه مْن َنوَرٍس َصـــــــاَح احلَنِـــــــــــُني بِـــــــــــــــــــه       تذَكََّر اْلبْحَر واْلُشطْآنِ واْلقَمَما

ْوجوُع َوالَكلِــــماَ َتذَكََّر اْلشٍّْعَر ِيف َعيَنيـْــِك 
َ
  أُْغــــــــــــــــــــنيَّــــــــــــــــــــَة      تذكَّر اْلشَّاِعُر ْامل

  2أَعَلْنُتهاَ ؛َقسَما..َها َقْد ِصْرُت ُمْنتِميــاَ      َعيَناِك َخارَِطِيت ..َما ِحيَلِيت اَآلَن 

حيث يشبه نفسه بالنورس يف ،ذاتهتتحدد مالمح املقطع األخري ورمبا يتحدث الشاعر فيها على 

البيت األول الذي حن إىل مدينته ويف البيت الثاين  يرى بأن الشعر تذكر  يف عينيها أغنية وهو 

هنا ال يقصد الشعر بل يقصد نفسه ويصف نفسه يف الشطر الثاين من نفس البيت بالشاعر 

 .أما يف البيت األخري فيستسلم ويعلنها موطنه األبدي ،املوجوع
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  )الكامل("أجنحة الرفض المطلق"قصيدة 

كما جنده يف  بداية هذه ،من خالل العنوان يتضح لنا أن الشاعر بصدد الرفض ملوضوع ما

القصيدة  يصرح بأنه أصبح خياف الكلمات  وقد أصبحت ترميه لظلمات الصمت الرهيب 

كما صارت تنفيه إىل منفى الوجع   ’وشبهه بالصمت الذي يكون يف الصلوات من شدة اخلشوع 

  :ففي األبيات ،واألمل

  .. َقْد َصاَرت تْرِهبِين الكِلَمات

  ،..َترِميِين خْلَف َدياِجي الصَّْمِت املْطَبقِ 

  ...َكاْلَصَلَواتِ 

  .. تـَْنِفيِين ِيف َوَجِع ْاَألْشباَهِ 

  ..َوَمتَْضُغي َكُفَتات ِمْن قَاتٍ 

  :ويعود يف األسطر . وتنفيه  ،ترهبه،عليهجيعل من الكلمات  شخصا لديه سلطة 

  ...َقْد ِصرُت الَغارَق وْحِدي

  ِيف َحبٍْر ِمْن نـََزواتٍ 

  ..ْأقَتاُت َعَلى ظُْلم الُقْرَىب 

  ..َوعَلى َحْرفٍ 

  ،َقْد بَاَع َقَداَسَتهُ  

اِضي
َ
  ..َهَرباً ِمْن َوَجِع اْمل
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  1.َوِفرَارًا من تَأنِيب ْاَآلتِ  

وأصبحت تعيش على ظلم القرىب   ،بالغارقة يف حبر  قد اختلفت نزواته ليتكلم على نفسه ويصفها 

الذي ترك مهمته يف التعبري عن مآسي الشاعر " الشعر"على احلرف،أصبحت هذه النفس تعيش

 ،ليهرب من وجع املاضي ومن املستقبل الرهيب،فباع بذالك القداسة اليت كان يتمتع �ا،وشعبه

رهبة الكلمات يف ظل وجع املاضي "ومن خالل هذا ميكن أن حندد البنية الكربى هلذا املقطع يف

  ".واخلوف من املستقبل

  :ومتثله األسطر: املقطع الثاين

  ،..َقْد َصاَرْت ِيل ُدْنيَايَ 

  ..اْلبُلُبُل فـَرَّ 

  ،اْلنوَرُس بَاَع َقداَسَتهُ 

  ،َوالَبْحر َأَضاع َحِنَني َشواِطئهِ 

  ..َال يـُْنِجَب َأْمساًكاَكْي 

  ..تـََتسلَّى مبِصيبِتهِ 

  ..َوتزِيَد اْلَنكَبَة للَنكبَاتِ 

  ...َكْي َميُحو َخارِطََة اْلَداءِ 

  ،َوَجيرِي َعكَس َسفيَنِته

  ...فـَُيَجاِوَز َشأَن اْملاءِ 
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  ،َويرَقى للَسمَواتِ 

  ...َكْي يـَْغِسلَ 

  ،بَعًضا ِمن أَْدرَاِن اْلَقلِب اْلتائِه

  1..اتْ بِالَعربَ 

يف هذا املقطع يصري للشاعر حياته اخلاصة  ولكن أي حياة هي حياة األمل واحلزن؟ أي حياة هي 

حياة تغري فيها كل شيء فالشعر باع قداسته وهو ،"البلبل فر" اليت يغادرها الفرح؟  وذلك يف قوله

ر  وصار تغري البح،والبحر ما عاد يسحب للشاطئ ليمحو آثارا علقت به،هنا يشبهه بالنورس

ما عاد هناك موج يعلوا  ليغسل أحزان القلب بالعربات ورمبا  ،س سفينته مما يعين الغرقكجيري ع

  .يقصد هنا غياب الدموع اليت با�مارها يزول األمل واحلزن

يبحث فيها عن نفسه عن أي شيئ يدل على ،وتتواصل سلسلة األحزان واآلالم التائه يف ظلما�ا 

  :يف قوله ،احلياة واألمل

  ..َقْد َصاَر ْاحلَاِئُط َمنـَْفايَ 

  ...ْاملْأَمت ُكلَّ مَساٍء َأْحظُرهُ 

  ،َكْي َأْحبََث َعْن َوْجهي ْاملفُقوِد ُهناَِلكَ 

  ...يف اْلظُُلَماتْ 

  ...أََتَساَءل َعن أَْزهارٍ 

  ..َضاعْت يف اْلَفلَواتِ 
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 ذات عن معىن خارطة قد وعن حياة الناس بال معىن وبال ،عن احلب،وتتواصل سلسلة أسئلته 

  :وذلك يف املقطع الثالث والذي يقول فيه" الشعر"ضيعها جيل الكلمة

  ...أتساءل

  َما َمعَىن َأن حيَيا اْلّناسُ 

  ،َوِبالَ َذاتْ ... ِبالَ َمْعَىن 

  ..َعْن َمْعَىن خارِطَة

  ...َقْد َضيَّعَها ِجيلٌ 

   ،..َال يْفهم أنَّ الَكلَمة َال َتكِفي

  ..َوطَناَ َكْي تـَْبٍين 

  1.َال ُتْسِقطُه الطََعنَاتُ 

ولكن ليس شهيد الوطن مبوته ولكن شهيد ،يعرتف الشاعر  بأنه صار شهيدا  ،يف املقطع الرابع 

أصبح كغريه من الناس حييا بال هدف مثله مثل بالده اليت تسبح يف الفوضى وحتارب كل   ،الكلمة

  :وهذا يف قوله،طريق لألمل

  ...َشِهيًداَقْد ِصْرُت 

  ،...أَْفَضُح نـَْفِسي

  ...َأْحياَ ِيف َعْصِر للِخْذَالنْ  

  ..َفأَُغري َلوَن َدمي
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  ...ِيف ُكلِّ َصَباح َيْسَتهوِيِين 

  ،..أْو ِيف ُكلِّ َمَساءٍ 

  ..أََمتَاوُت يف َصْمتٍ 

  ،...َأحياَ َكَجِميِع اْلنَّاسِ 

  ..ِبالَ َهَدفْ 

  ،َكِبَالٍد َتْسَبح ِيف الَفْوَضى

  ..ارَب ُكلَّ ِضيَّاءَوحتَ 

ْطلقِ 
ُ
  ..أََتَذُق َأْجنَحة اْلَرفِض امل

ويف املقطع األخري يعرتف جمددا أنه شهيد الكلمة وأنه سيرتك كتابة الشعر ألنه قطع مجيع   

  :وهذا يف قوله ،ورمى بعيدا حمربته وأغلق مدائن شعره ،كراريسه

  ..َقْد ِصرُت َشهيًدا 

  ،أْفَضُح نـَْفِسي

  .. ينِّ َلْن َأْكُتب َشيًئاأَْعَلنُت بِأَ 

يَع َكرارِيِسي   ..َفأَناَ َقطَّْعت مجَِ

  ..َورميُت بَعيًدا حمبَـَريت

  1،..وأَناَ أَغَلْقُت َمداِئَن ِشْعرِي
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  )الطويل("إفضاءات في أذن صاحبة الجاللة"قصيدة   

أول ما نالحظه أن عنوان هذه القصيدة هو نفسه عنوان الديوان ويبدو من خالل أبيات القصيدة  

حيث جند الشاعر يف حالة وصف هلا  وحلبه " اجلزائر"أن املقصودة بلفظة صاحبة اجلاللة هي 

 ،فاوصاغها حر  ،وذكر أجماد شهدائها،فتغىن جبماهلا وتغزل ببطوال�ا’فقد عدها عاشقته األوىل ،هلا

األول وميتد من البيت األول إىل غاية ،وميكن تقسيم هذه القصيدة إىل مقطعني ،قام  يغنيها حلنا.و

أما املقطع الثاين والذي ميتد من البيت السادس . يتحدث عن حبه للجزائر ،البيت اخلامس عشر

راح ف ،عشر إىل غاية البيت األخري جند يتحدث عن بطوالت شعبها حيث أعطاهم اسم الضيوف

  :يصفهم ويصف أجمادهم وعطاءهم لتحيا اجلزائر وهذا يف قوله

  ـــكِ ُحتاِكيِين َعْن ُضيـُــــــــــــــــــــوِف أَتُـــــــــــــــوِك        أناُخوا الُبطولََة ِيف َردِِّه بَابَــــــــــــــ

  وَرُسوا ِجبَـــاَلك ،الَبَواِديَسُقوا ِمْن ِدماِهْم فَياِيف الصَّحاَرِى        َوَصْخَر 

ُر األَبَابِيــــــــــــــــــِل َدْوَره         فقاََمْت تـَُعمُّ اْلَسماِء اْملــــَـ   ــــــــــــــعارِكَوجمََّد طَـــــــــــــــــــــــــيـْ

  ة َوْصـــــَف أُولئِــــــــــــــــــــــكَ َوأعطُوا     فَأعَيا اْلبَـــــــــــــــــــريَّ ،َأعطُوا،َفَأعطُوا مَن الُروحِ 

َدى ِيف َشَذاُهْم     َوُسْحباً �ا الَغْيُث؛َكـــــــــانُوا َكذلـِـــــــــــــك
َ
  1َفَكانُوا َوِعْطَر ْامل

  )الكامل(..."الجراح"قصيدة   

ويبدو أن أكرب  ،من عنوان القصيدة يبدو الشاعر يف موضع الشكوى آلهاته وآالمه وجراحه 

  .جرحه هو تركه كتابة الشعر

  واْلـــــــــــــــــغــــــــــــَرامِ ’اَآلَن بْعُت َدفَاترِي وَقصــــــــــــــــائِدي      الشِّعُر أَْتعبِين وُحبَِّك 

  َاِل ْاهلِيَّــــــــــــــــامِ اَآلَن مل َأْسَتبِق َشيئــًـــا للــــــــــــــــــــَهَوى      جفَّْت َحبْلِقي ُكلُّ َأْشك
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ُكلُّ َقصاَِئدي َمـــــــــــــــــــزَّقتُـــــــــــــهاَ      َوَرميُتها كْي َأسرتِيَح من اْلَكــــــــــــــــــال   مِ اَآلن َ

  َوَما َجاَد اْلَغَمامْ  ،آه فَمْوُج اْلبْحِر يـَْعـــــــــــــــَلُم أنـَّـــــــــــــــَها      َما أَْمَطَرْت ُسُحِيب 

  1طَاَر ْاَحلمــــــــامِ ..جفَّْت يـََنابيُع ْاهلَوى ِيف خَاِطـــرِي      ماتْت َبَالِبُل ُمْهَجيتِ 

 ،الشعر أتعبين"وذلك من خالل األلفاظ ،ففي هذه األبيات يتضح سبب ترك الشاعر للشعر 

فمعظم أسباب ترك  ،من الكالمجنده أيضا رمى قصائده ليسرتيح ،جفت حبلقي ينابيع اهليام 

ويبدو الشاعر .غياب احملفز لقول الشعر،جفاف قرحيته الشعرية أو بتعبري آخر:الشاعر للشعر  هي

يف األبيات األخرية متخطيا للحدود يف شعره مما جيعل قصائده من بني القصائد املغضوب عليها 

ام وهذا من خالل األبيات حطإىل ركام و ،فاستحالت قصائده،أو أنه حتدث عن الثالوث احملرم

  :اآلتية

  َما َأْضيَع الَكلمَات ِحَني َتُدوُسَها        َقَدُم الشَّرَاَسِة وْاألَفَاِعي  وْاُهلَوامْ 

ـــــُردَّها        وْكرًا تُقتُل فيِه أَفـْرَاُخ الَيمـــــــــــــــــــَـــامِ    َما َأضَيَع اْلَكلماِت ِحَني نَــــــ

  لَكلمَات حَني يـَُقــــــــوَهلاَ        َوطٌن َجريٌح يـَْبتغي ُسبَل اْلَسَالمِ ما َأْصغَر ا

  َبْل َما َأشََّد َعَلى َدفَِاتِر َشاِعــــــــــــــــــر       ِحِني القَصائُد َتستِحيُل إَىل رَكامٍ 

لَئ َتصُري إىل ُحطـَــــــــــامْ َوِحــــــــــــــــــــــربَه        ودَ ،..َوَمجيع أْحرُِفه تـَُقـــــــــادُ 
َ
  َواَتُه امل

  فَلْو َتْدري اْلَقصـَـــــــــــــــــــائد أنـََّها       َجعَلْت َدِمي يـُْبَتاع ِيف َزَمن اللِّئـَـامِ ..َآهٍ 

سِيح ُخمْلًصا       َجعْلِت َدِمي يَفِدي اْلَربيََّة وْاألَنَامْ 
َ
  2َجَعَلْت َدِمي ٍمْثَل ْامل
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  )الرجز(":انكسار" قصيدة

حيث يعرب الشاعر عن حالته  ،تتواصل يف هذه القصيدة آالم الشاعر وهذا من خالل العنوان 

وتزين  ،النفسية املنكسرة و يتساءل  إذا ما كان اليسر سيزوره وإذا ما كانت مشسه ستشرق

  :وهذا يف املقطع األول من قصيدته والذي يقول فيه ،الصدفات شاطئه بعد كل صربه

  ..بـَْعَد ُكِل اْلصَّْرب َهَذا

  ..أَتـُرَاه اْلُيْسُر َآتٍ 

  ،..أتـُرَاَها اْليوَم مشِسي

  ..َوأَرى َشطِّي يـَُزيِّنُ 

  1بَآَالِف اْلصَدفَاتِ 

يف املقطع الثاين من القصيدة حياور الشاعر األنني  يصارحه بعدم نسيانه ويسأله إذا ما كان بعد   

  : كل هذا اجلزر سيكون هناك مد وذلك يف قوله

  ..يا أَنِيِين 

  ..َال تـَُقْل إينِّ َنَسيُتكَ 

  بـَْعَد كلِّ اَجلْزرِ 

  ...َهَذا 

  2؟...أَتـُرَاُه ْاملدُّ َآتٍ  

  

                                                           
.47المرجع السابق،ص-

1
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  )الكامل("معنى المطر"قصيدة 

لبدر شاكر "أول ما نالحظه يف هذه القصيدة هو أن عنوا�ا مقتبس من قصيدة أنشودة املطر 

وشره يف  ،وحياول الشاعر فيها شرح معىن املطر" معىن املطر"وصاغها يف قالب آخر وهو". السياب

  :وذلك يف األسطر اآلتية’خرى قالب من احلزن واألسى تارة ويف قالب من األمل تارة أ

  ..َهْل تـَْعَلمَني حِبيَبِيت َمْعىن اَْلمَطرِ 

  ..َعاٌم ِمَن ْاَآلَهاتِ 

  ..َوْاَألِمل اْلدَّفنيِ 

  ..َعاٌم ِمَن األَمِل ْاملثَبتِ 

  1باْلطُُفوَلِة باحلَِننيِ 

وتارة أخرى باحللم املهشم يف ،وأيضا باألشواق ،ويف مقطع آخر يصفه باحللم املمزق وباحللم املوزع

وتارة شعر تناسى جرحه فاندثر يف األرض احلزينة  ،وتارة أخرى  دمع تيقن بالنهاية فا�مر ،العراء

  :خالل األسطر نوهذا م ،ووطن موجوع

  ..َلْو تـَْعَلِمَني َحِبيَبيت َمْعَىن اَْلمَطرْ 

  ،...َعاٌم ِمَن ْاحلُلِم ْاملَمزَّقِ 

  ،..ِيف اَجلَحاِفلِ 

  ،..َواْلرِياَّحِ 

  ،...ملوزعِ َعاٌم مَن اُحلُلِم اْ 
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  ..ٍيف تـََفاصيِل اْلسََّنةِ 

  ،..تـَْبحُث عْن َرضيٍع َضاِئعٍ ...َعاٌم ِمنَ ْاَألْشَواقِ 

  ُحْلٍم �شََّم ِيف اْلَعراَءِ 

  ،..َدْمعٌ 

  ..تـَيَـقََّن بالِنَهايَة

  ..فَانـَْهَمرْ  

  ؛..ِشْعرٌ 

  ..تـََناَسى ُجْرَحهُ 

  ..َوَطٌن ُيَساِفُر ِيف ُلظى اْلَصْمت الرَِّهيبِ 

   ،..َوَطٌن يـَُلوُك اْلصَّْمتَ 

  1..يـَْرُفُض َأْن َميُوَت ِبَال َسَفرْ 

   )الكامل("همسات على ضفاف الحب"قصيدة 

  :قاطعمميكن أن نقسم هذه القصيدة إىل ثالث 

" اجلزائر"ويصف  الشاعر يف هذه األبيات ،من البيت األول إىل غاية البيت اخلامس:املقطع األول

  .وملحمتهاوحيكي تارخيها 

  :ففي أبيات

  يَا َحْسناََء َتْسبيَنا’َآٍه َجزَائُر يَا بـَْيضاَء ِيف أُفـُـــــــــــــــــــــقِي      يا نْسَمَة اْلشِّْعِر 
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  1يَا  َجمِْدي َوَمْفَخَرِيت       أَْنِت اْلــــــــَـــزمَان ِمباَ نـَْهَوى يُنَاجينـــــــــــــاَ .. َآٍه َجزاَئِرُ 

يا ،يا حسناء،يا نسمة الشعر،جزائر يا بيضاء"ذه األبيات ألفاظ دالة على وصف اجلزائرففي ه

  .يا مفخريت،جمدي 

ه سرتسل يف دجن،الرابع عشر،ويف املقطع الثاين والذي ميتد من البيت السادس إىل غاية البيت 

كل مب فيها من مجال   ،وصف بعض واليات الوطن من الشمال إىل اجلنوب ومن الشرق إىل الغرب

ولسوق أهراس و أدرار جنات مزخرفة وقسنطينة مبوطن "،تبسة"فلوهران احلسن وكذلك ، وميزة

ويف املقطع األخري من البيت اخلامس عشر إىل " األغواط،بشار،تندوف"ويعود وصف  ،العلماء

للحرية ’صار غاية البيت األخري خيص حديثه عن األوراس لكو�ا الرصاصة األوىل للنصر واالنت

  :وذلك يف األبيات التالية. واالستقالل

  يا َأْوراُس أَعـْــــــــــــــــــــــــــــــــــزفهاَ       َفْخَر اْلعُروبِة َما قَامْت تُناِجيــــــناَ  ،اهللا َأكَرب 

  اْلعُروبِة َما قَامْت تُناِجينــــــاَ اهللا َأكْرب يا َأورَاُس أْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزفهاَ       َفخَر 

  ياَ َأورَاُس أَعــــــــــــــزِفهاَ       ما قَاَم َمازيُغ واْلٌدنياَ تُـــــــــــواتِينــــــــــــاَ ،اهللا َأكبـَـــــــــــــــــــــــر

  2 َعن لََيالينَـــــــــــاَسِل ْاَألْرجاََء َقاِطــــبٌة        َسِل الشَلْعَلَع يـُْنِيب ’َسْل الِشعَاَب 
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)الطويل(قصيدة على رسلكم أيها العابرون           

يبدو الشاعر يف هذه القصيدة يف حالة من الغضب واالستنفار ملا آلت إليه بالدنا اليوم سواءا 

على املستوى الوطين أم العريب،فهو يف املقطع األول يتحدى هذا  الوضع  بطلب تغيريه،ويتساءل 

.إذا ماكانت  ثورة غضبه هذا هي بداية التغيري  

يف املقطع الثاين نالحظ حوار الشاعر مع نفسه،فرغم كل اآلالم واألحزان والدمار  مازال يسأل 

 مىت االنتصار 

يف املقطع الثالث وصف من الشاعر إىل وضع البالد  اليت صارت مدائنها أرجوحة للبكاء، و 

.وصف للذل الذي سكنها   

ويف املقطع األخري يطلب الشاعر أن يعود لكل ذي حق حقه، يطلب أن يعاد للشعر قداسته من  

. وأعيدوا لليلى مواويل عشقي،باعتبار أن أيام الشعر اجلاهلي هي أزهى أيام الشعر: خالل قوله

.وأن يعيدوا للجد عصاه وبعض الرتاب وهنا طلب بأن يعيدوا األرض   
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  :ومن أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذا البحث هي

  .يعد علم حنو النص أحدث فروع علم اللغة احلديث،حيث ميتاز بالتشعب والتداخل_   

  نصية العايري املأهم من يعد االتساق واالنسجام _  

  .الداليلالرتابط واالنسجام   يدرس االتساق الرتابط الشكلي_  

  .متماسك يف بنيته الشكلية والداللية "إفضاءات يف أذن صاحبة اجلاللة"ميكن القول أن ديوان_  

ثر كتعد اإلحالة أكثر األدوات االتساقية استعماال،خاصة القبلية وكانت اإلحالة بالضمائر أ_  

خاصية  التكرار باملعىن و  كما جند .ه تكرارا للكلمةورودا،إىل جانب التكرار والذي كان أكثر 

ال أنه  إ جاء احلذف واالستبدال بشكل قليلفيما .للشاعراللغوي اللذان يدالن على الثراء التضام  

فيما جند الوصل بالواو والفاء أكثر ورودا يف .كان مسامها يف حتقق خاصية االتساق يف النص

  .قصائد الديوان

تعدد مواضيع الديوان، حيث تضمنت كل قصيدة عنوان وموضوع خاص �ا،إال أن املوضوع _  

  .الغالب كان احلديث عن الوطن
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  :صالملخ

 مل جيمع الباحثون على ترمجة موحدة هلذا العلم ،فيطلق عليه علم النص و علم

اللغة النصي،ولسانيات النص،و أول ما ظهر هذا العلم كان على يد اللساين 

  ".هاريس"

ويهتم هذا العلم بدراسة النص،من حيث متاسكه الشكلي والداليل ولتحديد مدى 

هذان " االتساق واالنسجام"هذا التماسك متت دراسة النص من خالل 

عنيت �ا لسانيات النص،وقد املصطلحان اللذان يعدان من بني أهم املعايري اليت 

لقي هذان املفهومان اهتماما كبريا من قبل الباحثني ،حيث ال يكاد خيلو أي 

يتحدد من خالهلا مدى  مؤلف منهما،ولكل من هذين املصطلحني أدوات وآليات

 .اتساق النص الشكلي ومدى انسجامه الداليل

Reseachers  didn ,t agrée on a single traslation to 

this science some colledit the textual science and 

thers textual  linguistics  . This science was first in 

traduced  by the tinguist  Harris and it studies  the 

cohesion of the form and meaning of the text.In 

order to precise   The extension of this harmany 

researchers studied the text  from  two sides  co 

                  hesion  and coherence  

                  The  two last are considered as the most important                                                                          

            Measures that  textual  linguistics  took  into         

account  to the extant that nearly no work  can  get  rid of it 


