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ــعُ  الظــواهر اللغويــة، فوضــعت مبــادئ خاصــة  دراســة ت اللســانيات يف بــدايتها بعلمنــةنَي
 ال، تتوافق مع هدف اللسانيات  ارت حدودوسطوإسـرتاتيجيةواضحة ختص املادة واملنهج وا 

دت موضـــوعها باللغـــة وقـــد كـــان هلـــا ذلـــك بعـــد أن حـــد . هم للنظـــام اللغـــويناللســـانيني يف تقنيـــ
ضــوابط للبنيــات مــت منهجهــا مبقولــة اآلنيــة، واســتطاع اللســانيون صــياغة قواعــد و حك ، و النظــام

الرتكيبيــــة والدالليــــة، مســــتندين يف ذلــــك علــــى االفــــرتاض، جــــاعلني اجلملــــة الصــــوتية والصــــرفية و 
  .كرب يف التحليلمنوذجهم األ

ـــ ولكـــنّ 
ُ
قصـــاء ر فرضـــته مرحلـــة التشـــكل فقـــط؛ إذ ال ميكـــن استســـاغة إرب هـــذا الطـــرح امل

 الته النصية واخلطابية مـن دائـرة البحـث اللسـاين، كمـا لـن يتـأتى وصـف اللغـة بعمـق الكالم ومتث
تعالـــت األصـــوات مـــن داخـــل الـــدرس اللغـــوي  قـــدف. مـــع اســـتمرار الـــتحفظ جتـــاه املعـــىن واملقـــام

إجيـــاد  قواعـــد وقـــوانني تتماشـــى مـــع البنيـــات فـــوق اجلمليـــة، وتفعيـــل الوصـــف وخارجـــه مطالبـــة ب
مــن هــذه الزاويـــة . قــادرا علــى رصــد الديناميــة املنبثقــة مــن النظــام الــواقعي للغــة الطبيعيــةليكــون 

ــــنص، بوصــــفها فرعــــا معرفيــــا خيــــتص بوصــــف أدوات التماســــك النصــــي  تشــــكلت لســــانيات ال
 .عرب لسانيةلسانية و على وظائف  استنباط نصية امللفوظ بناءً بو 

للمســتجدات اللســانية والتداوليــة وتكمــن أمهيــة لســانيات الــنص يف مفاهيمهــا التنظرييــة 
مشوليـة اإلجـراءات املتخـذة يف  وكذلك إسـهاماا العمليـة يف حقـل تعليميـة اللغـات، فضـال عـن

ا مـة الكالميـة للـنص واخلطـاب مبختلـف أنواعهإثبات النصية؛ هذه الشـمولية اسـتوجبتها الطبيعـ
طابـــــات إبداعيـــــة يف وهنـــــا يســـــتوقفنا اخلطـــــاب الشـــــعري، بوصـــــفه أكثـــــر أنـــــواع اخل. امـــــومقاما

  .وإحيائية يف توظيف األلفاظسلوب ء األاستعمال اللغة ومجالية يف بنا
ــــوع ومشوليــــة إجراءاــــا مــــع اخلطــــاب  - فكيــــف تتعامــــل لســــانيات الــــنص بانفتاحهــــا علــــى التن

هــل تســيطر آلياــا ومعايريهــا علــى مجاليتــه أم تكتفــي بالوصــف اللســاين احملــض؟ ومــا  الشــعري؟
  ؟"عاشق من فلسطني"خطاب  مدى حتقق ذلك يف

 ،الــنص ن منظــور لســانياتمــالخطــاب الشــعري "حاولنــا يف هــذا البحــث املوســوم بـــ

ن حمــاورة عــالغمـوض النــاجم  درءَ  "لمحمــود درويــش أنموذجــا"مــن فلســطينعاشــق "قصــيدة 
التعارض املرتقب من جراء استنباط الفعل التواصلي من خطاب يسـتغىن  إزالةالعلم للجمال، و 



 

ب 

بعــد تنــامي دواعــي البحــث يف هــذا املوضــوع،  تتحقــق إالومل تكتمــل هــذه الفكــرة و . اكثــري   عنــه
  :كان أمهها  وقد
فـوا عـن اسـتظهار عناصـر ز م عإأي  ؛اشتغال النصانيني على النصوص دون اخلطابات ����

 الســـطحية معـــاجلتهم تنحـــو إىل  التواصـــل يف مقـــاربتهم لنصـــية املعطـــى اللغـــوي، وهـــذا مـــا صـــري
 .أبعادهو  يصأن يتعمقوا يف عرض دقائق التحليل الن ىوكان األجد. واإلحصاء احملض

قواعــد اللغــة  ءافعلــى اســتيز الــنص األديب وخباصــة اخلطــاب الشــعري بقــدرة فائقــة تميّــي ����
 هتفــرز ه للعــامل، ومــا يتوقعــه املتلقــي و رؤيتــ همتليــو  واســتعماالا اخلالقــة، وفــق مــا يقصــده الشــاعر

 .إىل حد بعيد" اشق من فلسطنيع"ما اتسم به خطاب وهو  .قراءته

املعرفــــة و  صــــلة تفاعليــــة، تتســــاند فيهــــا التجربــــة الشــــعرية اإلبداعيــــةو  ل هــــذا اخلطــــابمثّــــ ����
وب بــــني البنــــاء تــــيح إمكانــــات التحــــاور والتجــــاممــــا ي ،قاميــــة عــــن الواقــــع الفلســــطيينيــــة واملفاخلل

ـــــداخلي اللغـــــوي و  ـــــاء اخلـــــارجي، ويتجســـــد عمليـــــا اختال ـــــالبن ـــــل يف مالمب ســـــة موضـــــوع ار التأوي
 .اخلطاب

إـا تعــرب عــن خــواطر  ؛يضـاف إىل مــا ســبق عمــق الرسـالة وإنســانيتها يف شــعر درويــشو  ����
العـــامل و  ختاطـــب الفـــرد واألســـرة واتمـــع نـــار أشـــواقه، رســـالةٌ لطفـــل وملســـة أمـــه، وحـــال املنفـــي و ا

لحـــن الو  إىل ملـــح اخلبـــزبأســـره، تصـــور هلـــم حجـــم املعانـــاة ومـــرارة االحـــتالل؛ بـــدءا مـــن احلنـــني 
قبـل هـذا املضـمون اإلنسـاين الـذي غلـب علـى جتربـة و  .الـوطنوصوال إىل فقـدان طعـم األرض و 

الشــاعر مــن ناصــية  نَ متّكــ تْ أكــد ،رية خالقــة يف أســلوب شــعري رفيــعيز طاقــة تصــو ربُ درويــش تَــ
 ".عاشق من فلسطني"وذج خت اعتقادنا بضرورة معاينة ذلك لسانيا من خالل مناللغة ورس

 احملاولــة األوىل يف مقاربــة اخلطــاب الشــعري مــن منظــور لســانيات الــنص؛ال نــزعم أــا و 
يات الــنص لســان"تطبيقــا دراســة حممــد خطــايب و  فقــد ســبقتها جهــود رائــدة كــان أمشلهــا تنظــريا

علـــى أن فصـــل خطـــايب بـــني املســـتويات اللغويـــة يف اجلـــزء  ."مـــدخل إلـــى انســـجام الخطـــاب
تفاعلهـــا خطابيـــا، مث إن عـــرض وســـائل و  لنصـــيةنيـــة األبالتطبيقـــي قـــد حـــال دون إبـــراز تـــداخل ا

قلـة اهتمـام باجلانـب و ، عادهـا التواصـليةعابه غيـاب أبالنحوي و  االتساق يف املستويني املعجمي
  . اجلمايل فيها



 

ج 

الشـمولية يف وصــف اآلليـات النصــية حــرص حبثنـا علــى مراعـاة االطــراد و  مـن أجــل ذلـك
إىل ى مـن ورائهـا سـعنة وعامـة نسـبيا حـدود واضـح كي نتمكن من وضعِ   ،يف اخلطاب الشعري

  .النسجامااستنباط دينامية اخلطاب من خالل وسائل االتساق و 
تكناه قواعـد الـنص ورصـد واستوجب حتقيق تلك األهداف منهجا علميا قادرا علـى اسـ

أمــــا الفعــــل . ، وبــــاألخص يف اجلانــــب التطبيقــــيكــــان املــــنهج الوصــــفي خــــري معتمــــد، فديناميتــــه
ويف ذلـــك مـــا يـــدل علـــى ، املقارنـــةه بـــني التارخييـــة والوصـــفية و ضـــعر طرائـــق الــــتأسيسي فتنوعـــت 

 واسـتعان البحـث بعـدة رسـومات. وتنـوع اجتاهاـا ،تشعب مفاهيمهاو  ،حداثة لسانيات النص
  :وسار البحث وفق اخلطة اآلتية .أدق لألبنية النصيةو  جداول بغية معاجلة أعمقو 

جنـــا عر مثّ  أمهيتهـــا،و  لســـانيات الـــنص حمتـــوىو  للبحـــثأوضـــحنا فيهـــا اإلطـــار العـــام : مقدمـــة -
 مــا تطلبــه مــن مــنهجو  وقفنــا عنــد هــدف البحــثف ،دواعــي اخلــوض فيــهو  علــى إشــكالية البحــث

  .تبع ذلك ذكر الصعوبات اليت واجهتناو  ،خطةو 
مراجعــة نقديــة لــبعض املقــوالت اللســانية ومفــاهيم لســانيات الــنص  تضــمن :الفصــل األول -

هـذه األخـرية الـيت توزعـت علـى  .لعام الذي ستسري عليه الدراسة التطبيقيـةواجتاهاا، واإلطار ا
  .فصلني كاملني ؛ شغلتاالنسجامحمورين شاملني مها االتساق و 

عرضنا فيـه مفهـوم االتسـاق ووسـائله، مسـتفيدين مـن الطـرح اللسـاين الغـريب  :الفصل الثاني -
يتـــأت لنـــا التحقـــق مـــن خصوصــــية ومل . وعائـــدين إىل بعـــض اجلـــذور العربيـــة لوســـائل االتســــاق

  ".عاشق من فلسطني"االتساق يف اخلطاب الشعري إال بالتطبيق على قصيدة 
 علــــى تناولنـــا فيــــه االنســـجام بالطريقــــة نفســـها الــــيت عرضـــنا ــــا االتســـاق :الفصـــل الثالــــث -

  .القصيدة منوذج التطبيق
  .ألهم النتائج اتضمنت عرض :الخاتمة -

تصــدت ملبــدأ اجلمــع إضــبارة مــن الكتــب الــيت تنوعــت  إذا كــان هــذا حــال الوضــع فقــدو 
 .مما ينبئ عن رؤية أصيلة ومستنرية للموضوع ؛بني الوافد واملوروث والقدمي واجلديد

تعــــود بصــــورة كبــــرية إىل طبيعــــة  ؛ الــــيتصــــعوباتبعــــض القــــد جاتنــــا يف مــــوازاة ذلــــك و 
مث تلتــــه الصــــعوبة  ،همصــــطلحاتيف مفــــاهيم هــــذا العلــــم  و  الكبــــريرها التشــــعب تصــــد  ،املوضــــوع



 

د 

كيـــف ب علينـــا ضـــبط حـــدود العلـــم واجلمـــال، و عُ الكامنـــة يف حمـــاورة العلـــم للشـــعرية، حبيـــث َصـــ
   ذاك؟وأين يتوقف هذا  وصفيُ 

  
زيل الشكر وخالص العرفان للمشرف األستاذ  أن أتقدم جبفوتينال ي هذا املقامويف 

حيليت، مقوما لعثرايت  ةوقلا على ضآلة معرفيت موجه، إين وجدته مد خانــمح :دكتورال
  .اجلسيمة، نعم املشرف ونعم األستاذ
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  مدخل نقدي ألهم المقوالت اللسانية.1
ــدف اللســـانيات إىل دراســـة اللغـــة دراســـة علميـــة موضـــوعية بعيـــدا عـــن األحكـــام املســـبقة 
واملعايري املفرتضة، وملا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية ذات طابع جتريدي، صـار البحـث عـن البـديل 

لعلمـــي التطبيقـــي؛ فكانـــت اجلملـــة ضـــرورة منهجيـــة تتطلبهـــا الدراســـة اإلجرائيـــة ويفرضـــها املـــنهج ا
ومل تســتقر اللســانيات . املمثــل الشــرعي للغــة بصــفتها جــزءا مــن ذلــك النظــام العــام الــذي هــو اللغــة

على مفاهيمهـا ومناهجهـا، إال بعـد أن قطعـت شـوطا كبـريا يف تنقيـة البحـوث اللغويـة ممـا علـق ـا 
يت عملــــت علــــى إخضــــاع اللغــــة مـــن شــــوائب املنطــــق والفلســــفة والتـــاريخ، وغريهــــا مــــن املعــــارف الـــ

ملعايريهـــا ومناهجهـــا، فكانـــت النتـــائج ســـلبية علـــى العلـــوم اللغويـــة مـــن حيـــث الصـــعوبة يف التفســـري 
  .واملعيارية يف التقنني واالرتكاز يف االستدالل على التخمني 

فاللســـانيات شـــأا شـــأن العلـــوم األخـــرى تشـــكلت مـــن تراكمـــات معرفيـــة، أســـهمت يف  
ذ طريقهـــــــا إىل االســـــــتقاللية مـــــــع العـــــــامل السويســـــــري فردينانـــــــد دوسوســـــــري بلورـــــــا قبـــــــل أن تأخـــــــ

(F.De.Saussure) حيث رسم حدود هذا العلم وبني معامله مـن خـالل جمموعـة مـن الثنائيـات ،
  . املتقابلة، اليت كان هلا األثر البالغ يف املدارس اللسانية واملناهج النقدية املختلفة واملتعاقبة

وهـــذا   ،ع اللســـانيات بأنـــه دراســـة اللغـــة لـــذاا ومـــن أجـــل ذاـــاحـــّدد موضـــو  فدوسوســـري 
إعــــالن عــــن قطيعــــة معرفيــــة بــــني اللغــــة وكثــــري مــــن املعــــارف والعلــــوم الــــيت تبنتهــــا وحاولــــت وصــــفها 

مـــن هنـــا كـــان توظيــف اللغـــة خلدمـــة نفســـها األســـاس الــذي انبنـــت عليـــه جـــل املـــدارس  .وتفســريها
تكـون تابعـة للمعــارف البشـرية املوازيـة هلـا، لتصــبح سـتكف اللســانيات عـن أن «اللسـانية، وهكـذا 

، واملتُتبــع تطــوَر األنســاق املعرفيــة الراصــد )1(»تــدرجييا متبوعــة ــا حاملــة للريــادة املنهجيــة واألصــولية
حالــة التفاعــل يف الســاحة الثقافيــة يلحــظ مــدى تــأثر العلــوم األدبيــة واملنــاهج النقديــة النّصــانية منــذ 

تد تأثريه إىل العلوم اإلنسانية ميإىل التفكيكية ذا الفتح اللساين، الذي مافتئ  الشكالنيني الروس
  . واالجتماعية األخرى

مـن  راء علـى قـدر كبـري مـن األمهيـة، وكـل آمـن (De.Saussure)  مـا قدمـه دوسوسـريإن  
ثـــل جـــاء بعـــده مـــدين لـــه وإن اختلـــف عنـــه، غـــري أن دعـــوى االســـتقاللية عـــن العلـــوم األخـــرى ال مت

                                                 
- لوطنية للكتابعبد السالم املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية، الدار التونسية للنشر، املؤسسة ا)1(

 .120صم،  1986أوت   ،)دط(اجلزائر،
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ســـوى حـــل مبـــدئي لعلمنـــة الظـــاهرة اللغويــــة ســـوف يتالشـــى تـــدرجييا؛ ألن اللغـــة أشـــكال تعبرييــــة 
ولــئن أقصــى دوسوســري الكــالم مــن دائــرة . ملضــامني نفســية ومعطيــات اجتماعيــة وخلفيــات ثقافيــة

فإن ذلك سيؤثر سلبا على وصـف اللغـة يف  ،البحث اللساين حبجة أنه يُعرِقل الوصوَل إىل العلمية
كمــا أن مشــروع دوسوســري ظــل اجتهــادا نظريــا، يبحــث عــن . ويتهــا وأثنــاء جتليهــا فعــال تواصــلياحي

  .ممّثل تطبيقي
إىل االســتفادة  (Hjemslev)بزعامــة هيلمســليف ) املنظوماتيــة(ســعت املدرســة النســقية  

كثــريا مــن آراء دوسوســري، يتجّلــى ذلــك يف تأكيــدها علــى اســتقالل البحــوث اللغويــة عــن غريهــا؛ 
داخل اللغة؛ فهي َتصُدر منها و إليها، وال خترج عن دائرة اللغـة (...) تنتصب «النظرية النسقية ف

ا ُختـرِج مـن اللغـة مـا ميكـن أي إـ. )1(»املنظـور إليهـا علـى أـا حقـل مغلـق علـى نفسـه وبنيـة لـذاا
 ،اِجهــاأن يتصــل ــا مــن مالبســات اجتماعيــة وعمليــات فيزيولوجيــة تســهم يف تشــكيل اللغــة وإنت

  ). األصوات(وتوصيل الرسالة وإفهاِمها، حىت وإن تعلق األمر مبادة اللغة نفسها 
ال جـــوهرا أو مـــادة؛ ومعـــىن  ،أو شــكال هيلمسليف ومجاعتـــه يؤمنـــون بكــون اللغـــة صـــورةً فـــ 

هذا أن الوصف العلمي الدقيق ينَصـب علـى الشـكل أو الصـورة مـا دام عـامل الـدالالت أو املعـاين 
  .بني اللغات، وما دام االختالف بينها يكمن يف الدوالمشرتكا 

هــذا املبــدأ هــي الكــف عــن دراســة أجــزاء اللغــة،  لــىأن النتيجــة الــيت ترتبــت ع يف شــك ال
وبعبــارة . واالهتمــام بدراســة العالقــات القائمــة بــني تلــك األجــزاء املكّونــة للكــل الــذي ينتمــي إليــه

كونــه  ال يعــدو ،مهمــا كــان منطوقــا أو مكتوبــاأخــرى إن أي عنصــر مــن عناصــر الكــل أو الــنص 
التقــاء أو تقــاطع لشــبكة مــن العالقــات، ألن النظــام اللغــوي نظــام شــكلي بــاطين يعــرب عــن  نقطــةَ 

  )2( .متاسك العالقات وترابطها داخل ذلك الكل املوحد

                                                 
 ،)دط(اجلزائر،- حممد الصغري بناين، املدارس اللسانية يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديثة، دار احلكمة)1(

 .65ص، 2001

نقال عن بشري  .68، مكتبة مصر، ص8سلسلة مشكالت فلسفية، رقم  -إبراهيم زكريا، مشكلة البنيةينظر )2(
، 2007-2006 اجلزائر،- ، معهد اللغة العربية وآداا، جامعة عنابة"مفهوم النص يف اللسانيات الغربية"برير، إ

 .10ص
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حتــدث عــن بنيــة نســقية أكــرب مــن اجلملــة هــي الــنص، حمــاوال (Hjemslev)هيلمســليف ف
من مفاهيم وتطبيقهـا علـى نـص كامـل ال علـى مجلـة (De.Saussure)ا قدمه دوسوسرياستثمار م

  . وال يهتم اللساين إال بالشكل بغية الوصول للعلمية ،مفردة، متصورا أن النص شكل ومادة
شامل لكل ملفوظ؛ منطوقا كـان أم مكتوبـا، طـويال أم قصـريا، قـدميا  عندهومفهوم النص  
وعلـى هـذا فـإن الـنص  .لكفايـة يف أداء الرسـالةبا وإمنـا االعتـدادحلجم با داإذ ال اعتد)1( ،أم جديدا

فهـــو اـــال الـــذي يتحقـــق فيـــه النظـــام ؛ نظريـــة هـــو منطلـــق الوصـــف والتحليـــل وغايتهمـــاهـــذه اليف 
ذو بنيـــة نســـقية قائمـــة علـــى  -يف مقابـــل النظـــام -الصـــويت واملعجمـــي والنحـــوي، والـــنص حـــدثان

مـا دام وحـدة أو عالمـة لغويـة كـربى  ،سـياقه وظـروف إنتاجـه واسـتقبالهيُْدَرس بعيدا عن . بيالرتك
   )2(.درس بدقة علمية رياضيةترتابط منطقيا داخل النص وتُ  ،تنتظم بعناصر لغوية

لقــد وقعــت املدرســة النســقية يف إشــكاالت كبــرية؛ فاللفظــة مفــردة ختتلــف عــن اللفظــة يف 
ص وأّدى فيــه رســالته قتــٌل لــه؛ ألن هــذا األخــري الــن انبثــق منــهالــنص، كمــا أن إمهــال الســياق الــذي 

. لــيس جمــرد بنيــة حنويــة افرتاضــية ميكــن دراســتها مبعــزل عــن مالبســاا التواصــلية ووظائفهــا اخلارجيــة
  . وقبل هذا وذاك بقي التجريد املنطقي والتأويل الفلسفي حيول دون وصف فعلي لوقائع اللغة

لـى ختلـيص البحـوث اللغويـة مـن تلـك ع (Bloomfield) من أجل ذلك عكـف بلومفيلـد 
التجريدات والتأويالت، حمـاوال تقـدمي معاجلـة مبنيـة علـى الوصـف الـدقيق للمنجـز اللغـوي، وصـٌف 
يعتمد على املالحظة والتصـنيف ال علـى التأويـل واالسـتبطان؛ فـاهتم باجلانـب الفيزيـائي مـن اللغـة 

يكّونـه الصـوت عنـدما  مث مـا ،)3(بغية حتقيـق وصـف موضـوعي منضـبط ،املتمثل أساسا يف الصوت
تتــآلف بــدورها لُتكــون  ،)مورفيمــات(يــدخل يف عالقــات مــع أصــوات أخــرى مــن وحــدات صــرفية 

وال يــدخل يف جــدال مــع ويقــوم الوصــف البنــوي للغــة علــى هــذه املســتويات وال يتجاوزهــا، . تركيبــا
ن تتــوافر لــدينا معرفــة علميــة ألننــا إذا أردنــا أن حنــدد معــىن مــن املعــاين جيــب أ«الداللــة أو املعــىن؛ 

. دقيقة عن كل شيء يف عامل املتكلم، ولكن مدى املعرفة البشـرية حمـدود جـدا بالنسـبة هلـذا األمـر
                                                 

(1  )
Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse, p 486. 

، النص، جامعة منوبةتأسيس حنو - العربية ينظر حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية)2(
 .1/27،28،35م، 2001- ه1421 ،1تونس، ط- املؤسسة العربية للتوزيع

ينظر ميلكا إفيتش، اجتاهات البحث اللساين، ترمجة عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد، الس األعلى )3(
 .279ص ،2000 ،2للثقافة، ط
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لـيس لـدينا طريقـة لتعريـف  (...) حنن ال نستطيع أن نعرف معىن أحد املباين اللغوية بشـكل دقيـق 
ومـــن (...) النظــر اخلاصـــة  اخــتالف وجهـــات(...) ويضـــيف إليهـــا (...) كلمــة احلـــب أو الكــره 

هـــذه الصـــعوبات َتعـــدد املواقـــف الـــيت ُتســـتعَمل فيهـــا الكلمـــة املـــراد بيـــان معناهـــا، مث جنـــد الصـــعوبة 
وصـعوبة اسـتعمال الكلمـات يف غـري املواقـف (...) اخلاصة مبزاج املتكلم وحالتـه النفسـية والثقافيـة 

  )1(.»اليت اعتاد أكثُر الناس استعماَهلا فيها
يُوضح جوانب كثـرية مـن أسـباب إبعـاد البنـويني للداللـة واملعـىن يف التحليـل  سابقال النصو 

مـزاج : (اللغوي؛ فصعوبة ضبط بعض الدالالت اللغوية وارتبـاط معـاين الكلمـات بعناصـر خارجيـة
، كـــان وراء توجــــه املدرســـة البنويــــة إىل ...)املـــتكلم، املواقـــف االجتماعيــــة، وجهـــات النظــــر، اـــاز

  .للغوية احملسوسة، معتمدة يف ذلك على الوصف العلمي املبين على املالحظة والتصنيفالوقائع ا
ـــاًء عليـــه،  ـــرئيس يف أحبـــاث بلومفيلـــد مـــن هنـــا، وبن  (Bloomfield)مثلـــت اجلملـــة احملـــور ال

  .وأتباعه؛ ألا حقيقة شكلية قبل أن تكون داللية ووحدة بنوية أكثر منها وحدة تواصلية
 )2(.رآخــشــكل لغــوي  الــذي ال يــدخل يفالشــكل اللغــوي املســتقل،  افبلومفيلــد يــرى أــ 

على رغبة جادة يف اإلقرار بأن اجلملة هي أكرب وحدة حنويـة، وال تـدخل يف إطـار  حتديد ينم وهو 
وعلى اللساين أن يتوقف عند حدودها وال يتجاوزها كـي ال يـدخل يف وحـدات أخـرى . بنية أكرب

اللغـــة إىل لســـانيات الكـــالم، ممـــا يـــؤثر ســـلبا علـــى علميـــة  مـــن نـــوع خمتلـــف، فيخـــرج مـــن لســـانيات
 )∗( .الوصف ودقة النتائج

وجــب الوقــوف عنــد  ،ختضــع لقــوانني الســلوكات األخــرى ،وملــا كانــت اللغــة ســلوكا ظــاهرا
ودراســــة اللغــــة تتمثــــل يف إظهــــار جمموعــــة  .بنياــــا الصــــوتية والصــــرفية والرتكيبيــــة؛ فكــــل بنيــــة قيــــاس

ممـا يؤلـف قياسـات تلـك اللغــة  ،البنيـة الـيت يتعاطاهـا أفـراد اموعـة اللسـانية العناصـر املكونـة لتلـك

                                                 
(1  )

Bloom Field, Language, New York, 1950, P 139,140. 

- ه1421، 3ط، مكتبة النهضة املصرية، أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، قال عن كرمي زكي حسام الدينن
 .242،243، صم2001

 .207ينظر املرجع نفسه، ص )2(

)
 أصول حتليل اخلطاب يف. هلذا مل يرد مصطلح النص يف أعمال بلومفيلد غرضا كما يقول حممد الشاوش ) ∗

  .36ص ،النظرية النحوية العربية
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 )1(.النحــو علــم تصــنيفي هدفــه ضــبط الصــيغ األساســية يف اللغــة حبســب تواترهــا أي إناملســتعملة، 
لغة بأشكاهلا املتنوعـة رفة أمر مشوب باملخاطر؛ فدارس الغري أن إخضاع اللغة ملقاييس شكلية ص

فـبعض الرتاكيـب  ،يلحـظ تراكيـب ال ميكـن تفسـريها إال بعناصـر أخـر ،ياتـه املتجـددةوالكالم بتجل
مستقيمة حنويا لكنها غري مقبولة دالليا، وكثري من اجلمل ال ميكـن فهمهـا إال يف إطـار بنيـة أكـرب، 

هـذا مـا استشــعره . وتـأىب مجـل أن تـؤدي وظيفتهـا إال يف مواقـف معينـة وبتـدخل معطيـات خارجيـة
  .يني فحاولوا إصالح ما ميكن إصالحهبعض اللسان

القطــــب األول يف النظريــــة التوزيعيــــة، هــــذه النظريــــة اســــتقت أكثــــر  (Harris)يعــــد هــــاريس
واجلديــد يف . أفكارهــا مــن البنويــة ســواء مــا تعلــق باملنطلقــات اللســانية أم آليــات التحليــل املنهجيــة

 ،دة أكـــرب ولـــتكن خطابـــاعمـــل هـــاريس هـــو توســـيع نطـــاق هـــذا التحليـــل ليتجـــاوز اجلملـــة إىل وحـــ
، سـعى مـن خاللـه إىل حتليـل "Analysis discourse"وذلك حني قدم حبثا بعنـوان حتليـل اخلطـاب

  . فكان هذا البحث منعرجا حامسا يف تاريخ البحث اللساين ،لساين للخطاب
  )2(:لقد نظر هاريس إىل الدراسات اللغوية اليت سبقته فوجدها وقعت يف إشكاليتني

علــــى اجلملــــة و عـــدم جتاوزهــــا يف التحليــــل؛ حيــــث اكتفـــى البحــــث اللســــاين بدراســــة االقتصـــار  -
   .اجلملة بصفتها أكرب وحدة قابلة للوصف النحوي والتحليل اللساين

جعلـــت اللغـــويني يهملـــون  الفصـــل التـــام بـــني اللغـــة والثقافـــة واتمـــع، وهـــذه قضـــية غـــري لســـانية -
وعليــه عمــل هــاريس علــى توســيع نطــاق . أدركــوا أمهيتهــاوإن  ،العالئــق بــني اللغــة واتمــع والثقافــة

التحليـــل ليشـــمل أجـــزاء اخلطـــاب بأكملـــه، أمــــا الـــربط بـــني اللغـــة واملوقـــف االجتمـــاعي واملرجعيــــة 
  . تفرضه رهبة التغيري واخلروج من نطاق اللغة يف التحليل ،الثقافية فظل مشروعا مؤجال

ـــة مـــن اجلمـــل  ملفـــوظ«اخلطـــاب بأنـــه  (Harris) لقـــد َحـــدد هـــاريس  طويـــل أو هـــو متتالي
تكــــون جمموعــــة منغلقــــة ميكــــن مــــن خالهلــــا معاينــــة بنيــــة سلســــلة مــــن العناصــــر بواســــطة املنهجيــــة 

ـــا نظـــل يف جمـــال لســـاين حمـــض ـــا مـــن تعريـــف هـــاريس . )3(»التوزيعيـــة، وبشـــكل جيعلن يظهـــر جلي

                                                 
 144.ص، اللسانيات وأسسها املعرفية، ينظر عبد السالم املسدي)1(

 ،)دت(، )دط(، املغرب- النص السرد التبئري، املركز الثقايف العريب - ينظر سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي)2(
 .17ص

 .17 ص ،السابقاملرجع )3(
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قــات بــني للخطـاب عــدم خروجــه عـن األمنــوذج القواعــدي املطبّـق علــى اجلملــة، وذلـك برصــد العال
ني يؤمنون بكـون اللغـة حقيقـة يالعناصر اللغوية يف إطار بنية اجلملة، وال غرابة يف ذلك ألن التوزيع

أمـــا الداللـــة فتـــؤخر إىل ايـــة . ودراســـتها ال ينبغـــي أن ختـــرج عـــن الوصـــف اللســـاين احملـــض ،بنويـــة
طـــاب لـــدى التحليـــل للحكـــم فقـــط علـــى اســـتقامة الرتكيـــب أو فســـاده، وـــذا يتشـــكل حتليـــل اخل

ومـا أضـافه هـاريس مـن حديثـه عـن  )1(.هاريس بإسقاط قواعـد التوزيـع علـى أجـزاء الكـالم الواسـعة
كأن يتحول إىل ضمري أو   ،اخلطاب يتمثل أساسا يف احلاالت اليت قد حتدث للعنصر يف اخلطاب

ليــة ويبقـى حمافظـا علــى وظيفتـه، ومـع ذلـك مل يأخــذ يف احلسـبان مسـألة العالقـة الدال ،اسـم إشـارة
وغــدا اخلطــاب وفــق ، )2(ا؛ فالتحديــد يريــد لنفســه أن يكــون حنــوا حمضــايــبــني العناصــر املتعادلــة حنو 

  . تصور هاريس بنية أكرب من اجلملة وال خترج عن اللغة بصفتها نظاما
علــى الــرغم ممــا حققــه هــاريس مــن نقلــة نوعيــة يف تــاريخ اللســانيات بتوجيهــه الدراســة حنــو 

ـــا أقرتـــه التوزيعيـــة يف دراســـتها بنيـــة أكـــرب هـــي اخلطـــاب، غـــ ري أنـــه مل خيـــرج يف حتليلـــه للخطـــاب عم
ولـــئن اهـــتم هـــاريس بأمنـــاط االســـتبدال واإلحـــالل الـــيت َحتْـــُدث للوحـــدات اللغويـــة علـــى  .للرتكيـــب

  .مل يتجاوز اإلطار الشكلي الصرف فهو ،سطح النص
فلـيس مـن األمهيـة  أما حديثه عـن دور الداللـة يف احلكـم علـى اسـتقامة الرتكيـب أو فسـاده

هـــاريس أمهـــل العالقـــات  أي إن ؛الكبـــرية؛ ألنـــه حتـــدث عـــن الداللـــة اللغويـــة معزولـــة عـــن الســـياق
ين تتحــددان بتــدخل ذالدالليــة الــيت حتكــم بــىن اخلطــاب، والوحــدة املوضــوعية واملعــىن الكالمــي، اللــ

  .عناصر خارجية منها سلطة القارئ ودور السياق
صـوص الـيت اشـتغل عليهـا هـذا الباحـث املتمثلـة أساسـا ويضاف إىل ما سبق خصوصية الن

متـــون قصـــرية وذات طبيعـــة إشـــهارية تكثـــر فيهـــا التوازيـــات بشـــكل ملمـــوس، كمـــا أن اختزالـــه «يف 
وإذا كـــان كـــل (...) التحليــل حبســـب املكونـــات املباشـــرة جيعـــل كـــل مجلــة تعـــود إىل بنياـــا األوليـــة 

فــإن هــذا الــنمط مــن االختــزال يصــبح بــال أمهيــة يف نــص قــابال ألن يرجــع إىل هــذه البنيــة األســاس، 
يقـف التحليـل  ،حتليل اخلطاب، ألنه بدل العمل على إبراز البنية اخلاصة جلمل نـص يف تسلسـلها

                                                 
 .75،76ص عريب والدراسات احلديثة،ينظر حممد الصغري بناين، املدارس اللسانية يف الرتاث ال)1(

الشركة املصرية  - بريوت، ينظر سعيد حسن حبريي، علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات، مكتبة لبنان ناشرون)2(
 .20م، ص1997 ،1ط، مصر، العاملية للنشر لوجنمان
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وهــذا مــا  )1(.»عنــد حــد تقدميــه اخلطــاب كمتتاليــة مــن مركبــات امسيــة وفعليــة ذات عالقــات معينــة
ســـقاط خصـــائص اجلملـــة وقواعـــدها علـــى األبنيـــة يتنـــاىف مـــع املقاربـــة احلقيقيـــة للـــنص، فـــال ميكـــن إ

 . اخلطاب وحدة من نوع خمتلف ال ميكن أن يقيد بنحو اجلملة/ألن النص ،النصية

سوى الوصف  ما ردا طبعيا على البنوية والتوزيعية، إذ مل يُقد  لنحو التوليدي التحويليا جاء مث
إنتاج اللغة والتغريات اليت جتري على   تسبقوالتصنيف للمنجز اللغوي املباشر، دون مراعاة املراحل اليت

ثار  فقد، (Chomsky)وطّوره اللساين األمريكي شومسكي  التوجه اهذ أرسى دعائمَ وقد . الرتكيب
   .ا أمهلت دور العقل يف إنتاج اللغة وتفسري ظواهرهالكو  ،على املناهج اليت سبقته
طور مستمر؛ منذ صدر كتاب شومسكي التوليدية التحويلية يف ت أحباث أن واجلدير بالذكر

حىت تأيت نظرية الحقة من  ،إىل اليوم، فما إن تستقيم نظرية وتستوي على سوقها "البىن الرتكيبية"
فلم خيرجوا عما  ،فقد ركز التوليديون يف بداية أعماهلم على البنيات اللغوية. صلبها تنتقدها وحتّورها

ز البنويون على اجلانب الفيزيائي يف اللغة منطلقني غوية؛ فإذا رك قررته البنوية مع فهم خمتلف للظاهرة الل
فإن التوليديني أولوا عناية فائقة باملستويات القصوى يف  ،من الوحدات الصغرى إىل الوحدات الكربى

. ها اجلمل، معرضني نسبيا عن املستويات الدنيا مثل املستوى الفونولوجي والصريفدالكالم وجتسّ 
   )2(. قناعة مفادها أن علم الرتاكيب قادر على فهم عمليات إنتاج اللغة وتفسريهاوهذا يرجع إىل

بل ركز على اجلملة  ؛تمام بالداللة يف بداياته األوىللم يول النحو التوليدي التحويلي أي اهف
ينحو  النحو التوليدي«فـ .وما ميكن أن تولده من مجل مقبولة حنويا وفق قياسات اللغة ،وبنياا األولية

وقد كان هذا من املآخذ (...) إىل اصطناع اجلمل  التطبيقاتحنو التجريد، مما يستدعيه يف بعض 
على النظرية يف أول مراحلها، مما استدعى العناية باملكون الداليل يف املراحل الالحقة، من خالل 

عنصر لغوي مقومات لكل أن  مدار هذه الرؤيةو . )3(»املكّون الرتكييبقواعد اإلسقاط باألنساق مع 
بيد . وحداتبصفته وحدة مستقلة متميزة عن باقي ال ،بّني مضمونه األساسيه وتُ ل كنهَ تشك  ،داللية

هي الداللة املعجمية املتواضع عليها من لدن اجلماعة اللغوية، وهي  -هاهنا-أن الداللة املقصودة
بداللة الرتكيب إال يف إطار حتليالت  النحو التوليدي التحويليهتم يومل  .مركوزة يف أذهام بالقوة
ز بني كثري من الرتاكيب املستقيمة ي أن متَُ  النظريةاستطاعت هذه ، حيث نظرية الداللة التفسريية

                                                 
 .18، صالزمن السرد التبئري - سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي)1(

 .145ص م املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية،ينظر عبد السال)2(

، 2004، 1ليبيا، ط-دار الكتاب اجلديد املتحدة، بنغازي مقاربة لغوية تداولية، -اخلطاب اسرتاتيجيات، الشهري عبد اهلادي)3(
 .8،9ص
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تصلح ألغراض  ألن البىن العميقة ال ؛ومع ذلك ظل اخللل يزعزع تفسريها لبعض الرتاكيب .واملنحرفة
وأما حديثها عن الداللة فلم يغن علم  ،ية عن الوصف النحويومل خترج هذه النظر ) 1(،التمثيل الداليل

  .الرتكيب سوى يف التقريب بني اجلمل املتشاكلة
إقامة نظرية جديدة تنطلق من الداللة وتتأسس  (Chomsky)وحاول تالمذة شومسكي

ية يتمثل واجلديد يف هذه النظر . واصطلحوا عليها بالداللة التوليدية ،بغية تفسري أكثر منطقية ،عليها
بل بتوليد بنية  ؛اشتقاق اجلملة ال يبدأ بتوليد بنية عميقة حنوية كما هي احلال عند شومسكي« يف أن

يتم خالهلا إدخال  ختضع هذه البنية إىل عدة حتوالت داللية جمردة تعطي التمثيل الداليل، ومن مث
هذا التحول يف املنهج إىل  رجعويَ . )2(»مفردات املعجم، إىل أن يتوصل أخريا إىل البنية السطحية

ها بُ رك ف الدالالت يف ذهنه مث يُ ويؤل  ،حتكيم املنطق يف تفسري اللغة، فاإلنسان يفكر قبل أن يتكلم
يلحظ تأثرها باملنطق سواء ما تعلق باملصطلح أم  ،واملنعم للنظر يف حتليالت هذه النظرية. على لسانه

  .وعالقات االستلزام والتكافؤ ،واملوضوع ،احملمول :باملنهج من ذلك مفاهيم
  

ني العالقات النحوية اليت حتكمها، معرض نيعلى اجلملة؛ مستنبط - اً إذ-ون التوليدي لقد ركز
بيد أن املعىن . املتأخرة ني للداللة اللغوية يف املراحلعرضتنسبيا عن الوحدات الصغرى اليت تشكلها، م

وهذا ما أثر سلبا على وضوح نتائجهم  ،تلفة واملتالحقةاملخ ةحباث التوليدياألالكالمي بقي مبعدا من 
بعد إفاضته يف التطورات املختلفة للسانيات وينتهي عادل فاخوري، . ريهم للجملةتفسمشولية و 

العالقة بينها وبني عرفة يقتضي م ،إىل أن احلديث عن الوظيفة اليت تقوم ا اللغة يف اتمع ،التوليدية
 أوتأتى بالدالالت املفردة لأللفاظ وهذا األمر ال ي .ق الذي يتحدث فيهمقصدية املتكلم والسيا

لكنها تكون  ،فاجلملة قد تتوافق مع قواعد النحو وتنسجم مع معطيات الداللة اللغوية) 3(.الرتاكيب
؛ ووظيفة اللغة تتحقق بعوامل عدة منها اللغوية )4(غري مناسب مقامغري مقبولة إذا ما استخدمت يف 

  .نها غري لغويةوكثري م
من صدى على الدرس اللساين املعاصر،  (Chomsky)على الرغم مما أحدثه شومسكي

 ،قت نظرياته يف عدة جماالت منها حقل تعليمية اللغات وإنتاج الكالم والقياس واحلاسوبب حيث طُ 
                                                 

 .دهابع وما 33ص ،1988 ،2ط، ينظر عادل فاخوري، اللسانية التوليدية التحويلية، دار الطليعة، بريوت)1(

 .61ص ،املرجع نفسه)2(

 .83ص ،ظر املرجع السابقين)3(

 .198ص ،2000 ،1ط،عمان، دار وائل للنشر ،، مقدمة يف اللغويات املعاصرةينظر  شحدة فارع وغريه)4(
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لى فإن حتليله كان ينقصه وصف مشويل للغة الطبيعية؛ فإخضاع الرتكيب لقواعد شومسكي حيكم ع
  .فيه فهما مغيبان متاما يؤديها الرتكيب والسياق الذي قيلموافقة اجلملة للنظام فقط، أما الوظيفة اليت 

      
 ،واملدارس اللسانية اليت سبقتها مل خترج عن اإلطار العام اللسانيات التوليدية التحويليةإن 

ويتمحور  .لة التوليديةإىل رواد الدال(De.Saussure) الذي حكم الدرس اللساين منذ دوسوسري 
. درس يف لسانيات اللغة ال لسانيات الكالمجيب أن يُ  ،هذا اإلطار يف أن اللغة نظام من العالمات

القتصارها على  ،ال تويل النص أدىن مكانة يف أجهزا النظرية«تلك املدارس ما جعل  ولعل ذلك
 نتائج ما صري وهذا  )1(.»ة جتريداواعتبارها أقصى الوحدات اللغوية النظامي ،اجلملة وما دوا

، يفرضه املنهج العلمي ،فما هي إال نقد طبعي أشرنا إليهاوأما اهلنات اليت  ،دقيقة وعلميةاللسانيات 
ركائز  بصفتها راز مواطن الضعف واالنطالق منها اليت تستدعي إب ،ويتماشى مع حركة التطور الفكري

النظريات مهادا تلك وهلذا كانت . النظريات السابقة تستلهم جممل أفكارها من ؛لنظرية مستجدة
  . ؛ تساندت دوافع وتضافرت لنشأتهصرح معريف جديد هو لسانيات النص ضروريا إلقامة

                                                 
 .41، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، صحممد الشاوش)1(
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   االنتقال من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص. 2
 ظواهرها أسهمت اللسانيات العامة باجتاهاا املختلفة وتطوراا املتنوعة يف علمنة اللغة وتقنني

وتفسري العالقات بني بنياا، وقدمت نتائج كان هلا األثر البالغ يف املعارف األخرى وخباصة النقد 
وملا كانت اجلملة وحدة التحليل ألي دراسة لسانية فقد انصب البحث على دراسة . والنحو والبالغة

الدراسات اللغوية  « ن كثريا منإ؛ إذ ويف مرحلة متأخرة الداللية ،والرتكيبية يةصرفمستوياا الصوتية وال
املدرسة  الدائرة يف فلك حنو اجلملة أمهلت اجلانب الداليل أو مل تعن به عناية كافية، كما هو احلال يف

 مع اهتمامهاوليست اللسانيات التوليدية التحويلية عنها ببعيد؛ فهي  ،)1(»البلومفيلدية أول أمرها
أما املعىن والفعل  ،ري أا ظلت حبيسة الداللة اللغوية املرتبطة بالنظامغ ،بالداللة يف مراحلها املتأخرة

  . التواصلي للغة فقد بقيا مشروعا مؤجال تفرضه رهبة التطوير وحذر اخلروج من نطاق اللغة يف التحليل
أال  !لكن هل اللغة جمرد نظام؟. ذلك النظامممثل شرعي ل تعد اللغة نظام عالمات، واجلملة

وهل . د ونتوحدجَ و فباللغة نُ  ؟ووعاء لألفكار والثقافات ،تكون وسيلة للتواصل والتفاعل يفرتض أنْ 
  اجلملة كافية لإلجابة عن كل أسئلة التحليل؟

تتفاعل عناصره داخليا وتدرس ذاتيا؛ فهي وسيلة اتصال  ،إن اللغة أكثر من نظام للعالمات
 ،صعوبات كبرية على اللسانيات وما ينضوي حتت هذين املفهومني من حقائق شكلت ،وتواصل

. اخلطاب/عجز النحو اجلملي عن اإلجابة عنها، فكان البديل سببا لتوسيع نطاق التحليل إىل النص
  :وميكن اختصار مسوغات هذه النقلة يف النقاط اآلتية

نص عدم العناية الكافية باجلوانب الداللية وإبعاد املعىن من التحليل، مما جعل علماء لسانيات ال -
بينما يتضح من يوم إىل  ، يزال مقتصرا على وصف اجلملةالن البحث الشكلي لألبنية اللغوية يرون أ

وخباصة اجلوانب الداللية اليت ال ميكن أن توصف إال يف إطار أوسع  ،آخر جوانب كثرية هلذه األبنية
سياقها اللغوي الذي فكثري من اجلمل ال يتحدد معناها إال من خالل  )2(.لنحو اخلطاب أو حنو النص

  . ترد فيه
ال تأيت على  « - (Harris)هاريس يرىكما -ميثل التواصل أهم وظيفة تؤديها اللغة، وهذه األخرية -

 لبل يف نص متماسك، بدءا من القول ذي الكلمة الواحدة إىل العم ؛شكل كلمات أو مجل مفردة

                                                 
)1(ية واللسانيات النصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،يد، البديع بني البالغة العربمجيل عبد ا )66، ص)دت(، )دط. 

 .67ينظر املرجع نفسه، ص)2(
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وهلذا فاقتطاع اجلملة من  )1( .»اعية مطولةبدءا من املونولوج وانتهاء مبناظرة مج ذي الدات العشر،
؛ فبالنصوص يتبادل املتكلمان احلديث، واملطالع لكتاب ال يطالع مجلة هو قطع لنفس اللغة النص إمنا

  . بل نصا ممثال يف مقالة أو رواية أو سورة قرآنية ؛مفردة
يف الدراسة اللغوية؛  وهو على قدر كبري من األمهية ،أمهلت لسانيات اجلملة السياق االجتماعي -

سيلة اتصال يستخدمها أفراد أن اللغة عبارة عن و «الذي رأى  ،وقد أكد هذه األمهية االجتاه الوظيفي
 كما أكد أمهية هذا السياق وغريه من سياقات مدرسةُ   ،للتوصل إىل أهداف وغايات اتمع
وما يتصل به من أمور تتعلق  مما حدا بعلماء لغة النص إىل االهتمام ذا السياق،، (Firth)فريث

 واملقاصد والغايات، وهي أمور يشملها مصطلح مقاميات ،واحمليط الثقايف ،ومستقبله ،نتج النصمب

(Pragmatics) ]ومن مث جييء تعامل علماء لغة النص مع النص بوصفه حدثا اتصاليا،  .]التداولية
   )2(»التفاعل اإلنساين؟ واعتبار حمور اللسانيات النصية هو كيف تؤدي النصوص وظيفة

هو االتصال الوثيق بني  ،ولعل من الدوافع املباشرة اليت أدت إىل جتاوز مستوى اجلملة يف التحليل -
اليت تصاهرت وتفاعلت  ،وغريها من العلوم ،وعلم التواصل ،وعلم البالغة ،وعلم الشعر ،علم النحو

اخلطاب بديال ضروريا ينطلق من /النص فكان )3(.حىت غدت كال موحدا ال جيد مبتغاه يف اجلملة
فكرية  اسرتاتيجيةاللغة ليؤسس نظامه ومجاليته ويتفاعل مع اتمع ليؤدي وظيفته، وهو قبل هذا وذاك 

 ومرجعيات اللغة وثقافتها، إن النص ليس نسقا  ، عن مكامن النفس اإلنسانية ومظاهرهاوفلسفية تعرب
  .وقارئ، نظام ومعىن، مجاد ومجالهو ذات وجمتمع، مبدع ؛ بل لغويا صرفا

 اليت ال ميكن دراستها إال بدراسة العالقات البنوية ،لقد أغفل حنو اجلملة بعض الظواهر اللغوية -
والداللية والتداولية بني اجلمل، من ذلك على سبيل املثال ال احلصر ظاهرة اإلحالة، ووحدة املوضوع 

وخمتلف العالقات اليت تربط بني  ،داليل بني اجلملالذي يتحدث عنه النص، والتماسك النحوي وال
  .أجزاء النص مثل السببية والزمنية واالستدراكية والضدية

       

                                                 
 ،جامعة امللك سعود غة النصي، ترمجة فاحل بن شبيب العجمي،لفولفجانج هاينه من وديرت فيهفيجر، مدخل إىل علم ال)1(
 .21، صم 1998 - ه1419 ،)دط( ،اململكة العربية السعودية -رياضال

 .69، صمجيل عبد ايد، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية)2(

بريوت، لبنان،  -دار البيضاء، املغربال ،املركز الثقايف العريب حبث فيما يكون به امللفوظ نصا،-ينظر األزهر الزناد، نسيج النص)3(
 .5ص، )دت(، )دط(



 لمنهجلمنهجلمنهجلمنهجلسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم وا.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................     الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

 18

قل نإن مل  ،كل هذه املسوغات وغريها جعلت جتاوز اجلملة يف التحليل اللساين مشروعا مربرا
 لسانيات تبحث عن مبتغاها يف مما جعل ال، قت جمال التحليل الديناميكي للغةواجبا؛ فاجلملة قد ضي

  .  اخلطاب/النص
   
  :النـــص .3 

؛ ةاملعجميــ دالالتــهقبــل أن خنــوض يف تعريفــات الــنص يكــون مــن الضــروري الوقــوف عنــد 
ــل احلقيقــي واملنطقــي لل االصــطالحية مفــاهيمففــي بعــض األحيــان تكــون الداللــة املعجميــة املؤص .

ملصطلحية خيضع ملنطلقـات البـاحثني فيـه ومنـاهج وتعريف النص أمر مشوب باملخاطر املنهجية وا
دراســتهم لــه، كمــا أن تنــوع أشــكال الــنص وتعــدد مضــامينه أفــرز تعريفــات كثــرية؛ تراعــي بنيتــه تــارة 

وتعـــدده ؛ بـــل ونظـــرا لَتميـــز هـــذا املصـــطلح بالتـــداخل والتشـــعب يف التحديـــد. ووظيفتـــه تـــارة أخـــرى
  .الداللة املعجمية مدخل مهم لتأصيل املصطلحوتنوعه لدى الباحث الواحد، فإن االنطالق من 

  في المعجم .3-1        
وإن   ،املعـاجم العربيـةبقيـة يف لسان العرب و ) ن ص ص(املعجمية ملادة  تنوعت الدالالت

  :ل علىكانت يف جمملها تد
ُ◌ َرفْـُعكَ « :الرفع واإلظهارالرفع واإلظهار - النص  ا َرفـََعُه، و  الَشيء، َنصُه َنصَمـا أُْظِهـَر فـََقـْد اَحلِ◌ديَث يـَُنص ُكل

 ا":، ومنه"ُنص1( .»جعل بعضه على بعض: نّص املتاَع نص(   
َنص الُقـْرآن " : ويتصل هذا املعىن بالسابق، فإذا رُفع الشيء جتلى وبان وقيل :الوضوح والثباتالوضوح والثبات  --

وضــــوح داللتهمــــا وثبــــات ل .)2( »ونَــــص الُســــنِ◌ة أي مــــا َدل ظَــــاِهُر َلْفِظِهَمــــا َعَلْيــــه ِمــــَن اَألْحَكــــام
، )3(»مــا رَأَْيــُت َرُجــًال أَنَــص لِْلَحــِديِث ِمــَن الُزْهــرِي: عمــرو بــن دينــار«مــن ذلــك قــولو أحكامهمــا، 

ــــدل علــــى الثبــــات كــــذلك النصنصــــة . فهــــو ينقــــل احلــــديث كمــــا هــــو دون تغيــــري أو حتــــوير وممــــا ي
  )4(.»ذا َهم بالنـُُهوضِإثـَْباُت الَبِعري رُْكَبتَـْيِه ِيف اَألْرِض َوَحتَرُكه إ«وهي

                                                 
 .)و س ق(مادة ، 6/196، 1997 ،1لبنان، ط- وتابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بري )1(

 .197ص املصدر نفسه، )2(

 .196ص املصدر نفسه،)3(

 .197ص ،نفسهاملصدر )4(
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الــَنص الَتْحرِيــُك َحــىت َتْســَتْخرَِج : قـول أيب عبيــد«يتجلــى هــذا املعــىن يف  :االستقصـاء واإلحكــاماالستقصـاء واإلحكــام -
ولن نبتعد كثريا عن معـىن اإلظهـار والثبـات لنستشـف معـىن اإلحكـام . )1(»ِمَن الناَقِة أَْقَصى َسْريَِها

  )2(.»تُهَنص اَألْمِر ِشد «فـ  ،وعدم التفكك
النظــر يف املعــاين الســابقة وجــدت الــنص ظــاهرا جلّيــا مــن حيــث كونــه متحققــا  إذا أنعمــتَ 
والــنص قبــل أن يتشــكل يف صــورة مكتوبــة أو ذبــذبات مســموعة كــان أفكــارا . بــاللفظ أو الكتابــة

باطنيــة، خمبــوءة يف ذهــن املــتكلم غــري واضــحة بالنســبة للســامع، حــىت إذا أراد املــتكلم إبــالغ معــىن 
ـــالقوة إىل املوجـــود بالفعـــل،  معـــني رفعهـــا مـــن نطـــاق الكمـــون إىل نطـــاق التحقـــق، ومـــن املوجـــود ب

  .فصارت الرسالة واضحة بالنسبة للمتلقي
ــــة  ــــة املعجمي ــــة للتقريــــب بــــني الدالل وهنــــاك مــــن اجتهــــد إلضــــافة عناصــــر جديــــدة يف حماول

م، والرتتيـــب، والرتكيـــب والداللــة االصـــطالحية، وتتعلـــق هـــذه العناصـــر باحلكمـــة، واالستقصـــاء التـــا
الظــاهر علــى تركيــب خمصــوص ) الكتــايب –الصــويت (الشــكل اللغــوي «واالقتصــاد، فيصــبح الــنص 

  )3(.»بنمط ترتييب ثابت، يستقصي مجيع مفردات خاصته
 املتكلممبعانيها املتقاربة تتجاذب مع املعىن االصطالحي العام للـنص؛ فـ) نصص(إن مادة 

غـري متسـق يف  ابُـه بوحـداا ويـُْثِبتُـُه بالكتابـة أو اللفـظ، بعـد أن كـان حـدثانباللغة ويـُرَك  نصيُْظِهر ال
  .الذهن، مث يـُْرِسله للمستمع يف صورته املنتهية القصوى

. ا بالداللــة االصــطالحية العامــةاــقعــن الــدالالت املعجميــة، وبعــض عال حتــدثنا حلــد اآلن
أســــهمت يف تعقــــد مفهومــــه، وتنــــوع لكــــن الــــنص خضــــع ملعــــايري كثــــرية وتبلــــور يف صــــور عديــــدة، 

دراساته، وتباين وجهات الدارسني يف مقاربته؛ وهذا يرجع بنسبة كبرية ألمهيتـه واـال الـذي حيتلـه 
  .يف املعرفة اإلنسانية

                                                 
 .196، صالسابقاملصدر )1(

 .ن ، ص املصدر نفسه)2(

 م،2004- ه1425 ،1األردن، ط -وبناء أخرى، عامل الكتب احلديث، إربد... عمر أبو خرمة، حنو النص نقد النظرية)3(
 .31ص
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  في االصطالح .3-2
يشــــغل الــــنص مكانــــة مرموقــــة يف احلضــــارة اإلنســــانية؛ فبــــه يتجلــــى الفكــــر وُحتَفــــُظ الثقافــــة 

ونقطــة التقــاء  ةلــذا كــان الــنص حمــور معــارف كثــري . واألحاســيس يف شــكل لغــوي وتـُــَرتَجم املشــاعر
. ، فاختلفــت بــذلك الدراســات الــيت تناولتــه وتعــددت املمارســات الــيت طُّبقــت عليــهيــدةعد منــاهج

هــذا الــدور الــذي يؤديــه الــنص جعــل مهمــة حتديــده صــعبة؛ إذ تتنــوع أشــكاله تبعــا للمجــال الــذي 
ْسـَب مقاصـد منتجـه وظـروف إنتاجـه، وتتبـاين تأثرياتـه بتفـاوت قرائـه يوضع فيه، وتتعدد وظائفه حَ 

البـــاحثني  شـــارباخـــتالف م تتمثـــل يفوهنـــاك صـــعوبة ال تقـــل  خطـــورة عـــن األوىل؛ . واحملللـــني لـــه
فبعضـهم ينطلـق مـن . وتباين منطلقام الفلسفية واللسانية مما أثر على مناهجهم يف دراسة النص

رون يهتمـــون مبنتجـــه أو قارئـــه، ويعّمـــم طـــرف ثالـــث مفهومـــه للـــنص بنائـــه اللغـــوي الصـــرف، وآخـــ
واألخطـــر مـــن ذلـــك تعـــدد التعريفـــات وتنوعهـــا داخـــل التصـــور . لَيْشـــُمل ســـياقه التواصـــلي التـــداويل

هلـــذا ســـنأخذ مـــن كـــل تصـــور شـــامل تعريفـــا يعكـــس توجـــه أصـــحابه، وال ُميَثـــل حتديـــَدهم . الواحـــد
  .قيداالنهائي للنص، حىت ال نزيد األمر تع

يف تعريفــه للــنص مــن ترابطــه النحــوي النظمــي، ويقصــد بــالنحو  )Harweg(ينطلــق هــارفج 
حنـــو الـــنص ال حنـــو اجلمـــل؛ ألن هـــارفج يتحـــدث يف حتليلـــه عـــن أمنـــاط االســـتبدال الـــيت  –هاهنـــا–

حتدث للوحدات اللغوية على مستوى سـطح الـنص، مثـل إحالـة الضـمائر وأمسـاء اإلشـارة وأدوات 
، الــيت ُتْظِهــر ]ةنظميــال[تــرابط مســتمر لالســتبداالت الســنتجميمية «:فــالنص عنــدهالــربط وغريهــا، 

فهــذا التعريــف المــس الــنص يف بنيتــه النحويــة الكليــة، وحصــره يف   )1(.»الــرتابط النحــوي يف الــنص
كــل تتــابع مــرتبط حنويــا، وهــي نقطــة علــى قــدر كبــري مــن األمهيــة؛ إذ يوّســع نطــاق التحليــل إىل مــا 

غــري أن هــارفج أغفــل اجلانــب . عــل مــن الــنص الوحــدة الكــربى للدراســة اللســانيةفــوق اجلملــة، وجي
الــداليل يف الــنص والوحــدة املوضــوعية، فقــد تكــون اجلمــل مرتابطــة حنويــا مكتملــة بنائيــا لكنهــا ال 

  !تشكل نصا، ويف مقابل ذلك قد يفتقد النص للرتابط النحوي ويؤدي وظيفته على أكمل وجه

                                                 
 .108ص املفاهيم واالجتاهات، - سعيد حسن حبريي، علم لغة النص)1(
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مــن اللغــويني يــنم علــى رغبــة كامنــة يف عــدم إخــراج  )*(وغــريه )Harweg(إن تعريــف هــارفج
  .النص من بوتقة النظام، ويتجلى ذلك يف عنايتهم باجلانب الشكلي دون اجلوانب األخرى

ولعـــل هـــذا مـــا دفـــع بعـــض اللغـــويني  إىل جتـــاوز اخلصيصـــة النحويـــة للـــنص إىل البحـــث يف 
جمموعـــة منتظمــــة مـــن القضــــايا أو «:أنــــهالـــنص ب) Brinker(ترابطـــه الـــداليل؛ فقــــد عـــرف برينكــــر 

موضـوعي أو مجلـة أسـاس، ومـن -املركبات القضوية، تـرتابط بعضـها مـع بعـض علـى أسـاس حمـوري
ـــه الـــنص وتـــرابط  أي إن )1(.»خـــالل عالقـــات منطقيـــة دالليـــة وحـــدة املوضـــوع الـــذي يتحـــدث عن

ن اجلمــل؛ فقــد يطــول دالليــا ومنطقيـا كفــيالن بتمييــز الــنص عـن جمــرد أّي تتــال مـ) قضــاياه(أجزائـه 
املنجــز اللغــوي إىل أن ُيَشــكل روايــة أو ملحمــة، كمــا قــد ُخيتــَزل إىل مجلــة أو أقــل ويبقــى يف النهايــة 

ـــابع لغـــوي مـــرتبط شـــكليا . نصـــا؛ ألنـــه يعـــاجل موضـــوعا واحـــدا لكـــن الســـؤال املطـــروح هـــل كـــل تت
اصلية وأداة اتصـالية أال يفرتض يف النص وظيفة تو  !ومرتابط دالليا ومتوحد موضوعا يشكل نصا؟

  وسياق تداويل؟
يف تصوره للنص متأثرا مبقوالت النحـو التوليـدي التحـويلي؛  )Vandijk(يك اد يتعمق فان

بنيـة سـطحية تـَُوجههـا «الـنصأصـل ف. ، يـنعكس علـى بنيـة الـنصاُمفِرتضا للـنص متثـيال دالليـا جمـرد
ــا ُمَنظمــا مــن التتابعــات، ويتصــور فــان ديــك البنيــة . وُحتَفُزهــا بنيــٌة عميقــة دالليــة العميقــة للــنص كم

فهي تـَْعِرُض البنية املنطقية اردة للنص، وتـَُعُد البنية العميقة الداللية للنص بالنسـبة لـه أيضـا نوعـا 
ويقـــوده فهـــم البنيـــة العميقـــة ). البنيـــة املوضـــوع للـــنص(مـــن إعـــادة صـــياغة جمـــردة، تتحـــد يف النـــواة 

ميكن أن يـُْنظَـر إىل البنيـة العميقـة علـى أـا خطـة :  التحديد التايلاخلاصة مبوضوع النص أيضا إىل
ح هـذا يوضـ )2(.»نص ما، على حنو ما يبـدو أنـه ميكـن أن ُحيَـدد سـلوَكنا مـن خـالل خطـة أساسـية

 ـــة إنتـــاج الـــنص انطالقـــا مـــن تشـــك ـــأليف بـــني الـــدالالت لِ التعريـــف كيفي ه يف الـــذهن عـــن طريـــق الت
وقــــــــــــد حــــــــــــاكى يف هــــــــــــذا الوصــــــــــــف تفســــــــــــري . لــــــــــــى ســــــــــــطح الــــــــــــنصواألفكــــــــــــار مث جتّســــــــــــده ع

غـــري أنـــه جتـــاوزه؛ إذ تعمـــق يف دالئليـــة الـــنص وبنيتـــه وافـــرتض لـــه بنيـــات  (Chomsky)شومســـكي
                                                 

ينظر زتسيسالف وارزنياك، ). Usemberg(وإزنربج  )Brinker(ممن ركز على االتساق يف تعريف النص برينكر ) *(
مصر، -قاهرةمشكالت بناء النص، ترمجة سعيد حسن حبريي، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، ال -مدخل إىل علم النص

 .53ص م،2003-هـ1424، 1ط

 .110-109املفاهيم واالجتاهات، ص - علم لغة النص ،سعيد حسن حبريي)1(

 .56ص ،زتسيسالف وارزنياك، املرجع السابق )2(
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لكن إنتاج الـنص ال ميثـل إال عنصـرا . اشاملة كربى تتحدد بوحدا ال بانفصاهلا عن بعضها بعض
  .من العناصر اليت حتدد النص

بَــــُه علــــى لســـــانهكمــــا أن الــــنص لــــيس جمــــرد نظــــ ُلُه املــــتكلم يف ذهنــــه قبــــل أن يـُرَك ام ُيَشـــــك  
ُلُه  ـرد علىأو ُيَسجنجز أو املسـتعمل منـه إىل املفـرتض أو ا

ُ
وإذا كـان . ورقته، فالنص أقرب إىل امل

  .النص سيستعري من اللغة نظامها ومن الكالم معناه وسياقه، وجب مراعاة ذلك يف تعريفه
ســـانيني والنقـــاد يتجهـــون للقـــارئ كخطـــوة أوىل إلماطـــة اللثـــام عـــن هـــذا مـــا صـــّري بعـــض الل

قــدم لنـــا يف تعريفـــه عناصـــر  )Barthes(؛ فبـــارث تســـتقبل أو تنـــتج الـــنصالعناصــر اخلارجيـــة الـــيت 
ينتجـه الـنص مفتـوح،  جديدة، وطرح قضايا مهمة تسهم يف نصية الرسالة اللغوية، وأكد علـى أن

هـذه املشــاركة ال تتضـمن قطيعـة بـني البنيـة والقـراءة، وإمنــا . كيف عمليـة مشـرتكة ال اسـتهال القـارئ
ويتجلـــى دور  )1(.تعـــين انـــدماجها يف عمليـــة دالليـــة واحـــدة؛ فممارســـة القـــراءة إســـهام يف التـــأليف

القـــارئ يف تأويـــل الرمـــوز وربـــط بـــىن الـــنص وأحداثـــه الـــيت تبـــدو متباعـــدة ظاهريـــا، فـــالنص وخباصـــة 
ة وعمــق املعــىن املقصــود، وجبماليــة الصــورة وحــداثتها، وتعــدد القــراءة األديب منــه ينفــرد ببعــد الداللــ

يسـهم القـارئ يف إنتاجـه مـن ؛ بـل إن املعىن لـيس ملـك صـاحب الـنص أو حبـيس البنيـة. وجتددها
خـــالل التأويـــل ومـــلء الفراغـــات وتصـــور التوقعـــات، هلـــذا أولـــت منـــاهج مـــا بعـــد احلداثـــة وخباصـــة 

عنايـة فائقـة بالقـارئ، وجعلتـه  )Yaos&Iser(لـدى يـاوس وإيـزر نظريات القراءة ومجاليـات التلقـي 
هــذا األخــري حتكمــه أمــور أخــرى تســهم يف العمليــة التواصــلية اللغويــة، مثــل . حمــور التفاعــل األديب

الســياق احلقيقــي والتخيلــي للــنص، واخللفيــات املعرفيــة للمــتكلم واملســتمع، والتفاعــل اإلســرتاتيجي 
  .طرهم وتالقحها يف إنتاج النصوصبني أفكار الناس وتوارد خوا

إن املتتبــــع لتعريفــــات الــــنص الســــابقة يلحــــظ كيــــف بــــدأت تنســــلخ مــــن بوتقــــة الشــــكالنية 
، حيــــث املعــــىن الكالمــــي احلــــر ومالبســــات عــــالم الــــنصوســــلطة النظــــام إىل فضــــاء أرحــــب هــــو 

لقيــه مــن تتجــاوز اللغــة إىل التواصــل، ومــا يــؤثر يف إنتاجــه وت اتاالســتعمال، ومــا يكتنفــه مــن عالقــ
مـن هــذه . منـاذج غائبـة وأخــرى حاضـرة، يتفاعـل فيهــا الـداخلي مـع اخلــارجي واللغـوي مـع الفكــري

جهـــاز عـــرب لســـاين يعيـــد توزيـــع نظـــام «:ص بأنـــهالـــن) J-Kristeva( الزاويـــة عرفـــت جوليـــا كرســـيتيفا
 اللســـان، بواســـطة الـــربط بـــني كـــالم تواصـــلي يهـــدف إىل اإلخبـــار املباشـــر وبـــني أمنـــاط عديـــدة مـــن

                                                 
 .271،272ص ينظر صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص،)1(
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ــة معــه ، تنطلــق مــن اللغــة وتنفــتح )1(»فــالنص إذن إنتاجيــة. الملفوظــات الســابقة عليــه والمتزامن
على عوامل أخرى مثل الوقائع النفسية واملعطيات االجتماعية واألحداث التارخيية، مما جيعلـه نسـقا 

عـل فيـه لغويا ذا بعد فكري إسرتاتيجي تتـداخل فيـه األنظمـة اللغويـة مـع بعضـها ومـع غريهـا، وتتفا
األفكــار وتتصــاهر حــىت تفــرز نصــا ينبثــق مــن غــريه، وينفــرد بأصــالته، وينفــتح علــى الفكــر والثقافــة 

فاستكناه النص يتطلب استحضار النصوص الغائبة، وهذا االستحضـار مرهـون بـالربط . عبر لغته
  .بني اللغة والفكر

بالتنـاص وأبعـاده الشك أن حتديد كرسيتيفا للنص نتاج منطقي ومرتقب الشـتغاهلا الواسـع 
وهلـــذا طفـــق مفهـــوم . الســـيميولوجية، مث إـــا حتـــدثت عـــن التواصـــل بـــني عناصـــر العمليـــة الكالميـــة

النص يتوسع ليحتك مبقصدية املرسل ونسـقية الرسـالة وتأويـل املرسـل إليـه، ممـا أحـدث إشـكاالت 
للغويــة وعــرب وأثــار تســاؤالت أكثــر ممــا قــدم إجابــات؛ ألنــه دخــل فضــاء التواصــل اللغــوي بوســائله ا

كـل هـذا وغـريه دفـع بعـض البـاحثني . واخللفيـات والسـياقاتاللغوية ومتثالته املتنوعة تنوع املقاصد 
  .إىل حماولة االهتداء إىل تعريف شامل للنص، بغية حصره ومتييزه عن غريه من أمناط امللفوظات

  ولعـــــــــل أمشـــــــــل تعريفـــــــــات الـــــــــنص وأكثرهـــــــــا تـــــــــداوال بـــــــــني البـــــــــاحثني تعريـــــــــف دوبوكرانـــــــــد
)De.Beaugrande (ودريســـلر)Dressler(حـــدث تواصـــلي، يلـــزم « -حســـب تصـــورمها-؛ فـــالنص

لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معايري للنصية جمتمعة، ويزول عنه هذا الوصف إذا ختلف واحد مـن 
  :؛ وتتمثل هذه املعايري يف)2(»هذه املعايري

CCoohheessiioonnاالتســــاق االتســــاق  -
ــــرتابط الرصــــفي النحــــوي، ا: )∗( ــــه ال ــــه خاصــــية ويقصــــد ب ــــذي تتحقــــق ب ل

االســـتمرارية يف ظـــاهر الـــنص علـــى صـــورة وقـــائع يتعـــالق بعضـــها بـــبعض، ويـــؤدي الســـابق منهـــا إىل 
  .الالحق

CCoohheerreennccee  االنســجاماالنســجام -
وهــو تــرابط املفــاهيم واألفكــار يف عــامل الــنص، ويتحقــق بتنشــيط : ))∗∗∗∗((  

  .عناصر املعرفة إلجياد الرتابط املفهومي للنص
                                                 

ينظر صالح فضل، بالغة . 21ص املغرب،، قالعلم النص، ترمجة فريد الزاهي، مراجعة عبد اجلليل ناظم، دار توب)1(
 .269اخلطاب وعلم النص، 

، 2-1، العدد10، جملة فصول، الد "دراسة يف قصيدة جاهلية -حنو أجرومية للنص الشعري"سعد مصلوح، )2(
 .154ص ،1991، أوت- جويلية

 .ترمجه سعد مصلوح ومتام حسان بالسبك، وبشري إبرير بالتناسق )∗(
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وتتمثـــل فيمـــا ينويـــه منشـــئ الـــنص مـــن جعـــل صـــورة مـــا مـــن صـــور  :IInntteennttiioonnaalliittyyالقصــدية القصــدية  -
  .ويتعلق هذا املعيار بصاحب النص. اللغة متسقة ومنسجمة تؤدي وظيفة معينة

ويتعلـــق مبوقـــف مســـتقبل الـــنص إزاء منجـــز لغـــوي ينبغـــي أن يكـــون : AAcccceeppttaabbiilliittyyاملقبوليـــة املقبوليـــة  -
  .مقبوال ومستحسنا لدى متلقيه

وتـــرتبط املقاميـــة بالســـياق الـــذي يظهـــر فيـــه الـــنص ويتحقـــق بوصـــفه : SSiittuuaattiioonnaalliittyyاملقاميـــة املقاميـــة  -
لنــا  وهــذا املوقــف ميكــن اســرتجاعه ولــو بصــورة افرتاضــية حــىت يتســىن. أداة اتصــالية بــني شخصــني

  .احلكم على نصية الرسالة اللغوية
ــَىن علــى كتابــات ســابقة طاملــا أن أفكــار البشــر نتــ ::IInntteerrtteexxttuuaalliittyyالتنــاص التنــاص  - اج فكــل نــص يـُبـْ

  .ثقافات وأفكار إنسانية، ومنوذجا للتفاعل والتالقح القصدي وغري القصدي بني النصوص
حيمــــل كــــل نــــص كميــــة إعالميــــة تتفــــاوت بتنــــوع أشــــكال الــــنص : IInnffoorrmmaattiivviittyyاإلعالميــــة اإلعالميــــة  -

  )1(.ووظائفه
للـــــنص أمشـــــل  )De.Beaugrande & Dressler(يـَُعـــــد تصـــــور دوبوكرانـــــد ودريســـــلر

عــى اجلوانــب الداخليــة للــنص املتمثلــة أساســا يف ترابطــه الشــكلي واملعنــوي، التحديــدات؛ إذ إنــه را
وأثــار قصــدية املــتكلم ومقبوليــة املتلقــي، وبــني أمهيــَة الســياق اخلــارجي يف فهــم الــنص واحلكــم علــى 
اتساقه وانسجامه، مث ما ميكن أن ميتد عرب جسر النص من قضـايا التفاعـل مـع النصـوص الغائبـة، 

  .علومايت للنصومسائل الكم امل
اللسانيني والنقاد العرب ال خيرجون كثريا عمـا نظـر لـه الغربيـون  جعلتكل هذه املعطيات 

فهــذا حممــد مفتــاح يعــد الــنص مدونــة حــدث كالمــي ذي وظــائف متعــددة؛ فهــو تواصــلي . للــنص
ائف شاملة أصلها الكالم، وفرعهـا وظـ اسرتاتيجيةوهلذا ُيصبح النص  )2(.وتفاعلي ومغلق وتوالدي

أو مـا تعلـق ) مدونـة، كالمـي، مغلـق(متنوعة تشـرتك فيهـا النصـوص سـواء مـا تعلـق باملـادة اللفظيـة 
  .وغري ذلك مما يـَُوضح داللية النص وديناميته) حدث تواصلي، تفاعل، تناص(فيه النص بغريه 

                                                                                                                                                         
 . د مصلوح باحلبك، ومتام حسان بااللتحام، وبشري إبرير بالرتابط الفكريترمجه سع )∗∗(

-ه1418 ،1مصر، ط- ينظر روبرت دوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، ترمجة متام حسان، دار الكتب، القاهرة)1(
 .105-103ص م،1998

املغرب، دار التنوير، بريوت، - دار البيضاءسرتاتيجية التناص، املركز الثقايف العريب، الا- ينظر حتليل اخلطاب الشعري)2(
 .119،120ص ،1992، 3ط
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قــد يكــون مــن الصــعوبة أن نــزعم لتعريــف بأنــه األفضــل، أو حنكــم علــى آخــر بأنــه األجــزم 
ولكن الذي ال شك فيـه أن الـنص أكـرب مـن وحـدة شـكلية أو دالليـة، فهـو واقعـة . د النصلتحدي

مـــع نصـــوص أخـــرى  تقاطعـــاتاتصـــالية تقـــع بـــني ُمْرِســـٍل وُمْرَســـٍل إليـــه يف ســـياق معـــني، وتتضـــمن 
وهذا ما جعـل التعريفـات الـيت ُعنيـت بسـياق  ،تتفاعل معها لُتسِهم يف تشكلها وتشكيلها النهائي

  فتـــــــــه أكثـــــــــر اســـــــــتقرارا، وأدق حتديـــــــــدا مـــــــــن تلـــــــــك الـــــــــيت ربطـــــــــت الـــــــــنص باجلملـــــــــةالـــــــــنص ووظي
بيـد أن تصـنيف الـنص يف إطـار الوقـائع اللغويـة التواصـلية يثـري تسـاؤالت . أو بالقضـية أو مـا معـا

عـــن الفـــرق بينـــه وبـــني اخلطـــاب، فكالمهـــا صـــار موضـــوعا لكثـــري مـــن املعـــارف واملنـــاهج املتداخلـــة 
  .مفهوما وإجراء

 

 
   :ــطابالخــ.4

  عند علماء العربية .4-1
ــاملنطلــق املعجمــي مــدخال مُ  يُعــد ا مــن بــاب التأصــيل للمــادة املعجميــة والتمهيــد للداللــة هم

  .االصطالحية
بـــني احلقيقـــة واـــاز، وبـــني الداللـــة علـــى ) خ ط ب(تنوعـــت املعـــاين املعجميـــة ملـــادة  قـــدو 

  :وميكن إمجال أهم هذه املعاين يف. قضايا اجتماعية والداللة على أشكال كالمية
ما َخطُبك؟ َأي ما أَمُرك؟ وتقول هذا َخْطٌب َجليل، َوَخْطٌب َيسري «يقال  :األمر والشأناألمر والشأن -

ْرَسُلونَ أَيـَها اَ  َفَما َخْطُبُكمُ ( :لعزيز قالويف التنزيل ا(...) 
ُ
  .)1( »ومجعه ُخطُوب ،]57 :احلجر[)مل

َخطَـَب اَخلِطيـُب ِخْطبَـة مجيلـة، وَكثـُـَر ُخطابـَُهـا، وهـذا «هلذا جندهم يقولون :النكاحالنكاح  التماسالتماس -
 )2(.»ِخْطبـَُها وهذه ِخْطُبه وِخْطَبُته

َسـج «:ة هـيبَـطْ فاخلُ  ؛عرفه العرب منـذ القـدمي :فن من النثرفن من النثر -
ُ
(...) ع وحنـوه الكـالم املنثـور امل

 )3(.»طبة، ومجع اخلطيب خطباءطيب حسن اخلُ ورجل خَ (...) مثل الرسالة اليت هلا أول وآخر 

                                                 
 ).خ ط ب ( ، مادة 2/275ابن منظور، لسان العرب، )1(

 ).خ ط ب(، مادة 172اجلزائر، ص - الزخمشري، أساس البالغة، راجعه وقدم له إبراهيم قاليت، دار اهلدى، عني مليلة)2(

 .275ص ،املصدر السابق، ابن منظور)3(
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فـالن َخيْطُـُب «جمازيا؛ من ذلـك قـوهلم  يـَُعده الزخمشري معًىن  :الطلب والتمّكن من الشيءالطلب والتمّكن من الشيء -
ـــه: عمـــل كـــذا ـــك الصـــي. َيْطلُُب ـــه، أي أكثبـــك وأمكنـــكوقـــد َأْخطََب  (...)وَأخطبـــك األمـــر . د فاْرِم

 )1(.»معناه أطلبك من طلبت إليه حاجة فاطلبينو 

ـــه صـــلة باملراجعـــة - ـــه صـــلة باملراجعـــةالكـــالم مباشـــرًة مـــع الشـــخص ول  اخلِ  «ومنـــه :الكـــالم مباشـــرًة مـــع الشـــخص ول
ُ
مراجعـــة : اطبـــةخَ طـــاب وامل

أي يتبـــادالن الكـــالم مثلمـــا  ؛)2(»وقـــد خاطبـــه بـــالكالم خماطبـــة وخطابـــا، ومهـــا يتخاطبـــان ،الكـــالم
 :اليت تقع على األقل بني اثنـني ،بالدورة الكالميةفيما أمساه   (De.Saussure)ده دوسوسريحد

 .متكلم ومستمع

  
بـل هـو ضـارب  ؛مسـتحدثا يف العربيـة أو وافـدا جديـدا إليهـا –إذاً –مل يكن لفظ اخلطـاب 

تـداول جذورها منقوش على معامجها؛ وهذا مـا صـّري معنـاه املعجمـي ينـأى جبانبـه عـن املعـىن امل مع
وهي من اهلنات اليت طبعت املعاجم العربية قـدميا وحـديثا، فكثـري مـن األلفـاظ . لدى املتخصصني

ختضــــع لنــــواميس التطــــور الــــداليل دون أن ترصــــد معــــاجم العربيــــة هــــذه التغــــريات حبســــب التــــداول 
؛ فهــي موجــودة بقــوة يف كتــب علمــاء العربيــة )خطــاب( والعصــرنة، وخباصــة إذا تعلــق األمــر بكلمــة

بـــل إـــا وردت بصـــيغ خمتلفـــة يف القـــرآن . )∗(اصـــطالحية وخباصـــة عنـــد األصـــوليني مبعـــانمســـتعملة 
  :أقرب إىل املعىن االصطالحي منها إىل الداللة املعجميةمعان الكرمي، ودلت على 

 ]63:الفرقان. [)َمالٰـَ ِهُلوَن قَالُوا سَ ـٰ◌ٰ اجلَ  َوِإَذا َخاطَبَـُهمُ (:قال اهللا تعاىل -

 ]23:ص[ .)اِب◌ِ ْلِنيَها َوَعزِين ِيف اِخلطَ ْكفِ أَ  فـََقالَ (:قال اهللا تعاىل -

نَـُهَمـــــــــا الرْمحَـــــــــواالَ  تِ ◌ٰ  وَ ٰـ َرب السَمـــــــــ(:قـــــــــال اهللا تعـــــــــاىل - ـــــــــهُ ٰـ ْرِض وَمـــــــــا بـَيـْ  ن َال َميِْلُكـــــــــوَن ِمْن
 ]38:النبأ.[)اً ِخطَابَ 

نَ ءاَوَشَدْدنَا ُمْلَكُه و ( :قال اهللا تعاىل -  ]20:ص[ .)خطَابِ ُه اِحلْكَمَة وَفْصَل اِل◌ْ ٰـ تـَيـْ

                                                 
 .172السابق، ص املصدرزخمشري، ال)1(

 .275ابن منظور، املصدر السابق، ص)2(

اإلحكام يف أصول  -واآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام -وابن حزم، الرسالة -ينظر على سبيل املثال الشافعي )∗(
 .األحكام
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نفة الذكر أن اخلطاب يراد به الكالم، الذي يستحضر متكلمـا اآليبدو من خالل اآليات 
البــّني مــن الكــالم امللخــص الــذي يُبّينــه مــن « وملــا اقــرتن اللفــظ بصــفة الفصــل دّل علــى. ومســتمعا

املخاطَـب، وهـذا فال غموض وال اضطراب يف توصـيل الرسـالة إىل  )1(.»ُخيَاَطب به ال يلتبس عليه
ممــا ال يتــأتى لكــل النــاس؛ فقــد خــّص  اهللاُ النــّيب داود عليــه الســالم ــذه املوهبــة، الــيت جتعلــه قــادرا 

ألن فصــل اخلطــاب « علــى التعبــري عــن مكامنــه وإيصــال مقاصــده بتبيــان وانتظــام ووضــوح وإفهــام؛
خليــال حبيــث ال خيــتلط عبــارة عــن كونــه قــادرا علــى التعبــري عــن كــل مــا خيطــر يف البــال، وحيضــر يف ا

إذ يُفــَرتض يف اخلطــاب اإلبانــة، ومناســبة . )2(»شــيء بشــيء، وحبيــث ينفصــل كــل مقــام عــن مقــام
ــه  إىل شــخص معــّني يكــون حاضــر الــذهن  -عــادة–الكــالم للمقــام الــذي اُســتعمل فيــه، وهــو موج

  .والبدن، فالتواصل بني املخاِطب واملخاَطب آين ومباشر
قد حتدث النحاة عن املخاَطب للداللة على طرف اخلطـاب ف  وعلى ذكر طريف اخلطاب،

واملضــمرات ال لــبس فيهــا فاســتغنت عــن الصــفات، « :ويف هــذا الصــدد يقــول ابــن يعــيش. اآلخــر
ذكــر الغائــب الــذي  مُ د◌ُ َقــواملشــاهدة هلمــا، وتَـ  المخاَطــبواألحــوال املقرتنــة ــا حضــور املــتكلم و
كـــم، فـــَأْعَرُف املضـــمرات املـــتكلم ألنـــه ال يومهـــك غـــريه مث يصـــري بـــه مبنزلـــة احلاضـــر املشـــاهد يف احل

وهكـــذا حتـــدث ابـــن يعـــيش عـــن .  )3(»املخاَطـــب واملخاطَـــب تلـــو املـــتكلم يف احلضـــور واملشـــاهدة
رِســــل للفعــــل اللغــــوي واملســــتمع أو املســــتقبل للرســــالة، 

ُ
الســــياق وعناصــــره املتمثلــــة يف املــــتكلم أو امل

وقـد يـدل . بصفتهما شرطني لتفسـري عناصـر اخلطـاب املضـمرةوأشار إىل أمهية احلضور واملشاهدة 
ختتلـف حركـات هـذه الكـاف «الضمري على حال املخاَطب مثلما هو األمر يف كاف اخلطـاب، و

تلحقـه عالمـات تـدل و  التأنيـث،و  من التـذكري بالمخاطَ ليكون ذلك أمارة على اختالف أحوال 
بيــد أن  )4(.»شــارة ونــداء املخاطــبعلــى عــدد مــن املخــاطبني، ويوضــح لــك ذلــك نعــت اســم اإل

عنــد األصــوليني؛ إذ عليــه دارت أحبــاثهم يف تفســري اخلطــاب اإلهلــي بــِاطّراد مصــطلح اخلطــاب ورد 
                                                 

بريوت ، دار الكتاب العريب، تفسري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التنزيل، الزخمشري )1(
 .4/80، )دت( ،)دط(، لبنان –

، م1983-ه1403، )دط(، بريوت، دار الكتب العلمية، مفاتيح الغيب -التفسري الكبري، الرازي الدين فخر )2(
26/187 -188. 

 .3/84،85، لبنان –شرح املفّصل، عامل الكتب، بريوت )3(

 .134،135، صنفسهاملرجع )4(
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درجاته وصار يدل عندهم على توجيـه الكـالم ملـن يفهـم، و  ومتحورت دراسام يف خطاب القرآن
 )1(.وصـار مرادفـا للكـالم ،ى االمسيـةفانتقل من الداللة على احلدث ارد من الزمن إىل الداللة عل

 ،مالمسـة للخطـاب مبفهومـه احلـديث هـو مـا ذهـب إليـه اآلمـدي األصـوليني ولعل أقـرب تعريفـات
هـذا التعريـف ف )2(.»اللفظ المتواضع عليـه المقصـود بـه إفهـام مـن هـو متهيـئ لفهمـه«ه إذ عدّ 

ماعـة اللغويــة، وتســتعمل يُوضـح حقيقــة اخلطـاب مــن حيــث كونـه لغــة متواضــعا عليهـا مــن لــدن اجل
  :وعليه يفرتض اخلطاب عناصر أمهها. هذه اللغة ألغراض تواصلية

تكــون مشــرتكة بــني طــريف و وهــي جممــوع القواعــد واملفــاهيم املركــوزة يف الــذهن اجلمعــي،  :اللغــة  --
  .اخلطاب

  .تتعلق باملخاِطب الذي يقصد من كالمه أمورا إليصال رسالته: القصدية -
  .على املخاَطب من خالل تفاعله أو رد فعله جتاه ما يُلقى إليهيتوقف : األثر -
  .باطَ خَ املشاهدة واالستعداد للمُ و  فعادة ما يتطلب اخلطاُب احلضورَ : االتصال -
  .فهو املقصود باخلطاب، واملعين بالعملية التواصلية: المخاَطب -

طـــاب إىل حـــد يظهـــر مـــن خـــالل مـــا ســـبق أن األصـــوليني قـــد اســـتطاعوا مقاربـــة مفهـــوم اخل
وإن كان جل اهتمامهم منصـبا علـى اخلطـاب الـديين، وظـل احلـديث عـن اخلطـاب التـداويل . بعيد

العــادي مشــروعا مــؤجال، اســتغىن عنــه التبحــر يف علــوم القــرآن واحلــديث، أمــا اخلطــاب األديب فقــد 
 ،املرسـل إليـهأو استئناف الرسالة باملرسل و  ،دلت عليه أمور جانبية؛ مثل تقدمي القصيدة مبناسبتها

  .أو احلديث عن السياق املادي للنص األديب
وإذا كان مفهوم اخلطاب يدل على الكالم الذي يفرتض متكلما ومستمعا حسب تصـور 
األصــوليني، فــإن النقــاد واللغــويني العــرب احملــدثني قــد أعــادوا النظــر فيــه متــأثرين باملــدارس اللســانية 

  .حينا ثالث) املتكلم واملتلقي(نا آخر ومبستعمله الغربية؛ فربطوه بالنص حينا وبالكالم حي

                                                 
 .36ص مقاربة لغوية تداولية، -اخلطاب اسرتاتيجيات، ادي الشهريينظر عبد اهل)1(

 م،1986 - ه1406 ،2ط، لبنان - بريوت، دار الكتاب العريب، حتقيق سيد اجلميلي، اإلحكام يف أصول األحكام)2(
1/136.  
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ص؛ فــالنص أمشــل مــن فقــد أقــام ســعيد يقطــني تعريفــه للخطــاب علــى أســاس متييــزه عــن الــن
، يف عمليـة مشـرتكة مـع )1(مرسـلة حنويـة، بينمـا الـنص مظهـر داليل يصـنعه املتلقـي هاخلطاب باعتبار 
  .رى عن طريق السياق والتناصوهذا ما جيعل النص منفتحا على عوامل أخ. صاحب النص

  مـــن الـــنص؛ ألن األول خيـــتص د حممـــد مفتـــاح اخلطـــاب أعـــمّ ُعـــيف مقابـــل هـــذا التصـــور يَـ و 
 :قــة االنســجام، ويف هــذا الصــدد يقــولباتصــاله بــالواقع اخلــارجي مــن خــالل عال -حســب رأيــه-
وحـــدات  ة متســقة، وإن اخلطـــاب عبــارة عــند َضــنَ إن الــنص عبــارة عـــن وحــدات لغويــة طبيعيـــة مُ «

  )2(.»منسجمةلغوية منضدة متسقة 
وهنــاك مــن الدارســني العــرب مــن رأى أن اخلطــاب متظهــر يف مصــطلحات عديــدة حبســب 

، والـــــــنص عنـــــــد  (De.Saussure)اجتاهـــــــات الـــــــدرس اللســـــــاين؛ فهـــــــو الكـــــــالم عنـــــــد دوسوســـــــري
ـــــــــــــد شومســـــــــــــكي (Hjemslev)هيلمســـــــــــــليف ـــــــــــــد (Chomsky)، واإلجنـــــــــــــاز عن ، والرســـــــــــــالة عن

، واألســــلوب عنــــد روالن )Gaillaume( يــــومڤ، واخلطــــاب عنــــد  (Jakobson)نو جاكبســــ
وجيمــع بــني املفــاهيم الســابقة عنصــرا التمــرد علــى النظــام اللغــوي واالســتعمال ) Barthes(.)3(بــارت

لكـّن الغـربيني أنفسـهم خمتلفـون يف حتديـد . الفـردي للغـة أو اجلهـاز أو امللكـة أو السـنن أو القواعـد
ي ينتمــي إليـه، ولــو كـان األمــر ــذه البسـاطة ملــا احتـدم اخلــالف بيــنهم ماهيـة اخلطــاب واـال الــذ

  .يف تعريف اخلطاب
  عند اللغويين الغربيين.4-2

تشعب تعريف اخلطاب يف الدراسات اللسـانية واألدبيـة الغربيـة بتشـعب أشـكاله ووظائفـه، 
لداللـــــة العامـــــة فبـــــني ا. وبتعـــــدد منطلقـــــات البـــــاحثني وتشـــــابك اســـــرتاتيجيام يف تصـــــوره وحتليلـــــه

للمصــطلح باعتبــاره توجهــا فكريــا يتعامــل باللغــة وينفــتح عــن الفكــر والثقافــة؛ علــى حنــو مــا نســمع 
الداللـة اخلاصـة علـى وحـدة لسـانية أو بـني عن خطاب ديين وخطاب علمـاين وخطـاب سـريايل، و 

                                                 
) دط(، املغرب -اءالدار البيض، لبنان -بريوت، املركز الثقايف العريب، النص والسياق -ينظر انفتاح النص الروائي)1(
 .32، ص)دت(

، 1996 ،1ط، لبنان- بريوتاملغرب، - الدار البيضاء املركز الثقايف العريب،، حنو منهاجية مشولية -التشابه واالختالف)2(
 .35ص

 .73، ص)دت( ،)دط(، عنابة، منشورات جامعة باجي خمتار، األسلوبيات وحتليل اخلطاب، ينظر رابح بوحوش)3(
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هومـا عرب لسانية تقع يف خضم مصطلحات أخرى مثل النص وامللفوظ والتلفظ، تتصادم معها مف
  .بني هذا وذاك ُوِجَد مفهوم اخلطاب وتبلور وإجراء

ربـــط كثـــري مـــن اللســـانيني بـــني اخلطـــاب والكـــالم بـــاملفهوم السوســـريي فجعلومهـــا مرتادفـــني؛ 
يقـــيم تعريفــه علـــى التمييــز بــني مســـتوى اللغــة ومســـتوى اخلطــاب، فـــإذا   )Gaillaume(يــومڤفهــذا 

اخلطاب هو ما يُوِجـُدها  فإنّ  ،موجودة بالقوةالنظام السابق على اخلطاب، وهي هي كانت اللغة 
ز عنهـــا بتجــدد املعـــاين وتـــدخل الســـياق يف حتديـــد وظيفـــة يّـــمتوي )1(.بالفعــل عـــن طريـــق االســـتعمال

الرســـــالة اللغويـــــة، وســـــلطة املـــــتكلم يف نظـــــم الوحـــــدات اللغويـــــة واســـــتبدال الـــــدالالت املتماثلـــــة أو 
وهـذا التصـور الـذي جيعـل مـن اخلطـاب مرادفـا للكـالم . م املقـام الـذي يـتكلم فيـهئـاملتقابلة، مما يال

تعريفـات أخـرى حبثـت عـن معــىن لتـه قاب ا،عائمــ امفهومـو يبـدو  )2(.معمـول بـه يف اللسـانيات البنويـة
  .اخلطاب يف اللغة ال الكالم

دُ حيَُ  فاخلطـاب عبـارة  ؛هاريس اخلطاب بأنه وحدة أكـرب مـن اجلملـة ولكنهـا متماثلـة معهـا د
إن هاريس وغريه مـن الشـكالنيني يؤمنـون بـأن  )3(.»ن جمموعة منغلقةن اجلمل تكوّ متتالية م«عن 

اخلطـــاب جـــزء مـــن نظـــام عـــام هـــو اللغـــة، وعليـــه كـــل دراســـة لســـانية جيـــب أن ال تتجـــاوز األمنـــوذج 
القواعدي حىت وإن اضطر األمر إىل توسـيع قواعـد اجلملـة لتشـمل بنيـة أكـرب؛ كـأن تكـون ملفوظـا 

  .خطابا، فاملهم أن ال خترج اللسانيات من اللغة إىل أنظمة أخرى  أو نصا أو تلفظا أو
وما انفك حتديد ماهية اخلطـاب عـن التصـنيف حـىت مـع أصـحاب املدرسـة الفرنسـية؛ فقـد 

بـــني امللفـــوظ واخلطـــاب، فـــإذا كـــان امللفـــوظ متتاليـــة مـــن اجلمـــل منتهيـــة )Guespin( ميـــز كيســـنب
ملفــوظ منظــور إليــه مــن وجهــة نظــر حركيــة خطابيــة موضــوعة بــني بياضــني دالليــني فــإن اخلطــاب 

وهــذا التعريــف يضــع اخلطــاب يف منطقــة وســطى بــني النظــام والكــالم وبــني النســق  )4(.مشــروط ــا
؛ حــني عــّد اخلطــاب ملفوظــا منظــورا )Benveniste()*(والســياق، وهــو تصــور نــادى بــه بنفنيســت

                                                 
 .37، صاخلطاب مقاربة لغوية تداولية -اسرتاتيجيات، ي الشهريعبد اهلاد ينظر)1(

 .23-22، صالزمن السرد التبئري - ، حتليل اخلطاب الروائيسعيد يقطني ينظر)2(

 .17، صالسابقاملرجع )3(

 .22، صنفسهاملرجع )4(

ينظر . ف تواصلهاخلطاب ملفوظا مضافا إليه ظرو  (Charaudeau)باإلضافة إىل بنفنيست وكيسنب يرى شارودو  )*(
 .ن، ص املرجع نفسه
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تلفــظ يفــرتض متكلمــا ومســتمعا  إليــه مــن وجهــة آليــات وعمليــات اشــتغاله بالتواصــل، أو هــو كــل
فــامللفوظ وحــدة نســقية متســقة ومنســجمة ) 1(.تكــون عنــد األول نيــة التــأثري علــى الثــاين بطريقــة مــا

أمــا . داخليــا، تنتمــي إىل جمــال الكــالم باعتبارهــا كانــت تلفظــا قبــل أن تســتقر وتنغلــق عــن نفســها
 ،ياق وتـــأثري ووظيفـــةاخلطـــاب فهـــو ملفـــوظ مشـــتمل علـــى ميكانيزمـــات التواصـــل؛ مـــن قصـــدية وســـ

  .وغري ذلك مما يتصل باللغة الطبيعية كما يستعملها الناس إنتاجا وتلقيا
  :وميكن إمجال تعريفات اخلطاب السابقة يف الشكل اآليت

  

                                                 
(1  ) Problème de linguistique générale, édition Gallimard, 1974-1995, Cérès édition 

Tunis , P240, 241. 
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وعليــه يكــون اخلطــاب وحــدة لغويــة تواصــلية، تقــع بــني اللغــة بصــفتها بنيــة والكــالم بوصــفه 
يفرتض متكلما، ميارس قصدية يف تنظيم خطابـه بنـاء علـى هدفـه فاألصل يف اخلطاب أن . وظيفة

) السـياق املـادي(وسياق إنتاجه للخطـاب، ومسـتمعا يتلقـى الرسـالة بنـاء علـى مالبسـات حاضـرة 
  ).معرفته للمتكلم والنص(وخلفيات غائبة 

 ،علــى أن هــذا ال يعــين أن لســانيات الــنص تنبــين أساســا علــى مــا يســمى اجتماعيــة األدب
وغريها من املناهج الـيت تنطلـق مـن اخلـارج إىل الـداخل؛ فتبحـث يف أيديولوجيـة  ،قد السياقيأو الن

تبحـــث يف كيفيـــة  -يف هـــذا املقـــام-لســـانيات الـــنصإن . املرســـل وتارخيـــه أو نفســـية املبـــدع وُعَقـــِده
 ،من خالل عناصر لغوية تتعلق بالنص وأخرى تداولية تتعلق مبنتج اخلطـاب ،طابحتقق نصية اخل

  .وقناة االتصال ،لقيهتمو 
اخلطـــاب ميثـــل منوذجـــا ديناميكيـــا تصـــبح فيـــه اللغـــة أداة تـــأثري وتوجيـــه وتقريـــر، وكـــل هـــذا ف

أمـــا الـــنص فعلـــى الـــرغم مـــن ارتباطـــه . يتحـــدد بطبيعـــة االتصـــال وعناصـــره وماهيـــة الســـياق بأنواعـــه
غلقـــة نســـبيا مبنتجـــه ومتلقيـــه يظـــل مشـــدودا إىل اللغـــة أكثـــر منهـــا إىل االســـتعمال؛ ألنـــه وحـــدة من

  .مكتملة بنائيا

 الخطاب

 تواصل+ بنية  مرادف للكالم بنية أكبر من الجملة

 مقام التواصل+ ملفوظ 

  بنية أكبر من الجملة، منظور إليها أثناء تجليها فعال تواصليا: الخطاب
 .يقع بين متكلم ومستمع
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  ات النصـلساني.5
فرعــا معرفيــا جديــدا علــى الــرغم مــن مــرور  Linguistics textuelleتعـد لســانيات الــنص 

ثالثــة عقــود ونصــف علــى نشــأا؛ ألــا مل تســتقر بعــد علــى مفاهيمهــا ومناهجهــا، ومــع ذلــك ال 
رع مـن فـروع علـم اللغـة الـذي ذلـك الفـ«يوجد هنـاك خـالف كبـري حـول مفهومهـا؛ إذ ُحتَـدد بأـا 

وهذه الدراسة تؤكد الطريقة اليت تنتظم ا أجـزاء الـنص، (...) يدرس النصوص املنطوقة واملكتوبة 
يؤكـــد هـــذا التعريـــف أن الـــنص  حمـــور رئـــيس يف  )1(.»وتـــرتبط فيمـــا بينهـــا لتخـــرب عـــن الكـــل املفيـــد

وغـريه مـن  )(Bloofieldمفيلـدلسانيات النص، فهو الوحدة الكربى يف التحليـل ال كمـا ذهـب بلو 
أن اجلملــــة هــــي أكــــرب الوحــــدات اللســــانية، ولــــئن اهتمــــت لســــانيات اجلملــــة بوصــــف املســــتويات 
الداخليـــة للمعطـــى اللغـــوي مـــن صـــوت، وصـــرف، وتركيـــب، وداللـــة، فـــإن لســـانيات الـــنص تـــدرس 

كمـــا حتلـــل   تلـــك اجلوانـــب يف إطـــار البنيـــة الكليـــة للـــنص، وتتعمـــق يف اجلوانـــب الدالليـــة والتأويليـــة،
  .الفعل التواصلي

مـع الـنص بوصـفه حـدثا اتصـاليا أو واقعـة اتصـالية، والنـاس يف «إّن علماء النص يتعـاملون 
ميارســون إجــراءات يف اإلنتــاج تســعى للوفــاء بأشــراط  –أو بــاألحرى النصــوص –اســتعماهلم اللغــة 

راءات يف التلقــي أو مقتضــيات الســياق بغيــة النجــاح يف حتقيــق املقاصــد، وهــم ميارســون أيضــا إجــ
وذا تكـون البنيـات النصـية الـيت تتخـذها لسـانيات الـنص حمـور دراسـتها  )2(.»بغية فهم ما يتلقونه

فموضـوع هـذا العلـم . يف وظائفهـا اخلارجيـة ميف حتديـدها الشـكلي أسـواء خمتلفة عن بنية اجلملـة، 
ظ نـص، ويكـون ذلـك النص من حيث هو بنية جمردة يتولد ا مجيـع مـا نسـمعه ونطلـق عليـه لفـ«

وهـي . برصد العناصر القارة يف مجيع النصوص املنجزة، مهما كانت مقاماا وتوارخيها ومضـامينها
ألــا  ؛يف هــذا تتقــاطع يف موضــوعها مــع مجيــع العلــوم املتعلقــة بدراســة الــنص وجتمعهــا فتتجاوزهــا

 أي إن )3(.»نصــــاأقصــــاها جتريــــدا، فــــال تبحــــث يف املضــــمون إمنــــا ــــتم فيمــــا يكــــون بــــه امللفــــوظ 
، ابيــأد(لسـانيات الــنص توجـه اهتمامهــا إىل العناصـر الــيت حتقـق نصــية ملفـوظ مــا مهمـا كــان نوعـه 

                                                 
 .1/35، )دت(، )دط(، القاهرة، دار قباء، علم النص بني النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي)1(

-أكتوبر، 32الد، 2العدد، جملة عامل الفكر، "النص أسسه املعرفية وجتلياته النقديةعلم "، مجيل عبد ايد حسني)2(
 .141، ص2003ديسمرب

 .18، صحبث فيما يكون به امللفوظ نصا -نسيج النص، األزهر الزناد)3(
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  ، ووظيفتــــــــــــــــــــــه...)ا، وصــــــــــــــــــــــفيا، ســــــــــــــــــــــردياحواريــــــــــــــــــــــ(، وشــــــــــــــــــــــكله ...)ا، قانونيــــــــــــــــــــــاتارخييــــــــــــــــــــــ
وإن كــان مــا يهمنــا أكثــر هــو اخلطــاب األديب وخباصــة . ، وســياقه...)عــالماإلقنــاع، اإلخبــار، اإل(

منه، حيث تتجلـى اللغـة يف أـى صـورها، وتظهـر الطاقـة اإلبداعيـة للمرسـل الـذي ميـارس الشعري 
القصــــدية يف تنظــــيم اخلطــــاب وتركيبــــه، فيثــــري القــــارئ لتفكيــــك الــــنص وإعــــادة تركيبــــه بنــــاء علــــى 

  .مالبسات حاضرة ومناذج غائبة
لـــك باإلضـــافة إىل ذلـــك يـــدرس هـــذا العلـــم عناصـــر مل توضـــع يف االعتبـــار مـــن قبـــل، مـــن ذ

أمناط اإلحالة واحلذف والتكرار، وأدوات الربط اليت تـربط اجلمـل والفقـرات بعضـها بـبعض، فضـال 
عن تلك العالقات الداللية العميقة اليت تشكل بنيـات الـنص الكـربى وتتجـاوز مـا كـان يُطْـرَُح مـن 

لقـي جبانـب مسائل الداللة اجلزئية إىل أفق التأويل الشمويل للنص بصفته وحـدة دالليـة، يسـهم املت
  .كبري يف استقصائها واستجماعها

ونظــرا لتعــدد مناهــل هــذا العلــم واتســاع جمالــه وتبــاين اجتاهاتــه فقــد اخــتص مبيــزات شــكلت 
  )1(:خصوصيته ولعل أبرزها

  .عدم ارتباطه يف نشأته ببلد معني أو مبدرسة بعينها أو باجتاه واحد* 
  .فه من علوم تتداخل معه تداخال شديداالتداخل املعريف؛ حيث إنه استقى أكثر أسسه ومعار * 
  .التشعب؛ فال يسود حول مفاهيمه وتصوراته أي اتفاق* 

هــــذه الســــمات أفضــــت إىل تبلــــوره يف اجتاهــــات خمتلفــــة، رادهــــا علمــــاء غربيــــون تبــــاينوا يف 
أال ميكــن أن توجــد مالمــح أو جهــود : املطــروحاملنطلقــات وتقــاطعوا يف املمارســات، لكــن الســؤال 

اخلطاب؟ وخباصة أن الدرس اللغوي قد بلغ مـن الرقـي مـا /ء العربية يف مقاربة لغة النصقوية لعلما
  .ينبئ عن وجود إشارات هلذا العلم

                    

                                                 
 .1،2ص، املفاهيم واالجتاهات -علم لغة النص، ينظر سعيد حسن حبريي)1(
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  :للسانيات النصة عربي جذور. 6

ميثل الرتاث العريب وخباصة اللغوي منه حدثا فريدا يف تاريخ احلضارة اإلنسانية، وحنن لسنا 
ر هذه احلقيقة أو الدفاع عنها، لكن الذي ال خالف فيه أن مرد هذا النضج والرقي هو بصدد تربي

املعجزة اللغوية اخلالدة؛ إذ مثل القرآن الكرمي حمور احلضارة العربية ومنه انطلقت كل حماولة اجتهادية، 
  .وانبثقت جل النظريات املعرفية، وعليه قامت علوم العربية وتعاقبت

فإن  )1(.لنص ومفهومه مل يردا غرضا وال عرضا يف األحناء الغربية التقليديةوإذا كان مصطلح ا
ذلك ال ينطبق على الرتاث العريب؛ إذ وجدت مصطلحات أخرى قاربت مفهوم النص ودلت عليه 

،بل قد حظي مصطلح النص بتعريف مستقل لدى الشريف )2(ضمنيا مثل البيان والنظم واملنوال
و أكثر من ذلك يهتدي املتفحص لعلوم . ابق  املفهوم احلديث للنصوإن كان ال يط)∗(اجلرجاين

العربية الشغوف الستكناه ما خبأته كتب القدامى، إىل حماوالت جادة يف النحو والبالغة والنقد 
والتفسري وعلوم القرآن، قد قاربت حينا وتقاطعت حينا آخر وتطابقت حينا ثالث مع ما هو موجود 

من ذلك على سبيل املثال ال احلصر احلديث عن ترابط اجلمل وما يتصل به يف اللسانيات النصية؛ 
من قضايا العطف واحلذف والوصل والفصل، والعالقات بني أجزاء القصيدة وربط بدايتها بنهاياا، 

: ومتاسك اآليات والسور ومناسبتها ملا قبلها وما بعدها، واالرتكاز على السياق ومالبساته مثل
بالنسبة للنص القرآين، واملناسبة بالنسبة للقصيدة، ومقتضى احلال الذي حيدد املقال، أسباب النزول 
املتكلم، وافرتاض مقبولية السامع يف الفعل التواصلي، مثلما حتدث اجلرجاين  ةوتأويل مقصدي

  .واجلاحظ
ا سننتقي مناذج لعلماء حملنـا يف تراثهم م؛ بل ولن نسهب يف احلديث عن هذه األمور وغريها

  .  يتجاذب مع ما توصل إليه علماء لسانيات النص

                                                 
 .1/25تأسيس حنو النص،  -يل اخلطاب يف النظرية النحوية العربيةينظر حممد الشاوش، أصول حتل)1(

جامعة اجلزائر، –، جملة اللغة واألدب، معهد اللغة العربية وآداا "مفهوم النص عند املنظرين القدامى"ينظر حممد الصغري بناين، )2(
 .86-85م، ص1997ديسمرب -ه1418، شعبان 12العدد 

ما ال "أو هو (...)" حا على الظاهر ملعىن يف نفس املتكلم وهو سوق الكالم ألجل ذلك املعىن النص ما ازداد وضو " يقول  )∗(
 .241م، ص1995-ه1416لبنان، -التعريفات، دار الكتب العلمية، بريوت. "حيتمل إال معىن واحدا وقيل ماال حيتمل التأويل 
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  :الجرجاني ىدلالنظم  .6-1
، أن "علـم المعـانيفـي دالئـل اإلعجـاز "استطاع عبد القـاهر اجلرجـاين مـن خـالل كتابـه 

يعيد صياغة النحو العـريب وفقـا ملعطيـات جديـدة ومقاصـد جليلـة مل تكـن مستسـاغة لـدى النحـاة 
هــذه النظريــة ليســت خرقــا للنحــو التقليــدي . النظمبــيف نظريتــه املســماة  وتبلــورت أفكــارهالقــدماء، 

ـــه فــــ ؛أو نبـــذا ملـــا قـــرره النحـــاة لـــيس الـــنظم إال أن تضـــع  «إذ إـــا تنطلـــق مـــن النحـــو وتتأســـس علي
كالمــك الوضــع الــذي يقتضـــيه علــم النحــو، وتعمـــل علــى قوانينــه وأصـــوله، وتعــرف مناهجــه الـــيت 

 ُِ َغـري أن اجلرجـاين .)1(»مسـت لـك فـال ختـل بشـيء منهـاظ الرسـوم الـيت رُ َفـفال تزيغ عنها، وحتَ  تْ ج
راح يتتبـع الفـروق بـني الرتاكيـب ومـا ينشـأ عنهـا مـن فـروق يف املعـاين ؛ بل مل يتوقف عند هذا احلد

، مث خيتــــار منهــــا )2(»أن ينظــــر يف وجــــوه كــــل بــــاب وفروقــــه« فشــــأن النــــاظم ،واألغــــراض واملقاصــــد
فــإذا كــان . علــى توصــيل مقصــده، واألوفــق للمقــام الــذي يتحــدث فيــهاألنســب لتعبــريه، واألقــدر 

النحاة يقتصرون على الوصف الشكلي لعناصر اجلملـة وال يلتمسـون الفـروق الدالليـة الدقيقـة بـني 
األدوات والصــيغ وأحــوال الكلــم والرتكيــب، فــإن اجلرجــاين قــد اســتطاع أن يَشــِخص تلــك الفــروق 

ك إن عمــدت إنّــ«تقصــيا املعــاين احملتملــة للرتكيــب حيــث يقــول بنظــرة حنويــة وبالغيــة وتداوليــة مس
معـاين النحـو مل تكـن صـنعت شـيئا  هاتتبع بعضها بعضا من غري أن تتوخى في هاإىل ألفاظ فجعلت

وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن اجلرجــاين مل يقصــر . )3(»تــدعي بــه مؤلفــا، وتشــبه معــه مبــن عمــل نســجا
ال ميكـن أن توصـف إال يف إطـار بنيـة  ؛ بل تناول مسائلفردةحديثه عن كيفيات تأليف اجلملة امل

 ،وإفاضــــته يف احلــــديث عــــن احلــــذف ،مــــن ذلــــك إشــــارته الســــريعة لإلحالــــةف ،ولــــتكن نصــــا ،أكــــرب
ســواء أكـــان  ،وغريهــا  ممــا حيقــق متاســك الــنص ،والعطــف ،والتعريــف والتنكــري ،والفصــل والوصــل
  .غري قصدبذلك بقصد أم 

الكـالم مـن  ربـطمبواضـع  الوصـلكـامال للفصـل والوصـل، ويـُْعـَىن يف   أفرد اجلرجاين بابـافقد 
قطعــــه ومــــواطن اســــتئناف احلــــديث مــــن اســــتمراره، وال خيفــــى علــــى أحــــد أمهيتــــه يف نســــج الكــــالم 

                                                 
له حممد عبده وحممد حممود الرتكزي الشنقيطي وعلق صحح أص، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، عبد القاهر اجلرجاين)1(

 .70، صم2001-  ه 1422 ،3ط، لبنان-بريوت، دار املعرفة، عليه حممد رشيد رضا

 .ن، ص املرجع نفسه)2(

 .240، صاملرجع نفسه)3(
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البالغــة العربيــة إذا اعتزلتهــا املعرفــة مبواضــع الفصــل والوصــل  «فـــ. وإحكامــه وتأديــة الغــرض وإيصــاله
دوه وَعـ ،لئن أبعد النحاة القدامى باب الفصل والوصل من النحـوو  )1(.»كانت كالآللئ بال نظام

شأنه يف ذلك شأن مباحث علم املعاين، فإن البالغيني أمثال اجلرجاين والسكاكي  مبحثا بالغيا 
وهــم يف هــذا . ومواضــع استحســانه واســتهجانه وضــرورته وامتناعــه اقــد أفاضــوا فيــه وقننــوا لــه حــدود

سـرد فيعـرف موضـع ينظـر يف اجلمـل الـيت تُ «ل ال الكلمـات، فالنـاظم إمنا يتحدثون عن ترابط اجلم
ويتصـرف يف التعريـف والتنكـري والتقـدمي والتـأخري يف الكـالم (...) الفصل فيها من موضع الوصـل 

ألنـه يصـف  ؛التصاقا بلسـانيات الـنص ولعل مبحث الفصل والوصل يعد أكثر املباحث )2(.»كله
ذا مــا جعــل عمــر أبــو خرمــة حيصــر نقــاط التوافــق بــني مــا تركــه اتســاق اجلمــل والبنيــات النصــية، هــ

ومــا عــداه فهــي  !اجلرجــاين ومــا هــو موجــود يف الــدرس املعاصــر يف مبحــث الفصــل والوصــل فقــط
على جديتها أغفلت أو تغافلت مـا أشـار  ىعلى أن هذه الدعو  )3(.نظرة جديدة للنحو التقليدي

  .لعطف واحلذف والتكرارإليه اجلرجاين من قضايا نصية مثل اإلحالة وا
عــــرض ؛ بــــل واملركبــــات اإلســــناديةجلرجــــاين باحلــــديث عــــن عطــــف الكلمــــات مل يكتــــف او 

ممـا يقـل نظـر «لعطف مجل قد تكون متباعدة على سطح النص لكنها مرتابطـة لقـرائن أخـرى، إذ 
النــاس فيــه مــن أمــر العطــف أنــه قــد يــؤتى باجلملــة فــال تعطــف علــى مــا يليهــا، ولكــن تعطــف علــى 

 علـى قواعـد نصـية اجلرجـاين حتـدثوهكـذا . )4(»بينها وبني هذه اليت تعطف مجلـة أو مجلتـان مجلة
إذ تثبت الدراسات املعاصـرة دور حـروف الـربط  ،، وهو جانب على قدر كبري من األمهيةال مجلية

  .متاسكه وربط أوله بآخرهو  أو التضام يف وحدة النص
ل فيها، كما أنه مل يقصدها لذاا بل أشـار أما ما خيص اإلحالة فلم يفّصل اجلرجاين القو 

فهـذا املثـال شـبيه جـدا مبـا . جـاءين زيـد وهـو مسـرع: مـن ذلـك قولـه ،إليها أثنـاء حديثـه عـن احلـال
  )5( :قدمته رقية حسن

                                                 
دار ، هيمالفضل إبرا حتقيق علي حممد البجاوي وحممد أيب، الكتابة والشعر - كتاب الصناعتني،  أبو هالل العسكري)1(

 .497، ص1971، 2ط، مصر، الفكر العريب

 .70ص، دالئل اإلعجاز، اجلرجاين)2(

 .44ص وبناء أخرى ،..ينظر، حنو النص نقد النظرية )3(

 .165، صاملرجع السابقاجلرجاين، )4(

 .227-228ص ،م2007- ه1427 ،1ط، األردن-عمان، دار املسرية، يف اللسانيات وحنو النص، ينظر إبراهيم خليل)5(
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  .نزع نوى ست تفاحات، ضعها يف طبق مقاوم للنارااغسل و 
  .جاءين زيد وهو مسرع

  ... ست تفاحاتضع  ... :والتقدير
  مسرع زيد...          

ال عــن أداة ربــط بــني مجلتــني  ،قــد يــذهب شــخص إىل أن اجلرجــاين حتــدث عــن واو احلــال
ومــن مثــة  )1(.»مجتلبــة لضــم جملــة إلــى جملــة«لكــن هــذا ال خيرجهــا عــن كوــا . أو أكثــر، نعــم

النص ألن املضمر مبنزلة الصريح؛ فـإذا وضـع املـتكلم كلمـة تفاحـات بـدال مـن الضـمري فـإن الـرابط 
ومـــا قيـــل يف املثـــال األول ينطبـــق علـــى املثـــال الـــذي  .)2(ا هـــو تكـــرار كلمـــة تفاحـــات عوضـــا عنـــههنـــ

ذلــك أنــك إذا أعــدت ذكــر زيــد فجئــت بضــمريه املنفصــل املرفــوع كــان مبنزلــة أن «، أورده اجلرجــاين
  .الداليل إال بالرجوع إىل أصله يُعرفطاملا أن الضمري ال ، )3(»تعيد امسه صرحيا

  
 عـن التكـرار وهـو مـن وسـائل االتسـاق يف لسـانيات الـنص ؛ ألنـه يُـدرس وحتدث اجلرجاين

العكــس علــى ؛ بــل بيــد أن عاملنــا مل يــتكلم عــن دوره يف حلمــة الــنص .يف إطــار أوســع مــن اجلملــة
وضعا ال حيتـاج فيـه إىل تـذكر مـا  هُ عَ ضَ أفاد قوة لكونه مستأنفا من حيث وَ « ذهب إىل أن التكرار

يف حـني تـذهب رقيـة حسـن إىل أن للتكـرار أمهيـة يف ، )4(»كـالم  لـهلـيس قبقبله، وأتـى بـه مـأتى مـا 
  .ربط أواصر النص معجميا

وممــا ال ميكــن أن يفّســر كــذلك إال يف إطــار بنيــة أكــرب مــن اجلملــة التعريــف والتنكــري، وهــو 
  :قول ابن البواب« :ومثاله. باب دقيق املسلك يعتمد على ذاكرة القارئ لشيء سبق ذكره

  ]جمزوء الوافر[            َتَل الَهَوى رَُجًال      فَِإنّ◌ي َذِلَك الَرُجلُ َوِإْن قَـ 
  وهــــــذه القاعــــــدة معروفــــــة )5(.»ذلــــــك الرجــــــل] فــــــإينّ : [عــــــت اإلشــــــارة والتعريــــــف يف قولــــــهفـــــــقد مجُ 

  فــــإذا ذكــــرت نكــــرة مث أعيــــدت مــــرة ثانيــــة فإــــا تعــــّرف كمــــا ،يف النحــــو متداولــــة يف كــــالم العــــرب
                                                 

 .149، صدالئل اإلعجاز، اجلرجاين)1(

.228، صيف اللسانيات وحنو النص، إبراهيم خليلينظر  ) 2)
 

 .149، صالسابقاملرجع ، اجلرجاين)3(

 .ن ، صاملرجع نفسه)4(

 .77املرجع السابق، ص اجلرجاين،)5(
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  )الرُســـــــــــــولَ ِفْرَعـــــــــــــْوُن  فـََعَصـــــــــــــىٰ  َرُســـــــــــــوالً ِفْرَعـــــــــــــْوَن  ِإَىلٰ  آأَْرَســـــــــــــْلنَ  آَكَمـــــــــــــ(:يف قولــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل
  :لذي أوردته رقية حسناوهو يتقاطع مع املثال  ] 16-15املزمل[
  Don't go now, the train is coming  =ال تذهب اآلن، فالقطار قد وصل  -

عـروف لـدى املـتكلم والسـامع لإلحالـة إىل قطـار م" The" فاملتكلم اسـتخدم أداة التعريـف
ــــــد ســــــبق احلــــــديث ع ــــــى معــــــارفهم املشرتكة )1(.نــــــهق مســــــبقة  ،فجــــــل أقــــــوال املتكلمــــــني تعتمــــــد عل

  ).السياق اللغوي وغري اللغوي(أم حاضرة )  خلفيات(كانت
ومن وسائل االتساق اليت أكـد عليهـا علمـاء الـنص املعاصـرون وقبلهمـا اجلرجـاين احلـذف، 

 كاملال[                                                  :ل له بقول البحرتيوقد مث[  
  َلْو ِشْئَت َلْم تـُْفِسْد َسَماَحَة َحاِتِمِ◌ِ◌     َكَرًما َوَلْم تـَْهِدْم َمآثَِر َخاِلدٍ 

بداللتـه  ذف ذلك من األول اسـتغناءً لو شئت أن تفسد مساحة حامت مل تفسدها، مث حُ : فاألصل
يف البيان إذا ورد بعد اإلام وبعد التحريك له أبدا لطفا ونبال ال يكـون وذلك أن  ،يف الثاين عليه

وهـــذا التعليـــق طريـــف يبـــدي فيـــه صـــاحبه دور احلـــذف يف إثـــارة املتلقـــي  )2(.إذا مل يتقـــدم مـــا حيـــرك
ولقـد أوىل . كمـا أنـه يشـري إىل دور احلـذف يف ربـط أجـزاء امللفـوظ بعضـها بـبعض  ،ملعرفة احملذوف
قـول «عـن احلـذف يف  أورده مـا مـن ذلـك ؛فائقة باملقام يف معرفة العنصر احملـذوفاجلرجاين عناية 

  ]اخلفيف[                                                            :الشاعر
  قَاَل ِلي َكْيَف أَْنَت، قـُْلُت َعِليٌل       َسَهٌر َدائٌِم، َوَهم ثَِقيلٌ 

  :ســـــــأل ثانيـــــــا فيقــــــــالأن يُ . كيــــــــف أنـــــــت فقـــــــال عليـــــــل: لملـــــــا كـــــــان يف العـــــــادة إذا قيـــــــل للرجـــــــ
ر كأنــه قــد قيــل لــه ذلــك فــأتى بقولــه ســهر دائــم جوابــا عــن هــذا الســؤال د مــا بــك؟ ومــا علتــك؟ قُــ

  .اإلبالغية فحقق مقبوليته بوصفه نصا أدى وظيفته )3(.»فحوى الحالاملفهوم من 
مـــن وســـائل التماســـك  عـــن كثـــري -إذاً  -لقـــد أبـــدع اجلرجـــاين يف نظريتـــه الـــنظم، وحتـــدث 

  إنـــــه يتجـــــاوز ذلـــــك إىل احلـــــديث عـــــن الســـــياق؛ بـــــل )الـــــنص/الكـــــالم(النحـــــوي والـــــداليل للـــــنظم 
كما حياول استكناه قصدية املتكلم مـن   ،أو املقام؛ إذ كثريا ما يربط الكالم بسياقه وظروفه احمليطة

                                                 
.230، صيف اللسانيات وحنو النص، إبراهيم خليلينظر  ) 1 ) . 

 .118ص رجع السابق،امل اجلرجاين، ينظر)2(

 .162السابق، صاملرجع اجلرجاين، )3(
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وهــو يف  . لتواصــلخــالل الرتكيــب وافــرتاض خلفيــة املتلقــي، وأثــر كــل ذلــك يف عمليــيت التوصــيل  وا
  .كل هذا ينطلق من املستويات اللغوية للملفوظ ليصنع مستواه التداويل

   
  وحدة القصيدة لدى حازم القرطاجني .6-2

مــن اجلـــدير بالــذكر أن القرطـــاجين مل يكــن أول مـــن حتــدث عـــن وحــدة القصـــيدة وتالحـــم 
قها ميـزة الشـاعر ايـد  إذ إن متاسك القصيدة وتناس ؛فقد سبقه إىل ذلك اجلاحظ وغريه أجزائها،

أجـود الشـعر مـا رأيتـه مـتالحم األجـزاء ، سـهل املخـارج،  «:كما يذهب إىل ذلك اجلـاحظ بقولـه
حبيـث ال يشـعر سـامعه بتفكـك  ،)1(»فتعلم بذلك أنه قـد أفـرغ إفراغـا واحـدا وسـبك سـبكا واحـدا

غــري أن أبــرز مــن  ا،بعضــكلــه يكمــل بعضــه بعضــا ويعضــد بعضــه   يف املبــىن أو تقهقــر يف املعــىن، إذ
ق النظــر فيهــا حــازم القرطــاجين؛ حيــث أفــرده مببحــث مســتقل ل احلــديث يف هــذه القضــية ودقّــفّصــ

ومل يكتـف . تهـا ووصـل بعضـها بـبعضآطرق العلـم بإحكـام مبـاني الفصـول وتحسـين هيأمساه 
بل أشار يف معرض حديثه عن القوى الفكرية واالهتداءات اخلاطريـة الـيت تسـهم يف مجـال  ؛بذلك

  :نظم القصيدة إىل ثالثة أمور تتصل بالوحدة الكلية للقصيدة
وذلــك باختيــار املعــاين املناســبة ملــا قبلهــا  ؛انســجام املعــاين وتنــاغم الفصــول بعضــها بــبعض -

وحســـن الـــتخلص يف التنقـــل بـــني األغـــراض الشـــعرية دون تكلـــف أو خلـــل ميـــس بنيـــة  ،ومـــا بعـــدها
تصـور صـورة للقصـيدة تكـون ـا أحسـن مـا ميكـن بـالقوة علـى « وهذا يكـون ،القصيدة أو معناها

بعـض املعـاين واألبيـات والفصـول مـن بعـض، بـالنظر  عِ ْضـوكيف يكون إنشاؤها أفضـل مـن جهـة وَ 
إىل صـــدر القصـــيدة ومنعطفهـــا مــــن نســـيب إىل مـــدح، وبـــالنظر إىل مــــا جيعـــل خامتتهـــا إن كانــــت 

لكـن  ،تنوعـة وأسـاليب متباينـةفالقصـيدة قـد حتـوي أغراضـا م. )2(»حمتاجة إىل شيء معني يف ذلك
وينســاب  ،غــرض إىلبراعـة الشــاعر وإجادتــه كفيلتــان بعــدم تبيــان ذلــك، حبيــث ينســلخ مــن غــرض 

  .وهذا مما ال يتأتى إال للشاعر ايد ،من معىن إىل معىن دون أن نشعر

                                                 
م، 1998-ه1419 ،1لبنان، ط-البيان والتبيني، وضع حواشيه موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، بريوت )1(

1/55. 

- مي، بريوتحازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي وحتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسال)2(
 .200ص ،1981، 2لبنان، ط
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ربـط أول القصـيدة بآخرهــا وايتهـا ببــدايتها فتصـبح كالكــائن احلـي تتفاعــل أبياـا وتــرتابط  -
هـا يالقـوة علـى التخيـل يف تسـيري تلـك العبـارات متزنـة، وبنـاء مباد«عباراا لتشكل كال متوحـدا، فــ

علـــى  ىممـــا جييـــد نظــم الشـــعر وتتضـــح فيــه رســـالته وتـــؤد ،)1(»علــى اياـــا واياـــا علــى مباديهـــا
 .أكمل وجه

فمـا مـن  ،فـال خلـل وال اضـطراب يف بنـاء القصـيدة ،التحام أجزاء القصيدة وتناغم فصوهلا -
 مبيـــت أو فصـــل إال ولـــه وشـــائج قـــرىب مـــع مـــا قبلـــه ومـــا بعـــده ســـواء أكانـــت هـــذه القرابـــة لفظيـــة أ

واألبيــــات  القــــوة علــــى حتســــني وصــــل بعــــض الفصــــول بــــبعض« معنويــــة، فعلــــى الشــــاعر أن ميتلــــك
 )2(.»نهــا نبــوةعوإلصــاق بعــض الكــالم بــبعض علــى الوجــوه الــيت ال جتــد النفــوس  بعضــها بــبعض،

املخاطَـــب هـــو الـــذي حيكــم عـــل انســـجام الـــنص مــن عدمـــه ووحدتـــه مـــن تفككـــه؛ إذ  القــارئ أوو 
يف ذلـك عـّد الـنص متسـقا  قَ فـفإن وُ  ،حياول الربط بني قضاياه ومواضيعه مستخدما معرفته بالعامل

 .ومنسجما وإذا أىب النص أن يكون كال متحدا عزفت عنه نفسه وابتعدت

تــــرتابط عناصــــرها الصــــغرى  ،العبــــارة الواحــــدةاألصــــل يف القصــــيدة اجليــــدة أن تكــــون كإّن 
فاألبيـات بالنسـبة إىل «لف فصوهلا وبنياا لتكون كـال مكـتمال يشـد بعضـها بعضـا آوتت ،والكربى

الشــعر املنظــوم نظــائر احلــروف املقطعــة مــن الكــالم املؤلــف، والفصــول املؤلفــة مــن األبيــات نظــائر 
  )3(.»نظائر العبارات املؤتلفة من األلفاظالكلم من احلروف، والقصائد املؤتلفة من الفصول 

ضــمن عرضــه ملــا ميكــن  ،حديثــه عــن اتســاق القصــيدة وانســجامهايف يســتطرد القرطــاجين و 
غــري  ،غــري متخاذلــة النســج ،حســنة االطــراد«أن تكــون  :فمــن ذلــك مــثال، أن جييــد مــواد الفصــل

يشــمله وغــريه مــن  متميــز بعضــها عــن بعــض التمييــز الــذي جيعــل كــل بيــت كأنــه منحــاز بنفســه ال
إذ ،)4(»يتنــزل ــا منزلــة الصــدر مــن العجــز أو العجــز مــن الصــدر ،بنيــة لفظيــة أو معنويــةاألبيــات 

ومعنويـــا بـــأن ال يكتمـــل معـــىن  ،يفـــرتض يف األبيـــات أن تـــرتابط شـــكليا بتكـــرار أو إحالـــة أو تضـــام

                                                 
 .ن صاملرجع نفسه، )1(

 .نص  ،نفسه املرجع)2(

 .288ص  ،نفسهاملرجع )3(

 .288، صحازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء)4(



 لمنهجلمنهجلمنهجلمنهجلسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم وا.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................     الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

 42

ل القرطـاجين عليـه أْمجـو . العالقات الداللية بني الكلمـات والعبـارات فضال عن ،البيت إال مبا يليه
  )1(:هذه العالقات فيما يأيت

  .التقابل الكلي أو اجلزئي -
  .بأن يكون بعض األبيات مسببة لبعض أو مفسرة هلا ؛االقتضاء -
  .كأن حياكيه يف البناء أو املعىن  ؛احملاكاة -

  )2(:بعض على أربعة أضرببتصل بعضها يأما الفصول ف
وهو الذي يكون فيه آلخـر الفصـل بـأول ): منسجم(رض والغ ،)متسق(ضرب متصل العبارة  -1

وارتبـاط مـن جهـة العبـارة؛ بـأن يكـون بعـض األلفـاظ  ،مـن جهـة الغـرض علقـةالفصل الـذي يتلـوه 
  .الربطو  اآلخر من جهة اإلسناد أحد الفصلني يطلب بعض االلفاظ اليت يف اليت يف

الفصـل مسـتقال عـن غـريه  ومنفصـل العبـارة، حبيـث يبـدو فيـه) منسـجم(ضرب متصل الغرض  -2
  .مبا قبله هلكن هناك عالقات معنوية وفكرية تربط ،بنويا

ألن الــرتابط الرصــفي وحــده ال  ؛ضــرب متصــل العبــارة دون الغــرض، فهــذا مــنحط يف الصــناعة -3
  .يكفي ألداء رسالة مقبولة

  .ضرب منفصل العبارة والغرض -4
  

ه أو انعداُمــ ل أو تقــدمي برهــان مــادام االتســاقُ فالضــربان األول واألخــري ال حيتاجــان إىل إعمــال عقــ
الثــــاين والثالــــث فقــــد حتــــدث عنهمــــا اللســــانيون  انأمــــا الضــــرب. مــــن الوهلــــة األوىل للمتلقــــي اظــــاهر 

  .ن به امللفوظ نصاأثناء عرضهما ملا ميكن أن يكو  )∗(املعاصرون
أغالـب «راح يطبـق علـى قصـيدة ؛ بـل مل يكتف القرطاجين بالتنظري لالتساق واالنسـجامو 

فيـه الفصـول  ،بني فصـوهلا ربطـا متناغمـا تتكامـل ابطار  ،للمتنيب )1(»الشوق والشوق أغلب فيك
  .الشعرية فيؤدي رسالته ،وتتعاضد لتحقق حلمة النص الشكلية والداللية

                                                 
 .290ص ،املرجع نفسهينظر )1(

 .290،291ص ينظر املرجع نفسه،)2(

يف اخلطاب الداليل والتداويل، ترمجة عبد القادر قنيين، أفريقيا  استقصاء البحث -النص والسياق، ينظر فان دايك )∗(
ترمجة حممد لطفي الزليطي  جيليان براون وجورج يول، حتليل اخلطاب،. 75، 74ص ،2000، )دط(، املغرب –الشرق 

 .وما بعدها 272، ص)دت(، )دط(السعودية،  –ومنري الرتيكي، جامعة امللك سعود، الرياض 
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وحري باإلشارة أن كثريا مـن األلفـاظ الـيت وظفهـا القرطـاجين ميكـن أن تسـتثمر لبنـاء صـرح 
متأصــــلة يف مفاهيمهــــا ومصــــطلحاا، فقــــد وردت يف كتابــــه مصــــطلحات  لســــانيات نصــــية عربيــــة

  .والبناء ،واإلحكام ،والوصل ،واالرتباط ،االتساق :مهمة حنو
  

 ،وميكن القول إن القرطاجين سبق عصره بإفاضته يف احلديث عـن نصـية القصـيدة الشـعرية
يضــاهي مــا توصــل إليــه  وهــو ــذاوتعمقــه يف اســتبطان أمنــاط العالقــات بــني األبيــات والفصــول، 

مثلمـا فعـل  -ومل يقتصر حديث علمـاء العربيـة عـن تـرابط النصـوص العاديـة والفنيـة . علماء النص
  .بل امتد ليشمل أسرار اإلعجاز يف اخلطاب القرآين -اجلرجاين والقرطاجين

  
  تناسب اآليات في برهان الزركشي .6-3

ببعض، مقتصـرا علـى أحبـاث البالغيـني  مل يكن احلديث عن متاسك النص، وارتباط بعضه
ُوجـد كـذلك ؛ بـل ودراسات النقاد القـدامى يف مقـاربتهم للـنص الشـعري وحتلـيلهم للكـالم العـادي

ومــن أوائــل مــن حتــدث عــن تــرابط  )∗(.يف كتــب التفســري وعلــوم القــرآن بصــورة أجلــى وحتليــل أدق
وجّدتــه ويؤّصــل لوجــوده ملوضــوع اآليــات والســور بــدر الــدين الزركشــي، إذ راح يفّصــل أمهيــة هــذا ا

وطرائقه، بادئا بتناسب فواتح اآلي وخوامتها، مث أسـرار ترتيـب سـور القـرآن، كمـا أشـار إىل قضـايا 
  .احلذف، واإلحالة، وائتالف الفواصل القرآنية: حنوية متس النص أكثر من اجلملة حنو

واتح اآلي وخوامتهــا، إذ فالزركشــي تعــرض إىل العالقــات الدالليــة واملعنويــة الــيت تــربط بــني فــ
عــام أو خــاص، عقلــي أو حســي أو خيــايل، وغــري ذلــك مــن : بينهمــا رابــطمعــًىن مــا «ال بــد مــن 

ـــتالزم الـــذهين والنظـــريين، والضـــدين  والعلـــة واملعلـــول كالســـبب واملســـبب،: أنـــواع العالقـــات، أو ال
َرتَـــب علـــى ترتيـــب الوجـــود الواقـــع يف بـــاب : وحنـــوه، أو الـــتالزم اخلـــارجي

ُ
وفائدتـــه جعـــل . اخلـــربكامل

أجــزاء الكــالم بعضــها آخــذ بأعنــاق بعــض، فيقــوى بــذلك االرتبــاط، ويصــري التــأليف حالــه حــال 
  )2(.»األجزاء البناء المحكم المتالئم

                                                                                                                                                         
 .298،299ص لبلغاء وسراج األدباء،ينظر منهاج ا)1(

ومن احملدثني . على سبيل املثال ال احلصر فخر الدين الرازي، التفسري الكبري، السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن )∗(
 .الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، سيد قطب، يف ظالل القرآن

 .1/35،36، )دت(،) دط(، دار الفكر، الفضل إبراهيم حممد أيب قيقالربهان يف علوم القرآن، حت)2(
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يوضح القول السابق جوانب كثرية من أمناط العالقات بني بداية اآلية وايتهـا، مـن ذلـك 
فهـذه األمـور مـن . الذهن والنسج التصـوري يف اخليـال الرابط احلسي يف الواقع والتأليف العقلي يف

. شأا أن تـُْثِبت املتشاكالت، وتؤلف املتماثالت، وتقرب بني املتباعـدات، وتُـزاوج بـني املتنـافرات
وقـــدم دلـــيال منطقيـــا علـــى ترتيـــب  ،ومل يكتـــف الزركشـــي بـــذلك فقـــد حـــدد صـــور الـــتالزم الـــذهين

مــن حيــث احلــدوث، مث مــوازاة ذلــك يف احلــديث، وخيتــتم قولــه اخلطــاب القــرآين، هــو ترتيبــه الــزمين 
بالتأكيد على أمهية هذه العالقـات يف حلمـة الـنص القـرآين وتوحـده، وهـذا منـاط اهتمـام لسـانيات 

  .النص وهدفها، فتحليل الزركشي يتقاطع مع مفهومي االنسجام واالتساق لدى النصانيني
  

خرهــا، يوســع دائــرة التماســك لتشــمل اآليــة وبعــدما حتــدث الزركشــي عــن ربــط أول اآليــة بآ
وعالقتهــا مبــا قبلهــا أو بعــدها، معتمــدا يف ذلــك علــى معطيــات بنويــة وقضــايا دالليــة ومقتضــيات 

ذكر اآليـة بعـد األخـرى، إمـا أن يظهـر «:وله يف هذا األمر مقولة رائدة هذا نصها. سياقية تداولية
وكـذلك إذا كانـت الثانيـة . مـه بـاألوىل فواضـحاالرتباط بينهما لتعلق الكالم بعضه ببعض وعدم متا

وإمــا أال . ال كـالم فيـهالقسـم لـألوىل علـى جهـة التأكيـد والتفسـري، أو االعــرتاض والتشـديد، وهـذا 
فإمــا . خـالف النـوع املبـدوء بـه يظهـر االرتبـاط بـل يظهـر أن كـل مجلـة مسـتقلة عــن األخـرى، وأـا

، وهذا ممـا )1(»لعطف املشرتك يف احلكم أو الأن تكون معطوفة على ما قبلها حبرف من حروف ا
توظـف فيـه معرفـة العـامل والسـياق ومالبسـاته، فكثـري ؛ بـل ال يـُْعَتَمُد فيه على املنجز اللغوي وحـده

مــــن اآليــــات تبــــدو منفصــــلة دالليــــا متمــــايزة معنويــــا حــــىت إذا أعمــــل القــــارئ ذهنــــه للتقريــــب بينهــــا 
َر كسـرها، فتواسـقت لديـه اآليـات وجتاذبـت، وتوافقـت معانيهـا وافرتض هلا مقاما َعِلَم ُمرادهـا وَجبَــ

  .وتواشجت
ى ِهلــِة قُــْل ِهـــالَ َعــِن اِ  الُوَنكَ ئَيْســــ(:َل انســـجامه قــول اهللا عــز وجــلِهــفممــا ظهــر اتســاقه وجُ 

 اِس َواحلَْجبِـَأْن تَـ َمَواِقيُت لِلن فقـد يسـأل سـائل ]. 189:البقـرة[ )تُواْ اْلبـُيُـوَت ِمـن ظُُهورَِهـااَولَْيَس الْـِرب
  عـــــــــــن ســـــــــــبب العطـــــــــــف بـــــــــــني أحكـــــــــــام األهلـــــــــــة وحكـــــــــــم إتيـــــــــــان البيـــــــــــوت، يـــــــــــذكر الزركشـــــــــــي

أن ناســا  مــن األنصــار كــانوا إذا أحرمــوا مل يــدخل أحــد مــنهم منزلــه مــن  -مــن ضــمن مــا يــذكره -

                                                 
 .40/ 1، املرجع السابق )1(
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يُْظِهـُر التحليـل الســابق مـن الزركشـي اســتثماره  )1(.يــدخلون مـن البـاب اخللفــي؛ بـل البـاب األمـامي
رفتـــه بالعـــامل يف احلكـــم علـــى انســـجام الـــنص، فقـــد وظـــف معرفتـــه لعقليـــة اجلماعـــة وديـــدم يف ملع

  .مواسم احلج
  

بعض إما عـن طريـق الـرتابط الشـكلي بـالعطف مـثال، وإمـا مع  إذاً تتناسب اآليات بعضها
. ال تكون معطوفة فال بد من دعامة تؤذن باتصال الكالم، وهي قرائن معنويـة مؤذنـة بـالربط«أن 

ويتقــاطع . )2(»، تنــزل الثانيــة مــن األوىل منزلــة جزئهــا الثــاينمــزج معنــويوهــذا  مــزج لفظــيواألول 
مفهوم املزج اللفظي مع مفهـوم االتسـاق يف لسـانيات الـنص مـن جهـة، ومفهـوم املـزج املعنـوي مـع 

 & Broun(مفهــوم االنســجام مــن جهــة أخــرى، ويتماثــل تأويــل الزركشــي مــع حتليــل بــراون ويــول

Yule(   لنصوص غري متسقة لكنها منسجمة يف بنيتها العميقة، فمثل هذه النصـوص واخلطابـات
تنبـــئ بعـــدم وجـــود رابـــط مباشـــر بـــني اجلملـــة األوىل والثانيـــة، لكـــن القـــارئ العـــادي يفـــرتض وجـــود 

  )3(.عالقات معنوية عميقة قائمة بني هذه اجلمل جتعل منها نصا
  

يــات يف الســورة إىل دور الضــمري وإحالتــه تناســب اآل ويتحـدث الزركشــي أثنــاء عرضــه صــورَ 
؛ فالسامع أو القارئ يبحث عـن )4(إىل السابق أو الالحق، منبها على دور املتلقي يف تفسري ذلك

  .مرجع الضمري طلبا لداللته، وهذا ما جيعله ينسج خيوط النص بإحكام
  

 بـل التأويـلواحـدا ال يق ىً تحتمل معنعلماء العربية وحتليالم  نصوص وصفوة القول إن
لكــن . هــو وجــود جهــود قيمــة وجــذور قويــة للســانيات الــنص يف املــوروث اللغــوي والنقــدي العــريب

هل تكفي هذه احملاوالت املرتامية أشتاتا وفرادى إلقامة صرح لساين نصـي  :اإلشكالية املنبثقة هنا
  مكتمل نظريا وإجرائيا يف عامل كثري النقد سريع التقدم؟

                                                 
 .40،41ص املرجع نفسه، ينظر)1(

 .46ص ،نفسه املرجع)2(

 .234،235، صحتليل اخلطاب، جيليان براون وجورج يول ينظر)3(

 .4/25،41، 150،151/ 3الربهان يف علوم القرآن، ينظر  )4(
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  :المنهـجبناء .7
ت واضــحا وجــود مالمــح جليــة وجهــود أوليــة للســانيات الــنص يف الــرتاث العــريب، لكــن بــا

قــد حــال دون أن تأخــذ طريقهـــا إىل  ،تنــاثر هــذه املالمــح وافتقادهــا الشــمول والضــبط والتصــنيف
ات ري نظـــتلــذا صـــار ضــروريا اســـتثمار مــا ختمـــر لــدى الغـــربيني مــن جهـــود مدققــة و  املكتمـــل، العلــم

لياــا، مســتعينة جتلتعــرف علــى لسـانيات الــنص يف أدق تفاصــيلها وأعمــق مقننـة، تســنح للباحــث ا
  .يف ذلك مبعارف عدة ومناهج يف النظر شىت

قــد أثــر علــى تصــور العلمــاء  ،وجــدير بالــذكر أن التشــعب الــذي طبــع مفــاهيم هــذا العلــم
ليـه لفـظ بنيـة جمـردة، تتولـد ـا مجيـع مـا نسـمعه ونطلـق ع«إـا  وأقل ما يقـال عـن النصـية .لنصيةل

لكـــن مـــا هـــي هـــذه . )1(»نـــص، ويكـــون ذلـــك برصـــد العناصـــر القـــارة يف مجيـــع النصـــوص املنجـــزة
ظــر إليهــا علــى ضــوء دراســة اخلطــاب الشــعري؟ ذلــك مــا ســنحاول استخالصــه نْ كيــف يُـ و العناصــر؟ 

  .ربيةغمن خالل عرض بعض املقرتحات النصية ال
  االتساق هو الفاصل إىل أن) Halliday & R.Hassan(يذهب هاليداي ورقية حسن 

  معتمدين يف ذلك، الرئيس بني النص والالنص، فقد أوليا عناية فائقة بكيفية متاسك النصوص 
  )2(:للنصية نيوالشكل اآليت يوضح تصور الباحثَ . على اآلليات الداخلية للغة

     
  
  
معنويـــــة، تتحقـــــق يف امللفـــــوظ و عالقـــــة معجميـــــة وحنويـــــة  –هنـــــا ه –ملقصـــــود باالتســـــاق او 

ومنهـــا مـــا يتعلـــق بـــاملعجم  ،واملعـــىن لـــةالبالدل نصـــيته تبعـــا ملســـتويات عـــدة، منهـــا مـــا يتعلـــق ك لتشـــ
علــى أو تعبــريا كتابيــا،  ياتو صــمــن حيــث كوــا نظامــا  ،مث مــا يتصــل مبــادة امللفــوظ نفســها ،والنحــو

  )3(:يف هذا الشكلجمسد  ما هوحنو 

                                                 
 .18امللفوظ نصا، ص نا يكو حبث فيم -ناد، نسيج النصاألزهر الز )1(

 ،1991، 1لبنان، ط -املركز الثقايف العريب، بريوت مدخل انسجام اخلطاب، -لسانيات النص ،حممد خطايب)2(
 .12ص

 .15ص ،نفسهاملرجع )3(

 المرسل
 1مقطع لغوي

 جمل غير مترابطة 2مقطع لغوي

 كل موحد
  ميزةخصائص م

  
 وسائل ا�تساق

  ؟
  
 ؟

 نص

 ال نص
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ـــــــــدمـــــــــن الشـــــــــكل الســـــــــابق أن مفهـــــــــوم النصـــــــــية لـــــــــدى  واضـــــــــحٌ  ـــــــــة حســـــــــناهالي   ي ورقي
)Halliday & R.Hassan(  متأسس علـى معطيـات اللسـانيات النظاميـة، يظهـر ذلـك مـن خـالل

البـاحثني باتكائهمـا  رار إق هتصنيفها لوسائل االتساق أو النصية على ضوء مستويات اللغة، ويؤكد
يــد قواعـد للــنص وقــد اسـتطاع الباحثـان حتد .)1(علـى املـنهج الوصــفي يف مدارسـة اللغـة والتقعيــد هلـا

متيزه عن باقي أشكال اللغة، غري أن تقليل قيمة املرسـل يف جعـل عينـة لغويـة متسـقة، وإمهـال دور 
ام، كـل قـاملتلقي يف التمييز بني النص والالنص، فضال عـن إمهـال القواسـم املشـرتكة بـني عناصـر امل

  .اجلمل ذلك أثر سلبا على إقامة متييز صارم بني النص وجمرد متوالية متسقة من
عون من إطار النصية، ويـدجمون عناصـر أخـرى يف ولعل هذا ما جعل بعض اللسانيني يوسّ 

ل، مــتحتققهــا، فالنظريــة اللســانية تتعامــل مــع أنســاق اللغــة الطبيعيــة مــن حيــث تركيبهــا املنجــز واحمل
ل مـــري جموتـــأث ،)2(هـــا بـــاتمع والثقافـــة والفكـــرئقوالتغيـــريات الـــيت تطـــرأ عليهـــا، ووظـــائف اللغـــة وعال

تواصــليا ختضــع إىل أمــور نفســـية  فعـــالفاللغــة أثنــاء جتليهــا . اللغــة املتنوعـــة تذلــك علــى اســتعماال
اجتماعيـــة تســـهم يف بنـــاء  بســـاتال، وماملســـتمع مقبوليـــةوتوجيـــه  ،تـــؤثر يف هندســـة تعبـــري املـــتكلم

  .النص وحتقيق وظائفه
، حيــــث )3(للنصــــية تعريفــــهيف  )De.Beaugrande(انــــدر كــــل ذلــــك أراد أن يســــتثمره دوبوك

ته، واملتلقــــي يف المـــس املرســــل يف قصــــدييســـس اتســــاق الــــنص وانســــجامه، و يؤ انطلـــق مــــن اللغــــة ل
وإسـهامات املقـام  ،، أضف إىل ذلك اهتمامه بقضايا تفاعل النص مع النصوص األخـرىمقبوليته

د أن بيـ. معلومـات تتعلـق باألشـخاص واملواقـف يف فهم النص وتأويله، مث مـا ميكـن أن يقدمـه مـن

                                                 
 .12، صنفسهاملرجع ينظر )1(

 .17ص استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل، -، النص و السياقينظر فان دايك)2(

 .من هذا الفصل 23،24ينظر الصفحة )3(

 ) املعجمي، النحوي واملفردات -النظام النحوي(الكلمات 

 ) النظام الصويت والكتابة(الكتاب / األصوات 

 ) النظام الداليل(املعاين



 لمنهجلمنهجلمنهجلمنهجلسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم والسانيات النص بين المفهوم وا.................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................     الفصـل األولالفصـل األولالفصـل األولالفصـل األول

 48

نصـــوص متعـــددة الوظـــائف متنوعـــة األشـــكال، هلـــذا ال نعـــدم تفـــاوت  هـــذه املعـــايري مســـتنبطة مـــن
  .النصوص يف حضور تلك املعايري كما وكيفا

ت فيــه القــدرة اإلعالميــة؛ ألنــه ال فــفــالنص األديب عمومــا واخلطــاب الشــعري خصوصــا خت
ر األحــــداث وترمجــــة بقــــدر مــــا يبحــــث عــــن تصــــوي ،أو ســــرد وقــــائع ،يهــــدف إىل تقــــدمي معلومــــات

وإن وجــدت  ،األكــرباجلانــب األفكــار، بأســلوب تصــويري مــراوغ، يأخــذ فيــه التنــاقض واملفارقــات 
 معـاناعة الصـورة الشـعرية وابتكـار فإـا تتجسـد يف صـن ،اإلعالمية مكانا هلا يف اخلطـاب الشـعري

دي اخلــروج مــن األســلوب تســاعد املــرء علــى املعاجلــة الســهلة، يف حــني يــؤ  عاديــة نإ«جديــدة، إذ 
جيتهــد القـارئ لســرب أغــوار االنزيــاح رغبــة حيــث  ،)1(»ثــرياماملـألوف إىل جعــل املعاجلــة تصــبح حتـديا 

يف إجيـــاد عالقـــة قصـــدها الشـــاعر، ليصـــنع إعالميـــة لنصـــه، مـــن خـــالل خمالفـــة املعتـــاد وكســـر أفـــق 
نـاًء علـى قواعـد واحلقيقة أن مدار املعـايري السـبعة هـي كيـف يتحقـق االتسـاق واالنسـجام ب .التوقع

  .نظامية ومقتضيات تداولية
احلواريـــة ملمارســـاتنا الكالميـــة، وهـــذا مـــا يســـتوجب علـــى  الطبيعـــةُ  إذ ال خيفـــى علـــى دارسٍ  

  النظريـــــة النحويـــــة مراعـــــاة عناصـــــر التواصـــــل؛ فالـــــدليل اللغـــــوي يف خضـــــم عمليـــــة التواصـــــل يصـــــبح
م بتصــــــنيف هــــــذا اجلانــــــب مل يهــــــت )De.Beaugrande(علــــــى أن دوبوكرانــــــد.  )2(ذا طبيعـــــة نصــــــية

التــــداويل مــــن املقاربــــة النصــــية، ولعــــل مــــرّد ذلــــك عــــدم النضــــج الكامــــل للبحــــث النصــــي، وخشــــيُة 
وهــذا مــا يســتلزم علينــا االســتعانة جبهــود البــاحَثني . الباحــث مــن اخلــروج عــن إطــار لســانيات الــنص

  .بغية حتليٍل أدق لعامل اخلطاب)G.Broun & G.Yule(براون ويول 
  

، وأقحمــــا يف  هوعملياتــــ آليــــات انســــجام اخلطــــاب انضــــبطيهــــذان الباحثــــان فقــــد انــــربى 
التحليــل متعلقــات مســتعمل اللغــة ســواء أكـــان متكلمــا أم مســتمعا، فضــال عــن ارتكازمهــا الكبـــري 

مجلـــة مـــن املعطيـــات و املعلومـــات الضـــرورية لتأويـــل «علـــى الســـياق؛ فهـــذا األخـــري يقـــدم للمحلـــل 
ضــي عــدم فخلصــائص النحويــة واملعجميــة للصــيغة اللغويــة، وياخلطــاب، وهــي معطيــات ال توفرهــا ا

                                                 
، دريسلرو ولفكانك اند ر روبرت دوبوك ةنظريات لتطبيق - إهلام أبو غزالة وعلي خليل محد، مدخل إىل علم لغة النص)1(

 .187، ص1999، 2اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط

(2  )
Jean- Michel Adam, linguistique textuelle des genres de discours au textes, Nathen 

Université, Paris, 1999, P121. 
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االعتداد بالسياق إىل تعطيل فهم اخلطـاب، وهـذا يـدل علـى وجـود مبـادئ وأصـول تنظمـه، أمههـا 
مبدأ التأويل احمللي القائم على اعتماد املقام الذي حيدث فيه اخلطاب، ومبدأ التشابه القـائم علـى 

صـــوص أخـــرى، وعلـــى املعرفـــة اخللفيـــة احلاصـــلة يف ذهـــن ضـــرب مـــن الـــربط بـــني الـــنص احلاضـــر ون
وكل هذه العناصر املبنية على أساس اآلليات اخلطابية تقدم معاجلـة دينامكيـة لوسـائل  )1(.»املتقبل

  . االنسجام ومبادئ تنظيمه لعامل اخلطاب

                                                 
 .1/178حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، )2(
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  :مفهوم االتساق: تمهيد
اشـــتهر هـــذا املصـــطلح وانتشـــر يف حقـــل الدراســـات النصـــية علـــى تنوعهـــا، ودلّـــت عليـــه 
مصطلحات كثرية مثل السـبك والتنضـيد واالنسـجام والتناسـق والتضـام، ومل يتوقّـف االخـتالف 

 ونظرا لشيوع مصـطلح االتسـاق. امتد إىل الضبط املفهومي واإلجرائي؛ بل مع الرتمجة فحسب
 –مثلمــا ستوضــحه الــدالالت املعجميــة  –لــدى النّصــانيني، وتقاربــه الشــديد مــع مــا يقصــدونه 

  .فإنه معتمدنا يف هذا البحث
  :في المعجم - 

الُوســُوُق مــا َدَخـل فيــه اللْيــُل ومــا َضـْم، وقــد َوَســَق الليــُل واّتَســَق؛ «ورد يف لسـان العــرب 
ويف . ، واتَسَق القمر اسـتوى(...)ْأَتِسُق ويّتِسُق أي يـَْنَضم والَطريُق يَ . وكل ما اْنَضَم فقد اتَسقْ 

ــَفِق َواللْيــِل َوَمــا َوَســقَ  آلفَــ(التنزيــل َســقَ َواْلَقَمــِر ِإَذا اَ  أُْقِســُم بِالشقــال  .]18-17-16:االنشــقاق[)ت
ُق ضـــم َوْســـوال(...) واّتســـاق القمـــر امـــتالؤه واجتماعـــه . م َع وَضـــالفـــرّاء ومـــا َوَســـَق أي مـــا َمجَـــ

ْستَـْوِســـق ُجـــْرُب الغـــنم أي اســـتجمعوا ويف حـــديث ُأُحـــد استوســـقوا كمـــا يَ . الشـــيء إىل الشـــيء
  )1(.»واالتساُق االنتظام(...)واِتَسَقت اإلبل وِاْستَـْوَسَقْت ِاْجَتَمَعتْ (...)وانضموا

إىل الضــم  بِصــَيِغها املتنوعــة تشــري) َوَســقَ (إذاً نستشــف مــن الــدالالت الســابقة أن مــادة 
واالستواء واجلمع واالنضمام واالسـتجماع واالنتظـام، وهـي دالالت تتقاطـب مـع مسـات الـنص 
من حيث كونُه ضـم ُمجَـٍل بعُضـها إىل بعـض، حـىت ُتَشـكل نصـا يتصـف باالسـتواء واالكتمـال، 

فنحن نتحّصل على نص عندما ميتلك هذا النص جمموعة من الوسائل االتساقية، فيكون لـه «
وجه حنو غاية خاصة بهب

ُ
  .ذلك درجة من التنسيق والتنظيم الداخلي امل

 »مجـل، واجلمـل إىل نصـوص واألمر املؤكد أن هذه الوسائل تشتمل على انتقالية الكلمات إىل

؛ بـل ألن مجع العناصر النصية من قبل املرسل واستجماعها من قبل املتلقي ال يكون عبثيـا ؛)2(
  .نظامية وامتيازات كالمية خيضع لالنتظام وفق قواعد

                                                 
 .)و س ق(، مادة 6/441 ابن منظور، لسان العرب، )1(
، مذكرة "للشاعر عز الدين ميهويب" النخلة واداف"االتساق النصي ووسائله من خالل "نعيمة سعدية،  )2(

  .41،42، ص2004- 2003، جامعة حممد خيضر بسكرة، )خمطوط(ماجستري
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  :في االصطالح -
عد االتساق من أبرز معايري النصية وأكثرها شـيوعا يف النصـوص، وخباصـة أنـه يسـتثمر يُ 

بعــض قواعــد اجلملــة مــن أجــل وصــف عــام لظــاهر الــنص، فيســتقي مــن املســتوى املعجمــي مــا 
ة وال يغفـل عـن الداللـة يتصل بالبنية اردة للنص، ويأخذ من النحو ما يتصـل مبـا يفـوق اجلملـ

  .بصفتها نتاجا للمستويات األخرى
يرتتـب علـى وسـائل تبـدو ـا العناصـر السـطحية علـى صـورة «االتساق مبفهومـه العـام ف

وقــــائع، يــــؤدي الســــابق منهــــا إىل الالحــــق حبيــــث يتحقــــق هلــــا الــــرتابط الرصــــفي، وحبيــــث ميكــــن 
عناصر اجلملة أو عزل القواعـد النصـية  االتساق تعليقُ  وال يُفهم من )1(.»الترابطاستعادة هذا 

  .عن مقامها
فـًة، يعنهـا وظ ختتلـفاالتساق يف لسانيات النص يرتبط بأجزاء تفوق اجلملـة بنيـًة، و  إنّ 

  .وقد مّس التعدد وسائله لكنه مل يصل إىل درجة التعقيد
اهتما بوسائل االتساق، يظهر ذلك  )Halliday & R.Hassan(فهاليداي ورقية حسن

، وقـد حصـرا االتسـاق يف "Cohesion in English /االتسـاق يف اللغـة اإلنكليزيـة"مـا يف كتا
  )2(:وسائلمخس 

  اإلحالة                     الحذف                 االتساق المعجمي
  االستبدال                  الوصل

مـــا يف االعتـــداد بيـــد أن مبالغته، امللفـــوظ يف نصــّيةهـــذه اآلليـــات  مهيـــةبأ اقتنــع الباحثـــان
كل هــذا ،االتســاق وســائلَ للنصــية، فضــال عــن وصــفية تناوهلمــا باالتســاق وَجْعلِــه معيــارا وحيــدا 

جعـــــــــل النصـــــــــانيني املتـــــــــأخرين يـــــــــربزون مـــــــــواطن القصـــــــــور يف طـــــــــرح البـــــــــاحثـَْني؛ فقـــــــــد حلـــــــــظ 
فتـورا يف االهتمـام باالرتبـاط غـري امللفـوظ للمعلومـات يف الـنص،  )De.Beaugrande(دوبوكراند

ـــره معرفتنـــا بالعـــامل، ونـُْقـــَص اهتمـــام باجلانـــب االتصـــايل، فضـــال عـــن وع زوفـــا عّمـــا ميكـــن أن تـَُيس

                                                 
 .300ص دوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، )1(
 .وما بعدها 16مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص-ينظر حممد خطايب، لسانيات النص )2(
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منغلقــة إن هاليــداي ورقيــة حســن عاجلــا نصوصــا منجــزة، . اســتمرار الــتحفظ جتــاه علــم الداللــة
  .نسبيا عن مستواها التداويل، لذا مل يقحما مستعمل النص سواء أكان مرسال أم متلقيا

نتـــاج الـــنص، إعـــدهم صـــنف مـــن النصـــانيني اهتمـــوا باجلانـــب احليـــوي يف مث خلـــف مـــن ب
 اق يــورد أمثلــة حيــة مــن وقــائع حياتيــةاالتســ يف تعــداده وســائلَ  )De.Beaugrande(فدوبوكرانــد

وعلــــى الــــرغم مــــن أنــــه مل خيــــرج كثــــريا عــــن تصــــنيف . طبيعيــــة، رغبــــًة يف وصــــف أصــــدق للــــنص
علــى آليــات االتســاق بعــدا  ســبغأنــه أ غــري )Halliday & R.Hassan(هاليــداي ورقيــة حســن

  )1( :، وتتلخص وسائل االتساق لدى دوبوكراند يفتداولياوآخر  دالليا
  التكرار                اتحاد المرجع          الحذف

  التعريف               اإلحالة               الربط
 )2( .أخــــرى لالتســــاق بوصــــفه وســـيلة التـــوازي،يف عمـــل آخــــر  وغــــريه قـــد اســــتدرك دوبوكرانـــدو 

 ارتباطهــــامتوزعـــة علـــى مســـتويات اللغــــة املختلفـــة، وتشـــرتك يف  وتتســـم العناصـــر الســـابقة بأــــا
  .بني أجزائه املتالحقة هاوربط ،سطح النصب

فقـدما طرحــا جديــدا لوســائل ) J.Broun & G.Yule(أّمـا جيليــان بــراون وجـورج يــول 
وفـَْهِمـه ملـا يُلقـى إليـه، وخلفيـة  المخاطَـب االتساق؛ وهو طرح يفضي إىل اهتمـام أكـرب بـذاكرة

فقد تعامـل الباحثـان  ،يف ذلكو وال غر  )3(.وقصديته يف االختبار واالقتصاد يف كالمه المتكلم
ألن لكـل خطـاب عاملـه اخلـاص بـه، قـد ال  اللغـوي؛ ع مسـتعملي اخلطـاب أكثـر مـن الوصـفمـ

ـــدا إذا مـــا اُستأصـــل مـــن مقامـــه التواصـــلي بالنصـــوص،  االتواصـــل يف تعاملهمـــوطرفـــا  .يُفَهـــم جّي
واملالبســــات احلاضــــرة أثنــــاء إنتــــاج  ،معهــــا يعتمــــدان كثــــريا علــــى املعلومــــات املســــبقة اوتفاعلهمــــ

  .اخلطاب أو تلقيه
أدبيــــة، علميــــة، (خطابــــات متنوعــــة و إن النصــــانيني وحمللــــي اخلطــــاب حبثــــوا يف نصــــوص 

، لـــذا مل يهتمـــوا بانتقـــاء ...)،قصـــرية، طويلـــة، شـــعرية، نثريـــة(ومتفاوتـــة يف الشـــكل ...) عاديـــة،

                                                 
 .301ينظر النص واخلطاب واإلجراء، ص )1(
 .230، 229، صمدخل إىل انسجام اخلطاب -حممد خطايب، لسانيات النص ينظر )2(
 .وما بعدها 238ص  ينظر حتليل اخلطاب، )3(
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 وملــــا كــــان. النصــــوص واخلطابــــات بقــــدر مــــا هــــدفوا إىل مــــا يكــــون بــــه امللفــــوظ نصــــا أو خطابــــا
االتساق مسة عامة يف هذه النصوص، فكيف ميكن َحتَقُقهـا يف اخلطـاب الشـعري؟ ومـاذا ميكـن 

  تساق؟إىل وسائل اال" عاشق من فلسطني"أن يضيفه اخلطاب الشعري من خالل قصيدة 
فإننــا  ،علــى ضــوء األمنــوذج املــدروس دجمــاً لالقرتاحــات الســابقة واســتثمارا خلصوصــياا،

ســــنبحث يف وســــائل االتســــاق، مســــتنبطني مقامهــــا افرتاضــــيا وواقعيــــا، ومستحضــــرين مقاصــــد 
  :املتكلم وقراءة املتلقي، ما استطعنا إىل ذلك سبيال

 اإلحالة •

 الحذف •

 التكرار •

 التوازي •

  الربط •
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 )Reference(:لةاإلحا. 1

تعــّد اإلحالــة مــن أكثــر وســائل االتســاق تــداوال علــى ألســنة النــاس نزوعــا لالقتصــاد يف 
داللــــة  قســــم مــــن األلفــــاظ ال متلــــك« اإلحاليــــةالعناصــــر حــــد و  .الكــــالم، وعزوفــــا عــــن التكــــرار

 طُ رْ ؛ فَشـتعود على عنصر أو عناصر أخـرى مـذكورة يف أجـزاء أخـرى مـن اخلطـاب؛ بل قلةتمس
  )1( .»التماثلوهي تقوم على مبدأ  ،هو النص وجودها

العنصــــرين  متاثــــلُ وال يعــــين  .د العنصــــر اإلشــــاري يف الــــنص أو يف املقــــاميوَجــــ مــــا وعــــادةً 
كأن تكـون   قع بني فئات حنوية عدةت فاإلحالة؛ هما يف القيود النحويةتطابقَ اإلشاري واإلحايل 

 بط بني عنصر لغوي وآخر غري لغـويو ضمري ومجلة، أو ترتأضمري واسم، أو اسم واسم،  بني
  .موجود خارج النص

اميــة مــن ن وظيفــة إضــميت ألنــهقيقــا لإلحالــة؛ حتويبقــى الضــمري أكثــر الفئــات النحويــة 
  )2( :فقد يكون ؛من جهة أخرىه ولتعدد صوره ومواضع ،جهة

  ،مرجَعهملفوظا به سابقا مطابقا  -أ
  ،اهإيّ أو متضمنا  -ب
  ،أو داال عليه بااللتزام -ج
  ،أو متأخرا لفظا ال رتبة -د
  ، وغري ذلك من حاالت الضمري بفهم السامع ثقةً ر ضمَ وقد يدل عليه املقام فيُ  - ه

الضـمري علـى  مرجـع هـو اسـتتار اإلشـاريعنصـر الواملقصود بأن يكون الضـمري متضـمنا 
ممّـا جييـز  ،اددحمـ اإشـاري اعنصـر يقتضـي الضـمري  أن م منهـاهَ فْ داللة االلتـزام فـيُـ  سطح النص، أما

  .إخالل بالفهمه دون لياء عناالستغ
وإن حــــدث فــــإن العنصــــر  ،عــــودة الضــــمري علــــى متــــأخر يف العربيــــةبومل يقــــر الســــيوطي 

فَــــــــــــَأْوَجَس ِيف نـَْفِســــــــــــِه ِخيَفــــــــــــًة (:حنــــــــــــو قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل ؛ال رتبــــــــــــةً  متــــــــــــأخر لفظــــــــــــاً  اإلشــــــــــــاري
                                                 

 .118حبث فيما يكون به امللفوظ نصا، ص-األزهر الزناد، نسيج النص)1(
بريوت،  - الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا ينظر السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق حممد أيب)2(

 .2/282، )دط(م، 1988- ه1408لبنان، 
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القصــة  يضــمري  ينحصــر يفيعــود علــى متــأخر  ولعــل العنصــر اإلحــايل الــذي.]67:طــه[)موَســىٰ 
إذ ال جيـــوز  ،بعـــده لزومـــا  علـــى مـــا يعـــود« -يقـــول ابـــن هشـــامكمـــا  – األخـــريفهـــذا  ؛الشـــأنو 

ـــ ]كمـــا أنّ [)...(منهـــا عليـــه شـــيءوال  أن تتقـــدم هـــي للجملـــة املفســـرة لـــه ره ال يكـــون إال مفس
 ألــا تــربط ؛امللفــوظ صــيةنعــادت علــى متقــدم أم متــأخر تســهم يف  واإلحالــة ســواء أ )1(.»مجلــة

  .)اإلحالة(اليت تفوق اجلملة يف أكثر أحواهلا  ستبداليةبني عناصره اال
توحيــــد رســــالته أو  يف فهــــا رغبــــةً ظ وَ يُـ  ،المــــتكلم نعِ ُصــــاإلحالــــة يف اخلطــــاب مــــن  مث إنّ 

ل رسِ مبُ  مرتبطةً  اإلحالةِ  لِ عْ جَ إىل  )Broun & Yule(ولعل هذا ما أفضى برباون ويول .توصيلها
ولكنها شـيء ميكـن  ،ليست شيئا يقوم به تعبري ما« ذاا؛ فاإلحالة ال مادة النص يف طاباخل
يصـنع ذلـك التعبـري تصـورا خاصـا  إىل أن، )2( »حييل عليه شخص مـا باسـتعماله تعبـريا معّينـا أن

  .همةبيتوسل به إىل فهم أجزاء اخلطاب امل ،المتلقيأو خربة لدى 
ــ
ّ
ا مــن جهــة وبــني العبــارات واألشــياء بينهــ ا كانــت اإلحالــة روابــط بــني العبــارات فيمــاومل
  )3(:رئيسني م إىل قسمنيقس تُ  أنكان طبعيا   ،يف العامل اخلارجي من جهة أخرى واملواقف

  
  
  
  
  

يتـه بعـودة السـيوطي يف بدا حِ رْ وطَـ ،خلايف انطالقها من الـد ياتمتاشيا مع منهج اللسان
ن فاخلطــاب قبــل أ ؛النصــية اإلحالــةبيف الــنص، فإننــا ســنبدأ حــديثنا  الضــمري علــى عنصــر لغــوي

  .وتنبين على خلفياما ،هو لغة تربز مقاصدمهايكون واقعة اتصالية تقع بني اثنني 

                                                 
  .2/167، م1997- ه1467، 2بريوت، ط -مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق حنا الفاخوري، دار اجليل )1(
 .36حتليل اخلطاب، ص )2(
 .17مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص- حممد خطايب، لسانيات النص )3(

 Reference اإلحالة

   Textualنصّية  Situationalامية مق

 Cataphoraبعدية   Anaphoraقبلية
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 :اإلحالة النصّية 1-1

  إحالــة عنصــر لغــوي علــى عنصــر آخــر داخــل الــنص، ويكــون هــذا العنصــر ســابقا هــي
  )1(.أو الحقا

بثالثــة  )Halliday & R.Hassan(وتـتم اإلحالــة حســب تصــور هاليــداي ورقيــة حســن
وهــو طــرح يتناســب إىل حــد بعيــد مــع )2(.الضــمائر وأمســاء اإلشــارة وأدوات املقارنــة :عناصــر هــي
  .مع اختالف يف ندرة استعمال اإلحالة البعدية بالنسبة للرتاكيب العربية ،اللغة العربية
مها علـى شـكل سنقّسـ؛ بـل لها مجلة واحدةفلن حنل ) سطر122( لطول القصيدة اونظر 

  .كون مرجعا حنويا ودالليا ملا سيلحقيما  ي عادةً لذاألول اقطع ابعة، بادئني باملمتت مقاطع
  )3(:قال الشاعر

  بِ لْ  القَ ِيف  ةٌ كَ ْو شَ  كِ ونُ يُ عُ 
  اهَ دُ بُ عْ أَ وَ  .. ِين عُ وجِ تُ 
  يحِ الر  نَ ا مِ يهَ محِْ أَ وَ 
  اهَ دُ مِ غْ أُ  ..اعِ جَ وْ واألَ  ،لِ يْ الل  اءَ رَ ا وَ هَ دُ مِ غْ أُ وَ 
  ءَ وْ ا ضَ هَ حُ رْ جُ  لُ عِ شْ يُ فُـ 

َ
  يحِ ابِ صَ امل

  هادُ ي غَ رِ اضِ حَ  لُ عَ جيَْ وَ 
  يوحِ رُ  نْ مِ  ي لَ عَ َعز أَ 

أي ؛ "هـا"والضـمري الظـاهر" هـي"بفعـل الضـمري املسـترت قطـعامل احدث االتسـاق يف هـذ
 ل إحالــةً يف كلتــا احلــالتني مثــو  ، مطابقــا حينــا آخــر احينــا وملفوظــ فيــاالضــمري العائــد جــاء خم إن

 ميكــن معرفــة املســبب لوجــع الشــاعر يف الســطر الثــاين دون الرجــوع إىل الســطر الفــ .قبليــةنصــية 
أعبـدها، ( :اهلـاء يف اإلحـايلى فهـم العنصـر كمـا ال يتـأتّ   ،"عيونـك"وبالتحديد إىل كلمـة ،األول
  ."الشوكة/العيون" إال بالعودة إىل كلمة)، أغمدها، جرحها، غدهاأمحيها

                                                 
 .120حبث فيما يكون به امللفوظ نصا، ص - ينظر األزهر الزناد، نسيج النص)(1
 .17، صمدخل إىل انسجام اخلطاب- حممد خطايب، لسانيات النص ينظر)(2
 .41ص، 2000 ،2بغداد، ط-، دار احلرية2-1الد ،حممود درويش، الديوان)(3
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صـــــنعها  ،الســـــابقة بإضـــــافة عناصـــــر دالليـــــة جديـــــدةطر ســـــتنـــــامى معـــــىن العيـــــون يف األ
عيــون احملبوبــة موجعــة ومعبــودة يف  فكانــت .، وجّوزهــا عــامل اخلطــاب الشــعري"العاشــق"الشــاعر

رهـــن حاضـــره مبســـتقبل  ه، وأكثـــر مـــن ذلـــك جنـــدوحمميـــة ومضـــيئة يف الوقـــت نفســـه ،اآلن ذاتـــه
  :واإلحالة اآلتية توضح ذلك. حمبوبته

  علّي من روحي       أعزّ       جيعل حاضري غدها
قال مـــــن نظراـــــا املؤملـــــة إىل كالمهـــــا تمنـــــ ،مبحبوبتـــــه" العاشـــــق"الشـــــاعر  ويســـــتمر تغـــــّزلُ 

    )1(:كمـا يف قـول الشـاعر  ،ثـهاوتبقى اإلحالة تـؤّدي دورهـا يف ربـط مجـل اخلطـاب وأحد ،املطرب
  هْ يَ نِ غْ كان أُ   كِ مُ الَ كَ 

  ِيت يْ بَـ  نْ مِ  ارَ ، طَ وِ نَ نوْ س لاّ ، كَ كِ مُ الَ كَ   )...(
  ةيفي رِ ا اخلَ نَ تِ بَ تَ عَ ا وَ نَ لِ زِ نْ مَ  بَ ابَ  رَ اجَ هَ فَـ 

 الــــــــذي يعــــــــود ،"هــــــــو"حــــــــدث الــــــــربط يف هــــــــذه األســــــــطر بوســــــــاطة الضــــــــمري املســــــــترت
  :يف السطرين العاشر والثالث عشر من اخلطاب" كالمك"على

  كان���� كالمك
  طار ���� كالمك

  هاجر ـ �
اجلملتني التـاليتني علـى أنـه فاعـل ّدر الضمري يف اجلملة األوىل على أنّه اسم كان، ويف قُ 
  ".طار وهاجر" للفعلني

                                                 
 .41، صالسابقاملصدر )(1

 "هي"توجعين

 أعبدها

 أمحيها

 )مرتان(أغمدها

 جرحها

 غدها

 التضحية/ األمل العيون
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تحـدث عـن تفاعـل العاشـق الـدال ي؛ فكالمهـا م طبيعـيّ ز تال األول والثاين قطعنيوبني امل
؛ حيــــث يصــــف "كــــاف املخاطبــــة" وذات احملبوبــــة الــــدال عليهــــا ،"اليــــاء" ضــــمري املــــتكلم عليــــه

 جلهــا؛ ألــا مفتــاح األمــل ونــور الظــالمعيــون احملبوبــة ويعــرب عــن تضــحيته أل بــدءالشــاعر يف ال
، مث خيــرج العاشــق مــن التغــّزل بــالعيون إىل اســتلطاف كالمهــا )فيشــعل جرحهــا ضــوء املصــابيح(

، وهـو تتـابع مناسـب تدعمـه ، وهنا يقحم الشـاعر نفسـه بوصـفه طرفـا مشـاركا يف احلـواراجلميل
  .ميؤّدي النظر إىل الكالكثريا من األحيان   إذمعرفتنا بالعامل؛ 

يف  األملَ  ت؛ فقـــد جّســـداملقطعـــني يف ويبقـــى هـــاجس األمل واحلـــزن يطـــارد هـــذا العاشـــق
ويبقــى  ،)أحــاول، الشــقاء( الثــاين املقطــعويف ، )الــريح، الليــل، األوجــاع (دالالتُ  لاألو  املقطــع

  )1(: ذلك قول الشاعرشري إىلي؛ ألنه أمل الوطن الضائع كما احلزن يطارد العاشق واحملبوبة
   !سوى مرثية الوطنِ  نتقن مل

  يف صدر جيتارِ  سنزرعها معاً 
  فهاز وفق سطوح نكبتنا، سنع

  وأحجارِ  ..مشوهٍة◌ٍ  ألقمارٍ 
 يعــــود علــــى مرثيــــة )ســــنزرعها، وســــنعزفها( عــــن البيــــان أن ضــــمري اهلــــاء يف الفعلــــني غـــين 

حــــّىت صــــارت كالكلمــــة الواحــــدة  حكــــامهــــذا مــــا جعــــل األســــطر األربعــــة يف غايــــة اإلو الــــوطن، 
هــو صــلب اخلطــاب ولــب ؛ بــل حمــة بنويــا ودالليــا، فاحلــديث عــن الــوطن لــيس أمــرا عارضــاملت

نتمــاء العاشــق ابعنــوان القصــيدة الــذي أقــّر  يــدل علــى ذلــك ؛الشــاعر عنهــا الرســالة الــيت يــدافع
        :ة عـن الواقـع الفلسـطيين إن مل تكـن الواقـع نفسـهآمر طنيته، مث إن حمبوبة الشاعر هي وبالتايل و 

   ..، حيث شاء الشوقُ وراءك
  )2( وانكسرت مرايانا

                                                 
 .41، صالسابقاملصدر )(1
 .ن ، صاملصدر نفسه)(2
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مبهمــة حتتــاج إىل  )وراءك( فكلمــة صــّية بعديــة،نت اجلملــة الشــعرية األوىل إحالــة نضــمّ ت
، لكنــه نفســيا يوّضــح الكلمــة الســابقة فضــاءً  )حيــث شــاء الشــوق( مــا يفّســرها، فجــاءت عبــارة

  .ي الذاتشظّ تفضاء مليء مبرارة اليأس وتضاعف احلزن و 
  :على الشكل اآليت مطلقة سارت األسطر السابقةية مو موبع

�                  
          

  "تضحية/حب"النظر إىل احملبوبة 

تطـــــــــــــــــــور إحـــــــــــــــــــاالت 
  القصيدة  

  "شفاء/سعادة"الكالم معها 

�                  
        

ــــــــع الفلســــــــطيين  اإلشــــــــارة إىل الواق
  "حتدّ /حزن"

، هااستحضـار صـورة اليتـيم الـذي فقـد أبـ ويستمر الشاعر يف إبـراز تضـحياته مـن خـالل
  )1(:حيث يقول .ويلهث وراء أّمه ليستفسر عن حقيقة األوضاع املأساوية اليت يعيشها

 ركضُت إليِك كاأليتاُم،        

 :أسأل حكمة األجداد

 اخلضراءْ  ملاذا ُتسحُب البيارة

 إىل سجن، إىل منفى، إىل ميناءْ 

 وتبقى، رغم رحلتها

 ألمالح واألشواق،ا ورغم روائح

  تبقى دائماً خضراء؟
 ،إحالـــة مقارنـــة يف الســـطر األّول ؛ثالثـــة أشـــكال لإلحالـــة ىحـــوَ  قطـــعامل ايبـــدو أن هـــذ

، ة بــــني الســــطر اخلــــامس والســــطر الثالــــثوإحالــــة قبليــــ ،وإحالــــة بعديــــة يف األســــطر الــــيت بعــــده
  :األخريالسطر طر الثالث و والس

  تامكاألي    ↔   أنا الشاعر : إحالة مقارنة
  تبقى دائما خضراء؟)...(ملاذا     ←         أسأل : إحالة بعدية

  )هي( تبقى                                      
                                                 

 .41،42، صالسابقاملصدر )(1
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  رحلتها    ← البّيارة اخلضراء: إحالة قبلية
  )هي( تبقى

الــيت  ،وطنــه/الباحــث عــن حمبوبتــه" الشــاعر" ت املقارنــة يف الســطر األول بــني العاشــقمتـّـ
، )اللجــــوء( وإىل املينــــاء ،)الغربــــة اإلجباريـــة( وإىل املنفــــى ،)فقــــدان احلريّـــة( الســــجنحلّـــت إىل رُ 

  .)أب مّيت/وطن ضائع( ألّم فقدوا أباهم واأليتام الذين جيرون وراء أّمهم؛
  األمّ ↔ باحث عن حمبوبته

  اليتيم        األّم أرملة ↔      احملبوبة متأملة    ) الشاعر(العاشق 
  )ميت( ب ضائعأ ↔     الوطن الضائع

ىل أمـــه إفيلجـــأ اليتـــيم  ؛إن العاشـــق واليتـــيم يشـــرتكان يف البحـــث عـــن األمـــن والطمأنينـــة
فالشـاعر  ؛ذكره بـالوطن وبلـده فلسـطنيألـا تـ ؛بوبتـهحمويركض العاشق خلف  ،أباهفقد  بعدما

ن معـــىن عـــيبحـــث فيهـــا  قـــدر مـــابأو الروحـــّي  دما يتغـــّزل مبحبوبتـــه ال يصـــف مجاهلـــا احلســـيّ نـــع
 لالطمئنـــان وجيـــرون وراء أمهـــم طلبـــا ،ه عنهــا باأليتـــام الـــذين فقـــدوا أبــاهمطن؛ لـــذا شـــّبه حبثَـــالــو 

الـيت تتعـّرض  الغربـة والسـجن واللجـوءه عـن جوانـب ويـدعم هـذا املعـىن حديثُـ ،واألمن واالنتماء
 أســأل    :ه ال يلبــث حــّىت يشــّبهها بالروضــة اخلضــراء عــرب إحالــة بعديــةهــا هــذه احملبوبــة، لكنّــإلي
  تبقى دائما خضراء؟(...)  ملاذا تسحب  ←

، ويف اليت تتضمن وظيفة مبهمـة متسـائلة ،)أسأل(سلة اجلملية مفسرة لكلمةفهذه السل
ممّـا جعـل األسـطر  ،)مرجـع املـبهم( اإلشـاريالعنصـر  )همباملـ( اإلحـايلهذا املثـال سـبق العنصـر 

  .يف إطار كلّيتها ووحدا الستة ال تفهم إالّ 
  :الذي يعود على البّيارة اخلضراء) هي( ة القبلية فمثلها الضمري املسترتوأّما اإلحال

  )التحدي( حتّدي امللح  ←تبقى  →البّيارة اخلضراء  
  )االنتصار(االخضرار   ←تبقى 

الـذي ربـط مخسـة أسـطر ربطـا  ،فقد شغل الضمري يف هـذه املثـال دور اجلـامع االّتسـاقيّ 
ســـواء  املقطــع،مــن  ضــمر إال بـــالرجوع إىل الســطر الثــاين؛ إذ ال ميكــن فهــم أو تقــدير املحمكمــا

اختزنـت مـن  علوماتمل ذهنيا بوساطة تذكر القارئ ، أمكان هذا الرجوع عينيا بفعل املالحظةأ
يف  )العــدوّ /امللــح(ية؛ فعلــى الــرغم ممّــا أحدثــه والتضــح عــاين التحــّديتتعّلــق مب ،األســطر الســابقة
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 وتظـّل احليـاة كائنـة ،يبقـى الّتفـاؤل قائمـا )ات الشـوقأنّـ/القحـط(مـن روائـح  )فلسطني/األرض(
  .)تبقى دائما خضراء(

  )1( :ه لوطنه وأرضه يف قولهالشاعر حبّ  نويعلّ 
 :وأُقسم

 منديال رموش العني سوف ُأخيط من

 وأنقش فوقه شعراً لعينيكِ 

 ..ترتيال وإمساً حني أسقيه فؤاداً ذاب

 ..ميد عرائش األيكِ 

 :والُقَبلِ  لُشَهَداءا من سأكتب مجلة أغلى

  "!ومل تزلِ . فلسطينيًة كانتِ "
أســـهمت يف إبـــراز مجاليـــة  ،متاســـكت األســـطر الســـابقة بإحـــاالت متداخلـــة ومتعاضـــدة

  :وصناعة موسيقى داخلية، وميكن إيضاح هذه اإلحاالت يف املشجر اآليت ،شعرية
  

                                                 
 .42،43، صالديوان)(1

 إحـالة بعدية

 عنصر إشاري عنصر إحايل

 3إحالة 2إحالة 1إحالة

يلاحعنصر إ عنصر إشاري  يلاحعنصر إ عنصر إشاري 1يلاحعنصر إ عنصر إشاري 2يلاحعنصر إ 

)الهاء(أسقيه اسـما )الهاء(فوقه  منديال  ذاب فؤادا يـمدّ  

 أقسم جواب القسم
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ضــوت حتتهــا ، انجوابــهوقعــت بــني لفــظ القســم و  ،ظهــر املشــجر الســابق إحالــة بعديــةيُ 
معـاين الوفـاء والصـدق مـن قبــل  أمسـىنسـيجا حمكمـا، وعكســت  املقطـعإحـاالت عـّدة جعلـت 

واسـم التفضـيل  ،مـن جهـة على ذلك فعل القسم الذي يبدو واثقا من نفسه كما دلّ  ،الشاعر
  :هذا األخري أفضى إىل إحالة مقارنة ،من جهة أخرى

  ، القبلالشهداء ↔ أغلى  ↔ مجلة
  (...) نتكا → فلسطينية

  (...) مل تزل
 ، وتــــزداد قيمــــةفنظــــرا ألمهيــــة الكتابــــة يف حيــــاة الشــــاعر فقــــد عــــّدها إجنــــازا يف حــــد ذاتــــه

 جسده إقرار الشـاعر القـدمي اجلديـد بفلسـطينية مثلما ؛الكتابة أكثر عندما حتمل معاين الوطنية
مـن نفـس ونفـيس  ه الشـهيدوجيعله أغلـى ممّـا يقّدمـ ،العاشق هُ ربُِ كْ هذا اإلقرار يُ ، األرض /احملبوبة

  .احلب ويالتوالعاشق من 
 حبيـث مل تفهـم كلمـة ؛اإلحـاالت حلمـة لألسـطر ويف مقابل هذه املعاين اجلميلة أفـادت

  .عرب إحالة نصية بعديةإال بربطها مع السطر الالحق ) مجلة(
 طة إحـــاالت نصـــية قبليـــةاســـوهكـــذا يســـتمر اخلطـــاب علـــى قـــدر كبـــري مـــن االتســـاق بو 

وإيضـــاح  ،حتقـــق بتفســـري املضـــمرات ربـــطٌ  ؛وأفكـــاره مت يف ربـــط أجـــزاء اخلطـــابأســـه ،وبعديـــة
أو املثبتــــة يف نــــص  ،يف ذهــــن املتلقــــي ة املختزنــــةاإلشــــارياملبهمــــات عــــرب إرجاعهــــا إىل عناصــــرها 

  .اخلطاب
ا يف جــدول طــاب فإنّــه مــن الضــرورّي إمجاَهلــا كانــت اإلحــاالت الّنصــّية كثــرية يف اخللـــمّ و 

  :امع ما تبّقى منهجي
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 اإلحاالت النصّية البعديّة اإلحاالت النصّية القبلية

  رقم
 السطر

العنصر 
 اإلشاري

العنصر 
 اإلحالي

 نوعه
  رقم

 الّسطر

العنصر 
 اإلحالي

 العنصر اإلشاري
نوع العنصر 

 اإلحالي

 أكتب 34،35 ضمير مستتر تصّلب قمر 68
أحـــــــــب البرتقـــــــــال وأكــــــــــره 

 الميناء

مركــــــــــب إســــــــــنادي 
 فعلي

 جملة فعلية خيول الروم أعرفها، تُ حْ صِ  107 ،106 ظاهر ضمير دوري ليلتي 69

 صحت 115،116 ر ظاهرضمي انشرعه أغانينا 73،74
مـت يـا نكلي لحمـي إذا مـا 

 ديدان
 جملة فعلية

 أعرف قبلها 121،122 مقارنة كالقمح أنت 75
أنـــــا زيـــــن الشـــــباب وفـــــارس 

 الفرسان

مركــــــــــب إســــــــــنادي 
 فعلي

     اهرضمير ظ نزرعها أغانينا 76،77

     مقارنة كنخلة أنت 78

     ضمير مستتر انكسرت نخلة 78،79

     ظاهرضمير  ضفائرها نخلة 78،80

     ضمير ظاهر مساربه جيلنا 94

     ضمير ظاهر أعرفها خيول الروم 107

     ضمير ظاهر صكته البرق 110

     ضمير ظاهر أزرعها حدود الشام 113

     مستتر ضمير تطلق قصائد 114

     ضمير مستتر ال يلد بيض النمل 117

     ضمير ظاهر قشرها بيضة األفعى 118،119

     ضمير ظاهر أعرفها خيول الروم 120

     ضمير ظاهر قبلها خيول الروم 120،121

  
؛ فقــــد بلغــــت »عاشــــق مــــن فلســــطني« أثبتــــت الدراســــة كثــــرة اإلحــــاالت الّنصــــّية يف قصــــيدة -

، وإن كانــــت اإلحالــــة البعديــــة أقــــّل بكثــــري مــــن وتنوّعــــت بــــني القبليــــة والبعديــــةمخســــني إحالــــة، 
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يف اللغــة العربيــة، ومل تتمظهــر إال فيمــا  هــو قلــة العــودة علــى متــأّخر ولعــل مرجــع ذلــك  القبليــة؛
  .اليت حتتاج إىل مفّسرات هلا "األلفاظ الكنائية" :أمساه دوبوكراند

ــــي يبحــــث عــــن مفّســــراا أســــهمت اإلحــــاالت يف اّتســــاق اخلطــــاب؛ ح - يــــث جعلــــت املتلّق
مثّ  ،ممّـا أفضـى بـه إىل نسـج خيـوط الـنّص حنويّـا ودالليـا ،عّوضاا يف ظاهر الـنصّ مومفّصالا و 

  .يف فهم وظائف اخلطاب ومعانيه )املقام(معنويّا من خالل توظيف السّياق غري اللغوّي 
الــــروابط علــــى الــــرغم مــــن أمهّيتهــــا  حتليالتــــه وتفســــرياته هــــذه يفمل يكــــن حنــــو اجلملــــة يراعــــي  -

وهنـا  .أخرى غويةلفهمها إال بربطها بعناصر  مجل اخلطاب مل يتأت  فأغلب؛ النحوية والداللية
مــن حيــث إّــا ظــواهر تــدرس يف إطــار أبنيــة تفــوق  ؛تكمــن أمهيّــة املبهمــات يف لســانيات الــنصّ 

  .وقد حنتاج فيها إىل خطاب بأكمله ،اجلملة
 من عدمـه، على اّتساق اخلطاب طاب دور املتلّقي يف احلكمحاالت يف اخلأكّد استقراء اإل -

 واعتمــاد الــذاكرة يف اســرتجاع املعلومــات ،اإلشــاري مــن خــالل إعمــال ذهنــه يف معرفــة العنصــر
  .من اخلطاب وربطها مبا عوّضها من عناصر إحاليةاملختزنة 

بــت طريــق املضــمرات، وقرّ  نعــباإللصــاق النحــوي  أحكمــت اإلحالــة بأنواعهــا بنــاء اخلطــاب -
وجتميـــــع  ،وتـــــأليف املتنـــــافر،وتفصـــــيل امـــــل  ،تـــــه وشـــــّكلت معانيـــــه عـــــرب إيضـــــاح املـــــبهمدالال

 ومقارنـة ،طة إحـاالت سـابقة حينـا والحقـة حينـا آخـر، ضـمريية مـرةابوسـ ذلـككل  .املتشاكل
  .وكنائية مرة ثالثة ،أخرى

ــــةشــــغلت العناصــــر  - ــــة خمتلفــــة؛ فكانــــت  اإلحالي ــــوجعين، تصــــلّ ( الفــــاعِ عناصــــر حنوي  )...بت
ودلّـــت هـــذه العناصـــر ...) جرحهـــا، قشـــرها( وجمـــرورة باإلضـــافة...) أعبـــدها، نزرعهـــا( ومفعـــوال

 ومتباعـدة حينـا آخـر )...العيـون، الكـالم، البيّـارة، اخلضـراء( على ذوات متنوعة؛ متقاطبة حينا
  ...).خيول الروم السيوف، الضفائر،(

 ر إحاليـــــــة وإشـــــــارية ارتـــــــبط بطريقـــــــة أو أخـــــــرىبيـــــــد أن جـــــــّل مـــــــا ذكرنـــــــاه مـــــــن عناصـــــــ
اب اقتضـامها اخلطـ؛ بـل ممّا مل يظهر على سـطح الـنصّ  احملبوبة، ومها/بةالشاعر واملخاطَ /باملتكلم

وهــذا مــا حيــّتم علــى الدراســة أن تكمــل مــا بدأتــه؛ وذلــك  .ودّلــت عليهمــا عناصــر لغويــة أخــر
  .عرب اإلحالة املقامية )اخلطاب( بالربط بني اللغة واملقام والنّص مبستعمليه
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  اإلحالة المقامية .1-2
إشـاري غـري لغـوّي عنصـر علـى إحالـة عنصـر لغـوي إحـايل «اتعّرف اإلحالة املقامية بأّـ

 اإلشـــاريصـــر ناإلحالـــة املقاميـــة تتطّلـــب عـــدم ذكـــر الع أي إن؛ )1(»موجـــود يف املقـــام اخلـــارجيّ 
إحـاالت لغويّـة، فـال متثّـل  إّمنا تدّل عليـهصراحة يف الّنّص؛ ألّن هذا العنصر موجود يف املقام، و 

  .فرتاضياال/القارئ واملقام الواقعيّ /باللغة سوى جسرا بني املخاطَ 
أنـا ( ويف اخلطاب املدروس حضور قوّي لإلحاالت املقامية، لكّن أغلبهـا تعلّـق بـاملتكّلم

  ).الفلسطينية/احملبوبة/اآلخر( واملخاطبة) الفلسطيينّ /العاشق/الشاعر
  :اآليت يف اجلدول ذلكإيضاح وميكن 

صر اإلشارّي نالع
 المقامي

العنصر اإلحالّي 
 المستتر

رقم 
 الّسطر

العنصر اإلحالّي 
 الظاهر

رقم 
 الّسطر

  أنا الشاعر
 )محمود درويش(

  
 

 2 .توجعين 2 .أعبدها

  7  .عليّ   3  .أمحيها

  7  .روحي  4  أغمدها

  13  .بييت  8  .أنسى

  24  .صميت  11  .أحاول

  25  .رأيتك  28  .أسأل

  27  .ركضت  34  .أكتب

  43  .حديقيت  35  .أحبّ 

  44  .قليب  35  .أكره

  50  .صدري  36  .أردف

  51  .شفيت  44  .أدق

  67  .فتحت  60  .أقسم

  
  

                                                 
 .119األزهر الزناد، نسيج النّص، حبث فيما يكون به امللفوظ نّصا، ص(1) 
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  )محمود درويش(

  69  .قلت  61  .أخيط

  69  .ليليت  62  .أنقش

  71  .ليف  65  .سأكتب

  82  .لكّين   113  .أزرعها

  82  .أنا  121  .أعرف

  83  .خذيين   

  86  .إيلّ     

  103  .تريادف    

  104  .أشعاري    

  105  .أسفاري    

  106  .صحت    

  110  .أغنييت    

  116  .حلمي    

 121 .أينّ     

 )المحبوبة( اآلخر

 1 .عيونك 85 .خذيين

  10  .كالمك  86  .أردّ 

  15  .وراءك    

  23  .الّصوت جمهولة    

  24  .رحيلك    

  25  .رأيتك    

  27  .ليكإ    

  43  .تِ كنْ     
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  )المحبوبة( اآلخر

  50  أنتِ     

  54  .أيتامك    

  62  .عينيك    

  103  .محلتك    

  106 .بامسك    

 )الّنحن(اآلخر /األنا

 9 .أنّا 19 نتقن

 9  .كّنا

 9  .اثنني

 14  منزلنا

 14  .عتبتنا

 16  .مرايانا

 18  مللمنا

 20  .معا

 21  .نانكبت

 39  .لنا

 68  .ليالينا

 73  .أغانينا

 94 .جيلنا

  
 وارتبطــت بعواطفــه ،عــادت ضــمائر املــتكلّم يف اخلطــاب علــى ذات الشــاعر حممــود درويــش -

  .اه واقعه وقناعاته حول وطنهجتحنو حمبوبته وتصّوراته 
شــــريّة عمومــــا ونفســــية تلــــّون الــــّنفس الب ،وقــــد تلّونــــت دالالت الضــــمائر وتباينــــت مكامنهــــا -

أعّز علّي من روحـي، أخـيط منـديال، أنقـش ( الشاعر الثائر خصوصا؛ فقد كان الشاعر عاشقا
 تـــوجعين وأعبـــدها، أنـــت الرّئـــة األخـــرى( يّـــاووفِ  ...)أنـــت حـــديقيت العـــذراء فوقـــه شـــعرا لعينيـــك،
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 ،املنفــيّ غريــب الــّدار، (والعاشــق قبــل هــذا وذاك ال ينســى أنـّـه  .)بصــدري، خــذيين كيفمــا كنــت
  ...).وطعم األرض والوطن(...)  لون الوجه والبدن ]فاقد[
 لــيعلن ثقتــه الكاملــة يف فلســطينية ،إّن الشــاعر ال يلبــث أن يســرتجع أنفاســه ويســتجمع قــواه -

 أقســم،( ن ثقتــه الكامنــة يف قــّوة شخصــيته الضــاربة يف عمــق التــاريخعــويعــرب  ،األرض/احملبوبــة
، فهــــذه القناعــــات ترجــــع إىل ذات الشــــاعر ...)لفرســــانصــــحت، أنــــا زيــــن الشــــباب وفــــارس ا

  .بالّنفس، ثقة تكّونت من قّوة احلّب وجمد التاريخ وروح الوطن وتعكس ثقته العالية
  
  
  
  
  
مــن ذلــك  ،بــني املباشــرة والرمزيــة) فلســطني( نّوعــت اإلحــاالت املتعّلقــة بــوطن الشــاعرت

   :ةاألرض املغتصب آالمإشارته إىل 
 ..شوقُ وراءك، حيث شاء ال

 وانكسرت مرايانا

 ألفنيِ  فصار احلزن

 ..ومللمنا شظايا الصوت

 )1( !مل نتقن سوى مرثية الوطنِ 

ذهــاب الشــوق، انكســار املرايــا، (أحزاــايشــري الســطر األخــري إىل القضــية الفلســطينية و 
 ال حــة احليلــة يعــرتف الشــاعر بامتالكــه وبــني نزيــف اجلــرح وقّلــ .)عمــق احلــزن، تشــّظي الّصــوت

وال جيـــد  ،وهـــي إشـــارة واضـــحة إىل فلســـطني .)مرثيـــة(بــــهـــو نعـــّي هـــذا الـــوطن الضـــائع  ،احيـــدً و 
  .الذين سّببوا الّنكبة الفلسطينية ،هائرثية سالحا يف وجه أعدل هذه املعالشاعر مناصا من ج

                                                 
 .41الديوان، ص)(1

فلسطي
 مرثية الوطن

 كانت

 األرض

 نكبتنا

المحبو 
 بة

 طعم األرض والوطن
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يف اإلحالــــة علــــى تلمــــيح الويبــــدو أّن الشــــاعر اكتفــــى باإلشــــارة إىل بلــــده نظــــرا لتعمــــده 
حبوبـة الشـاعر تكـاد تتطـابق يف كربيائهـا م، فتصوير واقعهلاعتمد على حمبوبته وطنه؛ حيث إنّه 

  )1(:وليس أدّل على ذلك من قول الشاعر ،وأنّاا مع األرض املغتصبة
  أرض فلسطني ←         كنت مجيلة كاألرض

  فلسطني ←طعم األرض والوطن(...) أرّد إّيل (...) 
 ،املقاميـة يف إنشـاء جـّو خطـاّيب حيـويّ  ةإلشـاريابعناصـرها لقد أسـهمت اإلحـاالت السـابقة  -

لغويّــة إىل املقــام  إشــاراتب خاِطــامل ؛ حيــث يوظّــفحبــد ذاتــه جتــاوز البنيّــة الّنســقّية إىل اخلطــاب
ىل استثمار مـا إالقارئ  ىستدع، مما ا...)القارئ، املكان/الشاعر، املخاطب/املتكّلم(وعناصره 

الشــاعر وعــن  مســتعينا يف ذلــك مبعرفتــه املســبقة عــن ،ب ومقاصــدهختّمــر لديــه مــن نوايــا املخاِطــ
 حالــتاملســتعملة يف الّســياق الّلغــوّي؛ فهــذه العناصــر أ اإلحاليــةالعــامل يف فهمــه لتلــك العناصــر 

  ).املقام( إىل عناصر إشارية موجودة يف الّسياق غري الّلغويّ 
 اللغــــة ب بــــنيإحــــاالت مقاميــــة قــــد ربــــط الــــنّص بــــالواقع وقــــرّ عنــــدما اســــتعمل  الشــــاعرو 

، لكّن خصوصية اخلطـاب الّشـعرّي مل جتعـل اإلحالـة املقاميـة ما يقتضيه اخلطاب وواتمع، وه
لو صــنعت فضــاًء نفســّيا ومقامــا شــعريّا يــد؛ بــل حماكــاة جافــة للمقــام أو إشــارة مباشــرة ملراجعهــا

  .بهمةاملفيه القارئ بدلوه من خالل تأويل العناصر 
  

عاشــــــق مــــــن "يف خطــــــاب الت الّنصــــــّية واملقاميــــــةإّن اســــــتقراء اإلحــــــا وصــــــفوة القــــــول
وربــط أّولــه بــآخره كــان كبـــريا؛ إذ  بــّني أّن دور هــذه اإلحــاالت يف اّتســاق اخلطـــاب ،"فلســطني

ـــا مـــن خـــالل احلاجـــة املسيســـة إىل فهـــم أو معرفـــة نســـجت الّنصـــيّ  ة منهـــا خيـــوط اخلطـــاب أفقي
ـــربط الّرصـــفي تبعـــه تـــرابط داليل مـــن خـــالاإلشـــاريالعنصـــر  ل معرفـــة تنـــامي دالالت ، وهـــذا ال

ــــخَ يف اخلطــــاب؛ لــــذا  اإلحاليــــةوإحيــــاءات العناصــــر  إىل االمتــــزاج اجلمــــايل للّنحــــو  البحــــث صَ ُل
  .لخطاب الشعريّ ل الدراسة اللسانية والّداللة يف

                                                 
 .42، صالسابقاملصدر )(1
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 رغبــةً  أّمــا اإلحالــة املقاميــة فقــد جعلــت القــارئ مضــطرّا إىل ربــط الــنّص مبقامــه التواصــلي
الّنحـوّي والـّداليل  :كّل هذا جعل املسـتويات الثالثـة .تهب وإحاالفّك لشفرات اخلطا إجياديف 

ــــــــد  ــــــــداوّيل تتضــــــــافر لتحدي   ض املبهمــــــــاتعــــــــاملــــــــتكّلم مــــــــن توظيفــــــــه ب/قصــــــــديّة الشــــــــاعرموالت
  .يف خطابه

جـــدت بعـــض ؛ إذ وُ بيــد أّن اإلحالـــة مل تقـــّدم تفســريا كافيـــا وكليّـــا لتتـــابع أجــزاء اخلطـــاب
ضـي بنـا فوهـذا مـا ي .للّـبس عـن داللتهـا وأسـرار تعاقبهـاالـة احتتـاج إىل إز  ،البنيات تبدو مفّككة

  .ه وسيلة أخرى من وسائل االّتساقوصفإىل البحث عن احلذف يف اخلطاب ب
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  )(Ellipsisُ:الحذف.2
وخباصـــــة إذا مل يــــؤثّر ذلــــك علـــــى  ،مييــــل النّــــاس يف كالمهـــــم إىل االقتصــــاد واالختصــــار

لتجنّـب  ذلـك إىل احلـذف بوصـفه وسـيلة يف جـلّ  ونؤ ويلجـوضوح رسائلهم وبلوغ مقاصدهم، 
إال إذا دّل على العنصر احملذوف قرائن لغويّة  احلذف ال يتمّ و  .خفاء األسرارمالذا إلو  ،الّتكرار

  )1( .»وإال كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب يف معرفته«،ومقامية تساعد على معرفته
لّقـــي إطالقـــا، وال يتـــأّتى لـــه إّن احملـــذوف عنصـــر عـــدمّي يف الكـــالم قـــد ال يستشـــعره املت

  .استغنت عنه مقامية ضياتأو مقت ،تشري إليهلغوية  عطياتمبإال باالستعانة  هاستكناه
الــذّكر  تــرى بــه تــرك«ف مندوحــة يف الكــالم ومالحــة يف البالغــة؛ ألنّــك وقــد ُعــد احلــذ

 ، تنطــقمــا تكــون إذا مل وجتــدك أنطــق ،أفصــح مــن الــذّكر، والّصــمت عــن اإلفــادة أزيــد لإلفــادة
بأّــا  فــت البالغــةُ ر ، وعُ لــذا كــان خــري الكــالم مــا قــّل ودلّ  )2(.»وأّمت مــا يكــون بيانــا إذا مل تــنب

  .اإلجياز
فقـد حـذفت العـرب « ؛املسـتويات الّلغويـة عَ و نَــعناصـر الرتكيـب املتنوعـة تَـ  احلـذفُ  وميسّ 

  )3( .»اجلملة واملفرد واحلرف واحلركة
وب واملنـــــع واجلـــــواز تبعـــــا لقـــــوانني صـــــاغها الّنحـــــاة وتتنـــــوّع حـــــاالت احلـــــذف بـــــني الوجـــــ

الّنحـــوّي يقتصـــر  فـــإذا كـــان عمـــل، لكـــّنهم تبـــاينوا يف نظـــرم إىل احلـــذف ،البالغيـــون وارتضـــاها
فــإّن البالغيــني أولــوا عنايــة كبــرية  ،حذفــه مــن عناصــر الرتكيــب علــى ضــبط مــا جيــوز ومــا ال جيــوز

املتلّقـي يف تقـدير  يـةفضال عن تأكيـدهم علـى أمهّ  ،باملقام ودوره يف سالمة الداللة وكفاية املعىن
  )4( .احملذوف

                                                 
 .2/360 ،)دت(،)دط(لبنان،  –بريوت  ابن جّين، اخلصائص، حتقيق حممد على الّنجار، املكتبة العلمية، )(1
 .106اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص)(2
 .361، صالسابقاملرجع )(3
  ،)ط.د(مدخل نظرّي ودراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب،-ينظر فتح اهللا أمحد سليمان، األسلوبية )(4

 .173،138م، ص2004- ه1402
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وقــد ال خيضــع احلــذف إىل قــوانني حنويّــة وال تشــري إليــه معطيــات لغويّــة بقــدر مــا خيضــع 
مل  وهــذا مــا ،يف العقــل وتراتبيــة األشــياء ،عــن الواقــعواملعلومــات الــيت ميتلكهــا املتلّقــي  ،إىل املقــام

  .يهتّم به الّنحاة
مـــن ذلـــك مل ينتبـــه الّلغويـــون القـــدامى إىل مـــا ميكـــن أن حيدثـــه احلـــذف مـــن ربـــط وأكثـــر 

إىل ذلـك أثنـاء سـرده ألنـواع احلـذف؛ إذ  السـيوطيّ عـرض يف حـني ت ،ّص◌ّ الرتكيب أو النّ  أجزاء
مأخــذ هــذه الّتســمية مــن احلبــك الــذي معنــاه الشــد «و ؛االحتبــاك أّن مــن أنــواع احلــذف رأى 

ك الثـوب سـّد مـا بـني خيوطـه مـن الفـرج وشـّد بـ، فحة يف الثـوبواإلحكام وحتسني ألثر الصـنع
مواضــع احلــذف  وبيــان أخــذه منــه مــن أنّ  ،؛ حبيــث مينــع منــه اخللــل مــع احلســن والرونــقإحكامــه

ــالفُ  مــن الكــالم شــّبهت ، قّلمــا أدركهــا الناقــد البصــري بصــوغه املــاهر يف نظمــه وطيــبــني اخل جِ رَ ب
مانعـا مـن خلـل يطرقـه فشـّد تقـديره مـا حيصـل  حابكا لـهه كان احملذوف مواضعَ  عُ ضْ وَ وحوكه، فَـ 

  )1( .»والرونق به من اخللل مع ما أكسبه من احلسن
تـــنم علـــى وعـــي دقيـــق بأســـرار احلـــذف، وعـــّي  ،إّن هـــذه املقولـــة رائـــدة يف الـــرتاث العـــريبّ 
 عالقــة داخليــة«فقــد عــّد الّنصــانيون احلــذف ، يتقــاطع مــع نظــرة الّلســانيني املعاصــرين للحــذف

العنصـــر احملـــذوف الـــّذي تـــدّل عليـــه  ع يف الـــنّص وتســـهم يف ربـــط أجزائـــه عـــن طريـــق افـــرتاضتقـــ
  .أو الحقة )2(»ةقعناصر لغويّة ساب

الــّنّص مــن أنــواع  أجــزاءمــا يســهم يف متاســك لكــن لــيس كــل حــذف حيّقــق االتســاق، فو 
  )3( :احلذف جند

  مجلةحذف أكثر من * حذف اجلملة* حذف العبارة*حذف الفعل *حذف االسم *

                                                 
 .3/183اإلتقان يف علوم القرآن، )(1
 .21مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص -حممد خطايب، لسانيات الّنّص )(2
 .2/194 صبحي إبراهيم الفّقي، علم الّنّص بني الّنظريّة والّتطبيق،)(3
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  :حذف المفرد.2-1
؛ )املســـند( واخلـــرب) املســـند إليـــه( مهـــا املبتـــدأ تتـــأّلف اجلملـــة االمسيـــة مـــن ركنـــني أساســـني

كمــــا يف قــــول   ،ذكــــر أحــــدمها عــــن قــــد يغــــين لكــــّن الســــياقَ  ،اء اجلملــــةنــــيف ب ضــــروريوكالمهــــا 
  )1(:الشاعر

  ِيت يْ بَـ  نْ مِ  ارَ و طَ ونُ نُ كالس   كِ مُ الَ كَ 
الفائـــدة، وميكـــن  مكمـــن كـــون اخلـــرب  دأ علـــى الـــّرغم مـــنحيـــث حـــذف اخلـــرب وبقـــي املبتـــ

؛ فقـد شـّبه )طـار( ادا إىل قرينـة مقاليـة الحقـةناسـت )...ذاهـب، حملّـق(نصر احملذوف بــتقدير الع
مكتفيـا بوصـف حـال الّسـنونو تعبـريا عـن  ،من بيتـه كالم حمبوبته بطريان الّسنونوذهاب  الّشاعر 

  .صوا أو كالمها حال
االمسيـة، حيـث قـد حيـذف أحـد ركنيهـا دون خلـل  لـةمليـه احلـال يف اجلوخالفا ملا هـو ع

الفعـل أّن  طاملـافإن احلذف إذا وقع يف اجلملـة الفعليـة فإنـه ميـس كـال ركنيهـا،  .تركيّيب أو داليلّ 
 إّمنا حتذف اجلملة من الفعـل والفاعـل ملشـاتها املفـرد«يقول ابن جين ،وحدة متالزمة والفاعل

  )2( .»ري من األمر مبنزلة اجلزء من الكلّ بكون الفاعل يف كث
هــذا وقــد ميتــّد احلــذف ليشــمل املفعــول وغــريه مــن املتّممــات، علــى أّن كــّل ذلــك يــرتبط 

  .بقرائن مقالية ومقامية
  )3( :إلسنادي الفعلّي قول الّشاعراومن أمثلة حذف املرّكب 

  ملاذا تسحب البّيارة اخلضراء؟
  إىل سجن إىل منفى على ميناء

ّنبـا للّتكـرار جتو يف الّسـطر الثّـاين لداللـة الّسـياق عليـه،  ذف الفعل ونائب الفاعـلوقع ح
 أســبغذفــه هــذا املرّكــب اإلســنادّي قــد حبفالّشــاعر ، الــّذي قــد يفضــي إىل الرّكاكــة يف األســلوب

  .تكثيفا وقّوة على املعىن، و على البنية تسريعا واّتساقا

                                                 
  .41الّديوان، ص)(1
 .2/360اخلصائص، )(2
 .41، صاملصدر السابق)(3
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 )األرض الفلســطينية( اء مــا حيــدث للبيّــارةويبــدو أّن احلرقــة تأكــل قلــب الّشــاعر مــن جــرّ 
مجهـول، وقسـوة لمن تعذيب وترحيل، وليس أدّل على هذه املغلوبية والقهـر مـن الفعـل املبـين ل

  .ّر إليها هذه البّيارةالّيت جتَُ  األماكن
نقــل وقــد ســاعد احلــذف علــى اّتســاق اخلطــاب مــن خــالل الّتقريــب بــني أمــاكن عــّدة تُ 

  :هذه األماكن يف األمل والوحدة إليها البّيارة، وتشرتك
  
  

  الوطنيف غربة   ←إىل سجن
  عيش يف غربة  ←إىل منفى   

  ترحيل من الوطن  ←إىل ميناء 
  

كمــا حــذفت احلــال مــن بنــاء اجلملــة الفعليــة ثقــة يف فهــم املتلّقــي، وبالتّــايل إشـــراكه يف 
  :كما يف األسطر اآلتيةاملعىن  إنتاج 

 الشوك رأيُتِك يف جبال

 ًة بال أغنامراعي

 )1( ..مطاَردًة، ويف األطالل

، )ويف األطــالل(أو مــا يقابلهــا بعــد اجلــار واــرور)باكيــة(فقــد اســتغىن الشــاعر عــن كلمــة
قـرائن مقاليـة سـابقة متثّلـت يف مظـاهر البـؤس والّشـقاء الـيت تعيشـها  أعان علـى التقـدير السـابقو 

ا نـــباإلضـــافة إىل معرفت، )غنـــام، مطـــاردةبـــال أهـــل، بـــال زاد، راعيـــة بـــال أ(حمبوبـــة الشـــاعر؛ فهـــي 
  .األطالل يف املوروث الّشعري العريبنعاة املسبقة عن 

يف اّتسـاق اخلطـاب؛ إذ ) خرب، فعل وفاعل، حـال( أسهم حذف املفرد بأنواعه السابقة
، مثّ إّن بـــدت احلاجـــة إىل ربـــط العنصـــر احملـــذوف بعناصـــر لغويّـــة ســـابقة وأخـــرى الحقـــة ملّحـــةً 

 بــــىنوبالتّــــايل ربــــط  ،علــــى تقــــديره أغــــىن عــــن ذكــــر احملــــذوف ســــاعد يف اآلن ذاتــــه املقــــام الــــّذي
  .تهاخلطاب ودالال

                                                 
 .42الّسابق، ص املصدر)(1

 االحتالل تسحب البّيارة اخلضراء
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  :حذف الجملة .2-2
ن حذف حيدث للجملة؛ فكثري ما تتعّرض اجلملة إىل احلـذف كّليـا مما حيدث للمفرد 

  .عها حمّللو اخلطابدود رمسها الّنحاة ووس حوفق 
  )1(:الشاعر قول االمسيةفمن أمثلة حذف اجلملة 

  كالفلّ ..كاألطفال   ..وكنت مجيلة كاألرض
وهـــي  ،)كالفـــلّ (وقبـــل ) كاألطفـــال(مـــرّتني؛ قبـــل  )كنـــت مجيلـــةً (مجلـــة ذفت حيـــث ُحـــ

إعــــادة عزوفــــاً عــــن  الشــــاعر هامل يــــذكر ) خــــرب+ مبتــــدأ + فعــــل ناســــخ (بنويــــا ودالليــــا مكتملــــة 
العناصــــر وإن تباعــــدت ذه فهــــ ؛)، الفــــلّ األرض، األطفــــال(ونســــجاً لعناصــــر املــــذكور  املعــــروف

جيمـــع بينهـــا اجلمـــال  ذإيف عـــامل اخلطـــاب؛ فهـــي مؤتلفـــة متناســـقة جعهـــا يف العـــامل اخلـــارجّي امر 
  .واحلّب والوئام
 )2(:قولهاجلملة الفعلية من كما حذفت 

  فبْيُض الّنمل ال يلُد النسور
  ..وبيضة األفعى

  ؟ها ثعبانْ رُ شْ خيّىبء قِ 
يلــد الّنســور، وتــرك للقــارئ الّتكملــة، الّنمــل ق أّن نفــى الّشــاعر مــن خــالل القــول الســاب

وهو يف هذا شبيه بأحرف اجلـواب الـيت كثـريا  .)بل يلد الّنمل(ويفرتض أن تكون هذه الّتكملة 
  .اجلملة بعدها نما تستغين ع

، ممّــــا اســــتدعى جتــــاوز وقــــد أّدى حــــذف اجلمــــل إىل البحــــث عــــن قــــرائن هــــذه احلــــذف
اخلطابــــات ال حنــــو /، وهكــــذا صــــرنا إزاء حنــــو للّنصــــوصمســــتوى اجلملــــة إىل مســــتوى اخلطــــاب

  .اجلمل
كما أن اسـتثمار معطيـات الّداللـة قـّرب العنصـر احملـذوف، وفضـال عـن هـذا وذاك قـّدم 
املســتوى التّــداوّيل جانبــا كبــريا يف حتقيــق االّتســاق مــن طريــق احلــذف؛ ويتجلّــى ذلــك يف احملــاورة 

                                                 
 .42 ، صالديوان)(1
 .44، صنفسهاملصدر )(2
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وتقوى  .أخرى من جهة والمتلّقي والمقام، ن جهةم الخطاب والمتلّقياجلاّدة الّيت تقع بني 
  .هذه احملاورة وتنعتق من قيود النحو أكثر فيما يتعّلق حبذف أكثر من مجلة

  :حذف أكثر من جملة.2-3
قــد يلجــأ املــتكّلم إىل حــذف جــزء كبــري مــن كالمــه جنوحــا إىل االختصــار، وهروبــا مــن 

املـــدروس مثلمـــا هـــو جمّســـد يف قـــول اإلطالـــة، وقـــد حصـــل هـــذا النّـــوع مـــن احلـــذف يف اخلطـــاب 
  )1( :الّشاعر

 وأنسى، بعد حٍني، يف لقاء العني بالعنيِ 

 !ثننيِ ا بأنّا مرة كّنا، وراَء الباب،

 كان أغنيهْ   ..كالُمكِ 

 وكنت ُأحاول اإلنشاد

 لنظر يلحظ إجيازاً يف هذه األسـطر، حتقـق هـذا اإلجيـاز حبـذف كـالم حمبوبـةادقق ن يمف
ـــ العاشـــق ا، ومـــن املفـــرتض أن يتشـــكل هـــذا الكـــالم أو احلـــوار مـــن مـــذي دار بينهأو الكـــالم ال

  .كأن يكون حديثاً عن قوا وصمودها جتاه كل ما تتعرض له  ،جمموعة من اجلمل
ومســاعدة القــرائن  مــن جهــة، يتكــئ علــى فهمــه للخطــابوتقديراتــه واملتلقــي يف تأويلــه 
مــــك كــــان أغنيــــة، كالمــــك  كال(ومــــن أمثلــــة قــــرائن هــــذا احلــــذف . الســــياقية مــــن جهــــة أخــــرى

اليــة الحقــة أســهمت يف توحــد جــزء  ق، وهــي قــرائن م)كالســنونو، أغانينــا ســيوف، أغانينــا مســاد
بـه  ياملتلقي بفعل القراءة مث التأويل، وهذا ما يفض نعهصيعرب جسر داليل  ،كبري من اخلطاب

ت اخلطـــاب إىل إبـــراز بنيـــات عدميـــة علـــى ظـــاهر اخلطـــاب ومـــن مث إزالـــة اللـــبس عـــن تتـــابع بنيـــا
  .الكربى ووحداته الداللية الشمولية

وهكــذا اســتمّر اخلطــاب مرتاوحــاً بــني الــذكر واحلــذف، بــني الصــمت والكــالم مــن بدايــة 
  :يف هذا اجلدول الباقيةوميكن أن جنمل مواضع احلذف . اخلطاب إىل ايته

                                                 
 .41، صالسابقاملصدر )(1
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رقم 
 السطر

 الجملة بتقدير المحذوف
نوع العنصر 
 المحذوف

 القرائن المصاحبة

 قرائن مقامية اليةققرائن م

  تضاعف الحزن ،انكسار المرايا مفعول به حيث شاء الشوق أن يقوى 15

  لم نتقن سوى مرثية لوطن جملة فعلية لملمنا شظايا الصوت لنُـَغني 18

  رحيلك )مبتدأ(ضمير منفصل  رحيلك أصدأ الجيتار أم هو صمتي؟ 24

 اقتران الزاد بالسفر رأيتك مسافرة بال أهل جملة فعلية فرة بال زادمسافرة بال أهل رأيتك مسا(...)  26

29-30  
31-32  
33 

وتبقــــى (...) ارة الخضــــراء بيــــلمــــاذا ُتســــحب ال
دائمًا خضـراَء؟ ألنهـا تـؤمن بأحقيتهـا فـي األرض 

 وامتداد جذورها رغم كل محاوالت االجتثاث

 إجابة يقتضيالسؤال  أكثر من جملة

 

  تبقى رغم رحلتها مركب إسنادي فعلي ألمالح واألشواقتبقى رغم روائح ا 32

  تفاصيل وقفة العاشق أكثر من جملة وكانت الدنيا عيون شتاء(...) وقفت  38

  رأيتك في جبال الشوك جملة فعلية رأيتك في األطالل 42

  = جملة فعلية رأيتك في جبال الشوك مطاردة 42

  عند باب الكهفرأيتك  جملة فعلية ارنرأيتك عند ال 53

  رأيتك في المواقد جملة فعلية رأيتك في الشوارع 55

  = جملة فعلية رأيتك في الزرائب 56

  = جملة فعلية رأيتك في دم الشمس 56

66 
  فلسطينية كانت أرضي

  ولم تزل فلسطينية
 فلسطينية كانت اسم كان خبر لم تزل

حــــــــــديث عــــــــــن بلــــــــــده 
 فلسطين

   خبر بالوأنت كنخلة معدودة في ال 78

  خذيني لعبةً  جملة فعلية خذيني حجراً من البيت 93

  
  ،انتشر احلذف يف اخلطـاب بصـورة كبـرية، إذ يكـاد يوجـد يف كـل سـطر مـن أسـطر القصـيدة -

  .عت العناصر احملذوفة بني البىن اإلفرادية والرتكيبيةوز كما ت
واكتســى بعــداً  ،راً مجاليــاالعاديــة أّدى احلــذف دو  اتوخبــالف مــا هــو عليــه احلــال يف اخلطابــ -

التلمــيح بــدل  قــام بــهيف البعــد اإلحيــائي الـذي  تــههــذا اخلطــاب الشــعري؛ جتلّـت مجالي حـداثيا يف
فضًال عن تلك الفراغات البنوية والداللية اليت تركها الشـاعر،  ،التصريح واإلجياز بدل اإلطناب

  .للخطابفمثّلت فضاًء يصنعه املتلّقي بتأويالته 
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هـــذا وذاك أّدى احلـــذف دوراً اتســـاقيا يف اخلطـــاب؛ فقـــد تطلّـــب تصـــّوُر اخلطـــاب كـــال وقبـــل  -
موّحــداً تقــديَر كلمــات وعبــارات ومجــل بــني وحــدات القصــيدة وأســطرها، مثّلــت هــذه العناصــر 

 
ُ
رة فضــاء بنويــا ودالليــا عميقــا يــربط بــني أجــزاء اخلطــاب، تغاضــى الشــاعر عــن ذكــر تلــك د َقــامل
واستئناســــا مبــــا لــــدى  ،ورغبــــة يف اإلجيــــاز ،وجنوحــــا إىل التلمــــيح ،التكــــرار لعناصــــر عزوفــــا عــــنا

وأفضــى تقــدير العناصــر احملذوفــة إىل معرفــة القــرائن . املتلقــي مــن معــارف عــن املقــام/املخاطَــب
واالرتكــاز عليهــا يف اســتجالء العنصــر احملــذوف، وقــد تفــاوت املــدى الــذي يفصــل  ،املصــاحبة

وبـــني . درجـــة االتســـاق الـــذي يؤّديهـــا احلـــذفبـــذلك فتفاوتـــت  بـــني القـــرائن والعنصـــر احملـــذوف
 الرجـــوع إىل القـــرائن املقاليـــة الســـابقة واستشـــراف الالحقـــة واالســـتناد إىل املقـــام َجيعـــل احلـــذفُ 

  .بأعناق بعض بعضه آخذٌ  ،متآزراً  اخلطابَ 
اجتهـاده  يف ر ذلـكوجتدر اإلشارة إىل أّن للملتقـي دوراً رائـداً يف حتقيـق احلـذف لـدوره؛ يظهـ -

 قصـديةوهكـذا تتضـافر . مـن جهـة أخـرى اتوتقدير احملـذوف ،يف البحث عن القرائن من جهة
  .يف حتقيق االتساقمقبولية الُمخاَطب والُمخاِطب 
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  )Recurrance(التكرار  .3
إىل احلـــذف يف كالمهــم جتّنبـــاً للتكــرار فـــإّم يف أحيــان أخـــرى  ونؤ يلجــإذا كــان النـــاس 

  .ملضامني نفسية أو حتقيقاً ملقاصد كالمية هم أو جزء منه استجابةً لون إعادة كالمفض يُ 
التوكيــــد يف  مل يتجــــاوز النحـــاة بــــابَ و وقـــد َعــــَرف علمـــاء العربيــــة التكـــرار وبّينــــوا أنواعـــه، 

وهـو . العرب إذا أرادت املعىن مّكنته واحتاطـت لـه، فمـن ذلـك التوكيـد«التكرار فـعن حديثهم 
والثـاين تكريـر األول مبعنـاه، وهـو علـى ضـربني (...)  فـظ بلفظـهتكريـر الل على ضربني؛ أحدمها

ويبقـــى التوكيـــد يف كلتـــا احلـــالتني  )1(.»، واآلخـــر للتثبيـــت والتمكـــني أحـــدمها لإلحاطـــة والعمـــوم
فـــرد، وقّلمـــا حتـــّدث النحـــاة عـــن لطـــائف التكـــرار أو مســـاوئه لبعـــد ذلـــك عـــن 

ُ
متعلّـــق بـــاللفظ امل

  .سة اللغةوتنافيه مع مقاصدهم من درا ،هدفهم
 مــا ذهــب  أّمــا البالغيــون فقــد فّصــلوا القــول فيــه، وتعّمقــوا يف أبعــاده الدالليــة، مــن ذلــك

فهــو إعــادة اللفــظ الواحــد بالعــدد أو (...) د وأعــاد رد : كــّرر تكريــراً «: إليــه السجلماســي بقولــه
يف جــوهره  والتكريــر اســم حملمــول ُيشــابه بــه شــيء شــيئاً . يف القــول مــرّتني فصــاعداً (...) بــالنوع 

أحـدمها التكريـر اللفظـي، وْلُنسـّمه مشـاكلًة، : املشرتك هلما، فلذلك هو جنس عاٍل حتتـه نوعـان
 )2(.»والثــاين التكريــر املعنــوي ولنســّمه مناســبًة، وذلــك ألنـّـه إّمــا أن يُعيــد اللفــظ وإّمــا يُعيــد املعــىن

غــة أمثــال ابــن ســنان وقــد ميــز علمــاء البال. التكــرار يلحــق املــدلوالت كمــا يلحــق الــدوال أي إن
وابن رشيق وابن األثري بني نوعني من التكرار؛ أحدمها يقـدح يف الفصـاحة ويغـض مـن طالوـا 
لعـــدم بـــروز فائـــدة منـــه، والثـــاين ال يـــتم املعـــىن إال بـــه فهـــو مستحســـن يرتضـــيه البالغيـــون وجييـــد 

  .توظيفه الشعراء
ــــة خاصــــة للتكــــرار، إذ يعدونــــهو ويــــويل النصــــاني أشــــكال االتســــاق  شــــكال مــــن «ن أمهي

املعجمي يتطلب إعـادة عنصـر معجمـي أو ورود مـرادف لـه أو شـبه مـرادف، أو عنصـرا مطلقـا 

                                                 
 .3/101،102،104، ابن جّين، اخلصائص )1(
 ه1408 ،1الرباط، ط -املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، تقدمي وحتقيق عالل الغازي، مكتبة املعارف )2(

 .476،477م، ص 1980 - 
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ىل حــني؛ لكوــا تتعلــق بعــامل اخلطــاب أو إوإذا أرجأنــا بعــض هــذه األنــواع  ) 1(.»أو امســا عامــا
  )2(:املستوى الباطين منه، فإنه ميكن احلديث عن نوعني من التكرار

  .اشر للعناصر واألمناطتكرار تام أو مب -
 .تكرار جزئي؛ وهو نقل العناصر اليت سبق استعماهلا إىل فئات خمتلفة -

  :يف األسطر اآلتية) رأيتك(من مناذجه مجلة  :التكرار التام .3-1
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقـد ربـط . )58، 57 ،55،56، 53، 49، 48، 47، 40، 25( األسـطر متثل اجلمـل السـابقة
الــيت مثلــت ) رأيتــك(ميــا ومعنويــا، مــن خــالل تكــرار اجلملــة الفعليــة التكــرار هــذه األســطر معج

ــًدا للمواضــع الـيت وجــد فيهـا الشــاعر حمبوبتــه واملواقـف واألفعــال الــيت  قامسـا مشــرتكا ومنوذجـا ُمَوح
ومل يكـن التكـرار هاهنـا مـن ابتـذال األلفـاظ أو توكيـد املعـىن ، يـدل علـى ذلـك . أُلبستها إكراها

. يت التحمــت مــع اجلملــة املكــررة، فتنامــت بــذلك دالالت اخلطــاب وإحياءاتــهتنــوُع  البنيــات الــ
فالعاشق افتتح رؤيته باحلديث عن جوانب الرتحيل اليت تتعـرض هلـا حمبوبتـه، مثلمـا جيسـده رمـز 

ألهــداف اســتعمارية،  ااملينــاء  وتعضــده معرفتنــا باحلقيقــة املأســاوية الــيت ميارســها الصــهاينة حتقيقــ
يعيــد ذكــر ُرؤيــٍة أســطر إىل أن  ةالعاشــق يف تفســري تلــك الرؤيــة يف حنــو عشــر  وبعــد هــذا يســتطرد

                                                 
 .24مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص - يات النصحممد خطايب، لسان )1(
 .وما بعدها 72ينظر إهلام أبو غزالة وخليل علي محد، مدخل إىل علم لغة النص، ص )2(

 رأيتك

 مسافرة أمِس يف امليناءْ 
 راعيةً  الشوك يف جبال 
 خوايب املاء والقمحِ  
 الليل خادمةً  يف مقاهي 
 يف شعاع الدمع واجلرحِ  
 عند النار. .عند باب الكهف 
 الشوارعِ يف . .يف املواقد 

 !يف أغاين اليُتم والبؤسِ 

 ملء ملح البحر والرملِ  

 

 سِ الشم يف دمِ . .يف الزرائب
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هـــذه املـــرّة، إّـــا تعـــيش ذليلـــة مقهـــورة يف عملهـــا ثانيـــة حملبوبتـــه، لكنهـــا غـــري مرحلـــة أو مســـافرة 
وهــي مــن تقضــي  !يف حركاــا وســكناا؛ فهــي الــّيت ترعــى بــال أغنــام يف جبــال شــائكة ،ومنزهلــا

ثـــر مــــن ذلـــك صـــارت لشـــّدة تعاســــتها وشـــقائها متماهيـــة يف شـــعاع الــــدمع الّليـــل خادمـــة، وأك
تتجــــرّع طعــــم العزلــــة يف ف ،مــــن األمل إال إليــــه ملجــــأ -إضــــافة إىل ذلــــك-ألّــــا ال جتــــد ؛واجلــــرح

  ).ملح البحر والرمل(الكهف أو تأوي أيتامها يف بؤس إىل أن متأل الّدنيا حزنا وأملا 
الـّذي تعـّددت مظـاهره  ،مّتسـق حنـو األمل خـط سارت حمبوبة العاشـق الفلسـطيين يف  اً إذ

ــوَ  بيــد أن الشــاعر قــد ،وتنوعــت حيثياتــه بــني الفينــة  )رأيتُــك( بتكــرار مجلــة د بــني هــذه األمــورح
◌ّ ذَ جتــــاه أحــــوال احملبوبــــة حــــّىت يـُـــ يواألخــــرى، فمــــا إن ينســــاق املتلّقــــ ره الشــــاعر بفعــــل الّرؤيــــةك 

فسـية ملا سيلحق، وقد تفاوت مدى هذا الّتذكري تبعا للحالـة النّ  واستتماما ملا سبق ااستحضار 
فبني حديث الشاعر عـن رؤيتـه حملبوبتـه يف املينـاء ورؤيتهـا يف جبـال  والّضغط الّشعورّي للشاعر،

مثّ  .العاشق عـن بعـض الوقـائع تضّمنت مقاطع سردية عكست استفسارَ  ،سطرأالشوك تسعة 
الرؤيــة بســرعة ومباشــرة حــّىت إّن بعــض الرتاكيــب قــد وقــع فيهــا احلــذف، فجــاءت  توالــت أفعــال

 مـرآة الـيت تعـد ه،ربز تأثّر الشاعر الكبـري حبـال حمبوبتـعن كثافة شعورية تُ  البنيات متالحقة معّربة
◌ّ لل صادقة  رة وتباعـدها تضـعف درجـة االّتسـاق شعب الفلسطيين، وبني تقارب العناصر املكر

  .وتزيد
فقـــد أّدت  ،الّتكـــرار تاألبعـــاد الّنصـــّية والّنفســـية الـــيت صـــنعها وصـــنع ذهعـــن هـــوفضـــال 

  .البنيات املتماثلة إىل إحداث موسيقى داخلية مجالية يف اخلطاب
ضـمري األنـا يف  كما ميّس اجلملة، ومن أمثلة تكـرار الكلمـة مفـردةً   الكلمةَ  وميّس الّتكرارُ 

  :األسطر اآلتية
  ارالد  وأنا غريبُ  -
  ور والبابِ السّ  خلفَ  املنفي  أنا -
  الفرسان باب وفارسُ الش  ينُ أنا زٍ  -
-  ّ◌1(.م األوثانأنا وحمط(  

                                                 
 .42،43،44، صالديوان)(1
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 ،)أنــا(ر فيهــا ضــمري املــتكّلم تكــر  )43،82،111،112( فهــذه اجلمــل الــيت متثّــل األســطر
جـع ر ه يسرتسل يف وصفها وتصوير تطّوراا باستطراد، فـإذا العاشق جعلتْ  ويبدو أّن آالم حمبوبة
غريـب الـّدار -أيضـا-سـد عليـه؛ فهـوحيُ ال  وانتبه إىل حاله وجده يف وضـعٍ  ،العاشق أدراج نفسه

ومنفـــّي، ومـــع ذلــــك ال جنـــد هـــذا العاشــــق يعبـــأ كثــــريا بذاتـــه؛ ألّن مهّـــه مصــــروف جهـــة حمبوبتــــه 
  .ومصريه مرتبط ا

تناسـي  ةَ خشـي«ولعّل هذا ما جعل العنصر املكّرر متباعدا إىل حّد ما، يأيت به الشاعر 
  .أو على شكل وميض يضيء به املتلّقي بني فرتة وأخرى ،)1(»األّول لطول العهد به يف القول
 يــــوتّتضــــح الفــــروق الّدالل

ُ
ت إىل ســــندَ كــــررة يف تبــــاين احملمــــوالت الــــيت أُ ة بــــني العناصــــر امل

 ضــمين نتــاجٌ ) 82، 43( الــّيت جّســدها ضــمري األنــا يف الّســطرين ضــمري املــتكّلم؛ فصــورة الغريــب
وخباّصة بعد أن أعلن العاشق فلسـطينية  طويال ال تدوم ةحلال احملبوبة املأسوي، لكن هذه احلال

اســتعاد الشــاعر ثقتــه الكاملــة بنفســه فأســند إىل ضــمري املــتكّلم صــفات اجلمــال  حينئــذ ،احملبوبــة
م مبحطّــــ ه نفســــهب َشــــ، ويُ )الفرســــان الشــــباب وفــــارسَ  زيــــنَ (إّن هــــذا العاشــــق صــــار ؛ بــــل والقــــّوة
وهنا تكمن صفة الّشجاعة والقّوة بأّمت معىن الكلمة، فالعاشق الفلسطيين ال يـركن إىل  ،األوثان

وال يأبــــه للغربــــة علــــى مرارــــا بــــل يعلــــن بضــــمري األنــــا أنّــــه هــــو األمجــــل  ،ظروفــــه علــــى قســــاوا
  .ما يهّم احملبوبة واألرض أكثرواألقوى، وهذا 

مـن خـالل  ،طاب أحدث دورا اّتساقيا رائـدامن اخل إّن إعادة العنصر يف أجزاء متباعدة
ّكل َشـــبنيـــات اخلطـــاب ودالالتـــه ليُ  وبالّتـــايل ربـــطُ  ،اســـتقراء الّتغـــريات الـــّيت حتـــدث هلـــذا العنصـــر

  .متكاملة وحدةً 
ممّـــا  ،وهكـــذا يتواصـــل دور الّتكـــرار يف صـــناعة االّتســـاق واجلمـــال يف اخلطـــاب الّشـــعريّ 

  .طلقةيستدعينا أن جنمل ما تبّقى يف عمومية م

                                                 
 .477الّسلجماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، ص)(1
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 األسطر مواضعه نوعه العنصر المكّرر

 اسم وراء
  9 كّنا وراء الباب اثنني -

 
  15  ..وراءك حيث شاء الّشوق -

  1 عيونك شوكة يف القلب -  اسم عيون
 

  38  وكانت الّدنيا عيون شتاء -

 4 أغمدها..وأغمدها وراء الّليل واألوجاع - مجلة فعلّية أغمدها

 ّب إضايفّ مرك كالمك
 10 كالمك كان أغنّية -

  13  كالمك كالّسنونو -

 23 نسيت ..ولكّين نسيت -مرّكب إسنادّي  نسيت

 تبقى
مرّكب إسنادّي 

 فعلي

 31 تبقى رغم ر حلتها -

  33  تبقى دائما خضراء -

 مرّكب إضايفّ  مفّكريت
 34 وأكتب يف مفّكريت -

  36  وأردف يف مفكريت -

 ماس امليناء
 35 وأكره امليناء -

  37  على امليناء -

 اسم الربتقال
 35 أحّب الربتقال -

  39  قشر الربتقال لنا -

 مركب إضايف قليب
 44 أدّق الباب يا قليب -

  45  على قليب -

 اسم الصوت

 18 مللمنا شظايا الصوت -

  51  أنت أنت الصوت يف شفيت -

  101  فلسطينية الصوت -

 اسم العني

 8 وأنسى، بعد حني، يف لقاء العني بالعني -

  61  من رموش العني سوف أخيط منديال -

  87  ضوء القلب والعني -

 90، 83 خذيين حتت عينيك - مجلة فعلّية خذيين حتت عينيك
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 ضمري منفصل أنت

 50 أنت الرّئة األخرى بصدري -

  51  أنت أنت الصوت يف شفيت -
  

  52  ت الّنارأنت املاء، أن -

  72  أنت حديقيت العذراء -
  

  75  أنت وفّية كالقمح -

  78  أنت كنخلة يف البال -

 اسم ومعطوف عليه الباب والشباك
  46 يقوم الباب والشباك -

 
  67  فتحت الباب والشباك -

 اسم+ فعل ناقص  كنت

 43 كنت حديقيت -

  59  كنت مجيلة كاألرض -

  84  خذيين أينما كنت -

  85  خذيين كيفما كنت -

 مرّكب إضايف حديقيت
 43 كنت حديقيت -

  72  أنت حديقيت العذراء -

 اسم الليل

 4 وراء الليل واألوجاع -

  48  رأيتك يف مقاهي الليل -

  70  السوروراء الليل و  -

 اسم ضوء
 5 ل جرحها ضوء املصابيحعفيش -

  87  ضوء القلب والعني -

 اسم الوطن
  19 مل نتقن سوى مرثية الوطن -

 
  89  طعم األرض والوطن -

 اسم الباب
 9 اثنني ،وراء الباب ،كّنا-

  82  والباب أنا املنفي خلف السور -

 مرّكب إضايف أغانينا
 73 ما دامت أغانينا سيوفاً  -

  76  ما دامت أغانينا مساداً  -
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 اسم األرض
 59 كنت مجيلة كاألرض-

  89  األرض والوطن طعم -

 اسم البيت
 93 حجراً من البيت -

  95  مساربه إىل البيت -

 اسم فلسطينية

  66 ومل تزل.. فلسطينية كانت -
 

  96  فلسطينية العينني -

  97  فلسطينية االسم -

  98  فلسطينية األحالم -

  99  فلسطينية املنديل والقدمني اجلسم -

  100  متفلسطينية الكلمات والص -
  

  101  فلسطينية الصوت -

  102  فلسطينية امليالد واملوت -

 اسم الكلمات
 71 فلي وعد مع الكلمات والنور -

  100  فلسطينية الكلمات -

 َمحَْلُتكِ 
مرّكب إسنادي 

 يفعل

 103 أشعاري محلتك يف دفاتري القدمية نار -

  105  محلتك زاد أسفاري -

 107،120 خيول الروم أعرفها - مجلة امسية ...لرومخيول ا

 مجلة وبامسك صحت
  106 بامسك صحت يف الوديان -

 
  115  ءبامسك صحت باألعدا -

 122، 111 أنا زين الشباب وفارس الفرسان - مجلة امسيةأنا زين الشباب 

  
يكــاد خيلــو ال علــى ظــاهر اخلطــاب؛ حيــث أظهــر اجلــدول الســابق قــوة انتشــار التكــرار التــام  -

سبعة وعشرين عنصـراً، وتفاوتـت العناصر املكّررة إذ بلغ عدد  ،سطر من عنصر مكّرر أو أكثر
أنــت، (مثــاين مــرّات  إىل...) محلتــكالربتقــال، املينــاء، (واحــدة تكرارهــا مــن إعادــا مــرّة درجــة 

العناصــر ( علــى تشــاكل الثوابــت بنــاءً اخلطــاب معجميــا  ، وكــل ســاعد علــى اتســاق)فلســطينية
  ).ما ُأحلق بالعناصر املكّررة(وتكامل املتغّريات ) املكّررة
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التكــــرار حــــاالت  تكمــــا تعــــّدد  ،النحويــــةهــــذه العناصــــر بتنــــوّع الفئــــات وقــــد تنّوعــــت 
انعكاســـاً علـــى شـــكل متواليـــة مـــن العناصـــر املكـــّررة  أحيانـــاً بـــذلك وظائفـــه؛ فقـــد ورد فتعـــّددت 

علـــى حنـــو مـــا هـــو ُجمّســـد يف  ؛علـــى موقـــف معـــّني رغبـــًة يف التأكيـــد أو  لضـــغط شـــعوري داخلـــي
جتعلـه يـربز حالـة نفسـية مالزمـة للشـاعر  متباعـَد العناصـر وجاء أحيانـاً . )فلسطينية(لفظ إعادة 

مـن التكـرار حلمـة اخلطـاب بأكملـه، حيـث إّن هـذا الضـرب د افـحـني آلخـر، كمـا أيذكرها مـن 
 على بعض العناصر يف ثنايا هـذا حمافظاً يبقى قضاياه ّعب وتش ،موضوعاته اخلطاب على تعّدد

  .الفضاء الفكري
  :التكرار الجزئي .3-2

ـــــــه عـــــــن التكـــــــرار احملـــــــض يقـــــــال عـــــــن التكـــــــرار اجلزئـــــــي، وميكـــــــن ومـــــــا قيـــــــل  التمثيـــــــل ل
  :يف األسطر اآلتية) ل ي ل(باالستخدامات املختلفة جلذر 

  أُْغِمُدَها. .َواَألْوَجاعِ  َورَاَء اللْيلِ ُدَها ْغمِ ُأ◌َ و  -
  ِيف لَْيِل اَألَعاِصريِ  َوالُشباكَ فـََتْحُت الَباَب  -

  ِيف لََيالِيَناَتَصلَب  َعَلى َقَمرٍ    
َلِيت ُدورِيَوقـُْلُت       لَِليـْ

  )1(.َوالسورِ  َورَاَء اللْيلِ     
ل (خمتلفة للجـذر  اصيغ ، َوَحَوتْ )70، 69، 68، 67، 4( السابقة األسطرَ تشغل اجلمل 

وورد  ،)ليــل األعاصــري(يف كمــا ، ومعّرفــاً باإلضــافة  )الليــل(أي  "أل"بـــ معّرفــاً  فكــان امســاً  ؛)ي ل
وفـق مجـاّيل بعـد و داليل  املـورفيمي تغيّــرٌ وتبـع هـذا التنـوّع . )ليلـيت(املفـرد و  )ليالينـا(بصيغة اجلمع 

  :يف هذا اجلدول مظاهر التكرار اجلزئينستقرأ أن وميكن . ما يقتضيه السياق اللغوي واملقام

                                                 
 .43، 41الديوان، ص  )(1
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 األسطر مواضعه نوعه العنصر المكّرر

  عيونك، العني
 عينيك، العينني

 مثىن ،اسم مجع، مفرد

 1 عيونك شوكة يف القلب -

  8  يف لقاء العني بالعني -

  62  أنقش فوقه شعراً لعينيك -

  96  فلسطينية العينني -

 الباب، باب
ــــــ معــــــرف ــــــ"ـب معــــــرف ، "ـأل

 باإلضافة

 9 وراء الباب اثننيكّنا  -

  14  فهاجر باب منزلنا -

 ، اسم معرفةاسم نكرة جرح، اجلرح
 5 فيشعل جرحها ضوء املصابيح -

  49  يف شعاع الدمع واجلرح -

 فعل ماضٍ ، فعل مضارع أنسى، نسيت
 8 أنسى بعد حني -

  23  نسيت يا جمهولة الصوت -

 مؤنثمصدر، مجع  كالمك، كلمات
 10 ّيةكالمك كان أغن -

  71  فلي وعد مع الكلمات -

 مفرد، مجع أغنية، أغاين
 10 كالمك كان أغنّية -

  73  ما دامت أغانينا سيوفاً  -

 الشفة، شفيت
  ،"ـأل"معّرف بـ

 معّرف باإلضافة

 12 أحاط بالشفة -

  51  الصوت يف شفيت -

 مجع، مفرد أقمار، قمر
  22 ألقمار مشّوهة -

 

  68  ليالينا على قمر تصّلب يف -

 مجع، مفرد أحجار، حجر
 22 ألقمار مشّوهة وأحجار -

  93  حجراً من البيت -

 صميت، الصمت
معــرف باإلضــافة، معــرف 

 "ـأل"ـب

 24 ؟ صميت أم.. اجليتار أرحيلك أصد -

  100  فلسطينية الكلمات والصمت -
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األيتـــــــــــــام، أيتـــــــــــــام، 
 اليتم

  ،"ـأل"معّرف بـ
 مصدر، معّرف باإلضافة

 27 ركضت إليك كاأليتام -

  54  كيتامثياب أ -

  57  يف أغاين اليتم -

 مفعولاسم مكان، اسم  منفى، املنفي
 30 ىإىل منف -

  82  يأنا املنف -

 نكرة، معرفة ميناء، امليناء
 30 إىل ميناء إىل سجن إىل منفى -

  37  أردف يف مفكريت على امليناء -

 النار، نار أشعاري
  ،"ـلأ"معّرف بـ

 معّرف باإلضافة

 52 أنت النار -

  104  محلتك يف دفاتري القدمية نار أشعاري -

 مجع، مفرد األمالح، ملح
 32 رغم روائح األمالح -

  58  رأيتك ملء ملح البحر -

 نكرة، معرفة منديل، املنديل
 61 أخيط منديالً  -

  99  فلسطينية املنديل -

 مفرد، مجع شعر، أشعاري
 62 وقه شعراً لعينيكأنقش ف -

  104  نار أشعاري -

 نكرة، معرفة اسم، االسم
 63 حني أسقيه فؤاداً  امسا -

  97  فلسطينية االسم -

 قليب، القلب
  معّرف باإلضافة،

 "ـأل"معّرف بـ

 44 يا قليب -

  87  ضوء القلب -

 اسم مفعول، اسم فاعل حمّطمة، حمّطم
 48  خوايب املاء والقمح حمّطمةيف -

  112  أنا وحمّطم األوثان -

 نزرعها، أزرعها
  نيفعل مسند إىل املتكّلم
 فعل مسند إىل املتكّلم

 77 مساداً حني نزرعها -

  113  حدود الشام أزرعها -

 خذيين، خذو
فعــــل أمــــر للمؤنّــــث، فعــــل 

 أمر جلمع املذّكر

 83 خذيين حتت عينيك -

  109  خذوا حذراً  -
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 لمصدر، فع امليالد، يلد
 102 فلسطينية امليالد -

  117  بيض النمل ال يلد النسور -

 مجع، مفرد بيض، بيضة
 117 بيض النمل -

  118  بيضة األفعى -

  
 ،هـا علـى مسـاحات واسـعة مـن اخلطـابتناثرَ إّن رصد العناصر املكّررة جزئيا قد أوضح 

املعرفــة والنكــرة، واملفــرد ها بــني وتعـّددت صــورُ ، )صــميت، الصــمت(ســبعني ســطراً  تعـّدت أحيانــاً 
  .واجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع، وامســــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واملفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول واملصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر والفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

، ممّـا الكلمـة وتلـوين دالالـاذلك حّقق تالحم اخلطـاب واتسـاقه عـرب تنويـع صـيغ  على أّن كلّ 
احملتملـة إىل الرتابـة  يـؤّد ومليف توظيف اجلـذر اللغـوي  على هذا النوع من التكرار إبداعيةً أضفى 

  .لتكرارل امن استعما
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  )Parallélisme(:التوازي .4
يف واملفــاهيم املســـتجدة  ،يعــّد التــوازي مـــن املصــطلحات اجلديـــدة علــى الــدرس اللســـاين

 ،التكـرار مـعوال خيفى على دارس له تشـابكه الكبـري . واخلصائص املستحسنة يف الشعر ،النقد
أن تصـــري أجـــزاء «وهـــي  مـــن أنـــواع التكـــرار املوازنـــة هـــذا مـــا جعـــل السجلماســـي يـــرى أنّ ولعـــّل 

يكـون بزنـة ُمتـوّخى يف كـّل جـزء فيهمـا أن  الـوزنمعتدلـة  الـنظممتقامسـة  الوضعالقول متناسبة 
ا كانت النفس اإلنسانية تنحو إىل التناسق ومتيل إىل التوافق )1(.»اآلخر

ّ
ح إىل التنظـيم تطم ،ومل

بنويـة بإمكاـا حتقيـق التـوازي خصيصـة هندسـته كـان و وحسن التصـميم حـّىت يف طريقـة الكـالم 
حـّىت وإن متـايزت  ،ختـاذال يف الوسـق والعوجـاً يف النسـق ذلك، فالرتاكيب املتوازية ال ترى فيهـا 

أو  ؛تكريــر بنيــة مــع ملئهــا بعناصــر جديــدة«ألّن التــوازي يقتضــي  ؛دالالــا وحــداا وتباعــدت
وهــذا  )2(،»تلفــةمتــأل بعناصــر خمهــو ذلــك املظهــر الــذي يقتضــي إعــادة اســتعمال صــيغ ســطحية 

  .بينه وبني التكرارفاصل رئيس 
  :نكتفي بتقسيمه إىل قسمنيس فإننا وتشابكهاونظراً لتعّدد تقسيمات التوازي 

  .الرتاكيب املتوازيةما توالت فيه وهو  :التوازي المتصل -
  .ت فيه الرتاكيب املتوازيةعدابوهو ما ت :صلنفالتوازي الم -

   :التوازي المتصل .1-4
  )3( :الشاعر لو بقلتوازي املتصل للتمثيل ا وميكن

 ّ◌َلْوَن  أَرد الَوْجَه َوالَبَدنِ ِإَيل  
  الَقْلِب َواللْحنِ  َوَضْوءَ 

  َواللْحنِ اخلُْبِز  ِمْلحَ وَ 
  َوَطْعَم اَألْرِض َوالَوَطنِ 

                                                 
 .514املنزع البديع، ص)(1
ينظر حممد مفتاح، التشابه . 229،230مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص-ايب، لسانيات النّص حممد خط)(2

 .130حنو منهاجية مشولية، ص  –واالختالف 
 .43الديوان، ص)(3
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يتجلّـــى التـــوازي يف هـــذه األســـطر مــــن ) 89،88،87،86(األســـطر الســـابقة أرقـــام حتتـــل 
  :تركيبها؛ فجّل عناصرها تنتمي إىل الفئات النحوية نفسهايتها ومتاثل خالل تشاكل بن

  عليه معطوف + عطف حرف + إليه مضاف + به مفعول + إيلّ  أردّ 
 يف احملمــوالت الدالليــة يف العناصــر املعجميــة وتنــوّعٌ  ٌد◌ُ جتــدّ يقابــل هــذا التعــادل البنــوي 

املعجمـــي والـــداليل وإذا كـــان التمـــايز  ،االســـتبدايلو والقضـــايا املعنويـــة علـــى املســـتويني العمـــودي 
مــع النظــام فــإّن املعــىن يف املوجــودة  ،املركــوزات يف األذهــاناملعجــم والداللــة مــن  نّ أل ؛نيواضــح

استهّل الشاعر حديثه بالتماس لـون هذه األسطر قد تنامى بتزايد طلبات الشاعر وتطّورها؛ إذ 
باطنـــه لينـــري بريقـــه وضـــوءه املنطفـــئ  يســـرتد  أنوالبـــدن باحثـــاً عـــن ذاتـــه الضـــائعة، مث أراد الوجـــه 

 ،يريــد أن يكــون فّعــاًال يف جمتمعــه ووطنــههنــا هوذاتــه وغــريه؛ فالعاشــق ) والعــني القلــب(وظــاهره 
لكـن ) ملـح اخلبـز واللحـن(حمبوبته أن تعيد لـه بسـاطة العـيش وهنـاءه أن يطلب من لذا ال يأبه 

  .قد َطْعَمه منذ أن فقد حريتهالذي ف ،هذا ال يتحّقق وال يستلّذ إالّ يف وطنه
ــــال الســــابق دوراً اتســــاقيا  ــــزاوج لقــــد أّدى التــــوازي يف املث ــــاًء علــــى ت البنيــــات املتعادلــــة بن

حلمـة اخلطـاب ممّـا زاد  ،وتضافرها لتأدية رسـالة معّينـة عـرب تنويـع عناصـر البنيـة وجتديـد عناصـرها
  .وباطنياظاهريا 

  :التوازي المنفصل .4-2
  .اخلطابها ببعض على سطح ث التوازي بني عناصر غري متصل بَعضُ أن حيدُميكن 

  :لذلك ذه اجلمل وميكن أن نورد مثاال
يَلًة َكاَألْرضِ وَُكْنِت  -   َكالُفل   ..َكاَألْطَفالِ .. مجَِ
  َوأَْنِت َوِفيٌة َكالَقْمِح  -
  )1( .َوأْنِت َكَنْخَلٍة ِيف البالِ  -

مــــا علــــى ســــطح متباعــــدة إىل حــــّد ) 78، 75، 59(فهــــذه اجلمــــل الــــيت تشــــغل األســــطر 
مســافاا ووّحــد  ين قــد قــّربا الــوزْ النظمــي وتعادهلـَـهــا قامسَ تها الوضــعي و تناســبَ بيــد أّن  ،اخلطــاب

ــدّقق للنظــر يلحــظ  ؛ارســاال
ُ
خَ "خماطبــة احملبوبــة تشــاها يف فامل

ُ
ويف تركيــب التشــبيه  "بــةاطَ تــاء امل

                                                 
 .42،43الديوان، ص)(1
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 -األرض /اجلمــــــال(باحملبوبــــــة املشــــــبهات اطعهـــــا يف واختالفهــــــا يف األوصــــــاف وتق ،"الكـــــاف"
  .)القمح/الوفاء(، )النخلة/القوة(، )الفل -األطفال 

وعــادة مــا يلجــأ الشــاعر إىل التــوازي وغــريه مــن األمنــاط التكراريــة مبعناهــا العــام رغبــة يف 
 ادالليـ ليصـنع تناميـاً ،)1(لف بني عناصر املضـمون أو ترتيبهـا يف الـنصّ آتاإلحلاح على التقارب وال

  .أسطر اخلطاب املتقاربة واملتباعدةوتناسقاً موسيقيا بني 
  :يف جدول إمجايل وميكن سرد باقي أمثلة التوازي يف اخلطاب

 السطر التوازي المنفصل السطر توازي المتصلال

 25 رأيتك أمس يف امليناء - 5 فيشعل جرحها ضوء املصابيح -

  26  بال زاد.. أهلسافرة بال م -  6  جيعل حاضري غدها -

 40 بال الشوكجرأيتك يف  - 20 رعها معاً يف صدر جيتارنز س-

ـــــا ســـــنعزفهاو  - ألقمـــــار مشـــــّوهة  فـــــق ســـــطوح نكبتن
  وأحجار

21 ،
22  

  41  راعية بال أغنام -

 34 أكتب يف مفكريت - 47 رأيتك يف خوايب املاء والقمح-

  36  يتأردف يف مفكر  -  48  حمّطمة رأيتك يف مقاهي الليل خادمة -

 50 صدريبة األخرى ئأنت الر  - 73 ما دامت أغانينا -

  51  أنت أنت الصوت يف شفيت -  74  سيوفاً حني نشرعها-

 72 أنت حديقيت العذراء - 76 ما دامت أغانينا -

  106  وبامسك صحت يف الوديان -  77  حني نزرعها دًا◌ً مسا -

 115 وبامسك صحت باألعداء - 79 ابما انكسرت لعاصفة وحطّ  -

  ،80  ما جّزت ضفائرها وحوش البيد والغاب -
81  

  107  خيول الروم أعرفها -

  113 حدود الشام أزرعها -

  83 خذيين حتت عينيك -

                                                 
(1)

 Robert de Beaugrande and Wolfgang Dressler, Introduction to Text Linguistics, 

London, 1981, P79 . 124حنو منهاجية مشولية، ص - ال عن حممد مفتاح، التشابه واالختالفنق  
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 84 خذيين أينما كنت -

 85 خذيين كيفما كنت -

 91 خذيين لوحة زيتية يف كوخ حسرات -

 92 خذيين آية من سفر مأسايت -

 93 اً من البيتحجر  ..خذيين لعبة -

 96 فلسطينية العينني والوشم -

 97 فلسطينية االسم -

 98 فلسطينية األحالم واهلم -

 99 واجلسم نيمفلسطينية املنديل والقد -

 100 فلسطينية الكلمات والصمت -

 101 فلسطينية الصوت -

 102 فلسطينية امليالد واملوت -

 ،103 أشعاري محلتك يف دفاتري القدمية نار -

104 

 105 محلتك زاد أسفاري -

مــع علــى النحــو الــذي يّتفــق  ابعضــتلــك البنيــات املتوازيــة قــدرة علــى اســتدعاء بعضــها مت
 يصــنعان ،يقــوم عليهمــا التــوازي ناذلــال ،التشــابه والتبــاين آبــدفم .مكــامن الشــاعر أو مقاصــده

تضــــي مثيالــــا وإن تباعــــدت الوحــــدات املتشــــاكلة تقخاصــــة للخطــــاب الشــــعري، إّن  تنظيميــــةً 
بــذلك أمهيـــة التــوازي يف توّحــد اخلطـــاب الشــعري وتوليـــد فتتأّكــد  ،عناصـــرهامســافاا وتباينــت 

  .املوسيقى الشعرية فيه
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 :(Junction)الربط  .5

وتتجـاور علـى  ،فضاء خّطي وفكري تتالقى فيه وحدات اللغة الصـغرى والكـربىالنّص 
 -ات واملنطقــينيمــللفو التــأليف االعتبــاطي  مــا جتاوزنــا؛ وإذا مســوغاتعــدة مســتويات وبعــّدة 

إالّ أحصـوها، فـإّن وال واردة سانيو اجلملة شاردة ممّا مل يرتك فيه لِ النحوي للمورفيمات وغريها، 
وفقراته أمر ال مناص منه يف الدراسـة اللسـانية احلاصل بني مجل النّص تتابع الالقول يف تفصيل 

أو تــرك  ،مــن عطــف بعضــها علــى بعــضأن يصــنع يف اجلمــل بغــي العلــم مبــا ين«إّن ؛ بــل للــنصّ 
 )1(»تســــتأنف واحــــدة منهــــا بعــــد أخــــرى مــــن أســــرار البالغــــةــــا منثــــورة  العــــاطف فيهــــا واــــيء

وتسـاعد وتـربّر لرتتيبـه  ،وأحداثـهالنّص فهي اليت حتّدد العالقات بني مفاصل  ؛وحماسن الصناعة
علـــى الـــرغم مـــن  ،لوحـــدات اللغـــةأو اعتباطيـــا ئيا عشـــوا اعـــتتابُ  إذ ال يكـــون الـــنص  ،فهمـــهعلـــى 

أو تعّمـد املـتكّلم  ،انكسار يف بنيات بعـض النصـوص بسـبب تـدّخل أمـور خارجـة عـن السـياق
عـدم اتسـاق الـنص وال منطقيـة تتابعـه الرصـفي، وهـذا مـا  حـّىت ُخييّـل إىل املتلقـي ،تشفري رسالته

مثلمــا هــو احلــال يف  ،والضــبابيةق التأويــل الضــاربة يف عمــدالالت الــنّص لــربط يســتثري املتلقــي 
  .اخلطابات الشعرية

، قـد هعلـى عالقـات خفيـة تـربط بـني مجلـيفرتض يف امللفـوظ إذا كـان نصـا أن ينبـين  اً إذ
تلــك العالقــات، ال تكفــي عناصــر االتســاق حنــو اإلحالــة واحلــذف والتكــرار والتــوازي يف إبــراز 

  .فيضطر املتلقي إىل االستعانة بالربط
بشـكل مـنّظم،  الربط كفيل بتحديد العالقات بني اجلمل املتتابعة على سطح النصّ  إنّ 

تتطلّـــب اســـتذكار عنصـــر لغـــوي  وهـــو خيتلـــف عـــن وســـائل االتســـاق األخـــرى مـــن حيـــث كوُـــا
علــى ، )2(للســابقةموقــع اجلملــة الالحقــة بالنســبة فُيحــّدد ســابق أو استشــراف الحــق، أّمــا الــربط 

إليــه يف حــديثهم عــن رباً؛ فعلمــاء العربيــة أشــاروا مــن أن حيــاط ُخــع الــربط أوســأّن حصــر أدوات 
  .وتداوليةوداللية معتمدين فيه على مبادئ حنوية  ،الفصل والوصل

                                                 
 .152اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص)(1
 .23مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص - ينظر حممد خطايب، لسانيات النّص )(2



 االتساق  االتساق  االتساق  االتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 96

  :)1(ّخلصنا نظرم للفصل والوصل جاز أن خنتزهلا يف هذا اجلدولوإذا ما 
 الوصل الفصل المبادئ

األساس 
 الّنحوي

  :إذا كانت اجلملة الثانية
  ،وصفا -
  ،أو تأكيدا -
 .أو بيانا للجملة األوىل -

  .أن يكون حكم اجلملتني حكم املفرد -
  .أن يكون لألوىل حمّل من اإلعراب -
أن تنقــل الــواو إىل الثانيــة حكمــا كمــا وجــب  -

 .لألوىل

المبادئ 
  المعنوية

  .الّسؤال أمن الّلبس أو تقدير -
  .نقصان املعىن -
  .)التجّلي/اخلفاء(اإليضاح -

  .امع العقلياجل -
  .اجلامع الومهي -
  .اجلامع اخليايل -

المبادئ 
 التداولية

  .تقدير الّسؤال -
  .اختالف األفعال الكالمية -
متاثـــل الفعلـــني الكالميـــني وانكســـار بنيـــة  -

 .اخلطاب

  .تأويل اختالف األفعال الكالمية -
 .التضام العقلي والّنفسي -

  :الفصل .5-1
ومقتضـــيات تداوليـــة  ،ومبـــادئ معنويـــة ،نباط قواعــد حنويـــةمتّكــن علمـــاء العربيّـــة مـــن اســـت

أن يكــون الكــالم الّســابق بفحــواه  «للفصــل والوصــل؛ فالّســّكاكي يــرى أّن مــن دواعــي الفصــل
جوابــا فيقطــع عــن الكــالم  كـاملورد للّســؤال فتنــّزل ذلــك منزلــة الواقــع، ويطلــب ــذا الثّــاين وقوعــه

  )3( :مثلما يّتضح يف قول الّشاعر ،)2(»الّسابق
 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

 وانكسرت مرايانا

 ألفنيِ  فصار احلزن

                                                 
 .وما بعدها 100، صالسابقينظر املرجع )(1
 .228مفتاح العلوم، ص)(2
 .41الّديوان،ص)(3
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 ..ومللمنا شظايا الصوت

 !مل نتقن سوى مرثية الوطنِ 

مثــل أن يكــون فمــاذا ) مللمنــا شــظايا الّصــوت:(فكــأّن الشــاعر تــوّهم ســؤاال بعــد أن قــال
بــإنزال اجلــواب  فحــّق الفصــل وحــدث االّتســاق ،جوابــا لــه قلــتم؟ أو غّنيــتم؟؛ لــذا جــاء الّســطر

  .منزلة اجلزء من نّص مقّدر
يكــون الكــالم الســابق غــري  «كمــا ميكــن أن نفصــل بــني مجلتــني عنــدما يلتــبس املعــىن أو
، فتصـري اجلملتـان حلاجـة )1(»واف بتمام املراد وإيراده، أو كغري الوايف واملقام مقام اعتناء بشـأنه

  )2( :قول الشاعربعضها إىل بعض، مبثابة اجلملة الواحدة، ومثال ذلك 
 :وبامسك، صحُت يف الوديانْ 

 أعرفها!... خيوُل الروم

 !امليدان وإن يتبدل

 ،كّملهـــالكـــّن داللتهـــا ظّلـــت حمتاجـــة إىل مـــا يُ  ،يظهـــر أن اجلملـــة األوىل مكتملـــة بنويـــا
ن اســـتكماال للمعـــىن غـــري التّـــام يف افكـــان الّســـطران الّتاليـــ ،مـــن مجلـــة الحقـــة وتتطلّـــب إضـــافةً 

  .لّسابقالّسطر ا
  جنــد الفصــل يقــع عنــدما تكــون اجلملــة الثّانيــة إيضــاحا ،ولــيس ببعيــد عــن املبــدأ الّســابق

   :كما يف هذا الّسطر  ،أو إجالء للجملة األوىل
 )3( ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

فكانــت اجلملــة  ،فيهــا مــن الغمــوض مــا حيتــاج إىل بيــان أو إيضــاح )وراءك(إذ إّن عبــارة 
  )4( .»الكالم الّسابق نوع خفاء واملقام مقام إزالة له«يف  أن من جهة الثّانية موّضحة لألوىل

يقتضـي الفصـل أحيانـا معرفـة مـا ميكـن أن  ،لصـوفضال عن الّتوجيه الّدالّيل الّسـابق للف
ن كالميـــان خمتلفــان وقـــع ، فـــإذا جتــاوز فعــالتؤّديــه الّلغــة مـــن وظــائف تصــبح علـــى ضــوئها فعــالً 

                                                 
 . 228الّسّكاكي، مفتاح العلوم، ص)(1
 .44، صالديوان)(2
 .41نفسه، ص صدرامل)(3
 .229ص، املرجع السابقالّسّكاكي، )(4
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مثلما هـو احلـال يف األسـطر  ،، فيصعب وضع ربط بينهما)1( »اخيتلفا خربا وطلب« الفصل كأن
  :اآلتية

 :أسأل حكمة األجداد

 اخلضراءْ  ملاذا ُتسحُب البيارة

 )2(.؟(...)إىل سجن، إىل منفى، إىل ميناءْ 

يف حــني تضــّمن الثّــاين فعــال كالميــا طلبيــا،  ،تضــّمن الّســطر األّول فعــال كالميــا إخباريــا
ىل كـون اجلملـة الثانيـة إيضـاحا ملـا يف األوىل؛ فحكمـة األجـداد عبـارة وقد يعـود مرجـع الفصـل إ

ففّسـرها الشــاعر مبـا بعــدها فكانــت اجلمـل الالحقــة كــاجلزء  ،مبهمـة يلتــبس فهمهـا علــى املتلّقــي
  .الّسابق من الكالم

انكســار بنيــة اخلطــاب خلــاطر مــا؛ كــأن يــدخل تركيــب  -كــذلك-ومــن مواضــع الفصــل
   :عيد عن مقامهغريب عن سري الكالم أو ب

 الشوك رأيُتِك يف جبال

 راعيًة بال أغنام

 ..مطاَردًة، ويف األطالل

 الّدار وكنت حديقيت، وأنا غريب

 أدق الباب يا قليب

  ..على قليب
 !واألحجار م الباب والشّباك واإلمسنتو يق

 رأيتِك يف خوايب املاء والقمحِ 

  )3(.الليل خادمةً  رأيتك يف مقاهي. حمطمةً 

                                                 
 .228، صالسابق املرجع  ،الّسّكاكي )(1
 .42-41ص ،املصدر نفسه )(2
 .42، صنفسهاملصدر  )(3

  بنية غريبة
 عن سير الكالم
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   :لوصلا.5-2
يقــع الوصــل حبــرف العطــف تبعــا لقــوانني حنويّــة منهــا أن يكــون حكــم اجلملتــني حكــم 

، فيتســّىن )1( »إذ ال يكــون للجملــة موضــع مــن اإلعــراب حــّىت تكــون واقعــة موقــع املفــرد«املفــرد؛
  )2( :وصل اجلملتني بعاطف كما يف قول الشاعر

 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

 وانكسرت مرايانا

لوقوعهمـا موقـع املفـرد  "الـواو "جلملتني أو الّسطرين السابقني حبرف عطـفبني ا فَ طِ عُ 
  .)وراءك(ولداللة كليهما على الفضاء الّنفسي  ،)حيث مشيئة الشوق وانكسار املرايا(

ســواء مــن جهــة العقــل أو «،كمــا يعطــف بــني اجلملتــني إذا كانــت بينهمــا جهــة جامعــة
 ّحتــاد يف املخــربن بينهمــا اّحتــاد يف تصــّور مثــل االالــوهم أو اخليــال؛ واجلــامع العقلــي هــو أن يكــو 

  )3( .»أو يف اخلرب أو يف قيد من قيودها أو متاثل هناك عنه
  :ومن أمثلة اجلامع العقلي عطف هذه األسطر

 وأنت كنخلة يف البال،

 وحطّابِ  ما انكسرْت لعاصفةٍ 

 وما جزت ضفائَرها

 )4( ..وحوُش البيد والغابِ 

رين الثّـــــاين والثالـــــث جلـــــامع عقلـــــي هـــــو اّحتادمهـــــا يف املخـــــرب عنـــــه  الوصـــــل بـــــني الّســـــطمتّ 
لرمــز األصــالة والشــموخ، إّن احملبوبــة  ؛ فالشــاعر شــّبه حمبوبتــه بنخلــة اســتعارةً )الّنخلــة/املعشــوقة(

ـــّرغم مـــن املـــؤامرات الكثـــرية الـــيت حتـــاك حوهلـــا   وشراســـة املرتبصـــني ـــا ،تـــأىب أن تســـقط علـــى ال
  .من الداخل واخلارج

                                                 
 .152اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص)(1
 .41الديوان، ص)(2
 .229مفتاح العلوم، ص الّسكاكي،)(3
 .43، صاملصدر السابق)(4



 االتساق  االتساق  االتساق  االتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 100

  املتضـــــــــادان رقابـــــــــل وصـــــــــل الّنظـــــــــريين أو الشـــــــــبيهني حيصـــــــــل الوصـــــــــل إذا جتـــــــــاو ويف م
   :مها كما يف الّسطرين اآلتينياشبيه أو

 وأكرُه امليناء .ُأحب الربتقال

 )1(.الّدار وكنت حديقيت، وأنا غريب(...)

 تصـّورات يكـون بـني أن«يندرج وصل املتضـادين وشـبيهيهما ضـمن اجلـامع الـومهي؛ أي
حنــــو أن يكــــون املخــــرب عنــــه يف أحــــدمها لــــون بيــــاض ويف الثانيــــة لــــون  ،متاثــــلشــــبه  ]ريننصــــع[

 واحلــــــالوة ،والطيــــــب والنــــــنت ،واهلمــــــس واجلهــــــارة ،أو تضــــــاد كالســــــواد والبيــــــاض ،(...)صــــــفرة
فــإّن  ،(...)والّســهل واجلبــل ،شــبه تضــاد كالــذي بــني حنـو الّســماء واألرض(...) أو ،واحلموضـة

 ،فيجتهــد يف اجلمــع بينهمــا يف الــذهن ،مــا منزلــة املتضــايفنياملتضــادين والشــبيهني ينــزل  الــوهم
ويكـون الـّنص علـى ضـوء ذلـك حمـور  ،)2(»الضد أقـرب خطـورا بالبـال مـع الضـد ولذلك جتـد

  .قاء املتشاكالت وتقاطب املتضاداتتال
هــذا اجلمــع يضــمر ثــورة  ،ففــي الّســطر األّول وصــل الشــاعر بــني معنيــني متضــادين متامــا

  منظـار: نظر إىل واقعـه مبنظـارينان الشاعر جتعله يّز كي ،نفسية
ُ
حـّب والكـاره يف آن واحـد؛ امل

والغــــرية ومــــا ينســــاق مــــن ورائــــه مــــن معــــان بعيــــدة جتــــاه األرض  ،فالشــــاعر يقيّــــد حبّــــه بالربتقــــال
قـد ال تـرتاءى  ر وراءه مهومـا ومسـاوئ،جيـالـذي  ،وفلسطني، أّمـا كرهـه فقـد نشـأ مـن رمـز املينـاء

عـن ، وهنا يتضافر اجلامع الومهي واخليايل لتربير الوصـل، ومـا قيـل علقم االحتالليتجرّع مل ملن 
  .السطر الثاين جلامع الشبهالسطر األول يقال عن 

 ،بنيـة الوقـائع واألشـياء فيـهإّن الشاعر بأجنحة خياله اليت ما تنفك عن تصوراته للعامل و 
ليصـنع  ،يف الواقـع يقـّرب عناصـر متباعـدةن أيستطيع  ،ّمث تراتبيتها يف ذهنه وتداعيها  يف خياله

منها معىن جديدا يقابله وصل شكلي يف بعض احلاالت، وهـو مـا حتـّدث عنـه الّسـكاكي فيمـا 
يكـــون بـــني تصـــّوراما تقـــارن يف اخليـــال «؛ إذ أمســـاه باجلـــامع اخليـــايل الـــذي يقـــع بـــني عنصـــرين
 تُ بُـثْ ال ممّـا يصـل إليـه مـن اخلـارج يَـ يف اخليـ تُ بُـثْ سابق ألسباب مؤديّة إىل ذلك، فإّن مجيع مـا يَـ 

                                                 
 .42، صالديوان)(1
 .229، صالسكاكي، مفتاح العلوم)(2
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ـا مل تكـن األسـباب علـى وتـرية واحـدة فيمـا يى إليه و فيه على حنو ما تتأدّ 
ّ
تكّرر لديه، ولـذلك مل

ــتُـ رَ بــني معشــر البشــر لتختلــف احلــال يف ثبــوت الصــور يف اخليــال تَـ  فكــم مــن صــور  ،ا ووضــوحاًب
ال تكاد تلـوح يف اخليـال وهـي يف  وكم من صور ،ليست ترتاءىتتعانق يف اخليال وهي يف آخر 

  )1( .»غريه نار على علم
أو غــري ذلــك  ،أو تنامــت مــع قناعاتــه ،تــهئفلكــل إنســان تصــورات خاصــة انبثقــت مــن بي

  .ورّمبا متنافرة لدى غريه ،ممّا جيعل تلك الّتصّورات متآلفة لديه
ا كان الشاعر حرّا يف بنـاء صـوره وتركيـب وقـائع حياتـه

ّ
 مـع بـني أشـياءجـاز لـه أن جي ،ومل

  )2( :متباعدة إىل حّد ما يف نّصه، ولعّل أبرز مثال على ذلك قول الشاعر
 ..وأنِت حديقيت العذراءُ 

 أغانينا ما دامت

 سيوفاً حني نشرعها

 ..وأنِت وفية كالقمح

 أغانينا ما دامت

 مساداً حني نزرعها

 وأنت كنخلة يف البال،

 وحطّابِ  ما انكسرْت لعاصفةٍ 

 ئَرهاوما جزت ضفا

  ..وحوُش البيد والغابِ 
ة بــتعالقــت ثالثــة أشــياء بســمات ثــالث، وهــي كمــا يوضــحها الرســم اآليت متقاط ثحيــ
  :يف اخلطاب

                                                 
 .229، صاملرجع السابقالّسكاكي، )(1
 .43الديوان، ص)(2
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 72(أسطر من  ةدور اجلامع االّتساقي الذي ربط بني عشر ) الواو(حرف العطف  ىأدّ 

اينـــة دالليـــا؛ مـــن اخلطـــاب، واحتـــوت هـــذه األســـطر علـــى عناصـــر متباعـــدة نســـبيا ومتب) 82إىل 
ولكــن مجعهــا علــى  ،فتــوارد صــور احلديقــة والّنخلــة والقمــح قــد ال يكــون غريبــا بالّنســبة للمتلّقــي

حديقـة، (جيـب محايتـه  ويف هذه الوضعية الّتشخيصـية الـيت جتعـل منهـا رمـزا مقّدسـا ،هذا الّنحو
ّثل هـذه األشـياء ماذا مت :يثري تساؤالت عّدة أبرزها )خنلة(أو ذاتا حتمي نفسها بنفسها  ،)قمح

  بالّنسبة للشاعر؟
إّن خيــال الشــاعر قــد احتــال جلمــع احلديقــة العــذراء والّنخلــة والقمــح بــرابط رصــفي هــو 

ارتباط هـذه األشـياء باحملبوبـة عـن طريـق  :حرف العطف؛ ودواعي الّتشريك هاهنا متعّددة منها
  .لشاعر لوطنها واشرتاكها بطريقة أو بأخرى يف الّتعبري عن حبّ  ،الّتشبيه من جهة

  :االستدراك.5-3
ويطلــق أحكامــا قــد يرتاجــع عــن بعضــها ويســتدرك يف  ،حديثــه وقــائعيف  يصــف املــتكّلم

 ،أو يتوقّـع سـوء فهـم مـن متلقيـه فيقيّـد كالمـه ،أخرى، كأن جيـد يف كالمـه غموضـا فيزيـل ذلـك
  .ستدراكأو يرغب يف تعديل رأيه فيأيت برأيه اجلديد، ويلجأ املتكّلم يف جّل ذلك إىل اال

ــــا «و
ّ
تضــــّمن االســــتدراك إيضــــاح مــــا عليــــه ظــــاهر الكــــالم مــــن اإلشــــكال عــــّد مــــن  مل

اصــــة إذا كــــان املتلّقــــي وخب ،؛ ألّن األحكــــام العاّمــــة واآلراء املطلقــــة قلــــيال مــــا تفلــــح)1(»احملاســــن
  .حبث ما يناقضها أو خيالفها يف شغوفا

                                                 
 .4/264الّسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،)(1

 قمح أنت المحبوبة الوطنية

 حديقة

 نخلة

 حماية ا�رض

 حماية الوطن

 حماية الذات

 أغانينا

 سيوف

 أغانينا

 دسما

 قوة ذاتية

 تحدي ا0نكسار والضعف

 وفاء
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ب األمــور خبــالف توّقعاتنــا وترتكــ ،فقــد ختتلــف ســريورة األشــياء عّمــا هــي عليــه يف الواقــع
وغـري ذلـك ممّـا  ،غمـض منـه ما ل اإلنسان عن رأيه أو يوّضحدُ عْ أو يَـ  ،املسبقة ومعارفنا املشرتكة

يتطلّــب العالقــات االســتدراكية وغــري املتوّقعــة، هــذه العالقــات تتطلّــب توظيــف روابــط خاصـــة 
وميكـــن الّتمثيـــل للـــربط  )1(."بينمـــا"و "مـــع ذلـــك"و "بـــالّرغم"و "مـــع أنّ "و "حـــىت"و "لكـــنّ "حنـــو 

  )2( :االستدراكي بقول الشاعر
 كان أغنيهْ .. كالُمكِ 

 وكنت ُأحاول اإلنشاد

  أحاط بالشفة الربيعية ولكن الشقاء
تـــنّم علـــى  حماولـــةٌ  ،باإلنشـــاد ةبوبـــاحمل ةســـطر جمـــارايف هـــذه األالعاشـــق الفلســـطيين  حيـــاول

فهــي  ، تعــرف اهلنــاء واألمــن مــن قبــلأو ذات مل ،رغبــة مدفونــة مقهــورة مل تــذق طعــم الّســعادة
وآالم األرض املغتصــبة  ،وجــعيُ  )عيـون احملبوبــة(جــرح العيــون  إذ( حتـاول اإلنشــاد وأّىن هلــا ذلـك؟

ـــذا اســـتعمل الشـــاعر الـــرابط االســـتدراكي  !فكيـــف للشـــفة الربيعيـــة أن تنشـــد؟ ،زنُحتـــ ) لكـــنّ (ل
ومـا حتملـه هـذه الكلمـة  العاشق فلسـطيينٌ حّىت ال ينسى املتلّقي أّن ، إلقحام ذاته والّتذكري بأمله

  .من أبعاد
مثّـــل االســـتدراك هاهنـــا منعرجـــا يف بنـــاء أحـــداث اخلطـــاب وعكـــس معلومـــات غـــري  اإذً 

  .لذات العاشق ّقي يتفا جئ بشقاء حييط بالشفة الربيعية وانكسارٍ لمتوّقعة إىل حّد ما، فاملت
أحـــــــدث  ،للمعلومــــــاتاالســـــــتئناف القصــــــدي والبنــــــاء غـــــــري املتوقــــــع ويف مقابــــــل هــــــذا 

  االســـتدراك ربطـــا بـــني أحـــداث متقابلـــة أو متناقضـــة حـــّىت صـــارت كتلـــة لغويـــة واحـــدة، حيـــث
ال ميكن أن يتوّقف املتلّقي عند الّسطر الثاين؛ ألّن الشـاعر مل يرّكـز علـى حماولتـه اإلنشـاد بقـدر 

ال يعــين غيــاب  علــى أّن هــذا ،اء الــذي يعــاين منــه واألمل الــذي حيــيط بــهقظهــر الّشــمــا أراد أن يُ 
دور السطر الثاين؛ إذ ال ميكن فهم الّسطر الثالث دون معرفـة املعـىن الـذي أراد العاشـق حتقيقـه 

  .وحالت ظروفه دون ذلك

                                                 
 .122داويل، صاستقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والت -ينظر فان دايك الّنص والسياق )(1
 .41الديوان، ص)(2
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  :التفريع.5-4
يشــري هــذا الــربط إىل عالقــات منطقيــة تــربط بــني مجــل متتابعــة يف ّســطح الــّنص، تكــون 

حّىت إنّـه ليتعـّذر حـدوث إحـداها  ،ثد احلومتدّرجة يف ،ة يف النسج بفعل أدوات معّينةذخّ آمت
 .وقد ختتلف بنيات هذه اجلمل دون ضرر يعود على تعاقبها االقتضـائي .دون حضور األخرى

)1(  
وتتنــــوّع عالقــــات الــــرّبط الّتفريعــــي حبســــب موقــــع اجلملــــة الثانيــــة بالّنســــبة إىل األوىل مــــن 

الّتفريعـي  وينضـوي حتـت الـربط ونوعيـة األدوات الرابطـة بـني اجلملتـني مـن جهـة ألخـرى، ،جهة
  )2( .والشرط ،والنتيجة ،السبب :عالقات منها

كمـــا يف قـــول   ،تقـــع عالقـــة الســـببية حينمـــا تتجـــاور مجلتـــان تكـــون األوىل ســـببا للثانيـــةو 
 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ         :الشاعر

 وانكسرت مرايانا

 )3(ألفنيِ  فصار احلزن

مشيئة الشـوق، (قّدم لنا أسبابا ) وراءك(لّنفسي فالعاشق الفلسطيين يف شرحه للفضاء ا
ــــة هــــي  )انكســــار املرايــــا يف مقابــــل تكــــاتف اجلمــــل  ،)تضــــاعف احلــــزن(أّدت إىل نتيجــــة حتمي

ا جعـــل هـــذه ممّـــربـــط بـــني الســـبب والنتيجـــة حـــرف الفـــاء،  الـــثالث ألداء مقصـــد الشـــاعر، وقـــد
  .اجلمل مّتسقة من جهيت الشكل واملضمون معا

أو أمـر  ،عن الّنتيجـة ليكـون ذلـك مـربّرا أو معلّـال لشـيء سـبق ذكـره وقد يتأّخر الّسبب
  )4( :الكالم إقناعا كما يف قول الشاعر طلب فعله فيزداد

 !دوري: وقلُت لليليت

 ..والسورِ  وراء الليل

 .فلي وعد مع الكلمات والنورِ 

                                                 
 .347ينظر دوبوكراند، الّنّص واخلطاب واإلجراء، ص)(1
 .23ينظر حممد خطّايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص)(2
 .41الديوان، ص)(3
 .43، صاملصدر نفسه)(4
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ــــايل أّكــــد اتّ  ،يبــــدو أّن حــــرف الفــــاء أّدى وظيفــــة يف ربــــط الّنتيجــــة بالّســــبب ســــاق وبالّت
يشّخص حالـة  ،إّن الشاعر وهو يطلب من ليلته أن تدور خلف الّليل والّسور؛ الثالثة األسطر

وبــني هـــذا ، أو آمــل يف االســتقالل ،االحـــتاللّمل مــن أاألرق الــّيت يعــاين منهــا كـــّل مســجون متــ
حــّىت يــتمّكن مــن ترمجــة أحزانــه وأحالمــه ) الضــوء(وذاك يعــيش الشــاعر املســجون مالزمــا للّنــور 

  .تكون سالحا يف وجه العدوّ  ،ىل أشعارإ
وتواعــده مــع  ،وهكـذا يــزول الغمــوض عــن دواعــي الــرّبط بـني أمــر الشــاعر ليلتــه بالــّدوران

  .الكلمات والّنور

  الرقم
  عدد

  الروابط
العنصر 
  األساسي

  نوعه
  العنصر

  المفترض
  المسافة

  2  أعبدها  ربط إضايف  الواو  1  2

  2،3  أمحيها  ربط إضايف  الواو  1  3

  3،4  مدهاغأ  ربط إضايف  الواو  1  4

  5، 4  يشعل  ربط تفريعي  الفاء  1  5

  7، 6، 5  جيعل  ربط إضايف  الواو  1  7.5

  8  أنسى  ربط إضايف  الواو  1  9.8

  11  كنت  ربط إضايف  الواو  1  11

  11،12  اءقالش  ربط استدراكي  ولكن  2  12

  14، 13  هاجر  ربط تفريعي  الفاء  1  14

  16، 15  انكسرت  ربط إضايف  الواو  1  16

  18  مللمنا  ربط إضايف  الواو  1  18

  23، 22  نسيت  ربط استدراكي  ولكين  2  23

  31، 29،30  تبقى  ربط إضايف  الواو  1  31

  32، 31  مرغ  ربط إضايف  الواو  1  32

  34، 28  أكتب  ربط إضايف  الواو  1  34
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  36، 34  أردف  ربط إضايف  الواو  1  36

  38  كانت  ربط إضايف  الواو  1  38

  42، 40  يف األطالل  ربط إضايف  اوالو   1  42

  43  ديقيتحكنت   ربط إضايف  الواو  2  43

  50، 49  أنت الرئة  ربط إضايف  الواو  1  50

  52، 50  أنت املاء  ربط إضايف  الواو  1  52

  59، 58  كنت مجيلة  ربط إضايف  الواو  1  59

  60، 58  أقسم  ربط إضايف  الواو  1  60

  62، 61  قشنأ  ربط إضايف  الواو  1  62

  63، 62  امسا  ربط إضايف  الواو  1  63

  66  مل تزل  ربط إضايف  الواو  1  66

  69، 67  قلت  ربط إضايف  الواو  1  69

  72، 58  أنت حديقيت  ربط إضايف  الواو  1  72

  75، 72  أنت وفية  ربط إضايف  الواو  1  75

  78، 75  أنت كنخلة  ربط إضايف  الواو  1  79

  80، 79  ما جزت  ربط إضايف  الواو  1  81

  82، 72  يأنا املنف  ربط استدراكي  كينول  2  82

  106  بامسك  ربط إضايف  الواو  1  107

  115، 106  بامسك  ربط إضايف  الواو  1  116

  117، 116  بيض  يعريفربط ت  ءافال  1  118

  118، 117  بيضة  ربط إضايف  الواو  1  119

  121، 120  أعرف  ربط إضايف  الواو  1  122
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خدام أدوات الــربط إذ يلحــظ غيــاب كثــري مــن اســتيف ميتــاز اخلطــاب الشــعري بانتقائيــة 
الــروابط الـــيت حتــدث عنهـــا النصــانيون والـــيت اســتنتجوها مـــن نصــوص متنوعـــة البنــاء و الوظيفـــة، 

اقتصــرت أدوات الــربط علــى الــواو والفــاء ولكــن والــالم، " عاشــق مــن فلســطني " ففــي قصــيدة 
ريــة لتكتســب وظــائف أخــرى علــى أن هــذه األدوات قــد جتــاوزت يف أحيانــا كثــرية مهامهــا املعيا

شــغلت معــان ســطر اقتضــاها املقــام وتطلبتهــا شــعرية اخلطــاب، فــالواو الــيت ال يكــاد خيلــو منهــا 
ومجعــــت بــــني عناصــــر ) تز مــــا انكســــرت، ومــــا جــــ(حيــــث ربطــــت بــــني عناصــــر متماثلــــة ؛عــــدة

وغريهـــــــا مـــــــن ) أخـــــــيط وأنقـــــــش(، وأفـــــــادت الرتتيـــــــب الضـــــــمين )تـــــــوجعين وأعبـــــــدها(متناقضـــــــة 
  .إلبداعية للوسائل النحويةاالستعماالت ا

هــا هــذه بينإن قــوة انتشــار أدوات الــربط يف اخلطــاب املــدروس وتنــوع البنيــات الــيت تــربط 
األدوات وتفـــاوت املســـافة الـــيت تســـيطر عليهـــا قـــد أكســـب اخلطـــاب اتســـاقا وحلمـــة مـــن خـــالل 

  الشـــــــــرحعــــــــن طريـــــــــق  وإمـــــــــاإمــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق اجلمــــــــع  ،ضاســــــــتدعاء أجزائـــــــــه بعضــــــــها لـــــــــبع
  .أسهم يف تنظيمية اخلطاب الشعري و االستدراك، وكلٌ أ أو التعليل
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  :خالصة
 ؛لنا االتسـاق مجلـة مـن القواعـد تتعلـق مبـا يفـوق اجلملـة بنيـة وخيتلـف عليهـا وظيفـةأفرز  •

ويعـــود هـــذا بدرجـــة كبـــرية إىل انتمـــاء الـــنص إىل نظـــام واقعـــي حيـــث ميـــارس النـــاس اللغـــة إنتاجـــا 
حـىت نـتمكن مـن  ،ظـائف هـذه القواعـد بأبعادهـا التواصـليةربط و تُـلذا مل يكن غريبـا أن  ،وتلقيا

ديـــد معـــاين بعـــض املبهمـــات دون نظـــرة كليـــة ، كمـــا مل يتـــأت حتوصـــف أعمـــق للظـــاهرة اللغويـــة
  .وخباصة أثناء استقراء اإلحالة و احلذف ،للنص ومقامه

علــى أن وضــع قواعــد اللغــة يف رحــم العمليــة التواصــلية قــد زعــزع مقولــة الصــرامة العلميــة 
بــذلك خصوصــية  تفرتســخ ا،شــعري اخطابــ ملــا كــان اخلطــاب املــدروس لتلــك القواعــد، وخباصــة

  .هذا النوع من النصوص من حيث نسبية التأويل واحتمالية الفهم
ة الشاعر تطلب مظـاهر التعلـق الشـكلي للوقـائع اللغويـة علـى سـطح يقصد إن استكناه •

أمــا حضــور املتلقــي  .جتمــاعي ومتغرياتــهاخلطــاب، مث ربطهــا بنفســية الشــاعر وتقلباتــه وواقعــه اال
 ،ومسـامهته الفعالـة يف تقـدير العناصـر احملذوفـة ،فتجلى يف نسج خيوط اخلطاب أفقيا وعموديـا

  .والتقريب بني املبهمات ومفسراا
الــــداليل  نـــاميوالت ،أفـــاد النظـــر إىل الســــياق اللغـــوي يف رصــــد أمنـــاط االســـتبدال البنــــوي •

لتتضــــح بــــذلك مكــــامن الشــــاعر ونوايــــاه ومعماريــــة  ،طــــابللوحــــدات اللغويــــة علــــى ســــطح اخل
  .اخلطاب و هندسته

 ،أول مالحظــة يف هندســة اخلطــاب هــي التنــاغم العميــق بــني مســتويات اللغــة املختلفــة •
فعـل لوا ،والداللـة ،والتداخل الكبري بني وسائل االتساق إىل درجة اسـتحالة الفصـل بـني النحـو

  .للخطاب الشعري التواصلي على مستوى املمارسة النصية
باتسـاق كبـري، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن تـوافر " عاشـق مـن فلسـطني " اتسم خطاب  •

ــــه الوســــائل االتســــاق بصــــورة  ــــاه، هــــذه امليــــزة جعلت ــــا ملعرفــــة االتســــاقأفتــــة لالنتب   منوذجــــا عملي
  .يف أدق صوره وأعمق جتلياته

جلماليــــة استقصــــاء وســــائل االتســــاق يف اخلطــــاب الشــــعري إىل مراعــــاة اجلوانــــب ا دىأ •
عكســـت اإلحالــــة اهتمـــام الشــــاعر واشـــتغاله بقضــــية حيــــث  ؛يـــة هلــــذه الوســـائلئاواألبعـــاد اإلحي
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وأكـد إسـهامات املتلقـي يف  ،معينة، وأوضح احلذف مجالية التلمـيح وبالغـة الصـمت مـن جهـة
فهــم اخلطــاب وتأويلــه مــن خــالل قراءتــه اإلنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، أمــا التكــرار والتــوازي فقــد 

كمـا   ،مـن خـالل إعـادة اللفـظ أو بنيتـه بطريقـة متواليـة ،ار الشاعر على فكرة خاصةرسخا إصر 
علـــى هـــواجس تـــراود الشـــاعر فيعيـــد اللفـــظ أو البنيـــة بـــني الفينـــة واألخـــرى، وصـــنع التكـــرار  دالّ 

هـــذا التنـــاغم اإليقـــاعي  توقابلـــ ،إيقاعـــا متناغمـــا يف هـــذا اخلطـــابو والتـــوازي موســـيقى خاصـــة 
ــــة يف ترتيــــب مجــــ ــــا عــــن تنظيمي ــــربط، الــــيت خرجــــت أحيان ــــه بفعــــل أدوات ال ل اخلطــــاب وأحداث

 .وظائفها االفرتاضية لتتأثر بالنظام الواقعي للغة

  
إن ما قدمته وسائل االتساق السـابقة مـن إثبـات الـرتابط الظـاهري للخطـاب علـى قـدر  

 بقــاء بعــض أجــزاء اخلطــاب املنســقة حمتاجــة إىل وصــف أدق وحتليــل  لكــنّ  ،كبــري مــن األمهيــة
قــد ألــزم الباحــث إىل اســتظهار العالقــة اخلفيــة املتصــلة بــالرتابط البــاطين للخطــاب، كمــا  ،أعمــق

أن غياب وسائل االتساق يف بعض البنيـات أفضـى إىل االسـتعانة بـالبحوث الدالليـة والتداوليـة 
مـــن أجـــل اســـتبطان ظـــاهر اخلطـــاب واســـتكناه عاملـــه، ولعـــل هـــذا مـــا حيققـــه االنســـجام بوصـــفه 

  .معايري النصيةمعيارا من 
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  مفهوم االنسجام :تمهيد
ميثّـــل اخلطـــاب تشـــكيال دالليـــا عميقـــا وفضـــاء معنويـــا خاصـــا، تشـــرتك معطيـــات لســـانية 

  إّن هــــذا البنــــاء اخلفــــّي والفضــــاء البــــاطّين لألحــــداث والوقــــائع .وعــــرب لســــانية يف إنتاجــــه وتلقيــــه
ّســـابق ال الـــّيت تـــوّىل معاجلتهـــا يف الفصـــل -ال تكشـــفه يف كثـــري مـــن األحـــوال ســـطحية اخلطـــاب

 ،لـذا صـار مـن الّضـرورة مبكـان إجيـاد مفهـوم جـامع مقابـل لالّتسـاق -وسائله املتنّوعةباالّتساق 
ـــق يُ  ســـّهل اســـتكناه عـــامل اخلطـــاب امللـــيء باإلحيـــاءات واســـتنطاق رؤاه املعتمـــة، وخباصـــة إذا تعّل

ــزا ال بــأس ،وتبعيــد املعــىن ،األمــر خبطابــات يشــغل فيهــا تشــفري الّرســالة أّســس  مــن هنــا .بــه حّي
  .وإكمال ما توّقف عنده االّتساق ،الّنّصانّيون معيار االنسجام يف حماولة الستبطان اخلطاب

ــا كــان لكــّل مصــطلح ومفهــوم أســاس معجمــّي يتولّــد منــه
ّ
حســنت  ،وقــد ينبــين عليــه ،ومل

  .االنسجامفظ لاإلشارة إىل الّداللة املعجمية ل
  :في المعجم -

ــــ العــــنيُ  تِ مَ جَ َســــ«: ورد يف لســـان العــــرب ــــ(...)املــــاء ةُ بَ احَ الــــّدمع، والس مــــن  مُ اجِ ، الس
إذا  مٌ جِ َســنْ املـاء والـّدمع فهـو مُ  مَ جَ َسـوانْ  (...)ومٌ جُ ْسـودمـع مَ  مٌ اجِ املطـر، والعـرب تقـول دمـع َسـ

وعليه تـدّل    )1(.»إذا صّبته َتْسجاًماو  تْسجيًماها الّسحابة مطرَ  تٍ مَ ج وسَ  ّب،صناأي  مَ جَ سَ انْ 
  .االنصباب واجلريان والّسيالن على) س ج م( ماّدة

وقد انتقلت هذه الّدالالت إىل جمال الّلغة واألدب فصارت مسة لتناسـق الكـالم ومجـال 
االنسـجام أن يكـون الكـالم خللـّوه مـن االنعقـاد منحـدرا كتحـّدر املـاء «:نظمه؛ يقول الّسـيوطيّ 

 أّن االنســجام مل يبــق ، غــري)2(»لســهولة تركيبــه وعذوبــة ألفاظــه أن يســيل رقّــةيكــاد املنســجم، و 
جتعــل الكــالم يرتقــي إىل مصــاف اجلــودة  ،ـذه الّداللــة العاّمــة الــّيت جتعــل منــه خصيصـة أســلوبية

وحســـن الـــّنظم، بـــل صـــار مصـــطلحا لســـانيا نصـــيا يتطلّـــب مـــن اإلجـــراءات والوســـائل مـــا حيّقـــق 
تمّكن مـــن إىل عمليـــات معقـــدة تتجـــاوز يف أحـــايني كثـــرية إطـــار البنيـــة حـــىت تـــ وظيفتـــه، وخيضـــع

  .وصف امللفوظ

                                                 
 ).س ج م(ماّدة  ،3/250لسان العرب،  ابن منظور، )1(
 .3/112اإلتقان يف علوم القرآن، )2(
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  :في االصطالح  -

طة عــــــــــّدة اويعمــــــــــل علــــــــــى اســــــــــتظهاره بوســــــــــ ،يتصــــــــــل االنســــــــــجام بعــــــــــامل اخلطــــــــــاب
ــــات ــــرتابط املفهــــومّي «عملي ــــه عناصــــر املعرفــــة إلجيــــاد ال تتطلــــب مــــن اإلجــــراءات مــــا تتنّشــــط ب

 بتفاعـــل املعلومـــات الـــيت يعرضـــها الـــنّص مـــع املعرفـــة ]االنســـجام[واســـرتجاعه، ويتـــدّعم االلتحـــام
مث يســتثمر مــا ميكــن أن ، الــدرسبّيل أي يتنــاول االنســجام املســتوى الــّدال؛ )1( »الســابقة بالعــامل

وســريورة األشــياء فيــه مــن عالقــات تالزميــة بــني األحــداث والوقــائع  ،تقدمــه تصــّوراتنا عــن العــامل
  . الّلغوياملعطى سر إدراك انسجام يّ ت

والواقــع هــي مــا جعــل حممــد مفتــاح ميّيــز ولعــّل هــذه امليــزة الــيت تقــيم عالقــة بــني امللفــوظ 
  )2(.اخلطاب عن الّنص

ــــا كانــــت الوظيفــــة املنوطــــة باالنســــجام صــــعبة إىل حــــّد بعيــــد؛ ألّــــا مرتبطــــة أساســــا 
ّ
ومل

وما خيفيانـه مـن معلومـات غـري قطعيـة وحقـائق غـري ثابتـة، جعلـت  ،بالبحث عن الّداللة واملعىن
ونظـــرا لتشـــابك ، بتقليـــل أمهّيتهمـــا أوبإبعادمهــا  أوإن بإمهاهلمـــا  الــّدرس الّلســـاين يعـــزف عنهمـــا،

املســـتويات الباطنيـــة يف اخلطـــاب وتعـــّددها فإنّنـــا ســـنبدأ بالّداللـــة املعجميـــة، مثّ الّداللـــة الّســـياقية 
  .بشّقيها الرتكييب واملقامي إىل حيث ميضي بنا وصف عامل اخلطاب

ــنّ ) Crymes(كراميــز ذهــب فريــق مــن البــاحثني أمثــال   اخلطــاب نســقا مــن /صّ إىل عــّد ال
عـالق بـبعض العالقـات مثـل الـرتادف تالـّيت ت ،من الوحدات المعجميـةالّتوافقّية لسمات خمتلفة 

  .وغريها ممّا يفرزه البناء املعجمي للّنصّ  ،)3(والّتضاد والعموم واخلصوص
مثّ أخــــذت الّدراســــات الّدالليــــة للــــّنّص تّتجــــه حنــــو كيفيّــــة إنتاجــــه، يف حماولــــة الســــتثمار 

عــد الّداللــة الّتوليديّــة وتطبيقهــا علــى نصــوص بكاملهــا، لكــّن طبيعــة الــنّص مــن حيــث كونــه قوا
جعلـــت هـــذه احملـــاوالت اإلســـقاطية تفشـــل يف صـــياغة قواعـــد  ،نظامـــا واقعيـــا ذا طبيعـــة اّتصـــالية

كــذلك أّدى هــاجس القواعــد   .عــد نّصــا ومــا ال يعــدمــا يمتّكننــا مــن الّتمييــز بــني  ،مثاليــة جمــّردة

                                                 
 .144ينظر فان دايك، النّص والّسياق، ص. 113دوبوكراند، النّص واخلطاب واإلجراء، ص )1(
 .24،25، صصتعريف حممد مفتاح للنينظر الفصل األّول،  )2(
 .39،40ينظر ديرت وفيهفيجر، مدخل إىل علم اللغة النّصي، ص )3(
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وإبعـــاد طـــريف التواصـــل يف الّتحليـــل إىل عجـــز يف شـــرح املســـتوى التّـــداويل يف  ،للّنصـــوصالعامليـــة 
  .لن نقف طويال عند البىن الداللية العميقة إالّ أثناء التأويل الّنسيب للّرموزألجل هذا  )1(.الّنصّ 

وقـــد دفعـــت وحـــدة اخلطـــاب الّدالليـــة وبؤرتـــه الرّئيســـة بعـــض الّلســـانيني إىل الرتكيـــز علـــى 
  هـــو -)Agricola(الذهب أكريكـــو تـــكمـــا -؛ ذلـــك أّن املوضـــوعالـــنص أو الخطـــاب موضـــوع

»  
ُ
لبنـاء يف  لة دَ دِ َحـالفكرة األساسية أو الرّئيسية يف الّنّص اليت تتضـّمن معلومـة احملتـوى اهلامـة امل

آليـة عمليـة  اخلطـاب/الـنصممّـا جيعـل البحـث يف موضـوع  )2(.»كامل النص بشكل مرّكـز وجمـّرد
  .وتلقيه مث فهمه من لدن املتلقيإنتاج اخلطاب ملعرفة كيفية 

هــم اخلطــاب لــيس أمــرا هّينــا، تكفــي البحــوث الّلغويّــة للســيطرة عليــه، بــل هــو عملّيــة وفَ 
حــّىت يــتمّكن مــن  ،بالمعرفــة الخلفيــةمعّقــدة تســتوجب علــى احمللّــل االســتعانة مببــادئ تّتصــل 

ان، وكـــذلك كيفيـــة تنشـــيطها يف وصـــف كيفيـــة تنظـــيم املعلومـــات عـــن العـــامل يف ّذاكـــرة اإلنســـ«
ـــة فهـــم اخلطـــاب ، وهـــذا يســـتوجب وضـــع الـــنّص يف مقامـــه بغيـــة اإلحاطـــة مبالبســـات )3(»عملّي

  .اليت تتدّخل جبانب كبري يف صياغة النصّ  ،التواصل
لـــيس بالضـــرورة أن يكــــون وليـــد الّلحظـــة املتزامنـــة مــــع إنتـــاج الـــنّص، بـــل هــــو  امـالمقـــو

مـن هنـا كـان الّتنـاص وسـيلة  ،)4(اخلطابس على سطح حصيلة تفاعل خلفيات وخربات تنعك
  .أخرى من وسائل االنسجام

وضـــبطا للمقـــّدمات الســـابقة وتصـــنيفا لإلطـــار الّنظـــرّي واإلجرائـــّي لالنســـجام سنقســـم 
 .بناء عالم الخطاب ����    .العالقات الّداللية � :لى أربعة حماورعوسائله 

  .المعرفة الخلفية ����        .المقام     ����
  .د يف اإلشارة إىل بعض اجلذور العربية ضمن هذا املقرتح الغريبولن نرتدّ 

                                                 
 .44،45، صسابقالينظر املرجع  )1(
 .50ينظر املرجع نفسه، ص )2(
 .285براون ويول، حتليل اخلطاب، ص )3(

(4)
Jean-Michel Adam, linguistique textuelle des genres de discours au textes, p125,126 
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  :العالقات الداللية .1

شـــكلية تـــربط  اتحيـــدث أن تتجـــاور وحـــدات معجميـــة يف بعـــض النصـــوص دون عالقـــ
إىل مـا ميكـن أن جيمـع بـني هـذه الوحـدات يف مسـتوى  -عـادة -نظـر احلالـة يُ  هـذه بينهـا، ففـي

ـــــنّص؛ و ـــــهالعالقـــــا«آخـــــر غـــــري ظـــــاهر ال ـــــنّص أو تـــــربط بـــــني متواليات ـــــيت جتمـــــع أطـــــراف ال   ت ال
على أّـا عالقـات دالليـة مثـل  -عادة -دون بدّو وسائل شكلية، تعتمد يف ذلك) بعضهاأو (

وغريهـا ممّـا  ،الـّرتادف، اجلـزء، الّتضـادّ /الكـلّ   ،)1(»املسـّبب/اخلصـوص، الّسـبب/عالقات العموم 
  .مبدئيا املعىن املعجميّ يقع بني املفردات والرتاكيب من صالت متّس 

  :الترادف.1-1 

يــدّل الــرتادف علــى اتفــاق لفظــني أو دالــني فــأكثر يف املعــىن واختالفهمــا يف املبــىن، وإذا 
مــا جتاوزنــا اخلــالف القــائم يف مســألة وجــود الــرتادف أو عدمــه يف الّلغــة، وســّلمنا بوجــوده، فــإّن 

ادفـــة، الـــيت أســـبغت علـــى قـــد حـــوى عـــددا مـــن األلفـــاظ املرت " عاشـــق مـــن فلســـطين"خطـــاب 
فـاحلّس  .كما هو احلال يف األلفاظ الّدالّـة علـى املأسـاة  ،على األسلوب تنويعاو  ،اخلطاب تلوينا

( املأســــاوّي يف اخلطــــاب املعــــين جّســــدته جمموعــــة مــــن األلفــــاظ املرتادفــــة أو شــــبه املرتادفــــة حنــــو
  ).98 ،12،17،57(، املتناثرة يف األسطر)الشقاء، احلزن، البؤس، اهلمّ 

ــــإّن هــــذه األلفــــاظ فضــــحت ســــوداوية يعيشــــها العاشــــق، وتــــأىب إالّ أن تَـ  بــــني الفينــــة  زَ رُ بـْ
واألخرى على اخلطاب، فيستقبلها املتلّقي بذاكرة رابطة تستجمع ما تفّرق من ألفـاظ مرتادفـة، 

تراكميــة دالليــة، متــارس ضــغطا علــى شــعور العاشــق عــرب عــّدة  هوازيــتومــن شــأن هــذا الــربط أن 
نتيجــــة إخفاقــــات ) احلــــزن(حيــــاة العاشــــق، وتضــــاعف  صيــــنغّ الــــذي ) الشــــقاء(هــــا من ؛مظــــاهر
وليســت حمبوبــة العاشــق مبعــزل عــن هــذه الفجيعــة؛ فقــد جعلهــا الشــاعر ألغــاين اليــتم  .األمــس

مالزمـــة، وملكابـــدة الواقـــع الفلســـطيّين أمنوذجـــا، حـــّىت أضـــحت مقامســـة للفلســـطينيني  )البـــؤس(و
العاشق واحملبوبة مأسويا عرب جسـر  -بذلك-، فاّحتد)مهومه(ه وبأحالم، وأمالحه هلحهم مبُِ دَ غَ 

وبعبـــارة أخـــرى أفـــرزت الّنســـقّية الّدالليـــة الـــيت صـــنعتها األلفـــاظ املرتادفـــة يف اخلطـــاب  .اخلطـــاب
  .مشهدا حزينا، انبثق منه تعاضد الّدالالت املتماثلة لرسم خّط معنوّي منسجم

                                                 
 .268،269ص مدخل إىل انسجام اخلطاب، - حممد خطايب، لسانيات النص )1(
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خمتلفـــة مـــن البنيـــات الّلغويّـــة؛ كـــأن تـــأيت وتتخـــّذ املرتادفـــات يف بعـــض احلـــاالت أشـــكاال 
أو مجلـــة، امســـا أو فعـــال، صـــرحية أو ضـــمنية، وتبقـــى رغـــم اختالفهـــا ورغـــم تبـــاين بنياـــا  ةمفـــرد

  .الصوتية واملعجمية حمافظة على قسط مشرتك من املعىن
  :ومثال هذا الّنوع من الرتادف داللة السفر، الّيت تضّمنتها البنيات اآلتية

                                   
  
  
  
  
  
  
  

مل يكـــن اهتمـــام الشـــاعر بالّســـفر اعتباطـــا أو عاديـــا، وخباصـــة أّن األمـــر يتعّلـــق خبطـــاب 
  .شعرّي؛ يتشّكل بالقصدية ويتوق إىل االختزال

فالـّدالالت تتـوارد بكثــرة يف عقـل الشــاعر وخمّيلتـه، وإذا مــا ظفـرت إحــداها مبوقـع هلــا يف 
  .د ذلك وعمد إليهاخلطاب فألّن الشاعر قد أرا

تثــري قلقــا واســتفزازية لــدى املــتكّلم،  أــاوعليــه فــورود داللــة معّينــة أكثــر مــن مــرّة يعــين 
ا مبعرفتنا عـن سياسـة التهجـري سنائوانطالقا من احلضور اخلاص لداللة السفر يف اخلطاب، واست

اهتمـام الشـاعر  اهيّ داء األرض احملتلّـة، يصـري بِـوالرتحيل اليت متارسها السلطة الصهيونية على أبن
  .بتكرار داللة السفر

  :الّتضادّ .1-2

ّدد قيمـــة الشـــيء مبعارضـــته لغـــريه، إذ ال ميكـــن إدراك معـــىن الّســـعادة دون استحضـــار ُحتـــ
معــــىن الّشــــقاء، كمــــا ال ميكــــن للشــــخص أن يستشــــعر علقــــم اإلحبــــاط دون أن جيــــّرب حقيقــــة 

  . إىل ميناء(...) تسحب البيارة اخلضراء  - 
  .رحلتها -
    .األمالح واألشواق روائح  -
 

 البيارة

  .مسافرة -
  .رحيلك  -

 احملبوبة

  . أسفاري - 
  طعم األرض والوطن (..) أرّد إّيل  -
 

 لعاشقا

 الّسفر
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الـــذي يـــنجم عـــن تقاطـــب  نســـجامالالّتفـــاؤل، ويف هـــذا االستحضـــار واملقارنـــة تضـــمني لـــدور ا
  .املتضادات

ذهب الّزركشي إىل أّن من أوجه ارتباط اآلي بعضها ببعض أن تكون بينها عالقـة وقد 
  )1(.مضاّدة، جتمع بينها حّىت وإن غابت أداة العطف

ـــة  إّن اخلطـــاب الّشـــعرّي املعاصـــر مل يعـــد يقبـــل املباشـــرة والتتـــابع املنطقـــّي واحملاكـــاة اجلاّف
بـــل صـــار مـــرآة للضـــبابية وعـــدم املنطقيـــة وبنـــاء جديـــد للوقـــائع؛ لـــذا تعّمـــد الشـــعراء لألحـــداث، 

ومجــع املتضــاّد يف قالــب لغــوّي خــاّص يســمح بــه نـــوع  ،والتّــأليف بــني املتنــافر ،تقريــب املتباعــد
  .أو اخلطاب الشعريّ  إنّه الّنص ،خاّص من الّنصوص

 اوحمـــور  ،متضـــاّدة منوذجـــا لتناســـق دالالت" عاشـــق مـــن فلســـطين"فقـــد مثّـــل خطـــاب 
جلمــع أحــداث متناقضــة جّســدت صــراع اليــأس واألمــل، تصــادم الضــعف والقــّوة، جــدال الواقــع 
واحللــم، وغــري ذلــك مــن الثنائيــات الضــّدية الــيت انبثقــت منهــا خصوصــية هــذا اخلطــاب، وميكــن 

  :الثنائياتالّتمثيل للّتضاّد ذه 
  الليل ≠ضوء ال�      )مطلوب(مصدر أمل وإهلام

  �صراع�
  )مرفوض(مصدر أوجاع ومهوم

  اخلريف  ≠ الربيع �  )الّتفاؤل(عنوان اخلصب والّنموّ 
  � حتّول�

  )الّتشاؤم( عنوان الّتغّري الّسليب

  حلامل ≠ االخضرار �  رمز الّنماء والعطاء
  � حتّدي�

  رمز اجلدب والعراقيل

   الكره  ≠ احلبّ  �  دليل الرغبة يف الشيء
  � تقابل �

  الشيء دليل الرغبة عن

 

  ، عروبةأنسهدوء، 
  النار ≠ املاء
  �تكامل�

  خوف، متدن/ثورة، هروب

                                                 
 . 1/40،49رآن، ينظر الربهان يف علوم الق )1(
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  الكهف ≠ ارنال
  �تكامل�
  البحر ≠ الرمل

  � تكامل�
   مرثية ≠ أغنية �  تعبري عن فرح

  �تقابل�
  تعبري عن حزن

  أمل، قوة، أصالة املنبت

  اهلم ≠ األحالم
  �تكامل�

ــــــة،  خــــــوف مــــــن املســــــتقبل، قــــــوة باطني
  ملصريأصالة ا

  الصمت ≠ الكالم
  �تكامل�

  املوت ≠ امليالد
  �تكامل�
  )دميومة(

توّزعــت األلفــاظ املتضــاّدة وشــبه املتضــاّدة الســابقة علــى مســاحة واســعة مــن اخلطــاب، 
ل بني الّلفـظ وضـّده كمـا أّن غايـة الشـاعر مـن توظيـف هـذه األلفـاظ صوتباينت املسافة اليت تف

ومقصـدية املرسـل الشـاعر مـن مجـع املتضـادات واملتناقضـات تنّوعت حبسب مقتضيات الّسياق 
  : يف خطابه

، أّمــا لفــظ الّضــوء )70، 69، 68، 67، 4(يف األســطر)الّليــل(وجــد لفــظ : الّليــل، الّضــوء
علـــى دالالتـــه  بنـــاءف الشـــاعر رمـــز الّليـــل وظّـــ .)87 ،71، 5(ومرادفـــه الّنـــور فوجـــدا يف األســـطر

، ويف كلتـــا احلــــالتني ...)اهلمـــوم، األوجـــاع، الوحشـــة( انيـــه، ومع...)الظلمـــة، الّســـكون، النّـــوم(
يّتضح ذلك من خالل غمـده لعيـون احملبوبـة حـّىت ال تتـأّذى مـن و يرفض العاشق الّليل ويطرده، 

  .لينشّق من جرح هذه العيون ضوء فيه داللة طرد الظالم ومعىن األمل ،الليل وأوجاعه
إلهلــــام الّشــــعرّي واملســــاعد علــــى ترمجــــة معــــىن ا) الّنــــور(كمــــا أســــند الشــــاعر إىل الضــــوء 

العاشـــق ألحاسيســـه بالكلمـــات، ويبقـــى الّليـــل مرفوضـــا لـــدى العاشـــق مطـــرودا حـــّىت حيـــل حمّلـــه 
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ده؛ مـن خـالل ويف خضّم هذا الصراع بني الظلمة والنّـور انبثـق انسـجام اخلطـاب وتوّحـ .الضوء
  .اعربعض، وتعاضدها يف إبراز مقصدية الشلبعضها استدعاء املتضاّدات 

هــي الكبــت واحلــزن الّلــذان منعــا  ،اكتســب الّصــمت داللــة ســياقية: الّصــمت، الكــالم
، حيــث يبــدو العاشــق )24(ار، مثلمــا هــو احلــال يف الّســطرتــعــزف علــى اجليالقــدرة مــن العاشــق 

  ار أهو رحيل احملبوبة أم صمت العاشق؟تمتسائال عن سبب أصداء اجلي
والّشـــعور البـــاطّين للمـــواطن الفلســـطيّين جتـــاه  وقـــد يكـــون الّصـــمت رمـــزا للقناعـــة الّذاتيـــة

ح عنــه املـواطن مــن وطنيّـة بكالمــه، وهنـا يتكامــل املتضــادان صـيف مقابــل مـا ميكــن أن يف ،وطنـه
  .ملعىن واحد هو احلب الباطين والظاهري للوطن

  :الّتفصيل -اإلجمال.1-3

ملــتكّلم الرتكيــز الّتفصــيل عنــدما يريــد ا-تــرتابط مقــاطع اخلطــاب وأجــزاؤه بعالقــة اإلمجــال
فمـــن القصـــائد مـــا يكـــون اعتمـــاد «.علـــى معـــىن معـــني، أو حلاجتـــه إىل املعـــىن جممـــال ومفّصـــال

الشاعر يف فصوهلا علـى أن يضـّمنها معـاين جزئيـة لكـون مفهوماـا شخصـية، ومنهـا مـا يقصـد 
ذهب الـذي يف فصوهلا أن تكون املعاين املتضّمنة إيّاها مؤتلفة بني اجلزئية والكلّية، وهذا هـو املـ

وأحســـن مـــا يكـــون عليـــه هيئـــة الكـــالم يف  .جيـــب اعتمـــاده حلســـن موقـــع الكـــالم بـــه مـــن الـــّنفس
ــة علــى جهــة متثّــل بــأمر عــام  ،أن تصــدر الفصــول باملعــاين اجلزئيــة ،ذلــك وتــردف باملعــاين الكلّي

مـــن دواعـــي تقـــدمي  )1(»أو اســتدالل الشـــيء مبـــا هـــو أعلــم منـــه أو حنـــو ذلــك ،علــى أمـــر خـــاصّ 
علـــى أّن الّتفصـــيل قـــد يتعـــّدى الّســـطرين إىل عـــّدة أســـطر، كمـــا قـــد يتّصـــل  ،أو تـــأخريهاملفّصـــل 

  .ن ينتشر يف مواضع متباعدةأبامل وقد ينفصل عنه ب
  )2( :الّتفصيل قول الشاعر-ومثال عالقة اإلمجال

                                                 
 . 295القرطاجّين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص )1(
 .43الّديوان، ص )2(
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الشــــاعر تعبــــريا جممــــال، يطلــــب فيــــه العاشــــق مــــن حبيبتــــه أن تأخــــذه حتــــت عينيهــــا  أورد
  لعبــــــة،أو  ،أو آيــــــة ،بــــــأن تأخــــــذه لوحــــــة زيتيــــــة )حتــــــت عينيــــــك(كفــــــى، مثّ راح يفّصــــــل تعبــــــريو 

ومل  .وغــريه ذلــك مــن الصــور الــيت ميكــن أن تفّصــل معــىن األخــذ حتــت عيــين احلبيبــة ،حجــراأو 
غايــة التفصــيل التوضــيح أو جمــّرد الّشــرح، بقــدر مــا ضــّمنها الشــاعر أبعــادا جتلّــت يف إيــراد  كــنت

ور بالوحدة والّنفي الّذي يدّل عليه إحلاح العاشق على الّذهاب مـع حمبوبتـه مل فالشع ؛اجلزئيات
وعلـى هـذا  ،يعكسه الّسطر األّول، بـل ترمجتـه األلفـاظ والتعـابري التفصـيلية يف األسـطر الالحقـة

األساس ميكن أن يتحّدد هدف الشاعر أو فكرته يف تعبري تفصيلي أكثـر مـن انبثاقـه مـن تعبـري 
  :جممل

  
  

  
  
بنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق تتبـــــّني حاجـــــة امـــــل إىل ربطـــــه بتفصـــــيالته، فيتحّقـــــق بـــــذلك و  

جديـدا ال يفهـم مـن امـل  معـىنتـربز االنسجام بني التعابري املة واملفّصلة يف وصلة داللية، 
  .مبفرده، وال يرتكز على املفّصل وحده

 إمجال           ُخذيين حتت عينيكِ 

 كوخ حسراتِ  خذيين لوحة زيتيًة يف

 تفصيل         سفر مأسايت من خذيين آيةً 

 البيت من حجراً . ..لعبة خذيين

 

تحــــــــــــــــت خــــــــــــــــذيين 

 عينيك

 لوحة زيتية يف كوخ حسرات

 سفر مأسايت من آيةً 

 البيت من حجراً . ..لعبة

 حبث عن الذات

 حبث عنها ولو بالذكريات

  رغبة يف جمرد الوجود
 رغبة يف البناء
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ين التفصـيلية، فـإّن أمثلـة وإذا كان املثال السابق قد جّسد تقّدم املعىن اإلمجايل عن املعـا
ل واجلزئيـــات عـــن الكّليـــات، أخـــرى قلبـــت الرتتيـــب الســـابق؛ فتقـــّدم فيهـــا التفصـــيل عـــن اإلمجـــا

  )1( :األسطر اآلتية ومثاله

                                                 
 .43 ،42 ،41، صاملصدر السابق )1(

 إمجال

صيل
تف

  

صيل
تف

  

 إمجال

  رأيتك أمس يف امليناء
  بال زاد..مسافرة بال أهل

  رأيتك يف جبال الشوك
  راعية بال أغنام

  مطاردة، ويف األطالل
  وكنت حديقيت وأنا غريب الّدار

  رأيتك يف خوايب املاء والقمح
  حمّطمة، رأيتك يف مقاهي الّليل خادمة

  ك يف شعاع الّدمع واجلرحرأيت
  ارنرأيتك عند باب الكهف عند ال

  معّلقة على حبل الغسيل ثياب أيتامك
  يف الّشوارع..رأيتك يف املواقد

  يف دم الّشمس...يف الّزرائب
  رأيتك يف أغاين اليتم والبؤس

  رأيتك ملء ملح البحر والّرمل
  خذيين أينما كنت

 خذيين كيفما كنت
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ـــزا واســـعا مـــن اخلطـــاب، يظهـــر ذلـــك يف احلمولـــة  شـــغلت ثنائيـــة اإلمجـــال والّتفصـــيل حّي
ال لكــّل األمــاكن الواقعيــة واملتخّيلــة الــيت الــذي يعــد إمجــا ،)أينمــا كنــت(يف تعبــري  ثبتــةالثقيلــة امل

فيهــا  عاشــت إّن الّتفاصــيل الّســابقة تشــّخص فضــاءات مأســاوية. وجــدت فيهــا حمبوبــة العاشــق
بل تنبعـث منهـا ضـغوطات نفسـية وينجـّر  ؛احملبوبة، وهي فضاءات ال تقرتن بدالالا املعجمية

ع الــدمع واجلــرح، يف دم الشــمس، يف شــعا يف (ولعــّل األمــاكن املتخّيلــة  .وراءهــا مــآس اجتماعيــة
خري دليل على ذلك، ويعضد هذا الّدليل الصـور واحلـاالت الـيت ارتسـمت ) أغاين اليتم والبؤس

قــائع حقيقيــة ميكــن أن يعيشــها أو يكابــدها و و  ااثفيهــا حمبوبــة العاشــق واّتســمت؛ إّــا متثّــل أحــد
مـن  .ليس بالضرورة أن جتتمع فيـه كّلهـاو ، املواطن الفلسطيين بفئاته املختلفة وأوضاعه املتشاة

ــــــــــــــــــــــــة ذكــــــــــــــــــــــــر اجلزئيــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــالل ذكــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــلّ تهنــــــــــــــــــــــــا    تأّكــــــــــــــــــــــــد أمهّي
يـا حملبوبتــه فى أّن العاشـق رغـم كـّل ذلـك يظـّل و مـا ميكـن أن يتعـّرض لـه املـواطن الفلسـطيين، علــ

خـذيين  (أو قضّيته، دائم اإلحلاح على احتضاا والّذود عنها؛ وليس أدّل على ذلـك مـن تعبـري 
، الــّذي أمجــل كــّل احلــاالت الّســابقة، فــنجم عنــه انســجام قــوّي يف جــزء كبــري مــن )فمــا كنــتكي

  .اخلطاب
  
  الخصوص-العموم .1-4

لغــرض يف الســياق يفيــد فيــه  ،يقصــد ــذه العالقــة إيــراد العــام بعــد اخلــاص أو العكــس
داللـــة أو كــأن يتضـــّمن اخلـــاص ، )1(اجلزئــي مزيـــد مزيـــة ال يفيـــدها الكلــّي أو العـــام علـــى إطالقـــه

  .إليضاحه أو جتّنبا للّتعميم أو رغبة يف الّتأكيد عن طريق اإلطناب قصدا ال يكفي العام
  )2( :فمن املعاين اليت وردت عاّمة مثّ خّصصها الشاعر قوله

                                                 
 .332-330ع البديع يف جتنيس أساليب البديع، صنز ينظر الّسجلماسي، امل )1(
 .44 - 43الّديوان، ص )2(
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ومل ..كانــت(لفلســطينية احملبوبــة علــى اإلطــالق  اال مقــرّ ثــجــاء الّســطر األّول مــن هــذا امل

بـل  دميومة صـفة الفلسـطينية لـدى احملبوبـة، بيـد أّن العاشـق مل يكتـف بـذلك يف إشارة إىل) تزل
مـــن خـــالل إبـــراز مـــواطن جتّلـــي تلـــك الّصـــفة يف  ،عـــان جزئيـــةمب ّصـــص هـــذا املعـــىن العـــام خيراح 

احملبوبـة؛ بادئــا بـالعينني والوشــم الـّداّلني علــى مجاهلــا، وتعّلقهـا بتقاليــدها وماضـيها، مثّ عــرّج علــى 
ّيــل إلينــا أنّــه يتحــّدث عــن معشــوقة أنّــه مســة مــن مســات فلســطينية احملبوبــة، وهنــا خيَُ  االســم مبّينــا

وخباّصــــة أّن الشــــاعر قــــد  ،يف إشــــارة ســــريعة إىل املوضــــوع الـــواقعّي للخطــــاب) فلســــطني(امسهـــا 
جعـل هـذه اآلمـال واآلالم مبثابـة دليـل و  ،أعقب كالمه باحلـديث عـن آمـال وآالم األرض احملتلّـة

  ).األحالم واهلمّ (فلسطينية يف  -أيضا -إىل وطنه؛ إذ إّن حمبوبة العاشق هي  على االنتساب
املنــديل (وبعــد هــذا كلّــه يأخــذ الّتخصــيص صــورة أكثــر دقّــة عنــدما يتعــّرض العاشــق إىل 

شــــف يف  تكبوصــــفها معــــامل تثبــــت الكيــــان الفلســــطيّين للمحبوبــــة، كيــــان يُ  )والقــــدمني واجلســــم
مثّ يأخـذ اخلطـاب  .)فلسطينية الكلمات والّصمت والّصوت(ه ونربته، وسكوا وداللت اكالمه

جمراه حنو العمومّية نسبيا؛ من خالل توسيع نطاق االنتساب ليمتّد مـع جـذور الّنشـأة ويسـتمّر 
ــاريخ )املــيالد واملــوت(معهــا حــّىت ايــة احلبيبــة  ، وبــني هــذا وذاك تشــرتك احملبوبــة واألرض يف الّت

  .واملصري

              ومل تزل..كانت  فلسطينيةً 
 والوشمِ  فلسطينيَة العينني

 االسمفلسطينية 

 فلسطينية األحالم واهلم 

 والقدَمني واجلسمِ  فلسطينية املنديل

 فلسطينية الكلمات والصمتِ 

 ينية الصوتِ طفلس

  امليالد واملوتِ  فلسطينية

 ختصيص

 عموم
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اب بـني الّتعمــيم والّتخصـيص إىل أّن يشـّكل تراكميــة دالليـة قوامهــا وهكـذا يـرتاوح اخلطــ
العموم واخلصوص، تتوّلد منها طاقة تصويرية يف اخلطاب، تتساند فيهـا املعـاين الكّليـة واجلزئيـة، 

  .فيتحّقق بذلك انسجام مقاطع اخلطاب
  

ريــق قواعــد شــكلية الــّرتابط الّرصــفي عـن ط فيهـا  يكـن اخلطــاب إذا جمــّرد بنيـة كــربى يتحّقــقمل -
إّن البحث يف الطبيعة الّداللية لأللفاظ واجلمل أظهر بعض العالقـات  متّس ظاهر اخلطاب؛ إذْ 

  .تّم يف اجلانب الباطين من اخلطاب، وال تكتسب وظيفتها إالّ بنظرة مشولية لهتالّيت 
القبلــــي، الوجــــود (الّداللــــة علــــى مســــتوى اخلطــــاب بتجاوزهــــا الّنســــيب لســــلطة الّنظــــام  تتميّــــز -

ب الوقـوف علـى الّداللـة حمـاورات جـاّدة ؛ حيث تطلّ ...)املعجم، الطبيعة االجتماعية، املنطقية
وبني الّداللتني املعجمية والّسياقية من جهـة  ،ومثمرة بني احملورين الّنظمي واالستبدايل من جهة

 أم أخــرى، وفضــال عــن هــذا وذاك مل تتخــّل داللــة اخلطــاب عــن مســتعمله ســواء أكــان مرســال
ويتبّني ذلك يف تأويل بعض الّرموز والّصـور أثنـاء اسـتبطان  ،متلقّيا وخباّصة يف اخلطاب الشعريّ 

 ،العالقــات الّدالليــة، هــذا الّتأويــل الــذي يتزّعمــه املتلقــّي يســتعني فيــه مبرجعيــة املرِســل وقصــديته
ال تنفصـم  ،خلطاب الشعريّ ا وغري ذلك ممّا جيعل العالقات الّداللية يف ااواملعرفة بالعامل وجتّلي

  .عن شروطه االّتصالية ومقتضياته الّسياقية
منوذجـا حيّـا لتفاعـل الوحـدات الّدالليــة أمثّــل  -"عاشـق مـن فلسـطني"-فاخلطـاب املعـين

وغـــري  ،بـــراز معـــىن مهـــّم أو فكـــرة رئيســـةإلعـــن طريـــق تعاضـــد الـــّدالالت املتماثلـــة  ،يف اخلطـــاب
ة للمرتادفات، مثّ إّن الّتضاد الـذي يـوهم بالتباعـد والتنـافر بـني ذلك ممّا يستنتج من الّنظرة الكليّ 

 ،بعضلـهـو يف احلقيقـة آليـة أخـرى السـتدعاء الـّدالالت بعضـها  ،األحداث والوقائع يف ظـاهره
وــذا يشــّكل الــرتادف والّتضــاد  .طة املالحظــةاويف اخلطــاب بوســ، يف الــذهن عــن طريــق التّــذّكر

وحــدات معجميــة صــغرى وتنتهيــان عنــد معــان مشوليــة وأفكــار  عمليتــني دالليتــني، تنطلقــان مــن
  .رخَ أُ أكثر عمقا، جتّسد توافق رؤى وتصادم 

اخلصـــوص، فيبـــدو أّمـــا متعّلقـــان أصـــال -الّتفصـــيل والعمـــوم-أّمـــا عـــن عالقـــيت اإلمجـــال
أســطر،  ةببنيــات فــوق مجليــة، لــذا مل يكــن غريبــا امتــداد العالقــات التفصــيلية ألكثــر مــن عشــر 
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ه املـــتفّحص بــتنأســطر مـــن اخلطــاب، وأكثــر مـــن ذلــك ي ةملعلومــات التخصيصـــية لبضــعوجتــاوز ا
وتفاعلهــا عــن طريــق التوافــق أو الّتقابــل أو الّتفصــيل أو الّتخصــيص  ،ة العالقــات الّدالليــةيــحلرك

  .إىل دورها يف فهم اخلطاب وتناميه الّداليل
 وجــدنا  ،رية مــع هــذه العالقــاتهنــا الّنظــر قلــيال إىل كيفيــة تعامــل الّلغــة الّشــعوإذا مــا وج

جــع عيــة بــني العالمــة الّلســانية واملرجــع؛ فالشــاعر صــنع لأللفــاظ مراقهــدما شــبه تــام للعالقــة الوا
نة إشـــارات تتجـــاوز يف أحيـــان كثـــرية قيـــود املعجـــم لتصـــنع وذوات منبثقـــة مـــن خطابـــه، ومتضـــم

  .دالالت إبداعية يسهم فيها املتلّقي بتأويله
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  ):الموضوع والبنية الكلية(بناء عالم الخطاب  -2

إىل  )Vandijk(تـــدعيما إلبــــراز اخلصوصــــيات الدالليــــة يف النصــــوص ســــعى فــــان دايــــك
مفهــوم البنيــة إال نــص مــا هــو  ةموضــوع أو تيمــ«تقــدمي تصــور مشــويل لبنيــات الــنص، زاعمــا أّن 

ـــة فـــإّن البنيـــة الكـــربى ترتكـــب ،الدالليـــة الكـــربى مـــن  وكمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة ألّي بنيـــة داللي
تتــآلف فيمــا بينهــا لُتحــدث معــان مشوليــة ال تتــأتى مــن جمــرد تتاليهــا، ولكــن تســتنبط  )1(»قضــايا

  .دُخل مقاصد املتكلمني وتأويالت املتلقنيوتَ  ،من تفاعلها مع الوحدات النصية
اقــرتح فــان دايــك بعــض اإلجــراءات الــيت تســاعد علــى حتصــيل البنيــة الكــربى يف الــنص، 

واالختزال واحلذف والتعميم، اليت من شـأا أن تُبقـي علـى البنيـة  وتتلخص يف عمليات الدمج
رتدد يف ربـط الـنص بقضـاياه ذاهبـا إىل أّن يّمث إّن فان دايك ال . الكربى واحملتوى الرئيس للنص

كونّــة مـــن أبنيـــة القضـــايا وأبنيـــة التتـــابع مـــع 
ُ
املعــىن الـــرئيس مرهـــون بتفاعـــل الوحـــدات الصـــغرى امل

  )2(.وحدات ختتص بالنصوص
بيــد أن هــذا الطــرح مل يســلم مــن معارضــة بعــض اللســانيني، الــذين رأوا يف ربــط الــنص 

لــذا يصــبح تصــور فــان دايــك غــري قــادر علــى . )3(بقضــاياه عائقــا أمــام دقــة التحليــل وموضــوعيته
ف بنياـا وتتنـوع لـوضع شروط وقواعد مسبقة ومطردة ملعاجلة كم هائل من النصوص، الـيت ختت

تناولـة ب )Broun & Yule(تج بـراون ويـول ويسـتن. مقاماـا
ُ
عـد عرضـهما لـبعض االقرتاحـات امل

النمــاذج حتديــدا  قأد للــنص ) (De.Beaugrandeأّن منــوذج دوبوكرانــد ،لبنــاء موضــوع الــنص
ـــه  هليكلـــة الـــنص ومتثـــيال حملتـــواه؛ ولعـــّل مرجـــع ذلـــك هـــو قيامـــه علـــى نظـــام شـــبكي، تتقاســـم في

  )4(.لبناء عامل النص العالقات النحوية والتصورية الدور

                                                 
، 1997، )دط(املغرب،  - أفريقيا الشرق، الدار البيضاء حممد العمري، نظرية األدب يف القرن العشرين، )1(

 .59 ،58ص
ديرت .وما بعدها 198تقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل، صاس -ينظر النص والسياق  )2(

 .48، صيوفهيفيجر، مدخل إىل علم اللغة النص
 .133 ،132ينظر براون ويول، حتليل اخلطاب، ص )3(
 . 140،141صينظر املرجع نفسه،  )4(
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ـــــى ذلـــــك يف نوعيـــــة  إّن النمـــــوذج الدوبوكرانـــــدي قـــــائم علـــــى االطـــــراد والشـــــمولية، يتجّل
اسـتطعنا إىل  العالقات وتعددها، لذا سنحاول اعتماده يف مقاربة موضوع اخلطاب املدروس ما

 تطبيق هذا النموذج علـى نصـوص طويلـة ظـاهرة مـن الوهلـة األوىل؛ صعوبةوتبدو . ذلك سبيال
كلمــا طــال الــنص وكثــرت تفاصــيله ازداد تعقــد الشــبكة التصــورية، ورغــم كــون هــذا مــن «حيــث

إالّ أنّه قد يكون يف الواقـع  ،شأنه أن جيعل عملية متثيل منوذج عامل النص أمرًا يف غاية الصعوبة
  )1(.»تفسريًا دقيقا لعدد كبري من العالقات التصورية املمكنة واملوجودة داخل النص

نمــاز مــا تاللــذين  واالستقصــاءمشــكل الطــول قــد وجــد أمامــه دقــة الوصــف وإذا كــان 
ـــــعر، طريقـــــة الشـــــبكة، فـــــّإن  هنـــــاك صـــــعوبة أكثـــــر خطـــــورة تتعلـــــق خبصوصـــــية املوضـــــوع يف الش  

فعــــامل اخلطــــاب الشـــــعري يبتعــــد بــــدرجات كثـــــرية مــــن حيــــث كثافـــــة املســــتحيل والالمعقـــــول  «
زئيــة أو الكليــة الــيت يســبح فيهــا اخلطــاب الشــعري واســتحالة املطابقــة بــني العــوامل اجل(واإلغــراب 

 )2(»عــن العــامل الــواقعي، ممــا جيعــل ضــبط موضــوعه أمــرًا يف غايــة الصــعوبة) وبــني العــامل الفعلــي
وخباصـــة أننـــا مل جنـــد الدارســـني العـــرب  ،ن لـــيس لنـــا بـــد مـــن تكييفـــه مـــع تصـــور دوبوكرانـــدكـــول

  )*( .اعتمدوه يف أحباثهم النصية
اخلطاب الذي حنن بصدد حتليله يف شـبكة واحـدة يبـدو ضـربا مـن على أّن حصر عامل 

لــذا ســنعمد إىل تقســيمه . وتشــابك مفاهيمــه) ســطر122(التكّلــف، نظــرا لطــول هــذا اخلطــاب
  .مقاطع بغية وصف أدق وحتليل أعمقشكل لى ع

  : 1المقطع  -
  َشوكٌة يف الَقْلبِ ُعُيوُنِك 

  ْعُبُدَهاأَ تُوِجُعِين و 
 يحِ وَأمحِْيها ِمَن  الر  

  غمُدها َورَاَء اللْيِل واَألْوجاِع أُْغِمُدَهاوأُ 
                                                 

 .141براون ويول، حتليل اخلطاب، ص)1(
 .282حممد خطايب، لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص )2(
منهم على سبيل املثال حممد خطايب يف حتليله لقصيدة فارس الكلمات الغريبة، وصبحي إبراهيم الفقي يف  )*(

  .كتابه علم النص بني النظرية والتطبيق
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َصابيحِ 
َ
  فـَُيشِعُل ُجْرُحَها ضْوَء امل

  ُدَهاغَ وَجيَْعُل حاِضِ◌رِي 
  )1(.ِحيو أَعز علي ِمْن رُ 

خاطَبــــة، وعليــــه ســــنحاول تشــــخيص هــــذا االرتبــــاط 
ُ
يبــــدو هــــذا املقطــــع برمتــــه متصــــال بعيــــون امل

  :بالشبكة الدوبوكراندية
  :تمثيلال -

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .41الديوان، ص )1(

 شوكة القلب

 توجع

 أعبد

 أحمي

 العاشق

 أغمد

 عيون

 الريح

 وراء

 الليل

 األوجاع
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← 

ae↓ 
co  

→ 

co  

→ it  
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  :تشري الرموز السابقة إىل: شرح الرموز -
cr :متحد املرجع مع..Co-referential :غـري أنـه  ،عالقـة بـني مفهـومني خمتلفـي احملتـوى الـذايت

  .حيدث أحيانا أن يستعمال لإلشارة إىل الشيء نفسه يف العامل النّصي
pa : جزء من...Form of :اته أو أجزائهتربط عنصر ما بأحد مكون.  
si :إفادة لـ..Significance of :تنطبق عندما يتم التعبري عن مفهومني بينهما عالقة رمزية.  
it :طة لـــاوســ..Instrument : تســتعمل عنــد مــا يكــون شــيء غــري متعمــد وســيلة حلــدث مــا أو

  .عمل ما
ae :كائن متأثر..Affected entity :ر فيـه كَ ذْ ل يُـهو الكائن الذي تغّري موقفه حبـادث أو عمـ

  .يطدون أن يكون مؤثرا أو وس
ag :مـؤثر يف..Agent of  تشــري إىل الكـائن الــذي لــه قــدرة علـى أداء عمــل وإحــداث تغيــري يف

  .لوال هذا الكائنأن حيدثا ما كان هلما  ،املوقف
ca :ــــ يُوجـــد الظـــروف  1إذا كـــان ح 2علـــة للحـــدث ح 1عـــد احلـــدث حيُ  :Cause of..علـــة ل

  .2الضرورية حلدوث ح
va :قيمة لـ..Value of  :تصدق على العالقات بني مفهوم ما ونسبة القيمة إليه.  
co :ظرف لـ..Containement of :تشري إىل العالقة بني كائن ما وكائن آخر يشتمل عليه.   
lo:1( .تربط كائن ما مبفاهيم ذات داللة موضعية(  
  :التعلــيق -

خاطَـمل يظهر حمـورا التخاطـب يف هـذا املقطـع،  -
ُ
ومـع . بوإمنـا دّل عليهمـا ضـمريا املـتكلم وامل

  مــــــؤثرا وفّعــــــاال علــــــى حنـــــــو اذلــــــك ارتبطــــــت جــــــّل املفـــــــاهيم والتصــــــورات مــــــا؛ فــــــاملتكلم بـــــــد
، يف حـني اكتفـت احملبوبـة بـالنظر مـن بعـد )أعبد، أمحـي، أغمـد(ما يثبته توايل األفعال الكالمية

  .هدون أن تكون هلا استجابة سوى ضرب العاشق يف قلب
، ونابـْت )القلب، حاضـري، روحـي( اتصلت باملتكلم عناصر عدة تتصل بذاته وإطاره العام -

والشـــاعر يف كـــل ذلـــك ُيســـِنُد إىل هـــذه الوقـــائع عدميـــة ). عيوـــا، جرحهـــا، غـــدها(عـــن احملبوبـــة 

                                                 
 .وما بعدها 207ينظر دوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، ص )1(
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عيونـــك شـــوكة يف القلـــب، (جتعـــل منهـــا كائنـــات ذات تـــأثري  وأدوارَ  التفاعـــل القصـــدي وظـــائفَ 
  ...).ضوء املصابيحيشعل جرحها 

 وميكــن القــول إّن الشــاعر يف املقطــع األول أراد أن يظهــر مــدى ُحّبــه للمخاطَبــة، حــب
 .ترمجته التضحيات اليت يبذهلا يف سبيل حمبوبة

   :2المقطع  -

  قاء العني بالعنييف لِ  ،، بعد حنيىنسوأَ 
 ّ◌ا، وراء الباب، اثننيبأنا مرة كن  

  كالمك كان أغنية
  نشادوكنت أحاول اإل

  ولكّن الشقاء أحاط بالشفة الربيعية
  كالمك، كالسنونو، طار من بييت
    )1( .فهاجر باب منزلنا، وعتبتنا اخلريفية

                                                 
 .41الديوان، ص )1(
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  :التمثــيل -

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

op ↑ 

po  

→ 

ti  

→ 

ti  

← 
cg 

 حين أنسى ←

 العين العين

 كّنا الباب اءور 

 اثنين

 العاشق

 المحبوبة

 كان

 كالم

 اإلنشاد أحاول كنت أغنية

 الربيعية الشفة أحاط اءقالش

 طار السنونو

 المنزل باب

 الخريفية العتبة

 هاجر

 لقاء

 البيت

pa ↑ 

rc  

→ 
ae  

← 

sp  

ae  

 
lo 

→ 
lo 

→ 

sp  

ti  
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cr  
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  )1( :شرح الرموز
ti :زمـان لــ..Time of:  تـربط كـل ختصيصـات

  .سيبالزمن املطلق أو الن
lo :مكان.  

pa :جزء.  rc :تكـــرار لــــ..Recurrence of:  عالقـــة بـــني
مـــريت ورود للمفهـــوم نفســـه يف عـــامل نـــص مـــا، 
ولكــــــن دون شــــــرط اإلحالــــــة إىل كــــــائن واحــــــد 

  .بعينه
ae :كائن متأثر.  sp :ختصــيص لـــ.. Specification of : تقــوم

  .بني القسم األعم وقسم فرعي منه
cr :متحد املرجع.  co :ةظرفي.  
ag:كائن مؤثر.  eq:مســـاٍو لــــ..Equivalent to:  تنطبـــق علـــى

  .عالقات التساوي والتشابه والتطابق
vo : ة لـــادإر ..Volition of:  تــربط الكائنــات

ة أو ادنشـــــــطة املعـــــــربة عـــــــن إر ذات احلـــــــس باأل
  .رغبة

op:مضــــــــاد لـــــــــ..Opposed to:  عكــــــــس
  .التساوي

  :التعليق -

للمقطع الثاين هو شبه غياب للمؤثرات، مما اسـتتبعه  أّول ما يالحظ يف شبكة املفاهيم
ويف مقابـــل هـــذا تـــربز التفصـــيالت الـــيت أّدت إىل طـــول اجلمـــل الشـــعرية . فعـــال الكالميـــةقلـــة األ

) ti, lo, co(سـبيا، وإضـفاء حركيـة سـردية معّينـة جسـدا العالقـات الزمانيـة واملكانيـة والظرفيـةن

حــــني، الربيعيــــة، (والتحديــــدات الزمانيــــة مثــــل ،)اكــــان، كنــــت، ُكنّــــ(مــــن خــــالل الفعــــل املســــاعد
ـــخ تعلُــــَق ) البـــاب، البيـــت، املنـــزل(أّمـــا العالقـــات املكانيـــة فمثلتهـــا مفــــاهيم ،)اخلريفيـــة الـــيت تُرس

املنـزل، /احملبـوب، البيـت /كالم( العاشق بوطنه واحلنني إىل االستقرار، وتوّلت العالقات الظرفية
  .هومي للمقطعتعميق البناء املف) العتبة/الباب

                                                 
 .وما بعدها 207دوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، ص)1(
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وعلـــى الـــرغم مـــن أّن العاشـــق الفلســـطيين ظـــل يغـــازل احملبوبـــة يف كالمهـــا بعـــد أن تغـــّزل 
إالّ أّن )أحـــاول اإلنشــاد، الشــقاء أحــاط بالشــفة الربيعيـــة(بعيوــا، ويبقــى يف كــل ذلــك مضــحّيا

الشـــاعر يف هـــذا املقطـــع اســـتخدم ضـــمري الـــنحن يف التفاتـــة أســـلوبية ودالليـــة ُتشـــري إىل تقاســـم 
  ).املنزل والعتبة(العاشق بعض الثوابت مثلو  ةحملبوبا

  

   :3المقطع  -

  وراءك، حيث شاء الشوق
  وانكسرت مرايانا
  فصار احلزن ألفني

  ومللمنا شظايا الصوت
  مل نتقن سوى مرثية الوطن

  زفهاعوفق سطوح نكبتنا، سن.سنزرعها
  وأحجار..ألقمار مشوهة
  نسيت يا جمهولة الصوت..ولكّين نسيت

   )1( .صدأ اجليتار أم صميترحيلك أ
  

  

                                                 
 .41الديوان، ص )1(
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  :التمثيــل -

  

 ك وراء

 الشوق شاء حيث

 نا المرايا انكسرت

 ألفين الحزن صار

 الوطن مرثية سوى لم نتقن

 المحبوبة

 العاشق

 سنزرع

 سطوح وفق جيتار صدر

 معا

 نا

 سنغرق

 مشوهة أقمار

 أحجار

 الصوت مجهولة نسيت

 ك الرحيل

 ي صدمت

 الجيتار أصدأ

 النكبة

lo 
← 

vo 
← 

it 
← 

po 
← 

ca 
← 

lo 
 

sp 
� 

lo 
→ 

cr 
� cr 

� 

ti 
← 

qu 
← 

sp 
← 

sp 
← 

ae 
← 

ag 
← 

ag 
 

ae 
← 

ae 
 

lo 
← 

lo 
← 

st↓ 

cr 
� 

ae 
 

ag 
 

cr 
→ 

lo 
 

pa 
← 

pu 
 

pu 
 

st 
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cg 
← 

ae 
 

st 
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st 
← 

ag 
← 

ag 
← 

ae 
← 

cr 
→ 

cr 
→ 

st 
→ 

ae 
← 

ae 
← 
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  )1( :شرح الرموز -

lo :مكان.  vo:إرادة أو رغبة.  
sp :ختصيص.  cg:علم بـ..Cogntion of : تربط الكائنات ذات

  .احلواس بالعمليات اإلدراكية العقلية
ca:علـــة لــــ..Cause of: علـــة  1يعـــد احلـــدث ح

يُوجـــــــــد الظـــــــــروف  1إذا كـــــــــان ح 2ح للحـــــــــدث
  .2رورية حلدوث حالض

qu: كميـــــة مـــــن..Quantity of:  تـــــربط هـــــذه
العالقـــة بـــني كـــائن مـــا ومفهـــوم العـــدد أو احلـــد أو 

  .املدى أو القياس
ag :كائن مؤثر.  ae :كائن متأثر.  
cr :متحد املرجع.  lo :مكان.  
pa :جزء.  st:حالة.  
pu:غـــرض لــــ..Purpose of :2يعـــُد احلـــدث ح 

ط خطـــ 1حإذا كـــان فاعـــل  1غرضـــا للحـــدث ح
  .2للوصول إىل ح 1لالستعانة باحلدث ح

  

  :التعليق -

يســتمر التخصــيص يف املقطــع الثالــث عــرب إيــراد التحديــدات الزمانيــة واملكانيــة، غــري أّن 
 ،هـذا املقطـع يأخـذ بعــًدا شـعريا عنـدما تنصــهر بعـض الوقـائع املاديـة واملعنويــة مـع بعضـها بعــض

مثّ إّن بعض احلـاالت ). الشوق وانكسرت مراياناوراءك، حيث شاء (لتشغل فضاءات شعورية 
حنـــــن، /النكبـــــة(د إىل األشـــــياء يف عـــــامل اخلطـــــاب تبـــــدو غـــــري معهـــــودة بالنســـــبة هلـــــا، الـــــيت ُتســـــنَ 

حبثـا  ،د التـأليف بينهـايـل إلينـا أن الشـاعر قـد تعّمـخيُ ، و )احملبوبـة/أقمـار، جمهولـة الصـوت/مشوهة
  .اجلملة الشعرية عن أصالته يف الكتابة وملسته يف صناعة حمتوى

                                                 
 .وما بعدها 207دوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، ص )1(
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  : 4المقطع  -

 رأيُتك أمِس يف امليناءْ 

 زادِ  بال.. مسافرة بال أهل

 ركضُت إليِك كاأليتاُم،

 :أسأل حكمة األجداد

 اخلضراءْ  ملاذا ُتسحُب البيارة

 إىل سجن، إىل منفى، إىل ميناءْ 

 وتبقى، رغم رحلتها

 ،األمالح واألشواقْ  روائح ورغمَ 

 ؟تبقى دائماً خضراءْ 

 :كتب يف مفكريتوأ

 وأكرُه امليناء .ُأحب الربتقال

 :وأَردف يف مفكريت

 على امليناء

 شتاءْ  وكانت الدنيا عيونَ . وقفتُ 

  )1( !وخلفي كانت الصحراءْ . وقشر الربتقال لنا

                                                 
 .41،42الديوان، ص )1(
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  :التمثـــيل -
 

  

↑ rc 

 الخضراء

 بال زاد

 أمس المحبوبة

 الميناء

 مسافرة

 ك

 بال أهل

 رأيت

 ركضت
 العاشق

 أردف أكتب

 المفكرة
 أحب

 األيتام

 األجداد حكمة

 أكره

 البيارة تسحب البرتقال لماذا

 ميناء الميناء
 منفى

 سجن

 توقف

 الميناء

 الدنيا كانت

 شتاء عيون

 ي خلف الصحراء كانت
 قشر

 لنا البرتقال

 الرحلة رغم تبغي

 حروائ

 األمالح

 خضراء دائما

 األشواق

 أسأل

ae 
← 

ti 
� 

ae 
� 

lo� 

sp 
 

sp 
� 

op↑ 

eq↓ 
cg ag � ag 

pu↑ 
em 

ae↓ 

em↓ 

ae↓ 

� lo pa↑ 
co 
← 

ae 
← 

ae 
← 

at 
← 

� lo 
� lo 

� lo 

mo 
← 

ae   

ae 
← 

� sp 

cr↑ 

st 
 

rc 
← 

rc 
← 

lo↓ 

lo↓ ae 
← 

 sp 
 ti 

ae 
← 

�  
ti 

it↓ 
st 
← 

lo 
← 

ti 
→ 

lo 
← 

po 
← 

pa↓ 
� cr 

cr 
 �  
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  )1(:شرح الرموز -

ap : اســتبطان لـــApperception of:  تــربط الكائنــات ذات
ت تتوحـــــد فيهـــــا املعرفـــــة مباشـــــرة مـــــن خـــــالل احلـــــواس بعمليـــــا

  .احلواس

ae :كائن متأثر.  

cr :متحد املرجع.  ti :زمان.  
lo :مكان.  st :حالة.  
sp :ختصيص.  ag :كائن مؤثر.  

em :عاطفة لــ..Emotion of:  تسـتعمل عنـد حـاالت اإلثـارة
  .أو االكتئاب

st :حالة.  

pa :جزء.  eq :مساو.  
cg :علــم بـــ..Coogntion of:  تــربط الكائنــات ذات احلــواس

  .بالعمليات اإلدراكية العقلية
pu :غرض.  

co :ظرف.  at :صـــفة لــــ..Attribute of: 
تــــربط كــــائن مــــا حبالــــة مميــــزة أو 

  .ذاتية له
mo :حركــة لـــ..Motion of:  تــدل علــى تغيــري الكــائن ملكانــه

  .كرت أماكن االبتداء أم مل تذكرسواء ذُ 
Rc :تكرار.  

it :طةاوس.  po: ملك.  
  : التعلــيق -

العاشق والبيارة واحملبوبة تلكم هي الُعقد العالقية الرئيسة يف املقطع الرابع، فقـد تنوعـت 
على حركة تغيري العاشق ملكانه، وعّرب فعـال ) ركضت(األفعال املرتبطة بالعاشق؛ حيث دّل فعل

ن عــ) ب، أكــرهأحــ( عــن عمليــة إدراك بــاحلواس والعقــل، يف حــني أفصــح فعــال) رأيــت، أســأل(
سـهم يف تنظـيم أمكامن ومواقف عاطفية جتاه بعض األشياء، وهذا التصـنيف املعنـوي لألفعـال 

                                                 
 .وما بعدها 207صإلجراء، دوبوكراند، النص واخلطاب وا )1(
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الـيت  "اليـاء"ومثالـه كـذلك . املعلومات يف اخلطاب عـن طريـق جدولـة مفهوميـة للفئـات النحويـة
كـــرة املفويف نســـبة . ك املـــتكلم للمفكـــرةلـــودلـــت علـــى عالقـــة متََ  ،اتصـــلت بلفـــظ املفكـــرة بنويـــا

  :لشاعر وجهانل
بوصفه شاعرا فلسطينيا ميتلك حّسا إبـداعيا ويـدافع عـن قضـية  ؛مكانة الكتابة لدى العاشق -

  .مصريية
مـــن جـــذوره الفلســـطينية، ولـــيس مـــن قـــوى خارجيـــة أو ضـــغوطات  عدفاعـــه عـــن القضـــية نـــابِ  -

ســــان فالشـــاعر اســـتخدم املفكـــرة لـــداللتها علـــى تلـــك الُكرّاســـة املتضـــمنة قناعـــات اإلن. حزبيـــة
 بوصفه مواطنا فلسطينيا يعيش ما يكابده مواطنوه ويتطلع إىل ما يرنـون إليـه ،وتطلعاته احلقيقية

 ).وقشر الربتقال لنا(

تعـددت األمكنــة  ،أّمـا البيـارة الـيت استفسـر عنهـا العاشـق، فقــد مثلـت قطبـا عقـديا ثانيـا
دون أن تـُـَؤثّر ) ُتسـحبُ (َمـًة ، اليت مّرت ـا ُمْرغَ )ميناء، دائما/ منفى/ سجن(وتعاقبت األزمنة 

  .على مالزمتها لصفة االخضرار
ويبدو أن هاجس اهلروب االضـطراري أو السـفر اإلجبـاري َميُـس كـذلك احملبوبـة، ولـيس 

  ).بال زاد/ بال أهل(أدّل على ذلك من ختصيص هذا السفر بكونه 
  :5المقطع  -

 الشوك رأيُتِك يف جبال

 راعيًة بال أغنام

 ...األطالل مطاَردًة، ويف

 الّدار وكنت حديقيت، وأنا غريب

 أدق الباب يا قليب

 ...على قليب

  !واألحجار يقرم الباب والشّباك واإلمسنت

 رأيتِك يف خوايب املاء والقمحِ 

 الليل خادمةً  رأيتك يف مقاهي. حمطمةً 
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 )1(.رأيتك يف شعاع الدمع واجلرحِ 

 :التمثــيل -

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .42الديوان، ص )1(

 

 ك

 بال أغنام راعية الشوك جبال

 مطاردة
 األطالل

 الحديقة كنت

 المحبوبة

 العاشق رأيت

 خوابي الماء غريب الدار

 القمح

 محطمة

 الليل مقاهي

 خادمة

 شعاع الدمع

 الجرح

 القلب

 أدق الباب القلب

 الباب يقوم

 الشباك

 االسمنت

 األحجار

ag
 

ag
 

ag
 

ag
← 

sp
← 

sp
 

lo  ↓  

st
← 

lo 
← 

sp 
← 

re 
→ 

ae 
← 

co 
→ 

ae 
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rc 
� 

ae 
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st 
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sp 
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sp 
← 

sp 
 

st 
 

ap 
← 

ae 
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lo 
 

ae 
← 

po 
→ 

lo 
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sp 
← 

sp 
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st 
� 

� 
st 

�Lo 

cr↑ 

ag 
← 

ti 
← 

rc 
→ 
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  )1( :موزشرح الر  -

ap :استبطان.  ae :كائن متأثر.  
cr :متحد املرجع.  lo :مكان.  
sp :ختصيص.  ti :زمان.  
Po :ملك.  co :ظرف.  
ag :كائن مؤثر.  Rc :تكرار.  
re:غـرض لــ..Reason of: إذا   2سـببا للحـدث ح 1يعـُد احلـدث ح

  .1قد استجاب عقليا للحدث ح هأو موجود 2كان فاعل ح
  

  :التعلــيق -

التمثيـــل الشـــبكي للمقطـــع أّن احلـــاالت الـــيت أســـندت إىل احملبوبـــة واألمكنـــة الـــيت  أظهـــر
هــذه األمكنــة  يــدّل علــى ذلــك متــايزُ . عليهــا، وليســت صــفات مالزمــة هلــا وجــدت فيهــا طارئــةٌ 

ه لرؤيتهـا مـن جهـة وتأكيدُ  ،الشاعر على استغرابه منها ارُ ر لك احلاالت من جهة، وإصتوتباين 
   .أخرى

ة والضــبابية بعــًدا ثانيــا عنــدما يــتم التخصــيص يف بعــض األســطر الشــعرية وتأخــذ الغرابــ
  :على حنو ما هو ممّثل يف اجلدول اآليت

 تخصيصه المكان تخصيصها الحالة العنصر

  احملبوبة

  الشوك  جبال  بال أغنام  راعية
  ..  ..  ..  مطاردة

  ..  األطالل  ..  ..
  الليل  مقاهي  ..  خادمة

  والقمح املاء  خوايب  ..  ةمحمط
  الدمع واجلرح  شعاع  ..  ..

  
                                                 

 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، )1(
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 وعلى الرغم من حقارة احلاالت اليت ُنسبت إىل احملبوبة، وسلبية األمكنة اليت رآها فيها
، يُعلــن الشــاعر انتســاا لــه عنــد مــا جيعلهــا إحــدى ممتلكاتــه اجلميلــة عــرب ربطهــا بيــاء العاشــق 
ــــــــــت حــــــــــديقيت(املــــــــــتكلم ــــــــــع شــــــــــهيًدا  ،)وكن ــــــــــه ألرضــــــــــهويف هــــــــــذا ليكــــــــــون اجلمي   علــــــــــى وفائ

ه يعاين ما تعاين منه احملبوبة؛ فهو كذلك فالشاعر ال ينسى أبدا أنّ ). األرض-احلديقة/ احملبوبة(
  ).غريب الدار(

  

  :6المقطع  -

 ..بصدري وأنِت الرئة األخرى

 ..أنِت أنِت الصوُت يف شفيت

  !وأنِت املاء، أنِت النار

 عند النار.. رأيتِك عند باب الكهف

 أيتامك ًة على حبل الغسيل ثيابَ ُمَعلقَ 

 ..يف الشوارع.. رأيتك يف املواقد

 الشمسِ  يف دمِ .. يف الزرائب

 !رأيتك يف أغاين اليُتم والبؤسِ 

  )1(.رأيتك ملء ملح البحر والرملِ 

                                                 
 .42الديوان، ص )1(
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  :التمثـيل -

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 األخرى الرئة

 العاشق الصدر

 أنت المحبوبة

 الشفة الصوت

 النار

 الماء

 ك رأيت

 ارنال

 الكهف باب

 الغسيل حبل لقةعم

 األيتام ثياب

 اليتم أغاني

 البؤس

 البحر ملح ملء

 الرمل

 األرض جميلة كنت

 األطفال

 الفل

sp 
← 

lo  
← 

pa 
← 

pa 
� si 

� 

si 
� 

cr 
→ 

si 
 

si 
 op ↓ 

ap � 

ae 
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lo 
 ← 

pa 
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lo  

st  
lo 
 ← 

sp 
← 

 ae  
  co 

← 
lo 
← 

sp 
← 

eq↓ 
 

ti↓ 
 

ae 
←  

  

su 
←  

  

sp 

op↓ 
 ae  

  

ae 
←  

  

eq 
←  

  

 eq  
  

eq   
  

lo 
 

po 
← 

cr 
→ 
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  )1( :شرح الرموز  -

cr :متحد املرجع  si :إفادة. 

sp :ختصيص. lo :مكان. 

op :مضاد.  pa :جزء.  
ap :استبطان.  ae:كائن متأثر.  
st :حالة.  co :ظرف. 

eq :مساو.  ti :زمان  
su :مادة Substance Of  تشري إىل العالقة بني كـائن مـا واملـواد الـيت يتكـون

  .منها
po :ملك  

  :التعلــيق -

مس، علـى أّن العاشـق يف يستمر املقطع على الوترية نفسها اليت سار عليها املقطع اخلـا
 جــزءا منــه دهاهــذا املقطــع يُعّمــق إحساســه جتــاه احملبوبــة حــني ال يعــدها شــيئا ميلكــه، ولكــن يعــ

املـــاء، /أنـــت( أو شـــيئا ال غـــًىن عنـــه ،)الصـــوت يف شـــفيت/ الرئـــة األخـــرى بصـــدري، أنـــت/أنـــت(
وجتســيد  ، وهــذه العالقــات الرمزيــة الــيت وظفهــا الشــاعر عملــت علــى جتســيم شــعوره)النــار/أنــت

يف )مجيلــة( احلــاالت الــيت تكابــدها احملبوبــة ومكانتهــا الرفيعــة لــدى العاشــق تظــلوبــْني  ،إحساســه
، هـــذه العناصــر الـــيت ارتبطــت مـــع احملبوبـــة )األرض، األطفــال، الفـــل(أســوء أحواهلـــا، مثلهــا مثـــل

  .طة عالقة التشابهابوس
  

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، )1(
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   :7المقطع  -

 :وأُقسم

 منديال رموش العني سوف ُأخيط من

 ش فوقه شعراً لعينيكِ وأنق

 ..ترتيال حني أسقيه فؤاداً ذاب وامسا

 ..ميد عرائش األيكِ 

 :والُقَبلِ  الُشَهَداء من سأكتب مجلة أغلى

 "!ومل تزلِ . فلسطينيًة كانتِ "

 األعاصريِ  فتحُت الباب والشباك يف ليل

  على قمٍر تصلب يف ليالينا
 !دوري: وقلُت لليليت

 ..والسورِ  وراء الليل

  )1( .وعد مع الكلمات والنورِ  فلي

                                                 
 .43 ،42الديوان، ص )1(
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  :التمثـــيل -

  

 الباب فتحت

 الشباك

 األعاصير ليل

co 

ag 
← 

ae 
← 

ae 

ti 
sp 
← 

 أقسم

co 
→ 

 العاشق

 رموش

 سوف أخيط

 العين

 منديال

 المحبوبة

 ك

 أنقش فوق شعًرا العين

 شعًرا حين

 أسقي اسما فؤاد ذاب ترتيال

 سأكتب

 يمد  عرائش األيك

 جملة أغلى

 فلسطينية

 الشهداء

 القبل

 كـانت

 لم تزل

it 

cm 
← 

ag 
← 

ae 
← 

cr↑ 

pa↑ ae↓ 
pu 
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ag 

lo 
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lo 
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 ti 
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  )1( :شرح الرموز -
cm:اتصــــــال..Communication Of  تــــــربط الكائنـــــــات ذات احلـــــــس

   .أو الناقلة هلا باألنشطة املعربة عن االدراكات
co :ظرف 

it:طةاوس  ag:كائن مؤثر  
ae:كائن متأثر lo:مكان 
pu:غرض pa:جزء 
cr:ملرجعمتحد ا ti:زمان 
ca:علة sp:ختصيص 
va:قيمة eq:مساو 
st:حالة rc :تكرار  
  :التعلــيق -

فــت األفعــال يف هــذا املقطــع بشــكل ملحــوظ، وكّلهــا مرتبطــة بــاملتكلم، ممــا أفضــى تتكا
إىل تقريــر أحــداث وأفعــال  ،إىل تغــّري ســري القصــيدة مــن ســردية املشــهد الــذي يصــف املخاطبــة

 ، ليؤثر ا على عناصر معيّنة)ش، أسقي، سأكتب، فتحت، قلتقنأقسم، أ( صنعها العاشق
يـنجم عنـه تالقحـات دالليـة تتولـد  منهـا ف ،)منديال، شعرا، امسا، فؤاًدا، مجلة، الباب، الشباك(

  .عب باأللفاظالتصوراً جديدة أساسها ال

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، )1(

 الليلة يا قلت

 ي دور وراء

 وعدٌ  لي

 الليل

 السور

 الكلمات

 النور

cm 
← 

cm 
← 

co 
→ 
Rc 
→ 

ag 
← 

↑cr ag↓ 

lo 
→ 

ti 
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lo� 

ca 
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st 
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 ...وأنِت حديقيت العذراءُ    :8المقطع -

 أغانينا ما دامت

 سيوفاً حني نشرعها

 ...أنِت وفية كالقمحو 

 أغانينا ما دامت

 مساداً حني نزرعها

 وأنت كنخلة يف البال،

 وحطّابِ  ما انكسرْت لعاصفةٍ 

 وما جزت ضفائَرها

 ...وحوُش البيد والغابِ 

 خلف السور والبابِ  ولكين أنا املنفي 

 ُخذيَين حتت عينيكِ 

 خذيين، أينما كنتِ 

 كنتِ  خذيين، كيفما

 وجه والبدنِ أرد إيل لون ال

 وضوء القلب والعنيِ 

 واللحنِ  وملح اخلبز

 !وطعم األرض والوطنِ 

 ُخذيين حتت عينيكِ 

 كوخ حسراتِ  خذيين لوحة زيتيًة يف

 سفر مأسايت من خذيين آيةً 

 البيت من حجراً ... لعبة خذيين

 ليذكر جيلُنا اآليت

)1(. !مساربه إىل البيتِ 

                                                 
 .43،44الديوان، ص )1(
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 أنت

 الحديقة

 وفية

 نخلة

 القمح

 ي

 العذراء

 نـا ا�غاني دامت ما

 سيوفا

 ادسما

 حين

 نشرع

 عرنز

 ھـا

 البال

 ما انكسرت
 عاصفة

 خطاب

 البيد

 الغاب

 وحوش ھــا الضفائرما جّزت 

 العاشق

  يالمنف

 أخذ

 أردّ 

 حبوبةالم

 خلف
 السور

 الباب

 ي نتأ

 ي

 ملح طعم

 ا�رض الوطن الخبز اللحن

 ملح

 الخبز اللحن

 ضوء

 القلب العين

 لون

 الوجه

 تحت

 أينما

 كيفما

 لوحة

 كوخ

 آية

 لعبة

 ارحج

 ك العينين

 كنت

 زيتية

 حسرات

 ي المأساة سفر

 البيت

 البيت ھـ اربالمس ا;تي نـا الجيل يذكر

 البدن
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 :التمثـــيل
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  )1( :شرح الرموز -
si:إفادة  co :ظرف 
st:حالة  it: طةاسو  

po:ملك  pa:جزء 
cr:متحد املرجع  cm:اتصال  
ti:زمان  ag:كائن مؤثر  
at:صفة sp:ختصيص  
eq:مساو  su:مادة  
lo:مكان  Rc:تكرار  
ae:كائن متأثر  pu:غرض  
vo:إرادة أو رغبة cg:علم  

  :التعلـيق -

يف املقطـــع الثـــامن؛ ال يـــزال التشـــاكل والتشـــابه قـــائمني يف القصـــيدة، وقـــد بلغـــا أشـــدمها 
وأراد العاشـق ) حديقة، قمحـا، خنلـة( حيث تعلقا بطريف التخاطب على سواء، فكانت احملبوبة

بيـــد أّن الشـــاعر هاهنـــا مل يـــرتك التشـــبيه والرتميـــز علـــى ). لوحـــة، آيـــة، لعبـــة، حجـــرا(أخـــذه تأن 
أو خنلـة وكـون  عنانه، بل قيده بشرط زماين حينا على حنو ما ربط فيه بـني كـون احملبوبـة حديقـة

األغـــاين ســـيوفا أو مســـاًدا، وبغايـــة مرجـــوة حينـــا آخـــر علـــى حنـــو مـــا ربـــط فيـــه بـــني َأْخـــِذ احملبوبـــة 
  .ر اجليل اآليت طريقه إىل البيتك ذَ وتَ  ،العاشق حجرًا

قطع على رغبـة ملحـة مـن الشـاعر يف اسـرتداد صـورته احلقيقيـة، هـذه األخـرية وحيتوي امل
تتفــرع منهــا مثانيــة أخــرى، تتعــالق فيمــا ) ن، ضــوء، ملــح، طعــملــو ( تشــتمل علــى أربعــة مفــاهيم

 .بينها عن طريق االشتمال والتقابل

 والوشمِ  فلسطينيَة العينني  :9المقطع  -

 االسمفلسطينية 

 فلسطينية األحالم واهلم 

 والقدَمني واجلسمِ  فلسطينية املنديل

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، )1(
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 فلسطينية الكلمات والصمتِ 

 ينية الصوتِ طفلس

 د واملوتِ امليال فلسطينية

 محلُتك يف دفاترَي القدميةِ 

 نار أشعاري

 أسفاري محلُتك زادَ 

 :وبامسك، صحُت يف الوديانْ 

 أعرفها!.. خيوُل الروم

 !امليدان وإن يتبدل

 ..ُخُذوا َحَذراً 

 على الصوانْ  الربق الذي صكته أُغنييت من

 أنا زيُن الشباب، وفارس الفرسانْ 

 .األوثانْ  وحمطم. أنا

 الشام أزرعها حدود

 !قصائد تطلق العقبان

 :باألعداءْ  وبامسك، صحت

 كلي حلمي إذا منت ياديدانْ 

 فبيض النمل ال يلد النسور

 ..األفعى وبيضُة◌ُ 

 !خيىبء قشُرها ثعبانْ 

 أعرفها..خيول الروم

 أين وأعرف قبلها

 )1(. !أنا زيُن الشباب، وفارس الفرسان

                                                 
 .44الديوان، ص )1(
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  :التمثـيل -

 الھم 

 ا�ح=م

 ا<سم

 الوشم

 العينين

 القدمين المنديل

 الجسم
 الكلمات

 الصمت

  الصوت

 الموت

 فلسطينية

 المخاَطبة

 القديمة ي الدفاتر

 ا�شعار نار

 ا�سفار زاد

 حملت العاشق

 الوديان اسم

 صحت
 الروم خيول أعرف

 زين

 الميدان يتبدل

 و أخذ ھـ صكت الذي البرق حذرا

 ا�غنية ي الصوان

 الشباب

 الفرسان فارس

 ا�وثان

 محطم

 ا�وثان

 ك اسم

 صحت ءا�عدا

 أكل

 ي

 ديدان ما نمت ي اللحم
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op 
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  )1( :زشرح الرمو  -

at:صفة  po :ملك  
op:مضاد  ti:زمان  
pa:جزء  sp:ختصيص  
cr:متحد املرجع  it:طةاوس  
ae:كائن متأثر cm:اتصال 

ag:كائن مؤثر cg:علم 

co:ظرف mo:حركة 

lo:مكان  vo:إرادة أو رغبة  
re:سبب in:مثال  
va:قيمة  en:متكني  
rc:تكرار  su:مادة  

  :التعليق -

 بإثبــــات صــــفة الفلســــطينية علــــى عــــدة أشــــياء وأحــــداث، فتــــتح هــــذا املقطــــع األخــــرياُ◌ُ 
بــــة علــــى عــــدة أوجــــه عالئقيــــة، فمنهــــا مــــا هــــو مــــرتبط تتجــــاذب وتتالقــــى يف ارتباطهــــا باملخاطَ 

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، )1(

 النمل بيض النسور دل< ي

 ھا قشر ا�فعى بيضة ثعبان يخبئ

 خيول أعرف

 ھا

 الروم

 أنا

 زين

 فارس

 الشباب

 الفرسان
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، وكثــري منهــا يتعلــق باحملبوبــة )املنــديل ،اجلســم /القــدمني-العينــني( باحملبوبــة علــى اجلزئيــة وامللكيــة
ســـــم، األحـــــالم، اهلـــــم، الكلمـــــات، الصـــــمت، الوشـــــم، اال( عـــــن طريـــــق االشـــــتمال أو الظرفيـــــة

  ".فلسطينية"، وجتتمع هذه وتلك يف كوا )الصوت، امليالد، املوت
والعاشــــق يبــــدو مصــــرّا علــــى انشــــغاله الكامــــل مبحبوبتــــه، وخباصــــة بعــــد أن قرــــا بصــــفة 

الشـــاعر  اهتمـــام، بـــل يرتســـخ )نـــار أشـــعاري(مالزمـــة لـــه وفّنـــا مقدســـا لديـــه؛ إـــا الثـــورة والشـــعر
ــــا وينك

ّ
  لزامــــا تر اصــــ تلــــك الســــفريات. علهــــا مالزمــــة لــــه يف ســــفرياتهجيشــــف صــــدق شــــعريته مل

  .يف حياة الشاعر
إذ يُعلــن العاشــق علمــه وإدراكــه خليــول الــروم يف ســابقة،  ؛مث يأخــذ املقطــع منحــى آخــر

  كلـــــوهـــــو إذ يتــــذكر ذ. وخربتـــــه يف املعــــارك ،أراد أن يــــربز مــــن خالهلـــــا قِــــدم الصـــــراع يف أرضــــه
يـــول خباضـــي، وإمنـــا ليكـــون قويـــا يف حاضـــره، لـــذا وّســـع معرفتـــه املإىل اهلـــروب إىل ال يتوســـل بـــه 

بغــض النظــر عــن  -بــل إّن الشــاعر . يف إشــارة علــى دميومــة املعرفــة) وإن يتبــدل امليــدان(الــروم 
  ).زين الشباب وفارس الفرسان(يعرف من ذاته أنّه  -انتصارات ماضيه

  
تتأكــد أمهيــة م وتفاعلهــا يف الشــبكات الســابقة، إمجاليــة لتعــالق املفــاهيوبنــاء علــى نظــرة 

هذه األبنية الـيت  ،السيطرة  اجلزئية على األبنية الداللية الكربى يف اخلطابالتمثيل الشبكي يف 
  :ه االستنتاجات اآلتيةري ثتبدت ترتاوح بني اخلفاء والتجّلي على حنو ما 

ومل تكـن أنـا الشـاعر . آلخـرباألنـا وا" عاشق من فلسـطني"اتصلت جل املفاهيم يف خطاب  -
تعــرب عــن ذاتــه الفرديــة بقــدر مــا تُعــرب عــن إحساســات وتطلعــات شــعبه، وهــذا مــا جعلهــا متتــزج 

حيـــان، ليســـقط بـــذلك حـــاجز التمـــايز احملتمـــل، ويعلـــن الشـــاعر التزامـــه بـــالنحن يف كثـــري مـــن األ
لـى ذلـك ضـمائر أّمـا اآلخـر فكـان ذاتـا فرديـة مثلمـا تشـري ع. بالقضية بصوتيه الفردي واجلمعي

  .املخاطبة، ولكّنها ذات عائمة ال تنحين لقيود الُلغة، وال متسكها ضوابط املفهوم
واالعتياديــة الــيت  ،املفــاهيم جتــاوز النمطيــة اســدة يف النصــوص األدبيــة التقليديــة فإّن تراصــ -

ويبــــدو أّن الشــــاعر دخــــل يف حمــــاورات عديــــدة مــــع احملــــورين النظمــــي .يوميــــةحتكــــم النصــــوص ال
ســـيس رؤاه الشـــعرية، ولكـــن مهمـــا طـــال اللعـــب بألفـــاظ اللغـــة أواالســتبدايل، كـــي يـــتمكن مـــن ت
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عالقــة مقننــة مــع «والتغريــب يف تشــكيل مفــاهيم الــنص يبقــى عــامل الــنص متضــمنا  واإلبداعيــة
واملقصود هنـا حـث بعـض النظـرات . األمناط املناسبة من املعلومات حول العامل الواقعي املقبول

بيـــــد أن تصـــــور . )1(»نظـــــيم العـــــامل الـــــواقعي بواســـــطة التقـــــابالت، وإعـــــادة الرتتيـــــبالثاقبـــــة إىل ت
دوبوكراند يعجز عن تقدمي عالقات أكثر دقة وشفافية تصف التعابري اازية مبعناهـا الشـمويل، 

وطريقـــه يف هـــذا أن ينزهلـــا موضـــع املتعـــارف عليـــه مـــن الرتابطـــات  ،مـــن أبنيـــة مفارقـــة وانزياحـــات
  .املفهومية

الفضـــاءات املكانيـــة دورا ختصيصـــيا لألحـــداث، وعكســـت معـــان تـــراود الشـــاعر بقـــوة،  أدت -
حــىت حتققــت علــى ســطح اخلطــاب بشــكل موســع؛ فمــن العنــوان الــذي يعــد مفتــاح الولــوج إىل 

وقــد اســتتبع هــذا حتديــدات ). عاشــق مــن فلســطني(تتجلــى أمهيــة املكــان لــدى الشــاعر ،الــنص
املينــاء، املنفــى، الســجن، العتبــة اخلريفيــة، جبــال ( مكانيــة عــدة عكســت معــاين الغربــة واألســى

، يف حــني أكــدت ...)بــاب املنــزل، البيــت،( ومعــاين الرغبــة يف االســتقرار واألمــن...) الشــوك،
هـذا وقـد دخلـت التحديـدات ...). صدر اجليتار، دفـاتري،( بعض املواضع حب الشاعر للفن

ء الليـــل واألوجـــاع، ســـطوح نكبتنـــا، ورا( املكانيـــة يف بعـــض الوصـــالت مـــع مفـــاهيم غـــري متوقعـــة
  .فت مجالية شعرية صنعها امتزاج املكان بنفسية الشاعر وواقعه املرافأض ،...)العتبة اخلريفية،

مــا أشــار منهــا ومــا دل، وقــد ارتــبط بعضــها  اأمــا املفــاهيم الدالــة علــى الزمــان فلــم توجــد كثــري  -
 ،...)ألفــني، كنــت أحــاول اإلنشــادصــار احلــزن ( باألفعــال املســاعدة الــيت حتــدد زمــن األحــداث

العتبـــة ( خـــر ليضـــيف معـــاين جديـــدة؛ مثـــل إشـــارة اخلريـــف إىل قســـاوة املعيشـــةوجـــاء بعضـــها اآل
علــــى أن كـــل ذلــــك مل يـــتم بصــــفة ). شـــتاء( ، واإلشـــارة إىل اخلــــوف والـــذعر يف لفــــظ)اخلريفيـــة

 .مطردة يف اخلطاب

ا بـــاملتكلم أو العاشـــق؛ فكـــان مـــؤثرا فعـــال وجـــدنا أكثرهـــا مرتبطًـــوإذا مـــا وجهنـــا النظـــر إىل األ -
غريــب الــدار، (أمــا احلــاالت والصــفات، فمــا كــان العاشــق منهــا ســوى  ،ومــدركا وراغبــا وباغضــا

بــة ويف مقابــل هــذا تكاثفــت احلــاالت والصــفات علــى املخاطَ ). الفرســانفــارس زيــن الشــباب، 

                                                 
 .416صدوبوكراند، النص واخلطاب واإلجراء، )1(
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واالهتمــام مــن العاشــق،  واحملبوبــة، وقــل ارتباطهــا باألفعــال، وهنــا يتولــد معــىن البحــث والتضــحية
 .لدى احملبوبةالتدلل ومعىن التمنع واحلياء و 

  
ىل حــد بعيــد، ممــا إوضــحت تــرابط مفاهيمــه أ، إّن مقاربــة عــامل اخلطــاب وصــفوة القــول

مثـة بـرزت حمـاور كـربى أسـهمت  ومـنْ . جعل منها فضاء متحاقال متالقحا من بدايته إىل ايتـه
طــاب املعــين تنــاول قصــة حــب تــدور بــني شــاعر عاشــق يف تبلــور البنيــة الكليــة للخطــاب؛ فاخل

الشـــاعر يظـــل مشـــدودا إىل وطنـــه وأرضـــه إىل حـــّد جعـــل احملبوبـــة صـــورة هلمـــا، تنعتـــق . وحمبوبـــة
ولعـــــّل يف مباشـــــرة العنـــــوان . احملبوبـــــة نســـــبيا مـــــن صـــــفات املـــــرأة لتتمـــــاهى وتتوحـــــد مـــــع األرض

قـــارب البنيـــة الكليـــة " نعاشـــق مـــن فلســـطي"وســـطحيته مـــا يعضـــد ذلـــك إىل حـــّد مـــا، فتعبـــري 
  ". من"اجلّر  فحدد حبذف حر تللخطاب، اليت ميكن أن ت
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   :اميةــالمق.3 

واّتســــعت ، وات األخــــرية إىل لســــانيات الكــــالمبعــــد أن اّجتــــه الــــّدرس الّلســــاين يف الّســــن
مل يعــد «الّدراســات املهتّمــة بوظــائف الّلغــة، طفــق البحــث الّنصــّي يســتعني بعوامــل خارجيــة؛ إذ

نقطة االرتكاز يف دراسات علـم الّلغـة الّنصـّي، بـل (...) نفسه وبناؤه الّنحوّي أو الّداليلّ  الّنص
قابلــــة (...)  املمارســــات االّتصــــالية العمليــــة الــــيت تؤّســــس الــــّنّص؛ حيــــث تكــــون هــــذه بــــالطبع

مل تعـــد الّنصـــوص مهّمـــة فقـــط . ة واجتماعيـــة شـــاملةيـــللتوضـــيح فقـــط بوســـاطة ســـياقات جمتمع
فَحـص بوصـفها أو دالليّـا، بـل أصـبحت تُ /وممّا ميكن حتليله حنويا (...)  منتهيا بوصفها إنتاجا

عناصـــــــر أحـــــــداث عاّمـــــــة، وأدوات لتحقيـــــــق حـــــــدس معـــــــّني للمـــــــتكّلم مـــــــن ناحيـــــــة اّتصـــــــالية 
لّدراسة الّنصـّية، أفضـى إىل االسـتفادة مـن فـروع معرفيـة يف اوهذا الّطرح اجلديد  )1(.»واجتماعية

وغريهـا ممّـا تتوّسـل بـه  ،الّلغـوي وعلـم الـّنفس الّلغـوّي وعلـم الّتواصـل مثل علم االجتماع ،أخرى
صـــــار موضـــــوعا لكثـــــري مـــــن  وخباصـــــة بعـــــد مـــــا. الّلســـــانيات إىل معاجلـــــة الّســـــياق مبعنـــــاه العـــــامّ 

  .الّتخّصصات، ويف مقّدمتها الّتداولية
يف  هـــــو دراســـــة الّلغـــــة يف االســـــتعمال أو ،وأوجـــــز تعريـــــف للّتداوليـــــة وأقربـــــه إىل القبـــــول

فاملعىن ليس شيئا متأّصال يف الكلمات، وال مقتصرا على املتكّلم مبفرده، وال السـامع  ،الّتواصل
ويّتسـع ، )2(إّن املعـىن مـرتبط بتـداول الّلغـة بـني املـتكّلم والّسـامع يف سـياق حمـّدد .مبعزل عن غريه

الّنفســـّية الـــيت حتـــيط ، والعالقـــات االجتماعيـــة والثقافيـــة و )3(الّســـياق ليشـــمل العنصـــرين الّســـابقني
وحـــدات معجميـــة، صـــرفية، (علـــى جتـــاور لغـــوّي حمـــض ضـــيق ليـــدلبإنتـــاج امللفـــوظ، كمـــا قـــد ي

. تتفاعل فيما بينها لتحدث داللة مل تكـن هلـا قبـل الـدخول يف ذلـك الّسـياق الّلغـويّ  )4()تركيبية

                                                 
 .61الّنصّي، ص هاينه منه وديرت، مدخل إىل علم الّلغة )1(
، )دت(فاق جديدة يف البحث الّلغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، ينظر حممود أمحد حنلة، آ )2(

 .14، ص2006
مقاربة لغوية - عبد اهلادي الّشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب .35ينظر براون ويول، حتليل اخلطاب، ص )3(

 . 47، 45تداولية، ص
لتواصل، ترمجة سيف الدين دغفوس وحممد ينظر آن وبول وجاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد يف ا )4(

 .266، 265، ص2003، جويلية، 1لبنان، ط- الشيباين، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت
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والــرتادف  وهــو مــا جتلّــي يف اســتقرائنا بعــض وســائل االّتســاق واالنســجام حنــو اإلحالــة واحلــذف
  .والتخصيص والبنية الكلّية

، وبالّتحديـد عناصـره؛ فبمجـّرد الـّتلّفظ )الّسياق اخلارجيّ (هو املقام -ههنا-إّن ما يعنينا
بــه تتبــادر إىل الــّذهن جمموعــة مــن األســئلة عــن املــتكّلم، واملتلقــي، والّزمــان الــّذي حيكــم الــّنص، 

طة وهلــّم جــرّا، بيــد أنّــه لــيس مــن الضــروري اســيــؤطّره، واألطــراف املشــاركة، والو واملكــان الــّذي 
  :سنكتفي باإلجابة عن اأدبي اطابخا ناإلجابة عنها كّلها، فبحكم معاجلت

  .الشاعر حممود درويش: املتكّلم
  .مجهور الّقراء: املتلّقي

  .1966: زمان الّنص
  ؟: املكان املؤطّر

  ديوان مطبوع: طةاالوس
  قصيدة شعريّة: املوضوع

اصـــــر الّســـــابقة بالعموميـــــة، ويف هـــــذه العموميـــــة خصوصـــــية للخطـــــاب تكـــــاد تّتســـــم العن
الّشــعرّي؛ إذ إّن املقــام يف األعمــال األدبيــة والّشــعريّة منهــا خباّصــة ال يتشــّبث بالواقعيــة والعينيــة 

إّن الّرســالة الشــعرية تفتقــر إىل «وبعبــارة أخــرى. بقــدر مــا يّتصــف بالّســمّو عــن الواقــع واإلطــالق
 تواصـل ختّيلــي ومفـرتض بــني البـاّث واملتلّقــي؛ فاملبـدع جيــّرد مـن ذاتــه ذاتــا السـياق؛ إذ تنتمــي إىل

كمـــا أّن   ،الّرســالة ثّ ســياق معــّني يضــمن لــه الّتواصــل والتفاعــل وبــ ق، متّكنــه مــن اخــتالةليــيخت
عتـربه مقصـودا ـا، فيتفاعـل وينجـز حـدث تاملتلّقي يقّلب الّلغة؛ فيتخّيل ذاتـا تبـّث لـه الّرسـالة و 

عاشـق مــن "وبالّنسـبة خلطــاب .)1( »تخيّــل سـياقا معّينــا هلـذا احلــدث وذلـك الّتفاعــليمثّ  ،القـراءة
فيــه احلســّية بالّتجريديــة مــن أجــل  ىي، وتتمــاهلــيبــني املقــام الــواقعّي والّتخ رتاوحفإنـّـه يــ" فلســطني

متثّـــل الواقـــع احلّســـي الفعلـــي يف صـــورة مجاليـــة ممكنـــة، ولكـــي نستشـــّف مغـــزى هـــذه الطريقـــة يف 
  من هو املتكّلم يف اخلطاب املعين؟: ب عن الّسؤال اآليتيأن جنر بنا يبة جدالكتا

                                                 
، 1من البنية إىل القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط - السياق والنص الشعريّ علي آيت أوشان،  )1(

 .9، صم2000 - ه1421
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  المتكّلم.3-1

الــّذات احملوريّــة يف إنتــاج اخلطــاب؛ ألنّــه «بــل ؛ميثّــل املــتكّلم أحــد عناصــر املقــام الرّئيســة
وجيّســد ذاتــه مــن خــالل بنــاء  (...)هــو الــّذي يــتلّفظ بــه مــن أجــل الّتعبــري عــن مقاصــد معّينــة، 

خطابية، متتّد من مرحلـة حتليـل الّسـياق ذهنيـا واالسـتعداد لـه مبـا يف  إسرتاتيجيةه باعتماد خطاب
ذلك اختيار العالمة الّلغوية املالئمة ومبا يضمن حتّقق منفعتـه الذاتيـة، بتوظيـف كفاءتـه للّنجـاح 

ـــّيت ميلكهـــا املـــتكّلم واخلطـــوات )1(.»يف نقـــل أفكـــاره بتنّوعـــات مناســـبة الـــّيت  هـــذه االمتيـــازات ال
يســــلكها جتعــــل مقاربــــة املعــــىن يف الــــّنّص دون استحضــــاره أمــــرا فاشــــال، وخباّصــــة أّن جــــزءا مــــن 
الّنصــوص املتداولــة يوميــا تفهــم يف إطــار مقاصــد املتكّلمــني، وتــؤّدي وظيفتهــا تبعــا ملكــانتهم يف 

  .البنية اتمعّية
خـالل اخلطـاب الـّذي إّن املرسل للفعل الّلغوّي يبين عامله كشيء ويبين ذاتـه أيضـا مـن  

وميزـا االحتوائيـة  ،سـريورة الّلغـة خسـوهذا مـا ير  ،)2( ينتجه ويتكّون فيه وينتج عنه يف اآلن ذاته
الضامنة لتفسري نفسها وغريها، فما وصل إلينـا مـن خطابـات مكتوبـة منسـوبة إىل ذوات غائبـة 

  .مل تعرقل فهمنا هلا ومعرفتنا ملنتجيها من خالل لغتهم فقط
أخـــرى تســـهم طبيعـــة الّنصـــوص يف اســـتكناه خصوصـــيات املـــتكّلم وحتديـــد   ومـــن جهـــة

اإلنســـان الشـــاعر هــــو «كيفيـــة التعامـــل معـــه، فالّنصـــوص الشـــعرية تنـــتج مـــن ذات خاّصـــة؛ إنّ 
املّتحــد مــع ذاتــه والــّذي يواجــه األشــياء القائمــة بــرباءة وبنــربة تفــيض عشــقا جتعــل مــن الشــعر يف 

   )3(.»خلالص احلقيقي للّنفس من سيوف االنتظار واملطاردةالّنهاية املسكن الوحيد لإلنسان وا
خـذت منـه وان الـّذي أُ ـالديـأن  ـاواملتكّلم يف هذا اخلطاب هو الشـاعر حممـود درويـش مبـ

. القصيدة منسوب إليه، وهو شـاعر فلسـطيين معاصـر سـّخر شـعره للـّدفاع عـن وطنـه املغتصـب
  ية؟عولكن إىل أّي مدى صدق شعره ذاته الواق

  

                                                 
 .45مقاربة لغوية تداولية، ص- يجيات اخلطابعبد اهلادي الشهري، اسرتات )1(
 .122صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الّنص، ص ينظر )2(
 .134ص، علي آيت أوشان، الّسياق والّنّص الّشعريّ  )3(

  ــ العاشق كالمك كان أغنية
  العنوان ــ الفلسطيين

  طبيعة النص ـــ الشاعر
  أنقش فوقه  شعرا ــ الشاعر 

  املنفي ــــ الغريب
  أمحيها، أغمدها ـــ املدافع عن حّبه

  حترر شكلي من  مادامت أغانينا سيوفا ــــ املغين
شاعر فلسطيين  -

  .معاصر
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القــراءة الّســطحية للعنــوان واخلطــاب تــدّل علــى قّصــة حــّب وهيــام يعيشــها الشــاعر مــع 

فـإّن ...) مرثيـة الـوطن، نكتبنـا(ذات أنثوية، وإذا ما استثنينا بعض الّلفتات الّسـريعة مـن الشـاعر
  .فعله األنا الّنصيّ يهو مفرتض يف األنا وما  هناك متايزا كبريا بني ما

سـتنبط مـن يقّدمه األنا الواقعّي وما خيتزنه ذهن املتلّقـي يعـّد ضـئيال جـّدا مـع مـا يُ إّن ما 
األنــا الّنّصــّي؛ فالشــاعر اســتطاع أن يبــين ذاتــه الفريــدة يف الــنّص، ويشــّكلها وفــق مــا متليــه رغباتــه 
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إذ   ؛وقناعاته وتصّوراته، هذه الّذات اليت اكتسبت فردانياا من تعددها وتناقضـها يف اآلن ذاتـه
علــى أّن هــذه الّســمات  .امــئكــان األنــا الّنّصــّي عاشــقا وشــاعرا وفارســا، كمــا كــان مشــّتتا وملت

نــة يف إيديولوجيــة يكيف األركــان الر مــا انفّكــت عــن مالمــح الواقعيّــة؛ وخباّصــة  العتياديــةاة ز املتجـاو 
  ).الّشاعريّة، الفلسطينية، املقاومة(الّشاعر 

عرّي حالـة تـوتّر يعيشـها املبـدع بـني األنـا الّشـعرّي ظهر اخلطـاب الّشـويف مقابل ذلك يُ   
جــد يف الواقــع ا وُ ملــوالــواقعّي، نامجــة عــن دوام االطّــالع إىل الّتحــّرر ولــو باحملاكــاة امللتويــة املوحيــة 

ـــّذهن، ومـــع ذلـــك يظـــّل الشـــاعر حمكومـــا بنســـبة مـــا  يكانيزمـــات الّتواصـــل ويف ملأو ارتســـم يف ال
  .املتلّقي هامقّدمت

واسـتثمارها  ،وأحاسيسـه نـهيف استشـراف مكام ةاعـالرب بكّلم مـن متلّقـي رسـالته يدنو املت
بصــورة أو بــأخرى يف بنــاء خطابــه؛ وعليــه يصــبح تشــّظي الــّذات الّنّصــّية شــعريّا، وتنــوّع أحواهلــا 

  .وتعّدد أدوارها نتيجة متوّقعة الّتساع ومشولية القرّاء
ب الّشـــعرّي واألديب عمومـــا حالـــة خاّصـــة، إّن الّتواصـــل بـــني املـــتكّلم واملتلّقـــي يف اخلطـــا

قّلما حتكمه املباشرة والعينية بالّنسبة للكاتـب والقـارئ، ويف الّرسـم اآليت تقريـب لطبيعـة املـتكّلم 
   )1(: واملتلّقي يف العمل األديب

  
  
  

          
  الكاتــــــــــب/األديــــــــــب«ـحيــــــــــث يلحــــــــــظ افرتاضــــــــــية العقــــــــــد املــــــــــربم بــــــــــني طــــــــــريف الّتواصــــــــــل؛ فــــــــــ

شـــيئا عـــن متلّقيـــه املفرتضـــني، أو إّن مـــا يعرفـــه عـــنهم ضـــئيل  -عظـــم األحـــواليف م - ال يعـــرف
   )2(.»كما أنّه جيهل كّل اجلهل املقام الّذي سيتلّقون فيه خطابه  ،نسبيا

                                                 
 .303مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص- حمّمد خطّايب، لسانيات الّنص )1(
 .155، 154والّنّص الّشعرّي، صينظر علي آيت أوشان، الّسياق  .302، صالسابقاملرجع  )2(

 )كاتب(1املرسل

 الّرسالة 
 )ارئق( 2املرسل

 سالةر  

 )قارئ ضمين( 2املرسل  )كاتب ضمين(2املرسل
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ســـنقّدم أمثلـــة  ،واســـتكماال ملاهيـــة املـــتكّلم يف اخلطـــاب املـــدروس يف عالقتـــه مـــع القـــارئ
  .ريّصو توقصدية ال ،لعالمةتربز املقصدية وجتّلياا من خالل انتقائية ا

  :قصدية العالمة -أ
الربتقـال، قشـر ( د تـواتر األلفـاظ املتعّلقـة بالطبيعـةجيـاملتأّمل سري الـّدالالت يف اخلطـاب 

اء، النّـار، البحـر، الّرمـل، الفـّل، عـرائ
ّ
األيـك، مسـاد،  شالربتقال، الّصحراء، حديقيت، القمح، امل

م ال ميكـن أن يكـون اعتباطيـا أو مصـادفة، بـل خييّـل إلينـا وهذا االهتمـا ).الّنخلة، البيد، الغاب
  :عتني، ذاتية وخارجيةز أنّه استجابة لن

ـــق األوىل حبـــّب الشـــاعر لـــألرض واحلنـــني إليهـــا - ـــه مـــن  ،تتعّل وإىل كـــّل مـــا تـــدل عليـــه وترمـــز ل
  .وارتفاع على األرض ورفعة ،وجتّذر وأصالة ،اخضرار وهويّة

العقد املربم افرتاضا بـني الشـاعر والقـارئ؛ فـدرويش يعلـم أن أغلـب  أّما النزعة الثانية فمركزها -
لــذلك ينحــاز قســرا وطوعــا إىل اســتمالة القــارئ عــرب رومنطيقيــة فــّذة،  ،قرّائــه مــن العــامل العــريب

املقــــاوم يف صــــناعة عالقــــات املقارنــــة /تّتحــــد فيهــــا احملبوبــــة مــــع األرض ويتمــــّزق بينهمــــا العاشــــق
  .والتشبيه

  :رنة والتشبيهقصدية المقا -ب
تكشـــف الرتاكيـــب التشـــبيهية وبنيـــات املقارنـــة عـــن رؤيـــة الشـــاعر للعـــامل، مثّ  إّـــا تقنيـــة 

  :ناجحة الستثارة القارئ، ولنأخذ مثالني عن املقارنة والتشبيه
  ب مجلة أغلى من الشهداء والقبلتسأك

  )1(.ومل تزل..فلسطينية كانت
ن جهـة، وغـالوة الشـهادة واحلـب مـن جهـة فسـلطينية احملبوبـة مـبـني إن الشاعر مبقارنته 

  :ئيسة يف تصوير مكامنهف حماور ر ظأخرى، يكون قد و 
  .الفكر اجلمعي يف لشهيداخلاصة ل ملكانةواالروحية احملور الديين؛ ُتربزه األبعاد  -
 .مكانة احلب والعشق لدى اإلنساناحملور العاطفي؛ ترتمجه  -

 .عر بأرضه روحا وعاطفةتظهر يف تعلق الشا ؛العاطفي –احملور الديين  -

                                                 
 .43الديوان، ص )1(
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  وأنت كنخلة يف البال
  انكسرت لعاصفة وحطّاب ما

  وما جّزت ضفائرها
  )1( .وحوش البيد والغاب

، مرجعيتــه الفكريــةال نعــدم أّن الشــاعر شــبه حمبوبتــه بالنخلــة اســتجابة ملكانــة النخلــة يف 
، فتـه وقوتـها وجدت مع العريب وارتبطت به، حىت صارت مـرآة لشـموخه ورمـزا ألنإمن حيث 

  .معينة ةوعليه يكون توظيف رمز النخلة مبنيا على خلفية أيديولوجي
  يــالمتلقّ .2-2

إذ  ومنـاط اهتمـام املـتكّلم؛ ،يف كثري من اخلطابات يكون املتلّقي غاية العملية التواصلية
املتلقـــي يتـــدخل يف صـــياغة  ذاال ميكــن أن يبـــين املرســـل لغتـــه دون أن يقصـــد شخصــا معّينـــا، هـــ

  .اب بدرجات متفاوتة حبسب طبيعة املتلقي واخلطاب يف اآلن ذاتهاخلط
املتخاطبان يف الّلغة العادية خيتلفان عنهما يف اللغة األدبية، إذ كثـريا مـا يعـرف املـتكلم و 

ويبنيـــان تواصـــلهما علـــى ميثـــاق معـــّني ومعرفـــة  ،واملتلقـــي بعضـــهما بعضـــا يف الّنصـــوص العاديـــة
  .النصوص األدبيةمسبقة خبالف ما عليه احلال يف 

  ؟"عاشق من فلسطني"من هو املتلّقي يف اخلطاب : شّكل الّسؤال اآليتتوممّا سبق ي -
ميثّلـه مجهـور القـرّاء، الـّذين مـا  اومطلقـ اأشرنا يف حديثنا عن املقام إىل كـون املتلّقـي عامـ

ارئ القـــ توقّـــعَ  تىل أّي مـــدى صـــدقإولكـــن  ،تنفـــك عـــنهم صـــورة الشـــاعر املقـــاوم احملـــّب لوطنـــه
  اخلطاب؟ وجهةُ 

 ،توّزعـــت نظـــرة الّلســـانيني والّنقـــاد إىل القـــارئ علـــى بضـــع شـــعب، كـــان فيهـــا مقصـــودا
  )2(.وضمنيا ،ومعاصرا ،ومثاليا ،وخبريا ،ومنوذجيا

عابا لطبيعــــــة املتلّقــــــي الــــــذي حنــــــن بصــــــدد يأكثــــــر األنــــــواع اســــــت القــــــارئ الضــــــمين ولعــــــلّ 
؛ ألنّــه يقــع داخــل الــنّص )Empirique(مربيقــيإال يكتســي أّي وجــود «هلــك أنّــذ ؛استكشــافه

                                                 
 .43املصدر السابق، ص )1(
 .105،106،107ينظر علي آيت أوشان، الّسياق والنص الشعري، ص )2(
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يف ظــّل شــروط التحقــق الــيت يقــّدمها الــنص لقارئــه  ئذاتــه، فــالنّص ال يصــبح متحّققــا إالّ إذا قــر 
وكذلك فعل املتكّلم يف اخلطاب املعين عند تفاعله مع مجهـور القـرّاء، ولـيس أدّل   )1(.»الضمين

ومل تــزل، مرثيــة ..فلســطينية كانــت( ةاإلشــارة يف أحــايني كثــري احلــذف و علــى ذلــك مــن جلوئــه إىل 
قـد ميثاقـا افرتاضـيا مـع متلقيـه، ع، ومـا كـان الشـاعر ليلجـأ إىل ذلـك حـىت )املينـاء/نكبتنـا/الوطن

  .فهذه اإلشارات وتلك الفراغات توّلد إحساسا قويّا بضرورة فّكها وملئها من لدن القارئ
ك لقارئــه املبــادرة علــى مفتــوح، يــرت  - )E.Eco(كمــا يؤّكــد امربتــو إيكــو-والــنّص األديب

استعراضا لوظيفتـه اجلماليـة وتنشـيطا  إجيادهااليت يتعّمد  ،التأويل واحلرية يف فهمه وملء فراغاته
ـــة القـــراءة ـــة تهـــذه الطريقـــة اجلديـــدة الـــيت تكـــاد تُ  ،للعب  تـــيحعّمـــم علـــى الّنصـــوص األدبيـــة احلديث

ممّـــا جيعلـــه يتجـــاوز القـــراءة  ،تملـــةللقـــارئ القـــدرة علـــى استقصـــاء املعـــاين املمكنـــة والتـــأويالت احمل
مــن هــذا املنطلـق ذهــب بــارت إىل أن و  .األحاديـة ليحّقــق مــا يسـّمى بــالقراءة اجلمــع الّالمتناهيـة

الــنص ال خيلــد لكونــه فــرض معــىن واحــدا علــى أنــاس خمتلفــني، وإّمنــا لكونــه يــوحي مبعــان خمتلفــة 
وأمكنــــة متنّوعــــة  )2(زمنــــة متعــــّددةلقــــارئ واحــــد، وتظــــّل رمــــوزه مــــدعاة للّتســــاؤل والّتأويــــل عــــرب أ

  .مايزةوظروف مت
إّن وجهـــة اخلطـــاب اإلمجاليـــة وداللتـــه ورمــــوزه تفضـــح إحساســـا قويّـــا بالغربـــة والّتشــــّتت 
وفقـــدان اهلويـــة والّتضـــحية؛ بـــل إّن معجـــم الشـــاعر ال يكـــاد خيـــرج عـــن هـــا اإلطـــار، ويســـتطيع 

هتـــدي القـــارئ املتجـــرد مـــن إدراك هـــذا بدرجـــة مـــا، وي -تـــهعلـــى ســـطحية نظر  -القـــارئ العـــادي
ريا يف حــــل ألغــــاز اخلطــــاب بــــتارخييتــــه إىل استشــــعار ذلــــك، وال يــــأل القــــارئ الضــــمين جهــــدا ك

ودقائقـه، ومـع ذلـك ال يـزعم أحـدهم غلـق الـنص واإلحاطـة بـه، فـالنص قـوة متحـررة ينعتـق مـن 
نيــــات بوالاملنــــتج وال ينجــــر مــــع املتلقــــي، وال يــــركن إىل نســــقه، إنــــه تــــداول الّلغــــة بــــني املقاصــــد 

ا تضبط بعد ،واألفعال والّتأويالت
ّ
  .وأمور أخرى مل

  انــالّزم.2-3

                                                 
 .107، نفسهاملرجع  )1(
 .145، 108، صاملرجع نفسهينظر  )2(
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نظـر ال يستقّر الّزمان يف النصوص عموما واألدبية منهـا خصوصـا علـى حالـة معّينـة أو يُ 
إليــه مبنظــار حمــّدد ووحيــد، فالزمــان الــواقعي تتالشــى مالحمــه األصــلية، وتتشــّكل مــرّة أخــرى تبعــا 

لــذي يصــنع أحــداث اخلطــاب ووقائعــه، وكــذلك األمــر بالنســبة لــزمن إنتــاج لإلطــار  الّتخييلــي ا
اخلطــاب وتلقيــه؛ حيــث تأخــذان معــىن الّســطحية ومنحــى العموميــة، ومــع ذلــك يظــل اخلطــاب 

  .الشعري يدين ولو بالّتلميح للقيد الّزماين احلقيقي
زهـا تلـك شّىت، ومن بني هذه الّتقسـيمات وأوج قاييسيقّسم الّزمن إىل جهات عّدة ومب

  )1( :اليت جتعل منه صنفني
  .ويضم زمن الكتابة وزمن القراءة: زمن خارج نّصي -1
  .زمن داخلي أو زمن ختييلي -2

  ن هل يستويان حضورا وفعالية؟كولكّل منهما نصيب يف صناعة زمان اخلطاب، ول
، كمـا هـو مثبـت يف الّصـفحة السـابقة 1966إّن زمن الكتابة يف اخلطاب املعـين هـو عـام

علــى أن هــذا التــاريخ ال تربطــه باخلطــاب صــلة خاصــة أو عالقــة تفاعليــة  ،للقصــيدة يف الــديوان
وبالتـــايل تصـــري معطيـــات الواقعيـــة . ســـريورة األحـــداث يف اخلطـــاب أو معرفتنـــا بالعـــاملترمجتهمـــا 

ومـــا شـــاكله مـــن  علـــى األقـــّل يف هـــذا اخلطـــاب ،االجتماعيـــة ضـــربا مـــن االعتياديـــة أو الثانويـــة
عرية حديثـة؛ ألّن الشـاعر يف زمـن الكتابــة ينظـر إىل احليـاة مـن طـرف خفـي، وقــد خطابـات  شـ

  .ة فريكن إىل االنتهاءياتد شعره إىل املناسبخيللئال  يتجاهل املوقف الزمين
قــراءة اخلطــاب فولعــّل يف ختّلــي الشــاعر احلــديث عــن هــذه القيــود مراعــاة لــزمن القــراءة؛ 

وعليه يتطلّـع املبـدع إىل ختليـد عملـه  .حياءات جديدةالشعري تستمر كلما تولدت منه معان وإ
  .عرب اجتثاثه من الزمن الواقعي

ويف مقابــــل الــــزمن اخلــــارجي يضــــطلع الــــزمن الــــداخلي أو التخييلــــي بــــدور أكثــــر عمقــــا 
صـيغ األفعـال التامـة «ومجالية يف تشكيل مقامية اخلطاب الشعري، ويتمركز الزمن الـداخلي يف 

                                                 
 .158، 157، صاملرجع السابقينظر  )1(



 االنسجاماالنسجاماالنسجاماالنسجام..... ..... ..... ..... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 165

زمان وبعض البـىن الرتكيبيـة األخـرى يف اجلملـة، ولكـّن األفعـال تبقـى والناقصة وكذلك ظروف ال
   )1(.»أوفر تلك الوسائل دقّة واستعماال

فقـد توّزعـت علـى زمـن ذي ثـالث  "عاشـق مـن فلسـطني"وبالنسبة لألفعال يف خطاب 
، ورصـد جـزء آخـر وقـائع آنيـة )منقضـية ومسـتمرّة(شعب؛ دّل جزء منها علـى أحـداث ماضـية 

  .واستشرف جزء ثالث املستقبل بنظرة تفاؤليةدينامية، 
تعّلقت األفعـال املاضـوية بوضـعيات مأسـاوية، وعـّربت عـن وقـائع سـلبية، وكـأّين مباضـي 

الـــــيت كـــــان ســـــببها الـــــرئيس العـــــدوان الصـــــهيوين علـــــى و  ،الشـــــاعر ملـــــيء باملراهنـــــات واألخطـــــاء
ــــــك، ركضــــــت، وق(فلســــــطني ــــــتقن، رأيت فــــــت، أحــــــاط، طــــــار، هــــــاجر، شــــــاء، انكســــــرت، مل ن

تلوح إىل تقلبات الواقع وتغرياته بعد سقوط األرض حتـت  ا، فهذه األحداث وغريه...)تصّلب
  ...).صحت(لك يوجد يف املاضي ما يستحق التذكرذوعلى الرغم من  .سيطرة االحتالل

فقـد جسـد حالـة صـراع وتـوتر بـني  -وهـو الـزمن الغالـب يف اخلطـاب-أما الزمن احلاضـر
تــــوجعين، أعبــــدها، ( وكــــذا صــــّور االنتصــــار واالــــزام ،واالستســــالمالشــــاعر ومشــــاهد املقاومــــة 

إن هــذه األفعــال ســـاعدت  ...).شنّقــ، أكتــب، أتســـحبأمحيهــا، يشــعل، نشــرعها، نزرعهــا، 
وبـــني الشـــاعر والقـــارئ مـــن جهـــة  ،علـــى إقامـــة عالقـــة تفاعليـــة بـــني العاشـــق واآلخـــر مـــن جهـــة

 ،نــا ملوضــوع اخلطــابيالزمن احلاضــر حتيأخــرى، ولعــّل يف تركيــز اخلطــاب علــى تســجيل الوقــائع بــ
  .وحبثا عن حيويته يف إطاره اآلين التخييلي

ويف خضـــم احلركيـــة الزمنيـــة لألفعـــال املاضـــوية واحلاضـــرة بـــني الســـريورة واالنقطـــاع، وبـــني 
كلــي، (مبعــاين القــوة واالنتصــار  دَ الَغــ تستشــرف أفعــالٌ  ،الداللــة علــى جمــد غائــب وصــراع راهــن

  ...).يذكرسوف أخيط، سأكتب، ل
وهكـــذا تتضـــافر جهـــات الـــزمن الـــثالث علـــى تباعـــدها وتشـــعبها يف إنشـــاء زمـــن خـــاص 

لتصـنع انسـجام أحـداث اخلطـاب  ،تتناسـق ألجلـه بنيـات داخليـة وخارجيـة ،للخطاب الشـعري
  .زمنيا

  :انـــالمك.2-4

                                                 
 .87ما يكون به امللفوظ نصا، صحبث في.األزهر الزناد، نسيج النص )1(
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عن املكـان يف اخلطـاب الشـعري، وكالمهـا ميثـل ركيـزة  ايستتبع احلديث عن الزمان حديث
بــه حييــا  «ســرتاتيجيا يف حيــاة النــاس؛ إذإويشــغل املكــان بعــدا  .بنــاء املقــام، وفهــم اخلطــابيف 

نّــــه حيتــــل حيّــــزا كبــــريا يف إف معــــه، ولــــذلك فيــــكتاإلنســــان، فهــــو يتــــأثر ويــــؤثّر فيــــه وينظّمــــه وي
  .واألعمال الفنية اليت تعاجل قضايا حق الوجود والتملك ،)1(»االستعمال اللغوي العادي

كشــف صـورها عنــدما تتغـري مالمــح نجة الرتابطيــة بـني املكــان واإلنسـان وتوتقـوى الوشـي
األرض أو يفتقــــد الــــوطن، ويكــــون املعــــّرب عــــن هــــذه احلالــــة فّنانــــا عــــايش هــــذا التمــــايز واقعيــــا، 

منــوذج لــذلك؛ حيــث إنّــه يكــاد يقتصــر علــى تصــوير األمكنــة بــأدّق أخطــاب املــدروس أبــرز لْ ولَ 
الصـحراء، األرض، الــوطن، ( وأوسـع جتلياـا...) البيـت، حجـروراء البـاب، العتبـة، ( تفاصـيلها

   .، ولكن أغلب هذه الفضاءات مفقود أو شبه مفقود...)امليدان
 ،الشاعر لتلك األمكنة املرتاوحة بني الضيق واالّتساع وبني االنغـالق واالنفتـاح يَ عْ إّن نَـ 

ريــات الطفولــة ومعــاين األمـــل ذكمعهــا ي عِــنْ ، وإّمنــا يَـ تال ينحصــر علــى نطاقهــا الفيزيــائي البحــ
  .وطعم األسرة واحلرية

                                                 
املغرب،  -لبنان، الدار البيضاء -تنظري وإجناز، املركز الثقايف العريب، بريوت- حممد مفتاح، دينامية النص )1(

 .69، ص1990جزيران، 2ط
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 :ةـالخلفيالمعرفـة  .4

تتشـــكل هـــذه املعرفـــة وتنمـــو مـــن خـــالل مالحظاتنـــا وتصـــوراتنا عـــن األشـــياء يف العـــامل 
-اخلــارجي، وتعــالق والوقــائع وســريورة األحــداث يف حياتنــا اليوميــة، فهــذا الكــم اهلائــل املشــرتك

املـتكلم يتخلـى عـن كثـري مـن الشـروحات والتفصـيالت إميانـا  عـلجيبـني النـاس  -بنسب متفاوتة
  .منه بتوافرها لدى املتلقي

ولكن هذا البناء اخلفي للمعلومات يف الـذهن ال ميكـن لواصـف اللغـة اإلحاطـة بـه، لـذا  
لتفسـري (...) املناهج النفسية واحلاسوبية«ال بد من االستعانة بآليات أخرى مستقاة من كان 

املـــــتكلم افـــــرتاض توفرهـــــا لـــــدى /الـــــيت ميكـــــن توقعهـــــا والـــــيت بإمكـــــان الكاتـــــب ،منـــــط املعلومـــــات
ودرءا للغمــــوض النــــاجم عــــن اســــتعمال  .)1(»املســــتمع كّلمــــا مت وصــــف موقــــف معــــّني /الســــامع

صـــار البـــد مـــن الوقـــوف قلـــيال عنـــد مصـــطلحاا  ،وتقييـــدا للمعرفـــة بالعـــامل ،مفـــاهيم خارجيـــة
   )2( :ّصيةوخباصة بعد تواتر ذكرها يف املقرتحات الن

مـــن الـــذاكرة حـــني يواجـــه اإلنســـان وضـــعية ) ُختتـــار(تدعى ســـتُ بنيـــة معطيـــات ثابتـــة : اإلطـــار -
  .وهذا املفهوم مأخوذ من الذكاء االصطناعي .جديدة

تشبه املدونة اإلطار من حيث اال الذي ينتميان إليـه ومـن حيـث املفهـوم، لكّنهـا : املدونة -
  .تظمة معياريا يف الذهنتتعامل مع متتاليات األحداث املن

خذ هـذا املفهـوم مـن علـم الـنفس املعـريف، وخيـتص بوصـف اـال املمتـد للمرجـع أُ : السيناريو -
  .والوضعيات اليت يقرتحها نص ما وتساعد على تأويله ،عرب املقامات

تعــّرف علــى أــا بنيــة معرفيــة  ،مــن معطيــات علــم الــنفس املعــريف -كــذلك-وهــي: اخلطاطــة -
  .ن طريق التوقععم يف تنظيم التجربة وتأويلها معقدة، تسه

مـــــن املعلومـــــات  لٌ ُمجَـــــ« إىل أن املفـــــاهيم الســـــابقة )Smolinsky(ويـــــذهب مسولنســـــكي
املنظمــــــة ســــــلفا، متكــــــن مــــــن القيــــــام باالســــــتدالل علــــــى املعــــــىن املناســــــب يف وضــــــعيات منطيــــــة 

                                                 
  .280براون ويول، حتليل اخلطاب، ص )1(
  .312،313مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص-ينظر حممد خطايب، لسانيات النص )2(
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هـذه املفـاهيم املتصـفة ولكن ممّا سبق ينبثـق إشـكال عـن اهلـوة املوجـودة بـني طبيعـة   )1(.»جاهزة
وطبيعـــــة العمـــــل األديب املّتســـــم باألصـــــالة والبعديـــــة واإلبـــــداع  ،بـــــاالّطراد والقبليـــــة واالجتماعيـــــة

  !الفردي
بيات، ورأوا أن مـا حيـدث مـن دمل يغفل دارسو األدب عن متّثالت املعرفة اخللفية يف األ

وجه مـن أوجـه معرفتنـا عن طريق التناص ما هو إال  تعالق النصوص بعضها مع بعض وتناسلها
ــــــيت  )K.Arecchioni (وتــــــرى كربــــــرات أركســــــيوين .عــــــن العــــــامل أّن عناصــــــر الــــــنص الغائــــــب ال

يســرتجعها الـــنص احلاضــر ميكـــن أن حتــدث يف مســـتوى التعبــري أو مســـتوى املضــمون، إمـــا عـــن 
جام االنسـ(مث تنتهـي الباحثـة إىل أبعـاد التنـاص التداوليـة  طريق اإلعادة أو التحويل أو التعديل،

الداخلي، حوار الكاتب مـع نفسـه ومـع غـريه، حـوار الـنص مـع أشـكال أدبيـة ومضـامني ثقافيـة 
  )2(.)وأنظمة سيميائية

 فيــه أدجمـت فسيفسـاء مـن نصـوص أخـرى «إنــه: يقـول حممـد مفتـاح يف تعريـف التنـاص
ممــــتص هلــــا جبعلهــــا مــــن عندياتــــه وبتصــــيريها منســــجمة مــــع فضــــاء بنائــــه ومــــع /بتقنيــــات خمتلفــــة

بتمطيطهــــا أو تكثيفهــــا بقصــــد مناقضــــة خصائصــــها ودالالــــا، أو ــــدف ُحمــــول هلــــا /مقاصــــده
  )3( .»تعضيدها

  :من التعريفني السابقني يتولد سؤاالن
  ؟"عاشق من فلسطني"ما هي النصوص اليت تفاعل معها خطاب  -
 كيف حقق هذا التفاعل أبعاده التداولية؟ -

تلقي على أي نص غائب، وخباصة إذا  امل إن قراءة أوىل وثانية هلذا اخلطاب قد ال حتيل
تمّرس أدبيا، بيد أن القـراءة العميقـة أو الراميـة إىل إمسـاك خيـوط ومؤّشـرات كان املتلقي غري م

  .تستشف بعض النصوص احلاضرة بطريقة تلميحية أو تضمينية يف اخلطاب ،التفاعل النصي

                                                 
  .176حممد الشاوش، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، ص  )1(
  .314،315مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص-ينظر حممد خطايب، لسانيات النص )2(
املركز الثقايف العريب،  - سرتاتيجية التناص، دار التنوير للطباعة والنشر، بريوتا -يحتليل اخلطاب الشعر  )3(

  .120، ص)دت(، )دط(الدار البيضاء، 
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  من القرآن الكريم إشارات.1- 4
لتقاطعهــــا مــــع مقاصــــده يف هــــذا  قــــرآن الكــــرمي،مــــن الإشــــارات  حممــــود درويــــشف وظّــــ

؛ إذ ال أغلـــب الشـــعراء العـــرب املعاصـــرينلـــدى  يـــاروحلغويـــا و  القـــرآينوملكانـــة الـــنص  ،اخلطـــاب
    .فكري الفريده من هذا املركوز الصلَ هم تنمن يزعم أحد

    )1( :مع القرآن الكرمي يف قوله يتجلى تفاعل درويشو 

  باألعداء وبامسك صحتُ 
  اذرً وا حذُ خُ 

  ته أغنييت على الصّوانصكّ  الذيمن الربق 
َة وٰ يِهْم فَأََقْمـَت َهلُـُم الصـلَوِإَذا ُكنـَت فِـ(: متقاطعـة مـع قولـه تعـاىل  )خـذوا حـذرا( فجملة

ـــنـُْهم مَعـــَك َوْليَ  ُخـــُذوۤ افـَْلـــتَـُقْم طَآئَِفـــٌة م َ◌ ِت اَوْلتَـــ َرآِئُكـــمْ اْ َأْســـِلَحتَـُهْم فَـــِإَذا َســـَجُدواْ فـَْلَيُكونـُــواْ ِمـــن و
َكَفـُرواْ لَـْو تـَْغُفلُـوَن   َوَأْسِلَحتَـُهْم َود الِذينَ  ُخُذواْ ِحْذَرُهمْ اَوْليَ ملَْ ُيَصلوْا فـَْلُيَصلواْ َمَعَك  طَآئَِفٌة ُأْخَرىٰ 

َلًة وَٰ اَ  َعنَ  أًَذى مـن  ِإن َكـاَن ِبُكـمُ  مُ َوَال ُجنَـاَح َعلَـْيكُ  ِحَدةً ْسِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم فـََيِميُلوَن َعَلْيُكم ميـْ
ِفرِيَن َعـــــَذاباً ٰـ ِإن اللّـــــَه أََعـــــد لِْلَكـــــ َوُخـــــُذواْ ِحـــــْذرَُكمُ ِلَحَتُكْم اْ َأْســـــَأن َتَضـــــُعوۤ  ْو ُكنـــــُتم مْرَضـــــىٰۤ اَ مطَـــــٍر 
  .]102 :النساء[)مِهيناً 

احليطـة يف  عـن ضـرورة احلـذر و عّرب ا يف املوقف؛ فكالمها يُ ناصإن بني النصني السابقني ت
ه إىل ااهـــدين املســـلمني يف لقـــاء العـــدّو، وأّمـــا علـــى أن اخلطـــاب القـــرآين موّجـــ ،خضـــم املعركـــة

  دالليـــــــــا ديـــــــــدا لـــــــــه، وتعـــــــــديال لـــــــــنص القـــــــــرآن الكـــــــــرمي موّجـــــــــه إىل العـــــــــدودرويـــــــــش ف نـــــــــص
  .ال شكليا

صــة النــّيب إبــراهيم ا قتلميحيــ ستحضــرعنــدما يويســتثمر درويــش مــرة ثانيــة الــنص القــرآين 
   )2( :، وذلك يف قولهه السالمعلي

  أنا زين الشباب وفارس الفرسان
  أنا وحمّطم األوثان

                                                 
  .44الديوان، ص )1(
  .ن املصدر نفسه، ص )2(
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 ،وعلـــى الـــرغم أن الشـــاعر اكتفـــى بإشـــارة واحـــدة يف اســـتدعائه شخصـــية إبـــراهيم عليـــه الســـالم
  :نصوص نذكر منهاعّدة ، لكنه استطاع ذه اإلشارة اختزال )حمّطم األوثان(وهي كونه 

َنــاۤ ا دَ َوَلَقــ(: قولــه عــّز وجــلّ  بِيــِه ألَ ِلِمَنيِ◌ إْذ قَــاَل ِ ٰـ ِهــيَم ُرْشــَدُه ِمــن قـَْبــُل وَُكنــا بِــه َعــ◌ٰ  ِإبـْــرَ  تـَيـْ
  .]52-51:األنبياء[ )ِكُفونَ ٰـ أَنُتْم َهلَا عَ  يتۤ ـِٰذِه التَماثِيُل الِ َوقـَْوِمِه َما هَ 

َكبِــرياً   ِاال ذاً ا ُمـْدِبرِيَن َفَجَعَلُهــْم ُجـذَٰ َمُكم بـَْعــَد َأن تـَُولـو ٰـ َوتَاللــِه َألَِكيـَدن َأْصنَـ(: وقولـه تعـاىل
ُْم َلَعلُهمُ  58-57:األنبياء[ )إِلَْيِه يـَْرِجُعونَ  هل[.  

 فـَـرَاَغ َعلَـْيِهْم َضـْرباَ  تَنِطُقـونَ  الَ َمـا َلُكـْم  ُكُلونَ ا تَـ َال ِهلَـِتِهْم فـََقـاَل أَ ءاى ٰۤـ فـَرَاَغ إِلَ  (:وقال أيضا
  ].93-92-91:الصافات[) بِاْلَيِمنيِ 

والّتمّســــك  ،يف استحضــــار شخصــــية ســــّيدنا إبــــراهيم معــــاين القــــّوة ىأر ولعــــّل حممــــود درويــــش 
ضـــمره يف نفســـه، ورأى أنّـــه منـــوذج يُ وطمـــوح الشـــاب وغريهـــا ممّـــا  ،والغربـــة يف الـــوطن ،باملبـــادئ

 ايوزحزحــة الرتبــة االجتماعيــة شــعر  ،، لــذلك مل يــرتّدد درويــش يف قطــع املســافة الزمنيــةشخصــيتهل
  .نّيب األّمةالبينه وبني 
  إشارات من شعر المتنبي.4-2

ـــأثّ  ـــالنص الـــديين ليحتـــك بالنصـــوص الشـــعريةجتـــاوز ت فقـــد اســـتهّل خطابـــه  ،ر الشـــاعر ب
  باحلــــديث عــــن تأملــــه الوجــــداين مــــن عيــــون احملبوبــــة، وهــــي صــــورة ســــكنت كثــــريا خمّيلــــة العشــــاق

  ]الطويل[                         :يف األدب العريب؛ وليس مجيل مبنحاز عن هؤالء إذ يقول
◌ّ ي الغُ ـفِ وَ ى        ذَ القَ بِ  ةَ ــنَ يْـ ثَـ َين بُـ يْـ يف عَ  ى اهللاُ مَ رَ  يَ نْـ أَ  نْ مِ  ر َِحِ ادِ وَ ــا بالقَ ا  
ــــرَ   بِ ْلــــيف القَ  وَ ُهــــي فَـ دِ ْلــــجِ  رَ اهِ وَ ظَــــ        رْ ِضــــيَ  ملَ  لُ ْحــــالكُ  هُ يُشــــرِ  مٍ هْ َســــ ِب◌َ ينِت◌ْ َم

   )1(يحِ ارِ جَ 

                                                 
 -مجيل بن معمر، ديوان مجيل بثينة، مجع وحتقيق وشرح إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، بريوت)1(

احلسان النقية البياض، : كل ما وقع يف العينني من شيء يؤذيهما، الغرّ : القذى. 53، ص1999 ،3ط لبنان،
  .ص ن املرجع نفسه، .وهو ما يعرض لألسنان من آفات: القوادح
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ّدد الصـــورة بأكملهـــا، بـــل حّورهـــا وفـــق مـــا متليـــه احلداثـــة الشـــعرية مبفارقـــة غـــري أن درويـــش مل يـــر 
وهاهنــا حيضــر نــص آخــر للمتنــّيب ارجتلــه  .خّيبــت التوقعــات؛ حيــث كــان يتلــّذذ بــالوجع واجلــرح

  ]البسيط[         :بعد أن ضربه سيف الدولة لكثرة اقتباسه وبتحريض من خصومه، فقال
  )1(ملَُ أَ ، إذا أرضاكم، رحا جلِ مَ فَ     ا    نَ دُ اسِ حَ  الَ ا قَ مَ  َسركم انَ كَ  نْ إِ 

   :إّن هذا البيت يتجاذب مع قول درويش اآليت بطريقة خفية وتلوحيية إىل حّد بعيد
 عيوِنك شوكٌة يف القلب

 وأعبُدها.. توجعين

 الريحِ  من وأمحيها

 أغمدها.. الليل واألوجاع وأُغمدها وراء

  )2( فيشعل ُجرُحها ضوَء املصابيحِ 
ويـــزول التعتـــيم بينهمـــا مـــن خـــالل النقـــاط اآليت  ،مـــواطن التقـــارب بـــني النصـــنيوتـــرتائ 

  :ذكرها
ر جــزءا املتنــيب أحــب ســيف الدولــة كثــريا، وســخّ  -

  .من نتاجه الشعري ملدحه والدفاع عنه
 ،ل ســـيف الدولـــة مصـــدر محايـــة وقـــوة الدولـــةثّـــميُ  -

  .واسرتزاق للمتنيب
لعطـاء ه، وأجزل له اسيف الدولة مل يبخل شاعرَ  -

  .على الرغم من كثرة منتقديه
فعملــوا  ،مــن هــذه العالقــة اغتــاظواخصـوم املتنــيب  -

  .على زحزحتها بغية إجياد مكان هلم
كثــــــرة الشــــــكاوى علــــــى املتنــــــيب جعلــــــت ســــــيف  -

  .ويضربه على مضض ،الدولة يغضب منه

ر درويش تعّلق كثـريا بوطنـه وقضـية شـعبه، وسـخّ  -
ـــشـــعره للـــدفاع عـــن القضـــية الفلســـطينية حـــىت لُ  ب ق

  .بشاعر األرض
 .ن وقوة ومعيشةـــاألرض مصدر أم عدّ تُ  -

الـــــــوطن حيتضـــــــن أبنـــــــاءه وحيمـــــــيهم علـــــــى كثـــــــرة  -
 .املرتبصني م

نــــوا مــــن عمــــق امتــــداد ين تيقّ أعــــداء األرض والــــدّ  -
 .زعزعتهافعملوا على  ،الفلسطيين مع أرضه

مالمــح املكـــان، ت شراســة أفعــال الصـــهاينة غــريّ  -
 .وصار الوطن احملتل مصدر أمل ووجع

                                                 
  .333، ص)دت(،)دط(، دار اجليل، بريوت،املتنيب ديوان )1(
  .41الديوان، ص )2(



 االنسجاماالنسجاماالنسجاماالنسجام..... ..... ..... ..... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 172

  .ادة ومحاية األرضــدرويش يقابل األمل بعب -  .قابل املتنيب هذا الوجع بصدر رحب وعفويُ  -
ة العاشـق جعـال الشـاعر حمبـ دقَ احملبوب يف اخلطاب املـدروس، وِصـ مَ ظَ ل إلينا أن عِ خييّ و 

درويــش يتفــوق علــى املتنـــيب يف تصــوير التضــحية؛ حيــث قابـــل الوجــع بعبــادة ومحايــة، يف حـــني 
ف عليهــا بعــدا اوتعمقــت جتربــة درويــش بعــد أن أضــ .ســوية بــني األمل واملعافــاةتاملتنــيب بال اكتفــى

صــوفيا، جتلّــى يف ربــط العبــادة بــاألمل واحلــب بالتضــحية؛ فمــن الراســخ يف األذهــان املوجــود يف 
وكـــذلك فعـــل  !بعـــض األديـــان أّن غـــالة املتصـــوفة يتخـــذون تعـــذيب أجســـادهم قربـــات إىل اهللا

  :صوفية دما أراد ترمجة جتربته مبعانش عنحممود دروي
  الوجع        العبادة

  اجلرح        اجلسد الروح      النور        
  التضحية احلب       

مــا يســاعد ) حادثــة املتنــيب وســلوك املتصــوفة( الشــاعر رأى يف اخلطــابني الســابقني ولعــلّ 
ا مضـــمونيا ملـــى امتصاصـــهعلـــى تقريـــب مشـــاعره مـــن املتلقـــي ومـــا يوافـــق مقصـــديته، فعمـــل ع

  .وحتويرمها شكليا لئال يقع خطابه يف التكرار أو املباشرة
  إشارات من تجربة أبي فراس.4-3

يستأنس درويش بتجربة أيب فـراس احلمـداين يف مواضـع  ،باملوازاة مع حماورة جتربة املتنيبف
 ..وأنِت حديقيت العذراءُ    :منها

 أغانينا ما دامت

  )1(.سيوفاً حني نشرعها
بــل أراد أن جيعــل مــن كالمــه وقصــائده ســيوفا يــدافع ــا  ،إذ مل يكتــف الشــاعر بتبيــان شــاعريته

مــن حّســان بــن ثابــت إىل مــن آمــن  ،عــن وطنــه، وهــذا ديــدن شــعراء املقاومــة عــرب كــل األزمنــة
   ]الطويل[         )2( :هباحلرف سالحا جماورا للحسام املهّند؛ وهو ما أعلنه أبو فراس بقول

   دِ وال اليَ  سانِ الل  دودِ رْ مَ  ريَ غَ  ىتً الكم         فَ عُ لِ  اتدو فْ  تَـ وِين دُ تَ فْ تَـ  فإنْ 

                                                 
  .43الديوان، ص )1(
  .84ص ،)دت(، )دط(، رواية أيب عبد اهللا احلسني بن خالويه، دار صادر، بريوت، أيب فراس ديوان)2(
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  امِ سَ احلُ بِ  مُ كُ نْ عَ  بُ رِ ضْ يَ وَ           هِ سانِ لِ م بِ كُ راضِ عْ أَ  نْ عَ  عُ دافِ يُ 
ُ
  ّندِ هَ امل
أو مــا يثبـــت  ،ولكــن هــل بــني جتــربيت أيب فــراس احلمــداين ودرويــش مــا يقــّوي الوصــلة التفاعليــة

 !ية الشاعر من حماورة نص أيب فراس؟مقصد

جدير بالتذكري أن أبا فراس احلمداين كـان قائـد حـرب يف زمـن ابـن عمـه سـيف الدولـة، 
يف إحـدى مدافعاتــه عــن الثغــور العربيـة الشــمالية الــيت تعــّرض هلــا الـروم، وقــع حتــت أســرهم بعــد و 

   ] الطويل[                      )1( :ا املوقف يقولذما أبلى بالء حسنا، ويف ه
  رُ مْ غَ  هُ ب ، وال رَ رٌ هْ ي مُ سِ رَ ال فَـ ى      وَ غَ لدى الوَ  لٍ زْ عُ  بِ ِيب حْ وما صَ  رتُ سِ أُ 

  ُر ، وال حبَْ قيهِ ر يَ ـله بَ  سَ يْ لَ رٍئ        فَـ مْ اعلى  ضاءُ ّم القَ إذا حُ  نْ ـولك
 تصــوير قــّدم لنــا فيهــا جتربــة رائــدة يف ،لقــد قضــى الشــاعر ســنني عجــاف مــن الناحيــة التارخييــة

ذا املشــهد الــذي عايشــه شــاعرنا درويــش واقعيــا يف مناســبات عــدة  هــ )2(.مشــهد األســري الّشــاعر
شـعارات تزينـت بمهمـا  ،)3(كان فيها مقاومـا ومعارضـا لكـل حمـاوالت طمـس اهلويـة الفلسـطينية

شـــعريا مـــن خـــالل جتربـــة  هالواقعيـــة السياســـية، هـــذا املشـــهد الــواقعي ترمجـــحتججـــت ب الســالم أو
سية عذريـة، كـان فيهـا عاشـقا واحملبوبـة متمنعـة، منفيـا وهـي حديقـة عـذراء، مسـجونا ألنّـه رومان

  )4( :أرادها ومتزوجة غريه ألّن العامل أيّد ذلك، يقول درويش
 خلف السور والبابِ  ولكين أنا املنفي 

 !دوري: وقلُت لليليت

 ..والسورِ  وراء الليل

 .فلي وعد مع الكلمات والنورِ 

                                                 
ليس : وأراد بربه غمر. أي فرسه ُجمرب: ال فرسي مهر. من ال سالح له: عزل. 160، صأبو فراس ديوان)1(

  .حديث العهد يف خوض املعارك
، )دط(لبنان،- فتوة رومنسية، منشورات دار مكتبة اهلالل بريوت -خليل شرف الدين، أبو فراس احلمداين )2(

  .34، 33، 32، ص1996
  :موقع. ميينظر مقال سليم أنقر، الشاعر حممود درويش بطل ملح )3(
 www. Panet.co.il/online/articles/63/68/5-143656/63/68.html 
 .43الديوان، ص )4(
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الـيت يتجرعهـا كـل  ،لني السابقني أن الشاعر يعرب عن حالة الغربة والنفيواضح من القو 
أبرزهـا  مشـاةيف مرحلـة اإلبـداع جتـارب مماثلـة وحـاالت  الشـاعر من طلب حق احلرية، وحتضر

وتنجلــي هــذه الوصــلة التفاعليــة بــني الشــاعرين عنــدما يســتعري درويــش  .مــا تعــرض لــه أبــو فــراس
   :على حنو ما هو مثبت يف النص اآليت ،الروم دبطولية أيب فراس ض

  خيول الروم أعرفها
  )1(  وإن يتبدل امليدان

ويف مقابـــل هـــذه احملاكـــاة الراميـــة إىل تكثيـــف املعـــىن وتبليغـــه حجاجيـــا، يـــدخل الشـــاعر 
 ةاملعاصـــر يف حماولـــة لتحـــوير نصـــوص الـــرتاث وتعـــديلها، وفـــق مـــا يقتضـــيه املقـــام، ومـــا متليـــه رؤيـــ

  :أيب فـــراس ودرويـــش للمـــوتتبـــاين رؤيـــيت الشـــاعرين  علـــى ذلـــك دليـــلللعـــامل؛ وخـــري الشـــاعر 
  ]جمزوء الكامل[                                                           :النص الغائب

  ابِ ــكل األناِم إىل ذه          !ينز ال حت ،يـأبنيت 
 !ابِ ــاملص منَ  ليلِ للجَ  الً          يـا مجـربْ يت صَ أبُنيّ 

  ك واحلجابِ رتْ لِف سِ خَ  منْ          !ةٍ رَ سْ ِحب  ي لَ ي عَ وحِ نُ 
  :وابِ ــَعيْيُت عن رّد اجلو   ويل إذا نَاديِتِين، ــقُ 

   )2(بابِ ــْع بالشّ تّ ميَُ  ٌس، ملْ           زَيُن الشباِب، أبُو ِفرا
 :باألعداءْ  وبامسك، صحت: النص احلاضر

 كلي حلمي إذا منت ياديدانْ 

 النسورفبيض النمل ال يلد 

 ...األفعى وبيضُة◌ُ 

 !خيىبء قشُرها ثعبانْ 

 أعرفها... خيول الروم

 أين وأعرف قبلها

   )1( !أنا زيُن الشباب، وفارس الفرسان
                                                 

  .44، صاملصدر السابق )1(
  .23نسية، صفتوة روم-دين، أبو فراس احلمداينخليل شرف الينظر  .55ديوان أيب فراس، ص )2(
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الــنص األول عـن رؤيــة استسـالمية روحانيــة للمـوت، يبــدو فيهـا احملتضــر مســتقبال  بُ عـرِ يُ 
لك هلا شيئا إالّ أن يتمّسـك بصفتها واقعة حتمية مأسوية، يتعرض هلا كل إنسان، وال مياملوت 

، ويبلـــغ االنكســـار واالستســـالم ذروتـــه اجللـــل هـــو ومفتقـــدوه بـــاهللا عـــز وجـــل مـــن هـــذا املصـــاب
عييت عن رد اجلواب، أبـو فـراس مل ميتـع ( عندما يعجز أبو فراس عن إجابة ابنته، وينعي نفسه

ة املـوت بطوليـا مــن لـدى حممـود درويــش واستعصـى عليـه، فقـّرر جماـ رَ بـُـوهـذا مـا كَ  ).بالّشـباب
ُكلـي ( عن رد اجلواب، ومن خالل مقابلة املوت بشجاعة ل العيّ دخالل الّتصييت والصياح ب
  ).نوحي علّي حبسرة(ل استقباهلا بالنواح والبكاءدب ،)حلمي إذا ما مّت ياديدان

واحلقيقة أن حتوير الشاعر للنصوص السابقة، وامتصاصـها إىل درجـة االنصـهار الكلّـي  
  : ف القدرة على استكناهها كان استجابة لنزعتنيه مما يْضعيف نصّ 

تتمثّــــل يف دوام تطلــــع الشــــاعر إىل صــــناعة قــــدرة إنتاجيــــة لنصــــه عــــرب تلــــويح  ،األوىل داخليــــة -
  .معانيه، واإلبداعية يف استثمار املعلومات املختزنة لكي ال يركن عمله إىل االجرتار

ات االجتماعيـة، والظـروف النفسـية واخلصوصــيات الثانيـة خارجيـة، فرضـها اخـتالف املالبسـ -
  .املقامية بني النص احلاضر والنصوص الغائبة

  .ملعرفة اخللفيةيف امجالية تلميحية  إنتاجوكلتا النزعتني أثبتت تأثري الشعرية على 

                                                                                                                                                    
  .44، صاملصدر السابق )1(
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  :خالصة

أمكنت دراسـة االنسـجام مـن حمـاورة عـامل اخلطـاب، علـى حنـو جتسـدت فيـه خصوصـية 
مســـتوييه الـــداليل والتـــداويل، حيـــث تنعتـــق الوحـــدات اللغويـــة مـــن دالالـــا يف  اخلطـــاب/الـــنص

النظاميــة، وتبتعــد عــن مراجعهــا الواقعيــة، لتمتــزج بعــامل الــنص، وتأخــذ أبعــادا ســياقية اســتوجبتها 
  .الطبيعة الكالمية للنص، وأبعادا إحيائية فنية انبثقت من الروح اجلمالية يف اخلطاب الشعري

اخلطاب نسق فريد من الوحدات املعجمية، اليت تتعالق فيمـا بينهـا  /وقد تبني أن النص •
، وهنـا تكاتفـت العالقـات الدالليـة لتحـدث معـان مشوليـة تتجـاوز يف كثـري يف إطار البنية الكليـة

ويبـدو أن . من احلاالت بنيـة اجلملـة وسـلطة املعجـم، فتتـأثر بتفاعـل النسـق مـع القـراءة والتأويـل
اخلصـــوص، أبــرز مـــا ميثــل الوحـــدة -التفصـــيل، العمــوم -د، واإلمجــالعالقــات الــرتادف، والتضـــا

تفكـك الـذي ميـس بعـض الحيث أزالت هـذه العالقـات اخلطاب، /الداللية يف النص/ املعجمية
 .األسطر املتقاربة واملتباعدة يف اخلطاب

أفضـــى متثيـــل حمتـــوى اخلطـــاب شـــبكيا إىل اســـتظهار تـــرابط املفـــاهيم يف عـــامل اخلطـــاب،  •
، وهـــي يف "عاشـــق مـــن فلســـطني"احملـــاور الكـــربى الـــيت تأسســـت عليهـــا قصـــيدة  حبيـــث بـــرزت

عمومهــا تتعلــق بالعاشــق واحملبوبــة واألرض، علــى أن هــذه احملــاور الثالثــة انبنــت علــى عالقــات 
 .خاصة تتجاور على ضوئها الوحدات واملفاهيم بنمطية شعرية

اصـر التواصـل املختلفـة يصنع املقـام يف اخلطـاب الشـعري ذاتـه قطعـة قطعـة، وتتسـاند عن •
وقـد  أتـاح . من متكلم ومتلق ومعرفة مشرتكة بينهما ومقام، يف فهـم اخلطـاب ومعرفـة مقاصـده

إمكانيـــة معرفــة طرائـــق التفاعــل بــني الواقـــع الفعلــي واخليـــال " عاشـــق مــن فلســطني"لنــا خطــاب 
 .الشعري

ميتــد مــع  وال يتوقــف إدراك االنســجام يف اخلطــاب الشــعري علــى العناصــر الســابقة، بــل •
يتجلى يف مالمـح  خلفيات املتكلم واملتلقي؛ فهذان الطرفان يبنيان تواصلهما على عقد ضمين

والقـدرة  املعرفة اخللفية يف النص الـذي يـدور بينهمـا، وقـد أخـذت املعرفـة اخللفيـة طـابع اجلماليـة
  .اإلبداعية فيما خيص اخلطاب الشعري
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عاشـق " قصـيدة لخطـاب الشـعري مـن خـالللالدراسـة النظريـة والتطبيقيـة انتهـت هـذه 

ا أن عـــض منهـــا آثرنـــيف مـــنت البحـــث وب ثمبثـــو مـــا هـــو منهـــا  ؛إىل عـــدة نتـــائج "مـــن فلســـطين
هــي تنوعهــا بــني هلــذه النتــائج ولعــل امليــزة العامــة . يف البحــث النصــينعرضــه يف اخلامتــة ألمهيتــه 
أضـف  .ر مـن جهـة أخـرىَخـنتـائج واسـتنباط أُ  وإقـرار ،هات مـن جهـةدفع أغلوطات وإزالة شـب

تظهار ذلــــك مــــن ميكــــن اســــو . إىل ذلــــك تفاوــــا يف العمــــوم واخلصــــوص والقطعيــــة واالحتماليــــة
  :اآلتية العناصرخالل 

  
عــت املراجعــة النقديــة لــبعض املقــوالت اللســانية األغلوطــة القائلــة بثانويــة هــذا دف �

شـــبهة مـــن زعـــم بـــأن  -يف مقابـــل ذلـــك- و أزيلـــت ،اللســـاين ه يف الـــدرساوعـــدم جـــدو  ،العلـــم
فالنظريـات اللسـانية علـى  ؛لسانيات النص هي نسف للسانيات اجلملـة أو بـديل إحـاليل عنهـا

بـالفونيم  ادءبـ ،جاءت لتخدم اللغـة مبعناهـا الشـمويل ،ااز ها ومرتكقتنوع مداخلها وتباين طرائ
شــروعا متغــدو لســانيات الــنص حلقــة ضــرورية و يــه وعل .اخلطــابواملــورفيم فالرتكيــب مث الــنص و 

 .تكميليا ضمن حبث لساين ضخم

العلــــم إىل جانــــب األحبــــاث اللســــانية املتعلقــــة هــــذا إن اإلقــــرار مبشــــروعية وجــــود  �
ــأاملنهاجيــة الــيت ال يقصــي تلــك الثــورة النظريــة و  ،امبالنظــ ه االهتمــام إىل البنيــة حــدثها عنــدما وج

عناصـر التواصـل فضـال عـن احتكامـه ل وظـائف اللغـة الطبيعيـة،د يف ضبط واجته ،الكلية للنص
مـن فـروع لغويـة ونفسـية واجتماعيـة  هـذا املنحـى اجلديـد اسـتفادةٌ وَعِقـَب . يف مقاربته للخطـاب

 .اوتعددت توظيفا اوتشعبت مفاهيمه الدراسة فتنوعت بذلك ،وحاسوبية

 ،يات الــــنصهـــذه اخلصوصــــيات اســــتوجبتها طبيعــــة الوحــــدات املعاجلــــة يف لســــان �
علــى أن  ،متــداخالن إىل حــد التمــاهي نفهــذان املصــطلحا؛ وخباصــة مفهومــا الــنص واخلطــاب

الرؤيــة  تلــك ،ا شــكك يف انفــراد الــنص بالكتابــة واخلطــاب بالشــفويةمــتــدقيق النظــر يف تعريفا
 مشكلت من أصلية حتققهتاليت 

ُ
 ز بـنييـالتمي أنكمـا   .لةجَ س ا ال جتد مكانا هلا يف اخلطابات امل

والتنـاقض  ،طبعه التعارض بني النظريـة والتطبيـق ،النص واخلطاب على أساس الطول أو العموم
وعليـــه ال فـــرق بـــني الـــنص . يف التصـــور بـــني جاعـــل الـــنص أكـــرب وأمشـــل مـــن اخلطـــاب والعكـــس
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عـن مـن الفـرق يف اسـتغناء الـنص نسـبيا كإمنـا ي ؛واخلطاب من حيث التحديد الكمي واملاهوي
ـــــقواســـــتدعاء اخلطـــــاب مه اللغويـــــة يف التحليـــــل، تـــــكفايـــــة بنياو  ،ناصـــــرهآليـــــات التواصـــــل وع ه اَم

 .ته اللغوية بذلكوارتباط بنيا ،مالبساتالتواصلي من متكلم و مستمع و 

وقـد  .ز لسانيات النص يف موضوعها على ما يكـون بـه املعطـى اللغـوي نصـاك َر تُـ  �
ن أن تتحقـق يف ظـاهر املعطـى أن النصـية ميكـ ،تبني بعد عرض املقرتحات النصية لـبعض الـرواد

ومـــن خـــالل جمموعـــة مـــن اآلليـــات  ،خمتلفـــة عـــرب لغويـــةاللغـــوي وباطنـــه عـــرب مســـتويات لغويـــة و 
مجعوهــــا يف مفهــــومني شــــاملني مهــــا االتســــاق و  ،لنصــــانيون مــــن تــــداول النــــاس اللغــــةاســــتنبطها ا
 .واالنسجام

لشـــاعر حتركـــات اللغــة مبقصــدية ا طَ بْــنصــية اخلطـــاب الشــعري رَ  اســتدعى إثبــاتُ  �
 ب اســتكناهُ لــطَ وقــد تَ . دون إمهــال املعــارف املختزنــة عــن الواقــع العــام واخلــاص، ومقبوليــة املتلقــي

الــذي  ،التأويــل يف استحضــار مقامهــا التواصــلي اآلليــات اخلطابيــة يف القصــيدة احلديثــة اعتمــادَ 
 .والقبض على روحها اجلمالية املراوغة، تراوح بني اخلفاء والتجلي

ث أكســـبتها أبعـــادا دالليـــة يـــحب ؛اخلطـــاب علـــى وســـائل االتســـاق رت شـــعريةأثـــ �
تتفاعــل علــى  ،صــناعة جــو خطــايب للــنص عــن دورهــا يف نســج أســطر اخلطــاب و فضــال ،إحيائيــة

فقد أسهمت اإلحالـة يف ربـط أجـزاء اخلطـاب مـن خـالل اسـتدعاء . ضوئه عناصر اللغة واملقام
الحاليـة عـن عنايـة الشـاعر بقضـية مـا وتـرابط ت تلك الروابط اوعرب  ،مراجعهاالعناصر االحالية 

حيـــث بـــرز دور املتلقـــي يف إثبـــات نصـــية  ؛وهـــو مـــا لـــوحظ كـــذلك يف احلـــذف. األحـــداث ـــا
وباإلضـافة إىل هـذا  .علـى السـياق االجتهاد يف معرفة العناصر احملذوفـة بنـاءً  اخلطاب عن طريق

ضـطلع التكـرار والتـوازي بتحقيـق الدالليـة ا-ته االسـتبداالت النحويـةالدور االتساقي الذي صنع
 .على اجلانب املوسيقي مجايل تناسق ةفاوإض ،التماسك على املستوى املعجمي

ــ ،باتســاق قــويّ " عاشــق مــن فلســطني"اتســم خطــاب  � ده احلضــور الكثيــف جس
فقـد غابـت  .لإلحالة واحلذف والتكرار والتوازي والربط مع خصوصية يف توظيف هذه اآلليات

وحضـرت بكثـرة الضـمائر املتصـلة وأدوات املقارنـة فيمـا خيـص  ،أمساء اإلشارة واألمسـاء املوصـولة
 ،التلمـــيح يف صـــناعة عقـــد تواصـــلي مـــع القـــارئ ربز مجاليـــةَ احملـــذوف ليُـــ ع العنصـــرُ وتنـــو  .اإلحالـــة

ين يف اسـتكناه د إسهامات املعرفة املسبقة عن الشاعر حممود درويـش وعـن الواقـع الفلسـطيؤك ويُ 
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انتشـــار ملحـــوظ ز أســـلوب اخلطـــاب املـــدروس بيـــكمـــا متََ  .العنصـــر العـــدمي يف ســـطح اخلطـــاب
 .كثافته الشعوريةللتكرار والتوازي، وكالمها ارتبط مبقاصد الشاعر و 

كفايـة متاسـكه السـطحي يف معرفـة   إن بعد اخلطاب الشعري عـن املباشـرة وعـدمَ  �
 الـذي بـدأ ،نطاق عامل اخلطاب مـن خـالل معيـار االنسـجامبنا إىل استى أفض، أبعاده احلقيقية

امتد إىل تفاعل اخلطاب مع غـريه مـن اخلطابـات والنصـوص و  ،من الدالالت املعجمية البسيطة
 .احلاضرة فيه

اخلطـاب مـن قواعـد  مـه سـطحإذا كـان االتسـاق أدى دوره اعتمـادا علـى مـا قد و  �
أو احمللـــــل يف تأديـــــة وســـــائل  تلقـــــياخلطـــــاب يضـــــيف إىل ذلـــــك مســـــامهة امل فـــــإن عـــــامل ،نصـــــية

حه اســتجماع عناصــر املقــام واســتخالص النصــوص املتناصــة وهــو مــا وضــ .االنســجام لوظائفهــا
 ".عاشق من فلسطني "مع خطاب

ـــة الصـــغرى و تفاع � الكـــربى يف اخلطـــاب الشـــعري املـــدروس لـــت الوحـــدات الداللي
متارس ضغطا شـعوريا علـى  ،افشكل الرتادف امتدادا لقناعة أو فكرة م ؛حبسب نفسية الشاعر

الصـــارخ والصـــراع الفكـــري الـــذي حيكـــم نظـــرة الشـــاعر  وأكـــد التضـــاد التنـــاقضَ  ،حممـــود درويـــش
 ،التفصــيل -ت عالقــة اإلمجــالوعــرب  قــع وتقلباتــه،املعاصــر عمومــا وحممــود درويــش خصوصــا للوا

تضــى ســب مقصــدية الشــاعر ومقحبالرتكيــز اخلصــوص عــن تفــاوت االهتمــام و  –وعالقــة العمــوم
وأزالـت الغمـوض الـذي اعـرتى تتـابع  ،اخلطاب معنويـا حلمةوكل تلك العالقات أفادت . احلال

ومل يكتمـل وصـف واستقصـاء العالقـات الدالليـة واملعنويـة بـني وحـدات اخلطـاب . بعض أجزائه
املفهوميـة لبنـاء ت والوقائع النحوية والتصورية و حيث تساندت جمموع احلاال ؛إال بتمثيله شبكيا

 . اخلطاب املدروسعامل

إن املقـــام الــــذي حضــــر بكيفيــــات خمتلفـــة يف ضــــبط اآلليــــات اخلطابيــــة والنصــــية  �
بوصـــفه وســـيلة مســـتقلة تتشـــكل مـــن عناصـــر خارجيـــة  ؛الســـابقة أخـــذ مكانـــا لـــه يف االنســـجام

على املقصدية والقراءة وظروف الزمان واملكان وغريها مما يصـنع  بناءً  ،م يف نصية اخلطابسهِ تُ 
اإلطـالق و  لشـعري احلـديث ينحـو إىل العموميـة علـى أن املقـام يف اخلطـاب ا. لتـداويلاملستوى ا

أن املقـام " عاشـق مـن فلسـطني"وقد تبني من خـالل مقاربـة خطـاب  ؛ما يتقيد بقيود الواقعوقلّ 
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ومـــع ذلـــك يظـــل اخلطـــاب . ، إىل أن اســـتقر نســـبيا علـــى عناصـــرهقطعـــةً  صـــنعه اخلطـــاب قطعـــةً 
 .ض إحيائية كلما جتددت قراءته وتنوع مقامهاالشعري ينفجر مجاال ويفي

أي مـــا ميكـــن أن يســـتثمره الشـــاعر مـــن  يـــة؛فاخللوميتـــد تـــأثري الشـــعرية إىل املعرفـــة  �
 ؛قـل الوقـائع حرفيـا أو يكتفـي بتوقـع مـا جيـب أن يكـوننْ فاخلطاب الشـعري ال يَـ . ملمعرفة  بالعا

األفكـار ، وينتقي من النصوص و مألوفرة ملا هو و األحداث بطريقة جديدة أو حمُ  عيد بناءَ بل يُ 
واتضــح مــن اســتقراء التنــاص أن حممــود درويــش . خلفياتــه املعرفيــةصــل مبقصــدية الشــاعر و مــا يتّ 

خطابــــام بكيفيــــة تلميحيــــة ، وقــــد وظــــف نصوصــــهم و متــــأثر بــــبعض الــــرواد يف الشــــعر العــــريب
 .الرؤى وتتعارض وتتوافق فيها ،يتماهى على ضوئها النص الغائب يف النص احلاضر؛ إبداعية

ممـــا  ،أفـــرزت وســـائل االنســـجام قـــدرة فائقـــة علـــى تقريـــب املعـــىن وفهـــم اخلطـــاب �
الـيت يستعصـى  ،عل لسانيات النص منهجا جيدا يف مقاربة نقديـة لألعمـال الشـعرية احلداثيـةجي

مـــن ذلـــك أكـــد االنســـجام عمـــق التفاعـــل بـــني دالالت اخلطـــاب  وأكثـــرُ . هـــا لـــدى القـــارئفهمُ 
  .ةاملقاميوعناصره 
  
وذلـــك باملزاوجـــة بـــني معطيـــات ، اجلهـــد املتواضـــعهـــذا إكمـــال أمهيـــة إىل  شـــريختامـــا نو 

يأخـذ مـن لسـانيات الـنص  .لسانيات النص وعناصر الشعرية بغية تأسيس منهج لسـاين نقـدي
الـــنص أو اخلطـــاب مـــا يتالقـــى مـــع  مـــعفهـــا وظ ويُ  لنصـــية،املقاربـــة الكليـــة ليف  علميتهـــا ودقتهـــا

، لُتصـبح قـادرة علـى الرمـز والصـورة الشـعرية نصـيامثل اإليقاع و خاصة مفاهيم ه وج يُ و  الشعري،
  .يشعر فن الالالمتناهية لل األبعاد احلقيقية -ما أمكن-إدراك


