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 ممخص الرسالة

راسات المغكية في اآلكنة األخيرة تطكراتو ىائمةن، إذ تجاكزت حدكد الجممة التي ت الدّْ دى يً شى 
 كانت أكبر كحدة لغكية لمتحميؿ إلى فضاء أكسع ىك النص.

كلقد احتؿ التماسؾ النصي مكقعان بارزان كمحكريان في كؿ الدراسات التي تناكلت لسانيات 
كتحميؿ الخطاب بكصفو الشرط الرئيس لككف كبلـو معيفو نصان، فبل كجكد لنصو ببل النص 
 تماسؾ.

كفي ضكء عمـ المغة النصي سعت ىذه الدراسة المكسكمة بػ )التماسؾ النصي في شعر 
 كسائؿ التماسؾ النصي المكظفة في شعر المناصرةالكشؼ عف عز الديف المناصرة( إلى 

 لتي تؤدييا كؿ أداة مف تمؾ األدكات.كشرح الدالالت ا، كتحميميا

و مقدمة، قبم تمييدسة في خمسة فصكؿ يسبقيا ىذه الدراقد اقتضى البحث أف تككف ك 
نظرم، كفيو يتـ تعريؼ أداة  منيما ، ككاف لكؿ فصؿ مبحثاف: األكؿكنتائج خاتمةكيمييا 

ي: عممي تطبيقي، كفيو كالثان كحديثان، عند العرب كعند الغرب، االتساؽ لغة كاصطبلحان، قديمان 
يتـ شرح المكاطف التي كردت فييا أداة االتساؽ مكضكع الدراسة، كشرح كيفية قياميا بدكر 

 التماسؾ بيف النصكص، كذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة عشكائية اختيرت مف تمؾ الدكاكيف العشرة.

التماسؾ كخمصت الٌدراسة إلى أف شعر المناصرة يمتاز بتماسؾ قكم، نتيجة تكافر أدكات 
 بكثافة في شعره.
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Abstract   

Linguistic studies have undergone tremendous developments in recent times. It 

exceeded the limits of the ‘sentence’ which was the largest linguistic unit of analysis 

to a wider space of the ‘text’. 

Textual cohesion has become prominent in all studies dealing with textual linguistics 

and discourse analysis as the main condition any certain words to be considered a 

text. There is no text without coherence. 

In the light of textual linguistics, this study, which is entitled the Textual Cohesion in 

the Poetry of Ezzedeen Al-Manasrah, sought to reveal and analyze the means of 

textual coherence employed in the poetry of Al-Manasrah, and to explain the 

significance of each of these tools. 

This study consists of five chapters preceded by a preface an introductory chapter, 

followed by findings and conclusion. Each chapter has two sections: the first of 

which is theoretical, in which the tool of consistency is defined linguistically and 

terminologically both old and modern definitions in the Arab and western literatures. 

The second is a practical application in which the studied consistency tool is 

explained and how it plays the role of coherence between the texts through applying 

it to a random sample selected from the writer’s ten poetry collections. 

The study found that Al-Manasrah poetry is characterized by solid cohesion, as a 

result of the availability of many cohesion tools in his poetry. 
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َوَرُسوُلُو  َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُكمْ ﴿ 
 ﴾ َواْلُمْؤِمُنونَ 
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 ْاإِلىَدْاءُ 

أىدم عممي ىذا إلى مف ربياني منذ كنتي في الميد صبيا، أصحاب العطاء الذم ال 
ينفذ، كالكفاء الذم ال يتردد كالدمَّ العزيزيف، المذيف كانا شمعةن أنارت لي طريؽ العمـ كالمعرفة، 

يمتعيما بالعيش السعيد، كالعمر المديد، كدكاـ العافية، كحسف الخاتمة، كأف كا تعالى أسأؿ أف 
 يرزقني برىما، كطاعتيما، كاإلحساف إلييما، كتقكل ا فييما...

، كالتي تحممت معي مشاؽ ىذه مف ذاقت عناء انشغالي بيذا الجيد زكجتي الحبيبةإلى 
، كلكالىا لما كاصمت مسيرتي التعميمية فكانت الداعـ األكؿ كاألساسي لي في دراستيالرحمة، 

.  كما كصمتي ليذا اإلنجاز، فكانت لي خيري معيفو

 كقرة عيني جػػػكانة. إلى ىبة السماء صغيرتي كميجة فؤادم

إلى مف تحمك بيـ الحياة، أخكتي كأخكاتي األعزاء، أصحاب العكف كالعطاء خير سند 
 كخير رفاؽ.

، منيـ عمي األستاذ الدكتكر/ عماد عمياف المصرمجميعيـ، كأخص بالذكر  إلى أعمامي
 عمـك المغة كاألدب. قد تجمعت فيوالكنز العممي الكبير الذم 

 إلى زمبلئي األعزاء رفاؽ ىذه الرحمة، ككذلؾ زمبلئي المدرسيف.

 إلى الشيداء األكـر منا جميعان، الذم رككا بدمائيـ تراب فمسطيف الطاىر.
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 شكٌر وتقديرٌ 

في ىذا المقاـ أجد مف الكاجب عميَّ أف أشكر مف كاف لو فضؿ في إنجاز ىذا البحث 
ًلكىاًلدىٍيؾى بعد فضؿ ا عزى كجؿ، كأبدأ بشكر مف أمر ا بشكرىما، إذ يقكؿ:   ﴿أىًف اٍشكيٍر ًلي كى

﴾ ًإلىيَّ اٍلمىًصيري
 . أشكر مف زرع فيَّ حب العربية منذ صغرم معممي كأستاذم األكؿ أبي(0)

 -أطاؿ ا في عمرىا –العزيز،  كأشكر مف غمرتني بدعكاتيا ليبلن كنياران كالدتي 

كأتكجو بجزيؿ الشكر كخالص التقدير كالعرفاف بالجميؿ إلى أستاذم الجميؿ األستاذ 
، عمى رعايتو غزة الدكتكر/ جياد يكسؼ العرجا، أستاذ النحك كالصرؼ في الجامعة اإلسبلمية

ا البحث منذ أف كاف فكرة كحتى آخر مراحؿ إنجازه، كعمى ما قدمو مف الجادة كالمخمصة ليذ
مبلحظاتو دقيقة كآراءو سديدة كاف ليا عظيـ األثر في إثراء ىذا العمؿ، كأدعك ا أف يجعؿ ما 

 .بذلو معي في ميزاف حسناتو، كأف يجازيو عني خير ما جازل بو عالمان عف متعمـ

إلى األستاذيف الفاضميف عضكم لجنة المناقشة:كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير           

الجدبة، مناقشان داخميان. إبراىيـ محمد سعادة الدكتكر/ أحمد  

.الشيخ عيد، مناقشان خارجيان  أحمد سبلـ سعادة الدكتكر/ إبراىيـ  
المذيف لـ يحرماني مف شرؼ مناقشتيما لي كاالنتفاع بعمميما الكافر، فجزاىما ا عني 

 الجزاء.خير 

كأكدُّ في ىذا المقاـ أف أشكر األستاذ الدكتكر الشاعر/ عز الديف المناصرة لما قدمو لي 
مف بعض التكضيحات كاإلرشادات كمبلحظات كبعض المراجع كالتي أعانتني في إعداد ىذه 

 الرسالة. 

كأخصُّ بالذكر منيـ مىٍف كقؼ معي كساندني ماديان كمعنكيان كؿ كالشكر مكصكؿ إلى 
 )أبك عمر(.عمي العزيز/ نافذ اليبيؿ 

، الجامعة اإلسبلمية، منارة العمـ شكر كالتقدير ليذا الصرح العمميكال يفكتني أف أتقدـ بال
الشكر مكصكؿ لكؿ مف عممني طكاؿ مسيرتي العممية، أخص بالذكر العمماء في دًب، كذلؾ كاأل

 قسـ المغة العربية...

  محمد المصرم. /الباحث                                                               
                                                           

 .ُْسكرة لقماف،  (ُ)
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 المقدمة
ًقييا، كسمك معانييا، فأنزؿ  الحمد  رب العالميف، الذم حفظ لنا لغتنا الغراء، بركائعيا كري
لنىاهه قرآنان  بيا قرآنان عربيان بىيّْنان لمف كاف لو قمب أك ألقى السمع كىك شييد لقكلو تعالى: "ًإنَّا أىٍنزى

بيان  ـٍ تىٍعًقميكفٍ  عىرى لىعىمَّكي
كتي جكامع الكمـ، كبدائع الحكـ، كفصؿ كالصبلة كالسبلـ عمى مف أ "(ُ)

الخطاب، سيدنا محمد خير كلد عدناف، كعمى آلو كصحبو الياديف الميدييف، كمف تبعيـ 
 بإحسافو إلى يكـ الديف أما بعػػػد:

لقد انفردت المغة العربية بارتباطيا بكتاب مقدس جعؿ ليا مف الخصكصية ما أغرل أىميا 
أغكارىا، ككشؼ أسرارىا، فكانت المصنفات النحكية كالمغكية  كغيرىـ، كدفعيـ إلى محاكلة سبر

 .عبر القركف شاىدةن عمى ذلؾ

كفي القرف العشريف ظيرت اتجاىات جديدة في الغرب تمقفيا عدد مف المغكييف العرب 
محاكليف اإلفادة منيا في إعادة دراسة العربية، كفي الكقت نفسو كانكا أمناء عمى تراث القدماء 

فكانت الدراسات الرائدة كالعميقة كفؽ المنيج الكصفي كالمنيج التحكيمي  ؛العربيةمف عمماء 
 ما.كغيرى

الذم ازدىر في  غكييف العرب عند عمـ المغة النصيكامتدادان ليذا النيج تكقؼ نفره مف الم
الغرب في العقكد األخيرة فرأكا فيو إضاءة جديدة تيخرج الدرس النحكم العربي مف حدكد الجممة 

لى النص دكف تنكر في الكقت نفسو لما أرساه القدماء لنحك الجممة مف قكاعد دقيقة، كما إ
أشاركا بو مف إشارات ذكية، حيث التقط ىؤالء المغكيكف ىذه اإلشارات، كجعمكا منيا مفاتيح لما 

 أفادكا مف الدراسات المغكية النصية الحديثة .

 منيج البحث
اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي في كصؼ الظاىرة كاستقراء عناصر 

عز الديف المناصرة، أيضان سيقكـ الباحث بكصؼ النص شعر التماسؾ النصي المكظفة في 
حصائيا كأييما أكثر كركدان كانتشاران في شعره،  إلبراز الكسائؿ المستخدمة لتحقيؽ التماسؾ كا 

ما ك ما يجعمو يتطرؽ لممنيج اإلحصائي، ؾ الكسائؿ في تمؾ القصائد،كالداللة التي تؤدييا تم

                                                           
 .ِسكرة يكسؼ، ( 0)
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تحميؿ البناء المغكم لمنص لمكشؼ عف بنياتو الصغرل ككيفية ترابطيا لتحقيؽ بالباحث  يقـك
 .بنياتو الكبرل

 أىمية الدراسة 

 تجاكزت الجممة إطاران نيائيا لمتحميؿ، بعدما انطمقتا تكمف أىمية ىذه الدراسة في أٌني
النداءات بضركرة الخركج مف بكتقة التحميؿ عمى مستكل الجممة إلى التحميؿ عمى مستكل أكبر 
ىك التحميؿ عمى مستكل النص، كذلؾ نابعه مف إحساسيـ بأف نحك الجممة لـ يعد كافيان إلشباع 
حاجة المحمؿ المغكم، فالجممة جزء صغير بالقياس لمنص، فالنص يمثؿ المعنى الكمي، كال يعني 

لؾ استغناءنا عف نحك الجممة ألنو كما يمثؿ الحرؼ نكاة الكممة كالكممة نكاة الجممة، كذلؾ ذ
لذا قد تـ تجاكز الجممة إطاران نيائيان  ؛الجممة نكاة النص، لذا ال يمكننا االستغناء عف أحدىا
در  دكره لمتحميؿ كجعمت المتمقي شريكان أساسان ال ينبغي تجاىؿ حميمو إلى اكو، كتفي تمقي النٌص كا 

، كعبلقاتيا ببعضيا،  كأٌف ىذه الدراسة لـ تكف آراء نظرية بعيدة عف ركح جزئياتو الصغرل
. كلذلؾ  معاصرةالعربي؛ بؿ أيتبعت النظرية بالتطبيؽ عمى النصكص الشعرية القديمة كال النص

 .قررت تكظيؼ المجاؿ التطبيقي لمتحميؿ النصي في بحثي ىذا عمى شعر عز الديف المناصرة

 أىداف الدراسـة 
 ييدف ىذا البحث إلى:

 الكقكؼ عند السمات النصية مف خبلؿ بحث كسائؿ الربط ككيفية ترابطيا كتماسكيا .0
 أثناء عمميا.

الكصكؿ إلى رؤية شمكلية كمكضكعية في التعامؿ مع النص الشعرم )إذ إف في ربط  .8
يث يتعانؽ النحك مع النظاـ النحكم بالشعر إظياران لمحؽ البيني في الدرس المغكم ، ح

 .(ُ)الصرؼ كالداللة كاإليقاع(
 القديـ في ضكء عمـ المغة الحديث.الكشؼ عف كسائؿ التماسؾ النصي في التراث  .4
شاعر رقيؽ، الكشؼ عف المككنات التي قامت عمييا أشعار عز الديف المناصرة، فيك  .3

 كباأللـ الذم ال حدكد لغكرهيتمتع بمكىبة مصقكلة بالتجربة الطكيمة، كبالمعرفة الكاسعة، 

                                                           
 .َّ، صأحمد كشؾ ،لنحك كدكره في اإلبداعا( 0)
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شعره بقكة الجممة كسيكلتيا كسبلستيا، كما تمتاز بقكة معناىا، فعباراتو تحمؿ  كما يمتاز
 .البنائي كالداللي في طياتيا نكع مف التطكر

حاجة المكتبة إلى تطبيؽ أصكؿ ىذه النظرية الحديثة عمى النصكص الشعرية الحديثة  .5
دراسة في عمـ المغة النصي في الجامعة  ، فيي _حسب عممي_ أكؿكالمعاصرة
 االسبلمية.

 أسباب اختيار الموضوع 
 الرغبة الشديدة لدل الباحث في دراسة القضايا المغكية في ضكء عمـ المغة الحديث. .ُ

 عمى النصكص الشعرية العربية. التطبيقية النصية قمة الدراسات .ِ
العرجا في دراسة المكضكع قبؿ  يكسؼ جيادالدكتكر/التشجيع الذم كجدتو مف أستاذم  .ّ

 الخطة. كضعإشرافو ك 
كقد تـ اختيارم لشعر عز الديف المناصرة ألنو كمف الكجية المبدئية تعػد قصائده ظاىرة  .ْ

 عمى تماسؾ النص .
ف  .ٓ ىذه الدكاكيف لـ تيدرس في ضكء عمـ المغة الحديث أك عمـ المغة النصي بصكرة خاصة، كا 

 .كاكيف مف نكاحي أخرل ببلغية أك صرفية كغيرىاقدمت دراسات عديدة عمى ىذه الد

 خطة البحث
كخمسة فصكؿ باإلضافة  تقسـ مادتو العممية إلى مقدمة كتمييداقتضت طبيعة البحث أف 

  إلى خاتمة.

  المقدمــة
اختياره، كأىدافو، كأىميتو، كالمنيج  المكضكع، كأسباب اشتممت عمى نبذة مختصرة حكؿ

 .كخطة البحث، المتبع في ىذه الدراسة

  التمييــد
تعريفات الجممة كالنص لغة كاصطبلحان، عند  إلى مبحثيف: األكؿ: درستي فيو قد انقسـ

كعند الغرب قديمان كحديثان، ثـ عف المعايير النصية، كنشأة نحك النص كجذكره، ثـ  ،العرب
تو كأدكاتو كأثره لمفيكـ التماسؾ النصي كأىمي مقارنة بيف نحك النص كنحك الجممة، بعدىا انتقمت

عف حياة تحدثتي فيو : مف التمييد كالمبحث الثاني كغير ذلؾ، عمى المعنى النحكم كالداللي
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كحياتو كعممو، ثـ عف نشأتو، كتعميمو الشاعر الفمسطيني عز الديف المناصرة اسمو كمكلده 
 .الكثيرة مصنفاتو األدبية كالشعرية

بدأتو بتعريؼ اإلحالة  المبحث األكؿ: :مبحثيف كانتظـ ،ئلحالػػػػةخصصتو ل: لفصل األولا
ثـ عناصرىا، ثـ تحدثت عف كسائؿ االتساؽ اإلحالية.  ،لغةن كاصطبلحان، ثـ أنكاعيا كأىميتيا

عز الديف شعر عمى  لعناصر االتساؽ اإلحالية دراسة تطبيقيةأجريتي فيو  المبحث الثاني:
 .المناصرة

االستبداؿ كبدأتو بتعريؼ المبحث األكؿ: : مبحثيفكينقسـ إلى ، االستبداؿ: الفصل الثاني
ىك المبحث الثاني: ثـ أنكاعو، بعدىا تطرقت إلى دكره في تماسؾ النص.  ،لغةن كاصطبلحان 

 دراسة تطبيقية لبلستبداؿ عمى شعر عز الديف المناصرة.عبارة عف 
غةن مفيكـ الحذؼ لالمبحث األكؿ:  كينقسـ إلى مبحثيف: ،الحػػذؼ: الفصل الثالث

كاصطبلحان، كعبلقة الحذؼ باإلحالة كاالستبداؿ، كالفرؽ بيف كؿ منيا، ثـ كيفية حدكث التماسؾ 
المبحث الثاني: دراسة تطبيقية ك مف خبلؿ الحذؼ، ثـ أىميتو كأغراضو كأنكاعو، ثـ شركطو. 

 االسمي كالفعمي كالجممي. ة، بأنكاعو الثبلثعمى الحذؼ عمى شعر عز الديف المناصرة

المبحث األكؿ: كفيو تفصيؿ في : كينقسـ إلى مبحثيف، الكصؿ كالربط: الرابعالفصل 
مفيكـ الكصؿ كالربط كأنكاعو عند عدد مف العمماء الغربييف ككذلؾ عند النحاة كالببلغييف العرب 

المبحث الثاني: قد خصص لمدراسة التطبيقية عمى شعر عز . ك ككذلؾ عند العديد مف المغكييف
 الديف المناصرة.

: التكرار كالتضاـ، كبدكره قسـ كينقسـ إلى مبحثيف ،التماسؾ المعجمي :الفصل الخامس
المبحث األكؿ التكرار إلى مطمبيف: األكؿ: تـ في مناقشة التكرار لغةن كاصطبلحان، ثـ كظائؼ 

ثـ الخاتمة، كفييا  التكرار، ثـ أقسامو كأنكاعو، يميو المطمب الثاني: تمت فيو الدراسة التطبيقية،
كالمبحث الثاني: التضاـ: قسـ إلى مطمبيف: األكؿ: تـ فيو  أىـ نتائج البحث، ثـ التكصيات
كأخيران ما كاف مف صكاب كالثاني: خصص لمدراسة التطبيقية،  تعريؼ التضاـ ثـ بياف عبلقاتو،

 كا المكفؽ.فمف ا كحده، 
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 المبحث األول
 عمم النص والتماسك النصيمصطمحات 

 
 ويشتمل عمى عدة تعريفات: 

 الجممة. –أوالً 
 صعوبات في المفاىيم النصية وتعريفات النص المغوية.-ثانياً 
 اصطالح النص في التراث العربي وعند العرب المحدثين.-ثالثاً 
 مفيوم النص لغة واصطالحًا عند الدارسين الغربيين.-رابعاً 

 المعايير النصية.-خامساً 
 ونشأتو. التاريخية لعمم النص الجذور-سادساً 
 بين نحو الجممة ونحو النص:-سابعاً 

 أ. المبادئ التي تخص نحو الجممة.
 ب. ما يختص بو نحو النص.

 جـ. الحاجة إلى نحوي النص والجممة معًا.
 مفيوم التماسك النصي وأقسامو:-ثامناً 

 االتساق.
 االنسجام.
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 النص والتماسك النصيمصطمحات عمم المبحث األول: 
 الجممة: -أوالً 

كقؼ منذ القديـ الدرس المساني عند حدكد الجممة، فبيف مككناتيا كمختمؼ القكاعد التي 
تحكميا، كعمى ذلؾ قامت النظريات النحكية كاالتجاىات المسانية المختمفة كالمتعاقبة. فالجممة 

اشتغمت بكصفيا كتقنينيا، متينة متانة بنية قاٌرةه في الكبلـ، كقرارىا ىذا جعؿ النظريات التي 
كلكف تداخؿ مصطمحي الجممة مع الكبلـ في  ،(ُ)نسبية؛ كنسبيتيا آتية مف طبيعة الكبلـ نفسو

كاف فالنحك العربي، ثـ استقؿ كؿ كاحد منيما بشكؿ حاسـ عمى يد جماؿ الديف بف ىشاـ، 
ؿ كالفاعؿ كالمبتدأ كالخبر، كما كاف الكبلـ عنده ىك القكؿ المفيد بالقصد، كالجممة عبارة عف الفع

، ثـ تتابعت التعريفات لتشكؿ مجمكعة مف االتجاىات كالمفاىيـ تظير فيما (ِ)بمنزلة أحدىما
 يأتي:

ركبرت ديبكجراند( عددان مف تعريفات الجممة، كمنيا: " الجممة عبارة عف آالف كيذكر )
، أك " نمط تركيبي ذك مككنات فكرة تامة"،  أك " تتابع مف عناصر القكؿ ينتيي بسكتة "

كقد ذكر _أيضان_ مصطفى حميدة عددان مف التعريفات لمجممة الستكماؿ الصكرة  .(ّ)تشكيمية"
فقاؿ: " الجممة كحدة تركيبية تؤدم معنى دالليان كاحدان، كاستقبلليا فكرة نسبية تحكميا عبلقات 

اكف كميمر( القائؿ بأف الجممة، ىي: االرتباط كالربط كاالنفصاؿ في السياؽ"، ثـ أكرد تعريؼ )بر 
" أك تعريؼ )ليماف( االطرادات التكزيعية  لمككناتيا "كحدة مجردة تؤٌسس  لكي تقدـ بيانان عف

لمجممة: "سمسمة مف المفردات النحكية المختارة، تيضـ في كحدة كفقان لقكالب متفؽ عمييا، مف 
الجممة كحدة نحكية ة"  أك تعريؼ )ليكنز( "م لغة معينحيث الترتيب كتقييد المعنى كالتنغيـ في أ

الجممة " بناءن لغكيان  كتعد ،(ْ)بيف األجزاء المككنة ألية حدكد كتكابع تكزيعية يمكف أف تؤسس"
يكتفى بذاتو، كتترابط عناصره المككنة ترابطان مباشران أك غير مباشر بالنسبة لمسند إليو كاحد أك 

نى كامبلن في ذاتو" أك ممفكظ تتصؿ عناصره بمحمكؿ أك متعدد"، أك ىي "الكحدة التي تقدـ مع
نمحظ كجكد تبايف في االتجاىات التي تعتمد عمييا ىذه التعريفات،  ،(ٓ)أكثر بينيما ترابط"

فبعضيا يرتكز عمى منطمؽ داللي محض، كبعضيا يرتكز عمى منطمؽ شكمي محض، كالنكع 
                                                           

 .ُْالزناد، ص األزىر نسيج النص)بحث في ما يككف فيو الممفكظ نصان(، (ُ)
 .ُٕعفيفي، ص (، أحمد تجاه جديد في الدرس النحكم)انحك النص  (ِ)
 .ٖٖ، صطاب كاإلجراء، دم بكجراندالنص كالخ (ّ)
 .ُْٖصالربط في تركيب الجممة العربية، مصطفى حميدة، نظاـ االرتباط ك  (ْ)
 .ُٖص، عفيفيأحمد ، (اتجاه جديد في الدرس النحكم )نحك النص (ٓ)
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الجمؿ ىك استقبللية الجممة، كىذا ما يؤكده  اآلخر يمزج بيف الداللة كالشكؿ، كلكف ما تتفؽ عميو
 نحك الجممة في دراستو لمجممة منزكعة مف سياقيا.

 كمف ىنا يمكف تقسيـ الجممة إلى نكعيف:

كىك شكؿ الجممة المجرة الذم يكلد جميع الجمؿ system sentence  جممة نظاـ
 اؽ.كىذا النكع يعطي لمجممة معنى استقبلليان بعيدان عف السي ،الممكنة

كىي الجممة التي تتسـ بالتكاصؿ مع جممة أخرل، حيث  Text sentenceجممة نصية 
يحتكييا نص ما، كليا مدلكليا داخؿ السياؽ نتيجة مبلبسات متعددة، كىذه المبلبسات يترتب 
عمييا الفيـ كاإلفياـ، فنكع الجمؿ ىذا ال يفيـ إال إذا دمج مع جمؿ أخرل فيعطي النص 

 .(ُ)تماسكان 
 ال ثالث ليما، ىما:إلى نكعيف الجممة العربية  فيقسـلدكتكر)مصطفى حميدة( أما ا

كىي التي تتضمف عبلقة إسناد كاحدة، سكاء اشتممت عمى متعمقات  الجممة البسيطة:
بعنصرم اإلسناد أك أحدىما أك لـ تشتمؿ، كقد تككف العبلقة بيف عنصرم اإلسناد في الجممة 

يد رجؿ كريـ(، كقد تمجأ العربية إلى الربط بينيما؛ ألمف المبس، البسيطة عبلقة ارتباط، نحك:) ز 
 نحك: )زيد ىك الكريـ(.
كىي التي تتضمف عبلقتي إسناد فأكثر سكاء اشتممت عمى متعمقات  الجممة المركبة:

عبلقة ارتباط،  بعناصر اإلسناد أـ لـ تشتمؿ، كقد تككف العبلقة بيف اإلسناديف أك اإلسنادات
نحك: )يردد زيد دائمان كممة ا أكبر(، كقد تمجأ العربية إلى الربط بينيما؛ ألمف المبس، نحك: 
)جاء زيده كالشمسي طالعة( ك)حضر زيده كانصرؼ عمرك( ك )إف أخمصت في عممؾ إخبلصان 

 .(ِ)كأتقنتو ابتغاء مرضاة ا فقد فزت بالسعادة في الداريف(
 ( فمو تقسيـ آخر لمجممة، حيث تقسـ عنده إلى نكعيف:جون لوينزأما )

 جممة نصية: كىي التي تستقؿ في داللتيا داخؿ النص. .ُ

جممة غير نصية: كىي عبارة عف جزء الجممة، فالحكـ عمييا بأنيا جممة نصية يكجد  .ِ
 حينما تعطي داللة )ما( كأنيا نص أك إشارة إلى نص، مثؿ: "أنا لـ أر مارم". 

                                                           
 .ُٗعفيفي ، صأحمد  (،اتجاه جديد في الدرس النحكم ): نحك النصينظر (ُ)
 .ُْٗحميدة، صمصطفى  الربط في تركيب الجممة العربية،نظاـ االرتباط ك  (ِ)
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: ىؿ رأيت مارم؟ لـ أرىا. بيتر لـ يرىا أيضان، إنيا ليست ىنا حيث ينبغي أك عندما نقكؿ
أف تكجد. ىذا النص يتككف مف أربعة أجزاء؛ األكؿ فقط ىك الذم يمكف أف يكصؼ بالنصية؛ 
 الشتماؿ الباقي عمى ضمائر؛ فيي غير مستقمة، لكف لك قمنا: لـ أر مارم، بيتر لـ ير مارم

ا حيث ينبغي أف تكجد، فقد تحكؿ كؿ منطكؽ إلى جممة نصية، كىكذا أيضان، إفَّ مارم ليست ىن
 .(ُ)تظير اعتبارات كثيرة لتقسيـ الجممة ال مجاؿ لعرضيا ىنا

 صعوبات في المفاىيم النصية وتعريفات النص المغوية واالصطالحية:-ثانيا
 مف يتسـ عمـ النص بصعكبتو كتشعبو إلى حدو بعيد، إذ إننا ال نجد إال قدران ضئيبلن 

االتفاؽ حكؿ مفاىيمو كتصكراتو كمناىجو. فقد استكعب حدان ال يستياف بو مف المفاىيـ، نظران 
لكثرة منابعو كاتساع مشارب الباحثيف فيو، كما أنو قد قصرت أكثر المحاكالت التي نيضت 
بضـ تصكراتو في أطر محدكدة عف طريؽ عرض متكامؿ يتيح لمقارئ الكقكؼ عمى نظرة كمية 

ة. كأيضان كاف لتعدد مناىجو كاتخاذىا مسارات متباينة في بمداف مختمفة أكبر األثر في أف أساسي
 .(ِ)تبكء كؿ محاكلة تستيدؼ نكعان )ما( مف التقريب بينيا بالفشؿ

كمما أسيـ في صعكبة تحديد مفيكـ عمـ النص أف اتجاىات البحث في ىذا العمـ قد 
 -مثبلن  -أخذت أشكاالن عدة، كذلؾ تبعان لؤلسس التي يستند إلييا عمماء المغة النصيكف، فنجد

اتجاىان يعتمد عمى رصيد عمـ المغة الكصفي، كلكف بعد إضافة عدد مف المفاىيـ كالتصكرات 
أعني مستكل  -األكبر الذم يتماز بو ىذا العمـ تى يمكف معالجة المستكل إليو، ح الجديدة
كنجد اتجاىان آخر يستند إلى رصيد عمـ المغة الكظيفي، كثالثان يقكـ عمى رصيد عمـ  -النص

 .(ّ)المغة التركيبي أك البنائي، كرابعان يقكـ عمى رصيد عمـ المغة التحكيمي التكليدم

كلعؿ أبرز دليؿ عمى صعكبة ىذا العمـ، ىك التعدد اليائؿ لمتعريفات بيذا المصطمح" 
النص" ك "عمـ المغة النصي"،  فقد ذكر أحد الباحثيف لحكالي أربعة عشر مفيكمان لمصطمح 

ال تكجد مصاعب تكاجو عممان مف العمكـ مثمما ىي الحاؿ بالنسبة لعمـ لغة النص،  ألنوالنص، 
اآلف لـ يتحدد بدرجة كافية، بؿ إنو مسمى التجاىات كتصكرات غاية في حيث إنو لحتى 

التبايف. كنتيجة لذلؾ فإنو ال يسكد حكؿ مقكالتو كتصكراتو كنظرياتو األساسية أم اتفاؽ بيف 

                                                           
 .َِ-ُٗعفيفي،  صأحمد نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم،  (ُ)
 .ُٕصلمفاىيـ كاالتجاىات، سعيد بحيرم، عمـ لغة النص ا (ِ)
 .ُٖص، عبد الراضيحك النص بيف األصالة كالحداثة، أحمد ن (ّ)
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الباحثيف إال بقدر ضئيؿ لمغاية، بؿ إننا نجد لدل باحث كاحد بعينو، في عمؿ كاحد بعينو، عددان 
 .(ُ)تمؼ محتكل كؿ تعريؼ عف اآلخرمف التعريفات، كيخ

مف المعركؼ أف التكاصؿ بيف العمكـ أصبح سمة مف سمات العمـ، بصفة عامة، كعمـ 
المغة بصفة خاصة، فقد أصبح ىناؾ تكاصؿ بيف عمـ المغة كعمكـ أخرل كثيرة كعمـ االجتماع، 

حياء، ككذلؾ عمـ المغة كعمـ األجناس البشرية، كعمـ الكراثة، كعمـ الحياة العاـ، كعمـ كظائؼ األ
النصي اتصؿ بدكره بعمكـ األدب كالببلغة كالشعر كاألسمكب، كعمكـ النفس كاالجتماع كالفمسفة 

 كغيرىا.

ب صعكبة تحديد مفيـك كقد كاف ىذا االتصاؿ بيف عمـ النص كىذه العمكـ سببان مف أسبا
راقو، فمـ يستقر بعد حكؿ فقد شكمت تمؾ السمة الجكىرية حاجزان مانعان يصعب اختىذا العمـ، 

 .(ِ)مفاىيمو، أك تصكراتو أك مناىجو

ـ مف الغرب إلى كمما قد يككف سببان في اضطراب كصعكبة ىذا العمـ ىك نقؿ ىذا العم
سعيد بحيرم في مقدمة ترجمتو لكتاب )فكلفجانج ىاينو ماف  الدكتكر/يشير العربية، إذ 
إلى مجمكعة مف االختبلفات في  -ب العجميكالذم سبقو إلى ترجمتو فالح شبي-كديترفييفجر( 

 الترجمة منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :
     Sie eroffnete derlinguistik eine neue erkenntnis dimension 
und trug so dazu bei, dab die theoretischen grundpositionen nvieler 
aprach wissenschaftlicher disziplinen neubestimmt wurden. 

إلى: فتح عمـ المغة  -سعيد بحيرم الدكتكر:حسبما يشير –فقد ترجـ فالح ىذه الفقرة 
النصي لعمـ المغة جانبان معرفيان جديدان حمؿ الباحثيف عمى إعادة النظر في األسس النظرية لفركع 

معرفيان جديدان، لغكية كثيرة. بينما ترجميا سعيد بحيرم إلى كفتح عمـ لغة النص لعمـ المغة بعدان 
 كأسيـ بذلؾ في إعادة تحديد األسس النظرية لفركع لغكية كثيرة.

إلى االختبلفات الكاردة في  -أيضان – سعيد بحيرم في صفحة أخرل الدكتكر/ كيشير
ترجـ  العجمي قد ، أف فالحالمصطمحات منيا عمى سبيؿ المثاؿ مفبذكر مجمكعة المصطمحات 

                                                           
 .ِٓ-ِْ/ُ، صبحي الفقي المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ،: عمـ ينظر (ُ)
 .ِٔ-ِٓص السابؽ، رجعالم (ِ)
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، كيترجميا تماـ حساف إلى " إلى Kollokation"كممة  التساكؽ، بينما يترجميا بحيرم إلى التبلـز
 .(ُ)التضاـ

كمما ال شؾ فيو أف ذلؾ التشعب قد جعؿ مف ميمة تحديد ما تكصؿ إليو ىذا الفرع 
الجديد ميمة صعبة، إلى جانب كثير مف المشكبلت التي يضميا ىذا االتجاه بيف جنباتو، كأكثر 

 .(ِ)المصطمح الجكىرم الذم يقـك عميو...المشكبلت كضكحان مشكمة 

صبحي إبراىيـ الفقي أف صعكبة تحديد مفيـك عمـ النص ال تتمثؿ فيما  /كيرل الدكتكر
كىذا . (ّ)ذكره الباحثكف، بؿ كتتمثؿ في أمر آخر كىك أف نحكيات النص لـ يكتمؿ تطكيرىا بعد

منيج، فعمى ىذا االختيار سكؼ أمر يجعمنا عمى درجة كبيرة مف الدقة في اختيار التعريؼ كال
  يككف العمؿ التطبيقي فيما بعد.

إذان يكمف السر في عدـ استقرار مفاىيـ النص، كعمـ المغة النصي فيما يرل صبحي الفقي 
 في ثبلثة أمكر:

ف كنا نرل أف ىذا التماس الذم  .0 التماس بيف عمـ المغة النصي، كغيره مف العمكـ، كا 
الستقرار، نراه ركنان أساسيان في الدراسة النصية، فالنص عيدَّ سببان مف أسباب عدـ ا

يصدر عف نفسية معينة، ككسط مجتمع، كبرأم معيف، كعبر كسط فيزيائي معيف، 
كلمتعبير عف مشاعر معينة، أك رأم )ما( تجاه قضية معينة، كمف ثـ كجب ارتباطو 

 بعمـك النفس كاالجتماع كالفمسفة كالفيزياء كاألدب.

ىذا التعريؼ، ىؿ ىي معايير شكمية، أـ معايير داللية، أـ شكمية تعدد معايير  .8
 كداللية معان، كغيرىا مف المعايير؟

عدـ اكتماؿ تطكير نحكيات النص؛ ألف عدـ االكتماؿ يعني عدـ اكتماؿ العمـ،   .ّ
مع اإلشارة إلى أف الكممة األخيرة في أم عمـ مف العمكـ أمر صعب الحسـ بو، 

 .(3)تقريب ال الحسـ النيائي بالكممة األخيرةكلكف نقكؿ عمى كجو ال

كعمى الرغـ مف تشعبات ىذا العمـ إال أنيا تكاد تتفؽ عمى أنو" فرع مف فركع عمـ المغة 
درس النصكص المنطكقة كالمكتكبة... كىذه الدراسة تؤكد الطريقة التي تنتظـ بيا أجزاء النص، 

                                                           
 .ِْ-ِّالداكدم، صزاىر بف مرىكف الترابط النصي بيف الشعر كالنثر،  (ُ)
 .ُٖبحيرم، ص سعيد عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات،  (ِ)
 .ِٔ/ُالفقي، صبحي عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ،  (ّ)
 . ِٔ/ُ، المرجع السابؽ(ْ)
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ىك الدراسة المغكية لبنية النصكص، كيذكر كترتبط فيما بينيا لتخبر عف الكؿ المفيد، ككذلؾ 
NILs) دراسة النصكص دراسة شكمية كداللية -في العادة  -عمـ لغة النص يعني ( أف(ُ). 

إفَّ مفيكـ النص يشكؿ مكقعان مركزيان في الدراسات المسانية المعاصرة؛ حيث اختصت 
لسانيات النص، أك لسانيات الدراسات التي تيتـ بالنص باسـ: عمـ النص، أك نحك النص، أك 

الخطاب، ... ككميا تتفؽ عمى ضركرة مجاكزة الجممة في التحميؿ ، إلى فضاء أرحب كأكسع، 
. كحتى تتضح معالـ ىذه الدراسة، كتتضح خطكاتيا، ال بد مف الكقكؼ (8)ىك الفضاء النصي

ينسجـ  عمى مفيكـ النص لغةن كاصطبلحان، بغية رسـ تصكر نظرم يمخص مفيـك النص الذم
 كمقتضيات ىذه الدراسة:

 المعنى المغوي لعمم النص:
يقترب معناىا المغكم مف معناىا االصطبلحي،   -في الغالب-إف مصطمحات عمـ المغة 

إذ يدكر األكؿ حكؿ مجاالت داللية معينة يمكف مف خبلليا التقريب بينيا كبيف المعنى 
 االصطبلحي، كقد تعددت المعاني المغكية لمادة )نصص( في المعجـ، كمنيا:

: "رفعيؾ الشيء، يقا وي نصان،النىصُّ فىعىوي "، ك  ؿ: نصَّ الحديث، ينصي كؿ ما أيظير، فقد رى
، يقاؿ: نص الحديث إلى فبلف أم رفعو، كنصت الظبية جيدىا: رفعتوي،  ككضع عمى  نيصَّ
ة، كىك المكاف البارز، كما  المنصة: أم عمى غاية الشيرة كالفضيحة كالظيكر، كمنو الًمنىصَّ

مما نصت؛ تظير عميو العركس ًلتيرل... كفي حديث عبد ا بف زمعة: أنو تزكج بنت السائب، ف
، كقكليـ: ىذه نصيتي ًخيرىتي، كمنو الناصية، (ّ)أيقعدت عمى الًمنصة :ًلتييدل إليو طمقيا، أم
– )نصص( يغمب عمى معانيو الرفعة كالظيكر، ككرديتضح أف الجذر ،(ْ)سميت الرتفاع منبتيا

 فعيا،أم تر  الماشطة تنص العركس فتقعدىا عمى الًمنىصة، كىي تنتص عمييا؛ :نصص -أيضان 
 .(ٓ)ارتفع كانتصب :أم ؛كانتصَّ السناـ

إذان الداللة التي يؤدييا الجذر الثبلثي )نصص(ىي داللة الرفع كالظيكر، كىذا يعني: 
عمى أقصى الشيء كغايتو...  -أيضان –الخفاء إلى التجمي، كيطمؽ النص  ظيكر النص مف

                                                           
 .ِْصالداكدم، الترابط النصي بيف الشعر كالنثر،  (ُ)
 .ُٕٔص اإلبراىيمي،، ( مبادئ في المسانياتِ)
 .ٕٗ/ٕلساف العرب، ابف منظكر،  (ّ)
 .ّّْ/ٓابف فارس، معجـ مقاييس المغة،  (ْ)
 . ِٕٓ، ص الزمخشرمأساس الببلغة،  (ٓ)
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استخرج أقصى سيرىا،  النص: أصمو منتيى األشياء، كمبمغ أقصاىا، كمنو نص الدابة؛ أم
 .(0)كنص الشيء منتياه

عمى االستقصاء، كمنو" نص الرجؿ نصان إذا سألو عف شيء حتى  -أيضان  -كيدؿ
كـر ا كجيو:  -، كمنو قكؿ عمي(8)"كنص الرجؿ غريمو إذا استقصى عميويستقصى ما عنده، 

بىةي أكلى"؛ أم بمغف الغاية ا ، نصنصتي (4)لتي عقمف فييا"إذا بمغ النساء نىصَّ الحقاؽ، فالعىصى
 .(3)ناقتي: السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما عندىا"

كما يدؿ عمى التراكـ كالتراص، كمنو: "نص المتاع نصان" جعؿ بعضو عمى بعض، فيك 
 .(5)تراكـ كتراص

 عمى الحركة كالتقمب كاإلسناد، كمنو: "نصت القدر"؛ أم: غمت، كنصنصت -أيضان -كيدؿ
حيف دخؿ عميو عمر كىك  –رضي ا عنو–الشيء؛ أم: حركتو، كفي حديث أبي بكر 
، كالنص (1)حية نصناص: كثيرة الحركة، ك (3)ينصنص لسانو، كيقكؿ ىذا أكردني المكارد" 

 .(2)اإلسناد إلى الرئيس األكبر كالتكقيؼ كالترقيات كالتعييف عمى شيء ما

 محكر حكؿ المعاني اآلتية:إذان المعاني المعجمية لمادة )نصص( تت

كقكلنا: انتص؛ أم: ارتفع  الرفع كالظيكر: كقكلنا: نص الحديث إليو؛ أم: رفعو إليو، -
 ، كمنو قكلنا: نص العركس؛ أم: كضعيا عمى المنصة؛ لتظير.كانتصب

 أقصى الشيء كغايتو كمنتياه. -
 االستقصاء كاستخراج أقصى ما لديو. -

 جعؿ بعضو عمى بعض.التراكـ كالتراص: نص المتاع نصان،  -
 الحركة كالتقمب كاإلسناد: كقكلنا نصت القدر؛ أم: غمت. -

                                                           
 .ٖٗ/ٕالعرب، ابف منظكر، ظر: لساف ين (ُ)
 .ٖٗ/ٕ، ظر: المرجع السابؽين (ِ)
 .ُُٔٔالقامكس المحيط، الفيركز آبادم، ص (ّ)
 .ُُِْالجكىرم، صالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، ظر: ين (ْ)
 .ٕٗ/ٕلساف العرب، ابف منظكر،  (ٓ)
 .ُُِْالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، الجكىرم، ص (ٔ)
 .ُُٔٔالمحيط، الفيركز آبادم، القامكس  (ٕ)
 .ُُٔٔالمرجع السابؽ، ص  (ٖ)
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كلكف داللة الرفع كالظيكر ىي الجامع لتعدد الدالالت، فتكاد تككف الداللة المحكرية 
ظياره؛ حتى  كالبؤرة المركزية، التي تدكر حكليا تمؾ الداللة، فالمرسؿ ال بد لو مف رفع نصو كا 

لؾ أف النص ال يكشؼ عف نفسو، إذا لـ يكف ظاىران لمعياف، بغض النظر ، ذ(0)يفيمو المتمقي
 .(8)عف كيفية ظيكره، كما أف النص ال بد لو مف نسؽ معيف، ينتظـ كامؿ أكصالو

فيي إشارة إلى االتساؽ كاالنسجاـ بيف الجمؿ كمككناتيا،  ؛أما ضـ الشيء إلى الشيء
 .(4)و أكبر كحدة لغكية يمكف الكصكؿ إليياكككف النص أقصى الشيء كمنتياه، ىك تمثيؿ لككن

سيامات القدماء حول النص:اصطالح "النص -ثاثال   " في التراث العربي وا 
لـ يجمع الباحثكف عمى مصطمح كاحد لتعريؼ ىذا العمـ، فيطمؽ عميو عمـ النص، كعمـ 

 grammaire de كنحك النص linguistique du texte المغة النصي، كلسانيات النص
texte   النص أيضان.كنظرية 

قد تعددت حكؿ تعريؼ الجممة، فإف النص  -القدامى كالمحدثيف -فإذا كانت آراء النحاة 
لـ يكف أسعد حظان مف مصطمح الجممة في ذلؾ، حيث تعددت تعريفاتو كتنكعت، بؿ كتداخمت 

نص تعتمد عمى إلى حد الغمكض أحيانان، أك التعقيد كاإلبياـ أحيانان أخرل، فبعض تعريفات ال
مككناتو الجممية كتتابعيا، كبعضيا يضيؼ إلى تمؾ الجمؿ الترابط، كبعض ثالث يعتمد عمى 
التكاصؿ النصي كالسياؽ، كبعض رابع يعتمد عمى االنتاجية األدبية، أك فعؿ الكتابة، كبعض 

ي خامس يعتمد عمى جممة المقاربات المختمفة، فيككف لدينا حصيمة كبرل مف التعريفات الت
 .(ْ)تقربنا مف مبلمحو

لقد احتؿ تعريؼ النص مساحة كبيرة عند الميتميف بمسانيات النص قديمان كحديثان، فمفيـك 
النص حديثان قد تطكر عف المفيكـ القديـ، فعمماؤنا األكائؿ قدمكا إسيامات عممية في مجاؿ 

امى كالمحدثيف. يفات المتنكعة لمقدالتنظير كالتطبيؽ النصي، كسنحاكؿ عرض بعض تمؾ التعر 
ىػػ( أكؿ مف أشار إلى مفيكـ النص اصطبلحان عندما تكمـ عف َِْلعؿ اإلماـ الشافعي )ت ك 

                                                           
 .ِّص ،الفقيعمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ،  (ُ)
 .ّّ، صمحاسنةالتماسؾ النصي في بنية حكـ ابف عطاء السكندرم،  (ِ)
 .ِٖ/ُعمـ المغة النصي، الفقي،  (ّ)
 .ُِص، عفيفي، (اتجاه جديد في الدرس النحكم) نحك النص (ْ)
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إذ قاؿ في أحدىا: إفَّ النص ىك"  -تعالى -أكجو البياف في الفرائض المنصكصة في كتاب ا
 .(ُ)ما أتى الكتاب عمى غاية البياف فيو، فمـ يحتج مع التنزيؿ فيو إلى غيره"

ق( فقد أدرؾ أف القرآف نظاـ لغكم يقـك عمى غير مثاؿ، حيث َِْالباقبلني)ت  أما
: " عمى تصرؼ كجكىو، كتبايف مذاىبو، خارج عف المعيكد مف نظاـ جميع كبلميـ كمبايف  يقـك
لممألكؼ مف ترتيب خطابيـ، كلو أسمكب يختص بو، كيتميز في تصرفو مف أساليب  الكبلـ 

و تبيف بخركجو عف أصناؼ كبلميـ كأساليب خطابيـ، إنو خارج عف المعتاد، فقاؿ: "إذا تأممت
نو معجز، كىذه خصكصية ترجع إلى جممة القرآف، كتميز حاصؿ في جميعو"  .(ِ)العادة، كا 

ىػػ( في نظرية النظـ التي تبرز قيمتيا النصية في أنيا ُْٕكيرل اإلماـ الجرجاني)ت 
كالتفسير، كذلؾ خدمة لمنص القرآني كبياف إعجازه، فقد جمعت بيف عمكـ كثيرة كالنحك كالببلغة 

دعا إلى النظرة الشمكلية التي تمكف القارئ مف الكقكؼ عمى جماليات النص األدبي، إذ ال 
 نستطيع إلى النظرة الشمكلية التي تمكف القارئ مف الكقكؼ عمى جماليات النص األدبي.

أكثر شمكلية لمنص، حيث قسـ القصيدة  ىػػػػ( فانفرد بنظرة ْٖٔأما حاـز القرطاجني)ت 
إلى فصكؿ، كقاؿ إف ىناؾ صمة بيف مطمع القصيدة كآخرىا، فيك أكؿ مف قسـ القصيدة العربية 
 إلى)فصكؿ( كزعـ أف ليا أحكامان في البناء، كأكؿ مف أدرؾ الصمة الرابطة بيف مطمع القصيدة،

نطباع األخير كالنيائي عف كما سماىا بالمقطع، كىك آخرىا الذم يحمؿ في ثناياىا اال
 .(ّ)القصيدة

إف تعريؼ النص بضبط جيد، ال زاؿ قيد الجداؿ، رغـ كؿ الدراسات التراثية العربية، التي 
لـ يعثر فييا عمى ذكر ىذا المصطمح، باستثناء الشافعي، فالمفيكـ مكجكد عندىـ، لكف تداكلو 

بمكر مفيكمان محددان لمنص في تمؾ كمصطمح كاف غائبان، فبرغـ تمؾ الدراسات إال أننا لـ ن
 الدراسات العربية القديمة.

أما النص عند عمماء المغة المحدثيف فيرل )صبلح فضؿ( بأف النص: ال يقتصر عمى 
ىك يتككف مف  ككنو تتابع لجمؿ مترابطة يراعى فيو الظركؼ الخارجية أحداثان كزمانان كمكانان، بؿ

لى ظاىر النص فقط، فتتمثؿ ميمة عمـ النص عنده في ذلؾ كأكثر، فيك إذان يرفض النظر إ كؿ

                                                           
 .ِٕص ، الرسالة، الشافعي (ُ)
 .ٓ، ص الباقبلنيإعجاز القرآف،  (ِ)
 .ٔٓ-ٓٓ، ص خميؿ (،نقدك  دراسات كبحكثسمكبية كنظرية النص )األ (ّ)
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كصؼ العبلقات الداخمية كالخارجية لؤلبنية النصية بمستكياتيا المختمفة كشرح المظاىر العديدة 
 .(ُ)ألشكاؿ التكاصؿ كاستخداـ المغة، كما يتـ تحميميا في العمـك المتنكعة

امان كيتمثؿ في قكليـ: "النص ما كيرل )محمد الصغير بناني( أف لمنص تعريفيف: تعريفان ع
ال يحتمؿ إال معنى كاحدان، أك ما ال يحتمؿ التأكيؿ"، كتعريفان خاصان يتمخص في قكليـ: " النص 

 ما ازداد كضكحان عمى الظاىر لمعنى في المتكمـ، كىك سكؽ الكبلـ ألجؿ ذلؾ المعنى".

الناشئ عف تكجيو رسالة  أف النص: "ىك النسيج المفظي بينما يرل الدكتكر/ نياد المكسى،
إلى متمقيف، كيركز فيو عمى األثر الذم تتركو الرسالة في المتمقي؛ أم درجة العبلقة التفاعمية 

 .(ِ)بيف المرسؿ كالمتمقي" 

يتبنى تعريؼ )ركبرت آالف دم بيكجراند(؛ الذم يرل أف فيك  أما الدكتكر )صبحي الفقي(
افر لو سبعة معايير إذا تخمؼ كاحد منيا تنتزع منو أف تتك  النص؛ حدث تكاصمي يمـز لككنو نصان 

 ىي: ،صفة النصية، كىذه المعايير

 (.cohesionالسبؾ أك الربط النحكم ) .0

 ( أك التماسؾ الداللي، كترجميا تماـ حساف؛ بااللتحاـ.coherenceالحبؾ ) .8
 (، كىك اليدؼ مف إنشاء النص.Intentionalityالقصػد ) .4
( كتتعمؽ بمكقؼ المتمقي مف النص مف حيث قبكلو أك Acceptabilityالقبكؿ كالمقبكلية ) .3

 رفضو.
 كتكقعو لممعمكمات المتمقي انتظار تتعمؽ بأفؽىي ك (، Informativity)اإلخبارية أك اإلعبلـ .5

 الكاردة في النص.

 ( كتتعمؽ بمناسبة النص لممكقؼ كالظركؼ المحيطة بػو.Situationalityالمقامػية) .3
 .(ّ) كيقصد بو حكار النص مع غيره مف النصكص (Intertextualityالتناص ) .1

الذم يتبناه الفقي تعريؼ شامؿ ال يمغي أحد أطراؼ الحدث الػكبلمي في  فالتعريؼ
أدكات الربط باإلضافة إلى السياؽ كذلؾ ك  مرسؿ الرسالة كمتمقييا جمع بيف وي نَّ حيث إالتحميؿ؛ 

                                                           
 .ِِٗص ، فضؿ،ببلغة الخطاب كعمـ النص (ُ)
 .ِٖالترابط النصي بيف الشعر كالنثر، الداكدم، ص  (ِ)
، ُْٓ، ص نحك أجركمية لمنص الشعرم، مصمكح، ّْ-ّّ/ُالفقي،  كالتطبيؽ،عمـ المغة النصي بيف النظرية  (ّ)

 .َُْ-َُّالنص كالخطاب كاإلجراء، بكجراند، ص 
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فإٌف المدخؿ السمػيـ لمتحميؿ النصي ىك التحميؿ  كلذا ، كيراعي النكاحي الشكمية كالداللية،المغكية
الربط  عناصرك السياؽ، ك المتمقي، ك  المرسؿ،-ذك الرؤية الشاممة حيث كؿ العناصر النصية

فيك ال يعطي عنصران اىتمامان أكثر عمى حساب آخر التحميؿ النصي،  تخضع تحت -المغكم...
قارئ فييا مجرد متمؽ سمبي ال حكؿ لو كال قكة كال ،كما تضخـ البنيكية بنية النص عمى التاريخ

، بؿ ىك أماـ رياضيات النص، ككما تضخـ التفكيكية القارئ عمى النص كالتاريخ كالمغة نفسيا
 يساكم بيف كافة عناصر التحميؿ النصي. 

أما )سعيد بحيرم( فمـ يختمؼ تعريفو لمنص كثيران عف صبحي الفقي فيعرؼ النص بأنو: " 
حقؽ نصيتو، إذا اجتمعت لو سبعة معايير، ىي: الربط، كالتماسؾ، كالقصدية، حدث اتصالي تت

 .(0)"كالمقبكلية كاالخبارية، كالمكقفية، كالتناص

 الدارسين الغربيين: مفيوم النص لغًة واصطالحًا عند -رابعا

( في المغات األعجمية، كمعناىا Texteإف مصطمح النص في العربية يقابمو مصطمح )
(، كالركسية Text(، كاإلنجميزية )Texto( كاإلسبانية )Texteفيك في الفرنسية ))نسيج(، 

(Tekat( كقد أخذ أصبلن مف البلتينية ،)Textus كىذا يعني أف النص ىك نسيج مف ،)
. كقد أشار )ركالف (ِ)الكممات؛ لما فيو مف تسمسؿ في األفكار، كتكاؿ في الكممات كترابط بينيا

تدؿ عمى )النسيج(، كىذا النسيج يكصؼ بأنو نتاج كستار يختفي ( Texteبارت( إلى أف كممة )
بحيث يتعمؽ  لبراعة نسجو كتماسكو؛ ؛نسيج النص بأنو نسيج عنكبكتشبو  كراءه المعنى، كقد

برز خصيصة أساسية كجكىرية، كىي ترابط مككناتو كتشابكيا عمى نحك  كىنا  ببعض،  بعضو
 .(ّ)يشكؿ كحدتو الكمية
بط النص، كقد عمى خصيصة ترا -في األغمب  -ريفات عمماء لغة النص كتمتقي تع

(، مف ىنا كصؼ النص Texteفي الداللة المعجمية لكمة ) -أكالن  -تكفرت ىذه الخصيصة 
 .(ْ)بأنو نسيج مف الكممات يترابط بعضيا ببعض

 

                                                           
 .ُْٔ-ُْٓعمـ لغة النص، المفاىيـ كاالتجاىات، بحيرم، ص (ُ)
 . ُِينظر: نسيج النص، الزناد، ص (ِ)
 .َُْينظر: لذة النص، بارت، ص  (ّ)
 . ٔٔاتي بيف النص المكتكب كالنص المنطكؽ، بصؿ، صينظر: التراكـ العبلم (ْ)
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أما من ناحية اصطالحية فسوف نتعرف عمى مفيومو اصطالحًا عند عمماء المغة 
 الغربيين:

سعيد  /ينطمؽ )ىارتماف( لكضع تحديد لمنص مف النظاـ المغكم، كىك ما أكده الدكتكر
بحيرم، مفيكـ تجريدم لمكاقع المغكم، ذلؾ النظاـ المغكم يتضح أك ينتجو تجميات المغة، تتمثؿ 

مترابطة اصر أك الكحدات، كىي حصيمة مادة في ظكاىر المغة المادة، كىي مجمكعة مف العن
 كؿ في تصكرات معينة )المعجـ كالنحك(، كتصكؼ بصكرة متباينة.تتش

كيرل )ىارتماف( أف المغة المستخدمة في الكاقع ىي المكضكع الفعمي، العبلمة الفعمية 
)أم المغكية( كىذه المنظمة، كىذه العبلمة في العادة، ىي النص، كبمعنى أدؽ، ىي نص بعينو، 

ت داللة كذات كظيفة، كمف ثـ فيي قطعة مثمرة مف قطعة ذا :كيحدد النص كفؽ ذلؾ بأنو أم
 . (ُ)الكبلـ

تتابع مترابط مف الجمؿ" كيستنتج مف ذلؾ أف الجممة بكصفيا  :"بينما يعرفو )برنكر( بأنو
جزءان صغيران ترمز إلى النص، كيمكف تحديد ىذا الجزء بكضع نقطة، أك عبلمة استفياـ، أك 

 .(ِ)مى أنيا كحدة مستقمة نسبيان.. "عبلمة تعجب، ثـ يمكف بعد ذلؾ كصفيا ع

كيعمؽ )شبمنر( عمى ىذا التعريؼ بأنو دائرم، بمعنى أنو يكضح النص بالجممة مف خبلؿ 
النص، كأنو غير منيجي مف الناحية العممية لغمكض الرمز، كالعبلقات التي يتضمنيا، كاتساع 

ظ عمى ىذا التعريؼ ذكره ، كالمبلح(ّ)الكصؼ، كمف ثـ ينتيي إلى نتيجة ىي استحالة تطبيقو
لمسألة "التتابع" كأف الجممة جزء منو؛ أم أف بنية النص بنية معقدة، كأف ثمة عبلقة بيف الجممة 

 كجزء كالنص ككؿ.

كيرل )درسمر( ضركرة اعتبار مبدأ االكتماؿ كالنقصاف، كيعني بو أف الجمؿ المفردة في 
طية في عمـ النص.  إال أف ىذه الفكرة نصو )ما( ليست تامة، كليست مستقمة، قد عدَّ حجة نم

 .(ْ)أخذت شكبلن معينان عندما أطمؽ عمى النص مصطمح "المنغمؽ عمى ذاتو؛ أم المكتفى بذاتو"
ىذه التعريفات كميا تنطمؽ مف مبادئ كأسس غير مكتممة أك غير كافية سكاء كانت 

  كنقصانان.نظامان لغكيان أك داللة أك كظيفة أك تتابعان مترابطان، أك اكتماالن 

                                                           
 .ٓٗ-ْٗعمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات، بحيرم، ص (ُ)
 188.ص  برند شبمنر، عمـ المغة ك الدراسات األدبية، (ِ)
 .َُّكينظر: عمـ النص المفاىيـ كاالتجاىات، بحيرم، ص، ُٖٗ-ُٖٖص، المرجع السابؽ  (ّ)
 .ٔٗالمفاىيـ كاالتجاىات، بحيرم، صعمـ لغة النص  (ْ)
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كىناؾ مف يربط بيف النص كمضمكنو، فالنصكص في رأم )سكنيسكي( "إبداعات لغكية  
يستدعييا كاقع معيف" أك كجية نظر فعمية معينة، كيجب أف تدرؾ في إطار ىذه الخاصية عمى 

 أنيا أبنية لممعنى.
اتصالي ذم أما )شميث( فقد حده بأنو " جزء حدد مكضكعيان )محكريان( مف خبلؿ حدث 

كظيفة اتصالية )إنجازية(، كىك بذلؾ يشترط  كحدة المكضكع الذم يدكر حكلو النص ككحدة 
 .(ُ)مقصده؛ إذ إنو يشكؿ ألداء ىدؼ بعينو

)فاينريش( بأنو تككيف حتمي يحدد بعضو بعضان، إذ تستمـز عناصره بعضيا بعضان كحده
 الستمزاـ، إذ يؤدم الفصؿ بيف األجزاءلفيـ الكؿ. النص كؿ تترابط أجزاؤه مف جيتي التحديد كا

الفيـ،  إلى عدـ كضكح النص، كما يؤدم عزؿ أك اسقاط عنصر مف عناصره إلى عدـ تحقؽ
 .(ِ)كيفسر ىذا بكضكح مف خبلؿ مصطمحي "الكحدة الكمية" ك "التماسؾ الداللي " لمنص

نظاـ المساف  "جياز عبر لساني يعيد تكزيع: النص، بأٌنو( مفيـك يفاطجكليا كريس)تحدد 
بالربط بيف كبلـ تكاصمي ييدؼ إلى اإلخبار المباشر كبيف أنماط عديدة مف الممفكظات كذلؾ 

يعني أف النص يتعالؽ مع ، كىذا (ّ)إنتاجية" -إذف -السابقة عميو أك المتزامنة معو، فالنص
كفي شكؿ تكاصمي لمحصكؿ في نياية المطاؼ عمى شكؿ )أم عممية تناص( نصكص أخرل 

ف كؿ نص يقتبس أك يضمف إالقكؿ فيمكف فسيفساء مف النصكص( )كىك ،مي جديدتكاص
 .نصكص أخرل

( تستخدـ في عالـ المغكيات لتشير (Textكرقية حسف( أف كممة النص  كيرل )ىاليدل
إلى أم فقرة منطكقة أك مكتكبة، ميما كاف طكليا، شريطة أف تككف كحدة متكاممة، كيظير 

أف النص يتضمف المنطكؽ كالمكتكب، عمى أف يككف كحدة متكاممة كاضحان ىذا التركيز عمى 
. كظاىر ىذا التعريؼ أف النص يشمؿ المنطكؽ كالمكتكب (ْ)دكف تحديد حجمو طكالن أك قصران 

 سكاء طاؿ حجمو أك قصر.

كيؤكد ذلؾ االختبلؼ بيف عمماء المغة الذيف ينتمكف إلى مدارس مختمفة حكؿ حدكد 
عمييا بحكثيـ، كمع ذلؾ تظؿ المحاكلة لمكصكؿ إلى تعريؼ يضـ المصطمحات التي ترتكز 

                                                           
 .ٗٗعمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات، بحيرم، ص(ُ)
 .ََُصالمرجع السابؽ،  (ِ)
 .ُِالزاىي، كريسطيفا، ص فريد ترجمة النص، عمـ (ّ)
  .Halliday M.A.K and Hasan, Cohesion in English, p.294نقبلن عف:  ِِنحك النص، عفيفي، ص (ْ)
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لعمـ النص، كمف التعريفات الجامعة  .(ُ)أكبر قدر ممكف مف المبلمح الفارقة محاكلة طمكحة...
 ، كالدكتكر/سعيد بحيرم كالدكتكر/سعد مصمكح،  الدكتكر/ذلؾ التعريؼ الذم نقمو كؿ مف 

)الفجانج دريسمر(: أنو حدث تكاصمي يمـز اند( كر عف )ركبرت آالف دم بكجصبحي الفقي، 
لككنو نصان أف تتكافر لو سبعة معايير لمنصية مجتمعة، كيزكؿ عنو ىذا الكصؼ إذا تخمؼ عنو 

 . (ِ)كاحد مف ىذه المعايير

  :معايير النصية -خامسا
 إفَّ ىذه المعايير يمكف تقسيميا عمى ثبلثة أقساـ رئيسة، كىي:

الدكتكر/ سعد مصمكح التعريؼ السابؽ، كيعمؽ عميو بقكلو: يمكف تصنيؼ ىذه  إذ ينقؿ
 المعايير السبعة عمى ىذا النحك:

 ، كىما معيارا السبؾ كالحبؾ. Text- centeredما يتصؿ بالنص في ذاتو  -

  User centeredما يتصؿ بمستعمؿ النص سكاء أكاف المستعمؿ منتجان أـ متمقيان  -
 كذلؾ معيارا القصد كالقبكؿ. 

، كذلؾ معايير اإلعبلمية كالمقامية اؽ المادم كالثقافي المحيط بالنصما يتصؿ بالسي -
 ( مف ىذا البحث.ُٔكىذه المعايير قد ذكرت في ص) .(4)كالتناص

)المتحدث كالمتمقي( ككذلؾ  عمى طبيعة كؿ مف النص كمستعمميو: ىذه المعايير تركز
ثقافي المحيط بالنص، كىك تعريؼ يجمع في طياتو أغمب مفاىيـ النص السياؽ المادم كال

 السابقة كالكاردة باقتضاب في تعريفات المغكييف النصييف اآلخريف.

يراعي المتحدث أك المرسؿ ألنو  ك الذم يتبناه الباحث كيميؿ إليو؛كىذا التعريؼ ى
 ة كالداللية. كالمستقبؿ، كيراعي كذلؾ السياؽ، ككذلؾ يراعي النكاحي الشكمي

 :، كأىميا ما يأتيإال أف ىذا التعريؼ يبلحظ عميو عدة مبلحظات

                                                           
 .َُٕالنص المفاىيـ كاالتجاىات، بحيرم، ص عمـ لغة (ُ)
 .َُٓ-َُْ-َُّص ، النص كالخطاب كاإلجراء، بكجراند (ِ)
، النص كالخطاب كاإلجراء كينظر: .ُْٓنحك أجركمية لمنص الشعرم، دراسة في قصيدة جاىمية، مصمكح، ص  (ّ)

 .ُْٔ، كينظر: عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات، بحيرم، صَُٔ، ص بكجراند
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إلى منطكؽ أك مكتكب. كعمى ىذا فالنص يمكف أف  أكأنو لـ يشر إلى طكؿ أك قصر،  .ُ
مف جمؿ كثيرة تربط بينيا ركابط  يككف امتدادان ك يككف جممة كاحدة، ك يككف كممة كاحدة، 

 التتابعات مف الجمؿ.شكمية كداللية بيف ىذه 

يشمؿ االثنيف معان،  -إذف -كذلؾ إذا كاف التعريؼ لـ يشر إلى المنطكؽ أك المكتكب فيك .ِ
 بؿ يتسع ألم كسيمة أخرل مف كسائؿ التعبير .

يؤكد التعريؼ عمى إبراز دكر المتمقي، أك المستقبؿ لمنص، كىي السمة التكاصمية؛ ألف  .ّ
ف كانت المغة ليست الكسيمة الكحيدة التكاصؿ ىك مف خصائص المغات بصفة عام ة، كا 

 لبلتصاؿ بيف بني البشر، كيمثؿ النص التسجيؿ الحرفي لمحدث التكاصمي.

لكف: أيف مكضكع الدراسة كالبحث عف تحقيؽ معيار التماسؾ النصي ككسائمو مف الدراسة 
 النصية ؟ 

 ونشأتو: الجذور التاريخية لعمم النص: سادساً 

إلى فضاء أرحب  -مة الجم -ة حدكد البنية المغكية الصغرل صيتجاكزت الدراسات الن
كال يعني التجاكز القطيعة العممية بيف المسانيات الجممية كالمسانيات ، كأكسع، ىك الفضاء النصي

ن المسانيات كؿ معطيات تطكر العمكـ يفرض استفادة المسانيات النصية مف  ماالنصية، كا 
بمختمؼ حيث إف الدراسات الجممية المسانيات الجممية،  كتجاكز القصكر المكجكد في ،الجممية

مسائؿ الكصؼ المغكم كافية لكؿ  تعد ( لـالبنيكية، كالتكزيعية، كالسمككية، كالكظيفية)تكجياتيا 
، كلقد عيدَّ عمـ النص في رأم عمماء المغة (ُ)الداللة كالتداكؿ كالسياؽ الثقافي العاـ مف حيث

إلى ( بمكمفيمد)لمدراسات المسانية الجممية التي شغؿ بيا المغكيكف منذ  تطكيران كتكسيعان 
 .(ِ)(تشكمسكي)

ييرجع )دم بكجراند( البدايات األكلى لمدراسات النصانية إلى العمكـ الببلغية التي سادت 
العصكر الكسطى(، فقد اتجو اىتماـ ك الركمانية، ك خبلؿ العصكر الكبلسيكية، القديمة )اليكنانية، 

ببلغييف في تمؾ المرحمة إلى تدريب الخطباء في أربعة مجاالت، ىي: مجاؿ إنشاء األفكار، ال
كمجاؿ تنظيميا، كمجاؿ إيجاد التعبيرات المناسبة ليا، كمجاؿ حفظيا، كذلؾ قبؿ عممية 

                                                           
 .ُّٓص  لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات، . كينظر: عمـُٕٔ، صاإلبراىيميمبادئ في المسانيات،  (ُ)
ينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النص" تطبيقات لنظرية ركبرت ديبكجراند كفكلفانج دريسمر"، إلياـ أبك غزالة، كعمي خميؿ  (ِ)

 .ٗص  ،أحمد



 

22 
 

نما بزغت مف بحكث في  . فنمحظ مف قكلو: إفَّ (0)اإللقاء النظرات النصية لـ تأًت مف فراغ كا 
 قديمة.الببلغة ال

كيؤكد ذلؾ )فاف دايؾ( بقكلو:" الببلغة ىي السابقة التاريخية لعمـ النص إذ أخذنا في 
االعتبار تكجييا العاـ المتمثؿ في كصؼ النصكص، كتحديد كظائفيا المتعددة، لكف نؤثر 

ألف كممة )ببلغة( ترتبط حاليان بأشكاؿ أسمكبية خاصة، ككما كانت  ؛مصطمح )عمـ النص(
ترتبط بكظائؼ االتصاؿ العاـ ككسائؿ اإلقناع، فالببلغة القديمة تضـ أفكاران جكىرية ىي التي 

كلكف  ".(8)عنيت بيا الدارسات النصية بالتكسع فييا، كبالتالي تكجد جكانب عدة لبلتفاؽ بينيما
لى أف عمـ النص مف أحدث فركع عمـ المغة، غير أنو يتميز عنيا مف يشير بعض الدارسيف إ

في نشأتو أك  -العمـ كما يذىب أغمب مؤرخي ىذا  -نشأة كالتطكير، إذ إنو لـ يرتبط جية ال
بعينو أك مدرسة بعينيا، أك باتجاه محدد، بؿ عمى العكس مف ذلؾ كمو، فإف أقطابو  تطكره ببمد

 الميبلدم أعماؿ لغكية محددة، ترجع إلى نياية القرف التاسع عشر قد حاكلكا تممس البدايات في
أما )سعيد بحيرم( يشير إلى أف البداية الفعمية لعمـ النص كانت في  .(4)كبدايات القرف العشريف

بداية السبعينيات، بعد أف اكتممت مبلمحو الفارقة؛ ألنو يرتكز عمى خاصية جكىرية لو تحكؿ 
التداخؿ، فيك يستقي أكثر أسسو كمعارفو مف عمـك تتداخؿ معو  دكف ذلؾ، أال كىي خاصية

، ثـ تطكرت تمؾ الدراسات النصية في السبعينات عمى يد)فاف دايؾ( الذم يعد (ْ)تداخبلن شديدان 
بشكػؿو عاـ  –، كلكف أشار أكثر مف باحث إلى أف بداية البحث في النص (ٓ)مؤسس عمـ النص

، التي (ٔ)ـ (ُُِٗ( سنة )  (I. Nyeقدمتيا الباحثة األمريكية  ترجع إلى رسالة دكتكراة –
بحثت في فصؿ مف فصكليا عبلمات االكتماؿ، كأدكات الربط في الجممة، كما تناكلت في 
بحثيا ظاىرة النقصاف، كعدـ االكتماؿ، كظاىرة التكرار بناءن عمى أسس نصية بكصفيا إشارات 

، كلكف االتجاه مف نحك الجممة إلى نحك (ٕ)الجمؿ المختمفة كأشكاالن محددة لمعبلقات الداخمية بيف
النص لـ يفرض كجكده إال مع بدايات النصؼ الثاني مف ىذا القرف، حيف نشر )زليج ىاريس 

Zelling Harris" تحميؿ الخطاب" ( دراستيف ميمتيف في تاريخ المسانيات الحديثة تحت عنكاف

                                                           
 .ُُصعمـ النص كنظرية الترجمة، يكسؼ نكر عكض،  (ُ)
 .ُُص، معيار التماسؾ النصي في عبقريات العقاد، حسف عبد الحميـ جمعة (ِ)
 .ُٕعمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات، سعيد بحيرم، ص  (ّ)
 .ُٕ، ص  عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات، بحيرم (ْ)
 ِِّ، صكعمـ النص، صبلح فضؿ ببلغة الخطاب (ٓ)
 .ِٗجاىات، بحيرم،  ص عمـ لغة النص المفاىيـ كاالت (ٔ)
 .ُِالترابط النصي بيف الشعر كالنثر، زاىر بف مرىكف الداكدم، ىامش ص  (ٕ)
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ؿ الخطاب المترابط سكاء في حالة النطؽ أك حالة ، قدـ فييما منيجان لتحمي(ُ)ـ(ُِٓٗعاـ )
الكتابة كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ رأل )ىاريس( أنو ال بد مف تجاكز مشكمتيف كقعت فييما 
الدراسات المغكية )الكصفية كالسمككية(، كىما: قصر الدراسة عمى الجمؿ كالعبلقات فيما بيف 

جتماعي، مما يحكؿ دكف الفيـ الصحيح، كمف الجممة الكاحدة، كالفصؿ بيف المغة كالمكقؼ اال
ثـ اعتمد منيجو في تحميؿ الخطاب عمى منيجيف، ىما: العبلقات التكزيعية بيف الجمؿ، كالربط 

ـ(، الذم ركز عمى الحدث َُٔٗثـ دراسة )دؿ ىيمز( عاـ ) (ِ)بيف المغة كالمكقؼ االجتماعي
 Ausim 1962 ،Searleمثؿ:  الكبلمي في مكاقفو االجتماعية، ثـ جاء فبلسفة المغة،

1969 ،Grice 1975  ثـ ىاليدم ...Halliday M.A.K (ُّٕٗ الذم قدـ أعظـ عمؿ ،)ـ
في تحميؿ الخطاب البريطاني كغير مفاىيـ كثيرة في المدرسة المغكية...، ثـ تكالت بعد ذلؾ 

 (.ّ)ظيكر أسماء جديدة تبنت ىذا االتجاه

 :(3)ما يأتيويمكن تمخيص دوافع نشأة عمم النص في  
العبلقة الكثيقة التي ربطت بيف المسانيات كالدرس األدبي منذ عقكد ثبلثة في أكركبا،  .ُ

 كترددت أصداؤىا في الدراسات العربية منذ أمد ليس بالبعيد.

كانت دراسة الخطاب أك النص كاقعة منذ أمد بعيد في نطاؽ عمكـ أخرل تتجاذبيا،  .ِ
 كالدراسات األدبية، كلكف النصكص مادة لغكيةكعمـ االجتماع كاألنثركبكلكجيا، 

بالضركرة، كلذلؾ أحس المشتغمكف بيذه التخصصات حاجة ماسة إلى خدمة المعالجة 
 المنضبطة التي تؤدييا المسانيات الحديثة عمى خير كجو، فكاف االتجاه إلى نحك النص.

في جمؿ، كلكنيا تكصؿ المشتغمكف بعمـ المساف إلى أف المغة ليست مجرد نماذج كأنماط  .ّ
مرآة كأداة كسبلح، كمف ثـ فإف الفيـ الحؽ لنظرياتيا ال يمكف أف يتحقؽ باجتزاء الجمؿ 

 مف السمكؾ القكلي في شمكلو كتكاممو، كالتزاـ حدكد نحك الجممة.

الخبرة العممية لمسانييف المعاصريف تميز نحك النص عمى نحك الجممة حتى في أثبتت  .ْ
 كصؼ النحكم الخاص لمغة )ما(.إطار الغرض القريب كىك ال

                                                           
 .َّ-ِٗعمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات، سعيد بحيرم، ص  (ُ)
 .ٓٔص ،سانيات النصية، جميؿ عبد المجيدالبديع بيف الببلغة العربية كالم (ِ)
 .ِّ/ُكالتطبيؽ، صبحي الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية  (ّ)
، ككذلؾ كردت في: ْٕص، دراسة لغكية لصكر التماسؾ النٌصي في لغتي الجاحظ كالزٌيات، مصطفى صبلح قطب (ْ)

 .َُٔمف نحك الجممة إلى نحك النص المفيـك كالتطبيؽ، ىايؿ الطالب، ص
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ليذه األسباب، كجو المسانيكف اىتماميـ إلى عمـ النص؛ ألف البحث عمى مستكل النص 
سيزيد مف فرص تحقيؽ أىداؼ الدراسة المغكية، التي تـ بالمغة أكالن ككيفية استعماؿ المتكمميف 

 لمغة التي ينتمكف إلييا.

 بين نحو الجممة ونحو النص: -سابعاً 
ممة كالنص ال يمكف فصميما عف بعضيما؛ ألف النص يقـك عمى مجمكعة مف إف الج

الجمؿ بينيا رابط لغكم كداللي كسياقي، كما الجممة إال إحدل لبنات النص، فيي بمثابة نكاة 
النص، كذلؾ ال يمكف لنحك النص أف يستغني عف نحك الجممة؛ ألف نحك الجممة يقدـ مجمكعة 

ي يعتمد عمييا نحك النص، غير أف ىذه االتجاىات الحديثة في مف اإلجراءات التحميمية الت
نما انطمقت النداءات بضركرة الخركج مف بكتقة  المناىج المغكية لـ تكتًؼ بتحميؿ الجممة، كا 
التحميؿ عمى مستكل الجممة إلى التحميؿ عمى مستكل أكبر، ىك التحميؿ عمى مستكل النص، 

ممة لـ يعد كافيان إلشباع حاجة المحمؿ المغكم؛ إذ انطمقت مف اإلحساس القكم بأف نحك الج
سكل الضئيؿ بالنسبة لما يقدمو النص؛ فما الجممة إال جزء صغير بالقياس إلى  الجممة ال تقدـ
يقدمو النص يمثؿ المعنى الكمي، كما تقدمو الجممة يمثؿ جزءان فقط مف المعنى النص، كما 

الفكارؽ بيف نحك الجممة كنحك النص، كنذكر األمكر ، كاآلف سنستخمص مجمكعة مف (0)العاـ
 المشتركة بينيما، فيما عمماف يتقاطعاف كيتداخبلف في كثير مف األمكر كما اتضح سابقا.

 :ما يختص بو نحو الجممة . أ

أحمد عفيفي مجمكعة مف المبادئ الحاكمة التي تخص نحك الجممة  /ينقؿ عف الدكتكر
 كىي: كالتي ذكرىا الدكتكر تماـ حساف، 

كىك ثبات القاعدة في الحكـ عمى المغة الفصيحة، كما خرج عنيا عيدَّ شاذان، مع  االطراد: .ُ
مبلحظة أنيـ يحكمكف في كثير مف األحياف لمشذكذ بالفصاحة لكجكده عمى لساف أحد 
الناطقيف خبلؿ أحد عصكر االستشياد. أما نحك النص فينأل عف اإلطراد؛ ألنو: 

بية، كىي تصرفات فردية يمجأ إلييا منشئ النص ليدؿ بيا يعترؼ بالمؤشرات األسمك 
عمى لفتات ذىنية، أك يثير بيا انتباه المتمقي، كالمعركؼ أف المؤشرات األسمكبية ال 

                                                           
نحك النص بيف األصالة كالحداثة، أحمد : ، كينظرْٗالتطبيؽ، صبحي الفقي، ص عمـ المغة النصي بيف النظرية ك  (ُ)

 .ْٕعبد الراضي، ص
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تأتي عمى نسؽ كاحد مطرد، فالنص الكامؿ في األسمكبية ىك مكضكع البحث مف أجؿ 
 .(0)ؿ الذاتي في النصذلؾ ظيرت مبلمح لسانيات النص التي تعطي فرصة قكية لمتدخ

-أم القاعدة -ممة ىي أساس الصحة أك الخطأ فيي القاعدة في نحك الج المعيارية: .ِ
 -إذان  -ىي المعيار، كينبغي أف يراعى ىذا األساس عند النظر في أم قكؿ. فالمعيارية

سابقة عمى النص، كليذا ال يؤمف نحك الجممة بنص إال إذا كاف مكافقان كمتطابقان مع 
أما نحك النص فيك "أبعد ما يككف عنيا )المعيارية(؛ ألنو  د التي سبؽ استنباطيا.القكاع

نحك تطبيقي غير نظرم؛ فبل ينشأ إال بعد أف يكتمؿ النص، كبعد أف يككف النص 
كليذا يشير نحاة النص أف  حاضران كمعرضان لتطبيؽ النحك عميو مستخرجان مف مادتو".

نص ال مف خارجو، كمف ىنا يمكف أف تختمؼ مف داخؿ ال -دائمان  -المعيار يككف
 .المعايير

كىك أف تطمؽ القاعدة لتصدؽ عمى كؿ ما قيؿ أك سيقاؿ، فيي الحكـ الذم  طالق:اإل .ّ
يرد إليو كؿ كبلـ في نحك الجممة، أما نحك النص، فبل يطبؽ عمى كبلـ قبؿ صياغتو 

انتاجو، كفي حالة في نحك النص بعد  -دائمان  -أك أثنائيا، كمف ىنا يككف الحكـ
 التكاصؿ الفعمي.

كيركز عمى بحث العبلقات في حدكد الجممة الكاحدة دكف تجاكزىا إال عند  االقتصار: .ْ
إرادة معنى االضراب أك االستدراؾ أك غير ذلؾ مف الدالالت التي يمكف أف تربط بيف 

األصؿ أما نحك النص فمف الدالالت، جممتيف مثؿ التعميؿ أك الشرط أك ما شابو ذلؾ 
فيو _ كما ىك كاضح مف تسميتو_ أف يككف ميدانو النص كامبلن دكف تجزئتو، كمف ىنا 
كانت أىـ مبلمحو ىي دراسة العبلقات بيف أجزاء النص كامبلن مع االختبلؼ الشديد في 

 .(8)كيفية تقسيمو عندىـ

 :(4)أما )دم بكجراند( فيذكر مبدأيف يتمسؾ بيما نحاة الجممة دكف نحاة النص كىما

اإلصرار عمى استقبلؿ النحك عف رعاية المكاقؼ العممية، كىذا يعني أف نحك الجممة  .ُ
 يقكـ بدراسة الجمؿ معزكلة عف سياقيا.

                                                           
 .ّٕ، أحمد عفيفي، ص(اتجاه جديد في الدرس النحكم)نحك النص (ُ)
 .ْٕص ، ، أحمد عفيفي(اتجاه جديد في الدرس النحكم)نحك النص (ِ)
 .ُِٗالنص كالخطاب كاإلجراء، دم بكجراند، ص (ّ)
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إخضاع كؿ الجمؿ المركبة لمجمكعة ثابتة مف التراكيب البسيطة؛ فنحك الجممة يؤمف  .ِ
 باستقبللية الجممة إذان ىك نحك تحميؿ كليس تركيب.

 :صما يختص بو نحو الن. ب

نحك الجممة ىك صكرة مف صكر التحميؿ النحكم يقؼ في معالجتو عند حدكد الجممة،  .ُ
كيرل أف الجممة ىي الكحدة المغكية الكبرل التي ينبغي أف يقعد ليا، دكف أف يتجاكزىا 

، بينما نحك النص ىك فرع مف فركع المسانيات يعنى بدراسة (0)إال في القميؿ النادر
كتماسكو كاتساقو كالبحث عف محتكاه اإلببلغي التكاصمي،  النص كأبرز مميزاتو كحده

 حيث تحتؿ فييا النصية مكانان مرمكقان؛ ألنيا تجرم عمى تحديد الكيفيات التي ينسجـ بيا
النص، كتكشؼ عف األبنية المغكية، ككيفية تماسكيا كتجاكزىا، مف حيث ىي كحدة 

 .(8)لسانية، تتحكـ فييا قكاعد إنتاج متتاليات

لجممة يقـك بدراسة الجمؿ معزكلة عف سياقيا المغكم في النص، كىذا ما يجعؿ نحك ا .ِ
فالنحك تحميؿ كليس تركيبي، أما نحك ، (4)النحك يتسـ باالستقبللية عف المكاقؼ المغكية

النص ينظر إلى المسألة في إطار شمكلي كمي، كتصكر يراعي فيو السياؽ النصي 
 التمقي كالفيـ كاالستيعاب كغيرىا.كغير النصي، المؤثر في النص، كعناصر 

بادئ أىميا أربعة، ذكرىا الدكتكر/ تماـ حساف، نحك الجممة يحكمو مجمكعة مف الم .ّ
كلكف عند  -كقد سبؽ ذكرىا آنفان  - قتصار(كىي: ) اإلطراد، كالمعيارية، كاإلطبلؽ، كاال

عف  النظر إلى ىذه المبادئ مف منظار نحك النص فسنمحظ أف نحك النص ينأل
)االطراد(؛ ألنو يعترؼ بالمؤشرات األسمكبية، كىي تصرفات فردية يمجأ إليو منشئ 

. كذلؾ يبتعد نحك النص (3)النص ليثير انتباه المتمقي، كىي ال تأتي عمى نسؽ مطرد
عف )المعيارية(؛ ألنو نحك تطبيقي كليس نظرم، فبل ينشأ إال بعد أف يكتمؿ النص، 

. أما (5)معرضان لتطبيؽ النحك عميو مستخرجان مف مادتوكبعد أف يككف النص حاضران ك 
طبلؽ( فالحكـ في نحك النص ال يطبؽ عمى كبلـ قبؿ صياغتو أك حيث معيار )اإلمف 

 كتحقيقو لفعمو التكاصمي. ،أثناءىا، لذا يككف الحكـ دائمان في نحك النص بعد إنتاجو
                                                           

 .ٓٔنحك النص، أحمد عفيفي، ص  (ُ)
 .َُٖنحك الجممة إلى نحك النص المفيـك كالتطبيؽ، ىايؿ الطالب، صمف  (ِ)
 .ِٕأحمد عفيفي،  ص، نحك النص (ّ)
 .ّٕص  المرجع السابؽ، (ْ)
 .ْٕص المرجع السابؽ،  (ٓ)
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 :الحاجة إلى نحوي النص والجممة معاً جػػػ . 
سبؽ تبيف لنا ما يختص بو نحك النص، كما يختص بو نحك الجممة، مف خبلؿ ما 

نما كاف نحك الجممة أساسان لو، كما أف نحك النص ال  كالحظنا أف نحك النص لـ ينشأ مف فراغ كا 
يرفض نحك الجممة رفضان مطمقان، إنما يقؼ بو عند حد الجممة الكاحدة، كيتجاكزه إلى مسرح 

 النص ال يتناسب مع الكاقع الحاد بيف نحك الجممة كنحكالنص بتمامو، كالحؽ أف الفصؿ 
ما أف الفكنيـ الفعمي، لككنيما متكامميف؛ كذلؾ ألف النص ما ىك إال مجمكعة مف الجمؿ، فك

ة كحدة الجممة، فالجممة كحدة النص، كيؤكد ذلؾ أف تكسيع مجاؿ عمـ المغة ممكحدة الكممة، كالك
يشكؾ مطمقان في أىمية الكحدات المغكية المعزكلة  ليشمؿ النصكص كتكظيفيا في االتصاؿ ال

. بؿ عمى العكس يجب (0))الفكنيمات، كالمركفيمات، كالمكسيمات، كالمركبات اإلسمية، كالجمؿ(
أف تستمر مثؿ ىذه الدراسات كتقكل حتى تقكـ بدكر في تشكيؿ نحك النص، كمف ثـ ال يسكغ 

مغة الجممي، كما ال يجكز أف يتداخؿ العمماف أف تنفصـ العبلقة بيف عمـ المغة النصي كعمـ ال
)بمعنى أف يشتمؿ أحدىما عمى اآلخر( كمف ثـ ينظر إلى دراسات نحك الجممة عمى أنيا تمييد 

 .(8)ضركرم لدراسة نحك النص، كمف ثـ فيما متكامبلف

كيؤكد ىذا االتجاه )التكامؿ بينيما( ككف نحك النص يشترؾ مع نحك الجممة في تحميؿ 
 لغكية ذات صفات مشتركة، منيا:مكاد 

( كمف ثـ يمكف اقتراح نحك الخطاب مف أجؿ (Structureأف كبل االتجاىيف يحمبلف البنية  .ُ
تكليد النصكص، كىكذا نستطيع أف نصمـ أنمكذجان لنحك كاحد يعالج بنية الجممة كبينة 

 النص مف خبلؿ تكسيع كتطكير النظاـ الذم يحدد بنية الخطاب.
ـ(، أف العبلقات َُٖٗمثؿ الجمؿ ذات معنى. فقد أثبت )ديبكجراند النصكص مثميا  .ِ

 الداللية في الجممة يمكف أف تقكـ أيضان بيف الجمؿ في نصو )ما(.

فكما تقكـ العبلقات اإلحالية بيف العناصر في الجممة يمكنيا أف تككف ضمف العناصر في  .ّ
كاحدة لكمتا الحالتيف كما جممتيف منفصمتيف في النص؛ كىذا يستدعي كجكد معالجة نحكية 

 .(4)يستدعي ذلؾ مف المؤيديف لنحك الجممة السعي إلى تطكير نمكذجيـ عمى أساس تجريبي

                                                           
 .ٕ، صكلفجانج ىاينو مف ك ديتر فييفيجرمدخؿ إلى عمـ المغة النصي، ف (ُ)
 .ٖصالمرجع السابؽ،  (ِ)
 .ٓ، ، ص نادية رمضاف النجارف النظرية كالتطبيؽ_ الخطابة النبكية نمكذجا_ عمـ المغة النصي بي (ّ)
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كمف جية إف السامع عندما يتمقى نصان )ما( يستدعي لو بنتيف: )داخمية( تعتمد عمى 
اـ المحيط الكسائؿ المغكية التي تربط أكاصر مقطع ما لغيره، ك)خارجية( تكمف في مراعاة المق

بالنص؛ كمف ثـ فبل فصؿ بينيما عند المتمقي، كلكف الفصؿ ضركرم بالنسبة لمدارس المساني 
 .(0)تأكيدان عمى ما يرغب في دراستو كما يدرجو ضمف اىتمامو

 مفيوم التماسك النصي وأدواتو: -ثامناً 
 :مفيوم التماسك -0

كالشدة  بيذا يعني الترابط التاـ،كىك  لمتفكؾ، يأتي التماسؾ في المغة مقاببلن  :لغةً  التماسك
أمسؾ الحبؿ كغيره، كأمسؾ بالشيء كمسؾ كتمسؾ : “الببلغة فقد كرد في أساس كالصبلبة،

كٍ  ؾى يٍ مى عى  ؾٍ سً مٍ أى ﴿ك كاستمسؾ كامتسؾ.  عف األمر: ؾى عميو مالو: حبستو، كأمسى  كأمسكتي  ،(8)﴾ؾجى زى
ني أمره مقمؽ كغشيى  رىا.كأمسكت كاستمسكت كتماسكت أف أقع عف الدابة كغي عنو. كؼٌ 

كما تمالؾ، كىذا حائط ال يتماسؾ  كما تماسؾ أف قاؿ ذلؾ . كفبلف يتفٌكؾ كال يتماسؾ،فتماسكتي 
 .(4)مف األرض: في صبلبة ةو كى سٍ كال يتمالؾ. كحفر في مى 

" أمسكتن بالشيء كتمسكتي بو كاستمسكتي كمو بمعنى اعتصمت،  :لساف العربكفي 
حي كأرض مىًسيكة ككذلؾ تمسكت بو تمسيكان...  المىًسيؾ مف األىساقي التي تحبس الماء فبل يىٍنضى

 .(3)"ان الماءى لصبلبتيا كأىرض مىساؾ أيضال تينىشّْؼي 

كالتماسؾ يعني: مسكان: أخذ بو كتعمؽ كاعتصـ،  : مسؾ بالشيء،المعجـ الكسيطكفي 
ترابط أجزاء الشيء حسيان أك معنكيان، كمنو: التماسؾ االجتماعي، كىك ترابط أجزاًء المجتمع 

 .(5)الكاحد

المعاجـ، فمفظ التماسؾ فييا يتكجو إلى الداللة عمى  أغمب ىذه الدالالت تسيركعمى 
 ض.الصبلبة كالمتانة، كترابط األجزاء بعضيا ببع

: مف العسير تحديد مفيكمان عامان لمتماسؾ؛ كذلؾ لتداخمو مع مجمكعة التماسك اصطالحاً 
مف المصطمحات التي قد تعبر عنو مف قريب أك بعيد، كتتضح اإلشكالية في تفريؽ العمماء بيف 

                                                           
 .ٓ، ص المرجع السابؽ (ُ)
 .ّٕسكرة األحزاب،  (ِ)
 .ُِّ/ِأساس الببلغة، الزمخشرم،  (ّ)
 .َْٗ-ْٖٖ، ص ابف منظكرلساف العرب،  (ْ)
 .ٖٗٔ، ص مجمع المغة العربيةالمعجـ الكسيط،  (ٓ)
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مصطمحات تدؿ عمى التماسؾ الشكمي )كاالتساؽ كالسبؾ(، كمصطمحات تدؿ عمى المستكل 
مف يرل إطبلؽ كممة التماسؾ تجمع بيف ىذيف النكعي؛  الداللي )كاالنسجاـ كالحبؾ(، كىناؾ

، مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا أف التماسؾ (ُ) )التماسؾ الشكمي( ك )التماسؾ المضمكني(أم: 
 -كىما قريبا الشبو مع بعضيما -ىك عبارة عف مزيج بيف مصطمحي )االتساؽ كاالنسجاـ(

 ، كعمييا سيتـ التطبيؽ.كسنركز أكثر عمى )االتساؽ( كسندرس أدكاتو بالتفصيؿ

  :االتساق -أوالً 

 ساق لغًة واصطالحًا:تمفيوم اال 
جاء في معجـ لساف العرب في مادة )ك س ؽ( اآلتي: " اٌتسقت اإلبؿ، : االتساق لغةً 

 القمر: ينظـ، كقد كسؽ الميؿ: انضـ، كاتسؽ :كاستكسقت: اجتمعت، كالطريؽ يأتسؽ كيتسؽ؛ أم
استكل، كاتساؽ القمر: اجتماعو كامتبلؤه... كالكسؽ: ضـ الشيء إلى الشيء، فاالتساؽ ىك 

 .(ِ)االنتظاـ

كقد جاء في المعجـ الكسيط: " كسقت الدابة، تسؽ كسقان كسكقان، حممت، كأغمقت عمى 
 .(ّ)الماء رحميا، فيي كاسؽ، كاتسؽ الشيء: اجتمع كانضـ كانتظـ، كالقمر: استكل كامتؤل

بلؿ ما جاء في المعاجـ نستخمص أف االتساؽ ال يخرج عف معاني )االجتماع مف خ
 كالضـ كاالنضماـ كاالستكاء كاالمتبلء(.

 :االتساق اصطالحاً  .0

ال يبتعد المفيكـ االصطبلحي لبلتساؽ كثيران عف تعريفات المعاجـ لو، كقد عرفو عدد مف 
لسطحية الشكمية الشتمالو عمى الباحثيف، غير أف أغمب الباحثيف عدكه متصبلن بالبنية ا

اإلجراءات المستعممة في تكفير الترابط بيف عناصر ظاىر النص، كبناء العبارات كالجمؿ 
( فقد ذىب في أما )ركبرت دم بكجراند .(3)كاستعماؿ الضمائر، كغيرىا مف األشكاؿ البديمة

حديثو عف التماسؾ )السبؾ( فيرل أنو يترتب عف " اإلجراءات التي تبدك بيا العناصر السطحية 
عمى صكرة كقائع، يؤدم السابؽ منيا إلى البلحؽ، بحيث يتحقؽ ليا الترابط الرصفي، بحيث 

                                                           
 . ٕ، ص، محمد األميف مصدؽخبلؿ اإلحالة كالحذؼ التماسؾ النصي مف (ُ)
  َّٖ-ّٕٗ /ُلساف العرب، ابف منظكر،  (ِ)
 . َُّّ-َُِّالمعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية،  (ّ)
 . ُٔص  ،التماسؾ النصي في الخطاب الشعرم القديـ، بختي بكعمامة (ْ)
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المتجسد عبر نستنتج مف تعريفو أف االتساؽ ييتـ بالجانب الشكمي  .(0)يمكف استعادة ىذا الترابط
عد في تأكيمو. ككذلؾ محمد كسائؿ تظير جميان عمى سطح النص، كتؤدم إلى ترابطو ما يسا

يرل أف االتساؽ ييتـ بالجكانب الشكمية إذ يقكؿ:" التماسؾ الشديد بيف األجزاء المشكمة خطابي 
المككنة لنص ما، كييتـ بالكسائؿ فييا بالكسائؿ )الشكمية( المغكية، التي تصؿ بيف العناصر 

يكافقيما سعد مصمكح في ىذا حيث يقكؿ في ترجمتو . (8)برمتو" لجزء مف خطاب أك خطاب
خاصية  أنو يختص بالكسائؿ التي تحقؽ بيا" الذم ترجمو إلى السبؾ،( Cohesionلمصطمح )
كاالتصاؿ في ظاىر النص، كيعنى بظاىر النص األحداث المغكية التي ننطؽ بيا  االستمرارية
أما  (.4)في تعاقبيا الزمني، كالتي نخطيا أك نراىا بما كـ متصؿ عمى صفحة الكرؽ"أك نسمعيا 

صبحي الفقي فيرل أف االتساؽ كاالنسجاـ يعنياف معان التماسؾ النصي، كمف ثـ يجب التكحيد 
( ثـ يقسمو إلى التماسؾ الشكمي كالتماسؾ الداللي، Cohesionبينيما باختيار أحدىما، كليكف )

بعبلقات التماسؾ الشكمية، كالثاني: ييتـ بعبلقات التماسؾ الداللية بيف أجزاء النص  فاألكؿ ييتـ
   .(3)مف ناحية، كبيف النص كما يحيط بو مف سياقات خارجية

 :وسائل االتساق

االتساؽ لعؿ أبرز مف تحدث عف كسائؿ االتساؽ )ىاليدام كرقية حسف(، فقد قاـ كتابيما 
، أربع منيا كقد جعبلىا في خمسة أقساـ ،في لندفُُٕٗادر عاـ )التماسؾ( في اإلنجميزية الص

تندرج تحت التماسؾ النحكم، ككاحدة منيا تندرج تحت التماسؾ المعجمي بقسميو التكرار 
 كالتضاـ.

 .(ٓ)أواًل: التماسك النحوي، ويشمل أربع أدوات، ىي: المرجعية، واإلبدال، والحذف، والعطف
التي تحتاج عند تأكيميا إلى مرجع كالضمائر، كأسماء  اإلحالة: مجمكعة مف العناصر، .ُ

اإلشارة كأدكات المقارنة. كتقسـ اإلحالة إلى: مقامية، كىي خارجية تحيؿ إلى العالـ، 
منيا: ضمائر التكمـ كالخطاب،  كنصية، كىي: داخمية تحيؿ إلى النص، منيا: ضمائر 

 الغيبة كأسماء اإلشارة كأدكات المقارنة.

                                                           
 . َُّالنص كالخطاب كاإلجراء، دم بكجراند، ص  (ُ)
 . ٓلسانيات النص، محمد خطابي، ص (ِ)
 . ُْٓ، صىمية، سعد مصمكحنحك أجركمية لمنص الشعرم، دراسة في قصيدة جا(ّ)
 .ٔٗ/ُ ف النظرية كالتطبيؽ، صبحي الفقي،عمـ المغة النصي بي (ْ)
 .َْ)التماسؾ في اإلنجميزية( لياليدام كرقية حسف ، ص ، نقبلن عفُُٔ/ُ، المرجع السابؽ (ٓ)



 

31 
 

 عكيض عنصر في النص بعنصر آخر.االستبداؿ: ت .ِ
 الحذؼ: افتراض عنصر غير مكجكد في النص فيو داللة عنصر سابؽ عميو. .ّ

الكصؿ: ربط عنصر سابؽ بآخر الحؽ بكاسطة عنصر داؿ كالعطؼ كاالستدراؾ  .ْ
 كاالقتراب كالتعميؿ كالشرط كالظرؼ.

 :معجمي، ويشمل عمى العناصر اآلتيةثانيًا: التماسك ال   
عجمي التكرارم: ىك إعادة عنصر معجمي أك مرادفو أك شبييو أك عنصر عاـ التماسؾ الم .ُ

 يشممو.

التماسؾ المعجمي التضامي: ىك تكارد زكج مف الكممات بالفعؿ أك بالقكة نظران الرتباطيما  .ِ
 .(0)بحكـ عبلقة )ما(

 

أداة مف  سأتحدث عف كؿك "ىاليدام" ك "رقية حسف" كسأعتمد في بحثي ىذا التصنيؼ لػ 
 أدكات التماسؾ السابقة كؿ منيا في فصؿو مستقؿو بالتفصيؿ.

 :(ِ) ( تتمخص فيدافيد كريستالىي عند )ك 

                                                           
 .ّٖ-ِٖنحك النص)نقد النظرية كبناء أخرل(، عمر أبك خرمة، ص ر: ينظ (ُ)
 .ُُٖ، ص ِ، ىامش ُصبحي الفقي، ج، لمغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ(عمـ اِ)

االتساق
المعجمي الوصل

أدواتاالتساق

الحذفاإلحالة االستبدال

التكرار

التضام
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 العطؼ. .ُ

 المرجعية بأنكاعيا القبمية كالبعدية. .ِ

 اإلبداؿ. .ّ

 الحذؼ. .ْ

 التكرار. .ٓ

 أدكات معجمية. .ٔ

كاالنجميزية _ عمى كعمى الرغـ مف التشابو الكبير في كظيفة ىذه الكسائؿ بيف العربية 
سبيؿ المثاؿ_ فإف ىناؾ اختبلفان في مثؿ )اإلبداؿ( فالبدؿ في العربية نكع مف أنكاع التكابع 

 المعركفة، كىك يقكـ بكظيفة التماسؾ النصي أيضان.

قميبلن، نصفو أك انقص منو قـ الميؿ إال ﴿كمثاؿ البدؿ في النحك العربي، قكلو تعالى: 
بعض مف كؿ مف )الميؿ(، كىك يمثؿ مرجعية سابقة، إضافة إلى  فػ )نصفو( بدؿ (0)﴾قميبلن 

الضمائر التي تقكـ بكظيفة المرجعية كذلؾ، كأيضان الداللة الكاضحة، كمف ثـ يسيـ البدؿ في 
 .(8)تحقيؽ التماسؾ بيف ىاتيف اآليتيف

كال شؾ أف السياؽ يقكـ بدكر أساسي في الربط الداللي بيف عناصر النص، كلذا فإفَّ 
مككنات الداللية ألم نص ال تظير إال مف خبلؿ السياؽ، كمف ثـ يصرح )فيرث(: "بأف ال

المعنى ال ينكشؼ إال مف خبلؿ تسييؽ الكحدة المغكية؛ أم: كضعيا في سياقات مختمفة، سكاء 
. كمف (4) كانت ىذه السياقات لغكية، أـ اجتماعية، كىي ما أطمؽ عميو)فيرث(: )سياؽ المكقؼ(

لسياؽ مف األدكات الضمنية التي تحقؽ التماسؾ النصي؛ فأم كحدة لغكية مف النص ىنا  عيدَّ ا
 الكاقع تحت إطار التحميؿ تشمؿ بيئتيف:

 كىي تتصؿ بالنص. -السياؽ  -ة الخارجية عف النص البيئأ_ 
 .(3)ب_ البيئة المغكية المصاحبة لمنص

 قسميف: ثـ قسـ الدكتكر/ صبحي الفقي، أدكات )االتساؽ(التماسؾ النصي
                                                           

 .ّ، ِسكرة المزمؿ،  (ُ)
 .ُُٕ/ُ صبحي الفقي، (عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ،ِ)
 .ُُُلراضي، صنحك النص بيف األصالة كالحداثة، أحمد عبد ا(ّ)
 .ُُٕ/ُ، صبحي إبراىيـ الفقي (عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ،ْ)
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 أدكات خارجية: كتتمثؿ في السياؽ، كاإلحالة الخارجية، كتجمعيما الداللية. -
 أدكات داخمية: كتتمثؿ في ثبلثة أقساـ: شكمية، كداللية، كمشتركة. -

 فالشكمية تشمؿ: العطؼ، كالتكرار، كالمعجـ، كالرتبة. -
لمعنى، كالترادؼ، كالداللية تشمؿ: المرجعية، كاإلبداؿ، كالحذؼ، كالمقارنة، كالتكرار با -

 كاالنضكاء، كالسببية الزمنية، كالتخصيص، كالتعميـ، كالتككيد، كاإلضراب، كالعطؼ.

 .(0)كالمشتركة تشمؿ: العطؼ -

 نسجام:ثانيًا: اال 
 :نسجام لغًة واصطالحاً مفيوم اال  (ُ

 :لغةً االنسجام  -أوالً 
مىًت العيفي ي:" ( اآلتـى  جى  سى اف العرب( البف منظكر في مادة )كرد في معجـ )لس سىجى

جمانان، كىك قطراف الدمع كسيبلنو، سً كمان كى جي سي مان كى جٍ كتسجمو سى  وي مي جي سٍ ، كالسحابة الماء، تى الدمعي 
قميبلن كاف أـ كثيران، ككذلؾ الساجـي مف المطر، كالعرب تقكؿ: دمعه ساجـ كدمعه مسجكـ...كانسجـ 

. كسجمت السحابة م طرىا تسجيمان كتسجامان، إذا صبتو. الماء كالدمعي، فيك منسجـ، أم انصبَّ
كمان، إذا ساؿ كانسجـ..." ـي سيجي سجـ العيف الدمع الماء: يسجي

. ككرد في )المعجـ الكسيط( (8) 
اآلتي:" أسجمت السحابة: داـ مطرىا، سجـ الدمع كالمطر سجكمان، كسجامان: ساؿ قميبلن اك 

، كالسجـ: الماء كالدمع..."  .(4)كثيران: انصبَّ

( تدكر حكؿ السيبلف كاالنسياب كالصب ـى  جى  أف معاني المادة المغكية ) سى  كالمبلحظ
 كاالنصباب كالقطراف.

 :اصطالحاً االنسجام  -ثانياً 

ا )دم ( ىك المعيار الثاني مف المعايير النصية الذم حددىCoherenceاالنسجاـ)
ب مف اإلجراءات ما يتطمحساف إلى االلتحاـ، كيقكؿ بأنو "تماـ  بكجراند(، كيترجمو الدكتكر/

تتنشط بو عناصر المعرفة إليجاد الترابط المفيكمي كاسترجاعو، كتشتمؿ كسائؿ االلتحاـ عمى 

                                                           
 .َُِ/ُ ،المرجع السابؽ (ُ)
 .ُِٖ-َِٖ/ُِلساف العرب، ابف منظكر،  (ِ)
 .ُْٖالمعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، ص (ّ)
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العناصر المنطقية كالسببية كالعمكـ كالخصكص، معمكمات عف تنظيـ األحداث كاألعماؿ 
اإللتحاـ كالمكضكعات كالمكاقؼ، كالسعي إلى التماسؾ فيما يتصؿ بالتجربة اإلنسانية، كيتدعـ 

. بينما سعد مصمكح يذىب (0)بتفاعؿ المعمكمات التي يعرضيا النص مع المعرفة السابقة بالعالـ
( بالحبؾ، كيرل أنو يختص باالستمرارية المتحققة في عالـ النص، Coherenceإلى ترجمة )

بيف ىذه كيقصد بيا االستمرارية الداللية التي تتجمى في منظكمة المفاىيـ كالعبلقات الرابطة 
المفاىيـ، ككبل ىذيف األمريف ىك حاصؿ ىذه العبلمات اإلدراكية المصاحبة لمنص، إنتاجان 
ضفائيا عمى نحك  بداعان، أك تمقيان كاستيعابان، كبيا يتـ حبؾ المفاىيـ مف خبلؿ قياـ العبلقات كا  كا 

أنو" األبنية ، كيعرفو )فاف دايؾ( ب(8)يستدعي فيو بعضيا بعضان، كيتعمؽ بكاسطتو بعضيا ببعض
، تظير الصكرة جميان في الفارؽ بيف (4)الداللية المحكرية الكبرل كىي أبنية عميقة تجريدية(

ؽ بالجانب يتعمفاالنسجاـ أما االتساؽ كاالنسجاـ فػ)االتساؽ( يتعمؽ بالجانب النحكم التركيبي، 
فيك يتطمب مف  محمد خطابي، أف االنسجاـ أعـ كأعمؽ مف االتساؽ، الداللي، كيرل الدكتكر/

المتمقي أف يغدك أعمؽ منو، كأف يصرؼ االىتماـ جية عبلقة خفية، التي تنظـ النص كتكلده، 
 .(3) كيتجاكز رصد المتحقؽ أك غير المتحقؽ؛ أم إلى االتساؽ إلى الكامف )االنسجاـ(

 : آليات االنسجام (ِ

 لالنسجام وسائل وآليات، وىي:

ىي حمقات االتصاؿ بيف المفاىيـ، كتحمؿ كؿ حمقة اتصاؿ نكعان مف  العالقات الداللية:. أ
التعييف لممفيكـ الذم ترتبط بو بأف تحمؿ عميو كصفان أك حكمان، أك تحدد لو ىيئة أك شكبلن، 
كقد تتجمى في شكؿ ركابط لغكية، كاضحة في ظاىر النص، كما تككف أحيانان عبلقات 

يستطيع أف يكجد لو مغزل بطريؽ االستنباط،  ضمنية يضفييا المتمقي عمى النص، كبيا
 . (5)كىنا يككف النص مكضكعان الختبلؼ التأكيؿ

يحدد مكضكع النص بأنو " بؤرة النص التي تكحده، كتككف  موضوع الخطاب/ البنية الكبرى:. ب
فإف قدرة  قدمو؛الفكرة العامة كاألساسية لو، أك ىك ما يدكر بشأنو النص أك ما يقكلو، أك ما ي

المتمقي عمى تذكر عناصر أكثر مف غيرىا دليؿ عمى أف ما نحممو في ذاكرتنا بعد قراءة 
                                                           

 .َُّالنص كالخطاب كاإلجراء، دم بكجراند، ص  (ُ)
 .ُْٓنحك أجركمية لمنص الشعرم، سعد مصمكح، ص (ِ)
 .ُِّعمـ لغة النص، سعيد بحيرم، ص  (ّ)
 .ٔ-ٓلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ْ)
 .ُْٓنحك أجركمية لمنص الشعرم، سعد مصمكح، ص(ٓ)
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، إذ إف المكاضيع الجزئية المشكمة (0)النص ىي تمؾ العناصر التي تمثؿ مكضكع النص
لمنص تجتمع كتنتظـ لتؤدم في النتيجة إلى مكضكع أساس يدكر حكؿ النص، كقد أضاؼ 

ع الخطاب مفيكـ التخاطب، الذم يقتضي إشتراؾ اثنيف في العممية الدارسكف إلى مكضك 
بخاصة النص الشعرم باعتباره خطابان، كيظير مف خبلؿ حكارية مقطعية داخمية بحيث 

 .(8)يساىـ كؿ مقطع في عبلقتو بسائر المقاطع في بناء مكضكع الخطاب

خاصية االنسجاـ في  كيعتبر الكسيمة األساسية التي يعتمد عمييا في اكتساب التغريض:. ت
أك ىك " كؿ قكؿ، كؿ جممة، كؿ فقرة، كؿ   (4)النص، كيعرؼ بأنو " نقطةي بداية قكؿ ما"

كؿ  إذان التغريض: ىك .(3)حمقة، ككؿ خطاب منظـ حكؿ عنصر خاص يتخذ كعنصر بداية
ما كقع في صدارة الكبلـ، ككؿ ما قيؿ في أكلو، فنقطة بداية أم نص تكمف في عنكانو أك 

 ممة األكلى.الج
كيعني االنزالؽ مف المستكل التحميمي إلى مستكل آخر يتعمؽ بظركؼ إنتاج  السياق:. ث

الخطاب، فالمرسؿ كالمتمقي كزمف النص كمكاف إنتاجو كالحالة النفسية لممرسؿ أك المتمقي، 
كسيتـ التطبيؽ خبلؿ الفصكؿ القادمة _بإذف ا تعالى _ عمى  كميا عكامؿ محددة لمسياؽ. 

كت االتساؽ الخمس النحكية بأقساميا األربعة، ككذلؾ المعجمية، بقسمييا: التكرار ككذلؾ أدا
 التضاـ. 

 

 

 
 
 
 

                                                           
 .ُُٗعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ، ص (ُ)
 .ُِْالقديـ، بختي بكعمامة، ص التماسؾ النصي في الخطاب الشعرم العربي (ِ)
 .ٗٓلسانيات النص، محمد خطابي، ص (ّ)
 .ٗٓ، ص المرجع السابؽ(ْ)
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 التعريف بالشاعر الفمسطيني عز الدين المناصرة: المبحث الثاني

كء عمى شخصية عز الديف المناصرة اإلنساف كالشاعر  سأقكـ في ىذا المبحث بتسميط الضَّ
نتاجاتو العظيمة لما ليذه الجكانب مف أثر بالغ في كالناقد كالمثقؼ كعمى  بداعاتو كا  أعمالو كا 

 .شعره

 :(0)والدتو
، كلد في بني معاصرةركاد الحركة الشعرية العربية الأحد ىك محمد عز الديف المناصرة،  

 ـ(.ُْٔٗ/َْ/ُُنعيـ في الخميؿ الفمسطينية في)

 :(8)تعميمو
نشأ في مدينة الخميؿ كفييا تمقى تعميمو إلى أف أنيى دراستو ىك شاعر كناقد كمفكر 

بعد أف  ـ،ُْٔٗإلى القاىرة في أكتكبرفمسطيف ـ، ثـ غادر ُْٔٗالثانكية فييا، كذلؾ في سنة 
األردف،  بو الحاؿ فيثـ تنقؿ بعدىا لبمداف كثيرة إلى أف استقر  عاش فيو )ثمانية عشر عامان(
ؿ عمى شيادة )الميسانس( في المغة العربية كالعمكـ اإلنسانية سنة كفييا مقاـ إقامتو الحالي، حص

كتحصؿ في السنة المكالية عمى دبمكـ الدراسات العميا مف كمية دار العمكـ بالقاىرة، ـ، ُٖٔٗ
في النقد كالببلغة كاألدب المقارف، أكمؿ دراستو كحصؿ عمى شيادة التخصص في األدب 

ـ، حصؿ كذلؾ ُُٖٗة في األدب المقارف بجامعة صكفيا عاـ البمغارم الحديث، كدرجة الدكتكرا
ـ، كعمى جائزة التميز األكاديمي َُٗٗعمى درجة أستاذ مشارؾ مف جامعة تممساف سنة 

اذية مف جامعة ـ، كفي السنة نفسيا تحصؿ عمى درجة األستََِٓكالتفكؽ في التدريس سنة 
 فيبلدلفيا األردنية.

 لو:اعمأحياتو و 
حياة المشقة كالتعب كالترحاؿ كالبعد عف الكطف، فيك إذ يقكؿ في إحدل عاش شاعرنا 

ـ، باختيارم، لكنني لـ أتمكف مف العكدة ُْٔٗالمقاءات )التمفزيكنية( " لقد غادرت الخميؿ عاـ 
 إلييا، كأصبحت العكدة صعبةن بؿ كمستحيمةن لمنع االحتبلؿ لو بالعكدة كالرجكع".

مذيعان كمديران كمنتجان لمبرامج الثقافية في اإلذاعة  أما أىـ محطات أعمالو فقد عمؿ
، كلما غادر (ُّٕٗابطة الكتاب في األردف في )(، كأسس ر ُّٕٗ -َُٕٗاألردنية بيف )

                                                           
 .َٔٓ/ُ ،األعماؿ الشعرية، عز الديف المناصرة (ُ)
 .ٔ-ٓينظر: أيقكنة فمسطيف الشعرية، قراءات في شعر عز الديف المناصرة، بناف صبلح الديف،  (ِ)
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عماف إلى بيركت عمؿ في إطار منظمة التحرير الفمسطينية محرران ثقافيان في مجمة فمسطيف 
(، كحمؿ ُٕٔٗت الفمسطينية المبنانية في سنة ) الثكرة، كانتخب عضكان في القيادة العسكرية لمقكا

، اشتغؿ مديران لمدرسة أبناء مخيـ (ُ)السبلح دفاعان عف المخيمات الفمسطينية كالجنكب المبناني
تؿ الزعتر بعد تيجيرىـ، كذلؾ سكرتيران لتحرير مجمة شئكف الفمسطينية كجريدة المعركة سنة 

 ـ. ُِٖٗ

ـ، إلى سكريا ثـ غادر دمشؽ إلى عماف ُِٖٗة غادر بيركت بعد أف عاش الحصار سن
 لكف السمطة اتخذت قراران بإبعاده كأسرتو ليحط الرحاؿ في تكنس في السنة نفسيا ثـ إلى الجزائر.

ـ. انتخب ُٕٖٗ-ُّٖٗىناؾ عمؿ أستاذان لؤلدب المقارف في جامعة قسطنطينة ما بيف 
ـ، ًُٕٖٗصؿى مف عممو في قسطنطينة سنة في  ،أمينان عامان مساعدان لمرابطة العربية في الجزائر

ـ، كلما سمحت لو السمطات ُُٗٗ-ُٕٖٗمساف ما بيف لينتقؿ إلى العمؿ في جامعة تم
ـ، ىناؾ أسس قسـ المغة العربية كآدابيا في جامعة القدس ُُٗٗاألردنية، رجع إلى عماف سنة 

مية العمكـ التربكية المفتكحة. لـ يسمح لو بالعكدة إلى فمسطيف حتى اآلف، عمؿ عميدان لك
 حيث ترأس قسـ ـ،ُٓٗٗـ. يعمؿ في جامعة فيبلدلفيا األردنية منذ ُْٗٗ)األكركنكا( في عاـ 

المغة العربية، كقسـ العمكـ اإلنسانية كالمغات األجنبية. ككاف نائبان لعميد كمية اآلداب كالفنكف 
 .(ِ)كآدابيا، كىك حاليان أستاذ النقد الحديث كاألدب المقارف

عاـ  المركز األكؿ في الشعرـ، جائزة ُّٗٗؿ عمى جكائز كثيرة منيا: كساـ القدس حص
، جائزة الدكلة التقديرية في اآلداب ُْٗٗ)غالب ىمسا( لئلبداع الثقافي عاـ ـ، كجائزة ُٖٔٗ
 .(ّ) ََِٖ، كجائزة الباحث المتميز في العمـك اإلنسانية عاـ ـُٓٗٗسنة 

إلى أسرة زراعية عريقة، تنتيي إلى الصحابي نعيـ  ينتمي الشاعر عز الديف المناصرة
في  ُٖٕٗالدارم كبمدة نعيـ الخميمية المشيكرة بعنبيا كرخاميا كآثارىا الكنعانية. تزكج عاـ 

 -أطاؿ ا في عمره-زاؿ ىذا الشاعر عمى قيد الحياةأكالد، كال بيركت كلو ثبلثة 

 

                                                           
، نقبلن عف: مكسكعة أعبلـ العرب المبدعيف ُعز الديف المناصرة، ربيب كتيبة، صجمالية الزماف كالمكاف في شعر  (ُ)

 .ُُٖٓ /ُ أحمد خميؿ أحمد، في القرف العشريف،
 .ُٔٓ/ِ المناصرة، األعماؿ الشعرية، ينظر: (ِ)
ا المكسكعة . كينظر: كيكيبيدئٖٖالمناصرة، ص شاعرية التاريخ كاألمكنة، حكارات مع الشاعر عز الديف المناصرة، (ّ)

 .َُِٕ/ُِ/ِِالحرة، مكقع إلكتركني، بتاريخ 
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 :(ُ)أعمالو األدبية والشعرية
كثير مف  وصدر لىك اسـ مف أسماء الفعؿ الثقافي كالعربي، كأبرز أعبلميا اإلبداعية، 

 الكتب األدبية كالنقدية، فيي ال تقؿ عف خمسة عشر كتابان، كمنيا:
 .ُٕٓٗالسينما اإلسرائيمية في القرف العشريف، بيركت،  .0

 .ُٖٖٗالنقد الثقافي المقارف، عماف،  .8
 .ُِٗٗالشعريات المقارنة، عماف،  .4

 .ُّٗٗحارس النص الشعرم، عماف،  .3

 .ُٓٗٗجمرة النص الشعرم، عماف،  .5
 .(ِ)ََِِىامش النص الشعرم، عماف،  .3

 آلتية:لو المجمكعات الشعرية ا ككذلؾ صدرت
 ة.القاىر  ،ُٖٔٗ_ يا عنب الخميؿ  .0
 .، بيركتُٗٔٗالخركج مف البحر الميت _  .8

 قصائد نثرية. -، بيركتُٗٔٗمذكرات البحر الميت _  .4
 .، بيركتُْٕٗقمر جرش كاف حزينان _  .3

 .، بيركتُٕٔٗ –باألخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كفناه  .5

 .، بيركتُُٖٗجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا _  .3

 قصائد نثرية. -_ بيركت ُّٖٗكنعانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا _  .1
 .، عمافَُٗٗ –حيزية عاشقة مف رذاذ الكاحات  .2

 .قبرص ُِٗٗ –رعكيات كنعانية  .3

 .فمسطيف ُٗٗٗ –ال أثؽ بطائر الكقكاؽ  .01

 .ََِٗصدر آخر دكاكينو بعنكاف )ال سقؼ لمسماء ( كذلؾ في عماف عاـ  .00

                                                           
 .ِٔٓ/ُاألعماؿ الشعرية، عز الديف المناصرة، ، كينظر: ّتكقيعات عز الديف المناصرة، المناصرة، ص (ُ)
 .ُٔٓ/ِ، ؿ الشعرية، عز الديف المناصرةلبلطبلع أكثر حكؿ أعماؿ الشاعر الكثيرة، ينظر: األعما (ِ)
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يتضح مما سبؽ أف الشاعر عز الديف المناصرة لو باعه طكيؿ في الشعر فقد امتاز ىذا 
د، كىكَّف خبلليا أحد عشر ديكانان الشاعر بتجربة شعرية حداثية طكيمة، تجاكزت األربعة عقك 

شعريان، كلكحظ خبلؿ البحث كالغكص في أعماؽ ىذه التجربة الشعرية الحداثية كالمقاربة النقدية، 
كامتاز شعره كذلؾ بالجدة كاإلثارة كالعمؽ كالشاعرية، ككاف ذلؾ مف أىـ األسباب التي دفعتني 

كأرضو خصبة لتطبيؽ مجاؿ دراستي عميو لدراسة شعر ىذا الشاعر لما يحتكيو مف قكة كصبلبة 
كىك )التماسؾ النصي( بعناصره الخمس، فمف خبلؿ نظرتي األكلى لعناصر التماسؾ النصي 

 كجدت كثافة كركد تمؾ العناصر الخمس في شعره.
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 الفصـــــــــــــل األول

 ةاإلحال
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 المبحث األول: اإلحالة عند النحاة.
 :خمسة مطالب وينقسم إلى

 المطمب األول: اإلحالة لغًة واصطالحًا.

 المطمب الثاني: أنواع اإلحالة.

 المطمب الثالث: أىمية اإلحالة.

 المطمب الرابع: عناصر اإلحالة.

 المطمب الخامس: وسائل االتساق اإلحالية.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 ة:ــــــتوطئ
اإلحالة باعتبارىا مصطمحان لغكيان، أكؿ مف أشار إلى ( ىػ456تابف رشيؽ القيركاني) ييعىدُّ 

: " كمف (ُ)أك نحكيان في التراث العربي، حيث يقكؿ في كتابو )العمدة في محاسف الشعر كآدابو(
فيأتي بو كأنو نظـ األخبار أك شبيو  ،التضميف ما يحيؿ الشاعر فيو إحالة، كيشير بو إشارة

 :قكؿ أبي تماـنحك ، كذلؾ جكدان ك بو... فيذا النكع أبعد التضمينات كميا، كأقميا 
 .(ِ)بً رٍ كى كأحنى منؾ في ساعة ال ؽه رى أى                   يظً تى مٍ لعمركه مع الرَّمضاء كالنار تى 

 أراد البيت المضركب بو المثؿ، كىك:

 كالمستجير مف الرمضاء بالنارو                          تبالمستجير بعمرك عند كر 
مصطمح )اإلحالة( لمتمييز بيف داللة التضميف المألكفة فيتضح أف)ابف رشيؽ( يستعمؿ 

التي تعني حضكر نص سابؽ زمنيان في نص الحؽ، كبيف اإلحالة التي تعني إقامة نكع مف 
الترابط المفظي كالداللي بيف نص سابؽ كنص الحؽ دكف حضكر النص األكؿ في صكرة 

 .(ّ)التضميف المألكفة
(، في كتابو المشيكر "منياج ىـ684تاجني )ظير مصطمح اإلحالة عند حاـز القرطك 

البمغاء كسراج األدباء" حيث كرد ذكره في ىذا الكتاب تسع عشرة مرة في سياقات متعددة، كقد 
تتبع "زياد صالح الزغبي" تجمياتيا كنشأتيا التاريخية، حيث يقكؿ:" كمبلحظات الشعراء 

ف تمؾ المعاني المتقدمة كالمعاني األقاصيص كاألخبار المستطرفة في أشعارىـ كمناسباتيـ بي
. الشعر المقاربة لزماف كجكدىـ، كالكائنة فييا التي يبنكف عمييا أشعارىـ مما يحسف في صناعة

كيجب لمشاعر أف يعتمد مف ذلؾ المشيكر الذم ىك أكضح في معناه مف المعنى الذم يناسب 
ؾ. كيسمى ما تيسبب إلى ذكره بينو كيعمقو عمى طريؽ التشبيو أك التنظير أك المثؿ أك غير ذل

مف القصص المتقدمة المأثكرة بذكر قصة أك حاؿ معيكدة )اإلحالة(؛ ألف الشاعر يحيؿ 
 .(ْ)بالمعيكد عمى المأثكر

نما كرد ما يدؿ عمى  كلـ يرد مصطمح اإلحالة بشكؿ صريح في النحك العربي القديـ، كا 
( عف اسـ اإلشارة: كؿ اسـ مكضكع لمداللة عمى ما ه686تمفيكمو، مف ذلؾ قكؿ الرضي)

                                                           
 .ٖٖص /ِبف رشيؽ القيركاني، ا( العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، ُ)
 .ّٖي، حبيب بف أكس، ص( ديكاف أبي تماـ الطائِ)
 .ِٗ، ص لعربية المعاصرة، محمد أبك غفرةالسبؾ في ا (ّ)
 .َّ-ِٗص المرجع السابؽ، ينظر:  (ْ)
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سبؽ عمـ المخاطب يككف ذلؾ االسـ داالن عميو، كمف ثمة ال ييحسف أف يخاطب بمساف مف 
 .(ُ)األلسنة إال مف سبقت معرفتو بذلؾ المساف"

 المطمب األول: اإلحالة في المغة واالصطالح
 :اإلحالة لغةً  -أوالً 

: السنة، كحاؿ عميو الحكؿي ّّٗجاء في الصحاح لمجكىرم)ت كؿي ،  ؛ق(:" الحى أم مرَّ
اؿ لكنو؛  دار، كحاؿ الغبلـ؛كحالت ال اؿ عمى العيد حؤكالن: انقمب، كحى أم: أتى عميو حكؿ، كحى

أم تغير كاسكدَّ...، كحاؿ إلى مكافو آخر: أم تحكؿ، كحاؿ الشخص: أم تحرؾ، ككذلؾ كؿ 
 .(ِ) لى مكضع...متحكؿو عف حالو. كالتحكؿ: التنقؿ مف مكضعو إ

ق(:"الحاء كالكاك كالبلـ أصؿ كاحد، كىك ّٓٗكجاء في مقاييس المغة البف فارس)ت
. كيقاؿ: حالت الدار كأحالت كأحكلت:  ، أم يدكري ٍكؿ العاـ، كذلؾ أنو يحكؿي ، فالحى تحرؾ في دكرو

ؤكالن، إذا كثب عميالحكؿ، حاؿى الرجؿ في متف فرسو يى أتى عمييا  ٍكالن كىحى كؿي حى اؿى أيضان،حي  و، كأحى
، إذا تحرؾ، ككذلؾ كؿ متحكؿ عف حالة. كمنو قكليـ: استحمت الشخص،  كحاؿ الشخصي يحكؿي

 .(ّ) أم نظرت ىؿ يتحرؾ...

حاؿ عميو الحكؿ. كحالت الدار كأحالت ق( "ّٖٓجاء في أساس الببلغة لمزمخشرم )ت
كىذه امرأة ال تمد إال تحاكيؿ؛ أم تمد سنة كسنة  كأحكلت، كرسـ حكلي كمحيؿ كمحكؿ كحائؿ.

تغير، : ؿاكحاؿ الشيء كاستحتيا؛ أم تيزرع سنة كسنة ال... كمنو تحاكيؿ األرض كتحكيبلال، 
كحاؿ لكنو، كعظـ حائؿ. كيقكلكف: كا ال يحكر كال يحكؿ. كحالت القكس: انقمبت عف حاليا 

 .(ْ)كحاؿ عف مكانو: تحكؿ .التي غمزت عمييا

حكؿ: الحكؿ: سنة بأسرىا، ىػ( " ُُٕفي معجـ لساف العرب البف منظكر)ت ككرد
كالجمع أحكاؿ كحككؿ كحؤيكؿ، كحاؿ عميو الحكؿ حٍكالن كحؤكالن: أتى، كأحاؿ الشيء كاحتاؿ: أتى 

لىوي، جعموي ميحاالن عميو حكؿ كامؿ،  الحكاؿ  كَّ : ما عيًدؿى بو عف كجيو، كىحى  ،كالمحاؿي مف الكبلـً
ٍمتي  كأحاؿى  : أىحى ، كييقىاؿي ، ككبلـه مستحيؿه: ميحاؿه : كثيري ميحاًؿ الكبلـً ؿه ًمٍحكاؿه . كىرىجي اؿو أتى ًبميحى

كل ابف شميؿو عف الخميًؿ بف أحمدى أىنَّوي قاؿ: المحاؿي الكبلـي  الكبلـى أيحيميوي ًإحالةن إذا أفسىٍدتيوي، كىرى
                                                           

 .ُْٖ/ْشرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب، رضي الديف االستراباذم،  (ُ)
  .ِٓٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، الجكىرم، ص  (ِ)
 .ُُِ/ِ، ابف فارسمعجـ مقاييس المغة،  (ّ)
 .ِِْ/ُ، أساس الببلغة، الزمخشرم (ْ)
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: كؿُّ شيءو حاؿى بيف اثن ؿى عف الشيء: زاؿى عنوي إلى غيره... لغيًر شيءو ... كالًحكاؿي يًف...  كتحكَّ
ؿى مف مكًضعو إلى مكًضع. الجكىرم: حاؿى إلى مكافو آخر أم  ؿي يحكؿي مثؿي تحكَّ حاؿى الرجي

كَّؿ"  .(ُ)تىحى
جاء بمعنى النقؿ كالتحكؿ :" أحاؿ الشيء:  ىػ(َِٓلمزبيدم )ت ككذلؾ في تاج العركس

 .(ِ)تحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ، أك أحاؿ الرجؿ: تحكؿ مف شيء إلى شيء"

كفي المعجـ الكسيط لـ يبتعد المعنى عما جاء في المعاجـ الذم سبقتو فأكرد: "أحاؿ: 
: تغيرت كأتى عمييا أحكاؿ )سنكف(... أحاؿ:  . كأحالت الداري ى عميو حكؿه كامؿي مضى عميو مىضى

:  حكؿ ... كالشيءي: نىقىمىوي، كالعمؿ إلى فبلفو كَّؿ مف حاؿو إلى حاؿو : تىحى ؿي كامؿ، كالشيءي أك الرَّجي
 .(ّ)ناطى بو. كالقاضي القضيَّةى إلى محكمًة الجناياًت نقميا إلييا"

مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أف مصطمح )اإلحالة( مشتؽ مف الفعؿ )أحاؿ(، كالمعنى العاـ 
 كنقؿ الشيء إلى الشيء.ممو ىذا الفعؿ، ىك التغير كالتبدؿ الذم يح

كالمعنى المغكم العاـ لػ " اإلحالة" ليس ببعيد عف االستخداـ الداللي ليا، فيي عبلقة 
قائمة بيف عنصريف، فيتـ التحكؿ مف عنصر إلى آخر كما يتـ االنتقاؿ بذىف المتمقي مف خبلؿ 

كؿ كتغير في االتجاه، إما إلى االماـ أك إلى الخمؼ ىذه العبلقة في فضاء النص، ففي ذلؾ تح
 داخؿ النص، كقد يككف االنتقاؿ إلى خارج النص، كسيبدك ذلؾ جميان في المعنى االصطبلحي.

 :اإلحالة اصطالحاً  -ثانياً 
تيعىدُّ اإلحالة مادة أكلية يتكئ عمييا محمؿ النص كي يثبت مدل تماسؾ نصو، كىي مف 

كتتكفر كؿ لغة طبيعية عمى عناصر تممؾ خاصية األدكات التي تحقؽ التماسؾ " أىـ
 .(ْ)اإلحالة"

إفَّ مصطمح اإلحالة مصطمح قديـ، لكنو بمفيكـ استخدامو كالتكسع فيو كفي تطبيقاتو في 
عمـ المغة النصي، إنما ىك مصطمح جديد مف ىذه الزاكية، كليذا لـ ييتفؽ عمى تعريؼ نيائي 

بسط القكؿ في بياف مفيكمو لدل العمماء؛ لنستخمص مما طرحكه مصطمحان لئلحالة لو؛ لذا سأ
 يقرب مف فيـ الجميع.

                                                           
 .ُٖٗ-ُْٖ/ُُينظر: لساف العرب، ابف منظكر،  (ُ)
 .َُٔ، ص الزبيدمتاج العركس مف جكاىر القامكس،  (ِ)
 .َِٗ-َِٖالمعجػػـ الكسيػػط، مجمع المغة العربية، ص  (ّ)
 .ُٕلسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، محمد خطابي، ص  (ْ)
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)دم بكجراند( في تعريفو لئلحالة قائبلن: "العبلقة بيف العبارات مف جية، كبيف يشير
األشياء كاألحداث كالمكاقؼ، في العالـ الخارجي الذم ييدىؿُّ عميو بالعبارات ذات الطابع 

 .(ُ)ختيارم في نصو ما"اال
غير أف بعض الباحثيف احتفظ بالمفيكـ الداللي التقميدم "لئلحالة" فيعرفيا )جكف 

"إنيا العبلقة القائمة بيف األسماء كالمسميات" فاألسماء تحيؿ إلى المسميات، كىي  (ِ)ليكنز(
المحيؿ  تخضع لقيد أساسي كىك كجكب تطابؽ الخصائص الداللية بيف العنصر عبلقة داللية
 .(ّ) كالمحاؿ إليو

)براكف كيكؿ( ىذا التعريؼ تعريفان قاصران؛ ألنو ييمؿ دكر مستعمؿ المغة، غير أف  دُّ عى يي كى 
)ليكنز( تدارؾ ىذا النقص فيما بعد، كأعطى المتكمـ مزية اإلحالة؛ إذ يقكؿ:" إف المتكمـ ىك مف 

ألخير الذم يجب عمى محمؿ يحيؿ مف خبلؿ استعمالو التعابير المناسبة، كىذا المفيكـ ا
 .(ْ)الخطاب االعتماد عميو

أما)كمماير( فيقدـ تعريفان أكثر كضكحان لئلحالة إذ يقكؿ:" ىي العبلقة القائمة بيف عنصر 
 .(ٓ) لغكم يطمؽ عميو )عنصر عبلقة( أك )عنصر التعمؽ( كضمائر يطمؽ عمييا )صيغ اإلحالة(

األلفاظ ال تممؾ داللة مستقمة، بؿ تعكد  كتطمؽ تسمية )العناصر اإلحالية( عمى قسـ مف
رل مف الخطاب، فشرط كجكدىا ىك عمى عنصر أك عناصر أخرل مذككرة في أجزاء أخ

 .(ٔ)النص
 :(ٕ)كيذكر )األزىر الزناد( أف بعض ىذه العناصر يقـك بكظيفتيف

                                                           
 .ُِٕالنص كالخطاب كاإلجراء، دم بكجراند، ص  (ُ)
، ُٗٔٗ-ُٓٔٗ، لساني إنجميزم، يعمؿ في مجاؿ السيميائيات بيف سنتي ُِّٗ/ٓ/ِّجكف ليكنز: مف مكاليد  (ِ)

عمؿ أستاذان لمسانيات بجامعة إدنبرة كجامعة ساسكس. ـ ُْٖٗكُْٔٗرئيس تحرير جريدة المسانيات. كبيف سنتي أصبح
 (.Element of semanticلو كتاب معركؼ بعنكاف: مبادئ السيميائيات )

 . ّٔ، صالخطاب، جمياف براكف كجكرج يكؿ ينظر: تحميؿ (ّ)
 .ّٔالمرجع السابؽ، ينظر:  (ْ)
الترابط النصي بيف الشعر  كينظر: ،ٖٗص سعيد حسف بحيرم،، لغكية تطبيقية في العبلقة بيف البنية كالداللةدراسات  (ٓ)

 .ِْزاىر مرىكف الداكدم، ص كالنثر،
 .ُُٖنسيج النص، األزىر الزناد، ص  (ٔ)
 .ٗٗ، كينظر: دراسات لغكية تطبيقية، سعيد بحيرم، ص ُُٖالمرجع السابؽ، ص  (ٕ)
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األكلى: تشير كتعيف المشار إليو في المقاـ اإلشارم، فيي ليست ذات صمة بما يخرج 
 مقاـ كركدىا، كيكتفي سامعيا بيا في تحميميا.عف 

الثانية: تعكض المشار إليو فتحيؿ إليو )ترتبط بو( فيما رىف استحضار ذلؾ المشار إليو 
 استحضار عيد أك إدراؾ حسي أك غيره.

أما بعضيا اآلخر فيكتفي بكظيفة التعكيض، مثؿ: األسماء المكصكلة فيذه يزدكج دكرىا 
خرل إذ تعكض كتربط ربطان تركيبيان، كىي بكـ إبياميا تحتاج إلى صمة كذلؾ كلكف مف زاكية أ

 ا.تفسرى

أف  ح اإلحالة استعماالن خاصان، كىك"كقد استخدـ الباحثاف )ىاليدام كرقية حسف( مصطم
العناصر المحيمة كيفما كاف نكعيا ال تكتفي بذاتيا مف حيث التأكيؿ، إذ ال بد مف العكدة إلى ما 

أجؿ تأكيميا، كتمتمؾ كؿ لغة عمى عناصر تممؾ خاصية اإلحالة، كىي حسب تشير إليو مف 
كتعد اإلحالة عبلقة داللية بيف العنصر  ،(ُ)كأسماء اإلشارة كأدكات المقارنة الباحثيف: الضمائر

 المحيؿ كالعنصر المحيؿ إليو.

كيتصؿ النص الممتمؾ لمعناصر اإلحالية بعنصريف ضركرييف محاؿ كمحاؿ إليو، 
 .(ِ)ىما يمتمؾ نفكذان داخؿ النص، كتحديدىما مكككؿ إلى ثقافة المتمقي، كسياؽ النص"ككبل

كىناؾ مؤلفكف عرب تناكلكا مكضكع اإلحالة كلـ يقدمكا تعريفان كاضحان ليا، منيـ )األزىر 
الزناد( في كتابو " نسيج النص" كمحمد خطابي الذم لـ يقدـ أم تعريؼ ليا، كاكتفى بالحديث 

 .(ّ)المصطمح كما تطرؽ عف العناصر المحيمة كتأكيميا عف استعماؿ

كقد برر)سعيد بحيرم( إعراض بعض المؤلفيف عف كضع تعريؼ لئلحالة بقكلو: " ككاف 
إلعراضنا عف طرح تصكرات مختمفة عف مفيكـ اإلحالة كعناصرىا عدة أسباب، أىميا: محاكلة 

صعكبةو كخمطو كاضطراب تجنيب القارئ ما ينشأ عف تقديـ كجيات نظر متباينة مف 
 .(ْ)كغمكض"

                                                           
 .ُٕ-ُٔص، محمد خطابي، ص لسانيات الن (ُ)
 .ُٕٓ ص، الركاشدة، الكقت قصيدة في كاالنسجاـ االتساؽ ثنائية (ِ)
 .ُٗ -ُٔينظر: لسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ّ)
 .َُٖينظر: دراسات لغكية تطبيقية، سعيد بحيرم، ص  (ْ)
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كلكف ىذا المبرر الذم طرحو )سعيد بحيرم( يبدك غير مقنع؛ ألف الباحث أك القارئ ال 
يمكنو االستغناء عف معرفة المفاىيـ كالمعاني قبؿ الخكض في أية دراسة، فيي ببل شؾ منطمقة 

 لبناء بحثو، أك لفيـ ما يقرأ.
اإلحالة بأنيا" عبلقة قائمة بيف األسماء كالمسميات، أما الدكتكر )نعماف بكقرة( فيعرؼ 

 فيي تعني العممية التي بمقتضاىا تحيؿ المفظة المستعممة عمى لفظة متقدمة عمييا، فالعناصر
المحيمة كيفما كاف نكعيا ال تكتفي بذاتيا مف حيث التأكيؿ كصكرة اإلحالة استخداـ الضمير 

 .(ُ)كرار االسـ نفسو"الحؽ بدالن مف تليعكد عمى اسـ سابؽ أك 

كبيذا يمكف القكؿ "إف اإلحالة ىي عبلقة بيف عنصر لغكم إحالي، كآخر إشارم غير 
لغكم أك خارجي بحيث يتكقؼ تفسير األكؿ إال بالرجكع إلى الثاني الذم يحيؿ إليو فيكضح 

حالية كلذلؾ فإفَّ فيـ العناصر اإل ؛داللتو كمعناه، شريطة أف يككف ىناؾ تطابؽ داللي بينيما
، (ِ)التي يتضمنيا نص )ما( يقتضي أف يبحث المخاطب في مكاف آخر داخؿ النص أك خارجو

 كتتحقؽ اإلحالة في العربية بالضمائر بأنكاعيا، كأسماء اإلشارة، كالمقارنة أك المكصكالت.

إف المغة نظاـ إحالي، فيي تشتمؿ عمى نكعيف مف العناصر يمثبلف قطبي اإلحالة، 
 اإلشارم، كالعنصر اإلحالي:العنصر كىما: 

عمى حدث أك ذات أك  و )األزىر الزناد( بأنو" كؿ لفظو مفردو داؿو يعرف العنصر اإلشاري: أ 
، فالمشار إليو الـز (ّ)مكقع ما في الزماف أك المكاف، جزءان مف الممفكظ أك المكاف كامبلن 

 الكركد)سابقان أك الحقان( ليجيز كجكد المحيؿ.
: يعرفو )األزىر الزناد( بقكلو:" العنصر اإلحالي ىك كؿ مككف يحتاج العنصر اإلحالي ب 

كبذلؾ تككف العناصر اإلحالية فارغة دالليان، مما  (ْ)في فيمو إلى مككف آخر يفسره" 
يجعؿ تفسيرىا رىيف بربطيا بالعناصر اإلشارية التي تعكضيا، كيذكر )محمد خطابي( 

 تكتفي بذاتيا مف حيث التأكيؿ؛ إذ ال بد مف أف " العناصر المحيمة كيفما كاف نكعيا ال

                                                           
 .ُٖالمصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب، نعماف بكقرة، ص  (ُ)
 .َُٓ، ككذلؾ: دراسات لغكية تطبيقية، سعيد بحيرم، ص ُُٗينظر: نسيج النص، األزىر الزناد، ص  (ِ)
 .َُُدراسات لغكية تطبيقية، سعيد بحيرم، ص . ككذلؾ: ُُٓ، ص المرجع السابؽ (ّ)
 .َُٖدراسات لغكية تطبيقية، سعيد بحيرم، ص . كينظر: ُُْالمرجع نفسو، ص  (ْ)
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العكدة إلى ما تشير إليو مف أجؿ تأكيميا كتتكفر كؿ لغة طبيعية عمى عناصر تممؾ 
 .(ُ)خاصية اإلحالة"

كيمكف مف خبلؿ ىذه العناصر اإلحالية أف تتشكؿ شبكة مف العبلقات اإلحالية بيف 
االنسجاـ كاالئتبلؼ بيف األجزاء المتقاربة العناصر المتباعدة في فضاء النص، كينتج عف ىذا 

كاألجزاء المتباعدة بنية متداخمة معقدة تشكؿ األحداث االتصالية التي تحدد كـ كركد صيغ 
 .(ِ)اإلحالة بكجو عاـ في النصكص

فاإلحالة ال تخضع لقيكد نحكية، إال أنيا تخضع لقيد داللي، كىك كجكب تطابؽ 
، فالربط يمكف أف يككف نتيجة (ّ)محيؿ كالعنصر المحاؿ إليوالخصائص الداللية بيف العنصر ال

عبلقةو إحالية حيف تنشأ عبلقة إحالية بيف جممتيف مستقمتيف، كحيف تككف العبلقة بينيما ذات 
 طبيعة داللية غير تركيبية عمى اإلطبلؽ، فالربط مف خبلليا يككف ضعيفان، بؿ كضئيبلن. 

 لداللي:كتقـك اإلحالة عمى نكعيف مف الربط ا
 ربط داللي يكافؽ الربط البنيكم ) التركيبي(. .0

 ربط داللي إضافي يمثؿ اإلحالة، كىك الربط اإلحالي. .8
كىذا الربط الداللي "ىك الذم يمد جسكر االتصاؿ بيف األجزاء المتباعدة في النص، إذ تقـك 

اصره شبكة مف العبلقات اإلحالية المتباعدة في فضاء النص، فتجتمع في كؿ كاحدةو عن
 . (ْ)المتناغمة"

 :أنواع اإلحالة -المطمب الثاني
 تنقسـ اإلحالة إلى نكعيف أساسييف، ىما:

 إحالة نصيػػة، كتسمى ) إحالة داخميػػػػػػة (. .0

 إحالة مقامية، كتسمى ) إحالة خارجيػة (. .8
 

                                                           
 .ُٕلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ُ)
 .ِٓٓينظر: ظكاىر تركيبية في مقابسات أبي حياف التكحيدم، سعيد حسف بحيرم، ص  (ِ)
 .ُٕلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ّ)
 .َُٔٔ، ص  ، نائؿ إسماعيؿالقيرآني بالضمائر كدكرىا في تحقيؽ الترابط في النَّصاإلحالة بالضمائر،  (ْ)
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 (ُ) إلى قسميف: –التي سنفصؿ القكؿ فييا  –كتتفرع النصية 
 إحالة قبمية. .0

 إحالة بعدية. .8
 :(ِ) ىذه في المخطط اآلتي كقد حددت أنكاع اإلحالة

 
 اإلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة                                    

 

 

 ) النصيػػػػػة (                        ) المقاميػػػة (                           
 إحالة إلى داخؿ النص                         إحالة إلى خارج النص                 

 

 
                                         

 )إلى الحؽ(           )إلى سابؽ(                                                  

 بعديػػػػػػػػػػة  قبميػػػػػػػػػػة                                                                  
ما  يتضح مف خبلؿ ىذا الشكؿ أف اإلحالة تنقسـ إلى قسميف: إما إحالة خارج النص، كا 
إحالة داخؿ النص كعمى الرغـ مف االختبلؼ بينيما إال أنيما يشتركاف في كجكد عنصر محاؿ 

 إليو في مكاف آخر، كىذا ما سيظير مف خبلؿ تحديد مفيكـ كؿ نكع.

 :(Endophoraــية) اإلحالة النص -أوالً 
أك الداخمية؛ أم داخؿ النص أك داخؿ المغة، كىي: " إحالة عمى العناصر المغكية الكاردة 

 .(ّ)في الممفكظ، سابقة كانت أك الحقة"

                                                           
 .ُٕلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ُ)
 . ُٕينظر: المرجع السابؽ، ص  (ِ)
 .ُُٖنسيج النص، األزىر الزناد، ص  (ّ)
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كتتمثؿ في إحالة لفظة عمى لفظة أخرل سابقة أك الحقة داخؿ النص؛ أم أنيا تركز عمى 
يف ضمير ككممة أك كممة ككممة أك عبارة ككممة أك كقد تككف ب ،العبلقات المغكية في النص ذاتو

 .(ُ)جممة كجممة، أك فقرة كفقرة كغيرىا مف األنماط المغكية 
كتقـك اإلحالة النصية بدكر فعاؿ في تماسؾ النص، لذلؾ تحظى باىتماـ الباحثيف في 

 .(ِ)الدراسات النصية، بؿ اتخذكىا معياران لئلحالة"

 إلى قسميف: كتنقسـ اإلحالة النصية بدكرىا
اإلحالة القبمية أك اإلحالة بالعكدة: كىي عكدة العنصر اإلحالي عمى عنصر إشارم  .0

سابؽ أك مذككر قبمو في النص، إذ يقكـ العنصر اإلحالي مقاـ العنصر اإلشارم، 
عكضان عف تكرار ظيكره لبلختصار، لذلؾ تسمى العناصر اإلشارية بالمعكَّضات، 

نكع آخر مف اإلحالة يتمثؿ في تكرار لفظ أك عدد مف  كتشتمؿ اإلحالة بالعكدة عمى
األلفاظ في بداية كؿ جممة مف جمؿ النص قصد التأكيد كىك اإلحالة التكرارية 

(Epanaphora كتعد اإلحالة بالعكدة أكثر أنكاع اإلحالة استعماالن كدكرانان في )
﴿فىمىمَّا ذىىىبيكا ًبًو  ى:. كمف اإلحالة القبمية اسـ اإلشارة )ىذا( في قكلو تعال(ّ)الكبلـ

ٍينىا ،غىيىابىًت اٍلجيبّْ  ًفي كىأىٍجمىعيكا أىف يىٍجعىميكهي  ذىا ًبأىٍمًرًىـٍ  لىتينىبّْئىنَّييـ ًإلىٍيوً  كىأىٍكحى  الى  كىىيـٍ  ىىَٰ
كفى  نصي )مضمكف( كىك فقد أحاؿ إحالة نصية قبمية عمى عنصر إشارم  (ْ)﴾يىٍشعيري

قبمية تقتضي العكدة إلى الكراء مف أجؿ البحث عف اإلحالة ال -إذف–تآمر أخكة يكسؼ 
 العناصر اإلشارية كتحديدىا، كىذا ما يسيـ في تحقيؽ تماسؾ النص كالربط بيف أجزائو.

اإلحالة البعدية أك اإلحالة عمى البلحؽ: إحالة إلى األماـ؛ أم لما سيأتي ذكره في  .8
خرل أك عبارة أخرل، سكؼ النص، فيي تعني" استعماؿ كممة أك عبارة تشير إلى كممة أ

، بحيث تعكد عمى عنصر إشارم مذككر (ٓ)تستعمؿ الحقان في النص أك المحادثة...

                                                           
 .ُْعمـ المغة النصي، صبحي الفقي، ص  (ُ)
 .ُٕينظر: لسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ِ)
 .ُُٗنسيج النص، األزىر الزناد، ص  (ّ)
 .ُٓسكرة الكيؼ،  (ْ)
 .َْ/ُعمـ المغة النصي، صبحي الفقي،  (ٓ)
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، كأبرز أبكاب النحك العربي تكضيحان ليا " ضمير (ُ)بعدىا في النص كالحقان عمييا
ُأََحد  ﴿، كمثالو قكلو تعالى(ِ)الشأف"   .(ّ)﴾قُْلُهَوَّللاه

الشأف يحيؿ إلى لفظ الجبللة )ا(، كمثاؿ الجمؿ كالعبارات؛ فالضمير )ىك( كىك ضمير 
الجممة التفسيرية التي تفسر جممة أك عبارة، كما في أسماء السكر كالجمؿ األكلى منيا، بؿ 

 أحيانان الكممة األكلى منيا.

لتي تعكد عمى ا-البعدية أك اإلحالة عمى البلحؽ  كيرل الدكتكر )نعماف بكقرة( أف اإلحالة
دخيمة عمى العربية؛ فربما كلجت العربية نتيجة تأثير المغات األجنبية  -ر الحؽ في النصعنص

 .(ْ)في التركيب العربي المحدث بفعؿ الترجمة

كيرل )دم بكجراند( أف ىذا النكع مف اإلحاالت أقؿ كركدان مف اإلحالة القبمية، إضافة إلى 
كىذا النكع مف االحاالت شائع جدان في صعكبة البحث عف المحاؿ إليو في اإلحاالت البعدية، 

 .(ٓ)الجمؿ المفردة

 :اإلحالة المقامية -ثانياً 

إحالة خارج النص، أك اإلحالة إلى غير مذككر كما يسمييا الدكتكر  -أيضان  -كتسمى
كىي تعػكد إلى  "Exophoric Reference)تماـ حساف(، ترجمة لمصطمح )دم بكجراند( " 

أمكر تستنبط مف المكقؼ ال مف عبارات تشترؾ معيا في اإلحالة في نفس النص أك 
فإف ىذا النكع مف اإلحالة يمكف أف يحدث نكعان مف التفاعؿ بيف النص  ؛كبذلؾ (ٔ)الخطاب"

 كالخطاب كالمكقؼ السياقي.

ر إشارم غير كيعرفيا )األزىر الزناد( بقكلو : "إحالة عنصر لغكم إحالي عمى عنص
لغكم مكجكد في المقاـ الخارجي، كأف يحيؿ ضمير المتكمـ المفرد عمى ذات صاحبو المتكمـ، 
حيث يرتبط عنصر لغكم إحالي بعنصر إشارم غير لغكم ىك ذات المتكمـ. كيمكف أف يشير 

بلن عنصر لغكم إلى المقاـ ذاتو، في تفاصيمو أك مجمبلن إذ يمثؿ كائنان أك مرجعان مكجكدان مستق

                                                           
 .ُُٕ. كينظر: نحك النص، أحمد عفيفي، ص ُُٗنسيج النص، األزىر الزناد، ص  (ُ)
 .َْ، صبحي الفقي، ص عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ (ِ)
 .ُسكرة اإلخبلص،  (ّ)
 .ِٖص المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب، نعماف بكقرة، (ْ)
 .ِّٕ، ص ص كالخطاب كاإلجراء، دم بكجراندالن (ٓ)
 .ِّّ، ص المرجع السابؽ(ٔ)
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بنفسو، فيك يمكف أف يحيؿ عميو المتكمـ، كميما تعددت أنكاع اإلحالة فإنيا تقكـ عمى مبدأ كاحد 
 .(ُ)ىك االتفاؽ بيف العنصر اإلشارم كالعنصر اإلحالي في المرجع

 كتحتاج أحيانان إحالة خارجية، كترتبط بأنكاع محددة مف النصكص،  -أيضان –كما تسمى 
يضاح كيفيتيا كتأكيؿ العنصر غير المغكم الذم يحكميا كالذم  أكبر لمكشؼإلى جيدو  عنيا، كا 

. (ِ) بالسياؽ أك المقاـ كاإلشارات الدالة عميو -أحيانان  -ع خارج النص، كيستعاف في تفسيره يق
معنى ىذا فيـ اإلحالة كتحديد عناصرىا عف طريؽ التأكيؿ، كباالعتماد عمى السياؽ عكس 

فيميا بطريؽ مباشر، إذ يبرز المحاؿ إليو كما العنصر  ىيتكصؿ إلاإلحالة الداخمية التي 
 .اإلحالي في النص دكف حاجة إلى التأكيؿ لمكصكؿ إليو

كفيما يتعمؽ بعبلقة اإلحالة باالتساؽ كمدل األىمية التي تحتميا في بناء تماسؾ النص 
مغة بسياؽ المقاـ، إال يمكف القكؿ بأف اإلحالة المقامية" تساىـ في خمؽ النص، لككنيا تربط ال

 .(ّ)بينما تقـك اإلحالة النصية بدكر فعاؿ في اتساؽ النصأنيا ال تساىـ في اتساقو مباشرةن " 

 :اإلحالة البينية-ثالثاً 
يضاؼ ألنكاع اإلحالة نكعان ثالثان يطمؽ عميو )اإلحالة البينية(، كىي اإلحالة التي ال تكجد 

مكف أف تأتي عف طريؽ اإليحاء، كىي ما أطمؽ عميو خارج النص أك داخمو بشكؿ مباشر، بؿ ي
" المعطي الجديد" حيث لـ يذكر صراحة في النص المحاؿ إليو، بؿ يفيـ مف سياؽ الحكار، 
كالدليؿ عمى كجكده يككف داخؿ النص؛ غير أنو لـ يذكر صراحةن، فبل ىي مذككرةه داخؿ النص، 

اإلحالة يزكدنا بػ "معطى جديد " ال يفيـ إال  . فيذا النكع مف(ْ)كال ىي مفيكمة مف المكقؼ كحده
 بتظافر النص كالسياؽ معان.
باعتبار المدل الذم يفصؿ بيف العنصر المحيؿ كالعنصر اإلحالة كما يمكف تقسيـ 
 :(ٓ)المحاؿ إليو إلى قسميف

                                                           
 .ُُٖنسيج النص، األزىر الزناد، ص  (ُ)
 .َُٓدراسات لغكية تطبيقية، سعيد بحيرم، ، ص (ِ)
 Halliday M.A.K and. نقبلن عف ُٖ-ُٕلسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، محمد خطابي، ص  (ّ)

Hasan, Cohesion in English, p 37. 
 .ُْ، ََِٓ صاإلحالة في نحك النص، دراسة في الداللة كالكظيفة، أحمد عفيفي،  (ْ)
 .ُِْ-ُِّ. كينظر: نسيج النص، األزىر الزناد، ص َُِنحك النص، أحمد عفيفي ، ص  (ٓ)
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إحالة المدل القريب: تككف عمى مستكل الجممة الكاحدة. حيث تجمع بيف العنصر اإلحالي  .0
 كمفسره.

ال تتـ  -ىنا–كاإلحالة  تككف بيف الجمؿ المتصمة أك الجمؿ المتباعدة،إحالة المدل البعيد:  .8
 (.في الجممة األكلى )األصمية

 :أىمية اإلحالة-المطمب الثالث
 :(ُ) تكمف أىمية اإلحالة في أمريف

منيا؛ إذ تحقؽ التماسؾ النصي كالربط التركيبي كالداللي بيف أجزاء النص، السيما المتباعدة  .0
إفَّ تكرار األلفاظ قد يؤدم إلى حدكث لبس أك غمكض في فيـ النص، كلكف اإلحالة عمييا 

 كفيمة بأف تخمؽ في النص تكازنان كاعتداالن.

االقتصاد المغكم، حيث يسعى معيار اإلحالة إلى اإليجاز في النص، كاالقتصاد في سرد  .8
البدائؿ الميمة في إيجاد الكفاءة النصية األلفاظ؛ كليذا نجد "دم بكجراند" يعد اإلحالة مف 

 كيذكر أنو صياغة أكبر كمية مف المعمكمات بإنفاؽ أقؿ قدر ممكف مف الكسائؿ.

 عناصر اإلحالة:-المطمب الرابع
 (ِ) تتكزع عناصر اإلحالة كما يمي:

المتكمـ أك الكاتب صانع النص، كبقصده المعنكم تتـ اإلحالة إلى ما أراد؛ حيث يشير  .0
 النص إلى أف اإلحالة عمؿ إنساني.عمماء 

المفظ المحيؿ، كىذا العنصر اإلحالي ينبغي أف يتجسد إما ظاىران أك مقدران، كالضمير أك  .8
 اإلشارة، كىك الذم سيحكلنا كيغيرنا مف اتجاه إلى اتجاه خارج النص أك داخمو.

دالالت، المحاؿ إليو، كىك مكجكد إما خارج النص أك داخمو مف كممات أك عبارات أك  .4
 كتفيد معرفة اإلنساف بالنص كفيمو في الكصكؿ إلى المحاؿ إليو.

العبلقة بيف المفظ المحيؿ كالمحاؿ إليو، كالمفركض أف يككف التطابؽ مجسدان بيف المفظ  .3
 المحيؿ كالمحاؿ إليو.

 
                                                           

 .ٕٓ-ْٕ، ص حمد المنظرمالنبكية، سالـ بف م الترابط النصي في الخطاب السياسي_ دراسة في المعاىدات (ُ)
 .ُٔ-ُٓأك ص  ِٗٓاإلحالة في نحك النص، أحمد عفيفي،  (ِ)
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 :ةيإلحالوسائل االتساق ا -المطمب الخامس
ة، كىي حسب الباحثيف )ىاليدام تتكفر كؿ لغة طبيعية عمى عناصر تممؾ خاصية اإلحال

 .(ُ)كرقية حسف(: الضمائر، كأسماء اإلشارة، كأدكات المقارنة

 :الضمائر -أوالً 

شيكعان كأثران في تماسؾ النص كترابطو، إذ تؤدم دكران  كىي مف أكثر العناصر اإلحالية
رئيسان في ربط أجزاء النص بعضيا ببعض كلكال كجكدىا في بنية النص؛ ألدل ذلؾ إلى ارتباؾ 
المعنى أك غمكضو، كتتفرع الضمائر في العربية حسب الحضكر في المقاـ أك الغياب إلى 

مائر الغياب؛ ثـ تتفرع ضمائر الحضكر إلى فرعيف كبيريف متقابميف، ىما: ضمائر الحضكر كض
لى مخاطب يقابمو في ذلؾ المقاـ كيشاركو فيو  متكمـ ىك مركز المقاـ اإلشارم كىك الباث، كا 

كىك المتقٌبؿ ) المتمقي(، أما ضمائر الغياب فمعيار التفصيؿ فييا ال يتجاكز الجنس كالعدد؛ 
ا يرتبط بأكلكية الشخكص المشاركة في فضمائر الحضكر أكثر تفصيبلن مف ضمائر الغياب، كىذ

 .(ِ)عممية التمفظ
كيقسـ الدكتكر/ محمد خطابي الضمائر باعتبارىا كسيمة مف كسائؿ االتساؽ اإلحالية إلى 

 :(ّ)قسميف
 الضمائر الكجكدية، مثؿ: أنا، أنت، نحف، ىك، ىـ، ىفَّ ... إلخ. .0

 ضمائر ممكية، مثؿ: كتابي، كتابؾ، كتابيـ، كتابنا... إلخ .8
أما إحالة  حؽ،ال الترتبط بسابؽ ك  أم ال غالبان؛ يةمإحالة ضمائر التخاطب مقادُّ كتيعى 
( فيي الغائب  ضمائر حؽ ما المقامية مرتبطة إما بسابؽ أك  -غالبان –)ىك، ىي، ىما، ىـ، ىفَّ

. فالدكر الميـ في تماسؾ النص بالنسبة لمضمائر يكمف في يمكنيا مف تحقيؽ التناسؽ لمنص
 الغيبة أكثر مف غيره مف الضمائر األخرل.ضمائر 

إف الضمائر تىكتسب أىميتيا بصفتيا نائبة عف األسماء كاألفعاؿ كالعبارات كالجمؿ 
المتتالية؛ فقد يحؿ ضمير محؿ كممة أك عبارة أك جممة أك عدة جمؿ. كال تقؼ أىميتيا عند ىذا 

                                                           
 .ُٕلسانيات النص، محمد خطابي، ص (ُ)
 .ُُٖ-ُُٕينظر: نسيج النص، األزىر الزناد، ص  (ِ)
 .ُٖ، محمد خطابي، ص السابؽالمرجع (ّ)
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شكبلن كداللة داخميان كخارجيان كسابقة  الحد؛ بؿ تتعداه إلى ككنيا تربط بيف أجزاء النص المختمفة،
 .(ُ)كالحقة

فمحمؿ النص يقكـ بدكر ميـ في إعادة المفظ المحيؿ إلى مرجعيتو مف أجؿ تفسير النص 
زالة المبس عنو كتكضيح داللتو، فبل شؾ أف المبس كاإلبياـ يحكؿ دكف فيـ النص كتحقيؽ  كا 

 بطو كتبلحمو.تماسكو، كما أف إزالة المبس عنو تسيـ في تقكية ترا

 : أسماء اإلشارة -ثانياً 

كىي مف كسائؿ تماسؾ النص الرئيسة، إذ تحيؿ ىذه األسماء" إحالة قبمية، بمعنى أنيا 
، كيذىب الباحثاف )ىاليدام (ِ)تربط جزءان الحقان بجزء سابؽ، كمف ثـ تساىـ في تماسؾ النص"

 :(ّ)كرقية حسف( إلى أف ىناؾ عدة إمكانيات لتصنيفيا

الظرفية: ظرفية زمانية: )اآلف، غدان، أمس...(، ظرفية مكانية: )ىنا، ىناؾ،  إما حسب .0
 ىنالؾ، ...(.

 حسب المسافة: بعيد، مثؿ: )ذاؾ، ذلؾ، تمؾ...(، قريب، مثؿ )ىذه، ىذا...(. .8
 حسب النكع: إلى مذكر:)ىذا(، كمؤنث )ىذه(. .4
 حسب العدد: مفرد: )ىذا، ىذه(، مثنى) ىذاف، ىاتاف(، جمع ) ىؤالء(. .3

ذا كانت أسماء اإلشارة تربط جزءكتقكـ ىذه األسماء بالربط القبمي كالبعدم  الحقا بجزء  ان كا 
فيذا يعني أف اسـ اإلشارة المفرد يتميز بما يسميو بعض  سابؽ كمف تـ تساىـ في اتساؽ النص،

 .(ْ)أم إمكانية اإلحالة إلى جممة بأكمميا أك متتالية مف الجمؿ ؛المؤلفيف "اإلحالة المكسعة"

 :المقارنة-ثالثاً 

مثؿ الضمائر كأسماء  عدىا الباحثاف" ىاليدام كرقية حسف" مف كسائؿ االتساؽ اإلحالية
اإلشارة، كالمقارنة، ىي: "كجكد عنصريف يقارف النص بينيما، كتقكـ عمى المطابقة كالتشابو، 
 كتقكـ عمى ألفاظ مثؿ كصؼ الشيء بأنو شيء آخر أك يماثمو أك يكازيو كبعضيا يقكـ عمى

                                                           
 .ُّٕ/ُعمـ المغة النصي، صبحي الفقي،  (ُ)
 .ُٗلسانيات النص، محمد خطابي، ص   (ِ)
 .ّّٓ، كينظر: اإلحالة في نحك النص، أحمد عفيفي، صُٗ، ص السابؽينظر: المرجع  (ّ)
 .ُٗالمرجع نفسو، ص  (ْ)
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ثاف )ىاليدام ، كيفرؽ الباح(ُ)المخالفة كأف تقكؿ يضاد أك يعاكس أك أفضؿ أك أكبر أك أجمؿ"
 كرقية حسف(  بيف نكعيف مف اإلحالة المقارنة، كىما:

المقارنة العامة: كتقع بيف محكرم التشابو كاالختبلؼ دكف األخذ في االعتبار صفة معينة، 
فالمقارنة قد تأخذ شكؿ التطابؽ أك التشابو أك االختبلؼ؛ التطابؽ، كيحدث ذلؾ بأدكات، مثؿ: 

و، كيحدث ذلؾ بأدكات، مثؿ: ) متشابو، يشبو إلى حدو ما ...( أك )نفس، عيف ...(، أك التشاب
 االختبلؼ، كيحدث ذلؾ بأدكات، مثؿ ) مختمؼ، غير متشابو...(.

 (: إنيا نفس القطة التي رأيناىا أمس.ُمثاؿ )

 (: إنيا قطة مشابية لػ) مختمفة عف( تمؾ التي رأيناىا أمس.ِمثاؿ )

المقارنة بيف شيئيف في صفة معينة سكاء مف حيث  المقارنة الخاصة: كتعبر عف إمكانية
، مثؿ: ) أقؿ، أكثر، متساك...(، أـ مف حيث الكيؼ، مثؿ: ) األفضؿ، (ِ)الكـ أك الكيؼ

 األكثر، األقؿ، عمى حد سكاء...(.
 (4) تككف المقارنة في المغة العربية بػ:

 أمثمتيا:الكاؼ كمثؿ: كىما أداتاف تدخبلف عمى االسـ لمتشبيو، كمف  .ُ

 .(ْ) ﴾لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه ﴿) دخؿ عميَّ كاألسد(، 

 كما: كتدخؿ عمى الجممة الفعمية أك االسمية، كمف أمثمتيا: .ِ

 ) ىي مجتيدة كما ىك مجتيد (. 

كأف: حرؼ مف األحرؼ المشبية بالفعؿ، فيك يدخؿ عمى الجممة االسمية فيدؿ عمى  .ّ
 التشبيو كاالفتراض معان، كمف أمثمتيا: 

 .(ٓ) )كف في الدنيا كأنؾ غريب أك عابر سبيؿ(

 

                                                           
 .ُٗ، محمد خطابي، ص لسانيات النص (ُ)
 .ُِْ، ص النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ عمـ لغة(ِ)
 .ّٔد ألميف معمكؼ،  لمياء شنكؼ، صاالتساؽ كاالنسجاـ في ركاية سمرقن (ّ)
 .ُُسكرة الشكرل،  (ْ)
 .ٖٖ/ٖ، بخارم، محمد بف إسماعيؿ البخارمصحيح ال (ٓ)
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 المبحث الثاني
 اإلحالة في شعر عز الدين المناصــرة

بعد أف عرضنا لدراسة ظاىرة اإلحالة كتكممنا عنيا بالتفصيؿ بىدءان بعرض إشارات عمماء 
بعدىا  العربية القدامى لئلحالة كتعريفاتيـ ليا، كالمعنى الذم استقر عميو ىذا المصطمح عندىـ،

انتقمتي إلى تعريؼ اإلحالة في المعاجـ المغكية العربية، بعدىا عرضت تعريفاتيا عند العمماء 
متي القكؿ في أنكاع اإلحالة الرئيسة، كىي نكعاف: اإلحالة  المحدثيف)العرب كالغربييف(، ثـ فصَّ

إلحالة القبمية، النصية، كاإلحالة المقامية، كاإلحالة النصية بدكرىا تقسـ إلى قسميف، ىما: )ا
كاإلحالة البعدية( كأضيؼ إلييا نكعان آخر أقؿ كركدان مف غيره أال كىي اإلحالة البينية، ثـ 
تعرضت ألىمية اإلحالة في الكبلـ كالدكر الكبير الذم تؤديو في تماسؾ النص كترابطو 

سائؿ، كانسجامو، بعدىا تحدثت مكجزان عف عناصرىا، إلى أف كصمت إلى كسائميا كىي ثبلث ك 
كىي:)الضمائر، كأسماء اإلشارة، كأدكات المقارنة( كذلؾ كفؽ تقسيـ الباًحثيف )ىاليدام كرقية 
حسف( ليا، كسكؼ أتطرؽ _اآلف_ إلى تمؾ الكسائؿ اإلحالية  الثبلث آنفة الذكر في شعر عز 
 الديف المناصرة كالمجمكعة في أعمالو الشعرية، طبعة دار مجدالكم لمنشر، عماف، األردف،

، كىي بغزة ، كالتي حصمتي عمييا مف الجامعة اإلسبلميةـ2006الطبعة األكلى، كالصادرة عاـ 
 ) تتككف مف جزأيف، عممان بأني قد ذكرت في المدخؿ النظرم أف دكاكيف المناصرة )أحد عشرى
ديكانان، كىذه الطبعة تحتكم عمى )عشرة( دكاكيف، فاكتفيت بيا، نظران لصعكبة تمكني مف 
الحصكؿ عمى طبعة تحكم الديكاف الحادم عشر بؿ كعجزم عف ذلؾ، فاكتفيت بعد مكافقة 

 في المكقر بالدكاكيف العشرة. أستاذم كمشر 

مف العينات مف شعر المناصرة ألبيف  ان عدد بشرح مفصؿ باختيار -اآلف–ؼ أقكـ كسك 
كسائؿ االتساؽ اإلحالية المختمفة كنكع اإلحالة مف خبلؿ ذكر العنصر االتساقي كالعنصر 

لديف المفترض. كقد كردت كسائؿ االتساؽ اإلحالية في العينات المختارة مف شعر عز ا
( إحالة، كقد استنتجتي بأف الضمائر مف أىـ كسائؿ 715) سبعمائة كخمس عشرة  المناصرة

االتساؽ اإلحالية في شعره، فيي التي تغمب مقارنةن بغيرىا مف تمؾ الكسائؿ، فيي _أم 
 الضمائر_ أكثر شيكعان ككركدان، كجاءت الضمائر كاآلتي:
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 اإلحالة بالضمير: -المطمب األول
حدل كعشريف اإلحاالت الضميرية في القصائد جميعيا يبمغ عدد ( مف 621)ستمائة كا 

(، كتنكعت الضمائر المكظفة في 86.80%)(؛ أم بنسبة 715)سبعمائة كخمس عشرة أصؿ 
 شعره كما يأتي:

 :القسم األول: ضمائر المتكمم
ي كى%( 34.12 ( مرة؛ أم بنسبة)244)كأربعكف كأربعمائتاف لقد كردت ضمائر المتكمـ 

 نكعاف:

 اإلحالة بضمير المتكمم )أنا(: -أوالً 

%( كمف أبرز ما يستشيد بو 28.53؛ أم بنسبة)( مرات204)مائتاف كأربع كقد كردت 
 عمى الضمير المتكمـ )أنا(، ما يمي:

سأفكفؾي أزرارى قميص الكردًة سران في الميؿ
(0). 

إشارم يقع خارج النص، د أحاؿ ىنا إلى عنصر ق)سأفكفؾ( فم :حيث يبدأ البيت بقكلو
 كىك المتكمـ نفسو)الشاعر(، فيي إحالة مقامية.

 كأنا في غابة أشكاًؾ الصبر األخضر
 أتمقى مف غضبو كالماء الفائر في المرجؿٍ 

 تأتي، قد ال تأتي

 مطمكبه مني أف أتجمَّؿٍ 

 مطمكبه مني أف ال أسأؿ

 سأنتؼي أكراؽ الكردة حتى تأتيني الكردة

 فيَّ مخدَّةٍ سأفتتي ىذا الحجر بك

ٍعدىٍة   .(8)أشربي كأس عصيرو مف جى

                                                           
 .ِٗ /ُ المناصرة، األعماؿ الشعرية، (ُ)
 .َّ-ِٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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نبلحظ أف الشاعر عز الديف المناصرة يمجأ إلى استخداـ ضمير المتكمـ )أنا( في ىذه 
األبيات كثيران، فيبدأ بيتو بضمير المتكمـ المنفصؿ)أنا( كفي ىذه إحالة إلى عنصر إشارم يقع 

اؿ ضمير المتكمـ المستتر في اإلحالة إلى خارج النص، كىك المتكمـ نفسو، ثـ يمجأ إلى استعم
 -أفتتي  -أنتؼي  -أسأؿ -سو في )أتمقىالعنصر اإلشارم الرئيسي غير المغكم كىك المتكمـ نف

.)  أشربي

 أنا كرياح الجنكب
 أحفُّ لريح الشماؿٍ 

 كأنا كالتراب الغريب

 في ببلدو تعاًؼ التراب

 كالببلد

 ذكرتني ... كأنا كاقؼه بانتظار شركقي

 كالببلد

 .(0)طمبتني... فحنَّت عركقي

تكمـ المنفصؿ في كمع استمرار عرض الشاعر لقصيدتو يمجأ إلى استعماؿ ضمير الم
( محيبلن بو إلى العنصر اإلشارم خارج النص كىك  -أنا كالتراب -قكلو) أنا كرياح أنا كاقؼه

 (، كضمير المتكمـالمتكمـ نفسو، باإلضافة إلى استعمالو ضمير المتكمـ المستتر في ) أحفُّ 
 طمبتني( المحيبلف إلى العنصر اإلشارم نفسو. -المتصؿ في ) ذكرتني

 .(8)سمعتي القبائؿ يا بمبمي تحتفي بحطاـ الجفاؼ

كىنا إحالة إلى العنصر اإلشارم غير المغكم كىك المتكمـ نفسو، فمقد تمت اإلحالة إليو 
.)  بكاسطة ضمير المتكمـ المتصؿ في )سمعتي

ـي مبتيجان، أغرد كالتينة النعيميَّة  أىي

 أركضي كراء طبكؿ النكاطير كالكاكيات كالجنادب

                                                           
 .ُٔٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ّّٔ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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 بيف أكرقة التراب األزىر،

 أركضي كراء شعاع كجييا القمرم

 .(0)أغازؿ جارتي، كي أحرقصى حبيبتي الكنعانية

 -ىيـي إلحالي الضمير المستتر في )أيتجو الشاعر عز الديف المناصرة إلى إبراز العنصر ا
أحرقص( محيبلن بو إلى العنصر اإلشارم خارج النص، كىك المتكمـ  -أغازؿ -أغرد -أركضي 

نفسو) الشاعر(، باإلضافة إلى استعماؿ ضمير المتكمـ المتصؿ في )حبيبي( المحيؿ إلى 
 العنصر اإلشارم نفسو.

 أييا السيد، أييا السيد

 بمدية المدينة أعدت الستقبالؾ ىذه المكسيقا العذبة

 كترجمتي مف حممي،

 كنسيتي أياـ الحزة كالمزة كالمصاعبٍ 

 رأيتي شبراتو بيضان مثؿ عرانيس الذرة

 تممع في صفكؼو منتظمةو في الساحات

 لكنني... كاحسرتاه،
 .(8)لـ أصؿ إلييا 

يحيؿ الشاعر ىنا إلى عنصر إشارم يقع خارج النص كىك المتحدث نفسو، كيحيؿ إليو 
لكنني(،  -رأيتي  -نسيتي  -حممي -تكمـ المتصؿ في )ترجمتي ضمير الم بالعنصر اإلحالي

 كضمير المتكمـ المستتر في )أصؿ(.
 .(4)أنا كالمسيح الذم كاف جارم ىناؾ

أف الشاعر يحيؿ إلى العنصر اإلشارم الرئيسي خارج النص، كيحيؿ  -ىنا–المبلحظ 
 إليو مستخدمان ضمير المتكمـ المنفصؿ )أنا(.

                                                           
 .ْٖ-ّٖ/ِالمناصرة، األعماؿ الشعرية،  (ُ)
 .ٖٓ-ْٖ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِٖٓ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
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 أكظـ الغيظ مف أجميا
 أكظـ الغيظ حتى نعكد إلى سيميا

 .(0)أكظـ الغيظ حتى أخفؼ مف قير مرياـ

يحيؿ الشاعر _ىنا_ إلى عنصر إشارم يقع خارج النص، ىك المتكمـ نفسو، كيحيؿ إلى 
(. -ي ضمير المتكمـ المستتر في )أكظـذلؾ العنصر اإلشارم الرئيس بالعنصر اإلحال  أخفؼي

 ادمٌ أكظـ الغيظ، حاصرني في المساء الرم

 جيش مف اليـٌ كاألعدقاءٍ 

 مف حيطاـ الخسارات في غابةو مف حديدٍ 

 .(8)مف حطاـ الخسارات، صيغتي معادلتي الخاسرة

إلى العنصر اإلشارم الرئيس الكاقع خارج النص، كيحيؿ إليو  -ىنا–يحيؿ الشاعر 
المتصؿ في ظـي(، كضمير المتكمـ بالعناصر اإلحالية، كىي ضمير المتكمـ المستتر في) أك

_ معادلتي(.)  حاصرني_ صغتي

 لـ ألكثي قميصي بميزلة االختبلؼٍ 
 لـ أكسخ بياضي بحبر النفاؽٍ 

،  ثـ كيؼ يعاقبني الفاسدي الكطنيُّ

 يعاقبني المسخ،
 .(4)بالخمع كالطرد كاالشتياؽٍ 

العنصر اإلشارم _ىنا_ خارج النص، ىك الشاعر نفسو، تمت اإلحالة إليو بضمير 
(، ككذلؾالمتكمـ المستت _ لـ أكسخي  -بضمير المتكمـ المتصؿ في )قميصي ر في الجمؿ)لـ ألكثي

 يعاقبني(. -بياضي

 كأنا أتبع الغيـ كالكعدى... كالمنتظرٍ 

                                                           
 .ِِّ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِِّ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِّّ/ِ، المرجع نفسو(ّ)
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 عموي، لك ىززتي الجذكعي، ييرُّ مطٍر.

 ال يشبيني أحده 

 ال أشبو أحدان 

 حيف أغكصي بقاع البحر الميت، أستخرجي آثامي، كأعمقيا،

 عمى حبؿ القمر الكليافٍ  أنشرىا في الميؿ

 سأنتؼي ريش الحجؿ كأشكيو مساءن،

 ما أحمى حطب القيعافٍ 

 ثـ أمصمصوي، ألقي بعظاـ النعناع

 عمى إيقاع الصكت المتبلشي في الكديافٍ 

 في قاع الكادٍ 

 سأنادم الكرمة كالبحر الميٍت،

 ثـ أنادم كككبة الرعيافٍ 

 .(ُ)أسأليـ عف عطر األديرة، كعف بطيخ السيؿ األحمر
يبدأ الشاعر أبياتو الشعرية بضمير المتكمـ المنفصؿ )أنا( كفي ىذا إحالة إلى عنصر 
 إشارم رئيسي يقع خارج النص كىك المتكمـ نفسو)الشاعر(، ثـ يحيؿ إلى ذلؾ العنصر اإلشارم

بضمير المتكمـ آثامي( ككذلؾ يحيؿ إليو  -يشبيني -بضمير المتكمـ المتصؿ في )ىززتي 
 سأنادم(. -ألقي -نتؼي سأ -أستخرجي  -أغكصي  -شبوالمستتر في ) أ

%(، كمف أبرز 5.60(إحالة؛ أم بنسبة )40كردت )اإلحالة بالضمير المتكمـ )نحف(:  -ثانيان 
 المكاطف لبلستشياد بيا مف شعره كاآلتي:

 صكتنا كامتداد المظى في الجحيـ

 صكتنا كاحده عندما ينيمر

 أمنا سمحة كالسماءٍ 

                                                           
 .ِّْ-ِّّ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة، (ُ)
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 ماء... إنما دمنا ليس 
 .(0)دمنا ليس ماء

إلى عنصر إشارم خارج النص كىك المتكمـ نفسو في )أمنا_  -ىنا–يحيؿ الشاعر 
صكتنا_ دمنا( مع مبلحظة أف العنصر اإلشارم المحاؿ إليو خارج النص يشترؾ  الشاعر فيو 

دمنا( تعكد عمى كؿ أبناء الشعب  -صكتنا -عبو الفمسطينييف، ففي قكلو )أمنامع أبناء ش
سطيني، ككظؼ ذلؾ باستخدامو لضمير الجمع الغائب، الميـ أف المحاؿ إليو عنصر خارج الفم

 النص.

 كمف أيف نأتي، بقشو لعرس البتكؿ

 .(8)كمف أيف في الثمج، نجمبي عاصفةن، ضد ىذا الذىكؿ

( المحيؿ إلى عنصر إشارم  -كىنا يستعمؿ ضمير المتكمـ المستتر في قكلو )نأتي نجمبي
 المتكمـ مستعمبلن ضمير الجمع )نحف(.خارج النص، كىك 

 نحفي مف نزرعي الرمؿ، لتنبت صحراؤىـ شجران كبريؽ

 ال عاش فينا النعاـ-نحف مف نركؿ الرمؿ

 نحف يا طفمة المكت، نطرح لمعاشقيف السبلـ
 .(4)نحف مف نشرب الدمع، قبؿ الطعاـ كبعد الطعاـ

ر اإلشارم غير المغكم الكاقع ىنا يستمر الشاعر عز الديف المناصرة في استعماؿ العنص
خارج النص كىك اإلنساف الفمسطيني، كيحيؿ إليو بكاسطة ضمير المتكمـ المنفصؿ في )نحف 
نزرع_ نحف مف نركؿ_ نحف نطرح_ نحف نشرب(، كنمحظ _ىنا_ أف الشاعر يمجأ إلى تكرار 

يني مجاىد، استعماؿ اإلحالة بضمير المتكمـ المنفصؿ)نحف( كىنا إشارة إلى كؿ إنساف فمسط
 يدافع عف أرضو كيحب السبلـ كال يرضى بحياة الذؿ كاالنبطاح.

 أنا كالمسيح الذم كاف جار الكركـٍ 

 نراقبي نجـ المجكس

                                                           
 .ُْٗ-ُّٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ّّٔ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ّٓٔ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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 فنممحي في الفجر عاشقةن مف سىفىٍر 

 نفتشي خبز الطكابيف عف ككمةو 

 .(0)مف كثائؽ ىذا الخبٍر 

إلى ىذا العنصر اإلشارم المركب يذكر الشاعر عنصران إشاريان ىك )أنا كالمسيح( ثـ أحاؿ 
.) _ نفتشي _ نراقبي  بالعنصر اإلحالي ضمير المتكمـ المستتر في )نممحي

أخيران يبلحظ مف خبلؿ التحميؿ أف العنصر اإلشارم غير المغكم كىك المتكمـ نفسو قد 
نحف( تمت اإلحالة إليو في أغمب أبياتو الشعرية كأف ىذه اإلحالة تراكحت بيف الضميريف )أنا_ 

 المنفصؿ كالمتصؿ كالمستتر.

 القسم الثاني: اإلحالة بضمائر المخاطب:

( كقد كردت  _ أنًت_ أنتما_ أنتـ_ أنتفَّ كفييا تككف اإلحالة بأحد ضمائر المخاطب)أنتى
 ( كىي كاآلتي:%8.80( مرة؛ أم بنسبة ) 63)

 الدال عمى المذكر: اإلحالة بالضمير المخاطب )أنَت( -أوالً 

كمف أبرز ما يستشيد بو عمى اإلحالة بالضمير  ،%(1.67إحالة؛ أم بنسبة)( 12كردت)
( ما يمي:  المخاطب )أنتى

 ال يجرؤ أحده أف يشبيني
 كاسأٍؿ إف كنت تكذبني

 .(8)جٌدم كنعاف

( في )كاسأؿ(، ككذلؾ في كنتى  العنصر اإلحالي ىك ضمير المخاطب المستتر )أنتى
 كيحيؿ بو إلى عنصر إشارم غير لغكم يقع خارج النص كىك العدك.

 أييا السيد، أييا السيد،
 .(4)بمدية المدينة أعدت الستقبالؾى ىذه المكسيقا العذبة

                                                           
 .ِٖٓ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِٖٓ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ْٖ/ِالمرجع نفسو، (ّ)
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( يحي ؿ بو الشاعر إلى مف الممحكظ أف العنصر اإلحالي الضمير المستتر في )استقبالؾى
 العنصر اإلشارم السابؽ، ىك "السيد".

 الدال عمى المؤنث: (اإلحالة بالضمير المخاطب )أنتِ  -ثانياً 

( كمف أبرز ما يستشيد بو عمى اإلحالة بالضمير 7.13%( إحالة؛ أم بنسبة)51كردت )
 المخاطب )أنًت( ما يمي:

 سأبكسًؾ بس تيجي، يا عمتنا النخمة

 شقرفي سيؿ البطيخ األ

 مرمعتًؾ بالرمؿ األحمر

 غمستًؾ بالزيت كخبز الطابكف

 نظفتيًؾ بالصابكف كممح الميمكف
 في عتـ الزمف الكحميٍ  (0)فرفكتيؾً 

 كسألقاًؾ بدكف السينات البدكية

، ألقاًؾ،  ثـ أشُـّ مكاكيمًؾ عف بعدو

 كلك رفرفت الغربافٍ 

 ألقاًؾ غريقان، يتعمؽ في البحر األسكد،

 .(8)كنعافأخشابان مف غابة 

 -مرمعتؾً  -كاؼ( الذم ىك لممؤنث في )سأبكسؾً العنصر اإلحالي الضمير المتصؿ)ال
 مكاكيمًؾ( يحيؿ بو إلى العنصر اإلشارم ىك "النخمة"، -سألقاؾً  -فرفكتؾً  -نظفتؾً  -غمستؾً 

                                                           
لـ يقصد بو معناه الظاىرم، كالمقصكد بالنخمة: الفتاة الطكيمة، كصفو لمنخمة بالعمة ىك مستكحى  الفعؿ )سأبكسًؾ( (ُ)

ظؼ الشاعر ىنا يك ، _ أيضان_ الديني، فيك ال يعني مدلكليا المفظي الظاىرم.. ىك يمازحيا كيتغزؿ فييامف التراث 
فرفكتًؾ(، ىي أفعاؿ تفيد الداللة المألكفة كىي الحركة كالتقمب، فتمرغ  -نظفتؾً  -غمستؾً  -مرمعتؾً  -األفعاؿ ) سأبكسؾً 

لعشب كسيؿ البطيخ. فالمرغي: الركضة، أك ىي: الكثيرة النبات، اإلنساف: تقمب كتمعؾ. كيتقاطع مع داللة كرـك العنب كا
 كيتناغـ مع إحساس النشكة كالخصكبة، فتمرغ الرجؿ: تنزه، كيتمرغي في النعيـ: يتقمبي فيو ) تاج العركس(.

 .ُّ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ِ)
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كالنخمة ىي الفتاة الطكيمة، ككصؼ النخمة بالعمة ىك مستكحى مف التراث الديني لكنو ال يعني 
 كليا المفظي الظاىرم... ىك يمازحيا كيتغزؿ فييا.مدل

 يا خيكؿ الجباؿ التي ال تناـ
 يا كرـك المطر

 أنت لي ميرةه كالقمر

 .(0)أنت لي فرس جامح في المركج

العنصر اإلحالي ضمير المخاطب المنفصؿ )أنًت(، كيحيؿ بو إلى  -ىنا–الشاعر يكرر 
 مطر(.العنصر اإلشارم المركب)خيكؿ الجباؿ ككرـك ال

 ىركلي يا مريـ، أحضرم طفمًؾ حتى ال تحرقو الشمس

 .(ِ)حتى ال يسرقو الييكد

أف العنصر اإلحالي الضمير المتصؿ الكاؼ التي ىي لممؤنث في)طفمًؾ(  -ىنا–يبلحظ 
 يحيؿ بو إلى العنصر اإلشارم )مريـ(.

ثؿ: كليس ىناؾ أم مثاؿ عمى العناصر اإلحالية األخرل مف باقي ضمائر المخاطب، م
.)  ) أنتما_ أنتـ_ أنتفَّ

 :اإلحالة بضمائر الغائب القسم الثالث:

(، كقد كردت  -ىـ -ىما -ىي -ف اإلحالة بأحد ضمائر الغائب )ىككفييا تكك  ىفَّ
 %( كىي كاآلتي:43.90)  بنسبة :( إحالة؛ أم715( إحالة، مف أصؿ )314)

 اإلحالة بضمير الغائب)ىو(: -أوالً 

 شكاىدىا اآلتي: كمف أبرز %(، 13.98بنسبة ) :( إحالة؛ أم100كردت )

 صكتنا كامتداد المظى في الجحيـ
 .(4) صكتنا كاحده عندما ينيمر

                                                           
 .ُْٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ّٖ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ُّٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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(، كيشير بو  -ىنا–يستعمؿ الشاعر  العنصر اإلحالي ضمير الغائب المستتر في )ينيمري
 إلى عنصر إشارم سابؽ ىك )صكتنا(.

 يعتصر الراكم، قيثارتو في الطرقات
 كالحرقةً ىبط عمينا 

 .(0)لما راحى يغني

يغني(،  -في )قيثارتو(، كالمستتر في )ىبط يستخدـ الشاعر _ىنا_ الضمير المتصؿ
 كيحيؿ بيما إلى العنصر اإلشارم )الراكم(.

 األخضر أكعدني، كاألخضر، حيف يقكؿ

 يفعؿ، ما قالتو حبيبتو الخضراء

 كاألخضر جذر األرض

 صديؽ الشمس الحمراء

 النارم، األخضر صكت الحجر

 كصكتي اآلثار.

 األخضر مرساؿ النار إلى النار
 .(8)األخضر يكلد حيف يمكت

العنصر اإلشارم)األخضر( كيحيؿ إليو بالعنصر اإلحالي ضمير  -ىنا–يكرر الشاعر 
 الغائب المستتر في )يقكؿ_ يفعؿ_ يكلد_ يمكت( كالضمير الغائب المتصؿ في )حبيبتو(.

 و، غازؿ السركة النادرةرغـ أفَّ الصنكبر، قصَّ جدائم
 رغـ أفَّ الثعابيف، طقَّت مف الغيظ في القيًظ،

 حيث زعيؽ النكارس قرب المحيطٍ 

، لكنَّو ال ييجيبٍ   .(4) يفضح السرَّ

                                                           
 .ِْٔ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .َُٓ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ّْ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
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عنصران إحاليان كىك )الصنكبر( ثـ يحيؿ إليو بالعنصر اإلحالي  -ىنا–يضع الشاعر 
_ غازؿ(، كضمير الغائب المت صؿ في )جدائموي(، ثـ يذكر عنصران الضمير المستتر في )قصَّ

كىك)زعيؽ النكارس( ككذلؾ يحيؿ إليو بالعنصر اإلحالي الضمير المستتر في  إشاريان آخر
(، كضمير الغائب المتصؿ في )لكنو(. _ يجيبي  )يفضحي

 ىركلي يا مريـ، أحضرم طفمًؾ حتى ال تحرقوي الشمس
 .(0) حتى ال يسرقوي الييكد

العنصر اإلشارم ىك)طفمًؾ( كيحيؿ إلى ذلؾ العنصر اإلشارم بعنصر إحالي ىك ضمير 
 الغائب في )تحرقو_ يسرقو(.

 أنا... كالمسيحي الذم كاف جارم ىناؾٍ 
 المسيحي الكفي األميف

 .(8)شَـّ رائحةن فانتىبىوٍ 

في ذاكران صفاتو المتتالية) المسيح الك  -ىنا–عنصر اإلشارم الذم يذكره الشاعر ال
 انتبو(. -ؿ إليو بالضمير المستتر في )شَـّ األميف(، كيحي

 تيرل: ىؿ أشبو نخمًؾ بالمريماتٍ 
 يخبئفى بعض الصناديؽ تحت سبلؿ العنب

... يقكـي المسيحي عمى التمة العاليةٍ   ليكـً

 ليشربى مف دمعًة الدالية

 ليفتح أبكاب ىذم الصناديؽ
 .(4)في ليمًة االنطبلؽ

أف الشاعر يحدد )المسيح( كعنصر إشارم، كيحيؿ إلى ذلؾ العنصر  -ىنا–ييبلحظ 
 اإلشارم بالعنصر اإلحالي ضمير الغائب المستتر في )يشرب_ يفتح(. 

                                                           
 .ّٖ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِٖٓ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِٖٔ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
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 أكظـ الغيظ مف أجميا
 أكظـ الغيظ، ثـ أفجرهي في الربيع

 .(0)نيزكان في عيكف القطيع

إليو بالعنصر اإلحالي  العنصر اإلشارم الذم كرره الشاعر غير مرةو ىك) الغيظ( كيحيؿ
 ضمير الغائب المتصؿ في )أفجره(، كىنا يكرر العنصر اإلشارم لغرض التككيد.

 ما لمقصيدةً 

 ال تطاكعني

 فاىذم تحت أٍرزتيا العجكزً 

 كأفَّ سيفي قد تكسَّرٍ 

،  شىقىحى الجباؿى

 فشقيا نصفيفً 

 مف عنبو تمكحي كركميوي خضراءى 

 في قمبي

مىٍرمىٍر  كى
(8). 

مف الممحكظ أف العنصر اإلشارم ىك )القصيدة( كقد ذكره الشاعر في أكؿ قصيدتو 
ضمير الغائب المستتر  الشعرية، ثـ أحاؿ إلى ىذا العنصر اإلشارم الرئيس بعنصر إحالي ىك

(. ثـ يضع عنصران إشاريان ثانكيان ىك) العنب(، كيحيؿ إليو بضمير الغائب  -في )تكسَّر شىقىحى
 مو(.المتصؿ في ) كرك 

 (:اإلحالة بضمير الغائب)ىي -ثانياً 

%(، كمف أبرز ما يستشيد بو عمى اإلحالة 22.09( إحالة؛ أم بنسبة )158كقد كردت )
 بالضمير المخاطب )ىي( ما يمي:

 الميؿفي سأفكفؾي أٍزرار قميًص الكردًة سٌران 

                                                           
 .ِّٕ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ّْْ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
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فمييا كالسمكًة، كردةي ىذا الميؿ
(0). 

شارم الرئيسي )الكردة(، كيحيؿ إلييا بضمير يضع الشاعر أكؿ القصيدة العنصر اإل
 الغائب المتصؿ في )فميا( فيي إحالة نصية قبمية.

 ىناؾ كركدي تىٍستىؿُّ مخالبىيا، ال تخجؿٍ 

 الكادم،في تغتصبي الزنبؽى 
 .(8)تحصدهي بالشفرًة كالسيًؼ، كبالمنجؿٍ 

عنصران إشاريان، ىي كممة )كركد(، كيحيؿ إلى ذلؾ العنصر اإلشارم يضعي الشاعري _ىنا_ 
(، ك  -تخجؿ -ي )تستؿبالعنصريف اإلحالييف الضمير المستتر ف  المتصؿ في) مخالبيا(.تغتصبي

 الميؿ كركده تىٍخجؿٍ في 

 الفجر شقيقتىيا بكبلـو عيبٍ في فتكشكشي 

 كىناؾ كركدي تىٍستىؿُّ مخالبىيا، ال تخجؿٍ 
 .(4)الكادمفي بؽى تغتصبي الزن

) الكركد(، كيحيؿ إليو بالعناصر لى العنصر اإلشارم الرئيس السابؽلقد تكالت اإلحاالت إ
تكشكش(، كالضمير المتصؿ في  -ت بيف الضمائر المستترة في )تخجؿاإلحالية التي تراكح

 شقيقتيا، كىنا إشارة إلى سابؽ قريب مف الجممة الصغرل.

 ضاء الضاحكة بصدغيياكـ كىذىبىٍت كاألسناًف البي

 كـ خفتي عمييا
 .(3)... تأتي قد ال تأتي

لؾ يستمر الشاعر في سبؾ النص باإلحالة إلى العنصر اإلشارم الرئيس )الكردة(، كذ
عمييا( حيث إف )الياء( في ىاتيف المكممتيف تحيؿ إلى  -بالضمائر المتصمة في) بصدغييا

 ا بالضمير المستتر في )تأتي(.العنصر اإلشارم الرئيسي الكردة، ثـ يحيؿ إليي

                                                           
 .ِٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِٗ/ُ، المرجع نفسو (ْ)
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 إف جاءت جفرا في مكعدىا
 أرسـي نافذة كعمى اإلفريز حمامة

 الحقيا صقره كقذيفة نار

 أرسـ فكؽ العشب مسدسيا

ذا غابت أرسيميا كزجاج مكسكر في المرآة  كا 

 أمطرىا برزيؿ الكممات

 أرسميا تسعى كاألفعى، أشكييا

 .(0)ألقييا في الكردة كالعاٍر 

ييمحظ أف العنصر اإلشارم ىك )جفرا( قد ذكرىا في البيت األكؿ، ثـ يحيؿ إلى ىذا 
 -مسدسيا -الحقيا -الي ىك الضمير المتصؿ في )مكعدىاالعنصر اإلشارم بعنصر إح

ألقييا(، أك المستتر في )غابت_ تسعى(، كلعؿَّ سبب لجكء الشاعر  -أشكييا -أمطرىا -أرسميا
ددة في ىذا المقاـ؛ ألنو يريد تكثيؼ الصكرة كالحركة كالديناميكية إلى مثؿ ىذه الحاالت المتع

 التي تعيشيا جفرا كالمكانة التي تحتميا في قمكب الجميع.

 األغاني التي أنجبتيا خاطي
 سقطت في الكيكؼ

 .(8)يا رنيف السيؼ

يبدأ الشاعر عز الديف المناصرة في استعماؿ الضمير المتصؿ في )أنجبتيا(عنصران 
إحاليان إلى عنصر إشارم سابؽ، كىك )األغاني(، ثـ يستعمؿ الضمير المستتر في )سقطت( في 

 اإلحالة إلى العنصر اإلشارم نفسو كىك )األغاني(.

 أمنا سمحة كالسماءٍ 

 كأبي عاصؼه كغاضبه كمطٍر 

 كالذم بيننا

                                                           
 .ّّ-ِّ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ُّٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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 .(0)كمماته تقاؿ فتكبر ثـ تركح

تركح( كالمحيؿ إلى عنصر  -تكبر -عنصرىا الضمير المستتر في )تيقاؿىنا إحالة 
 إشارم سابؽ، كىك )الكممات(.

 األماني التي صغتيا في الصبا
 ضيعتيا الدركب
 .(8)يا زماف الحركب

اإلحالي كىنا يكرد الشاعر عنصران إشاريان جديدان كىك )األماني( ثـ يحيؿ إليو بالعنصر 
 ضيعتيا(، فيي إحالة نصية قبمية. -الضمير المتصؿ في )صغتيا

 الببلد طمبت أىميا
 كأنا كرياح الجنكب

 أحفُّ لريح الشماؿٍ 

 كأنا كالتراب الغريب

 .(4)في ببلدو تعاًؼ التراب

كىنا يكرد الشاعر _أيضان_ عنصران إشاريان جديدان، ىك )الببلد(، ثـ يحيؿ إليو بالعنصر 
 اإلحالي الضمير المتصؿ في كممة )أىميا(، كالضمير المستتر في)طمبت(.

 تفاحة الشبؽ حيف تمرُّ 

 تتقصعي في مشيتيا، كالشعر الحر
 .(3)تيزُّ األرداؼ، كإيقاع نثرم

( -إلحالي الضمير المستتر في )تتقصعااإلحالة بالعنصر تمت  كالضمير المتصؿ  ،تيزُّ
 السابؽ كىك )تفاحة الشبؽ(. شارمفي )مشيتيا(، كيحيؿ تمؾ العناصر اإلحالية إلى العنصر اإل

                                                           
 .ُْٗ/ُ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 .ُْٗ-ُّٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ُٔٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِّْ/ُ، المرجع نفسو (ْ)
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ف   .(0)نشرت نعيؾ الصحؼ الميتةلقد قتمكًؾ... كا 

العنصر اإلشارم _ىنا_ كارد بعدم، كيحيؿ إليو الشاعر بالضمير مستتر في)نشرت(، 
 فيي ىنا إحالة نصية بعدية.

 سمعتي القبائؿ يا بمبمي تحتفي بحطاـ الجفاؼ
 .(8)رآىا الرذاذ، كشـ جديمتيا، ثـ خاؼ

العنصر اإلشارم الذم يستخدمو الشاعر "القبائؿ" ، ثـ يحيؿ الشاعر إلى ىذا العنصر 
ر الغائب المتصؿ اإلشارم بالعنصر اإلحالي ضمير الغائب المستتر في )تحتفي(، ثـ ضمي

 جديمتيا(. -في)رآىا

 ىؿ أمي ما زالت قرب الغيـ تقيـ
 كتغني لعصافير الفجر
 .(4)أشاىدىا في حمـو ظمآف

حكظ أف العنصر اإلشارم ىك)أمي( كقد ذكره في البداية ثـ يحيؿ إلى ىذا مف المم
تغني( أك المتصؿ  -ير الغائب سكاء المستتر في )تقيـالعنصر اإلشارم بعنصر إحالي ىك ضم

 في )أشاىدىا(.

 أنا... كالمسيح الذم كاف جارم ىناؾ
 المسيحي الكفي األميف

 شَـّ رائحةن فانتبوٍ 
 .(3)في الظبلـٍ  أف مشنقةن تـ تفصيميا

المبلحظ في ىذا المقطع الشعرم أنو يحتكم عمى عنصر إشارم ىك)مشنقة(، ثـ أحاؿ 
 إليو بالضمير المتصؿ في )تفصيميا(، فيي داللة عمى اإلحالة النصية القبمية.

 
                                                           

 .ّّٔ/ُ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 .ّّٔ/ُ المرجع السابؽ، (ِ)
 .ََٓ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِٖٓ/ِالمرجع نفسو،  (ْ)



 

74 
 

 أكظـي الغيظى مف أجميا
 أكظـى الغيظ حتى نعكد إلى سيميا

 أكظـي الغيظ حتى أخفؼى مف قير مرياـ:
 .(0)حاراتيا، كأساىا، كأسبلكيا، كينابيعيا الشاعرة

يبلحظ _ىنا_ في ىذه األبيات أف العنصر اإلشارم الرئيس ىك)مرياـ(، كيحيؿ إليو 
أنيا إحالة إلى  -ىنا–سيميا(، كيتضح  -الضمير المتصؿ في )أجميا الشاعر بالعنصر اإلحالي

شارم بالعنصر اإلحالي الضمير عنصر إشارم متقدـ)بعدية(، ثـ يحيؿ إلى نفس العنصر اإل
أف اإلحالة تمت بعنصر  -ىنا-أسبلكيا، ينابيعيا( كيبلحظ  المتصؿ في )حاراتيا، أساىا،

إشارم متأخر، فنفس العنصر اإلشارم تمت إليو اإلحالة النصية القبمية ككذلؾ اإلحالة النصية 
 البعدية، كىذا ما يزيد قكةن كتماسكان كسبكان في النص الشعرم.

 ف أغكصي بقاع البحر الميت، أستخرجي آثامي،حي

 كأعمقيا،
 .(8)أنشرىا في الميؿ عمى حبؿ القمر الكليافٍ 

ر الغائب يحيؿ _ىنا_ الشاعر إلى العنصر اإلشارم )آثامي( بالعنصر اإلحالي ضمي
 أنشرىا(. -المتصؿ في كممتي)أعمقيا

 البندقةي اىترأٍت، شابٍت، تابٍت،
 كانت خضراء... كبنية

 كانت خضراء ممفعةن بقناديؿ الضكء الطازٍج.

، ، حرَّكيا عف بيعدو  البحر األحمر غازليا عف بيعدو

 مدَّ رذاذ الرغبة في الجذر الدمكٌم، كناداىا

 لكف لـ تسمٍع.

،  البحر الميتي أعطاىا تبلت الممح، كأنيار اإلثـً

                                                           
 .ِِّ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِّْ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
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 .(0)فـ تأثىـٍ 

)البندقة( كقد ذكره الشاعر  ىك مف الممحكظ أف العنصر اإلشارم في ىذا المكطف الشعرم
الغائب  ، ثـ يحيؿ إلى ىذا العنصر اإلشارم بعنصر إحالي ىك ضميرىذه األبياتفي مقدمة 

المتصؿ في)غازليا_ حركيا_ الضمير تسمع(، أك  -تابت -شابت -سكاء المستتر في) اىترأت
 ناداىا(.

 حتى العماراتي التي

 في كجييا

دىرمُّ   الجى

 كالعصفكري نىقَّرٍ 

 نسيت مكاعيدم

 كأنًؾ غيمةن سكداءٍ 

 .(8)أك ماءه تعككىٍر 

المبلحظ _ىنا_ أف الشاعر استعمؿ كممة )العمارات( بكصفو عنصران إشاريان، كأحاؿ إلى 
كضمير الغائب  ،ىذا العنصر اإلشارم بعنصر إحالي ىك ضمير الغائب المتصؿ في)كجييا(

 المستتر في)نسيت(.

 ماذا أقكؿي 
 إذا القصيدةي 

 ٍت ركحي كفرتٍ نىكَّدى 

 مف أصابع ىذه الذكرل
                                                           

 .ِّٓ/ِ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
، كممة )تعككر( التي كظفيا الشاعر ىنا عمى غير العادة الصرفية، فاألصؿ الصرفي ليا ْْْ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)

كدر( كقد عمد الشاعر في ىذه الكممة إلى زيادة الكاك بعد -)تعكر(، إذا كدر، كالكدر ىك نقيض الصفاء،) المساف، عكر
ف لـ يدرج في معاجـ المغة فإف ثمة قاعدة صرفية  فاء الفعؿ، كليس ىناؾ داللة إضافية فييا، كلكف ىذا االستعماؿ كا 

تبرره، فاإللحاؽ ييسمح، كىك زيادة عمى األصؿ تمحؽ المزيد بكزف غيره، فيتصرؼ تصرفو، كمف ممحقات الرباعي الذم 
عز الديف المناصرة، كزنو )فعمؿ( المزيد عمى كزف )فكعؿ، فٍعكؿ( كىذا ما انطبؽ عمييا. ينظر: بنية النص في شعر 

 .َِ، صَُِٕ، ُمحمد يكنس عمرك، الصايؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط



 

76 
 

 .(0)فأخطأتي العدد

أحاؿ إليو بعنصر ثـ )القصيدة(، الذم بدأ بذكره الشاعر ىك  العنصر اإلشارم الرئيس
 إحالي ىك ضمير الغائب المستتر في )نكدٍت_ فرت(.

 ما لمقصيدًة تنحني

ـى جبلد البمد  قدا

 لكنيا ال تنحني

ـى كاحدو أحد!!! قدا
 (ِ). 

اإلشارم الرئيس ىك)القصيدة( يذكره الشاعر، ثـ يحيؿ إليو بالضمير المستتر  العنصر
 في)تنحني(، ككذلؾ الضمير المتصؿ في)لكنيا(.

 اإلحالة بضمير الغائب)ىما(: -ثالثاً 

، كمف أبرز ما يستشيد بو عمى اإلحالة %(0.55)( حاالت؛ أم بنسبة 4كقد كردت )
 بالضمير الغائب )ىما( ما يمي:

 ات كاألدكمياتالعمكري

 يتآخيف في نقر الماًء في القيٌؼ،

 عند الخمجاف الجبمية قرب بمكطات مىٍمرا
 .(4)يغسمف القنابيز في السيؿ، يستغبف الرعد كالمطر

يبدأ الشاعر عز الديف المناصرة قصيدتو بتحديدم العنصر اإلشارم كىك) العمكريات 
ضمير الغائب  يس بعنصر إحالي ىككاألدكميات(، ثـ يحيؿ إلى ىذا العنصر اإلشارم الرئ

(. -يغسمفى  -المستتر في) يتآخيف  يستغبفى

                                                           
 .ْْٓ-ْْْ/ِ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
ف كممة )قيدَّاـ( كممة فصيحة، كىذه الكممة يستخدميا الناس عمى اعتبار أنيا ليست ، إْْٕ/ِ المرجع السابؽ، (ِ)

ـى شٌباؾ جـ المحيط في مادة )قدـ(: فمقد كرد في المع فصيحة، ـى: ظرؼ مكاف بمعنى أماـ؛ كقؼ الناس صفِّا قٌدا قيٌدا
قىٍد تيذىكَّري  قيدَّاـه ككرد في المعجـ الكسيط:   .رالتذاك نَّثىةه كى مىسى قيدَّاًمي": أىمىاًمي، كىىيكى ظىٍرؼي مىكىافو " ميؤى ": أىٍم . جى ـى ذىاؾى لىًقيتيوي قيدَّا
 .َِٕمعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، ص ، ينظر: قىٍبمىوي 
 .ِٖ/ِ، المرجع نفسو(ّ)
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 (:اإلحالة بضمير الغائب)ىم -رابعاً 

(، كمف أبرز ما يستشيد بو عمى اإلحالة بضمير %6.30( إحالة؛ أم بنسبة )45كردت )
 الجمع الغائب )ىـ( ما يمي:

 ،ىا أنذا

 نفؽ التشبيًو،في أسقط مغشيان عميَّ ... 

 النصكص،في تصرعني، تفاحة كاًؼ الجبؿ 

 جرارىـ، ترشح بماء الصيًؼ،

 قبعاتيـ ترشحي أرجكانان دمكيِّا،
 .(0)قيمصانييـ الكنعانية، مجدكلةه مف سعؼ التمحميةً 

لي ضمير الجمع الغائب في يستعمؿ الشاعر عز الديف المناصرة العنصر اإلحا
 قمصانيـ(، كيحيؿ بو إلى عنصر إشارم يقع خارج النص. -قبعاتيـ -)جرارىـ

 زحؼ األحبابي إلى األحباب المسجكنيفٍ 

 بقيكد الميزكميف الجبناء

 الميزكمكف الجبناء، أذلكا األحبابى المسجكنيف

... امتدكا،  زحؼى األحبابي

 كانت شجراتي المكز تغني،

، كآىات المظمكميفٍ   النير كجسري الحبّْ

 قمب الصحراءٍ جاءكا، جاءكا مف 
 .(8)فككا أصفاد األحباب المسجكنيفٍ 

لمحديث عف صكرتيف، كىما: صكرة األحباب، كاألحباب المسجكنيف  -ىنا–يتنقؿ الشاعر 
ىك ) الميزكمكف الجبناء( فيذكرىـ ثـ يحيؿ  -ىنا–زكميف الجبناء، فالعنصر اإلشارم بقيكد المي

                                                           
 .ِْٔ/ُالمناصرة،  األعماؿ الشعرية، (ُ)
 .ْٖٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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إلييـ بكاك الجماعة في )أذلكا(، ثـ يذكر )األحباب( بكصفو عنصر إشارم، كيحيؿ إليو بالعنصر 
 فكركا(. -ر الجمع )كاك الجماعة( في )جاءكااإلحالي ضمي

، ـٍ  تمؾ آثارىي
 مف يدٌؿ حبيبي عمى خطكىـٍ 

،  جاء مف جبؿ النار يسأؿي

 .إف كنتي مف ضمنيـٍ 

، كما الريح،  غير أني صرختي

 أبناءىىا الغائبيفٍ  حيف تقابؿي 

 .(0)كاف كٌفي، كقمبي، عمى جرحيـٍ 

و بضمير الجمع المتصؿ مف الممحكظ أف العنصر اإلشارم يقع خارج النص، كيحيؿ إلي
 إحالة خارجية)مقامية(. -ىنا–جرحيـ(، فيي  -ضمنيـ -خطكىـ -في )آثارىـ

،  تمؾ آثارىـٍ
 .إنني راكض خمفىييـٍ 

 خمفيـ، خمفيـ، خمفيـٍ 

 تمؾ آثارىـٍ 
 .اخرسي ... إٌنو، إٌنيـٍ 

 إنو دميـٍ ... كالعطكرٍ 

 .(8)تمؾ أشكاقيـ ... دميـٍ 

في اإلحالة إلى عناصر إشارية خارجية، كيستعمؿ ضمير الجمع الغائب  -ىنا–كيستمر 
 دميـ(. -إنيـ -آثارىـ -في اإلحالة إلييا كذلؾ في) خمفيـ

 غربكا، شممكا، شرقكا، كظعائنيـٍ أصبحتٍ 

                                                           
 .ْٗٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ََٓ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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 .(0)المنافي... كخادمةن لمغريبٍ نجمةن في 

إلى عنصر إشارم يقع خارج النص كىـ أبناء الشعب الفمسطيني،  -ىنا–يحيؿ الشاعر 
شرقكا(، ككذلؾ أحاؿ  -شممكا -رم )ضمير كاك الجماعة( في )غربكاكيحيؿ إليو بالعنصر االشا

 إليو بضمير الغائب المتصؿ في)ظعائنيـ(.

 ت قدكر العنطبيخالكنعانيكف ييرعكف لحشك القش تح
 .(8)كالقيامة اليادئة، يزحفكف كتزحؼي السبلسؿ

يبدأ الشاعر عز الديف المناصرة حديثة باستخداـ كممة ) الكنعانيكف( بكصفو عنصر 
 يزحفكف(. -الجمع)كاك الجماعة( في ) ييرعكف إشارم، كيحيؿ إليو بالعنصر اإلحالي ضمير

 الحدادكف يحضركف حذكات األحصنة المتكحشة
 قكف المسامير في حفمةو،يد

 ليا صراخ األطفاؿ كاستيجانيـ

 الغجر يتابعكف المشيد مف اعمى الجبؿ الكثني

 .(4)ينفخكف في الكير

مف المبلحظ أف العنصر اإلشارم ىك )الحدادكف( كقد ذكره في أكؿ البيت، ثـ يحيؿ إلى 
 -يحضركفالمتصؿ كاك الجماعة في )  ىذا العنصر اإلشارم بعنصر إحالي ىك الضمير

يدقكف(، كبعد ذلؾ يضع عنصران إشاريان جديدان كىك) الغجر( كيحيؿ إليو بالعنصر اإلحالي 
 ينفخكف(. -المتصؿ كاك الجماعة في ) يتابعكفالضمير 

 عندما نذرؼي الدمع مف أجؿ مرياـ في ميجع الدائرة

 قيربى منحدرات الجفاؼٍ 
 يجمعكف ىكاياتيـٍ في نبيذ المساءٍ 

 ،يسرقكف عبلماتنا

                                                           
 .ْْ/ِ المناصرة، ،األعماؿ الشعرية (ُ)
 .ّٖ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ّٖ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
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 ثـ يغتصبكف األدلةى،

 يقتسمكف الخميؿٍ 

 .(0)يجمعكف مناصبنا الشاغرةٍ 

مف المبلحظ أف الشاعر أحاؿ إلى عنصر إشارم كرد أكؿ القصيدة ىك)جيش مف اليـ 
ر اإلحالي كاك الجماعة كاألعدقاء(، كأحاؿ إلى ذلؾ العنصر اإلشارم المتأخر بالعنص

 يقتسمكف(. -يغتصبكف -فيسرقك  -في)يجمعكف

 أكظـ الغيظ حت نعكد لمرياـ قبؿ طمكع النيار

 تاركان لمكشاة جكائزىـٍ 

 في الجداٍر 

 كقطيع النعاجٍ 
 .(8)يمدحكف اصفرار المعادف، ثـ رنيف الخراجٍ 

في )جكائزىـ(، فالضمير المتصؿ )ىـ( محيؿ إلى عنصر إشارم  حيث العنصر اإلحالي
سابؽ ىك )الكشاة(، ككذلؾ ضمير الجماعة كاك الجمع في )يمدحكف( العائد عمى العنصر 

 اإلشارم نفسو.

 (:اإلحالة بضمير الغائب)ىنَّ  -خامساً 

%(،كمف أبرز ما يستشيد بو عمى اإلحالة 0.97( حاالت؛ أم بنسبة )7كقد كردت )
( ما يمي:بضم  ير الجمع الغائب )ىفَّ

 سكؼ أغكم النساء الجميبلًت، قبؿ الكؤكٍس 
 ييطٌرزف ىذا الفضاء الذم في الرؤكٍس.

 كيرسيمفى خارطةى األيقحكافٍ 

 .(4)لكي ترتكم عسقبلف

                                                           
 .ِّّ-ِِّ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِّّ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ْٓ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
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في البيت الشاعر مف الممحكظ أف العنصر اإلشارم ىك)النساء الجميبلت( كقد ذكره 
ىك ضمير الغائب المستتر ر اإلشارم بعنصر إحالي األكؿ، ثـ يحيؿ إلى ىذا العنص

 يرسمف(. -في)يطرزف

 تيرل: ىؿ أشبو نخمًؾ بالمريماتٍ 
 .(0)يخبئفى بعض الصناديؽ تحت سبلؿ العنبٍ 

)المريمات(، كاإلحالة إليو تمت بكاسطة العنصر اإلحالي ضمير  -ىنا–العنصر اإلشارم 
 الغائب في)يخبئف(.

 ال يطاٍؽ.أخيران عرفنا لماذا النكل 

 ىؿ المريمات المكاتي التحففى ثيابى الكعكدٍ 

 يداكيف في ليمة الصمب ىذم القركحٍ 
 .(8)تيراىفَّ صرفى ىكلن طازجان في جباؿ الخميؿ

العنصر اإلشارم الذم يكرره الشاعر في قصيدتو كيذكره ىنا ىك)المريمات(، كيحيؿ إليو 
(. -تراىفَّ  -فى يداكي -حالي ىك ضمير الغائب في)التحففى العنصر اإل  صرفى

 ) ىذا_ ىذه_ ىذي_ ىناك_ تمك(: اإلحالة بأسماء اإلشارةالمطمب الثاني: 
 أم بنسبة إحالة؛( 715( إحالة، مف أصؿ )37يبمغ عدد اإلحاالت بأسماء اإلشارة)

 %(، كمف أىـ الشكاىد عمى اإلحالة بأسماء اإلشارة ما يأتي:5.20)

ومن %(، 2.37( إحالة؛ أي بنسبة )17وقد وردت)اإلحالة باسم اإلشارة )ىذا(:  -أوالً 
 :أبرز ما يستشيد عميو

 سأفكفؾ أزرار قميص الكردة سران في الميؿ
 .(4)فميا كالسمكة كردةي ىذا الميؿ

                                                           
 .ِٖٔ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِٕٖ/ِ المرجع السابؽ، (ِ)
 .ِٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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يستعمؿ الشاعر عز الديف المناصرة اسـ اإلشارة )ىذا( عنصران إحاليان إلى عنصر إشارم 
 متقدـ ىك "الميؿ".

 .(0)سأفتت ىذا الحجر بكفيَّ مخدٍَّة 

إلى  اإلشارة)ىذا( حيث يحيؿ ىذا االسـ بيت يمجأ الشاعر إلى استعماؿ اسـفي ىذا ال
 العنصر اإلشارم المتقدـ "الحجر".

 ىذا قمبي منثكره فكؽ الطرقات العرجاءٍ 

 ىذا عكدم

 سأدندف أنشكدةى سيؿ مجدك

 عكدم

 ىذا عكدم األخضر فكؽ شفاه الكنعانياتٍ 

 ىذا دربي البرقكؽ عمى خارطة ميترئةٍ 

 ىذا مفرؽ معصرة الزيتكف
 .(8)ىذا أثر الثعمب في حقؿ القثاء

بكصفو عنصر يكرر استعماؿ اسـ اإلشارة )ىذا( مع استمرار الشاعر في عرض قصيدتو 
ىذا عكدم  -)ىذا قمبي :قدمة عمى التكالي بقكلوإحالي كيحيؿ بو إلى عناصر إحالية مت

ىذا أثر الثعمب(، فيذه المكاطف  -ىذا مفرؽ معصرة الزيتكف -البرقكؽىذا درب  -األخضر
 جميعيا أمثمة عمى اإلحالة النصية البعدية.

 كـ سيبقى مف القير، مف حصتي... يا يىسكٍع؟!!
 أييا الرعكم الذم يركب اآلف ميرتو في السيكؿٍ 

 تاجي شكؾو كسىٍعؼي النخيؿٍ 

رىٍس؟!!قيٍؿ لنا: كيؼ نمشي، إذا طاؼى ى  ذا الحى

 كيؼ تجمبي مرياـ، ىذا المساء، حميبى الرضيع؟!!

                                                           
 .َّ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ُّ-َّ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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رىٍس   .(0)كيؼ يصمتي ىذا الجى

اإلشارة )ىذا( بكصفو عنصران إحاليان قد أحاؿ إلى عنصر إشارم الحؽ في  نرل أف اسـ
ىذا الجرس(، فالعناصر اإلشارية المتعددة في  -ىذا المساء -لحرسىذا اؿ المتتالية)الجم

الجرس(، كقد تعددت اإلحاالت بضمير اإلشارة ىنا، مما يزيد في تماسؾ  -ساءالم -الحرس)
 النص كسبكو.

، كما الريح،  غير أني صرختي

 حيف تقابؿ أبناءىا الغائبيف

.  كاف كفي، كقمبي، عمى جرحيـٍ

 إنيا الجكلة الخامسةٍ 

 إنيا الجكلة السادسة

 قيؿ ىذا، كلكنني، حيف أخمك لنفسي، أقكؿ:

 الشتاء الرصاًص،رغـ ىذا إنيـٍ 
ربيعه... كنيؿٍ 
(8). 

مف المبلحظ أف الشاعر أحاؿ إلى عنصر إشارم كرد سابؽ، كىك قكلو)إنيا الجكلة 
الخامسة، إنيا الجكلة السادسة(، كذلؾ بضمير اإلشارة)ذا( في ىذا، ثـ يحيؿ بضمير 

 اإلشارة)ىذا( إلى عنصر إشارم آخر كىك" الشتاء الرصاص".

 %(، ومنيا:0.97بنسبة) ( إحاالت،7) وردتاإلحالة باسم اإلشارة )ىذه(: وقد  -ثانياً 

 لك تدعني أكمـ ىذا الحجر

 لك تدعني أكمـ ىذم المبلعب قبؿ السفر

 لك تدعني أيقٌبؿ كعب النخيؿ
 .(4)قبؿ يـك الرحيؿ

                                                           
 .ّْٔ/ُ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 .ْٗٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ُٓٗ/ُالمرجع نفسو،  (ّ)
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لى يستعمؿ الشاعر العنصر اإلحالي)ذا( الممتصؽ بياء التنبيو في ىذا، كيحيؿ بو إ
آخر ىك)ذم( في ىذم، كيحيؿ بو  إحاليو  ان عنصر إشارم متقدـ ىك الحجر، ثـ يستعمؿ عنصر 

 إلى عنصر إشارم متقدـ ىك "المبلعب".

ومن  ،%(0.83.بنسبة ) ( إحاالت،6اإلحالة باسم اإلشارة )ىذي(: وقد تم إيجاد ) -ثالثاً 
 :أبرز ما يستشيد بو عمييا

 سكؼ أسأؿ ىذم القبائؿ قبؿ الدخكؿٍ 
 كـ تككف المسافة بيف دمشؽ كباب الخميٍؿ؟؟

 كـ تككف المسافة بيف صراخ الكليد، كبيف اصفرار العيركٍؽ؟

 .(0)آًه، يا طفمةى القير، ىذا زماف فظيعٍ 

يستعمؿ الشاعر ضمير اإلشارة)ىذم( كعنصر إحالي إلى عنصر إشارم متقدـ ىك 
حيؿ بو إلى العنصر اإلشارم "القبائؿ"، ثـ يستعمؿ ضمير اإلشارة)ىذا( كنعصر إحالي كي

 المتقدـ "الزماف".

 ىؿ مرت قرنفمةه تمازحي عكسجةٍ 
 قالت ليا:

 .(8)مف ينتش األشكاؾى يا ىذم يقع

العنصر اإلشارم)عكسجة( يذكره الشاعر ثـ يحيؿ إليو بضمير اإلشارة المتقدـ )ىذم( 
 كفي ذلؾ إحالة نصية قبمية.

ومن  %(،0.55بنسبة ) ( إحاالت،4د تم إيجاد )اإلحالة باسم اإلشارة )ىناك(: وق -رابعاً 
 :أبرز ما يستشيد بو عمييا

 .(4)ىناؾ كركدي تستؿي مخالبيا ال تخجؿ

يبدأ الشاعر بيتو الشعرم ىذا، بضمير اإلشارة)ىناؾ(، محيبلن بو إلى العنصر اإلشارم 
 المتقدـ ىك " الكركد".

                                                           
 .ّْٔ/ُ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 .ْْٔ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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ومن  %(،0.41بنسبة ) ( إحاالت،3اإلحالة باسم اإلشارة )تمك(: وقد تم إيجاد ) -خامساً 
 :أبرز ما يستشيد بو عمييا

 تمؾ القصائد مف رىمىدٍ 

 .(0)كسكام لـ يعشٍؽ أحد

لجأ الشاعر ىنا إلى استعماؿ ضمير اإلشارة)تمؾ( المحيؿ إلى البعيد، كفي ىذا إشارة 
 ميمة حيث إف في ىذه اإلحالة نكعان مف اإللحاح عمى العنصر اإلشارم الرئيس.

اء اإلشارة بأنكاعيا قد أسيمت بشكؿ كبير في تماسؾ النصكص كانسجاميا كربط إذان أسم
 أجزاء الكبلـ ببعضو كمساعدة المتكمـ عمى اختصار كبلمو.

 المطمب الثالث: اإلحالة بالمقارنة:
المقارنة ىي الكسيمة الثالثة مف كسائؿ االتساؽ اإلحالية، كلقد بمغت عدد اإلحاالت 

بنسبة  :(؛ أم715( إحالة، مف أصؿ )57المختارة مف شعر المناصرة )بالمقارنة في العينات 
%(، كمف أكثر أدكات المقارنة كركدان "كاؼ التشبيو" ثـ أداة التشبيو "مثؿ" كالقميؿ جدان مف 8)

العناصر األخرل مف مثؿ: األداة)كما( التي كردت في حالتيف، كاألداة )أحمى( التي كردت في 
 ؾ النماذج:حالة كاحدة، كمف بعض تم

( مرة؛ 46اإلحالة بأداة المقارنة )كاف التشبيو( والتشابو والتقابل: وقد وردت في ) -أوالً 
 :ومن بعض أمثمتيما اآلتي(، %6.43أي بنسبة )

 في الميؿ كركد تخجؿٍ 

 فتكشكش في الفجر شقيقتيا بكبلـو عيب
 .(8)كىناؾ كركد تستؿ مخالبيا، ال تخجؿ

ىناؾ كركد ال في الميؿ كركد تخجؿ" ك"بيف جممتيف كىما "ترد ىنا اإلحالة بالمقارنة 
تخجؿ" فمقد جاءت الجممتاف متشابيتيف في البناء؛ كلكف الذم عدليا عف صفة التشابو إلى 

 صفة التقابؿ ىك تقابؿ الفعميف" تخجؿ" ك "ال تخجؿ".

 كأنا في غابة أشكاؾ الصبر األخضرٍ 
                                                           

 .ْْْ/ِ  األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 .ِٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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 .(0)أتمقى مف غضبو كالماء الفائر في المرجؿٍ 

ككذلؾ الماء حيف  ،مف ككنو يابسان  لمان أكثر أشكاؾ الصبر يعني الشكؾ مع اخضراره أ
 ، فالشاعر استعمؿ المقارنة بيف التركيب األكؿ كالثاني ليكضح لمقارئ شدة األلـبداية غميانو

 ةيحالإدت الكاؼ المقارنة ألـ كالمعاناة، فيما يدؿ عمى معنى األيف كمأمع العمـ يعانيو،  الذم
 مما يضفي عمى البيت اتساقان فقامت بربط التركيبيف مع بعضيما،  كؿ،لى األإالمعنى الثاني 
 .لمقصيدة عامان  كبالتالي اتساقان 

 صكتنا كامتداد المظى في الجحيـ
 صكتنا كاحده عندما ينيمر

 .(8)السماءكأمنا سمحةه 

ك  -متداد المظىممة تركيبيف)صكتنا كايحتكم ىذا المقطع الشعرم عمى جممتيف في كؿ ج
ف صكت المناديف بالحرية باؽ كبقاء نار أكالمعنى مف قكؿ الشاعر أمنا سمحةه كالسماء(  

كقد شبو ىذا االتحاد ، كيؼ ال كصكتيـ كاحد فقكتيـ في اتحادىـ مرادىـ، االجحيـ ،حتى ينالك 
لربط بيف معنى ا (الكاؼ)حالة بالمقارنة داة اإلأدت أف في التركيب الثاني كغيث مف السماء فيو،

 .ضفى عمى اتساقو شكبلن أف مما يالتركيب
 يا خيكؿ الجباؿ التي ال تناـ

 يا كرـك المطر
 .(4)القمركأنت لي ميرةه 

مف الممحكظ أف الشاعر يستخدـ أداة المقارنة )كاؼ التشبيو( ليربط بيف التركيبيف كيشابو 
كنياران ىـ جباؿ ال تميف كال تستكيف  بينيما، فالمعنى مف قكلو أف مف يقاكـ العدك كمف يعمؿ ليبلن 

تعمؿ في كؿ حيف مف أجؿ الكصكؿ إلى الحرية، كقد شبو ىؤالء المقاكميف المدافعيف باألقمار 
 المضيئة التي تضيء درب اآلخريف، كىذا ما قد يزيد في النص اتساقان كتماسكان.

 فالببلدٍ 

                                                           
 .ِٗ/ُ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 .ُّٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ُْٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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 طمبٍت أىميا

 رياح الجنكبككأنا 

 أحفُّ لريح الشماؿٍ 

 التراب الغريبككأنا 
 .(0)في ببلدو تعاؼ التراب

يكظؼ الشاعر ىنا أداة المقارنة )كاؼ التشبيو( ليكضح لنا صكرة حبو كاشتياقو لكطنو، 
فالببلد تنتظره بأف يأتي إلييا فاتحان محرران، فيك يعيش في حياة ال يريدىا حياة البلجئ البعيد 

ؿ أف يمبي طمب ببلده بأف يأتي ليا محرران عف أرضو في ببلدو تنبذه كترفضو كتكرىو، فيك يحاك 
 منتصران، متخمصان مف الغربة كالحياة الصعبة في البعد عف مكطنو األصمي.

 باألمس
 ذليبلن كنتي أزكرًؾ،

 كاليكـ يزكرًؾ أبناء الزيتكناتٍ 

 أرممةو،ككأنا أعرؼ أنًؾ كنًت 

تنتظري الغيـ مف الصمكاتٍ 
(8). 

)كاؼ التشبيو(، ليقابؿ بيف الصكرتيف كيقارف بينيما فيك يستخدـ الشاعر ىنا أداة المقارنة 
يتحدث ىنا عف صكرة الذؿ كاالنيزاـ التي كاف يعيشيا في السابؽ، كالصكرة الحاضرة ىي صكرة 
الثبات كالمقاكمة كالنصر صكرة عدـ الخكؼ مف العدك كغطرستو، فالكاؼ ىنا شبيت الكطف في 

ييا مف غطرسة األياـ كصعكبتيا، فيي تنظر كتتأمؿ الماضي باألرممة التي ال معيؿ ليا ليحم
 الفرج.

 عند باب السماء الرمادم القيتيوي ساىمان،

 أطرؽ الرأس، حتى األبدٍ 

 تراب الخميؿٍ كخالدان، 

                                                           
 .ُٔٗ/ُ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 .َّٓ-َِٓ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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 جباؿ صفدٍ كشامخان، 
 .(0)ناعمان كالنبيذ العتيؽ، إذا ما سرل في الجسىدٍ 

ة( الجممة الثانية باألكلى في قد ربطت كاؼ التشبيو )التي ىي لفظ مف ألفاظ المقارنف
الجمؿ التالية )خالدان، كتراب الخميٍؿ_ شامخان، كجباؿ صفٍد_ ناعمان كالنبيذ العتيؽ(؛ ألنو ال 
يككف التشبيو إال بتشبيو صكرة بصكرة أخرل، كال يمكف ذلؾ إال بذكر الصكرتيف، كمف ىنا 

 أحدىما عف اآلخر. تتحقؽ فكرة اعتماد أجزاء النص بعضيا عمى بعض، كعدـ استغناء

ومن  %(1.11بنسبة)  ( مرات،8اإلحالة بأداة المقارنة )مثل(: وقد وردت ثماني ) -ثانياً 
 :بعض أمثمتيا اآلتي

 حيف تمرُّ تفَّاحةي الصباح
ٌنارةو تتمكلحي في اليكاء  .(8)يرتجؼي قمبي، مثؿ طيعـً صي

لقد استخدـ الشاعر ىنا األداة )مثؿ( كالتي ىي مف أداكت المقارنة العامة، كالتي تدؿ 
عمى التشبيو، فينا يربط الشاعر بيف الصكرتيف فيك عندما تمر أكقات الصباح الجميمة يرتجؼ 
قمب الشاعر كيصيبو الشكؽ فيصبح شبييان بالسمكة التي اصطادىا الصياد كتحاكؿ بكؿ قكة 

تو أف ترجع إلى مكانيا داخؿ المياة تمارس حياتيا بكؿ حرية، محاكلةن اليركب كىي عمى صنار 
مف المكت أك العيش في غير المكطف األصمي، فأداة التشبيو ىنا أحالت الجممة الثانية إلى 

 األكلى مما قد ساىـ في اتساؽ النص كانسجامو.

%(، ومنيا 0.27بنسبة)(، 2اإلحالة بأداة المقارنة )كما(: وقد وردت في حالتين) -ثالثاً 
 اآلتي:

، كما الريح،  غير أني صرختي
 حيف تقابؿ أبناءىا الغائبيفٍ 

 .(4)كاف كفي، كقمبي، عمى جرحيـٍ 

                                                           
 .ْْ/ِ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 .ِّْ/ُ المرجع السابؽ، (ِ)
 .ْٗٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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34.12% 

8.80% 

43.90% 

8.00% 

5.20% 

 النسب اإلحصائٌة

إحالةضميريةللمتكلم

إحالةضميريةللمخاطب

إحالةضميريةللغائب

إحالةبالمقارنة

إحالةبواسطةأسماءاإلشارة

يستخدـ الشاعر أداة المقارنة كىي )كما( ليشبو لنا الصكرة الصعبة المرفكضة التي 
رة القصرية إلى ببلد يعيشيا الفمسطيني كىي صكرة البعد تتمثؿ في غيابو عف كطنو سكاء باليج

الغربة أك بالشيداء الذيف يمكتكف دفاعان عف كطنيـ، فيك يبيف لنا الطريؽ األمثؿ لمكصكؿ 
لمتحرير كىي السير عمى خطى ىؤالء الشيداء كأثرىـ، في حمؿ راية الدفاع كالجياد حتى 

 الكصكؿ لمتحرير كالنصر بإذف ا.

االتساؽ البارزة في القصيدة ك التي أسيمت كىكذا، كانت أدكات المقارنة مف كسائؿ      
 إلى حد كبير في تماسؾ ك ترابط عناصرىا.

 :تييمكف تمثيؿ النتائج السابقة في المخطط اآلك 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ( النسب اإلحصائية ألنكاع اإلحالة.ُ.ِشكؿ )

 :النتائج والتفسير

استعمؿ الشاعر اإلحالة الضميرية في شعره بشكؿ الفت كبصكرة أكسع بكثير مف باقي  أكالن:
فكانت الضمائر أقكل الركابط كأكثرىا  كأسماء اإلشارة كأدكات المقارنة؛ العناصر اإلحالية

ا نسيجان منتظمان، كالجدكؿ حضكران ككثافةن في شعره؛ فقد أسيمت في ربط أجزاء نصكصو، كجعمي
 نسبة كركد كؿه مف عناصر االتساؽ الثبلث.يبيف  اآلتي
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 النسبة المئكية التكرار كسائؿ االتساؽ اإلحالية

 %86.80 621 الضمائر 

 %5.20 37 أسماء اإلشارة

 %8.00 57 أداكت المقارنة

 %100 715 المجمكع

إف الضمير في المغة العربية يغنينا عف ذكر كممات أك تكرارىا، مما يعد اختصاران  ثانيػػان:
كاقتصاران لمكقت كأقرب إلى الخفة في إنجاز النصكص، ناىيؾ عف دفع السأـ كالممؿ عف القارئ، 

يف المناصرة، كالجدكؿ اآلتي كىذا الجانب قد برع فيو شاعر الحداثة الشاعر الفمسطيني عز الد
و الضمائر كمدل تكاجدىا في العينة المختارة بنكعييا المتصمة كالمنفصمة كدرجة في تظير
 ي: كنسبتيا المئكية كقد خرجت باآلت تكرارىا

 النسبة المئكية التكرار نكع الضمير

 %96.77 601 الضمائر المتصمة

 3.23 20 الضمائر المنفصمة

 %100 621 المجمكع

 :الجدكؿ يبلحظ ما يأتي كالمتمعف في

 شيكع كركد الضمائر المتصمة. .ُ
 قمة كركد الضمائر المنفصمة بدرجة كبيرة. .ِ

 فالضمائر المتصمة ىي التي تغمب في القصائد، كىذا ما يمكف تفسيره بما يأتي:

إف العرب كانت تستعمؿ الضمائر لقصد اختصار األسماء، كال شؾ أف الضمير المتصؿ . أ
ؿ الضمير المتصؿ أبمغ في االختصار أشد اختصاران مف المنفصؿ، كمف ىنا كاف استعما

كأقرب إلى الخفة كاالقتصار، كىذه العناصر الثبلثة مف مطالب االستعماؿ المغكم؛ ليذا لـ 



 

91 
 

. كبناءن عمى ذلؾ الضمير كسيمة مف كسائؿ (0)يعدلكا عف استعماؿ المتصؿ إال عند تعذره
 يج نصي متماسؾ.التماسؾ النصي، فيك كالشبكة التي تربط السابؽ بالبلحؽ كتككف نس

الضمائر المتصمة تحمؿ المعاني بصكرة أبمغ مف المنفصمة، كتحتكم عمى كثير مف المعاني . ب
 .في القميؿ مف األلفاظ

 . الضمير المتصؿ يتصؿ باألسماء كاألفعاؿ كالحركؼ. ت

 لمضمائر المتصمة أثر في إيضاح المعنى كتقكيتو كتككيد في ذىف المتمقي أكثر مف غيرىا.. ث

ائر المتصمة في إثارة انتباه المتمقي كتكجيو انتباىو مف خبلؿ البحث عف عائد فاعمية الضم. ج
 الضمير.

كمخاطب كغائب، ما  تمؾ القصائد ما بيف ضمائر متكمـ تنكعت الضمائر الكاردة فيلقد  ثالثػػػػػان:
ي يبيف أنكاع الضمائر في كالجدكؿ اآلت رابط بيف الجمؿ كاألحداث كالشخكص،أدل لتحقيؽ الت
 العينة المختارة:

 النسبة المئكية التكرار أنكاع الضمائر

 %39.30 244 ضمائر المتكمـ

 %10.15 63 ضمائر المخاطب

 %50.55 314 ضمائر الغيبة

 %100 621 المجمكع

 كالمتمعف في الجدكؿ يبلحظ ما يمي:

مف  شيكع كركد ضمائر الغيبة مقارنةن بغيرىا؛ كلتفسير شيكع ضمائر الغيبة عمى غيرىا
 ضمائر المتكمـ كالمخاطب ما يأتي:

ضمير الغائب ىك كسيمة جيدة؛ ألف يختفي كراءىا المتكمـ فيكصؿ كيعبر عما يشاء مف  .ُ
أفكار كقضايا تخص الكطف كالثكرة عمى االحتبلؿ، فالشاعر يغمب عمى شعره الكطنية كحب 

ف مدل المأساة كطنو فمسطيف، فكاف الضمير الغائب ستاران يتحدث الشاعر مف كرائو ليبي
 التي يعيشيا الفمسطيني تحت االحتبلؿ. 

                                                           
 .ِْمف التماسؾ النصي في سكرة يكنس، حسيف العايدم، ص  (ُ)



 

92 
 

إفَّ ضمير الغيبة يصمح لتغطية اإلنساف كالحيكاف كالجمادات، أما ضميرا المتكمـ كالمخاطب  .ِ
 .أدل إلى شيكع ضمير الغائب عمى غيرهيصمحاف إال لتغطية اإلنساف فقط، ما  فبل

عية السابؽ مف البلحؽ، ككذلؾ دكر ضمير الغائب الميـ في الربط النصي، كتحديد مرج .ّ
 دكره الفاعؿ في الربط بيف جمؿ النص.

لقػػػد تكاردت نكعي اإلحالة: النصية)الداخمية( كالمقامية)الخارجية( في قصائد عز الديف  رابعػػػػػػان:
المناصرة ككاف كركد كؿه منيما بدرجات متفاكتة، مما ساىـ بدكر عاؿو في تماسؾ النص 

فكانت ىناؾ اإلحالة النصية كالتي أسيمت بنكعييا القبمية كالبعدية في كتناسقو كانسجامو، 
تشكيؿ البناء الداخمي لمنسيج النصي لمقصائد التي تحتكييا دكاكينو، كنظـ مككناتيا كربطيا ربطان 
كثيفان، كىناؾ اإلحالة المقامية )الخارجية( كالتي عممت عمى إحداث عبلقة بيف النص كسياقو 

عمى فيـ النصكص بالكقكؼ عمى مراجع إحاالتيا، كليذا كبعد النظر تبيف أف  الخارجي، أعانت
ي يبيف عدد كركد كؿه مف اإلحاالت الخارجية، كالجدكؿ اآلتاإلحاالت النصية ترد أكثر مف 

 نكعي اإلحالة النصية كالمقامية كنسبتيما المئكية:

 النسبة المئكية التكرار نكع اإلحالة

 %52.30 374 اإلحالة النصية 

 %47.70 341 اإلحالة المقامية)الخارجية(

 %100 715 المجمكع 
 

غمبة اإلحالة النصية القبمية عمى اإلحالة النصية البعدية، كىذا يتفؽ كطبيعة المساف : خامسػػػػػػػان 
العربي فغالبان ما تككف مرجعية الكبلـ سابقة كىذا الكجو المألكؼ، كقميؿ ما ترد مرجعيتو بعدية 

ي يبيف عدد كركد كؿ مف نكعي اإلحالة ت ذلؾ النسب المئكية، كالجدكؿ اآلتة كما بينالحق
 النصية كالنسبة المئكية لكؿ منيما.

 النسبة المئكية التكرار نكع اإلحالة النصية

 %87.70 328 نصية قبمية

 %12.30 46 نصية بعدية

 %100 374 المجمكع 
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 الفصـــــــــل الثــاني

 االستبـــــــــدال
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 المبحث األول
 عند المغويين االستبدال

 
 وينقسم إلى ثالثة مطالب:

 المطمب األول: االستبدال لغًة واصطالحًا.

 

 المطمب الثاني: أنواع االستبدال.

 

 المطمب الثالث: أىمية االستبدال في تحقيق التماسك.
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 في المغة واالصطالح ستبدالالمطمب األول: اال
 :لغــةً  االستبدال -أوالً 

: البف منظكر لساف العرب قد كرد فيأصؿ االستبداؿ في المغة أخذ شيء مكاف شيء، ف
تبدَّؿ الشيء كاستبدلو كاستبدؿ بو كمّْو: اتَّخذ منو بدالن... كاستبدؿ الشيء كبىدىؿي الشيًء: غىٍيريهي، ك "

. كما جاء (0)كاألصؿ في اإلبداؿ جعؿ شيء مكاف شيء آخر بغيره كتبدَّلو بو: إذا أخذه مكانو،
في تيذيب المغة لؤلزىرم" كأٍبدىلتي الخاتـ بالحمقة: إذ نحيت ىذا كجعمت ىذا مكانو... كبدلتي 
الحمقة بالخاتـ إذا أذبتيا كجعمتيا خاتمان كحقيقتو أف التبديؿ تغيير الصكرة إلى صكرة أخرل 

: (8)ية الجكىرة كاستئناؼ جكىرة أخرلكالجكىرة بعينيا كاإلبداؿي تنح ... كقد كرد في المنجد: البدؿي
 .(4)الشيء يؤخذ مكاف غيره، كقد بىدَّؿ ييبىدّْؿي بىٍدالن 

كعميو فإف جٌؿ ىذه التعاريؼ المغكية لبلستبداؿ تشمؿ كتشترؾ في لفظ كاحد أال كىك اإلبداؿ 
 كاستبدالو منو.كالتبديؿ كالمبادلة، فيي تعني تبديؿ الشيء بغيره 

محمد عناني في نستنتج أف اإلبداؿ كاالستبداؿ في المغة بمعنى كاحد، كىذا ما ذىب إليو 
(؛ حيث ترجمو باإلبداؿ كاالستبداؿ، كالمعنى Substitutionنجميزم)تناكلو لممصطمح اإل

 .(3)المستقى مف ىذيف المصطمحيف ىك جعؿ شيء مكاف شيء آخر

كقد عني بو القدماء كالمحدثكف عمى حد سكاء، فالقدماء تناكلكه بكصفو تابعان مف التكابع 
، كيعد " دم سكسير " أكؿ مف (5)كالنصيكف تناكلكه بكصفو كسيمة مف كسائؿ التماسؾ النصي

فتح المجاؿ أماـ المنيج االستبدالي حينما تحدث عف ثنائية العبلقات السياقية األفقية كالعمكدية، 
اتجاىات: األكؿ: شكمي كأصحابو المسانيكف البنيكيكف،  المنيج مف بعده في ثبلث ثـ سار ىذا

 .(3)كالثاني: كظيفي، كالثالث: أخذ مف شكبلنية األكؿ، ككظيفية الثاني

 

 

                                                           
 .ُِّ/ّلساف العرب، ابف منظكر، مادة ) بدؿ (،  (ُ)
 .ُِّتيذيب المغة، األزىرم، ص  (ِ)
 .ُّٖ، ص الينائي عمي بف الحسفالمنجد في المغة العربية،  (ّ)
 .َّٓينظر: المصطمحات األدبية الحديثة، محمد عناني، ص  (ْ)
 .ُُٕ/ُينظر: عمـ المغة النصي، صبحي الفقي،  (ٓ)
 .ُُٓدراسة في المعاىدات النبكية، سالـ محمد المنظرم، ص  -الترابط النصي في الخطاب السياسي (ٔ)
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 :اصطالحاً  االستبدال -ثانيــاً 

ر يعد االستبداؿ مف أىـ عناصر التماسؾ النصي، كيعرفو النصيكف بعدة تعريفات، نذك
"عممية تتـ داخؿ النص، إنو تعكيض عنصر في  رقية حسف( بأنو:ك  منيا تعريؼ )ىاليدام
. كيسمى التعبير األكؿ مف التعبيريف )المنقكؿ( المستبدؿ منو، كاآلخر (0)"النص بعنصر آخر

ذا كقع المستبدؿ منو كالمستبدؿ بو في مكاقع نصية متكالية فإنيما  الذم حؿَّ محمو المستبدؿ بو كا 
عاف في عبلقة استبداؿ نحكية بعضيا ببعض، كيكجد في حالة االستبداؿ النحكم بيف يق

 .(8)المستبدؿ بو كالمستبدؿ منو مطابقة إحالية

إفَّ االستبداؿ ىك صكرة مف صكر التماسؾ النصي التي تتـ في المستكل النحكم 
 أم عبلقة بيف المعجمي بيف كممات كعبارات، عمى أف معظـ حاالت االستبداؿ النصي قبمية؛

. كعندما نتكمـ عف االستبداؿ فإننا ال بد أف نتكمـ عف (4)عنصر متأخر كعنصر متقدـ
. كبناءن عميو يمثؿ (3)االستمرارية الداللية؛ أم كجكد العنصر المستبدؿ في الجمؿ البلحقة

اظ االستبداؿ عنصران ميمان مف عناصر االتساؽ فاالستبداؿ كمصطمح يقصد بو: " مجمكعة األلف
التي يمكف لممتكمـ أف يأتي بكاحد منيا في كؿ نقطة مف نقاط سمسمة الكبلـ كمجمكعة تمؾ 
األلفاظ القائمة في الرصيد المعجمي لممتكمـ كالتي ليا قابمية كدكاعية االستبداؿ فيما بينيا تقـك 

 .(5)بينيا عبلقات مف قابمية االستعاض، كلذلؾ يطمؽ عمييا محكر االختيار

بعض أف عممية االستبداؿ عممية صعبة؛ لذا قؿ مف عالجيا ضمف ما يعالج قد يعتقد ال
مف أسباب التماسؾ النصي كعكاممو، كيمكف تبسيطو في ىذا النمكذج الذم نقمناه مف كتاب 
)األسمكبية كاألسمكب( لممسدم، إذ يقكؿ: " إذا قاؿ اإلنساف مثبلن: ) تناكلتي أكمة شيية( فإنو في 

أفعاؿ كاف يمكف أف يختار أحدىما مف مجمكعة بيف ر فعؿ)تناكؿ( مف المرحمة األكلى اختا
فيقكؿ مثبلن: )أخذت أك طعمت أك أكمت أك فطرت(، كفي المرحمة الثانية: اختار لفظة )أكمة( 

                                                           
 Halliday M.A.K and R Hasan,( 1976 ) Cohesion، نقبلن عف ُٗمحمد خطابي، ص  لسانيات النص، (ُ)

in English, Longman, 88. 
 .ِٖ-ِٕؿ إلى عمـ المغة النصي، فكلفانج ىانيو ك ديتر فييفيجر، ص مدخ (ِ)
لنص كتحميؿ الخطاب، نعماف ، كانظر: المصطمحات األساسية في لسانيات اُِِنحك النص، أحمد عفيفي، ص  (ّ)

 .ّٖ، صبكقرة
 .ُِّ، أحمد عفيفي، ص السابؽالمرجع  (ْ)
_ المسيح(، حسف عبد الحميـ معيار التماسؾ النصي في عبقريات العقاد دراسة تطبيقية في عبقرية )محمد_ عمر (ٓ)

 .َِِ، ص جمعة
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مف بيف مجمكعة ألفاظ ىي عمى سبيؿ المثاؿ: )طعامان أك فطكران أك غذاءن(، كفي المرحمة الثالثة 
 ...إلخ(.أك سمجة يمكف أف ترد لفظة )لذيذة أك مرة أك حمكة أك حارةكردت لفظة )شيية( ككاف 

فكؿ مجمكعة مف تمؾ األلفاظ تقـك بينيا عبلقة استبدالية إذ تتنزؿ عمى محكر كاحد مف 
محاكر االختبار فإذا اختار المتكمـ أحدىما انعزلت البقية، كلذلؾ قيؿ عف ىذه العبلقات 

 ر منيا بالغائب، كيتحدد الغائب انطبلقان مف الحاضر.إنيا)ركابط غيبية( أم يتحدد الحاض

يعد األلسنيكف أف النظاـ االستبدالي ال يمكف أف يككف عفكيان كال اعتباطيان في الظاىرة 
نما تتميز كؿ لغة بنكاميس تحدد التصنيفات الممكنة فييا، كالتصنيفات غير الممكنة،  المغكية، كا 

 .(0)يس في كؿ لغةكتسعى األلسنية إلى تحسس تمؾ النكام

)ىاليدام كرقية حسف( تحديد مفيكـ االستبداؿ بأف فرقا بيف االستبداؿ كالحذؼ،  كقد حاكال
 .(8)بأف االستبداؿ ىك: تعكيض عنصر بآخر، أما الحذؼ: فيك نسياف عنصر كتغييبو

بيف االستبداؿ كاإلحالة، بقكليما: االستبداؿ ال  -أيضان –كيفرؽ الباحثاف السابؽ ذكرىما 
يقع إال داخؿ النص، عمى حيف تقع اإلحالة داخؿ النص كخارجو، كاالستبداؿ يعد عبلقة عمى 

النحكم كالمعجمي، بينما اإلحالة تعد عبلقة عمى المستكل الداللي، ىذا باإلضافة  :المستكييف
إلى أف العناصر المستبدلة يشترط اشتراكيا فيما بينيا في البنية الكظيفية عمى حيف ال يشترط 

 .(4)لؾ في اإلحالةذ

كقد فرؽ "محمد خطابي" بيف اإلحالة كاالستبداؿ بقكلو:" إف العبلقة بيف عنصرم اإلحالة 
المستبدىؿ  –ىي عبلقة تطابؽ، كالعبلقة بيف عنصرم االستبداؿ  -المحيؿ كالمحاؿ إليو –

لتكضيح كالمستبًدؿ_ عبلقة  تقابؿ، تقتضي إعادة التحديد كاالستبعاد، كيسكؽ مثبلن لعبلقة 
 My axe is too blunt. I Mustعبلقة التقابؿ، كالمقصكد مف االستبعاد، الجممة اآلتية: 

got a sharper one.   فأسي غير  –التي تتككف مف جممتيف في الكاقع  -كمعنى الجممة (
حادة جدان. يجب أف أحصؿ عمى كاحدة أكثر حدَّة ( كيتجمى التقابؿ في ىذه الجممة بيف 

دة، فالكصفاف مختمفاف، كعمى ىذا االختبلؼ sharper(غير حاد، ك)bluntالكصفيف ) ( أكثر حَّ
 –االستبعاد  الذم ترتب عميو -أم تحديد الفأس –ينتج التقابؿ، مما أدل إلى إعادة التحديد 

حبلؿ كصؼ آخر محمو ( مع مبلحظة أف الشيء المستبدؿ  الفأس  –أم) استبعاد كصؼ كا 

                                                           
 .َُْ-ُّٗعبد السبلـ المسدم، ص ب، نحك بديؿ ألنسي في نقد األدب، األسمكبية كاألسمك  (ُ)
(ِ)Cohesion in English, p, 88-89. 
(ّ)Cohesion in English, p,89. 
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في  –الفأس غير الحادة  –في الجممة الثانية، يرتبط بعبلقة التقابؿ مع المستبدؿ منو  – الحادة
نما عمى  الجممة األكلى، كبناءن عميو يتضح أف العبلقة االستبدالية ال تقكـ عمى التطابؽ، كا 

 .(0)التقابؿ كاالختبلؼ 

ـٍ آيىةه ًفي ًفئى  ﴿كمف نماذج االستبداؿ قكلو تعالى:  تىٍيًف اٍلتىقىتىا ًفئىةه تيقىاًتؿي ًفي سىًبيًؿ قىٍد كىافى لىكي
ٍف يىشىاءي ًإفَّ ًفي  يّْدي ًبنىٍصًرًه مى ـٍ رىٍأمى اٍلعىٍيًف كىالمَّوي ييؤى ـٍ ًمٍثمىٍيًي ٍكنىيي ذىًلؾى لىًعٍبرىةن أًليكًلي المًَّو كىأيٍخرىل كىاًفرىةه يىرى

ارً   .(8)﴾ اأٍلىٍبصى
)فئة(؛ أم كفئة كافرة، كتـ االستدالؿ عمى ذلؾ مف  فقد تـ استبداؿ كممة )أخرل( بكممة      

 .(4)النص القرآني نفسو

 أنواع االستبدال: -المطمب الثاني
يفرؽ نحاة النص بيف ثبلثة أنكاع مف االستبداؿ، كىذه األنكاع تتمثؿ في الصيغ االسمية 

ستبداؿ النصي كما كالفعمية كالقكلية التي جرل عمييا االستبداؿ، كالجدكؿ التالي يمخص أنكاع اال
 كضحيا )ىاليدام كرقية حسف(:

 

 (ْ)االسمي                                 الفعمي                                    القكلي

 :Nominal Substitutionاستبدال اسمي  .0

مف أسماء أخرل متقدمة عمييا في  Same, ones, one" "(5)كفيو تستبدؿ الكممات: 
النص نفسو، كيقابميا في العربية الكممات كاحد، كاحدة، آخر، أخرل " كيمكف أف يككف اسـ 
اإلشارة مستبدالن لعنصر آخر متقدـ عميو، كقد عدَّ الدكتكر: أحمد عفيفي الشاىد القرآني السابؽ 

 آخر، كىك: نمكذجان لبلستبداؿ االسمي، كأتى مف الشعر العربي بنمكذج

 (3)فتاتاف أما منيما فشبيية الػ               ىبلًؿ كاألخرل منيما تشبو الشمسا   

                                                           
 Cohesion in، نقبلن عفُِ-َِينظر: لسانيات النص، مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، محمد خطابي، ص  (ُ)

English: p257. 
 .ُّسكرة آؿ عمراف، (ِ)
 .ُِّنحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم، أحمد عفيفي، ص  (ّ)
 . ِٖٔينظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، صبحي الفقي، ص  (ْ)
 .َِلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ٓ)
 .ّْديكاف عبد ا بف قيس الرقيات، عبد ا الرقيات، ص (ٔ)
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كقد حذؼ في الشطر األكؿ)أما األكلى منيما( كاستبدؿ في الشطر الثاني كالتقدير)كالفتاة 
 .(0)األخرل ( فتـ الربط

 :Verbal Substitutionاستبدال فعمي  .8

( بصيغو المختمفة، doمتقدـ عميو، كيمثمو في االنجميزية )كفيو يحؿ فعؿ محؿ فعؿ آخر 
، كاستحضر الدكتكر: أحمد عفيفي بشاىد عميو، (8)كفي العربية مادة )فعؿ( بصيغتيا المختمفة

ىك: )ىؿ تظف الطالب المكافح يطالب حقو؟ أظف أف كؿ طالب)يفعؿ( فعميو استبدلت بكبلـ 
 .(4) كاف المفركض أف يحؿ محميا كىك )يناؿ حقو(

 : Clausal Substitutionاستبدال قولي:  .4

ىك استبداؿ قكؿ مكاف آخر مع تأدية كظيفتو في النص، كاالستبداؿ بيذا المعنى لفظ 
بديؿ في النص كىك كسيمة ميمة لمربط بيف الجمؿ كشرطو أف يتـ استبداؿ كحدة لغكية بشكؿ 

في  المغكم كييف عمى الشيء غيريشترؾ معيا في الداللة، حيث ينبغي أف يدؿ كبل الشكميف المغ
 أحمد عفيفي ىك قكلو تعالى: (، كمثالو الذم طرحو الدكتكر/. كيككف باستخداـ )ذلؾ، ال(3)نفسو
ًلؾى مىا كينَّا نىٍبغً ق ﴿ مىىَٰ  فىاٍرتىدَّا ،اؿى ذىَٰ ا آثىاًرًىمىا عى  .(5)﴾ قىصىصن

ٍينىا  ﴿جاءت بدالن مف اآلية السابقة عمييا مباشرة  (ذلؾ)فيقكؿ: كممة  قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍذ أىكى
ٍخرىةً  ًإلىى  .(3)﴾ ...الصَّ

محمد أبك غفرة، عمى ذلؾ بقكلو:" كالحؽ أف اتخاذ الدكتكر: أحمد عفيفي  ؽ الدكتكر/كيعم
اآلية القرآنية السابقة مثبلن عمى الًقسـ الثالث مف أقساـ االستبداؿ أمره فيو نظر؛ كذلؾ أنو 

دالن مف اآلية السابقة لآلية المذككرة فما الفرؽ _إذف_ بيف يستعمؿ ضمير اإلشارة )ذلؾ( ب
االستبداؿ كاإلحالة! أليس ضمير اإلشارة )ذلؾ( إحالة إلى أمر في اآلية السابقة كما قاؿ 

 .(1)المفسركف! 

                                                           
 .ُِّنحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم، أحمد عفيفي، ، ص  (ُ)
 .ٓص  ان، نادية رمضاف النجار،عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ_ الخطابة النبكية نمكذج (ِ)
 .ُِْالنص اتجاه جديد في الدرس النحكم، أحمد عفيفي، ص  نحك (ّ)
 .ّٓالترابط النصي في ركاية النداء الخالد لنجيب كيبلني، عيدة مسبؿ العمرم،  (ْ)
 .ْٔسكرة الكيؼ،  (ٓ)
 .ّٔ، سكرة الكيؼ (ٔ)
 .ٗٗ، ص لمنطكؽ كالمكتكب، محمد أبك غفرةينظر: السبؾ في العربية المعاصرة بيف ا (ٕ)
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القكلي يسيـ في تحقيؽ الترابط النصي، كمف ك الفعمي، مف االستبداؿ االسمي، ك  إفَّ كؿه 
كفاعؿ، كاسـ كضمير، كتركيب كقكؿ كغيرىا( بدكرىا في النص، مف خبلؿ إسياـ كؿ مف)فعؿ 

 أجؿ إعطاء دكرىا في االتساؽ النصي، كحتى يتضح لمقارئ كيفيـ المعنى كالنص.

 :التماسك في تحقيقأىمية االستبدال  -المطمب الثالث
 :(0)يككف االستبداؿ محققان لمتماسؾ كالترابط في النص مف خبلؿ طريقتيف

األكؿ: استمرارية كجكد معنى العنصر األكؿ )المستبدىؿ( في العنصر الثاني )المستبًدؿ(، فعند 
بَّؾى ييٍخًرٍج لىنىا النظر إلى اآلية الكريمة  مىى طىعىاـو كىاًحدو فىاٍدعي لىنىا رى ٍذ قيٍمتيـٍ يىا ميكسىى لىٍف نىٍصًبرى عى ﴿كىاً 

قً  ًميىا قىاؿى أىتىٍستىٍبًدليكفى الًَّذم ىيكى أىٍدنىى ًبالًَّذم ًممَّا تيٍنًبتي اأٍلىٍرضي ًمٍف بىٍقًميىا كى بىصى فيكًميىا كىعىدىًسيىا كى ثَّاًئيىا كى
﴾ ٍيره د التمثيؿ األكؿ في فنرل أف معنى )طعاـ كاحد( الكارد في اآلية الكريمة عن (8).ىيكى خى

ف كاف بمفظو االستبداؿ اال عاـ إال أنو المقصكد سمي ظؿ مكجكدان في العنصر المستبًدؿ)خير(، كا 
 بو؛ كبالتالي فإف االستبداؿ يحقؽ لممعنى االستمرارية عبر أجزاء النص. 

الثاني: ال يمكف إدراؾ معنى العنصر الثاني دكف العكدة إلى العنصر األكؿ، كما ذكرنا أف لفظة 
التالي ) خير( عامة، كال يمكف إدراؾ المقصكد منيا إال بالرجكع إلى السياؽ السابؽ عمييا؛ كب

 فإف النص بيذه الطريقة يككف مترابطان كمتبلحمة أجزاؤه.

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
 .َِنيات النص، محمد خطابي، صلسا (ُ)
 .ُٔسكرة البقرة،  (ِ)
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 المبحث الثاني
 االستبدال في شعر عز الدين المناصــرة

ذا  شكمت الظكاىر االستبدالية شبكة متناسقة، مما ساىـ في اتساؽ النص، كربط أجزائو، كا 
حاكلنا تتبع االستبداؿ فقد كردت مكاضع االستبداؿ في العينات المختارة مف شعر عز الديف 

( حالة، كاستنتجتي بأف االستبداؿ االسمي أكثر أنكاع االستبداؿ كركدان كشيكعان في 41المناصرة)
بغيرىا مف باقي أنكاع االستبداؿ، كجاءت أنكاع االستبداؿ الثبلث  شعره، فيي التي تغمب مقارنةن 

 كاآلتي:

 االستبدال االسمي: -المطمب األول
( حالة، أم بنسبة ) 41( حالة، مف أصؿ )23كقد كردت شكاىد االستبداؿ االسمي في )

 %(، كمف أبرز ما يستشيد بو عمى االستبداؿ االسمي مف شعره كما يأتي:56.10

 لجباؿ التي ال تناـيا خيكؿ ا
 يا كرـك المطر

 أنت لي ميرة كالقمر
 (0)أنت لي فرس جامح في المركج

ستبداؿ ستخدـ الشاعر االباستبداؿ كممة )ميرة( بكممة )فرس(، فقد ا -ىنا–تـ االستبداؿ 
كطكاعيتيا في إيصاؿ ما يريد،  كىذا ينـ عف عبقرية الشاعر في تكظيؼ المغة، تجنبا لمتكرار
 ما يقصده بدقة كبأبيى صكرة.كالتعبير ع

 يا خيكؿ القرل في غبار الغجر

 كميـ باطؿه في الببلد التي تحمميف

 الميالي، ىنا عممتني السير
 (8)الميالي ىنا عممتني الحنيف

                                                           
 .ُْٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ُٓٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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دالف عمى طكؿ الزمف ت الكممتيف كبلاستبدؿ الشاعر كممة )السير( بكممة )الحنيف(، ك 
ككذلؾ الحنيف بمعنى  لمعشاؽ يتميؼ لرؤية المحبكب، حيانان أالسير يككف ، الفرج تظارنكا

كداللة عمى القكة الشعرية لدل الشاعر كحسف  ،رلمتكرا ـ االستبداؿ تجنبان ، فقد تاالشتياؽ
 .لفاظ الذم يمتمكوالتكظيؼ مف خبلؿ معجـ األ

 يا حماـ العيبل

 يا حماـ البركج

 كيؼ حاؿ القرل بعدنا

 (0)كزمافي تراشقنا بالثمكج

ى السمك كالرفعة. كتـ كممة )العيبل(، بكممة )البركج(، فاالسميف يدالف عم بداؿتـ است
فالشاعر ؽ، ياتكلكف تكظيفيما ضمف السياؽ دلتا عمى االشتجنبان لمتكرار،  -ىنا–االستبداؿ 

 ككطنو كماضيو الجميؿ الذم يحف إليو. رضوأىمو ك أخبار عف أتيو بأف يأطمب مف الحماـ 

 لي حارةه في القاىرةٍ 
، لي مقيى أخضٍر   (8)لي خافه

مف الممحكظ أف الشاعر استبدؿ كممة )حارة( بكممة)خاف(، كاستبدؿ كممة )خاف( بكممة 
)مقيى(، فتمؾ الكممات ممكف أف تحؿ أحدىا مكاف األخرل، فيذه الكممات ىي أماكف قد يتكاجد 

ترتيب سعتيا فالحارة فييا الشخص لمراحة أك لقضاء كقتو فييا؛ فالشاعر يذكرىا مرتبةن حسب 
 أكبر مف الخاف كالخاف أكبر مف المقيى.

 حيف تمر تفاحةي الصباح
ٌنارةو تتمكلحي اليكاء.  يرتجؼي قمبي، مثؿ طيٍعـً صي

 حيف تمر تفاحة الحنيف،

 .(4) تشعطنا بالنار، تككم شراييف الحارات

                                                           
 .ُٓٗ/ُالمناصرة،  ،األعماؿ الشعرية (ُ)
 .ِّْ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِّْ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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تكظيفيا ضمف سياؽ لحنيف التي تكازييا داللة مف خبلؿ بااعر الصباح شاستبدؿ اللقد 
يحمؿ  -ىنا–؛ فالصباح كقت زمنيعمى بمفظة دالة   -ىنا–كال يقصد الشاعر صباح  ،معيف

 داللة الرقة، كىذا مثاؿ عمى االستبداؿ االسمي.

 لماذا تشكيف قمبي، حجبلن بٌريان 
 في مكقدؾ الثبلثي العتيؽ،

 قرب نبع ركماني في الكادم،
 .(0)دكف رحمة، دكف نظرة، دكف مداعباتٍ 

أف لفظة )رحمة( يمكف استبداليا، بػ)نظرة(، ككممة)نظرة( يمكف استبداليا  -ىنا–أالحظ 
بػ )مداعبات(، فيمكف أف يحؿ أحد تمؾ الكممات مكاف األخرل، فيي كممات مترادفة، كبالتالي 

 الحاصؿ ىك " استبداؿ اسمي".

 سأقكؿ، دكف لٌؼ، كال دكراف، حكؿ القمب:

 ة المغركسة في الرأس،أنًت المسافةي بيف األمكن
 .(8)في الرأس يكلدي حنيف اإلشارات

أف الشاعر قد استبدؿ كممة )لؼ( بػ)دكراف(، كىذا عمى سبيؿ الترادؼ، مما  -ىنا–نمحظ 
 يجعؿ المقصكد مف البيت أكثر كضكحان، كبذلؾ فاالستبداؿ _ىنا_ ىك "استبداؿ اسمي".  

 سكؼ أسأؿ ىذم القبائؿ قبؿ الدخكؿٍ 
 .(4) المسافة بيف دمشؽ كباب الخميٍؿ؟؟كـ تككف 

ضمف  ندرج)القبائؿ( مف اسـ اإلشارة )ىذم(، كىذا النكع ي -ىنا–استبدؿ الشاعر 
 )البدؿ(، كالذم يعامؿ كاالستبداؿ، كىك مف قبيؿ االستبداؿ االسمي.

 أييا الرعكم الذم يركب اآلف ميرتو في السيكؿٍ 
 .(3) تاجي شىٍكؾو كسعؼي النخيؿ

                                                           
 .ِْْ-ِّْ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِْٓ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ّْٔ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ّْٔ/ُ، المرجع نفسو(ْ)
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 ؿ الشاعر الرعكم بالرجؿ، فكاف مف الممكف أف يحؿ أحد ىذيف االسميف مكافلقد استبد
لقصد االختصار كالبعد عف اإلطالة كالتكرار، كىذا  -ىنا–بعضيما، ككظؼ الشاعر االستبداؿ 

 المثاؿ عمى االستبداؿ االسمي. 

، حيف يقكؿٍ   األخضري أكعدني، كاألخضري
 .(0)يفعؿ، ما قالتو حبيبتيوي الخضراءٍ 

خضر ىك رمز لمفمسطيني ىك رمز لمزيتكف، ىك رمز لمحرية كالسبلـ، كقد استبدؿ األ
الشاعر تمؾ األسماء باألخضر، فكاف مف الممكف أف يذكر أحد تمؾ األسماء التي ذكرتيا آنفان، 
كلكنو استبدليا بكممة كاحدة ىي كممة )األخضر(، فجاء الشاعر باالستبداؿ _ىنا_ لبلختزاؿ 

 مثاؿ كاضح عمى االستبداؿ االسمي.  كاالقتصار، كىذا

 عند باب السماء الرمادم، القيتوي ساىمان 
 .(8) كالخريؼ الحزيف الصمكت الكئيب

أالحظ مف خبلؿ ىذيف البيتيف أف العناصر االسمية اآلتية: )الحزيف، الصمكت، الكئيب(، 
لكصؼ ما يمكف أف يحؿ بعضيا مكاف بعض؛ كذلؾ ألنيا صفات لمخريؼ الذم ذكره، كذلؾ 

رآه بصكرة أكثر كضكحان كدقةن، كبالتالي فإف االستبداؿ الذم حصؿ في ىذيف البيتيف ىك 
 "استبداؿ اسمي".

 االستبدال الفعمي: -المطمب الثاني
 ( حالة؛ أم بنسبة41( حاالت، مف أصؿ )6كردت شكاىد االستبداؿ الفعمي في )

 الفعمي مف شعره ما يأتي:%(، كمف أبرز ما يستشيد بو عمى االستبداؿ 14.65)

 حيف تمر تفاحة الحنيف،
 .(4)تشعطنا بالنار، تككم شراييف الحارات

لمتكرار، فكبل  تجنبان  ككم،ىك تالفعؿ تشعطنا بفعؿ يكازيو داللة  _ىنا_ استبدؿ الشاعرلقد 
 .في نفس الحيز الداللي دكف أف يختؿ المعنى لدل القارئ افندرجالفعميف ي

                                                           
 .َُٓ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ّْ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِّْ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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 ؽ،حيف تمر تفاحة الشب

رٌ   تتقصع في مشيتيا كالشعر الحي

 .(0)تيزُّ األرداؼ، كإيقاعو نثرم

في  (تيػػزُّ ) فعؿ يكازيوب األكؿ البيت استبدؿ الفعؿ)تتقصع( فيىذيف البيتيف الشاعر في 
 كزيادة النص الشعرم سبكان كتماسكان كداللةن أقكل. الفعؿ كذلؾ تجنبان لتكرار نفسالبيت الثاني، 

 الناًر إلى الناراألخضر مرساؿي 
 .(8)األخضر يكلدي حيف يمكت

استبداؿ الشاعر لمفعؿ )يكلدي(، بالفعؿ)يمكت(، كأف المعنى بيف المستبدؿ  -ىنا–نمحظ 
 كالمستبدؿ بو يقكـ عمى التضاد.

 أنا كالمسيح الذم كاف جار الكركـٍ 

 نراقبي نجـ المجكس

 فنممحي في الفجر عاشقةن مف سىفىٍر 

 (4)ف كٍكمةو نفتشي خبز الطكابيف ع

( بالفعؿ)نراقب(، كترجع قيمة االستبداؿ في ىذا  االستبداؿ تـ _ىنا_ باستبداؿ الفعؿ)نممحي
المكطف إلى أف كؿ عنصر استبدالي كاف صدر البيت مما أدل إلى سبؾ األبيات، كمف ثـ 

 سبؾ القصيدة كميا.

 لـ ألكث قميصي بميزلة االختبلؼ
 (3)لـ أكسخ بياضي بحبر النفاؽٍ 

( في البيت األكؿ بكممة )أكسخ( في البيت الثاني،  -ىنا–ؿ الشاعر استبد كممة )ألكثي
فكبل الفعميف يحمبلف الداللة نفسيا، فالشاعر كظؼ االستبداؿ تجنبان لمتكرار، كزيادة المعنى قكةن 

 كداللةن بتكرار الكممة بمعناىا، كىذا مثاؿ عمى االستبداؿ الفعمي.

                                                           
 .ِّْ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ْٗٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِٖٓ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِّّ/ِ، المرجع نفسو (ْ)
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 ستخرجي آثاميحيف أغكص بقاع البحر الميت، أ
 كأعمقيا،

 (0)أنشرىا في الميؿ عمى حبؿ القمر الكليافٍ 

االستبداؿ كقع بيف الفعؿ)أعمقيا(، كقد استبدلو الشاعر بكممة أخرل ليا الداللة نفسيا 
)أنشرىا(، كمثؿ ىذا االستبداؿ يزيد في سبؾ النص كتماسكو مف خبلؿ تكرار الكممات ذات 

 المعاني كالدالالت المشتركة.

 االستبدال القولي: -المطمب الثالث
( حالة؛ أم بنسبة 41أصؿ)(حالة، مف 12كردت شكاىد االستبداؿ القكلي في )

 كمف أبرز ما يستشيد بو عمى االستبداؿ القكلي مف شعره ما يمي:%(، 29.25)

 لك تدعني أكمـ ىذا الحجر
 قبؿ السفر لك تدعني أكمـ ىذم المبلعب

 لك تدعني أقبؿ كعب النخيؿ
 .(8)ؿ يـك الرحيؿقب

(، قد لك تدعني أكمـ ىذا الحجراالستبداؿ الجممي، كذلؾ بيف الجمؿ ) -ىنا–كظؼ الشاعر 
قبؿ السفر(، كىذه الجممة قد استبدلت  لك تدعني أكمـ ىذم المبلعباستيبدلت بالجممة الثانية )

المقطع الشعرم  (، كيؤكد الشاعر لنا مف خبلؿ ىذالك تدعني أقبؿ كعب النخيؿبالجممة الثالثة )
بشدة تعمقو بأرضو، كحبو الشديد لكطنو، ككضح ذلؾ مف خبلؿ االستبداؿ الجممي الحاصؿ بيف 

 ىذه األبيات.

 سأقكؿ، دكف لٌؼ، كال دكراف، حكؿ القمب:
 أنًت المسافةي بيف األمكنة المغركسة في الرأس،

 في الرأس يكلدي حنيف اإلشارات

 أنًت المسافة بيف ظنكني، كظنكني

                                                           
 .ِّْ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ُٓٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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 .(0)مسألةه تغريني

استبدؿ الشاعر الجممة األكلى)أنًت المسافةي بيف األمكنة المغركسة في الرأس( بالجممة 
الثانية، كىي )أنًت المسافة بيف ظنكني(، كىذا مف االستبداؿ القكلي الذم يعمؿ عمى سبؾ 

 النص الشعرم مف خبلؿ التفريؽ بيف الجممتيف أك البيتيف.

 عمى قٌش العرباتٍ  حيف تمر نيكد الساحرات،
 أنت دمي الميدكر، في الثغكر، كالمفترقات

،  أقرأي النحاسى المنقكشى
 .(8)أقرأ النارجيبلًت، أقرأ طريؽى الخميؿٍ 

عند تحميؿ ىذا المقطع الشعرم نجد أف الشاعر قد استبدؿ الجممة األكلى )أقرأي النحاسى 
( بالجممة الثانية )أقرأ النارجيبلًت(، كاستبدؿ الجممة الثانية السابقة، بالجممة الثالثة )أقرأ  المنقكشى

 طريؽى الخميٍؿ(، كىذا مثاؿ عمى االستبداؿ القكلي.
 :لماذا، ال أقكؿ بصراحة أخكية

مي، يا تٌفاحة الصباح، مي، ادخي  ادخي

 أنحائي،في كرذاذ قشر البرتقاؿ 

 لممميني، قطعةن، قطعةن مف الطمي،

، النيؿي   األزرؽي،لكي يمرَّ النيؿي الحبشيُّ

 النيؿ األحمر، مثؿ فتيات القرابيف،

 تحت القدميف، فألعبي بأطراؼ أصابعي

 .(4)ييرب ىذا الماء، كبيضةو خداج

                                                           
 .ِْٓ/ُالمناصرة،  ،األعماؿ الشعرية (ُ)
 .ِْٓ/ُ،  المرجع السابؽ (ِ)
 .ِْٓ/ُ،  المرجع نفسو (ّ)
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كاستبدؿ  (،النيؿ األزرؽ( بالجممة الثانية )شيالحبالنيؿ استبدؿ الشاعر الجممة األكلى )
يستبدؿ قكالن بقكؿ، كىذا مف قبيؿ  -ىنا–(، فيك األحمر النيؿالثالثة ) الجممة الثانية بالجممة

 االستبداؿ القكلي.

 كـ سيبقى مف القير، مف حصتي يا يسكعٍ 
 سكؼ أرسـ فكؽ ذراعي سيامان تذكرني بالسياـٍ 

 صمبكا أىميا فكؽ نار الجذكٍع.

 سكؼ أسأؿ ىذم القبائؿ قبؿ الدخكؿٍ 

 لخميٍؿ؟؟كـ تككف المسافة بيف دمشؽ كباب ا
 (0)كـ تككف المسافة بيف صراخ الكليد، كبيف اصفرار العيركٍؽ؟

بالجممة  "كـ تككف المسافة بيف دمشؽ كباب الخميٍؿ؟؟األكلى "الجممة استبدؿ الشاعر 
مثاؿ عمى االستبداؿ كىذا  "كـ تككف المسافة بيف صراخ الكليد، كبيف اصفرار العيركؽٍ الثانية "
 بيف جممتيف حقؽ ترابطان كتماسكان بيف الجمؿ. -ىنا- ، فحصكؿ االستبداؿالقكلي

،  آه، يا كردةن في الرماؿ تمكتي

 كتبكيًؾ ىذم القبيمة حتى الشركؽٍ 

 كـ تككف المسافة يا نجمةن مف عقيٍؽ؟!!
 (8)كـ تككفي المسافةي بيف الرحيؿ كبيف الًقصاص؟!!

في استبداؿ جممة بجممة أخرل، كىما)كـ تككف المسافة يا  -ىنا–كرد االستبداؿ القكلي 
نجمةن مف عقيٍؽ؟( كالجممة الثانية )كـ تككفي المسافةي بيف الرحيؿ كبيف الًقصاص؟( فقد تـ 
استبداؿ الجممة األكلى بالثانية، كىذا االستبداؿ الذم كقع بيف ىاتيف الجممتيف، ىك مثاؿ عمى 

 االستبداؿ القكلي.

 ،تمؾ آثارىيـٍ 

 مف يدٌؿ حبيبي عمى خطكىـٍ 

                                                           
 .ّْٔ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ّٓٔ/ُ، المرجع نفسو (ِ)

https://www.facebook.com/
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،  جاء مف جبؿ النار يسأؿي
 .إف كنتي مف ضمنيـٍ 

، كما الريح،  غير أني صرختي

 حيف تقابؿي أبناءىىا الغائبيفٍ 
 .كاف كٌفي، كقمبي، عمى جرحيـٍ 

 الجكلة الخامسةإنيا 

 الجكلة السادسةإنيا 

 إنيـ :قيؿ ىذا، كلكنني، حيف أخمك لنفسي، أقكؿٍ 

 الرصاًص،رغـ ىذا الشتاء 
ربيعه ... كنيؿٍ 
(0) 

( ىػػذاالجكلة السادسة( باسـ اإلشارة)إنيا  -الجكلة الخامسة)إنيا  تيفاستبدؿ الٌشاعر الجمم
دكف إخبلؿ في المعنى الذم  ،تيفلتكرار العبار  قتصد في المغة تجنبان ذم تبله، فافي البيت ال

 ، كىذا مثاؿ عمى االستبداؿ القكلي.يريد

 الحاراتٍ في األشقرى  ىؿ كاف يبيع التبغى 
 .ىؿ يمسؾ بالمرجاف الكردم النعساف

 ىؿ أمي، ما زالت قرب الغيـ، تقيـٍ 

 كتغٌني لعصافير الفجر،
 (8)حمـو ظمآفٍ في أشاىدىا 

الجممة األكلى بالثانية، كاستبدؿ الجممة الثانية بالثالثة، كىذا تبعان  -ىنا–استبدؿ الشاعر 
قد سبؾ بيف ىذه األبيات الشعرية  -ىنا–لسير القصيدة، كتماشيان مع تنامييا، فنمحظ أف الشاعر 

 الطكيمة عف طريؽ االستبداؿ.

، ليست عاقرةن يا بيركتٍ   لٍف تفيمني شجرةي لكزو
                                                           

 .ْٗٗ/ُ، المناصرة، األعماؿ الشعرية (ُ)
 .ََٓ/ُ المرجع السابؽ، (ِ)
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 لٍف يفيمني، البرؽي المكبكت

 لٍف يفيمىني الدكتاتكري الطاغكتٍ 

 لف تفيمني، ميمشياتي الغاباتٍ 

 لٍف يفيمني، طيري الميمكف

ده،  لف يفيمني، أىحى

 (0)لف يفيمني أحده، غير الزيتكفٍ 

شجرةي ي لٍف تفيمنالجممة األكلى)بدؿ تفاسالتالية عمى التكالي،  اـ الشاعر باستبداؿ الجمؿق
، ليست عاقرةن يا بيركتٍ  (، كالجممة لٍف يفيمني، البرؽي المكبكتجممة الثانية، كىي )( بال لكزو

(، كىكذا حصؿ مع باقي لٍف يفيمىني الدكتاتكري الطاغكتٍ الثانية استبدلت بالجممة الثالثة كىي)
 ،نفس المعنى ف ىذه الجمؿ المستبدلة في كؿ مرة تحمؿ في مكنكنيا الدالليأكنبلحظ الجمؿ، 

أحاسيس العزلة كاالنغبلؽ  مف يخبئو الشاعر في صدره، جراء ما البرؽ المكبكت داللة المعاناةف
مرامي الشاعر، كحجـ معاناتو  ؛ تشي بالمرارة، كاالبتعاد؛ فبل أحد يفيـصعبةفي غربة كجكدية 

ستطيع البكح بكجكد حاكـ ظالـ يككذلؾ ىك ال  سكل الطبيعة الصامتة مف حكلو؛ ال أحد يفيمو،
دؿ  كما راد الشاعر بيا حريتو،أال رسالة مناداة إىك  الجمؿ مااستبداؿ ي ىذا التعدد ف ر،جائ

يعي ما يريد غير  ( داللة أرضو فمسطيف، فبل أحدغير الزيتكف)خر استبداؿ جممة آعميو ىك 
 .رمز القكة، كالعظمة، كالتشبث باألصالة، كاليكية، كاالنتماء الزيتكف،ىذا 

 الغمامات سكداء في حالة الطمؽ،
 كاألناشيد.تكلدي بالطبكؿ 

بىبلتىيا  بيف كركـ الكريستاؿ، كحى
 (8)بيف آبار األفاعي الشقراء، كالعرائش

بىبلتىياباستبداؿ الجممة األكلى) -ىنا–تـ االستبداؿ الجممي  ( بيف كركـ الكريستاؿ، كحى
(، كىذا االستبداؿ ييكجد بيف آبار األفاعي الشقراء، كالعرائشبالجممة الثانية التي تمييا مباشرة )

 التماسؾ بيف الفقرات المتتالية.

                                                           
 .َّٓ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِٖ/ِ المرجع السابؽ، (ِ)
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 ي:مخيص تمؾ النتائج في المخطط اآلتكيمكف ت

 
 ( النسب اإلحصائية ألنكاع االستبداؿُ.ِشكؿ )

 :النتائج والتفسير

 :ما يمي إلىلقد خمصتي 
، أما عمى غيره في شعر عز الديف المناصرةغمبة االستبداؿ االسمي ييمحظ  .ُ

قد كرد قميبلن  لفعمياالستبداؿ الكف مف حيث حضكره،  ثانيان  ىفأت لقكلياالستبداؿ ا
 في ما ال يزيد عف ستة شكاىد.

كظيفة اختزالية، كاالقتصاد في استعماؿ  شعر المناصرة أدل االستبداؿ في .ِ
كينتج األسمكب الشعرم  ،الذم يبعث الممؿ العناصر المغكية كتجٌنب التكرار

 ية كبيرة.المترىؿ، فأضاؼ االستبداؿ قيـ تركيبية كدالل

 قٌمتو. عمى الرغـ مف، ئوكربط أجزا تماسؾ النص ساىـ االستبداؿ في .ّ
مف خبلؿ تتبع مكاطف االستبداؿ كما حددىا نحاة النص أك عمماء المغة النصييف  .ْ

في شعر عز الديف المناصرة نجد أف ىذه المكاطف محدكدة كقميمة في شعره، مع 
الفقرات المتتالية، المتتالية، أك بيف  أنيا تقـك بنكع مف التماسؾ كالسبؾ بيف الجمؿ

ي يبيف عدد تكرار االستبداالت كنسبتيا في العينات المختارة مف شعر كالجدكؿ اآلت
 عز الديف المناصرة.

56.10.% 

14.65% 

29.25% 

 النسب المئوية ألنواع االستبــدال

االستبدالاالسمي

االستبدالالفعلي

االستبدالالقولي
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 النسبة المئكية التكرار نكع االستبداؿ

 %56.10 23 االستبداؿ االسمي

 %14.65 6 االستبداؿ الفعمػػػػػػػػي

 %29.25 12 القكلػػػػػػػػياالستبداؿ 

 %100 41 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 
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 الفصـــــل الثالث

 الحــــــــذف
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 النحاةعند  المبحث األول: الحذف
 وينقسم إلى تسعة مطالب:

 مفيوم الحذف لغًة واصطالحًا. -المطمب األول

 باإلحالة.عالقة الحذف  -المطمب الثاني

 عالقة الحذف باالستبدال. -المطمب الثالث

 كيفية حدوث التماسك من خالل الحذف. -المطمب الرابع

 أىمية الحذف. -المطمب الخامس

 أغراض الحذف. -المطمب السادس

 أنواع الحذف. -المطمب السابع

 أنواع الحذف الذي قد يحقق التماسك. -المطمب الثامن

 ف.شروط الحذ  -المطمب التاسع
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 توطئة:
لقد اتجيت المغات اإلنسانية إلى اإليجاز كاالختصار مف خبلؿ الحذؼ، نظران لصعكبة 
ذكر كؿ التفاصيؿ كاألحداث المتضمنة في الفعؿ الكبلمي؛ ألنو يتطمب مساحة كبيرة مف 

 .(0)الزماف، لكؿ مف المتحدث كالمتمقي، إضافة لما يحذفو التفصيؿ مف الممؿ كالحشك الزائد

كقد لقيت ظاىرة الحذؼ اىتمامان كبيران مف الباحثيف قديمان كحديثان، فالحذؼ ظاىرة لغكية 
مشتركة بيف المغات اإلنسانية، كلكف تبدك مظاىرىا في بعض المغات أكثر كضكحان، فيي 
متفاكتة في بركزىا بيف ىذه المغات، كيرل المغكيكف العرب أف المغة العربية تفكؽ غيرىا في 

الظاىرة؛ نظران لما تتميز بو ىذه المغة مف ميؿو إلى اإليجاز كاالختصار، حيث يعمد بركز ىذه 
سقاطيا، ففييا أمكر كاجبة الحذؼ  المتكممكف إلى حذؼ بعض العناصر المتكررة في الكبلـ كا 

 .(8)كاإلضمار كخبر المبتدأ بعد لكال أك خبر ال النافية لمجنس

 –ذؼ كاإليجاز حيف قاؿ: "كاعمـ أف العرب ق( ميؿ العرب إلى الحِّٗكأكد ابف جني)ت
فىييـ إلى اإليجاز أميؿ، كعف اإلكثار أبعد، أال ترل أنيا في حاؿ إطالتيا كتكريرىا  -مع ما ذكرنا

 .(4)كمبلليا الحاؿ مؤذنة باستكراه تمؾ

 مفيوم الحذف لغًة واصطالحاً  -المطمب األول
 :الحذف لغة -أوالً 

، كىي: )القطؼ، كالقطع، كاإلإفَّ معنى الحذؼ في المغة يدكر حكؿ ثبلثة  سقاط(، معافو
ق( إذ ُٕٓكمف أمثمة المعنى األكؿ ما كرد في معجـ العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت

، فالحذؼ ىنا (3)الحذؼ ىك: "قطؼ الشيء مف الطرؼ كما يحذؼ طرؼ ذنب الشاة" يقكؿ:
 .(5)الشيء، كالقطؼ ىك أخذ شيء مف شيء آخر أطمؽ عمى عممية قطؼ طرؼ

ق( إذ يقكؿ: "حذفتي األرنب ُِّكالمعنى الثاني نجده في جميرة المغة البف دريد )ت
بالعصا أحذفيا حذفان، إذا رميتيا بيا. كحذفتي رأسو بالسيؼ حذفان إذا ضربتو بو فقطعتي منو 

                                                           
 .ُُٗ/ِينظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، صبحي إبراىيـ الفقي، (ُ)
 .ٗ، ص حمكدةينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، طاىر سميماف  (ِ)
 .ِٗ/ُبف جني، االخصائص،  (ّ)
 .ِٕٗ/ُكتاب العيف، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم،  (ْ)
 .ُِ/ٓ، ، ابف فارسمعجـ مقاييس المغة (ٓ)
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. ككذلؾ في المعجـ (0)و"قطعة... كحذفت الفرس أحذفو حذفان إذا قطعت بعض عسيب ذنب
، فالحذؼ في ىذا المكطف أطمؽ عمى عممية (8)الكسيط "حذؼ الشيء حذفان: قطعو مف طرفو

 قطع الشيء، كالقطؼ كالقطع شيئاف متقارباف في المعنى.

ق( إذ يقكؿ:" حذؼي الشيء: ّٖٗكالمعنى الثالث نجده في معجـ الصحاح لمجكىرم )ت
ذٍفتي مف شعرم  مف األديـ كمف ذنب الدابة؛ أم: أخذتو، كالحذافةي: ما حذفتيوي  إسقاطيوي، يقاؿ: حى

ذىفىوي يىٍحًذفوي: أىٍسقىطىوي، كمف (4)كغيره . ككذلؾ في القامكس المحيط لمفيركز أبادم إذ يقكؿ:" حى
 لفظ االسقاط. -ىنا–فأيطمؽ عمى الحذؼ  (3)شىعىره: أخذه"

المعجمية، فالسقكط نتيجة حتمية نمحظ مف خبلؿ ما سبؽ العبلقة القكية بيف المعاني 
لمقطع كالقطؼ، فما تقطعو أك تقطفو يسقط، كبذلؾ نستنتج أف الحذؼ في المغة تدكر معانيو 
حكؿ )القطؼ كالقطع كاالسقاط( كأم شيء يطمؽ عميو كممة الحذؼ في العربية ال بد مف 

 اإلشارة فيو إلى ىذه المعاني الثبلثة.

 :الحذف اصطالحاً  -ثانياً 

 ج تحتو قسماف:كيندر  

 مفيـك الحذؼ في التراث العربيالقسـ األكؿ: 
لقد عني النحاة كالببلغيكف كالمفسركف بظاىرة الحذؼ كثيران، كتناثرت اإلشارات إلييا في 

، فقد تناكؿ (5)مصنفاتيـ، كنظران ألىمية الحذؼ فإننا ال نجد مؤلفان لـ يتحدث عف ىذه الظاىرة
ضمار( ككقع استعماؿ كمييما : )الحذؼ( ك)اإلكنعتكىا بمصطمحيالقدماء ىذه الظاىرة بالدراسة 

معاقبان لآلخر بحيث يبدك لمناظر أف بينيما داللة كاحدة، كقد انتقد ابف مضاء 
ق( ىذا الخمط في استعماؿ المصطمحيف السابقيف بمعنى كاحد غالبان، كالتفريؽ ِٗٓالقرطبي)ت

ة يفرقكف بيف اإلضمار كالحذؼ حيف يقكلكف: إف بيف استعماليـ في أحياف قميمة إذ يقكؿ: "النحا
الفاعؿ يضمر كال يحذؼ، كذلؾ حيثما أمكف تقديره بضمير مستتر، فكأنيـ يريدكف بالمضمر ما 
ال بد منو، كبالمحذكؼ ما قد يستغنى عنو، لكنيـ ال يسيركف عمى ىذه التفرقة بيف 

                                                           
 .َٖٓ/ُ، البف دريدكتاب جميرة المغة،  (ُ)
 .ُِٔ، ص عجـ الكسيط، مجمع المغة العربيةالم (ِ)
 .ِّّ، ص الجكىرمالصحاح تاج المغة كصحاح العربية،  (ّ)
 .َّْ، ص لمحيط، الفيركز آبادمالقامكس ا (ْ)
 .ُِٗ/ِعمـ المغة النصي، صبحي الفقي،  (ٓ)
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ال يجكز إظياره،  كالفعؿ المصطمحيف، بؿ يخمطكف حيف يقكلكف:" كىذا انتصب بفعؿ مضمر 
ف كانكا يعنكف  بيذه الصفة ال بد منو كال يتـ الكبلـ إال بو، كىك الناصب فبل يكجد ناصب، كا 
بالمضمر األسماء كيعنكف بالمحذكؼ األفعاؿ كال يقع الحذؼ إال في األفعاؿ أك الجمؿ ال في 

فإف فرؽ  تقديره: ضربتو،األسماء فيـ يقكلكف في قكلنا:" الذم ضربت زيد، إف المفعكؿ محذكؼ 
مقطكع بأف المتكمـ أراده كبما ييظف أف المتكمـ أراده، كيجكز أف ال يريده كىك  بينيما بما ىك

 .(0)فرؽ، لكف إطبلؽ النحكييف ليذيف المفظيف ال يأتي مكافقان ليذا الفرؽ"

كالكاقع أف المصطمحيف يستعمبلف بمعنى كاحد عند النحاة، ابتداءن مف سيبكيو، كال تكجد 
تفرقة دقيقة تراعى في استعماليما، فػ )سيبكيو( يتحدث كثيران عف الحذؼ في األسماء كاألفعاؿ  
كعف اإلضمار في األفعاؿ، بحيث ال يفرؽ بيف استعماليما كقد نبو سيبكيو في بداية كتابو عمى 

قكع الحذؼ في المغة سكاء أكاف متصبلن بالصيغ أك بالتراكيب كبيف كيفية االستدالؿ عمى ك 
ف كاف أصمو  المحذكؼ كىك ما يعرؼ باألصمية كالفرعية، فقاؿ: "اعمـ أنيـ ممف يحذفكف الكمـ كا 
في الكبلـ غير ذلؾ، كيحذفكف كيعكضكف... فما حذؼ كأصمو في الكبلـ غير ذلؾ: لـ يؾ، لـ 

. كعنكاف ىذا المكضكع عنده )باب ما يككف في المفظ مف األعراض( فيك (8)شباه ذلؾ"أدًر، كأ
 يرل أنو يعد  الحذؼ عارضان يعرض في الكبلـ كاألصؿ أف يرد الكبلـ بغير حذؼ.

ق( فقد حاكؿ أف يقيـ تفرقة بيف الحذؼ كاإلضمار تمثؿ في قكلو: " ْٕٗأما الزركشي )ت
﴿ييٍدًخؿي شرط المضمر بقاء أثر المقدر في المفظ نحك: كالفرؽ بينو كبيف كاإلضمار: أف 

ًتوً  ًفي يىشىاءي  مىف أىًليمنا﴾ عىذىابنا لىييـٍ  أىعىدَّ  ، كىالظَّاًلًميفى رىٍحمى
ٍيرنا ﴿، (3) ﴿ييعىذّْبى اٍلمينىاًفًقيفى ﴾، (4) انتىييكا خى

ـٍ ﴾ لَّكي
 مى أنو ال بد في؛ أم: ائتكا أمران خير لكـ. كىذا ال يشترط في الحذؼ، كيدؿ ع(5) 

اإلضمار مف مبلحظة المقدر باب االشتقاؽ، فإنو مف أضمرت الشيء: أخفيتو.. كأما الحذؼ 
 .(3)فمف حذفت الشيء قطعتو، كىك يشعر بالطرح بخبلؼ اإلضمار"

                                                           
 .َُٔ-َُٓكتاب الرد عمى النحاة، ابف مضاء، ص  (ُ)
 .ِٓ-ِْ، ص ُ، انظر: الكتاب، سيبكيو، جَِانظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، طاىر حمكدة، ص (ِ)
 .ُّسكرة اإلنساف،  (ّ)
 .ِْ سكرة األحزاب، (ْ)
 .ُُٕسكرة النساء،  (ٓ)
 .ٖٓٔ، صالزركشيالبرىاف في عمـك القرآف، بدر الديف  (ٔ)
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ق(: فمـ يذكر تعريفان صريحان كلعؿ ما يبرز عنده أف ِٓٓأما الحذؼ عند الجاحظ )ت
مف النص لغرض مف األغراض البيانية، مع كجكد دليؿ  الحذؼ: "ىك إسقاط بعض العناصر

 .(0)عمى المحذكؼ"

ق( فقد تحدث عف الحذؼ بشكؿ مستقؿ في باب أسماه )باب في ِّٗأما ابف جني )ت
شجاعة العربية( إذ يقكؿ: "قد حذفت العرب الجممة، كالمفرد، كالحركؼ كليس شيء مف ذلؾ إال 

ال كاف فيو ضرب مف تكم  .(8)يؼ عمـ الغيب في معرفتوعف دليؿ عميو، كا 

فقد اىتـ بالحذؼ كعقد لو فصبلن صدَّره بقكلو:"  (4)ق(ُْٕأما عبد القاىر الجرجاني )ت
ىك باب دقيؽ المسمؾ، لطيؼ المأخذ، عجيب األمر، شبيو بالسحر، فإنؾ ترل بو ترؾ الذكر 
أفصح مف الذكر، كالصمت عف الزيادة أفيد لئلفادة، كتجدؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ، كأتـ 

"كىذه جممة قد ننكرىا حتى تخبر، كندفعيا حتى ، ثـ يكمؿ بقكلو: (3)تككف بيانان إذا لـ تيبف ما
 تنظر".

فالجرجاني يرل في الحذؼ معنى الفصاحة كالبياف، كلذلؾ؛ فإف الحذؼ مع ما فيو مف 
 اإليجاز كاالختصار قد يككف بو الكبلـ أرفع كأبمغ، كقد يؤدم مف المعاني ما ال يؤدم إليو

يتنزه عنو البميغ أك إطناب يخالؼ الذكؽ كىك حيث جاء كاف أبمغ، كذكر المحذكؼ عبثه الذكر، 
 .(5)السميـ؛ ألف المعنى يفيـ بدكنو كالمقاـ أك األسمكب يدؿ عمى المحذكؼ

ق( في بياف قيمة الحذؼ كشركطو:" اعمـ أف مدار اإليجاز عمى ْٕٓكيقكؿ العمكم )ت 
الحذؼ؛ ألف مكضكعو عمى االختصار، كذلؾ إنما يككف بحذؼ ما ال يخؿ كال ينقص مف 
الببلغة، بؿ أقكؿ لك ظير المحذكؼ لنزؿ قدر الكبلـ عف عمك ببلغتو، كلصار إلى شيء 
مسترذؿ، كلكاف مبطبلن لما يظير عمى الكبلـ مف الطبلكة كالحسف كالرقة. كال بد مف الداللة عمى 
ذلؾ المحذكؼ، فإف لـ يكف ىناؾ داللة عميو فإنو يككف لغكان مف الحديث، كال يجكز االعتماد 

كعمى الرغـ مف أف ىذه الشركط تقصد نحك الجممة، إال  (3)كال يحكـ عميو بككنو محذكفان" عميو،

                                                           
 .َُالحذؼ في القصص القرآني قصة مكسى عميو السبلـ، نكرة طبشي، ص (ُ)
 .َّٔ/ِبف جني، االخصائص،  (ِ)
ق(، كبعضيـ مف قاؿ إنو تكفي سنة ُْٕاختمؼ في تحديد سنة كفاتو بالتحديد، فيناؾ مف قاؿ بأنو تكفي سنة ) (ّ)
 ق(.ْْٕ)
 .ُْٔدالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص  (ْ)
 .َِالحذؼ في القراءات القرآنية في تفسير الطبرم، ماجد الخكالدة، ص(ٓ)
 .ِْٕ-ِْٔالطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ االعجاز، يحي بف حمزة العمكم، ص (ٔ)
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أنيا كذلؾ تصمح لنحك النص، فمراعاة الكجو الداللي لمتركيب ككجكد الدليؿ عمى المحذكؼ مف 
 معايير تماسؾ النص كتبلحمو. 

بؾ النص، كلعؿ في مف خبلؿ ما ذكره الجرجاني كالعمكم يتبيف لنا اىتماـ الببلغييف بس
إشارة العمكم إلى أف ظيكر ينزؿ مف قدر الكبلـ يعزز القكؿ بأف ما عده النحاة مف قبيؿ الحذؼ 
ف ما دفعيـ لمقكؿ بالجكاز ىك بعض الشكاىد التي  الجائز ىك أقرب عندىـ إلى الكجكب، كا 

نما عدكىا مف قبيؿ الجائز غير الفصيح. كأف الحذؼ في  نقمكىا عف العرب كلـ يركا تخطئتيا، كا 
 .(0)ظؿ كجكد الدليؿ كالقرينة الدالة عميو يتبلءـ مع أىـ خصائص العربية كىي اإليجاز

 مفيوم الحذف عند عمماء النص الغربيين والعرب المحدثين: -القسم الثاني

لقد أشار الباحثاف "ىاليدام "ك" رقية حسف" إلى أف الحذؼ ىك: "عبلقة تتـ داخؿ النص، 
 ة يتكاجد العنصر المفترض في النص السابؽ كىذا يعني أف الحذؼ عادةففي معظـ األمثم

، يظير مف خبلؿ تعريفيما؛ أف الحذؼ ىك عبارة عف عبلقة نصية، تتـ داخؿ (8)قبمية عبلقة
النص، مع كجكد دليؿ أك قرينة تدؿ عميو في النص السابؽ، كىذا ما يجعمو عبلقة قبمية؛ أم 

: ىؿ كنت تسبح؟ نعـ. فالحذؼ مف الجممة الثانية )كنت يدؿ عميو عنصر قبمو. كمثاؿ ذلؾ
 أسبح(.

نعماف بكقرة بقكلو: "يتحدد الحذؼ بأنو عبلقة تتـ داخؿ  /كىذا ما ذىب إليو الدكتكر
النص فمعظـ أمثمتو تبيف أف العنصر المحذكؼ مكجكد في النص السابؽ، مما يعني أف الحذؼ 

 .(4)ينشأ عف عبلقة قبمية"

حذؼ ما ليس لو كظيفة يقكـ بيا في النص؛ أم ما ال ييعدُّ فرضان تترتب عميو كيمكننا أف ن   
، كالمعنى المقصكد ىك الذم يحكـ طبيعة الحذؼ، كمدل كضكح الداللة (3)نتائج في بقية النص"

المقصكدة مف النص بعد الحذؼ، ككجكد المؤشرات السابقة لممحذكؼ. إف الحذؼ عمى مستكل 
. كالحذؼ في إطار الجممة (5)التماسؾ، بؿ عمى مستكل أكثر مف جممةجممة كاحدة ال يحقؽ 

 أكثر استعماالن مف النص، كفي النص المنكم أكثر استعماالن منو في النص المكجكد.

                                                           
 .ُُٗبية المعاصرة، محمد أبك غفرة، ص السبؾ في العر  (ُ)
 .ُِينظر: لسانيات النص، محمد خطابي، ص (ِ)
 .َُٕ-َُٔالمصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب، نعماف بكقرة، ص  (ّ)
 .ِّٖ، ص ُِٗٗببلغة الخطاب كعمـ النص، صبلح فضؿ، عالـ المعرفة،  (ْ)
 .ِِلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ٓ)
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أما )دم بكجراند( فيذىب إلى أنو:" استبعاد العبارات السطحية التي مكف لمحتكاىا 
ف يعدؿ بكاسطة العبارات الناقصة، كأطمؽ عميو المفيكمي أف يقـك في الذىف، أك أف يكسع، أك أ

إشارة إلى أف الحذؼ ال يعد نقصانان في  -ىنا–. فاالكتفاء (0)تسمية االكتفاء بالمبنى العدمي
نما يحقؽ الكحدة ليذا النص.  النص، كا 

" كىك:" حذؼ Ellipsisأما )كريستاؿ( فقد ذكره في مكسكعتو كمعجمو تحت مصطمح " 
 التي نية، كدؿ عميو دليؿ في الجممة األكلى، كييعد الحذؼ كاحدان مف العكامؿجزء مف الجممة الثا

التماسؾ النصي، كقد اتفؽ النحاة العرب مع الغربييف في مكضع المحذكؼ، فيذىب ابف  تحقؽ
كىذا يعني أف  (8)ىشاـ إلى أنو " إذا دار بيف ككف المحذكؼ أكالن أك ثانيان فككنو ثانيان أكلى

ممة الثانية يجب أف يدؿ عميو دليؿ مف الجممة األكلى، فيؤكد )كريستاؿ( عمى المحذكؼ مف الج
 كجكد دليؿ لقياـ الحذؼ، فمف يككف ىناؾ حذؼ دكف كجكد دليؿ.

فيعرفو بأنو:" إسقاط لصيغ  –كىك مف المحدثيف  – ق(ُّْٔ)ت أما عمي أبك المكاـر
فترض كجكدىا نحكيان؛ لسبلمة داخؿ النص التركيبي في بعض المكاقؼ المغكية، كىذه الصيغ ي

 .(4)التركيب كتطبيقان لمقكاعد"

 )المرجعية(: عالقة الحذف باإلحالة -المطمب الثاني
تحدث العمماء عف ضركرة كجكد القرينة التي تدؿ عمى المحذكؼ منيـ سيبكيو في 

عف ، ك"ابف جني" تحدث (ٓ) ، كتحدث" الفراء" عف أىمية القرينة في تقدير المحذكؼ(ْ)كتابو
ذكرتيا في نياية  -، ك" ابف ىشاـ" ذكر ثمانية شركط لمحذؼ (ٔ) األمر نفسو في الخصائص

، كيتفؽ عمماء النص مع عمماء (ٕ) أكليا: كجكد دليؿ حالي أك مقالي لممحذكؼ –ىذا الفصؿ 
العربية األكائؿ في كجكب كجكد الدليؿ عمى النص المحذكؼ، أيان كاف نكعو: مفردان أك جممة أك 

                                                           
 .ُّْ-َّْينظر: النص كالخطاب كاإلجراء، دم بكجراند، ص  (ُ)
 .ُِٗ-ُُٗ /ِينظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، صبحي إبراىيـ الفقي،  (ِ)
 .ََِ، ص النحك العربي، عمي أبك المكاـر الحذؼ كالتقدير في (ّ)
 .َِٔ -ِّٓ /ُالكتاب، سيبكيو،  (ْ)
 .ِّٓ /ُمعاني القرآف، أبك زكريا يحي بف زياد الفراء،  (ٓ)
 .ِّٔ/ِ، ابف جنيالخصائص،  (ٔ)
 .ِٗٔ/ِمغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ األنصارم،  (ٕ)
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، كيؤكد ذلؾ )ىاليدام كرقية حسف( بقكليما:" أينما يكجد الحذؼ يكجد افتراض مقدـ أك أكثر
 .(ُ)دليؿ عميو"

ذا تأكد لدينا كجكد مرجعية لمحذؼ كجب عمينا البحث في ىذه المرجعية، أىي داخمية أـ  كا 
ذا كانت داخمية أىي قبمية أـ بعدية؟  يمكف أف تككف مرجعية الحذؼ خارجية،  خارجية؟ كا 

يمكف أف تككف داخمية، بحسب حالة المحذكؼ، حيث يمكف أف تككف المرجعية خارجية إذا ك 
كاف الحذؼ في إطار الجممة الكاحدة؛ لذا فإنو لف يككف ذا فائدة في تحقيؽ التماسؾ النصي. 

 كيمكف أف تككف المرجعية داخمية إذا كاف الحذؼ يطاؿ أكثر مف جممة.

 :تبدالعالقة الحذف باالس -المطمب الثالث
بمقارنة الحذؼ مع االستبداؿ نجد "أف الحذؼ عبلقة قبمية، فالحذؼ ال يختمؼ عف 

أف عبلقة االستبداؿ تترؾ أثران في النص،  :االستبداؿ إال بككف الحذؼ استبداالن بالصفر؛ أم
كأثرىا ىك كجكد أحد عناصر االستبداؿ، بينما عبلقة الحذؼ ال تخمؼ أثران، إذ ال يحؿ محؿ 

أم شيء، كمف ثـ نجد في الجممة الثانية فراغان بنيكيان، ييتدم القارئ إلى ممئو اعتمادان  المحذكؼ
عمى ما كرد في الجممة األكلى أك النص السابؽ، كالحذؼ عمى مستكل الجممة الكاحدة غير ميـ 

 .(8)مف حيث التماسؾ النصي، كيجب البحث عنو مف خبلؿ الجمؿ كليس داخؿ الجممة الكاحدة

 ذف:التماسك من خالل الح حدوث كيفية -الرابعالمطمب 
فإف تأكيد عمماء المغة القدماء  ؛المحذكؼ كالمذككر، خاصة إذا كيجد دليؿ، كلذلؾ

 كالمحدثيف، أىمية كجكد دليؿ أمره لو داللتو؛ فقكلنا: ىؿ فيـ محمد الدرس؟  نعػػػػـ.

أف  -لكجكد الدليؿ السابؽ–يدرؾ المتمقي أف ىناؾ حذفان في جممة الجكاب، كيدرؾ تمامان 
 الجممة الثانية ىي: نعـ فيـ محمد الدرس. كمف ثـ إذا عيدَّت ىذه العناصر المحذكفة كأنيا
مذككرة، فإنو يطبؽ عمييا مثؿ الذم يطبؽ عمى النص كامؿ العناصر. كبناءن عميو فإف التماسؾ 

 في تراكيب الحذؼ يقكـ عمى محكريف أساسييف: 

المحذكؼ يشتؽ مف مادة المذككر غالبان أك مف معناه أك مما يتعمؽ التكرار: لككف  -األكؿ
 بو.

                                                           
(ُ)Cohesion in English, p, 144.  
محمد بكقرة، ص . كانظر: المصطمحات األساسية في لسانيات النص، ِِ-ُِلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ِ)

 .ُٗٗ/ ِ، كانظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، صبحي الفقي، َُٕ-َُٔ
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المرجعية: في ككف المحذكؼ غالبان يقع في التركيب الثاني، كيحيؿ بمرجعيتو إلى  -الثاني
ما سبؽ ذكره، فيي مرجعية قبمية كثيران، كبعدية قميبلن، كال شؾ أف ىاتيف الكسيمتيف تسيماف في 

 . (0)تحقيؽ التماسؾ النصي

 :أىمية الحذف -المطمب الخامس
الحذؼ أسمكب يمجأ إليو الشاعر، مف أجؿ تكضيح بعض الدالالت اإليحائية التي يرمي 
إلييا، كقػد يكػكف السياؽ ىك ما يدفع المتكمـ إلى االختصار كالحذؼ لبعض عناصر الجممة، 

 ؛بناء الجممة المنطكقةكىك يدخؿ في بناء الجممة كيعد أحد المطالب االستعمالية "فقد يعرض ل
أم يحذؼ أحد العناصر المككنة بيػذا البنػاء كذلؾ ال يتـ إال إذا كاف الباقي فػي بنػاء الجممػة بعػد 

بتعبير آخر يقصد بالحذؼ االستغناء عف جزء  المعنى، الحػذؼ مغنيػا فػي الداللػة كافيػا فػي أداء
، ه النحاة األكائؿ الحاؿ المشاىدةماما س مف الكبلـ لداللة السياؽ عميو، كداللة السياؽ ىذه

تمثؿ الحاؿ المشاىدة التي تقع فييػا الحدث الكبلمي كالعنصر مف عناصر الكبلـ لدييـ )ك
كتشكؿ مسكغان ثابتان لمحذؼ. كالتعبير بالحاؿ كالمشاىدة مصطمح صريح مف مصطمحيـ، 

 .(8))كاتخاذه دليبل عمى الحذؼ خاصة أصؿ متكاتر في كتبيـ

 :الحذف أغراض -ب السادسالمطم
لقد كثرت أغراض الحذؼ كتشعبت كتناكلتيا الكتب التي بحثت مكضكع الحذؼ كفصمت 
الحديث فييا، فأغراض الحذؼ متعددة كمتنكعة، كقد يعزل الحذؼ في مكضع كاحد إلى أكثر 
مف غرض، كجانب كبير مف األغراض يتصؿ بالمعنى، كيؤثر فيو، كبعضيا يتصؿ بالمفظ كىذه 

 غراض يمكف أف تحصر فيما يأتي:األ
ف كاف التخفيؼ ىك نتيجة مف نتائج  التخفيف: .ُ إف أىـ األسباب التي تدفع إلى الحذؼ، كا 

الحذؼ. كالنفس البشرية تميؿ إلى اإليجاز كالحذؼ، طمبان لمتخفيؼ كىركبان مف التعقيد 
 .(4)كاإلطالة، كىذا يمكف عده سببان عامان 

" سبب ميـ كقكم ذا كىك العمة الكبرل التي يتعمؿ بيا النحاة لمحذؼ، كى كثرة االستعمال: .ِ
في جنكح المغة إلى الحذؼ؛ ألف فيو نكعان مف التخفيؼ الذم يميؿ إليو الناطقكف 

                                                           
، كانظر: النص كالخطاب كاإلجراء، ركبرت دم ُِِ/ِعمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، صبحي الفقي، (ُ)

 .َُّبكجراند، ترجمة د. تماـ حساف، ص
 .َٗ، ص ثماف إبراىيـ يحيى إدريسع، كداللتو في شعر المجذكب(الحذؼ كدكره في تماسؾ النص ِ)
 .ٗٗظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، طاىر حمكدة، ص  (ّ)
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، كىذا أمره طبيعي كليس خفيان؛ إذ إف الناس إذا أكثركا مف استعماؿ شيء مالكا (0)بطبيعتيـ
فبل يككف أماميـ إال أف يحذفكا جزءان منو، كمف ىنا كاف إلى التخفيؼ مف ىذا االستعماؿ، 

لكثرة االستعماؿ أثر في التغيير، أال ترل أنيـ قالكا: )إيش(، كالمراد)أم شيء(، كقالكا: 
كيممو، كقالكا: ال أدر، فغيركا ىذه األشياء عف مقتضاىا لضرب مف التخفيؼ عند كثرة 

 .(8)االستعماؿ

رة االستعماؿ أف يقع في الصيغ ال في التراكيب؛ أم أف كالغالب في الحذؼ المعمؿ بكث
يعترم جزءان أك أكثر مف أجزاء الكممة غالبان ما يككف األخير، كىك ما اصطمح عمى تسميتو 

 .(4) عند المتأخريف باالقتطاع

أما سيبكيو فرغـ أنو يرل أنو ليس كؿ ما كثر استعمالو يقع الحذؼ فيو، إال أنو يبيف أف 
 ماؿ سبب قكم لما يعترم الكممات مف تغيير، إذ يقكؿ:" كغيركا ىذا؛ ألف الشيءكثرة االستع

كال  ،في كبلميـ كاف لو نحك ليس لغيره مما ىك مثمو. أال ترل أنؾ تقكؿ: لـ أؾكثر إذا 
 :كال تقكؿ ،لـ أبؿ :لـ أؽ، إذا أردت أقؿ. كتقكؿ: ال أدر كما تقكؿ: ىذا قاض، كتقكؿ :تقكؿ
 .(3) اـ. فالعرب مما يغيركف األكثر في كبلميـ عف حاؿ نظائرهتريد لـ أر  ،لـ أـر

اإليجاز كاالختصار في الكبلـ: كثير مف أنكاع الحذؼ في التراكيب تنتج عف رغبة المتكمـ  .ّ
في اإليجاز كاالختصار، ذلؾ أف اإليجاز فضبلن عما فيو مف تخفيؼ يكسب العبارة قكة 

 كيجنبيا ثقؿ االستطالة كترىميا .

طكؿ الكمـ: كذلؾ عندما تطكؿ التراكيب؛ فيقع الحذؼ تخفيفان مف الثقؿ، كجممة الحذؼ ل .ْ
ذىاالصمة التي طالت، كأسمكب الشرط، كأسمكب القسـ؛ كمف ذلؾ قكلو تعالى:  ًقيؿى لىييـي  ﴿كىاً 

مىا اتَّقيكا مىا بىٍيفى  ـٍ كى ـٍ  أىٍيًديكي ٍمفىكي ﴾ خى ميكفى ـٍ تيٍرحى لىعىمَّكي
قديره "اعرضكا"؛ فالجكاب لـ يذكر، كت (5) 

 .(3)بدليؿ سياؽ اآلية التالية ليا

االتساع: كىك نكع مف الحذؼ لئليجاز كاالختصار، لكنو ينتج عنو نكع مف المجاز بسبب  .ٓ
قامة  نقؿ الكممة مف حكـ كاف ليا إلى حكـ ليس بحقيقة فييا، كمثاؿ ذلؾ حذؼ المضاؼ كا 

                                                           
 .َْص ، ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، طاىر حمكدة (ُ)
 .َُِ/ْ،شرح المفصؿ، مكفؽ الديف ابف يعيش (ِ)
 .ُْ، ص المرجع السابؽ(ّ)
 .َْٓ/ْالكتاب، سيبكيو، (ْ)
 .ْٓكرة يس، س (ٓ)
 .ََُينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، طاىر حمكدة، ص  (ٔ)
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كالتقدير: كاسأؿ أىؿ القرية،  (0)﴾اٍلقىٍريىةى كىاٍسأىًؿ ﴿: المضاؼ إليو مقامو، كما في قكلو تعالى
 .(8)فالحكـ الذم يجب لمقرية في الحقيقة قبؿ الحذؼ ىك الجر، كالنصب فييا مجاز

كمف أسباب الحذؼ كدكاعيو _أيضان_: الحذؼ لمضركرة الشعرية، كالحذؼ لمتركيب، 
 ؾ النصي.كالحذؼ لئلعراب، كغيره، كلكف ما يعنينا _ىنا_ الحذؼ الذم يحقؽ التماس

 :أنواع الحذف -المطمب السابع
 تقسيـ النحكييف لمحذؼ:

يتعدد الحذؼ تبعان لتقسيـ النحكييف لو، كىذا التعدد يدؿ عمى ثراء ىذه الظاىرة كدكرىا في 
 (4) المغة، فمف حذؼ كاجب إلى حذؼ جائز كحذؼ ممتنع، كتعريفاتيا كاآلتي:

أم لـ تتكفر القرينة كالدليؿ عمى  الحذؼ الممتنع: ىك الحذؼ الذم لـ تتكفر شركطو؛ -
العنصر المحذكؼ؛ فمتى انعدـ الدليؿ امتنع الحذؼ لما في ذلؾ مف تكميؼ العمـ بالغيب، 

 كمنو امتناع حذؼ العنصريف المبلزميف كحذؼ الفعؿ دكف فاعمو أك عكسو.
 الحذؼ الجائز: ىك ما تكفر فيو الدليؿ عمى المحذكؼ، كلو دكر كبير في تحقيؽ الترابط -

 كالتماسؾ بيف أجزاء الخطاب.
نما  - الحذؼ الكاجب: ىك حذؼ )نظرم(؛ أم ال يظير لو أثر في االستخداـ الفعمي لمغة، كا 

حدده النحكيكف؛ ليتسنى ليـ إرجاع بعض الصيغ إلى األشكاؿ النظرية، كمف أمثمتو حذؼ 
 الفعؿ، كفاعمو في النداء، كمنو حذؼ األفعاؿ العاممة في بعض المصادر. 

 أنواع الحذف الذي قد يحقق التماسك: -المطمب الثامن
يقكؿ في الخصائص: "قد  ق(ِّٗ)ت تحدث القدماء عف أنكاع الحذؼ، فيذا ابف جني

ال كاف فيو  حذفت العرب الجممة، كالمفرد، كالحركؼ كليس شيء مف ذلؾ إال عف دليؿ عميو، كا 
ىك تكفر الدليؿ. كيعمؽ فشرط الحذؼ عنده  (3)تكميؼ عمـ الغيب في معرفتو"مف  ضرب
محمد أبك غفرة عمى ىذا القكؿ، حيث يقكؿ: "كالبلفت لمنظر _ىنا_ أنو بدأ بحذؼ  /الدكتكر

الجممة، كحذؼ الجممة ال يككف إال في إطار يتككف مف جممتيف عمى األقؿ، أك جممة كبرل؛ أم 

                                                           
 .ِٖسكرة يكسؼ،  (ُ)
 .َُِينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، حمكدة، ص  (ِ)
 .َُٕالترابط النصي بيف الشعر كالنثر، الداكدم، ص  (ّ)
 .ِّٔ/ِالخصائص، ابف جني،  (ْ)



 

125 
 

ف جني بما ىك أنو يخرج عف حيز الجممة الصغرل عمى األقؿ، كفي ىذا إشارة إلى اىتماـ اب
 .(0)أكسع مف حيز الجممة الصغرل إلى دائرة النص أك الجممتيف عمى األقؿ"

فقد أفرد قسمان خاصان تحدث فيو عف القضايا المتعمقة  ق(،ُٕٔ)ت أما ابف ىشاـ
 بالحذؼ، كقدـ فيو أنماط الحذؼ كميا، كبصكرة تفصيمية، نمخصيا فيما يأتي:

ـ المضاؼ، كالمضاؼ إليو، كاسميف مضافيف، كثبلثة أكالن: حذؼ االسـ، كما في حذؼ: االس
متضايفات، كالصمة، كالمكصكؼ، كالصفة، كالمعطكؼ، كالمعطكؼ عميو، كالمبدؿ منو، 
كالمؤكد، كالمبتدأ كالخبر، كالمفعكؿ كالحاؿ، كالتمييز، كاالستثناء. كيبلحظ أف في ىذه المكاضع 

عبارة  -أيضان –ذلؾ الصفة كالخبر، كفييا كاسمان، كعبارة، كجممة، إذ قد يككف الحاؿ جممة، ك 
 مثؿ حذؼ ثبلثة متضايفات.

ثانيان: حذؼ الفعؿ كحده أك مع مضمر مرفكع أك منصكب، أك معيما، كىك عمى ضربيف: 
أف حذؼ  -أيضان –ي: أف تحذؼ الفعؿ كحده.. كال شؾ األكؿ: أف تحذفو كالفاعؿ فيو، كالثان

 الفعؿ مع المضمر المرفكع يمثؿ جممة.
ثالثان: حذؼ الحرؼ أك األداة، كما في حذؼ: حرؼ العطؼ، كفاء الجكاب، ككاك الحاؿ، 
كقد، كما النافية، كما المصدرية، ككي المصدرية، كأداة االستثناء، كالـ التكطئة، كالجار، كأف 

 النافية، كالـ الطمب، كحرؼ النداء...إلخ.
القسـ، كجممة الشرط، كجممة رابعان: حذؼ الجممة، كما في حذؼ: جممة القسـ، كجكاب 

 جكاب الشرط.
 خامسان: حذؼ الكبلـ بجممتو.

 .(ِ)سادسان: حذؼ أكثر مف جممة
 (ّ) أما الباحثاف )ىاليدام كرقية حسف( فيقسماف الحذؼ إلى ثبلثة أقساـ، كىي:

                                                           
 .ُُٖ-ُُٕالسبؾ في العربية المعاصرة بيف الشكميف المنطكؽ كالمكتكب، محمد أبك غفرة، ص  (ُ)
 -َُْ /ُ، كانظر: الخصائص، ابف جني، ْٕٕ -ِٕٔ/ِمغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ األنصارم، (ِ)

 .ُْٗ-ُّٗ /ِ، ، كانظر: عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، صبحي الفقيُٖٓ
، كانظر: نحك .Cohesion in English, p, 142-167. نقبلن عف: ِِانظر: لسانيات النص، محمد خطابي، ص (ّ)

 .ُِٕص أحمد عفيفي، النص، 
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كىك حذؼ يحصؿ داخؿ المركب االسمي، أك  "Nominal Ellipsis" الحذؼ االسمي .ُ
( deicticىك حذؼ العناصر االسمية، حيث يقع حذؼ االسـ بعد العنصر اإلشارم) 

رم تعبر عنو الكممات (، كالعنصر اإلشاepithet( أك النعت)numerativeأك العددم)
؛ ىذه ىي األحسف أم قبعة ستمبس؟"كمتا(، مثؿ: " -كبل  -أم  -بعض  -اآلتية ) كؿ

 -ثافً  -كؿأم ىذه القبعة. كالعنصر العددم يعبر عنو مف خبلؿ العدد، مثؿ: )أ
العديد ...(. ككظيفة  -قميؿ  -التي تدؿ عمى الكـ، مثؿ: ) كثير ثالث...( أك الكممات 

أعتقد أف  –النعت تممؤىا الصفات، مثؿ: صفات األلكاف، مثؿ: " أنا أحب الشام الثقيؿ 
 .باحثاف أف الحذؼ ال يقع إال في األسماء المشتركةكيقرر الالخفيؼ أفضؿ لؾ".  

: كىك حذؼ العناصر الفعمية، كىك نكعاف:  "Verbal Ellipsis"الحذؼ الفعمي:  .ِ
( حيث يحذؼ الفعؿ المعجمي مف المجمكعة Lexical ellipaiaالحذؼ المعجمي ) 

 الفعمية كما في المثاؿ: 

       نعـ أفعؿ. -ىؿ تقكميف بالسباحة؟ 

( كيشمؿ حذؼ العامؿ فقط مع بقاء operator ellipaiaلثاني، ىك حذؼ العامؿ)كالنكع ا
الفعؿ المعجمي، كيقع ىذا في بعض التركيبات التي تحتكم عمى جمؿ مركبة عديدة، مثؿ: 

 السؤاؿ كالجكاب، مثؿ: 
         ال )بؿ( تضحؾ. -ىؿ ىي تبكي ؟ 
  فركالتقدير: أنكم الس السفر... -       ماذا كنت تنكم؟. 

 يختمؼ عف النكعيف السابقيف لككنو ال يقتصر عمى المجمكعة االسمية :الحذؼ الجممي .ّ
نما يشمؿ العبارة أك الجممة برمتيا بما تتضمنو أك ، كمنو: مف أسماء كأفعاؿ الفعمية كا 

 "كـ ثمنو؟ عشركف ديناران، كالتقدير: ثمنو عشركف ديناران.

 :شروط الحذف -المطمب التاسع
كقكع الحذؼ مف دليؿ يدؿ عمى المحذكؼ، يتمثؿ في قرينة أك قرائف مصاحبة ال بد عند 

حالية أك عقمية أك لفظية، فالقرينة تعد أىـ شركط الحذؼ، يمييا أال يؤدم الحذؼ إلى لبس في 
 المعنى.
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ككضع النحكيكف شركطان ال بد مف تكافرىا في الجممة لكي يتـ الحذؼ كقد حددىا ابف ىشاـ 
 :(ُ)في ثمانية، ىي

، كمنو ار: اضربكجكد دليؿ حالي عمى المحذكؼ كقكلؾ لمف رفع سكطان "زيدان" بإضم .0
 )قالكا سبلما(؛ أم: سممنا سبلمان، أك مقالي كقكلؾ لمف قاؿ: مىف أضرب؟ زيدان.

 أال يككف ما يحذؼ كالجزء؛ فبل يحذؼ الفاعؿ كال نائبو كال مشبيو. .8
 لحاذؼ مريد لبلختصار.أال يككف مؤكدان؛ ألف المؤكد مريد لمطكؿ، كا .4

أال يؤدم الحذؼ إلى اختصار المختصر، فبل يحذؼ اسـ الفعؿ دكف معمكلو؛ ألنو  .3
 اختصار لمفعؿ.

أال يككف المحذكؼ عامبلن ضعيفان، فبل يحذؼ الجار كالجاـز كالناصب لمفعؿ إال في  .5
 يا.مكاضع قكيت فييا الداللة ككثر فييا استعماؿ تمؾ العكامؿ، كال يجكز القياس عمي

أما أنت منطمقان عف شيء محذكؼ؛ فبل تحذؼ ما في ) أال يككف المحذكؼ عكضان  .3
 انطمقت( كال كممة ال مف قكليـ ) افعؿ ىذا إما ال(، كال التاء مف عدة كاستقامة.

 أال يؤدم الحذؼ إلى تييئة العامؿ لمعمؿ كقطعو عنو. .1

العامؿ القكم؛ فقد امتنع أال يؤدم الحذؼ إلى إعماؿ العامؿ الضعيؼ مع إمكاف إعماؿ  .2
( عمى  رىبى البصريكف حذؼ المفعكؿ في نحك)زيد ضربتو(؛ ألف في حذفو تسميط )ضى

عماؿ االبتداء مع التمكف في إعماؿ الفعؿ.  العمؿ في)زيد( مع قطعو عنو، كا 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ََٕ -ِٗٔ/ِانظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ األنصارم،  (ُ)
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 المبحث الثاني:
 في شعر عز الدين المناصــرة الحذف

 لحذؼ، سكاء أكاف حذفان اسميان، أـ حذؼ الفعؿ أـإف شعر المناصرة مدكنة ثرية بظاىرة ا
حذؼ الجممة، فقضية الحذؼ مف أىـ كسائؿ التماسؾ النصي التي تبرز أىمية المتمقي؛ إذ ىك 
الذم يدرؾ _عبر آفاقو الكثيرة_ مكاضع الحذؼ، ككيفية قياـ ىذا الحذؼ بكظائفو الببلغية 

ذا حاكلنا تتبع مكاطف الحذؼ حسب ت(0)كالنصية قسيـ)ىاليدام كرقية حسف( فقد كردت ، كا 
( مرة، كقد 51حدل كخمسكف )ختارة مف شعر عز الديف المناصرة إمكاطنو في العينات الم

استنتجتي بأف الحذؼ الفعمي أكثر أنكاع الحذؼ كركدان كشيكعان في شعره، فيك الذم يغمب مقارنةن 
 ثبلث كاآلتي:بغيره مف باقي أنكاع الحذؼ، كعميو فقد جاءت أنكاع الحذؼ ال

 الحذف االسمي:  -األول المطمب
كسنقكـ في ىذا المكطف بتحميؿ الشكاىد التي حذؼ فييا االسـ في شعر عز الديف 

إحدل  ( مرة، مف أصؿ16المناصرة، فقد كردت شكاىد حذؼ االسـ في شعره ست عشرة )
 %(، كمف بعض تمؾ األمثمة ما يأتي:31.40( مرة؛ كذلؾ بنسبة )51) كخمسيف

 غابة أشكاؾ الصبر األخضرٍ في نا كأ
ؿفي أتقمَّى مف غضبو كالماء الفائر   المٍرجى

 .(8)تأتي، قد ال تأتي

( قد ال تأتي -تأتيتبدك ظاىرة الحذؼ في ىذا البيت كاضحة، فالشاعر استعمؿ التركيب )
 الكردة، فتـ حذؼ االسـ كىك )الكردة(. ، قد ال تأتيالكردة تأتيكفي األصؿ يمكف قكؿ: 

 الميؿ عمى سطح الميؿٍ في كاعدتي الكردةى كـ 
 .(4)كـ كىذىبىٍت كاألسناًف البيضاء الضاحكًة بصدغييا

ىذه الحالة شبيية بما كجدناه في البيت السابؽ، حيث لجأ الشاعر إلى حذؼ االسـ كىك 
 (.البيضاء الضاحكًة بصدغييا )الكردة(، كالتقدير )كـ كذبت الكردة كاألسناف

                                                           
 .ُِٕ/ِعمـ المغة النصي، صبحي الفقي،  (ُ)
 .ِٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ِ)
 .ِٗ/ُ، المرجع السابؽ (ّ)
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 نكحصكتينا مثؿ طكفاف 
 .(0)جٌنةه ... كنعيـ

يظير لقارئ ىذيف البيتيف أنو تـ حذؼ كممة)صكتنا(، كالتقدير )صكتنا مثؿ طكفاف نكح، 
 صكتنا جنة، كصكتنا نعيـ( فاكتفى الشاعر بذكرىا مرة كاحدة، كىذا الحذؼ ىك حذؼ اسمي.

، نقاطه، كعبلماتـلالعا  .(8)، فكاصؿي

، كالعالـ نقاط، تـ حذؼ المبتدأ )العالـ( في ىذا البيت،  كتقدير الجممة )العالـ فكاصؿي
 كالعالـ عبلمات(، كحيذؼ المبتدأ _ىنا_ تجنبان لمتكرار.

 تمؾ آثارىـٍ 
 اخرسي ... إٌنو، إٌنيـ
إنو دميـٍ ... كالعطكر
(4). 

( فخبر إفَّ _ىنا_ محذكؼ، كلعؿ اخرسي ... إٌنو، إٌنيـلقد تـ _ىنا_ حذؼ الخبر في)
 ي إلى أمر ميـ.الحذؼ تـ لتنبيو المتمق

، حيف يقكؿٍ   األخضري أكعدني، كاألخضري

 يفعؿ ما قالتو حبيبتو الخضراءٍ 

 كاألخضري جذري األرًض،

 صديؽ الشمس الحمراء

 األخضر صكت الحجر النارًم،
 .(3)كصكتي اآلثار

تـ حذؼ الضمير )ىك( مف البيت األخير مف ىذا المقطع الشعرم، كىك يعكد عمى 
لؾ )األخضري جذري األرض، كىك صديؽ الشمس الحمراء... كىك )األخضر(، كاألصؿ في ذ

 صكت اآلثار( كىذا ىك حذؼ اسمي؛ ألف الضمير يعكض اسمان.
                                                           

 .ُّٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ُّٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ََٓ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .َُٓ/ُ، المرجع نفسو (ْ)
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 باألمس
 ذليبلن كنت أزكرًؾ،

 كاليكـ يزكرًؾ أبناء الزيتكناتٍ 

 كأنا أعرؼ أنًؾ كنًت كأرممًة،
تنتظري الغيـ مف الصمكاتٍ 
(0). 

ألخير، كاألصؿ في ذلؾ )كأنا أعرؼ أنًؾ كنًت تـ حذؼ كممة )امرأة( مف البيت قبؿ ا
 كامرأة أرممة(، كىذا حذؼ اسمي.

 ما لمقصيدة كالدجاجٍ 

 تيذم كأعمى في الطريؽٍ 
 .(8)في عينيًقيا ًسكّْيفي عاجٍ 

قد تـ حذؼ المكصكؼ )رجؿ( في البيت الثاني، كالتقدير: تيذم كرجؿ أعمى، كتـ حذؼ 
 المنعكت ىنا ألف الصفة خاصة بجنس المكصكؼ. 

 حذف الفعل: -الثاني المطمب
سيتـ _ىنا_ تحميؿ الشكاىد التي حذؼ فييا الفعؿ في شعر عز الديف المناصرة، فقد 

( 51)إحدل كخمسيف( مرة، مف أصؿ 24شريف )كردت شكاىد حذؼ الفعؿ في شعره أربعان كع
 %(، كمف بعض تمؾ األمثمة ما يأتي:47.05مرة؛ كذلؾ بنسبة )

 كىناؾ كركدي تىٍستىؿُّ مخالبىيا، ال تخجؿٍ 
 الكادم،في تغتصبي الزنبؽى 

 .(4) تحصدهي بالشفرًة كالسيًؼ، كبالمنجؿٍ 

بالشفرًة كالسيًؼ،  تحصدهي " كقع _ىنا_ حذؼ الفعؿ )تحصده( كذلؾ في البيت األخير
مف  (، كلعؿ الغرضكتحصدهي بالمنجؿٍ  السيًؼ،بتحصدهي بالشفرًة كتحصدهي "  كالتقدير)كبالمنجؿٍ 

                                                           
 .َّٓ-َِٓ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ْْٔ-ْْٓ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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الحذؼ ىنا االيجاز كاالختصار، كقد يتشابو ىذا المكطف كثيران مع حذؼ الجممة، لكف التركيز 
 أكثر فيو عمى الفعؿ نفسو، فيك أكثر ظيكران.

 سيؿ العنب الدابكقيٍ في 

 أرسـ طاقيَّةى إخفاءو ألزكرؾً 

 أيكٌحؿي جفنيًؾ ... بمكنيفٍ  ـث
مىًجٌدك كأكٌزعي قافيتي كخيكلي بيف مىًجٌدك ... كى
 (0). 

حذؼ الشاعر الفعؿ )ألكنيا( في البيت الثالث، فكأنو أراد القكؿ)ثـ أكحؿ جفنيًؾ كألكنيا 
 الحذؼ. ككذلؾ كقع الحذؼ فيبمكنيف( كالنقاط التي كضعيا الشاعر ىي قرينة دلنا عمى كقكع 

مىًجٌدكالبيت الرابع، "  كأكٌزعي قافيتي" كلعمو أراد القكؿ )كأكٌزعي قافيتي كخيكلي بيف مىًجٌدك ... كى
( فالشاعر يتعمد تكرار المكاف كىأكٌزعي قافيتي كخيكلي بيف مىًجٌدك كخيكلي بيف مىًجٌدك...

عدم الزماف كالمكاف، فالتاريخ يدكر نفسو)مجدك(، لـ يكف عشكائيان، فيك عمى كعي كامؿ لب
دكراتو الحمزكنية كيجدد نفسو كالكاقع كالمصادر، فيك يضج بحمـ التكاصؿ مع حبيبتو، مع 

 .(8)كطنو، مع جفرا، كعكدة الحياة في دكرة جديدة مف دكرات العشؽ كالعطاء

 أرسـ زىراًت القندكًؿ عمى الصٌفيفٍ 
 .(4)البيٌنيٍ الميؿ في أرسـ زنبقةن ككعكالن ، تتراكض 

، كعكالن أرسـي أرسـ زنبقةن ك لقد حيذؼ الفعؿ )أرسـي( في ىذا البيت، كتقدير الحذؼ ىك )
( فقد فسر ىذا الحذؼ كاك العطؼ، كالمجكء لمثؿ ىذا الحذؼ تجنبان البيٌنيٍ  الميؿفي تتراكض 

 لتكرار نفس الفعؿ غير مرةو في البيت الكاحد.
                                                           

 .ِّ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
المؤسسة العربية لمدراسات النشر،  دراسات في شعر المناصرة، عبد ا رضكاف،  امرؤ القيس الكنعاني،بتصرؼ:  (ِ)

لحالية. في سيؿ مرج ابف عامر، غرب مدينة جنيف، كفي مكاف قرية المجكف اتقع مجدك . مدينة ّٓ-ّْ، ُٗٗٗ ،بيركت
، كيقع كشرقان  مجدكف(، كىذا السيؿ، ىك الذم يقطع جباؿ فمسطيف باتجاىيف، غربان -مجدكف( أك )آر-كتمفظ بالعبرية)ىار

)تؿ المتسمـ(. يقع سيؿ ػفي ىذا المرج، عدد مف المكاقع األثرية كالتاريخية، كمف أشيرىا مدينة مجدك، كالتي تعرؼ حاليان ب
ميؿ مف شاطئ البحر األبيض  ُٓميؿ جنكب شرؽ حيفا، كعمى بعد  َِعف يافا، ك  ميبلن  ٓٓمجدك في فمسطيف يبعد 

، المرجع: مكقع إلكتركني المتكسط، كىك منسكب إلى مدينة مجدك الكنعانية التاريخية منذ األلؼ الثالثة قبؿ الميبلد
https://www.facebook.com/SwrMnFlstynPhotoFromPalestine/posts/65501998794593

 ص(ّٕ:َِ( الساعة)َُِٖ/َِ/َٖ( كذلؾ في يـك الخميس) 3
 .ِّ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ّ)

https://www.facebook.com/SwrMnFlstynPhotoFromPalestine/posts/655019987945933
https://www.facebook.com/SwrMnFlstynPhotoFromPalestine/posts/655019987945933
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 .(0)ريَّةالخطكات البفي أسمع ىميمةن كعكيبلن 

عكيبلن أسمعي أسمع ىميمةن ك الفعؿ )أسمع( كذلؾ بعد كاك المعية، كالتقدير " -ىنا–حيذؼ 
 " كلعؿ مردكد الحذؼ في ىذا المكطف تجنبان لمتكرار.الخطكات البريَّةفي 

 كانت جفرا أنقى مف ثمج السيؿ.
 تيسندني بأصابعيا، تحميني

 .(8)النير الدمكمُّ كحيدان 

 حذفان فعميان.(، كىذا كحيدان  كاف النير الدمكمُّ )كاف(، كالتقدير) كىنا تـ حذؼ الفعؿ

 حيف تككف المسافة ميعٌقدةن 
 .(4)انتشابؾي فييا، طينان، مثؿ امتزاج عناصرن

في ىذا البيت حيذؼ كبلـ كاقع قبؿ كممة )طينان( كىك الفعؿ )نصبح(، كتقدير الجممة 
 ا(.طينان، مثؿ امتزاج عناصرننصبحي نتشابؾي فييا، )

 لماذا ال أقكؿ مباشرةن،
، أك مكاصبلٍت،  دكف كسائؿ نقؿو

 .(3)نكتكم بالتأمؿ، أحيانان بالثمج، كأحيانان بالنار

نكتكم نكتكم( في البيت األخير مف ىذا المقطع الشعرم، كتقدير الجممة)تـ حذؼ الفعؿ )
ؿ البيت الشعرم دلنا عمى ( كذكر الفعؿ في أك بالنارنكتكم بالثمج، كأحيانان نكتكم بالتأمؿ، أحيانان 

 كقكع حذفو في المكطف األخرل.

 لماذا، ال أقكؿ بصراحة أخكية
مي، يا تٌفاحة الصباح، مي، ادخي  ادخي

 .(5)أنحائيفي كرذاذ قشر البرتقاؿ 

                                                           
 .ّّ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ّْ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِْْ/ُ ،المرجع نفسو (ّ)
 .ِْْ/ُ، المرجع نفسو (ْ)
 .ِْٓ/ُ، المرجع نفسو (ٓ)
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( كتقدير الحذؼ ) مي، يا تٌفاحةتـ _ىنا_ حذؼ الفعؿ )تفكحي أك تنتشري مي، ادخي  ادخي
/ تنتشر  الصباح،  ( كىذا مثاؿ عمى الحذؼ الفعمي.أنحائيفي لبرتقاؿ كرذاذ قشر اتفكحي

 كتاب النصكًص،في الميؿ جاءٍت حبيبتي، التي في 
 خضراءخيمة في كاعدٍتني ... 

 كأنا أبحث عف سكرة اآله، عف رائحةو ما،

 .(0)عف عطر خميمٌي، ال يعرؼ أحده منفاه

(، كالتقدير )  ،(ما)عف رائحةو كأبحثي كأنا أبحث عف سكرة اآله، تـ حذؼ الفعؿ )أبحثي
( فاكتفى بذكر الفعؿ مرة كاحدة، كقدَّره في المكاطف عف عطر خميمٌي، ال يعرؼ أحده منفاهكأبحثي 
 األخرل.

 كتاب النصكًص،في الميؿ جاءٍت حبيبتي، التي في  -
 خضراءخيمة في كاعدٍتني ... 

 كأنا أبحث عف سكرة اآله، عف رائحةو ما،
 .(8)أحده منفاهعف عطر خميمٌي، ال يعرؼ 

خضراء(، كلعؿ النقاط خيمة في  أف نمتقيكاعدٍتني تـ حذؼ الفعؿ )نمتقي(، كالتقدير)
 الثبلث قرينة عمى كركد الحذؼ.

 ىا أنذا،
 .(4)نفؽ التشبيوً في أسقط مغشيان عميَّ ... 

نفؽ في  ، كبذلؾ أسقطأسقط مغشيان عميَّ في ىذا البيت تـ حذؼ الفعؿ )أسقطي(، فالتقدير)
 (، كعبلمة الحذؼ النقاط الثبلث المتتالية ىي قرينة عمى كقكع الحذؼ.التشبيوً 

 غير أفَّ لصكص الطريؽٍ 
بكا خنجران في الظبلـ، كقصكا شفاىًؾ،  سىحى

                                                           
 .ِْٔ/ُ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 . ِْٔ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِْٔ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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 حيف صار لنا مطر كبركؽ
، ثمره كرحيؽٍ  كي يككف ليـٍ كحدىـٍ
(0). 

الفعؿ )صار(، كالتقدير كقع الحذؼ مرتيف في ىذا المقطع الشعرم، األكؿ حذؼ فييا 
)حيف صار لنا مطر كصار بركؽ(، كالثاني حذؼ فيو الفعؿ )يككف(، كالتقدير )كي يككف ليـٍ 

، ثمره كيككف ليـ رحيٍؽ(.  كحدىـٍ

 غربكا، شممكا، شرقكا، كظعائنيـٍ أصبحتٍ 
 .(8)نجمةن في المنافي... كخادمةن لمغريبٍ 

كتقدير الكبلـ )غربكا، شممكا،  كقع حذؼ الفعؿ )أصبحت( في ىذا المكطف الشعرم،
شرقكا، كظعائنيـٍ أصبحٍت نجمةن في المنافي كأصبحت خادمةن لمغريٍب( ما أسيـ في سبؾ النص 

 كتماسكو.

 أكظـ الغيظى حتى نعكد لمرياـ قبؿ طمكع النيار
 تاركان لمكشاًة جزائزىـٍ 

 في الجداٍر 

 كقطيع النعاجٍ 

 يمدحكف اصفرار المعادف، ثـ رنيف الخراجٍ 

 .(4)أنا أتبع الغيـ كالكعد... كالمنتظٍر ك 

)كأنا أتبعي الغيـ كأتبع الكعد(،  تـ حذؼ الفعؿ )أتبعي( في البيت األخير، كاألصؿ في ذلؾ
ثـ يتبع قكلو "كالمنتظر" كلعؿ قبؿ ىذه الكممة كبلـ محذكؼ عمى تقدير )كأنا أتبع الغيـ كأتبع 

 الكعد كي أصؿ لميـك المنتظر(.

 لبحر الميت،سأنادم الكرمة كا
 ثـ أنادم كككبة الرعيافٍ 

                                                           
 .ّٓٔ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ْْ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِّّ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
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 أسألييـٍ عف عطر األديرة، كعف بطيخ السيؿ األحمرً 
 .(0)في مرج الغزالفٍ 

تـ حذؼ الفعؿ )أنادم(، في ىذا المكطف الشعرم، كالتقدير )سأنادم الكرمة كأنادم البحر 
ر الممؿ، كالكاك ىي تجنبان لمتكرا -أيضان –نا الميت، ثـ أنادم كككبة الرعياٍف(، كقد تـ الحذؼ ى

 ما دلنا عمى كقكع الحذؼ.

نبلحظ مف خبلؿ األمثمة السابقة أف الحذؼ لـ يقتصر عمى الفعؿ كحده، بؿ قد يتعداه 
إلى حذؼ الفاعؿ؛ ألننا مف الصعب أف نفصؿ الفعؿ عف فاعمو، كبناءن عمى ذلؾ قد يشترؾ ىذا 

ة، لكف ما يميزه عنو ككف ىذا النكع مف الحذؼ مع النكع البلحؽ مف الحذؼ كىك حذؼ الجمم
النكع مف الحذؼ يركز عمى الفعؿ أكثر، فيك أكثر ظيكران، بينما حذؼ الجممة قد يككف حذؼ 

 جممة كاممة العناصر، فعمية أك اسمية أيضان كما في اآلتي:

 الحذف الجممي: -المبحث الثالث
د الديف المناصرة، كقسيتـ _ىنا_ تحميؿ الشكاىد التي تـ فييا حذؼ الجمؿ في شعر عز 

( مرة؛ كذلؾ بنسبة 51( مرة، مف أصؿ )11حدل عشرة )كردت شكاىد حذؼ الجمؿ في شعره إ
 ما يأتي: لشكاىد%(، كمف بعض تمؾ ا21.55)

 سأفٌتتي ىذا الحجرى بكفيَّ مخدَّةٍ 

ٍعدىةٍ   أشرب كأس عصيرو مف جى

 أشرب كٍقع مسافات الساقيف المرمر

 قاع محٌطات الزمف األصفرفي 
 .(8)أشرب زمنان ممدكدان ... كبطيئان 

" فحذؼ الجممة الفعمية الكاقعة بعد كاك أشرب زمنان ممدكدان ... كبطيئان تـ الحذؼ في قكلو "
 العطؼ، ككأنو أراد القكؿ " أشرب زمنان ممدكدان، كأشرب زمنان بطيئان".

 سأبكسيًؾ، بىٍس تيجي ، يا عٌمتنا النخمةٍ 
 قرسيؿ البطيخ األشفي 

                                                           
 .ِّْ/ِالمناصرة،  ،األعماؿ الشعرية (ُ)
 .َّ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)



 

136 
 

 تيًؾ بالرمؿ األحمرٍ مىٍرمىغٍ 

 غىمَّستيًؾ بالزيت كخبز الطابكف

 .(0)نىظَّفتيًؾ بالصابكف كممًح الميمكفٍ 

كقع حذؼ الفعميف )غمستيًؾ، نظفتًؾ( بدالن مف أف يعيدىا بعد كاك الربط، كتقدير الحذؼ 
( فقد تـ لميمكفٍ ممًح اكنظفتيًؾ بنىظَّفتيًؾ بالصابكف ( ك)خبز الطابكفغىمىستيًؾ بغىمَّستيًؾ بالزيت ك ىك)

 حذؼ ىذيف الفعميف تفاديان لمتكرار.

شاراتٍ أعطتني   .(8)أسئمةن كرمكزان كا 

تـ حذؼ الجممة )أعطتني( مف ىذا البيت، كاألصؿ في ذلؾ أعطتني أسئمةن كأعطتني 
، كىذا ىك حذؼ جممي.  رمكزان كأعطتني إشاراتو

 حيف تمرُّ نيكد الساحرات، عمى قٌش العرباتٍ 
 .(4)الثغكر، كالمفترقاتفي الميدكر، أنت دمي 

أنت دمي تـ حذؼ الجممة االسمية)أنت دمي الميدكر( في البيت الثاني، كتقدير الكبلـ )
الدليؿ عمى الحذؼ كجكد قرينة ىي (، ك المفترقاتأنت دمي الميدكر في الثغكر، ك في الميدكر، 

 ا.كاحدة دكف تكرارى ذكرىا مرةأنت دمي الميدكر األكلى، فاكتفى ب

، أك تكطئةو، يا سٌيدم ثـ  فاجأني السٌيد، دكف تمييدو
 !ىؿ تشرب شايان أخضر، أييا السٌيد؟

 شارًع محمد عمي، بعيطكرًه القديمةٍ في 

 .(3) رٍة!!حارة المناص فيأٍك ... 

ىؿ تشرب لقد تـ حذؼ الجممة الفعمية )تشرب شايان أخضر( في ىذا البيت، كالتقدير )
حارة  في تشرب شايان أخضر أكٍ  شارًع محمد عمي، بعيطكرًه القديمةٍ في  !السٌيد؟شايان أخضر، أييا 

 ، كقرينة الحذؼ _ىنا_ ىي عبلمة الحذؼ.(رةٍ المناص

                                                           
 .ُّ/ُ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 .ّّ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِْٓ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِْٖ/ُ، المرجع نفسو (ْ)
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 آه... ال تغضبي،
 كنتي في الرمؿ، أقرأ ريحان،

 رصيفان ككعدان،

 كغنيتي لمرمًؿ، حتى يناـٍ 
 .(0)ثـ ال تغضبي

لمقطع الشعرم، فقد لجأ الشاعر _ىنا_ إلى تبدك ظاىرة الحذؼ ظاىرة في مطمع ىذا ا
ة عمى كقكع )يا فمسطيف(، كاألصؿ)آه يا فمسطيف، ال تغضبي(، كالقرين :حذؼ جممة النداء

 ليذا المقطع الشعرم مف القصيدة نفسيا. الحذؼ األبيات اآلتية

 سأنادم الكرمة كالبحر الميت،
 ثـ أنادم كككبة الرعيافٍ 

 كعف بطيخ السيؿ األحمرً أسألييـٍ عف عطر األديرة، 

 .(8)في مرج الغزالفٍ 

تـ حذؼ الجممة )أسأليـ( في ىذا المقطع الشعرم، كتقدير الكبلـ )أسألييـٍ عف عطر 
، كقدرىا ما يسيـ في تماسؾ   األديرة، كأسأليـ عف بطيخ السيؿ األحمًر في مرج الغزالٍف( 

 النص كتقكيتو.

، القيتو ساىمان   ،عند باب السماء الرمادمّْ
 أطرؽ الرأس، حتى األبدٍ 

 خالدان، كتراب الخميؿٍ 

فىدٍ   شامخان، كجباؿ صى
سىدٍ   .(4) ناعمان كالنبيذ العتيؽ، إذا ما سرل في الجى

                                                           
 .َِٓ-َُٓ/ُ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)
 .ِّْ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
امران، مىٍيميكمان، عابسان، ليٍكنيوي متغير/ أطرؽ الرأس: أم طأطأ رأسو كسكت/  . ساىمان: تعنيْْ/ِ، المرجع نفسو (ّ) ضى

 .ٍمر، شىراب ميٍسكر ييٌتخذ مف عصير الًعنىب أك التَّمر أك غيرىماالنبيذ: خى 
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)عند  :كىنا تـ حذؼ الجممة )القيتو( كالمككنة مف فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو، فتقدير الكبلـ
، القي ، القيتوي خالدان، كتراب الخميٍؿ، بدتو ساىمان، أطرؽ الرأس، حتى األباب السماء الرمادمّْ

سىٍد( فاكتفى بذكر  فىٍد القيتوي ناعمان كالنبيذ العتيؽ، إذا ما سرل في الجى القيتوي شامخان، كجباؿ صى
 الجممة في المرة األكلى فقط دكف تكرارىا.

 قميصي بميزلة االختبلؼٍ  لـ أكسخ

 لـ أكسخ بياضي بحبر النفاؽٍ 

،ثـ كيؼ يعاقبني الفاسدي الكط  نيُّ

،  يعاقبني المسخي
 .(0)بالخمع كالطرد كاالشتياؽ

لقد تـ حذؼ الجممة الفعمية)يعاقبني( مف ىذا المقطع الشعرم، كاألصؿ في ذلؾ )يعاقبني  
، بالخمع كيعاقبني ب قد تـ حذؼ الجممة كاستغنى  -ىنا–الطرد كيعاقبني باالشتياؽ(. فيك المسخي

 بذكرىا مرةن كاحدة.

 :النتائج في المخطط اآلتيخيص تمؾ كيمكف تم

 
 حذؼ.( النسب اإلحصائية ألنكاع الُ.ّشكؿ )

                                                           
 .ِّّ/ِ، األعماؿ الشعرية، المناصرة (ُ)

31.40% 

47.05% 

21.55% 

 النسب المئوية ألنواع الحذف

الحذفاالسمي

الحذفالفعلي

الحذفالجملي
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 : النتائج والتفسير

 لنا اآلتي:، يتبيف سبؽ مف خبلؿ ما

ٌف معرفة مكاضع الحذؼ في أم نص متكقؼ عمى المتمقي مف خبلؿ ثقافتو كأفقو إ .ُ
 .فيك الذم يفؾ شفرتو كيحاكؿ مؿء الفراغ الكامف بيف عناصره، كمعرفتو

 كتقكية المعاني، ،تماسؾساىـ في تحقيؽ ال شعر المناصرةإف تعدد أنكاع الحذؼ في  .ِ
أك عمى مستكل  كٌميا،عمى مستكل البيت الكاحد، أك عمى مستكل القصيدة سكاء 

مع العمـ أٌف الحذؼ صعب العثكر عميو، لكال كجكد قرينة دٌلت  القصائد بشكؿ عاـ،
 عميو . 

استعماؿ الحذؼ في تراكيب نحكية مختمفة يظير لنا عبقرية الشاعر كيكشؼ عف  .ّ
 مكاىبو كامتيازاتو. 

 الشاعر يمجأ إلى الحذؼ، تجنب التكرار.  تجعؿالتي  مف أىـ األسباب  .ْ

مف خبلؿ تتبع مكاطف الحذؼ كما حددىا نحاة النص أك عمماء المغة النصييف في شعر  .ٓ
المكاطف متعددة كمتنكعة في شعره، فيي تعمؿ عمى  عز الديف المناصرة نجد أف ىذه

إيجاد التماسؾ كالسبؾ بيف الجمؿ، كالجدكؿ التالي يبيف عدد مرات تكرار الحذؼ 
 بأنكاعو الثبلث كنسبتيا المئكية في العينات المختارة مف شعر المناصرة.

 النسبة المئكية التكرار نكع الحذؼ

 %31.40 16 الحذؼ االسمي

 %47.05 24 الفعمػػػػػػػػيالحذؼ 

 %21.55 11 الحذؼ الجممي

 %100 51 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 
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 الفصــــــل الرابع

 الوصــــــــــل والربط
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 المبحث األول
 نحاة والبالغيينعند ال وصلال

 
 :وينقسم إلى مطمبين

 المطمب األول: تعريف الوصل لغًة واصطالحًا.

 

 المطمب الثاني: أنواع الوصل.
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 Conjunction الوصل )الربط(
، فأم نص ال يخمك مف أدكات الربط المختمفة التي ىك كسيمة مف كسائؿ التماسؾ النحكٌية

تسيـ في تماسكو، لكنو مختمؼ عف كؿ أنكاع عبلقات التماسؾ؛ كذلؾ ألنو ال يتضمف إشارة 
ا تقدـ، أك ما سيمحؽ كما ىك شأف اإلحالة كاالستبداؿ مكجية نحك البحث عف المفترض فيم

 كالحذؼ.

 تعريف الوصل لغًة واصطالحًا: -المطمب األول
 :الوصل لغةً  -أوالً 

: كؿ شيء ُٕٓكرد في معجـ العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت ؿى ق( قكلو:" كىصى
ٍصمة. كمكصؿي البعير: ما بيف عجزه كفخده" . كقد كرد في المعجـ (0)اتصؿ بشيء فما بينيما كي

ٍصبلن كيصمة كًصمةن: ضمو بو كجمعو  ؿى فبلف يىًصؿي كصبلن، الشيء بالشيء كى الكسيط " كىصى
كالمو، كيقاؿ: كصمت المرأة شعرىا بشعر غيرىا، كفبلف كصبلن كصمةن ضد ىجره... )كصَّؿ( 

( قُّٔٔككرد في المنجد لمكيس معمكؼ )ت (8)الشيء بالشيء: أكثر مف كصمو بمعنى ضمو"
مىةى الشيءي بالشيء: ألموي كجمعوي كربطو بو... كىك ما  ًصمىةن كىصي ٍصبلن كى ؿى يىًصؿي كى قكلو: "كىصى

 .(4)يصؿي بيف الشيئيف

مف خبلؿ النظر في المعنى المغكم المتعدد لمادة )كصؿ( نجد أف المعنى كاحد، ال يخرج 
 .عف االتصاؿ كعبلقة الشيء باآلخر

درس عمماء العربية مكضكع الكصؿ تحت مصطمح الربط، فيما  :الوصل اصطالحاً  -ثانياً 
نما يستعمؿ لفظان آخر كىك  لفظتاف لداللة كاحدة، كىناؾ مف لـ يستعمؿ مصطمح )الكصؿ( كا 

"العطؼ" فاستخداـ التعبيرات العطفية كسيمة كاضحة اإلشارة إلى االرتباطات الكاقعة بيف 
 . (3)الحكادث كالمكاقؼ

فعمماء النحك كقد تناكؿ مكضكع الكصؿ )الربط( كؿ مف عمماء النحك كالببلغة كالنصييف،   
القدماء، تناكلكا الكصؿ إذ يقكؿ سيبكيو: "إف كظيفة العطؼ ىي كصؿ الكبلـ بعضو ببعض، 

                                                           
 . ّٕٔ/ْالفراىيدم،  معجـ العيف، (ُ)
 . َُّٕالمعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، ص  (ِ)
 .َْٗ-َّٗالمنجد في المغة كاألعبلـ، لكيس معمكؼ، ص  (ّ)
 .َُٕينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النص، إلياـ أبك غزالة، كعمي خميؿ حمد، ص  (ْ)
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كأدكات العطؼ عبلمات عمى أنكاع العبلقات  (0)كاالشتراؾ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو"
أيضان  (8)، كبيا تتماسؾ الجمؿ كتبيف مفاصؿ النظاـ الذم يقكـ عميو النص"القائمة بيف الجمؿ

قد تحدث عف تمؾ الكظيفة مف قبؿ، مع بياف دكر العطؼ  ق(ْٓٔ)تابف أبي اإلصبع المصرم
، كيبدك أف النحكييف قد ساركا عمى خطى سيبكيو الذم يعالج مكضكع (4)في تبلحـ الجمؿ

قد تابع النحاة سيبكيو في ذلؾ، فاىتمكا في مكضكع العطؼ كالكصؿ في مكاضع متفرقة. ك 
 .(3)العطؼ بفكرة االتباع اإلعرابي

أما عمماء الببلغة فقد ربطكا العطؼ بقضية الفصؿ كالكصؿ، كغالبان ما ارتبط تعريؼ 
 ق( يعرؼ الببلغة بقكلو:" معرفة الفصؿ مفِٓٓالفصؿ كالكصؿ بتعريؼ الببلغة، فالجاحظ)ت

د شمؿ الببلغة في الفصؿ كالكصؿ، أيضان تحدث عبد القاىر الجرجاني ؛ أم أنو ق(5)الكصؿ"
ق( عف العطؼ، فقاؿ: "اعمـ أف العمـ بما ينبغي أف يصنع في الجمؿ مف عطؼ ُْٕ)ت

بعضيا عمى بعض أك ترؾ العطؼ فييا، كالمجيء بيا منثكرة تستأنؼ كاحدة منيا بعد أخرل مف 
 .(3)أسرار الببلغة"

إبراىيـ خميؿ في كتابو )في المسانيات كنحك النص( اىتماـ عمماء  كقد ذكر الدكتكر/
الببلغة بالفصؿ كالكصؿ، كذلؾ إلدراكيما مدل ارتباط ذلؾ بتحديد معنى النص بالنظر إلى 
كيفية ارتباط عناصره كتماسكيا، ذلؾ أف تماسؾ النص كتعالؽ الجمؿ بعضيا ببعض ال يقكماف 

 .(1)ما يعرؼ بالفصؿ، مثمما يقكماف عمى الكصؿ كالعطؼعمى الترابط فقط، فقد يقكماف عمى 

 :بأنوالكصؿ  (رقية حسفك  ىاليدامأما عند النصييف المعاصريف فقد عرؼ كؿ مف )
كيكضح محمد خطابي ىذا  (2)"تحديد لمطريقة التي يترابط بيا البلحؽ مع السابؽ بشكؿ منظـ"

تتاليات متعاقبة خطيان، كلكي تدرؾ التعريؼ بقكلو:" معنى ىذا أف النص عبارة عف جمؿ أك م

                                                           
 /ُ، نقبلن عف سيبكيو، الكتاب، ْٔينظر: االتساؽ كاالنسجاـ في ركاية سمرقند ألميف معمكؼ، لمياء شنكؼ، ص  (ُ)

ّْٕ-ّْٖ. 
 .ّٕنسيج النص، األزىر الزناد، ص  (ِ)
 .ِْٓينظر: تحرير التحبير، أبي اإلصبع المصرم، ص  (ّ)
 .ٔٔاالتساؽ كاالنسجاـ في شعر إبراىيـ ناجي، بك بكر نصبة، ص  (ْ)
 .ُُُ /ُالبياف كالتبييف، الجاحظ،  (ٓ)
 .ُْٕينظر: دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص  (ٔ)
 .ُٕٗفي المسانيات كنحك النص، إبراىيـ خميؿ، ص  (ٕ)
  .Cohesion in English p.227 . نقبلن عفِّ-ِِلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ٖ)
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. أيضان إلى جانب (0)ككحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة متنكعة تصؿ بيف أجزاء النص
 )ىاليدام كرقية حسف( جعؿ )دافيد كريستاؿ( الكصؿ أكؿ كسيمة مف كسائؿ التماسؾ النصي،

اإلحالة بأنكاعيا،  :مثؿ ،يذكر مف أدكاتو سكل العطؼ كاإلبداؿ، ثـ ذكر كسائؿ أخرلكلـ 
 .(8)كالحذؼ كالتكرار كالعبلقات المعجمية كالمقارنة

مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أف الكصؿ )الربط( يعني عبلقة الشيء باآلخر، كقد تناكلو 
مجمكعة مف العمماء كالباحثيف قديمان كحديثان، كأف فكرة الكصؿ ىي عممية ربط الكبلـ كتعمقو 

جعؿ الكبلـ متناسقان مترابطان  اكات كالحركؼ، كالتي مف شأنيببعضو بكاسطة مجمكعة مف األد
متماسكان كؿ جممة مع األخرل، األمر الذم جعمو محط اىتماـ عممائنا العرب لما لحركؼ 
الكصؿ مف دكر أساسي في تحقيؽ االتساؽ عمى مستكل الجممة كالجممتيف كأكثر، كبذلؾ عمى 

 مستكل النص كمو.

 ل:أنواع الوص-الثاني طمبالم
 (ّ) :( أربعة أنكاع، كىيكرقية حسف ىاليدام) فؼ الباحثيالكصؿ حسب تصني   

 Additive Conjunction الكصؿ اإلضافي .ُ

 Adersative Conjunction الكصؿ العكسي .ِ
 Causal Conjunction السببي الكصؿ .4

 Temporal Conjunction الزمني الكصؿ .3

 ي لتكضيح ىذه األنكاع:كقد ضربا المثاؿ اآلت

For the Whole Day Climbed up the steep mounts in side, almost 
without stopping. 
 And in all this time he met no one. (Additive)-                           
Yet he was hardly a ware of being tired. ( Adersative)- 
So by night time the valley was for beliw him. (Causal)- 

                                                           
 . ِّ، محمد خطابي، ص لسانيات النص (ُ)
 David Crystal, The Cambridgo. نقبلن عف: ِٕٓ/ُعمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ، صبحي الفقي،  (ِ)

Encyclopedia of language, p. 119. 
 .ُُِ-ُُُتطبيؽ، عزة شبؿ، ص ، كانظر: عمـ لغة النص النظرية كالِّلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ّ)
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Then, as dusk fell, he sat down to rest. (Temporal).- 

 قضى اليكـ كمو في تسمؽ الجبؿ الشديد االنحدار، كذلؾ دكف أف يتكقؼ تقريبان.

 .كطكاؿ ىذا الكقت لـ يمتًؽ أحدان 

 .مع ذلؾ لـ يشعر بالتعب 
 .كىكذا في المساء كانت الكاحة تبدك لو بعيدة في األسفؿ 
 (0)س ليستريحثـ في الغسؽ جم. 

(  Additive)كيعقب محمد خطابي عمى ىذا المثاؿ بقكلو:" يتـ الربط بالكصؿ اإلضافي
، كتندرج ضمف المقكلة العامة لمكصؿ اإلضافي عبلقات : )ك( ك)أك(تيةبكاسطة األدكات اآل

 أخرل، مثؿ: التماثؿ الداللي المتحقؽ في الربط بيف الجمؿ بكاسطة تعبير مف نكع: بالمثؿ...،
كعبلقة الشرح، كتتـ بتعابير، مثؿ: أعني، بتعبير آخر... كعبلقة التمثيؿ المتجسدة في تعابير، 

 مثؿ: مثبلن، نحك...".

كيقكؿ )ىاليدام كرقية حسف( أف أبسط كسائؿ الكصؿ ىي ) ك(، كتستعمؿ لمربط بيف 
 جممة كأخرل.

كالمتناثرة في عالـ النص أما الكصؿ العكسي )االستدراكي(: يربط بيف األجزاء المتعارضة 
فيك يسير عمى عكس ما ىك متكقع، كاألداة التي تعبر عف الكصؿ العكسي في نظر )ىاليدام 

كيستخدـ )دم بكجراند كدريسمر( مصطمح كصؿ النقيض لمداللة . yet)(8)كرقية حسف( ىي )
أية حاؿ، عمى الكصؿ االستدراكي، كيشار إليو باألدكات )لكف، مع ذلؾ، عمى الرغـ مف، عمى 

مف ناحية أخرل، في نفس الكقت( إذ يككف ىناؾ جمع غير محتمؿ بيف األحداث كالسياقات، 
ركابط التضاد، فالمعنى ( مصطمحان آخر ىك Raphael Salkieكيستخدـ رابيؿ سالؾ )

 .(4)األساسي لعبلقة االستدراؾ ىك عكس التكقع

بيف جممتيف أك أكثر كيعبر عنو أما الكصؿ السببي، فيمكننا مف إدراؾ العبلقة المنطقية 
(... كيقع ضمنو عبلقات خاصة، كالنتيجة Therefore, hence, thus, soبعناصر، مثؿ: ) 

كالسبب  كالسبب، كالشرط، كىي عبلقات منطقية ذات عبلقة كثيقة بعبلقة عامة، ىي: النتيجة

                                                           
 .Cohesion in English p.227، نقبلن عف ِّص  محمد خطابي، ،لسانيات النص (ُ)
 .ِّ، ص المرجع السابؽ (ِ)
 .ُُِ-ُُُعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ محمد، ص  (ّ)
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ك التبعية، حيث . كيشار إلى أف )دم بكجراند كدريسمر( يستخدماف مصطمحان آخر ى(0)كالشرط
يعتمد عنصر عمى كجكد عنصر آخر، كيندرج تحت التبعية عبلقة السبب كالنتيجة كالعبلقة 

 .(8)الزمنية كالعبلقة الشرطية

أما الكصؿ الزمني فيجسد عبلقة بيف جممتيف متتابعتيف زمنيان، كأبسط تعبير عف ىذه 
اث مف خبلؿ األدكات )ثـ، بعد(، فيي تربط العبلقة الزمنية بيف األحد (4) (Thenالعبلقة ىك) 

كتعبيرات أخرل مثؿ )كبعد ذلؾ، عمى نحك تاؿ(، كقد تشير العبلقة الزمنية إلى ما يحدث في 
ذات الكقت، مثؿ: )في ذات الكقت، حاالن، في ىذه المحظة( أك تشير إلى السابؽ، مثؿ)مبكران، 

ؿ؛ ألنيا تعد نياية لمجمكعة قبؿ ىذا، سابقان( كما يمكف أف تتحد الجممة مع مجمكعة مف الجم
مف العمميات أك سبلسؿ مف العمميات، فيطمؽ عمييا جمبلن استنتاجية كتسبقيا التعبيرات) أخيران، 

 .(3) في النياية(

تماـ حساف  /أما ظاىرة الكصؿ كالربط عند )ركبرت دم بكجراند( فيمخص قكلو الدكتكر
كانت إعادة المفظ كاالشتراؾ في اإلحالة  في ترجمتو لكتابو بقكلو:" كفي رأم المؤلؼ أنو إذا

كالحذؼ تحافظ عمى بقاء مساحات المعمكمات فإف الربط لديو يشير إلى العبلقات التي بيف 
المساحات أك بيف األشياء في ىذه المساحات. فممربط صكر مختمفة: فيناؾ مطمؽ الجمع كىك 

ككناف متحدتيف مف حيث البيئة لربط صكرتيف أك أكثر مف صكر المعمكمات بالجمع بينيما إذ ت
 تككناف أك متشابيتيف، كىناؾ الربط بالتخيير بيف صكرتيف أك أكثر مف صكر المعمكمات إذ

ذا كانت المحتكيات جميعان صادقة عند مطمؽ الجمع  متحدتيف مف حيث البيئة أك متشابيتيف، كا 
 .(5) ان في عالـ النص فإف الصدؽ في حالة التخيير ال يتناكؿ إال محتكل كاحد

عميو )ىاليدام كرقية حسف( الربط بالكصؿ  اكيتضح أف ىاتيف الصكرتيف تشابياف ما أطمق
 اإلضافي.

تماـ حساف الحديث قائبلن:" كيربط االستدراؾ عمى سبيؿ السمب صكرتيف  /كيكمؿ الدكتكر
مف صكر المعمكمات بينيما عبلقة التعارض إذ تككناف في بيئتيما متحدتيف أك متشابيتيف كقد 

                                                           
 .ِّص  محمد خطابي، ،لسانيات النص (ُ)
 .ُُّعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ محمد، ص  (ِ)
تحميؿ ، ُُِ-ُُُ، عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ، ص ِّينظر: لسانيات النص، محمد خطابي،  (ّ)

 .ِِٗجمياف بركاف، كجكرج يكؿ، صالخطاب، 
 .ُُِ، ص النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ عمـ لغة (ْ)
 .ّٓص  ترجمة: تماـ حساف، كاإلجراء، ركبرت دم بكجراند،النص كالخطاب  (ٓ)
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يككف كؿ مف الصكرتيف صادقان بالنسبة لعالـ النص، كلكف تعمؽ كؿ منيما باآلخر غير 
 )الكصؿ العكسي( حسب ما أطمقو )ىاليدام كرقية حسف(.كىذا يندرج تحت مكضكع  (0)كاضح"

تماـ حساف الحديث قائبلن:" كيشير التفريغ إلى أف العبلقة بيف صكرتيف  /كيضيؼ الدكتكر 
مف صكر المعمكمات ىي عبلقة التدرج؛ أم أف تحقؽ إحداىما يتمثؿ عند حدكث األخرل، 

ف يككف لو تركيب مشابو لمبنية كليس مف الضركرم لمتفريغ )بخبلؼ غيره مف الكسائؿ( أ
. (8)السطحية، بؿ قد يككف لمجمؿ الفرعية بيئة مختمفة إلى درجة كبيرة عف بنية الجمؿ األصمية

 كىذا يندرج تحت الكصؿ السببي حسب ما أطمقو عميو )ىاليدام كرقية حسف(.

العبلقات  تماـ حساف في ترجمتو لكتاب )دم بكجراند( قائبلن: "يمكف ليذه /كيكمؿ الدكتكر 
المختمفة مف صكر الربط أف تتحقؽ دكف التصريح بكسيمة الربط بسبب ما لدل الناس مف طرؽ 

 .(4)لمتنبؤ في تنظيـ المعمكمات"

 (3)كيخمص )دم بكجراند( إلى تقسيـ الكصؿ إلى أربعة أنكاع تتمثؿ في اآلتي:

لجمع ربط يفيد مطمؽ الجمع: يربط بيف صكرتيف أك أكثر مف صكر المعمكمات با .ُ
 بينيما، كيمكف استعماؿ "الكاك" في ىذا النكع.

ربط يفيد التخيير: يربط بيف صكرتيف متماثمتيف مف حيث المحتكل، كيقع االختيار عمى  .ِ
 محتكل كاحد، كتستعمؿ األداة " أك" في ىذا النكع.  

ربط يفيد االستدراؾ: كيككف ىذا النكع مف الربط عمى سبيؿ السمب، كيضـ صكرتيف مف  .ّ
 المعمكمات بينيما عبلقة تعارض، كيمكف استعماؿ األدكات" لكف، بؿ".صكر 

ربط يفيد التفريع: كيشير ىذا النكع مف الكصؿ إلى العبلقة بيف صكرتيف بينيما حالة  .ْ
تدرج، أم أف تحقؽ إحداىما يتكقؼ عند حدكث األخرل، كيستعمؿ لذلؾ أدكات، منيا: " 

   ألف، ما داـ، مف حيث، كليذا ".
أف أنكاع الكصؿ المذككرة سابقان تؤدم كظائؼ متماثمة، كلكف معانييا داخؿ النص كييمحظ 

مختمفة، فقد يعني الكصؿ تارة معمكمات مضافة إلى معمكمات سابقة، أك معمكمات مغايرة 
                                                           

 .ّٓالنص كالخطاب كاإلجراء، ركبرت دم بكجراند ،  (ُ)
 .ّٓ، السابؽالمرجع  (ِ)
 .ّٓالمرجع نفسو،  (ّ)
. ككرد ىذا أيضان في المرجع نفسو، في مكضع ّٔ-ّٓينظر: النص كالخطاب كاإلجراء، ركبرت دم بكجراند،، ص  (ْ)

 .ّْٕ -ّْٔفي صفحتي آخر، كذلؾ 
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لمسابقة، أك معمكمات نتيجة مترتبة عمى السابقة) السبب(، إلى غير ذلؾ مف المعاني، كألف 
األسباب بيف الجمؿ كجعؿ المتكاليات مترابطة متماسكة، فإنو ال محالة  كظيفة الكصؿ ىي تقكية

 .(0)يعدُّ كسيمة تماسؾ أصمية في النص

   

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ِْلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ُ)
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 ثانيالمبحث ال
 في شعر عز الدين المناصرة وصلال

سكؼ أتطرؽ _اآلف_ إلى دراسة أدكات الكصؿ المستعممة في شعر عز الديف المناصرة 
كعميو فقد جاءت  ،األدكات ليا دالالت مختمفة كؿ كاحدة عف األخرلكمف المعركؼ أف ىذه 

ما يساىـ في تماسؾ النصكص أنكاع الكصؿ مختمفة كمتنكعة عمى تنكع كظيفة كؿ أداة ربط، 
ذا حاكلنا تتبع مكطف الكصؿ، فمقد كردت في العينات المختارة مف  الشعرية، كربط أجزائيا، كا 

مف أىـ أنكاع  اإلضافي الكصؿلقد استنتجتي بأف ك ( مرة، 220شعر عز الديف المناصرة)
 ،فيك الذم يغمب عمى غيره مف أنكاع الكصؿ األخرل ،شعره كأكثرىا شيكعان ككركدان الكصؿ في 

 كقد كردت أنكاع الكصؿ كاآلتي:

  :الوصل اإلضافي -المطمب األول
كيتـ فيو ربط صكرتيف أك أكثر مف صكر المعمكمات بالجمع بينيما. كيمكف استعماؿ 

كيبمغ عدد حاالت الكصؿ اإلضافي في  ضبلن عف، عبلكة عمى ىذا...(.أـ،  ،كأ، فاءال )الكاك،
عمى  %(، كمف أبرز ما يستشيد بو69.55( مرة؛ أم بنسبة)220مرة، مف أصؿ ) (153)

 الكصؿ اإلضافي مف شعره كما يأتي:

 (:)الواو-أوالً 

ىي مف أىـ أدكات الربط التي تسيـ في اتساؽ النص كترابطو، كلف نتكقؼ في دراستنا 
ىذه عند اعتبارىا أداة ربط كعطؼ بيف الكممات كالجمؿ فقط، بؿ سنبحث عف المبررات الداللية 

العطؼ "الكاك" قد تكرر بشكؿ  د أف حرؼكالنفسية التي أجازت العطؼ كسكغت لو؛ كلذا نج
( مرة، كمف أبرز شكاىده 125شعر المناصرة، حيث حضرت في شعره حكالي )الفت لمنظر في 

 اآلتي:

 الميؿ كركده تىٍخجؿٍ في 

 الفجر شقيقتىيا بكبلـو عيبٍ في فتكشكشي 

 ىناؾ كركدي تىٍستىؿُّ مخالبىيا، ال تخجؿٍ ك 

 الكادم،في تغتصبي الزنبؽى 
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 .(0)بالمنجؿٍ ك السيًؼ، ك تحصدهي بالشفرًة 

نمحظ في ىذا المقطع الشعرم أف دكر)الكاك( لـ يقتصر عمى تحقيؽ التماسؾ مف خبلؿ 
في رسـ إيقاع متسارع كسرد لؤلحداث كتتابع  -أيضان –ف الكممات فقط، بؿ أسيمت العطؼ بي

سيرىا، فالكاك تتيح لقارئ القصيدة تتبع تفاصيؿ المشيد السردم، كىي _ىنا_ تفيد الجمع 
المطمؽ مف خبلؿ عطؼ األدكات الشفرة، السيؼ، المنجؿ عمى بعضيا، ككأف الشاعر في ىذا 

ي صفاتيا كطبائعيا السمبية السيئة التعدد في أدكات القتاؿ يظير الصكرة الجمية لتمؾ الكركد ف
 كالتي تختمؼ عف محبكبتو ذات الصفات الطيبة التي ذكرىا.

 سأبكسيًؾ، بىٍس تيجي، يا عٌمتنا النخمةٍ 

 سيؿ البطيخ األشقرفي 

ٍغتيًؾ بالرمؿ األحمر  مىٍرمى

 خبز الطابكفك غىمَّستيًؾ بالزيت 

 .(8)ممًح الميمكفٍ ك نىظَّفتيًؾ بالصابكف 

تفيد مطمؽ  -ىنا–خبلؿ أداة الرابط )الكاك(، فيي  بيف العناصر مف -ىنا–يربط الشاعر 
الجمع، مف خبلؿ عطؼ الكممة األكلى عمى الثانية، فعطؼ الخبز عمى الزيت، كعطؼ كذلؾ 
ممح الميمكف عمى الصابكف، كلعؿ الجمع بيف ىذه األمكر داللة عمى عدـ استغنائو عنيا كعدـ 

 استغنائو عف الخبز كالزيت.
 .(4)الخطكات البريَّةفي عكيبلن ك مع ىميمةن أس

تـ عطؼ كممة )عكيبلن( عمى كممة)ىميمة(، كىذا العطؼ فيو داللة عمى الحزف لما آلت 
 إليو جفرا كلما جرل ليا مف مبلحقة المحتؿ.

 .(3)نكتكم بالتأمؿ، أحيانان بالثمج، كأحيانان بالنار

ستخدـ الباء كأداة كصؿ، ثـ عقبيا لقد نكع الشاعر في ىذا البيت في أدكات الكصؿ فا
 استخداـ الكاك، كىذا ما يزيد النص سبكان كتماسكان.

                                                           
 .ِٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ُّ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ّّ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِْْ/ُ، المرجع نفسو (ْ)
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 ىزم قمكبيـ، مثؿ ًدٍلًب الداليًة،
 .(0)المكاكيؿي ك تساقطي األغاني 

تـ عطؼ الكممات المكاكيؿ عمى األغاني، كفي ىذا التركيب عكدةن لمتراث الفمسطيني 
كلؤلغاني كالمكاكيؿ الفمسطينية الجميمة المتعددة مف )جفرا، كعتابا، كدلعكنا( حيث يذكرىا في 

 تكممة ىذا المقطع الشعرم، كالتي تمثؿ جزءان مف تراثنا. 
 .(8)المفترقاتك الثغكر، في أنت دمي الميدكر، 

ىذا التعدد في المعطكفات فيو داللة عمى كثرة الدماء الفمسطينية التي سقطت في كؿ 
 ناحية إثر العدكاف الصييكني كالغطرسة الشرسة التي كاف ييعامؿ بيا الفمسطينييف.

 مثؿ طكفاف نكحصكتنا 
 .(4)جٌنةّّ ... كنعيـ

كتتابعيا كعطفيما عمى  لقد تـ عطؼ كممة )نعيـ( عمى )جنة(، فالكممتاف بينيما ترادؼ،
 بعضيما يزيد مف تماسؾ النص كانسجامو.

 .(3)المنتظرك كأنا أتبع الغيـ كالكعدى ... 

)الكاك( عطفت األسماء )الغيـ كالكعد كالمنتظر( عمى بعضيا، ما يكحي بانتظار الشاعر 
رج، فذلؾ لمف كعدكه بالعكدة كالرجكع إلى كطنو كقدسو، فيك ينتظر تنفيذ ذلؾ الكعد، ينتظر الف

 الغيـ ال بد مف أف يسقط مطران كخيران قريبان.

 كانت إذا عطش المغني
 .(5)أشربٍتوي نبيذىا كنشيدىا األبدمَّ 

لقد كرد العطؼ _ىنا_ بيف كممتي نبيذىا كنشيدىا، كفي ىذا البيت داللة عمى ما تحممو 
إلى الكطف، كما تظيره  القصيدة مف ألفاظو كمعاف كدالالت تعبر فييا عف الغربة القاسية كالحنيف

 تمؾ القصيدة مف المعاناة التي يعانييا الفمسطيني في بعده عف أرضو ككطنو.
                                                           

 .ِْٕ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِْٓ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ُّٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِّّ/ِ المرجع نفسو، (ْ)
 .ْْٓ/ِ، المرجع نفسو (ٓ)
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 أكظـي الغيظ حتى أخفؼ مف قير مرياـ:
 .(0)ينابيعيا الشاعرةك أسبلكيا، ك أساىا، ك حاراتيا، 

تـ في ىذا المقطع الشعرم تكالي المعطكفات، فعطؼ )أساىا( عمى )حاراتيا(، كعطؼ 
كممة )أسبلكيا( ككممة )ينابيعيا(، كمردكد كثرة ىذه المعطكفات كتكالييا؛ داللةن عمى حب عمييا 

الشاعر كعشقو لكؿ جزء مف )مرياـ(، كالتي ىي رمز القدس، فيك حزيف جدان عمى حاؿ )مرياـ( 
 كما تتعرض لو مف تنكيؿ كبيعد األىؿ كاألحباب.

 البمبؿي يرمي بيندقةن، كالشحركري يناـٍ  -
 .(8) لمرياـالجسد 

)الكاك( _ىنا_ حرؼ عطؼ يفيد الجمع، قد عطؼ مف خبللو بيف جممتيف، كمف ىنا يبرز 
 دكر ىذا الحرؼ في سبؾ النص إذ ىك يصؿ بيف فقرتيف.

إفَّ الكاك كأداة عطؼ كربط ليا أحكاؿ أخرل، فقد تدؿ عمى الحاؿ، كعندئذو تسمى )كاك 
 الحاؿ(، نحك قكؿ الشاعر: 

 أىميافالببلد طمبت 
 أنا كرياح الجنكبك 

 أحفُّ لريح الشماؿ

 أنا كالتراب الغريبك 

 في ببلدو تعاؼ التراب

 كالببلدٍ 
 .(4)أنا كاقؼه بانتظار شركقيك ذكرتني... 

فالكاك الحالية في ىذا المثاؿ قد دخمت عمى الجممة االسمية )كأنا كرياح الجنكب(، فالكاك: 
، كرياح : الكاؼ: حرؼ جر، رياح: رفع مبتدأ ضمير منفصؿ مبني في محؿكاك الحاؿ، )أنا(: 

                                                           
 .ِِّ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِّٔ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ُٔٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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اسـ مجركر بالكسرة كىك مضاؼ، كالجنكب: مضاؼ إليو، كالجار كالمجركر في محؿ رفع خبر 
 المبتدأ )أنا(.

 كقد تدخؿ عمى الجممة الفعمية، كذلؾ في قكلو:
 .(0)البمبؿي كاف ذليبلن، كىك يراقبي قشرتيا

 كقد تككف لممعية، نحك قكلو: "  

 انيكف ييرعكف لحشك القش تحت قدكر العنطبيخالكنع
 .(8)كالقيامة اليادئة، يزحفكف كتزحؼ السبلؿ

كلكف ليس ىناؾ أم  كىي حرؼ جٌر، كتدخؿ عمى األسماء كتجٌرىا كقد تككف الكاك لمقسـ،
 مثاؿ عمى ىذا النكع مف شعر المناصرة.

 (:)الفاء -ثانياً 

الثاني بعد األكؿ، فيي تقتضي كىي إحدل حركؼ الكصؿ اإلضافي تكحي بمجيء   
الترتيب كالتعقيب، كيقكؿ عنيا المرادم: "ىي مف الحركؼ التي تشرؾ في اإلعراب كالحكـ، 

، كقد (4)كمعناىا التعقيب، فإذا قمت قاـ زيد فعمرك، دلت عمى أف قياـ عمرك بعد زيد، ببل ميمة
 ف ما يأتي:( مرة، كمف أبرز تمؾ المكاط20حضرت في شعره المناصرة ما يقرب )

 الميؿ كركده تىٍخجؿٍ في 
 .(3)الفجر شقيقتىيا بكبلـو عيبٍ في تكشكشي ف

 -ىنا–يد النص سبكان كتماسكان، فالفاء ربط الشاعر بكاسطة "الفاء" بيف جممتيف، كىذا يز 
جاءت لمترتيب كالتعقيب، كىذا يعني أف فعؿ الكشكشة أعقب الخجؿ مباشرةن، فمك لـ تكف تخجؿ 

 كالتي ىي الحديث بيمس كصكت منخفض في أذف اآلخر. لـ تكف الكشكشة
 (.5)حيف أيناًكشيًؾ، فتتدلعيف، كاليٌرة

                                                           
 .ُٔٗ/ُاألعماؿ الشعرية، عز الديف المناصرة،  (ُ)
 .ّٖ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ُٔص، الجنى الداني في حركؼ المعاني، المرادم (ّ)
 .ِٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ْ)
 .ِّٔ/ِ، المرجع السابؽ(ٓ)
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كظؼ الشاعر _ىنا_ أداة الكصؿ )الفاء( فينا يقكؿ إنو إذا بدأ بمبلعبة تفاحة الشبؽ 
 فمعبت ىذه األداة دكران كمناكشتيا فتتدلع كتميف كاليرة، فيي تدؿ عمى السرعة في االستجابة، 

 لمنص. في الربط بيف الجممتيف مما يضفي تماسكا عامان  قكيان 

 المسيحي الكفيُّ األميف
 .(0)انتبوفشَـّ رائحةن 

في ىذا البيت تـ عطؼ الفعؿ انتبو عمى الفعؿ شَـّ بكاسطة أداة الربط)الفاء(؛ ليدؿ عمى 
-أفادت  كف ىناؾ ميمة بينيما، فييأف فعؿ االنتباه أعقب مباشرة فعؿ شـ الرائحة، دكف أف يك

 الترتيب كالتعقيب. -ىنا

 فالببلد طمبت أىميا
 كأنا كرياح الجنكب
 .(8)أحفُّ لريح الشماؿ

بدأ الشاعر بأداة الكصؿ )الفاء(، ما أضفت داللة عمى أنو حاف كقت الرجكع لمكطف، فيك 
 قد حف لكطنو ككذلؾ الكطف قد حفَّ كاشتاؽ ألىمو األصمييف، كالفاء أكدت قرب الرجكع.

ف لمفاء دكر بارز في تكليد بعض الدالالت، كىنا تكمف كظيفتيا الشعرية التي ال كقد يكك 
 تؤدييا غيرىا مف أدكات العطؼ األخرل، عمى نحك قكلو:

 سيحيبه 
 تغبشي مرج ذاكرتي فأشقى

 ثـ أشقى

 ثـ أشقى
 .(4)مثؿ ميزكـ تىذكٍَّر 

                                                           
 .ِّْ/ُاألعماؿ الشعرية، عز الديف المناصرة،  (ُ)
 .ُٔٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ّْْ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
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راحة بسبب احتبلؿ فالفاء _ىنا_ تعبر تعبيران صادقان عف نفسية الشاعر بعدـ شعكره بال
أرضو، فتمؾ السحب كىي المحتؿ، قد زادكه معاناةن ببعدىـ لو عف أرضو قصران، كال زاؿ األلـ 

 يعتصر قمبو كمما تذكر كطنو.

باإلضافة إلى ىذا فإف رغبة الشاعر في تصكير تعاقب األحداث في القصيدة كتتابعيا 
 ، عمى نحك ما نجده عنده في قكلو:كتسارعيا، جعمو ال يستغني عف الفاء لتحقيؽ ىذه الرغبة

 أنا كالمسيح الذم كاف جار الكركـٍ 
 نراقبي نجـ المجكس

 فنممحي في الفجر عاشقةن مف سىفىٍر 

 نفتشي خبز الطكابيف عف ككمةو 
 .(0)مف كثائؽ ىذا الخبر

 (:)أو -ثالثــاً 

المذككريف ( مرات، كىي تكضع لمداللة عمى أحد الشيئيف 7قد كردت في شعر المناصرة )  
 معيا، كلذلؾ كقعت في الخبر المشككؾ فيو، مف حيث كاف الشؾ ترددان بيف أمريف مف غير

، كقد كردت في شعر المناصرة كاصمة بيف الجمؿ لمداللة عمى (8)ألحدىما عف اآلخر ترجيح
 معاف منيا:

 : كمف ذلؾ قكلو:داللة التخيير -

 لماذا ال أقكؿ مباشرةن 
، أك مكاصبل  :تٍ دكف كسائط نقؿو

 .(4)نكتكم بالتأمؿ، أحيانان بالثمج، كأحيانان بالنار

)أك( ىنا حرؼ عطؼ، يفيد التخيير أك التقسيـ، فالشاعر يريد أف يكصؿ كبلمو دكف 
المجكء إلى الكبلـ الضمني، فيك يمجأ إلى الصراحة كالصدؽ في حديثو مبتعدان عف الطرؽ 

 الممتكية.

                                                           
 .ِٖٓ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِّْالفصؿ كالكصؿ في خطب نيج الببلغة، حسف ىادم نكر، ص  (ِ)
 .ِْْ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ّ)
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 أال فاسألكا التمحمية في السجفً 
 .(0)ألكا التمحميٍ فاس أك

األداة )أك( أدت إلى الربط بيف أجزاء النص الشعرم مف خبلؿ إضافة معاني جديدة إلى 
النص عف طريؽ التخيير، ىك _ىنا_ قد خيرىـ بيف أمريف، عمييـ أف يختاركا أحدىما، كىك إما 

 أف يسألكا التمحمية في السجف أك يسألكا التمحمي. 
 حيف تنكرني ميتكني

 متمايمةنعسانةه 

 تمشي عمى قىٍرًع الطبكؿٍ 

 .(8)أك ترتدم ثكب الخمكؿٍ 

لقد عممت)أك( عمى الربط بيف كؿ الحؽ بسابؽ، فيي _ىنا_ قد أضافت لمداللة قكةن، 
فالشاعر يريد أف يعبر عف تخمي إخكانو العرب عنو، فيـ قد انشغمكا كتغافمكا عنو إما بالرقص 

ما بالكسؿ كالنكـ ك   السبات العميؽ.كالغناء كما شابو، كا 

 بؿ حيف أنكرني اليكاءٍ 
 كانت تغطيني

 إذا ىبٍت عكاصؼي مف صييؿو 

 في جباؿ البيٍطـ

 في غابة البمكطً  أك

 .(4)في الكادم السحيؽٍ 

، فالشاعر بيف البيت كما سبقو مما أسيـ في تماسؾ القصيدة (أك)ربطت أداة العطؼ 
في غابة البمكط كحمي الكطيس كعانى أراد أف يقكؿ إنو إذا ىبت العكاصؼ في جباؿ البطـ أك 

 الفمسطيني الطرد كاإلنكار كانت تمؾ القصيدة الحامي لو كالدرع الكاقي.

                                                           
 .ِٕٖ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ْْٕ/ْ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ْْٓ/ِ المرجع نفسو، (ّ)
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، أك تكطئةو، يا سيدتي:  ثـ فاجأني السيد، دكف تمييدو
 ىؿ تشرب شايان أخضر، أييا السيد؟!

 في شارع محمد عمي، بعطكره القديمةٍ 
 .(0) أٍك... في حارة المناصرٍة!!

الشاعر بيف الجممتيف بػ )أك( لمداللة عمى معنى التخيير المتمثؿ في مكانيف إما  لقد كصؿ
شارع محمد عمي، أك في حارة المناصرة، فقد جاء ىنا بالتخيير؛ ألنو ال يمكف اختيار المكانيف 

 في آفو كاحد.

 داللة الشؾ أك االبياـ: -

 حتى العمارات التي في كجييا
دىرمُّ   الجى

 كالعصفكر نىقَّرٍ 

 نسيٍت مكاعيدم

 كأنًؾ غيمة سكداءٍ 

 .(8)ماءه تىعىٍككىٍر  أك

قد  -ىنا–رم، بربط البلحؽ بالسابؽ، فيي ىنا أسيمت األداة )أك( في تماسؾ النص الشع
أفادت التخيير بيف أمريف، فالشاعر في ىذا المكطف يشبو العربي غير المتعاكف معو بصكرتيف 

 اء المتعكر غير الصافي.متشابيتيف، فيي كالغيمة السكداء، أك كالم

كقد تأتي األداة )أك( بعدة دالالت، فقد تأتي لداللة اإلباحة أك التحيير... كلـ يرد أم 
 مثاؿ عمى ىذه األمكر مف شعر عز الديف المناصرة. 

 :()أم-رابعاً 
حرؼ عطؼ نائب عف تكرير االسـ كالفعؿ، كقيؿ إنو ييشرؾ بيف المتعاطفيف كما تشرؾ   

بينيما )أك(، كقيؿ فييا معنى العطؼ، كقيؿ: ىي )أك( أبدلت الميـ مف الكاك، كىي نكعاف: 

                                                           
 .ِْٖ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ْْْ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
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األكلى: متصمة، كالكاقعة في العطؼ، كالكارد بعدىا كقبميا كبلـ كاحد، كالمراد بيا االستفياـ عف 
كليذا يقدر بأم كشرطيا أف تتقدميا ىمزة االستفياـ، كيككف ما بعدىا مفردان أك ما في  التعييف،

 تقديره. الثانية: المنفصمة ما فقد فييا الشرطاف أك أحدىما كتقدر ب )بؿ( كاليمزة.

 كلمنحاة في تقدير المنفصمة ثبلثة مذاىب: 

يا عمى سبيؿ التحكؿ كاالنتقاؿ األكؿ: أنيا تقدر بيما كىي بمعناىما، فتفيد اإلضراب عما قبم
 كػ)بؿ(.

الثاني: أنيا بمنزلة )بؿ( خاصة، كاالستفياـ محذكؼ بعدىا، كليست مفيدة االستفياـ، كيمـز 
 فيو حذؼ ىمزة االستفياـ في الكبلـ.

، كقد (0)الثالث: أنيا بمنزلة اليمزة كاإلضراب مفيكـ مف أخذؾ في كبلـ آخر كترؾ األكؿ
 في حالة كاحدة، كىي: حضرت في شعر المناصرة

 ىؿ المريماتي المكاتي التحفف ثياب الكعكدٍ 

 يداكيف في ليمة الصمب ىذم القركحٍ 

 تيراىفَّ صرفى ىكلن طازجان في جباؿ الخميؿٍ 

 .(8)المريماتي ندلن دافئات الخدكدٍ  أـ

األداة )أـ( في ىذا المكطف الشعرم قد أفادت النكع األكؿ، يطمب بيا تعييف أحد الشيئيف 
ىي اليمزة المقدرة، فتقدير الجممة )أتيراىفَّ صرفى ىكلن طازجان  -ىنا-المذككريف، كأداة االستفياـ 

 في جباؿ الخميٍؿ، أـ المريماتي ندلن دافئات الخدكٍد(.

 الوصل العكسي: -المطمب الثاني
كيككف ىذا النكع مف الربط عمى سبيؿ السمب. كيتـ فيو ربط كيسمى باالستدراكي،   

 مف صكر المعمكمات بينيما عبلقة التعارض. كيستعمؿ لذلؾ )لكف، بؿ، مع ذلؾ(. صكرتيف
كبالرجكع إلى شعر المناصرة نجد أف الشاعر قد استخدـ الربط العكسي بشكؿ متفاكت، حيث 

كمف أبرز ما  %(،4.10(مرة؛ أم بنسبة )220( مرات، مف أصؿ )9كردت شكاىده في)
 ه ما يأتي:يستشيد بو عمى الكصؿ العكسي مف شعر 

                                                           
 .َُُّالبرىاف في عمـك القرآف، الزركشي، ص  (ُ)
 .ِٕٖ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ِ)
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)لكف(: حرؼ عطؼ يفيد االستدراؾ؛ إذ يأتي العطؼ فيو بيف أمريف متخالفيف في  -أكالن 
المعنى كيتمثؿ ذلؾ عف طريؽ انتقاؿ المتكمـ مف المعنى األكؿ )المعطكؼ عميو( إلى المعنى 

ت ، كىي مف أكثر األدكات شيكعان، كقد كرد(0)اآلخر )المعطكؼ( كما أنيا ال تأتي إال عقب نفي
 :رات، كمف أبرز تمؾ المكاطف اآلتية( م8في شعر المناصرة حكالي )

 رغـ أف الصنكبر، قصَّ جدائمو، غازؿى السركة النادرة
 رغـ أفى الثعابيف، طقت مف الغيًظ في القيظ

 حيث زعيؽي النكارس قرب المحيطٍ 
 .(8)يفضح السر، لكنو ال يجيب

كاف عمى عكس ما ىك متكقع،  أداة االستدراؾ )لكف( عبرت عمى أف سير األحداث
لسر قد أجاب، كلكف زعيؽ فزعيؽ النكارس كاف قد كشؼ السر، لكنو لـ يجب، فمف كشؼ ا

 سار عمى عكس المتكقع كلـ يجب.  -ىنا–النكارس 

 رأيتي شبراتو بيضان مثؿ عرانيس الذرة

 تممع في صفكؼ منتظمة في الساحات

 لكنني... كاحسرتاه،
 .(4)لـ أصؿ إلييا

في   فالشاعر كصؿ العكسي مف خبلؿ قكلو )لكنني... كاحسرتاه، لـ أصؿ إلييا(يظير ال
رؤيتو لكركد أك فراشات بيضاء منتظمة جميمة يريد أف يتحدث عف ىذا المقطع  الشعرم 

لـ يتمكف مف الكصكؿ إلييا، فاألداة )لكف( في ىذا المكطف أدت دكرىا كىك ، كلكنو المنظر
 السمب كاالستدراؾ.

 اىترأت، شابٍت، تابٍت،البندقة، 
 كانت خضراء ...كبينيَّة

 كانت خضراء ممفعةن بقناديؿ الضكءى الطازجٍ 

                                                           
 .ِّْالفصؿ كالكصؿ في خطب نيج الببلغة، حسف ىادم نكر، ص (ُ)
 .ّْ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ِ)
 .ٖٓ/ِ، المرجع السابؽ (ّ)
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، ، حركيا عف بعدو  البحر األحمر غازليا عف بعدو

 مدَّ رذاذ الرغبة في الجذر الدمكٌم، كناداىا

 .(0)لـ تسمعٍ  لكف

، فيي لـ تسمع إف أداة االستدراؾ )لكف( تشير إلى أف حقيقة البندقة ليست كما المألكؼ
 لندائو؛ لذا فيي ليست عمى الحالة الطبيعية  المألكفة ليا.

 البمبؿي يرمي بيندقةن، كالشحركري يناـٍ 

 الجسد لمرياـ

 السنجاب نبيذ البحر المردكـٍ 
 .(8)الصكت صييؿه لبنات الركـٍ  لكف

صكت الرصاص كىي شفرة  عف -برأيي–ألنو يعبر  ؛الصييؿ ىك مفتاح القصيدةلعؿ 
 ىي نكع مف استدراؾ، ككأف العرب نياـ كىك الطائر، كىذا كمو في جسد القدس، الركـ بنات
فييا حسرة عمى ىذه الغفمة التي تقكـ عمى ذلؾ التصكر  -لكف–كلعؿ ، كذلؾ ىؿ ىكتكىـ  لرفع

عمى شيء عمى  قكـ يقاتمكف عمى شيء كقكـ، فاصؿ بيف قكـ كقكـ ، فاألداة )لكف(عف القكـ
، كىي أداة حجاجية كرابط، تربط بيف قضيتيف األكلى عالمية، كاألخرل قكمية لو الرغـ مف حبيـ

 طائفية.

 ما لمقصيدًة تنحني
 قداـ جبلد البمدٍ 

 لكنيا ال تنحني
 .(4) قداـ كاحدو أحد!!!

مف خبلؿ ىذا يبيف الشاعر أفَّ ىناؾ بعض المنافقيف مف أبناء جمدتو مف العرب، مف 
ـ العدك الجبلد، لكنيـ في نفس الكقت، ال يرضكف ألمر ا ينصاع كيتنازؿ كيطأطأ رأسو أما

 كقدره كقضائو.

                                                           
 .ِّٓ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِّٔ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ْْٕ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
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)بؿ(: كليا ثبلث حاالت، فيي إما أف تككف: حرؼ عطؼ لئلضراب، أك حرؼ عطؼ -ثانيان 
، كقد كرد في شعر المناصرة في (0)لبلستدراؾ، أك حرؼ ابتدائي مبني ال محؿ لو مف اإلعراب

 شاىد كاحد، كىك:

 فىتىنىتٍ كانٍت إذا 
 تخمخؿي ما تبقى

سىدٍ   مف مسامات الجى

 بؿ حيف أنكرني اليكاءٍ 
 .(8)كانت تغطيني

في ىذا المكطف الشعرم قد كقعت بعد جممة خبرية، لذا أفادت سمب الحكـ  )بؿ(الحرؼ 
ثباتو لما بعدىا  .عما قبميا، كا 

 الوصل السببي: -المطمب الثالث
كتندرج ضمنو عبلقات خاصة  جممتيف أك أكثرمكننا مف إدراؾ العبلقة المنطقية بيف يي  

كقد كردت شكاىد  (، الباءكالنتيجة ك السبب، ك يعبر عنو بعناصر مثؿ: )إذف، لذلؾ ،ىكذا
كمف أبرز ما  %(،15.90( مرة؛ أم بنسبة)220( مرة، مف أصؿ )35الكصؿ السببي في )

 يستشيد بو عمى الكصؿ السببي مف شعره ما يأتي:

شعره كتماسكو، كأداة كصؿ تسيـ في ترابط  (الباء)الشاعر عمى د اعتمد لق (:)الباء -أكالن 
، فقد يككف لمتعدية، أك التعميؿ أك د يأتي لكاحدة مف المعاني اآلتيةكحرؼ الباء في العربية ق

 (35اإللصاؽ، أك الظرفية بمعنى )في(، أك التعكيض، كقد كردت في شعر المناصرة حكالي)
 : اآلتية مرة، كمف بعض تمؾ المكاطف

 سأبكسيًؾ، بىٍس تيجي ، يا عٌمتنا النخمةٍ 
 سيؿ البطيخ األشقرفي 

ٍغتيًؾ بالرمؿ األحمر  مىٍرمى

 غىمَّستيًؾ بالزيت كخبز الطابكف
                                                           

 .ّٕمعجـ الطبلب في اإلعراب كاإلمبلء، إميؿ يعقكب، ص (ُ)
 .ْْٓ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ِ)
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 .(0)نىظَّفتيًؾ بالصابكف كممًح الميمكفٍ 

(، غىمَّستيًؾ بالزيت كخبز الطابكف) :تفيد االستعانة، في قكلو -ىنا-ؼ)الباء(إف أداة العط
 (، فيي أداة ربط تكصؿ كتمصقو ببعضو.نىظَّفتيًؾ بالصابكف كممًح الميمكفٍ ككذلؾ في قكلو )

 كانت جفرا أنقى مف ثمج السيؿ
 .(8)تيسندني بأصابعيا، تحميني

يظير التماسؾ النصي في ىذا المقطع الشعرم مف خبلؿ أداة العطؼ )الباء( كالتي تفيد 
 عممية إسناد كحماية المتكمـ )الشاعر(.االستعانة، فجفرا استعانت بأصابعيا في 

ـى العيبل  يا حما
 يا حماـ البركج

 كيؼ حاؿ القرل بعدنا
 .(4)الثمكجبكزمافي تراشقنا 

في ىذا المكطف يحف الشاعر لؤلرض في غربتو، متحدثان عف طفكلتو في بمده فمسطيف 
سفكح جباؿ الخميؿ كالتي كبالتحديد في مدينة الخميؿ، فيك يتذكر الثمكج التي كانت تتساقط عمى 

 كانت ألعابان شيقة بالنسبة لو، فقد كاف يتراشؽ بالثمكج مع أصدقائو مف أبناء جيمو مف بمدتو.

 لماذا ال أقكؿ مباشرةن،
، أك مكاصبلٍت،  دكف كسائؿ نقؿو

 .(3)نكتكم بالتأمؿ، أحيانان بالثمج، كأحيانان بالنار

ؿ الكصؿ السببي في ربط األسماء يظير دكر أداة الكصؿ)الباء( كالتي ىي مف قبي
 ببعضيا،  فمف خبلليا تـ تماسؾ النص كربط الكبلـ ببعضو كتقكية أكصاره.

 لـ ألكثي قميصي بميزلة االختبلؼٍ 
 لـ أكسخ بياضي بحبر النفاؽٍ 

                                                           
 . لقد استخدـ الشاعر ىنا كممة )غمستًؾ(، كىذه الكممة عامية كليست فصيحة.ُّ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ّْ/ُ،  المرجع السابؽ (ِ)
 .ُٓٗ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِْْ/ُ، المرجع نفسو (ْ)



 

163 
 

،  ثـ يعاقبني الفاسدي الكطنيُّ

 ييعاقبني المسخ،

 .(0)بالخمع كالطرد كاالشتياؽٍ 

عمى الباء كأداة كصؿ تسيـ في تمساؾ النص كانسجامو، كفي ىذا  -ىنا–اعتمد الشاعر 
الكصؿ دالالتو كثيرة فيي تكحي ببعد الشاعر كتجنبو عف الخبلفات البسيطة كالتي مف شأنيا 
زعزعة الصؼ الفمسطيني كخمؽ الكراىية بيف األىؿ كاألحباب، كيضيؼ قائبلن " لـ أكسخ بياضي 

كلـ يفكر يكمان في خيانة كطنو كالمنافقيف الذيف باعكا كطنيـ بحبر النفاٍؽ" فيك لـ يخف يكمان 
 كاستغمكا الكطف لمناصب خاصة بيـ.

 : الوصل الزمني -المطمب الرابع
 مثؿ: ،، ك يتحقؽ ذلؾ بفضؿ عناصركىك عبلقة بيف أطركحتي جممتيف متتابعتيف زمنيان 

( مرة، 220ة، مف أصؿ )(مر 23( كلقد كردت شكاىد الكصؿ الزمني في )أخيران  ثـ، بعد ذلؾ،)
 %(، كمف أبرز ما يستشيد بو عمى الكصؿ الزمني مف شعره ما يأتي:10.45أم بنسبة) 

. كىك يختمؼ عف )الفاء( (8))ثـ(: ىك حرؼ عطؼ يفيد الترتيب مع التراخي في الزمف-أكالن 
تمؾ  ( مرة، كمف بعض22فالميمة ىنا أطكؿ كفييا تراًخ، كقد كردت في شعر المناصرة تقريبان)

 المكاطف ما يأتي:

 سيؿ العنب الدابكقيٍ في 
 أرسـ طاقيَّةى إخفاءو ألزكرًؾ،

 .(4)أيكٌحؿي جفنيًؾ ... بمكنيفٍ  ثـ

لقد ربطت أداة العطؼ )ثـ( الفعؿ أكحؿ عمى الفعؿ أرسـ الذم قبمو، كال شؾ أف بيف 
نابت عنو، فكاف الحدثيف أحداثان محذكفة، أخذت زمنان لـ يذكر في النص، كاألداة )ثـ( قد 

 العطؼ بػ)ثـ( مفيدان لمترتيب كالتراخي.

 

                                                           
 .ِّّ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِْٗ/ُالكتاب، سيبكيو،  (ِ)
 .ِّ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ّ)
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، أك تكطئةو، يا سٌيدم ـث  .(0)فاجأني السٌيد، دكف تمييدو

أداة العطؼ)ثـ( في ىذا البيت الشعرم، قد أفادت الترتيب مع التراخي، في الربط بيف 
 لحدثيف زمنان معينان لـالحدث الذم ذيكر بعدىا كاألحداث المتتالية المتعددة قبميا، ككاف ما بيف ا

 ـ اختزاؿ كؿ ذلؾ.ييصرح بو، فمف خبلؿ األداة)ثـ( ت

 كالذم بيننا
ـى كمماته تقاؿ فتكبر   .(8)تركح ث

كشكؿ تعبيرم تنسجـ مع المضمكف الذم تحاكؿ نقمو؛ فيي تدؿ  -ىنا–أداة الربط)ثـ( 
عمى أف تمؾ الكممات التي تقاؿ كتكبر، ال تركح مباشرةن، بعد قكليا ككبرىا؛ كلكف ىناؾ فترة مف 
الزمف تفصؿ بيف الحدثيف، كفي ىذه الفترة قد يحصؿ عدة كقائع كعدة أمكر كعدة اتفاقيات، ىذه 

يا الكاتب في شكؿ تعبيرم كاحد ىك)ثـ( المتراخية، فقكلو: كممات الكقائع التي قد تحصؿ اختزل
تقاؿ فتكبر، الفاء دلت عمى سرعة ًكبر كنمك تمؾ الكممات التي قيمت، كلكف عندما تركح استعاف 

تفيد الترتيب كالتراخي، )ثـ( كحدىا  -ىنا–ي تكحي بمدة أكبر مف الزمف، فيي باألداة )ثـ(، كالت
 دلت عمى ذلؾ.

 لمكشاة جكائزىـٍ تاركان 
 في الجداٍر 

 كقطيع النعاجٍ 
َـّ رنيف الخراجٍ   .(4)يمدحكف اصفرار المعادف، ث

إفَّ  لقد عطؼ جممة ) يمدحكف رنيف الخراج( عمى جممة )يمدحكف اصفرار المعادف(؛ إذٍ 
المدة الزمنية بيف مدحيـ الصفرار المعادف، ثـ انتقاؿ الكشاة لمدحيـ لرنيف الخراج ىي مدة 

 طكيمة نكعان ما، لذا استمـز السياؽ العطؼ بػ)ثـ(.

 أكظـي الغيظ مف أجميا

 أكظـي الغيظ، ثـ أفجرهي في الربيع

                                                           
 .ِْٖ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ُّٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِّّ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
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 .(0)نيزكان في عيكف القطيعٍ 

الصبر  مفثـ بعد فترة ف سككتو لف يطكؿ، أم أف الشاعر سيكظـ الغيظ كسييدأ، كلك
سيثكر كسيغضب مف أجؿ مرياـ )القدس( كسيككف ناران عمى عدكه المحتؿ، حتى ينتصر عمى 

 عدكه، كيعيد مرياـ ألصحابيا الحقيقييف.

 :، كذلؾ في المكاطف اآلتيةفي شعر المناصرة  في حالة كاحدة )أخيران(: كقد كرد-ثانيان 
 .(8)نكل ال يطاؽٍ عرفنا لماذا ال أخيران 

يتمثؿ الكصؿ الزمني في ىذا المكطف الشعرم بػاألداة )أخيران(، كىي تستخدـ الختتاـ 
نيائو.  الكبلـ كا 

إذف تتنكع طرائؽ الكصؿ كاستخداـ كاك العطؼ كغيرىا فتأتي في سياؽ المعاقبة كالتتابع  
تعيض الشاعر عف قد يسكقد تستخدـ أداة العطؼ في ربط الجمؿ أك كصؿ األسطر الشعرية، ك 

كقد ، أدكات العطؼ في القصيدة بػالنقط أك ترؾ مسافة بيف الكممػػة ك األخرل في سياؽ التداعي
، كىذا ما كرد بكثرة في شعر عز الديف المناصرة (4)يستخدـ الفكاصؿ بديبل عف حركؼ العطؼ

 ، كمف بعض تمؾ األمثمة اآلتي:

 جرارىـ، ترشح بماء الصيًؼ،
 كانان دمكيان،قبعاتيـ ترشحي أرج

 .(3)قيمصانيـ الكنعانية، مجدكلةه مف سعؼ التمحميةً 

فيذه الجمؿ متعاقبة كمتتابعة، فاستعمؿ الشاعر فييا الفكاصؿ بكصفيا عبلمات ترقيـ 
 في قكلو: -أيضان –الكاك، كىذا ما حصؿ  بديبلن عف حرؼ العطؼ

 .(5)البندقة، اىترأت، شابٍت، تابتٍ 

، نقاط،   .(3)كعبلماتالعالـ، فكاصؿي

                                                           
 .ِّٕ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ٖٓ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ُّّ، ص فكزم عيسىالنص الشعرم كآليات القراءة،  (ّ)
 .ِْٔ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ْ)
 .ِّٓ/ِ، المرجع السابؽ (ٓ)
 .ِْْ/ُ، المرجع نفسو (ٔ)
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 كيمكف تمخيص تمؾ النتائج في المخطط اآلتي:

 
 كصؿ.( النسب اإلحصائية ألنكاع الُ.ْشكؿ )

 : النتائج والتفسير

 لنا اآلتي:، يتبيف سبؽ مف خبلؿ ما

إف الشاعر عز الديف المناصرة شاعره مقاكـ؛ ينطمؽ في شعره ليعبر مف خبللو عف  .ُ
يعيشيا الفمسطيني حياة الترحاؿ كالبعد القسرم عف الصعاب كالحياة القاسية كالصعبة التي 

الكطف، فاستخدـ الكثير مف أدكات الكصؿ ككظفيا في شعره كالتي مف شأنيا تقكية أجزاء 
أف الكصؿ  الكاضح النص الشعرم لتظير سمسمة ممتحمة في شكؿ بنية كاحدة متكاممة، كمف

 لزمني، ثـ يتبعو الكصؿ العكسي. اإلضافي كاف أكثر حضكران مف غيره، يميو السببي، يميو ا
أداكت العطؼ السابقة تيعد كالنسيج الذم يصنع الشاعر منو رداءه، فيك بمثابة ركابط تربط  .ِ

السابؽ بالبلحؽ ما ينتج عنو نسيج نصي متماسؾ مترابط، ليخرج النص الشعرم بنياية 
 المطاؼ بالصكرة األمثؿ كاألكثر لياقةن.

ربط كما حددىا نحاة النص أك عمماء المغة النصييف مف خبلؿ تتبع مكاطف الكصؿ كال .ّ
كخاصة )ىاليدام كرقية حسف( في شعر عز الديف المناصرة نجد أف ىذه المكاطف متباينة 
في كركدىا، كىي تقكـ بنكع مف التماسؾ كالسبؾ بيف الجمؿ المتتالية، أك بيف الفقرات 

لمؤدية لكظيفة الربط،  كالجدكؿ المتتالية، كذلؾ بفضؿ تكافر جممة مف األدكات النحكية ا

69.55% 

4.10% 

15.90% 

10.45% 

 النسب المئوٌة ألنواع الوصل

الوصلاإلضافي

الوصلالعكسي

الوصلالسببي

الوصلالزمني
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يبيف عدد تكرار كؿ أداة مف أدكات الكصؿ كنسبتيا في العينات المختارة مف شعر  اآلتي
 عز الديف المناصرة.

 النسبة المئكية التكرار حرؼ الكصؿ
 %56.80 125 الكاك
 9.10% 20 الفاء
 %3.20 7 أك

 %15.90 35 الباء
 %10 22 ثـ

 %3.65 8 لكف
 %0.045 1 أـ
 %0.045 1 بؿ

 %0.045 1 أخيران 
 %100 220 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 

 

ييمحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف حرؼ )الكاك( كاف أكثر حضكران، كذلؾ لما تتمتع بو 
 -أيضان -لسياؽ العطؼ ككف عطفيا مطمقان،  ىذه األداة مف حرية في اتخاذ المعنى المناسب

 الحكـ العاطفة بدكر ميـ في ترابط المعطكؼ بالمعطكؼ عميو، مف خبلؿ إشراكيا فيتقكـ الكاك 
اإلعرابي أك المعنى، أيضان أداة الكصؿ )الكاك( ال تقؼ كظيفتيا عمى ربط الكممات كالجمؿ 
نما تعمؿ عمى تكثيؼ الخطاب الشعرم عف طريؽ االختزاؿ كجعمو  بعضيا ببعض فقط، كا 

ؿ كالحشك، ثـ يميو مف حيث الكركد حرؼ )الباء( يميو )ثـ( كباقي متماسكان بعيدان عف التيمي
 أدكات الكصؿ كردت بصكرة أقؿ بكثير كما اتضح سابقان.
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 الفصـــل الخامس

 التماسك المعجمي
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 المبحث األول
 عند المغويين التكرار

 
 وينقسم إلى مطمبين:

 المطمب األول: التكرار.

 في شعر عز الدين المناصرة. المطمب الثاني: التكرار
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 المطمب األول
 التكرار

 

 وينقسم إلى أربعة أقسام:

 القسم األول: التكرار لغًة واصطالحًا.

 القسم الثاني: وظائف التكرار.

 القسم الثالث: أقسام التكرار من حيث قيمتو.

 القسم الرابع: أنواع التكرار.
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 :توطئــــــة

أكلى المغكيكف النصيكف التماسؾ المعجمي اىتمامان خاصان، كميزكا بينو كبيف سائر كسائؿ 
مختمؼ عنيا جميعان، إذ ال يمكف الحديث في يك مف أىـ مظاىر تماسؾ النص، ك التماسؾ، ف

ىذا المظير عف العنصر المفتًرض، كالعنصر المفترىض، كما ىك األمر سابقان، كال عف كسيمة 
 (0)( لمربط بيف عناصر في النص، فيك يقكـ عمى العبلقة المعجمية الخالصة فقطشكمية )نحكية

مف أىـ مظاىر التماسؾ النصي كآلية مف آليات اإلحاالت المفظية التماسؾ المعجمي ىك: "ف
التي تقع بيف مفردات النص، كعمى مستكل البنية السطحية فيو، تعمؿ عمى االلتحاـ بيف أجزائو 

إذ ؛ جممو كقضاياه، مف خبلؿ إحكاـ العبلقات الداللية القريبة كالبعيدة فيومعجميان، كمعاني 
يؤدم ذلؾ إلى تبلـز األحداث، كتعالقيا مف بداية النص حتى آخره؛ مما يحقؽ لمنص 

 .(8)نصيتو"

داخؿ النص مف خبلؿ  )ىاليدام كرقية حسف( بحسب  كيتحقؽ التماسؾ المعجمي
 :(4)اىم ،كسيمتيف

: كىك إعادة ذكر عنصر معجمي أك التعبير عنو بمرادؼ أك باسـ recurrenceالتكرار  .ُ
 جنس، أك بكحدة ذات داللة عامة.

: "تكارد زكج مف الكممات بالفعؿ أك بالقكة؛ نظران إلى ارتباطيما بحكـ collocationالتضاـ  .ِ
 ىذه العبلقة أك تمؾ".

مى مفاىيمو لذا سكؼ يتـ دراسة كؿ مظير كحده، لكي يتمكف الباحث مف التعرؼ ع
 كخصائصو التي تميز بيا.

 القسم األول: التكرار لغًة واصطالحاً 

 : التكرار لغة-أوالً 

ىك الرجكع عمى الشيء، بإعادتو مرة بعد أخرل، أك ترديو، أك رده، أك العطؼ عميو، أك 
رسالو في ثكب جديد بعد فنائو، حيث كرد في لساف العرب:  الكىرُّ : الرجكع ، بعثو، بخمقًو كا 

                                                           
 .ِْينظر: لسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ُ)
انيات النص(، مفبلح بف عبد ا، فاعمية التكرار في رسالة الجد كاليزؿ لمجاحظ )دراسة تحميمية في ضكء لس (ِ)

 .ُِْ /ُ محمد الشاكش، أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية تأسيس نحك النص،. كينظر: ُٕٔص
 .Cohesion in English, p 274-285 . نقبلن عفِٓ-ِْينظر: لسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ّ)
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... كالكىرُّ : كتكراران يقاؿ: كىرَّه ككىرَّ بنفسو ، يتعٌدل كال يتعٌدل ، كالكىرُّ مصدر كىرَّ عميو يىكيرُّ كرِّا 
ككرد في المعجـ الكسيط:  .(0) ...كالكىرَّةي: البعث كتجديد الخمؽ بعد الفناء  الرجكع عمى الشيء،

 .(8)ة: الرجعةكرر الشيء تكريران كتكراران: أعاده مرة بعد أخرل... الكرَّ 

كييبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ أف التكرار تدكر معانيو المغكية حكؿ) الترديد كالرجكع، 
 كاإلعادة(.

 :التكرار اصطالحاً -ثانياً 

 (3)، كقد يطمؽ عميو أحيانان " التكرر"(4)إف مصطمح "التكرار" ىك نفسو مصطمح "التكرير"
 خاصة، كال كبالتالي فالتكرار ييعد ظاىرة مف الظكاىر التي تتسـ بيا المغات عامة، كالعربية

يتحقؽ التكرار عمى مستكل كاحد، بؿ عمى مستكيات متعددة، مثؿ: تكرار الحركؼ كالكممات 
 .(5)كالعبارات كالجمؿ كالفقرات كالقصص كالمكاقؼ كما ىك كاقع في القرآف الكريـ

التي تتطمب إعادة عنصر معجمي، أك  ؿ مف أشكاؿ التماسؾ المعجميكالتكرار ىك شك
، كيطمؽ بعضيـ عمى ىذه (3)كجكد مرادؼ لو، أك شبو مرادؼ، أك عنصرو مطمؽو أك اسـو عاـو 

الكسيمة )اإلحالة التكرارية(، كتتمثؿ في تكرار لفظ أك عدد مف األلفاظ في بداية كؿ جممة مف 
التكرار في ظاىر النص يصنع ترابطان بيف أجزاء النص بشكؿ  ، كىذا(1)جمؿ النص قصد التأكيد

يمكف أف تككف  أك تكرير التكرار بأنو" أية حالة تكرار (ىاليدام كرقية حسف)يعرؼ كاضح، ك 
فالتكرار في عمـ المغة  ،(2)عاما" كممة عامة أك اسمان أك ، ان الكممة نفسيا أك مرادؼ أك شبو مرادف

الحديث يقصد بو تكظيؼ لفظتيف مرجعيما كاحد، فيذا التكرار يعد ضربان مف ضركب اإلحالة 
إلى سابؽ، بمعنى أف الثاني منيما يحيؿ إلى األكؿ، كبذلؾ يحدث السبؾ بينيما، ككذلؾ الجممة 

                                                           
 .ُّٔ-ُّٓلساف العرب، ابف منظكر، ص  (ُ)
 . ِٖٕ/ُ،المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية (ِ)
 .ْٕٔالمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، السجمماسي، ص  (ّ)
 .ِٕينظر: مدخؿ إلى عمـ لغة النص، إلياـ أبك غزالة، كعمي خميؿ حمد، ص  (ْ)
 .ُٕ /ِلنصي بيف النظرية كالتطبيؽ، صبحي الفقي، ينظر: عمـ المغة ا (ٓ)
 .Cohesion in English, p 27نقبلن عف  ِْلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ٔ)
 .ُُٗنسيج النص، األزىر الزناد، ص  (ٕ)
 مف المرجع نفسو. ِّٕككذلؾ ص -ِْص محمد خطابي، ، لسانيات النص (ٖ)
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ة الكارد فييا الطرؼ الثاني أك الفقرة الكارد فييا الطرؼ األكؿ مف طرفي التكرار، كالجممة أك الفقر 
 :كرقية حسف( عمى ذلؾ المثاؿ اآلتي ، كيضرب المؤلفاف )ىاليدام(0)مف طرفي التكرار

Wash and core six cooking apples. Put Them into afire proof dish. 

 .اغسؿ كانزع نكل ست تفاحات. ضعيا في صحف مقاـك لمنار 

إلى ) ست تفاحات ( في الجممة األكلى، كما أنو ال  فالضمير )ىا( في الجممة الثانية يحيؿ
كتشكبلف  الثانية باألكلى يمكف تفسيره إال بالرجكع إلى ما يحيؿ إليو، كبالتالي ترتبط الجممتاف

حالة القبمية كالتي قد قدـ الضمير )ىا( كظيفة اإل جزءان مف نص كاحد. -عمى األقؿ –، أك نصان 
تككف  (Anaphore) ف أشكاؿ اإلحالة؛ فاإلحالة إلى سابؽإلى السبؾ كىك شكؿ مبدكرىا أٌدت 

 إلى مفسر أك عائد نيا إحالة بالعكدة حيف تعكدإعندما تحيؿ إلى عنصر لغكم متقدـ كقيؿ 
(Antécédent)   كمنيا يجرم تعكيض لفظ المفسر الذم كاف مف المفركض أف يظير حيث

 .(8)يرد المضمر، فاإلحالة ىي بناء جديد لمنص

 :وظائف التكرار -القسم الثاني

نما كاف مقصكدان  لـ يكف التكرار ناتجان عف فقر لغكم، كال عف عجز في التعبير، كا 
 متعمدان، جاء ليحمؿ جزءان مف المعنى المراد، كيؤدم كظائؼ عدة، كمنيا:

 :(4) (، ىيـHoeyُُٗٗ)كما أشار إلييا  كظائؼ التكرار

 مختمفة.اإلسياـ في الربط بيف أجزاء النص ال .ُ

 تحديد القضية األساسية في النص بالتأكيد عمى محتكل معيف أك تكرار الكممات المفاتيح. .ِ

 يعٌد مقياسان لمتكازف بيف المعمكمات الجديدة كالقديمة في النص. .ّ
 يعد التكرار أحد العكامؿ التي ترتبط بالقدرة عمى الفيـ. .ْ

 كظائؼ أخرل لمتكرار، كمنيا:  -حسب رأيو-كيذكر الباحث 

 التأكيد عمى أمر )ما(، كاإلشارة إلى أىميتو أك خطكرتو. .ُ

 التشكؽ كالتمذذ بذكر االسـ كتكرار ذكر اسـ المحبكبة. .ِ

                                                           
 .ٕٗص عبد المجيد،  صية، جميؿالبديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات الن (ُ)
 .ٕٗالمرجع نفسو، ص ، كينظر:َُْسعيد حسف بحيرم، ص ، دراسات لغكية تطبيقية بيف البنية كالداللة (ِ)
 .َُٓعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ، ص  (ّ)
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غراء اآلخريف لبللتزاـ بو. .ّ  الترغيب في أمر معيف، كا 
 التحذير مف الكقكع في فعؿ المكرر كالدعكة الجتنابو . .ْ

 تيكيؿ أمر )ما( كبياف عاقبتو. .ٓ
النفس يؤكدكف أف المتحدث إذا كرر أكد فكرة معينة أك مكضكع الباعث النفسي: فعمماء  .ٔ

معيف يشغؿ فكره، كيسيطر عميو، كىذا أمر فطرم، كىذا ما ظير جميان في شعر الكثير مف 
 الشعراء قديمان كحديثان.

 أقسام التكرار من حيث قيمتو: -القسم الثالث
 :(ُ)قسـ الببلغيكف التكرار إلى نكعيف

بو زيادة معنى، كمثؿ ذلؾ  ك ما كاف مستغنى عنو، غير مستفادو في :مذموم معيب -أوالً 
 .لغك كخطؿ مف القكؿ كال قيمة لو؛ بؿ كيزيد النص ركاكةن كضعفان 

كتدعك الحاجة إليو فييا، ككاف  ىك ما كرد في المكاضع التي تقتضيو :مقبول حسن -ثانياً 
لو أثره الحسف في الكبلـ سكاء مف حيث المعاني كاألفكار أك مف حيث المباني كاأللفاظ، أما مف 

فإف ما يستحسف كيقبؿ مف التكرار ما كاف كثيؽ االرتباط بالمعنى إما  ،حيث المعاني كاأللفاظ
ي كاأللفاظ زائو، كأما مف حيث المبانبتأكيده، أك تكضيحو أك تقكيتو، أك استغراؽ تفاصيمو كأج

يعد ركنان أساسيان مف أركاف الرنيف كاالنسجاـ في الشعر، ىذا غير  -أيضان –فإف التكرار المقبكؿ 
ما يضيفو التكرار مف العناية كالدعكة إلى االىتماـ بو كالتنبيو عميو؛ فدكر التكرار راجعه إلى أنو 

 يزيد الشيء المكرر تميزان عف غيره. 

 :أنواع التكرار -قسم الرابعال

لقد تحدث الببلغيكف العرب عف التكرار، كقد قسمو "السجمماسي" في كتابو)المنزع البديع 
 في تجنيس أساليب البديع( إلى نكعيف:

كىي التكرار المفظي)إعادة المفظ( كما في تكرار)أنكـ( في قكلو : المشاكمة-النوع األول
ـٍ  ﴿تعالى: ـٍ أىنَّكي كينتيـٍ تيرىابنا كىًعظىامناأىيىًعديكي ﴾ أىنَّكيـ ًإذىا ًمتُّـٍ كى مٍُّخرىجيكفى

أك بطريؽ التفصيؿ  (8)
ا نىٍقًضًيـ ﴿ كاإلجماؿ، كقكلو تعالى: ـي اأٍلىنًبيىاءى ًبغىٍيًر حىؽٍّ  فىًبمى قىٍتًمًي كيٍفًرًىـ ًبآيىاًت المًَّو كى ـٍ كى يثىاقىيي مّْ

                                                           
 .ٖٕ، أميمة بدر الديف، ص التكرار في الحديث النبكم الشريؼينظر:  (ُ)
 .ّٓمؤمنكف، سكرة ال (ِ)
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ٍمؼه  ـٍ قيميكبينىا غي قىٍكًلًي مىٍييىا ًبكيٍفًرًىـٍ  بىٍؿ طىبىعى  كى ـى  ،فىبلى ييٍؤًمنيكفى ًإالَّ قىًميبلن  ،المَّوي عى ٍريى مىىَٰ مى ـٍ عى قىٍكًلًي ـٍ كى ًبكيٍفًرًى كى
فبظمـ مف الذيف ىادكا  ﴿ ثـ بعد أف عدد كؿ مف ىذه األنكاع مف الظمـ قاؿ: (0)﴾ بيٍيتىاننا عىًظيمنا
 .(8)﴾حرمنا عمييـ

التكرار المعنكم)إعادة المعنى( الذم يشمؿ إيراد المبلئـ كىي  :المناسبة -النوع الثاني
يراد النقيض كالميؿ كالنيار، كاالنجرار كالقكس كالسيـ  . (4)كالشمس كالقمر، كا 

 :(3)، كقسـ عمماء النص أنكاع التكرار كاآلتيتباينت حكؿ أنكاع التكرارثـ تعددت اآلراء ك 

 كالمعنى كالمرجع كاحد، كتكرار المرجع اإلشارم.التكرار التاـ أك المحض: كىك تكرار المفظ  .ُ

 التكرار الجزئي: كىك عبارة عف استعماالت مختمفة عف لمجذر المغكم الكاحد.  .ِ
 تكرار المعنى كالمفظ مختمؼ: كيشمؿ الترادؼ كشبو الترادؼ، كالعبارة المكازية. .ّ

 التكازم: كذلؾ بتكرار البنية التركيبية مع ممئيا بعناصر جديدة. .ْ
تمعب دكران ميمان في جعؿ النص دـ ) ىاليدام كرقية حسف( أربعة أنكاع لمتكرار كقد ق

 :(5)متماسكان، كىي

 .The same wordتكرار نفس الكممة  .ُ

 .Asynonym or near-synonymالترادؼ أك )شبو الترادؼ(  .ِ
 .A superordinate wordالكممة الشاممة  .ّ

 .A general wordالكممة العامة  .ْ

 

                                                           
 .ُٔٓ-ُٓٓسكرة النساء،  (ُ)
 .َُٔسكرة النساء،  (ِ)
 .ْٕٗ-ْٕٔينظر: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، السجمماسي، ص  (ّ)
، كينظر: النص كالخطاب كاإلجراء، َُٕ-َُٔينظر: نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم، أحمد عفيفي، ص  (ْ)

، عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، عزة ُِْ، أصكؿ تحميؿ الخطاب، محمد الشاكش، َّٔ-َّّدم بكجراند، ص
 .َُِشبؿ، ص 

البديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية، جميؿ ك ، َُٔينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ، ص (ٓ)
التماسؾ النصي في ك ، ْٓكالنثر، زاىر بف مرىكف الداكدم، ص  الترابط النصي بيف الشعرك ، ّٖ-ِٖعبد المجيد، ص 

 .ٔٓ-ُٓ، ص صكالحية كريمة ديكاف أغاني الحياة ألبي القاسـ الشابي، دراسة أسمكبية،
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 ويندرج تحتو ثالثة أنواع: نفسيا الكممةتكرار  -أوال

لمعنصر المعجمي، كيعني تكرار الكممات كالجمؿ في النص دكف  التكرار المباشر. أ
تغيير، أك ىك" مكاصمة الحديث عف نفس الشيء بما يعني استمراره عبر النص، كيطمؽ 

 عميو التكرار المعجمي البسيط، كمثالو الذم طرحو )ىاليدام كرقية حسف(:
  سيؿ لمغاية. الصعكد إلى القمة، الصعكدفي  شرعتي 
 -استخداـ المككنات األساسية لمكممة )الجذر الصرفي( ليا :أم ،تكرار جزئي. ب

مثاؿ: )ينفصؿ، انفصاؿ(، )يحكـ، حكـ، حكاـ، حككمة(، كيطمؽ عميو  ،-المشتقات
التكرار المعجمي المركب، حيث يشترؾ عنصراف معجمياف في مكرفيـ معجمي كاحد، 

 كمثالو:
      فمفظة )الصعكد( الثانية ىي إعادة عنصر معجمي، ىذا العنصر المعجمي يتمثؿ بمفظة 

 المعنى كالمبني، كىذا ىك التكرار التاـ )المحض(.)الصعكد( األكلى، كىما تتساكياف في 

 كثيركف جدان. الصاعدكفإلى القمة،  الصعكد شرعتي في 
فكممتا ) الصعكد( ك) الصاعدكف(، ترتداف إلى المصدر)الصعكد( فكمتاىما ترجعاف إلى 

 أصؿ كاحد، كجذر كاحد، كىك ) ص ع د(.
، حيث يتكرر كىك تكرار معجمي غير مقترف بالت ،االشتراك المفظي . ج كرار في المفيـك

نيا متحدة في صكرة استعماؿ كممتيف بمعنييف مختمفيف، فيك الكممات مختمفة المعنى، لك
ـى، اتفاؽ المفظيف، كاختبلؼ المعنييف(، كمثالالنطؽ، أك ىك) كى و: كممة )كٌلى( بمعنى حى

.ك)  كٌلى(: بمعنى ذىىبى
، أك ىك اشتراؾ كممتيف (0)نى دكف المفظ: كيعني تكرار المعالترادف أو شبو الترادف -ثانيا

 تمفكف(، كمثالو: -) ىاتؼكمنزؿ (،  -) بيت:في معنى كاحد، كاختبلفيما في المفظ، مثؿ

شرعتي في الصعكد إلى القمة، التسمؽ سيؿ لمغاية. ىنا قد تكرر معنى )الصعكد( بمفظ 
 مغاير.

                                                           
، كانظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، ِٖالعربية كالمسانيات النصية، جميؿ عبد المجيد، ص  البديع بيف الببلغة (ُ)

 .َُٕعزة شبؿ، ص 
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ىك المعنى الذم يحمؿ عدة أسماء مشتركة فيككف شامبلن ليا، كذلؾ  :الكممة الشاممة -ثالثا
مثؿ األسماء:  الناس، الرجؿ، المرأة، الكلد، الطفؿ. ىذه األسماء يشمميا اسـ )اإلنساف(، كمثالو 

 الذم طرحو )ىاليدام كرقية حسف(:
 شرعتي في الكصكؿ إلى القمة، العمؿ سيؿ لمغاية.

) الصعكد كالنزكؿ كالقراءة كالكتابة...( فيذه : سماء، منيالفظة )العمؿ( اسـ شامؿ لكؿ األ
 األسماء تشترؾ في ككنيا)عمبلن(، فيك األساس المشترؾ لقائمة األعماؿ التي يشمميا باألساس.

يي مجمكعة صغيرة مف شبيية بالكممة الشاممة إلى حد )ما(، ف الكممة العامة: -رابعا
: مثؿ الكممات ،ئؿ لمربط بيف الكممات في النصالكممات ليا إحالة عامة، كتستخدـ ككسا

)قصة، مشكمة، سؤاؿ، فكرة، أمر )ما(، مكاف، شيء، الناس( باإلضافة إلى كممات، مثؿ:)
 .خطاب، كرقة، كتاب(

 إلى ثالثة أقسام:الكممات العامة  (رقية حسنو  ىاليدايويقسم )     

 المرأة، الطفؿ(.االسـ الداؿ عمى اإلنساف، مثؿ: )الناس، الشخص، الرجؿ،  .ُ
 االسـ الداؿ عمى المكاف، مثؿ: )مكاف، مكضع، ناحية، اتجاه(. .ِ

 .(0) االسـ الداؿ عمى حقيقة، مثؿ: )سؤاؿ، فكرة، شيء، أمر، مكضكع( .ّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .َُٖعمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ، ص  (ُ)
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 المطمب الثاني
 التكرار في شعر عز الدين المناصرة

كظؼ التكرار في شعره بصكرة الشاعر قد أف نجد  شعر عز الديف المناصرةإلى  كلجناإذا 
كبيرة كممحكظة، فبل يكاد يخمك بيت في شعره مف التكرار، مما ساىـ في اتساؽ النص، كربط 

يغني المعنى كيرفعو إلى مرتبة األصالة، ذلؾ إف استطاع الشاعر أف يسيطر أجزائو، " فالتكرار 
ال فميس أيسر مف أف يتحك تامةعميو سيطرة  ؿ ىذا التكرار نفسو ، كيستخدمو في مكضعو، كا 

ذا حاكلنا تتبع مكطف التكرار حسب تقسيـ )ىاليدام كرقية  .(0)بالشعر إلى المفظية المبتذلة كا 
( 86حسف( نمحظ أنو قد كرد في العينات المختارة مف شعر عز الديف المناصرة ست كثمانيف)

كشيكعان في شعره، فيك  مرة، كقد استنتجتي بأف التكرار المعجمي التاـ أكثر أنكاع التكرار كركدان 
 الذم يغمب مقارنةن بغيره مف باقي أنكاع التكرار األخرل، كجاءت أنكاع التكرار كاآلتي:

 :  القسم األول: تكرار نفس الكممة )التام(، وأجزائو
نجد ىذا التكرار في الدرجة األكلى في سمـ الحضكر في شعر عز الديف المناصرة، حيث 

المحض مع التكرار الجزئي مع ) ةر المعجمي بأفرعو الثبلثالتكرابمغ استخداـ ىذا النكع مف 
 ( مرة، مكزعةن كما اآلتي:49المشترؾ المفظي( حكالي تسع كأربعيف)

 (.)التام التكرار المعجميأواًل: 

لقد حفؿ شعر المناصرة بالتكرار التاـ، حيث كصؿ مجمكع استعماؿ ىذا الفرع في شعره  
(، كمف أبرز شكاىده في شعر المناصرة %44.18بنسبة ) :مرة؛ أم( 38إلى ثماني كثبلثيف )

 ما يمي:

 الميؿٍ في سٌران  الكردةً سأفكفؾي أٍزرار قميًص 

 ىذا الميؿ كردةي فمييا كالسمكًة، 

 تىٍخجؿٍ كركده الميؿ في 

 تىٍستىؿُّ مخالبىيا، ال تخجؿٍ  كركدي كىناؾ 

 .(8)الميؿفي  الكردةى ـ كاعدتي كػػػ
                                                           

 .ِْٔ – ِّٔص ،نازؾ المبلئكة قضايا الشعر المعاصر، (ُ)
 .ِٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ِ)
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ة )الكردة( في مرات عديدة، كقد جاءت بصيغتيف، ثبلث كرر كمم الشاعر قدأف نجد 
 )اؿ(التعريؼ، كثبلث مرات متجردةن منيا، كىنا يقارف بيف نكعيف مف الكركد، فالكردةػمراتو ب

 يي الحضف الذم ييرب إليو لتناسي الحزف ك األلـاألكلى يقصد بيا محبكبتو الذم يعشقيا، ف
الذم يعيشو، فيذكر طيب صفاتيا، فيتمذذ الشاعر بذكر اسميا كتكراره، كيقارنيا بالكركد األخرل 

 بنات اليكل ذات الطبائع السمبية السيئة.

 الميؿٍ في سأفكفؾي أٍزرار قميًص الكردًة سٌران 
 .(0)الميؿفمييا كالسمكًة، كردةي ىذا 

الحالة النفسية التي يعيشيا الشاعر ى تأكيد عمنمحظ أف الشاعر يكرر كممة )الميؿ(، كىنا 
جعمو يشعر الذم يعيشو مف ضياع كتشريد، مأساكم الكاقع ال عمى الرغـ مف كأممو بمقاء محبكبتو

كممة  -أيضان  –رمز لمصعاب كالضيؽ، ترد  -ىنا–، فالميؿ باليأس ك الخيبة كضياع األحبلـ
ما يدؿ لفظ )الميؿ( عمى المصير  الميؿ في شعره بغزارة، كال يتسع المجاؿ لذكرىا، كغالبان 

المجيكؿ الذم ينتظر اإلنساف الفمسطيني في الشتات أك عمى الرقيب الذم يرقب حركات 
 محبكب جفرا كىك الشاعر.

 .(8)في مكعدىا جفراإف جاءت 
 .(4)أنقى مف ثمج السيؿجفرا كانت 

ٍف لـ يعرٍؼ   فميدفف رٍأسىوٍ  ... جفرامى

 فميشنؽ نىٍفسىوٍ  ...جفرا مف لـ يعشؽ ... 

 جاءت لزيارة بيركت ٍ  جفرا

 .(3) ؟!ند الحاجز، ىؿ صمبكىا في تابكت ؟ع جفرا ىؿ قتمكا

نمحظ أف الشاعر قد أكثر مف ترداد اسـ )جفرا( في قصائده، بؿ حممت )جفرا( أسماء 
بعض القصائد كبعض الدكاكيف، كىك بيذا التكرار يرسخ ىذا الرمز الفمسطيني، كيرتقي بو إلى 

ستكل األسطكرة، كيثبتو في عالـ الكاقع الشعرم، فمـ تكف جفرا مجرد أغنية شعبية يكظفيا م

                                                           
 .ِٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِّ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ّْ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ٗ/ِ، المرجع نفسو (ْ)
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الشاعر في شعره كلكف تكرار ذكرىا مع تحميميا دالالت مختمفة  كتصكيرىا في مكاقع متعددة 
 كأشكاؿ متباينة كتقديميا لممتمقي بأبيى الصكر حقؽ لمشاعر النجاح كالتفكؽ الفني.

 الميؿفي لكردةى كاعدتي ا ـكػػػ

 كىذىبىٍت كاألسناًف البيضاء ـػػػك
 .(0)ًخٍفتي عمييا ـػػػك

يكرر الشاعر األداة )كـ( الخبرية، كالتي تدؿ عمى الكثرة، فمف خبلليا يؤكد لنا عمى 
تكاصمو المستمر مع محبكبتو كأنو لـ ينساىا، كيعرؼ الحالة النفسية التي ىي عمييا في كؿ 

 األحكاؿ.

 بيع إٍف جمجمتٍ كاليناصكتينا 
 عركؽ الصخكرفي 

 أكرؽ العشب فكؽ السفكح

 مثؿ طكفاف نكح صكتينا

 جٌنةه ... كنعيـ

 الجحيـفي كامتداد المظى  صكتينا
 .(8)كاحده عندما ينيمر صكتينا

نجد الشاعر عز الديف المناصرة قد كرر لفظة )صكتنا( في مطمع عدة أبيات مف ىذا 
 إثبات حضكره كدكره الذم ال يتناساه في مقاكمة العدكي يؤكد لنا كالمقطع الشعرم كذلؾ ل

كالدفاع عف أرضو ككطنو المسمكب برفقة جميع أبناء شعبو، فكأنو يقكؿ بالكحدة نزداد قكة 
 كنخيؼ عدكنا كنرىبو.

 سراكيؿ الخمكةفي يتدٌفؽ ناصعان  الماء

 يقيني الترابجذرم، ك  الماءحيث 

، الـ،الع  تكعبلما نقاطه، فكاصؿي

                                                           
 .ِٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ُّٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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 .(0)ترابٍ النياية، ًفي الرغبات ...  فحكلةي 

العبلقة التي  الغرض مف ىذا التكرار تأكيدى لعؿ ك لفظتي )الماء/ التراب(،  ارتكر  نمحظ
تربط الشاعر بكطنو كترابو كمائو، فالماء جذر األرض كاإلنساف ىك جزء مف ىذا التراب، فيك 

 المبلذ  كالممجأ كمكاف العيش بالنسبة لمشاعر. 

 المكت، نطرح لمعاشقيف السبلـٍ  يا طفمة نحف
 .(8)مف نشرب الدمع، قبؿ الطعاـ كبعد الطعاـٍ  نحف

تكرر ذكر ضمير الجماعة المنفصؿ )نحف( في ىذا المقطع الشعرم، كفي بداية كؿ 
 ذلؾ بيت، كيرمز بو إلى اإلنساف الفمسطيني الشجاع الذم يعيش االغتراب كالصعاب، كيظير

بد المريرة إزاء الكاقع الظالـ المست المعاناةك  دحة باآلىات الحزينةجميان مف خبلؿ المفردات الصا
أف يجد منفذان أك خبلصان مف  فيك يشرب الدمع، كيعاني المرارة أشكاالن كألكانان، دكف الذم يعيشو؛

أك  كىذه الركح التشاؤمية لـ تثبط عزيمتو، .ىذا الكاقع المكبكء؛ أك بصيص أمؿو ببزكغ فجرو جديد
ضج باأللـ، كالشككل في  إرادتو القكية؛ إال في بعض الرؤل، كالمكاقؼ الشعرية التيتقمؿ مف 

 .  آىاتو محممة بالحسرة، كالمرارة، كحرقة االغتراب
 ،حمراء حمراءسأناديؾ: 

 مثؿ الشقائؽ نبضي،

 الطكيؿٍ  الطكيؿكأنت الغيابي 

،  تمؾ آثارىـٍ

 .خمفىييـٍ إنني راكض 

 خمفيـٍ ، خمفيـ، خمفيـ

 ىـٍ تمؾ آثار 

 .اخرسي ... إٌنو، إٌنيـٍ 

 ... كالعطكرٍ  دميـٍ إنو 

                                                           
 .ِْْ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ّٓٔ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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 .(0) دميـٍ تمؾ أشكاقيـ ... 

يكظؼ الشاعر التكرار في مفردات عديدة، )حمراء، الطكيؿ، خمفيـ، دميـ( كلعؿ تعدد 
حاالت التكرار في مثؿ ىذا النص الصغير يعمؿ عمى حيكية النص كحركتو كتقمبو،  

ير مف الشحنات الداللية خمفو، ككذلؾ كسيمة جيدة لربط الكبلـ كديناميكيتو، فالتكرار يحمؿ كث
 كتقكية أكصاره. 

 ، حيف يقكؿٍ األخضري أكعدني، ك  األخضري 

 الخضراءٍ يفعؿ، ما قالتو حبيبتيوي 

 جذري األرًض، األخضرك 

 صديؽي الشمس الحمراءٍ 

، األخضري   صكتي الحجر النارمّْ

 كصكتي اآلثارٍ 

 النارٍ  إلىمرساؿي النار  األخضر
 .(8)يكلد حيف يمكت األخضر

في ىذا المقطع الشعرم تكرر لفظة )األخضر(، كاألخضر ىك لكف الطبيعة الجميمة، ىك 
لكف الزيتكف الخميمي الفمسطيني ، ىك رمز السبلـ كالحياة الكريمة، ىذا المكف  يبعث األمؿ 

بناء فمسطيف األكفياء ليا كيجدد الطاقة المستنفذة، يرمز بو الشاعر لكطنو فمسطيف الخضراء كأل
فيفدكنيا بأغمى ما يممككف؛ فاألخضر دائـ الحضكر في ساحات الكغى، كاف بإمكاف الشاعر 
االستغناء عف ذكر المفظة مرات عديدة باستخدامو الضمير كقكلو:)األخضر جذر األرض، كىك 

يرل أف الضمير صكت الحجر النارم، كىك مرساؿ النار إلى النار، كىك يكلد حيف يمكت( لكنو 
 ال يثبت حضكر كيكفي غرض إثبات الفمسطيني الشجاع المقداـ،؛ لذا لجأ إلى تكرار اسمو.

 
 

                                                           
 .ََٓ/ُاصرة، األعماؿ الشعرية، المن (ُ)
 .َُٓ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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  :الجزئيالتكرار -ثانياً 
كىك عبارة عف االستعماالت المختمفة لمجذر المغكم الكاحد، حيث لـ يكتب لو التكظيؼ 

ه ضعيؼ مقارنةن %( كحضكر 6.97بنسبة ) :أم ( مرات؛6في شعر المناصرة إال في ست)
 بالتكرار المحض،  كمف بعض شكاىده التالي:

 .(0)الخاسرة، صيغتي معادلتي الخساراتمف حطاـ 

أنو قد تمت إعادة عنصر معجمي بشيء مف التغيير في الصيغة الصرفية  -ىنا–حظ ييم
عمى سبيؿ التكرار الجزئي، حيث إف داللة كممة )الخسارات( ىي نفسيا داللة كممة )الخاسرة(؛ 
لكنيما تختمفاف في الصيغة الصرفية، فالميزاف الصرفي حاؿ بينيما في الصيغة، لكنيما 

 خسراف(، كأنيما تنتمياف لجذر لغكم كاحد ) خ س ر(.مشتركتاف في أصؿ االشتقاؽ ) ال

ـي مبتيجان، أغرد كالتينة النعيمية  أىي

 أركضي كراء طبكؿ النكاطير كالكاكيات كالجنادب
 بيف أكرقة التراب األزىر،

 كراء شعاع كجييا القمرم أركضي 

 أغازؿي جارتي، كي أيحرقص حبيبتي الكنعانية
 .(8)في الحقكؿ تتراكضالقيس فتنةه المتعالية المكزكنة كمعمقًة امرئ 

يشار مف خبلؿ ما سبؽ إلى أنو تمت إعادة عنصر معجمي مع إجراء بعض التغيير في 
البنية الصرفية لمكممة، فالكممتاف ىما)أركض/تتراكض( فالمعنى بينيما كاحد، كلكف بينيما 

)الركض( كىما تنتمياف اختبلؼ في الصيغة الصرفية، فالكممتاف مشتركتاف في أصؿ االشتقاؽ 
 لجذر لغكم كاحد )ر ؾ ض(.

 :ثالثــًا: االشتراك المفظي
كىك اتفاؽ المفظيف، كاختبلؼ المعنييف، أك ىك اتفاؽ المفظ دكف المعنى، كقد كرد ىذا   

%(، كمف 5.82( مرات فقط، كذلؾ بنسبة )5النكع مف التكرار في شعر المناصرة، خمس )
 :أبرزىا اآلتي

                                                           
 .ِِّ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ْٖ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
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 تأتيتأتي، قد ال 
 مطمكبه مني أف أتحمؿ

 تأتي قد ال تأتي

 مطمكبه مني أال أسأؿ
 .(0)الكردةحتى تأتيني  الكردةسأنتؼي أكراؽ 

عنى  كداللة مف الممحكظ أف الشاعر قدر كرر كممة )الكردة( مرتيف، كلكف لكؿ منيما م
ر شيئان أف يستخدـ التعبير الشعبي، فقد كاف مف عادة الفبلح إذا انتظ -ىنا-معينة، فالشاعر 

 :"تأتي.. قد ال تأتي.." فإذا قاؿ :يقطؼ كردة  ثـ يأخذ في نزع أكراقيا كىك منتظران كيردد قائبلن 
ذا صادؼ أف انتزاع الكردة األخيرة مع  تأتي عند نزعو الكرقة األخيرة تفاءؿ بتحقيؽ ما ينتظر كا 

لعشاؽ يمجأكف إلى ىذه قكلو )ال تأتي( تشاءـ كأيقف أال تحقيؽ لما ينتظر. كغالبان ما كاف ا
 الطريقة عندما يحيط الشؾ بقدـك المحبكبة في المكعد المتفؽ عميو. 

 .(8)الميؿٍ عمى سطح  الميؿفي كـ كاعدتي الكردةى 

في كممة )الميؿ(، فاألكلى يقصد بيا الكقت الذم يقابؿ  -ىنا–المشترؾ المفظي كرد 
 )زمف -ىنا–حسب اتفاقيما، فالميؿ  النيار حيث ينتظر فيو الشاعر محبكبتو متأمبلن لقاءىا

التبلقي(، كالميؿ الثانية ليا عبلقة بكاقع الفمسطيني )النفي كاالحتبلؿ كالتيجير كالمراقبة 
 المستمرة( فيك المصير المجيكؿ الذم قد يمقاه الشاعر كيفجع بو.

 ىذا قمبي منثكره فكؽ الطرقات العرجاءٍ 

 ىذا عكدم،

 سأدندف أنشكدةى سيًؿ مىًجٌدك،

 ،عكدم

 .(4)األخضر فكؽ شفاه الكنعانياتٍ  عكدمىذا 

                                                           
 .َّ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ُّ-َّ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ُّ-َّ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
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لقد كرد االشتراؾ المفظي بيف الكممتيف )عكدم/عكدم(، فياتاف الكممتاف تتشابياف في 
العدد كالشكؿ كالترتيب، كلكنيما تختمفاف مف ناحية الداللة كالمعنى، فكممة )عكدم( األكلى ىي 

تحررم، ككممة )عكدم( الثانية ىي اسـ  بمعنى فعؿ األمر مف عاد يعكد؛ أم رجع ، بمعنى
 لعكد غصف الزيتكف األخضر.

اتفاؽ الكممتيف في المعنى، كاختبلفيما في  -كما عرفناه سابقان -كىك الترادؼ:  -القسـ الثاني
%(، كمف شكاىد 20.93( مرة، كذلؾ بنسبة )18المفظ، حيث كظؼ الترادؼ في ثماني عشرة)

 :الترادؼ في شعر المناصرة ما يأتي

 بقشو لعرس البتكٍؿ؟ نأتي كمف أيف
 .(0)عاصفةن، ضد ىذا الذىكٍؿ؟؟ نجمبي كمف أيف في الثمج، 

ك ) االستدعاء أك التحضير( ( في حقؿ داللي كىنأتي/ نجمبجاءت داللة الكممات )لقد 
–ى كنفس الداللة، كقد كظؼ الشاعر فكممة نأتي كنجمب كممتاف متناكبتاف تعطياف نفس المعن

مثؿ ىذا النكع مف التكرار بعيدان عف التكرار التاـ الذم يبعث الممؿ، كما يضفي تبلحـ  -ىنا
 كتماسؾ ما بيف كممات النص الشعرم.

 الجباؿ التي ال تناـ خيكؿيا 
 يا كرـك المطر

 كالقمر ميرةه لي أنت 

 .(8)المركجفي جامح  فرسه لي أنت 

ع عديدة، فجاء بمفظة )ميرة( مكاض ( فيخيكؿمرادفات لكممة ) المناصرةلقد استعمؿ 
 بمفظة )فرس(، كتعني الحصاف نفسو)ذكر الحصاف(، كالتي تعني أنثى الحصاف، ككذلؾ جاء

فياتاف الكممتاف تندرجاف تحت حيز داللي كاحد تجمعيما كممة )خيكؿ(، كىذا تكراران بصكرة 
 الترادؼ.

 حيف تمر تفاحة الشبؽ

عي  ٌر،في  تتقصَّ  مشيتيا، كالشعر الحي

                                                           
 .ّّٔ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ُْٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
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 .(0)األرداؼ، كإيقاع نثرم تيزٌ 

عي لفظتا ) ف ( كمتاىما تدالف عمى االلتكاء كالتمايؿ كالرقص، فكمتاىما تحمبلتيزٌ / تتقصَّ
تـ عف طريؽ الترادؼ، كابتعد عف التكرار المباشر لمكممة  -ىنا–نفس الحقؿ الداللي، كالتكرار 

الترادؼ يضفي عمى  لنفي الشعكر بالضجر كالممؿ الذم قد يصيب القارئ، كىذا النكع مف
 المحتكل تنكعان، كعمى السياؽ تماسكان كانسجامان. 

 ، كاليٌرةفتتدلعيفحيف أيناًكشيًؾ، 
ٌمانةن ندٌيةغنكجان يا ميرةن  ، يا ري

(8). 

( دلت صفة الميكنة التي تمتاز بيا األنثى، ككممة )غنكجان( _أيضان_ تحمؿ تتدلعيفلفظة )
المفظتاف تحمبلف الداللة نفسيا، لذلؾ نجد الشاعر قد  صفات الدالؿ كالدلع كالميكنة، فياتاف
 استبدؿ بالترادؼ الكممة األكلى بالثانية.

 أستطيعي الغناء ليا في المصاعًب،
 فييا، كمنيا، ليا... أصرخي ، ك أنادمثـ 

 .(4)ثـ تمنح غيرم

(، فكم ا لقد جاء المناصرة بمفظة )أنادم( بعدىا كرر الكممة بكممة ترادفيا، كىي )أصرخي
ىك معمكـ كمتا الكممتيف تحمبلف المعنى نفسو كالداللة نفسيا، فمك قاؿ "ثـ أنادم، كأنادم فييا" 
لخرج عف الكجو األمثؿ كالصكرة األفضؿ كابتعد عف االلتحاـ كالتماسؾ، كلكف جاء بكممتيف 

 تصنفاف في حيز داللي كاحد.

 يا عناكب... تيرع اىرعي
 .(3)تحرقو الشمسيا مريـ، أحضرم طفمؾ حتى ال  ىركلي

الترادؼ مف خبلؿ ذكر الكممتيف ) اىرعي/ ىركلي( كالمتاف  -ىنا–يستخدـ الشاعر 
، فكظؼ الشاعر التكرار تندرجاف ضمف حقؿ داللي كاحد، فكمتاىما تدؿ عمى السرعة كالعجمة

 تجنبان لتكرارىا.  -ىنا–بالترادؼ 
                                                           

 .ِّْ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِّْ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ّْ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
 .ّْ/ِ، المرجع نفسو (ْ)
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 :العامةالتكرار بواسطة االسم الشامل والكممات  -القسم الثالث

االسـ الشامؿ: ىك التكرار الذم يرد بكاسطة كممة شاممة تندرج تحتيا كممة أك كممات أخرل. 
ك الكممات العامة: ىي كممات فييا العمـك كالشمكؿ أكسع بكثير عف الشمكؿ المكجكد في 

( مرة؛ أم بنسبة 19)االسـ الشامؿ(، ككاف حضكرىما في شعر المناصرة حكالي تسع عشرة )
%(، كمف شكاىد التكرار بكاسطة الكممة العامة كاالسـ الشامؿ في شعر المناصرة ما 22.10)

 يأتي:
 .(0)كالسمكة كردة ىذا الميؿ فميا

 .(8)الضاحكة بصدغييا األسنافكـ كذبت ك

ٌنارة تتمكلح اليكاءقمبييرتجؼي   .(4)، مثؿ طيٍعـً صي

 .(3)الساحرات عمى قش العربات نيكدحيف تمر 

 الرمادٌم القيتيوي ساىمان، عند باب السماء
 .(5)حتى األبٍد  الرأسأطرؽ 

سىدٍ ناعمان كالنبيذ العتيؽ، إذا ما سرل في   .(3)الجى

 .(1)قد شققت ككفامٍ 

نمحظ مف خبلؿ الشكاىد السابقة أنيا احتكت عمى عدة كممات، كىذه الكممات ىي) فميا، 
تحت اسـ كاحد، كىك جسـ األسناف، قمبي، نيكد، الرأس، الجسد، كفام( كتندرج جميعيا 

 اإلنساف.

 شكاىد أخرل:

 زرعي ، داسكه بجٌرافاتٍ  األخضري 

                                                           
 .ِٗ/ُالمناصرة،  ،األعماؿ الشعرية (ُ)
 ِٗ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِّْ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِْٓ/ُ، المرجع نفسو (ْ)
 .ْْ/ِ، المرجع نفسو (ٓ)
 .ْْ/ِ، المرجع نفسو (ٔ)
 ِٖٔ/ِ، المرجع نفسو (ٕ)
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 ، قيربانان، أيىديًو إلى اإليؿٍ األحمري 

 حقؿي الممًح، شربناهي عمى المينعرجاتٍ  األبيضي 

 .(0)أضمعنا مف زمفو فاتفي قيره  األسكد

 ،األزرؽي لكي يمر النيؿ الحبشي، النيؿ 
 .(8)القرابيف، مثؿ فتيات األحمرالنيؿ 

 في حالة الطمؽ، سكداءالغمامات 
 .(4)كالعرائش الشقراء ... بيف األفاعي

 البندقةي اىترأت، شابت، تابت،
 .(3)بينيةك  خضراءى كانت 

يكظؼ الشاعر _ىنا_ في شعره كممات عديدة دالة عمى األلكاف، كىي )األخضر، 
األلكاف التي يذكرىا األلكاف التي األحمر، األبيض، األسكد، الشقراء، بنية( كيغمب عمى تمؾ 

يتزيف بيا العمـ الفمسطيني، كالذم يقصد الشاعر مف خبللو بتمسكو بكطنو كالعمؿ دكمان عمى 
 استقبللو.

 كقد الحظنا أفَّ ىناؾ الكثير مف المصاحبات المغكية، كمنيا:

 يؿ، ألفاظ دالة عمى المكاف: ) سيكلي_ جباؿ_ سيؿ مجدك، البحر الميت، الخميؿ، الن
 القاىرة، الثغكر، المفترقات، ركاؽ، مقيى، حارة(. 

 :(نشرب، الطعاـ، نبيذ)  األلفاظ الدالة عمى الطعاـ. 

 :(السيؼ، المنجؿ، الشفرة، الباركد، اإلزميؿ) األلفاظ الدالة عمى السبلح. 
 .)األلفاظ الدالة عمى الكقت:  ) الصباح، الميؿ، الفجر، الزمف، األمس 

 الحيكانات: ) أفعى، الكمب، اليرة، كبشي، صقر، عصفكر، خيكؿ،  األلفاظ الدالة عمى
 فرس، ميرة، الحماـ(.

                                                           
 .ِْٓ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ِْٓ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ِٖ/ِ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِّٓ/ِ، المرجع نفسو (ْ)
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 )األلفاظ الدالة عمى االتجاىات: ) شرقكا، غربكا، شممكا، الجنكب، الشماؿ 
  ،األلفاظ الدالة عمى النبات: ) التكت، عنب، التفاح، البرتقاؿ، كركد، الصبر، النخمة

 البطيخ، الزيتكف، لكز(.
 ( التراب، المدف، الرمؿ، األرض، جباؿ) ظ الدالة عمى األرض:األلفا. 

 :(أمنا، أبي، أخكية، جارتي )  ألفاظ الدالة عمى القرابة. 

 خيص تمؾ النتائج في المخطط اآلتيكيمكف تم: 

 

 ألنكاع التكرار.( النسب اإلحصائية ُ.ٓشكؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.18% 

6.97% 

5.82% 

20.93% 

22.10% 

 النسب المئوٌة للتكرار

التكرارالتام

التكرارالجزئي

المشتركاللفظي

الترادف

االسمالشاملوالكلماتالعامة
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 المبحث الثاني
 التضام

 
 وينقسم إلى مطمبين:

 
 األول: التضام عند المغويين.المطمب 

 
 المطمب الثاني: التضام في شعر عز الدين المناصرة.
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 ولاأل  طمبالم
 لمغويينعند االتضام 

 
 وينقسم إلى قسمين:

 القسم األول: تعريف التضام.

 القسم الثاني: عالقات التضام.
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 تعريف التضام: -القسم األول
كىي الظاىرة المغكية الثانية التي تسيـ في تحقيؽ التماسؾ المعجمي كيطمؽ عميو التبلـز 
العبارم، أك المصاحبة المعجمية، فقد ذكر )ىاليدام كرقية حسف( التضاـ عمى أنو" أداة مف 
أدكات التماسؾ المعجمية، كعرفاه بأنو: "تكارد زكج مف الكممات بالفعؿ أك بالقكة؛ نظران إلى 

 ، فمثاؿ ذلؾ: (0)اطيما بحكـ ىذه العبلقة أك تمؾ"ارتب

-Why This boy wriggle the time? 
-Girls don’t wriggle. 

 ما ليذا الكلد يتمكل في كؿ كقتو كحيف؟ البنات ال تتمكل.
، ليس ليا المرجع الذم لكممة )الكلد( -ىنا–فكممة البنات " الكلد كالبنات" ليسا مترادفيف، 

يتجمى بشكؿ نمطي تبرزه عبلقة  -ىنا–، لكف السبؾ بينيما عبلقة تكرار معجميكمف ثـ ليس 
، فذكر أحدىا يستدعي ثمة أزكاج مف األلفاظ متصاحبة دكمان ف، (8) بيف )الكلد( ك)البنت( ـالتضػػا

 ؛ كمف ثـ يظيراف دكمان معان كىذا يسمى بالمصاحبة المعجمية.ذكر اآلخر

 ام:عالقات التض -القسم الثاني     
 تنقسـ عبلقات التضاـ إلى:

 ،بعضيا (رقية حسفك  ىاليدام)كذكر بيف زكج مف األلفاظ متعددة جدان الرابطة  اتالعبلقإفى 
 :(4) كىي

 ف:قد يككف المفظاحيث ، بجميع درجاتو  Complementarits التبايف .ُ
 . كلد / بنت (Opposites) متضاديفأ.  

  .أحب / أكره (Antonyms ) متخالفيفب. 
 ع.أمر / طا(Convers)  متعاكسيفج. 

 ، مثؿ:(ordered Series ) الدخكؿ في سمسمة مرتبة .ِ

                                                           
 .ِٓلسانيات النص، محمد خطابي، ص  (ُ)
البديع بيف الببلغة العربية ، كينظر:  .Cohesion in English, p 285نقبلن عف : . ِّٖ، ص المرجع السابؽ (ِ)

 .َُٕ، ص جميؿ عبد المجيد، كالمسانيات النصية
 .ِٓ، كانظر: لسانيات النص، محمد خطابي، ص َُٖ-َُٕ، ص لسانيات النص( ّ)
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 .المكاء / العميد الدكالر/ السنت، الثبلثاء / األربعاء ،  .ّ

 السيارة/ الفرامؿ، الصندكؽ/ الغطاء. (Par to whole) الكؿ لمجزء .ْ

 ، الفـ/ الذقف.األنؼ / الرئة :(Part To part) الجزء لمجزء .ٓ

، مثؿ: الكرسي/ الطاكلة، حيث (Genaral Class)دراج في صنؼ عاـاالن .ٔ
  .األمعاء / المعدة تشمميا كممة ىضـتشمميما كممة األثاث،  

كىناؾ عبلقات كليست ىذه ىي العبلقة الكحيدة الرابطة بيف زكج مف الكممات، 
النكتة، ، مثؿ: الضحؾ/ العبلقات الجامعة بيف األزكاج :مثؿ ،أخرل غير ىذه الكممات

الحديقة/ الحرث... كما أف المصاحبة قد تتسع لتشمؿ ما يتجاكز زكجان مف الكممات، 
كىذه المصاحبات المعجمية تيحدث قكة  ،مثؿ: شعر/ أدب/ القارئ/الكاتب/ األسمكب

 .(0)سابكة حيف تبرز في جمؿ متجاكرة

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                                           
، كانظر: عمـ لغة النص النظرية َُٖجميؿ عبد المجيد، ص  البديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية (ُ)

 .َُٗكالتطبيؽ، د. عزة شبؿ، ص 
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 المطمب الثاني
 التضام في شعر عز الدين المناصرة

 
 إلى خمسة أقسام:وينقسم 

 القسم األول: عالقة التضاد والتعارض.
 

 القسم الثاني: عالقة المشترك العام.
 

 القسم الثالث: الدخول في سمسمة مرتبة.
 

 القسم الرابع: عالقة الجزء بالكل.
 

 القسم الخامس: عالقة الكل بالجزء.
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 المناصرة.شعر عز الدين  ودوره في تماسك النص فيالتضام 
بارزة  فيذه العبلقةكعبلقة التضاد كمتنكعة،  شعر المناصرة كثيرةه أشكاؿ التضاـ في إف 

ككف التضاد  ،بقكة إذ فاقت ىذه العبلقة بقية العبلقات في إيراد المفردات المصاحبة شعره؛في 
تي ، ثـ يأفي اإلفصاح كتكضيح المعاني فبضدىا تتبٌيف المعاني ىاكأبرز  مف أىـ العبلقات

كتمؾ  كغيرىا، عبلقة المشترؾ العاـ أك ما يسمى بعبلقة االندراج في صنؼ عاـبعدىا، 
العبلقات الرابطة بيف األزكاج المصاحبة في شعر عز الديف المناصرة، قد أدت دكرىا الميـ في 
تحقيؽ ترابط النص كاتساقو كانسجامو، كقد كردت عبلقات التضاـ في مكاطف كثيرة مف شعر 

 كمف بعض تمؾ الحاالت اآلتي: المناصرة،

ككاف حضكرىا أكثر مف غيرىا مف عبلقات  :عالقة التضاد والتعارض -القسم األول
 التضاـ، فقد كردت في شكاىد كثيرة، مف أبرزىا:

 أكظـ الغيظ مف أجميا
 في الربيع أفٌجرهي الغيظ، ثـ أكظـ 

 .(0)نيزكان في عيكف القطيٍع 

أكظـ/ أفجر( فتـ كجكد الكممة ككجكد )المفرداتنبلحظ كيؼ استدعت العبلقة بيف 
النقيض ليا في المقطع الشعرم نفسو، كقد كاف لذلؾ أثره في شد النسيج النصي، كارتباط 

 العبلقات كتحقيؽ اتساؽ النص.

 المغني عطشكانت إذا 
، أشربٍتوي   نبيذىا كنشيدىا األبدمَّ

 ال تعشؽ سكاىا

 .(8)أييا المطركدي في ليؿ الحريؽٍ 

لقد كرد ىنا المفردات ) عطش/ أشربتو( فياتيف الكممتيف متناقضتيف فكجكد الكممة األكلى 
كقد كاف لذلؾ أثره في شدّْ النسيج النصي كارتباط استدعى كجكد ما يناقضيا في النص نفسو، 

 .العبلقات كتحقيؽ اتساؽ النص

                                                           
 .ِّٕ/ِاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .ْْٓ/ِ، المرجع السابؽ (ِ)
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العبلقة ، كىي ؼ عاـبعبلقة االندراج في صن كتسمى :المشترك العامعالقة  -القسم الثاني
سيامياكاف ليا حضكرىا انية مف حيث كركدىا، بعد عبلقة التضاد كىذه العبلقة  الث  كدكرىا كا 

 ، كمف شكاىدىا في شعر المناصرة:في تماسؾ النص
 .(0)تحصدهي بالشفرًة كالسيًؼ، كبالمنجؿٍ 

فالكممات ) الشفرة/ السيؼ/ المنجؿ( بينيا عبلقة اشتماؿ مشترؾ تندرج جميعيا ضمف 
 أدكات القتاؿ. 

مىًجٌدك سيؿً سأدندف أنشكدةى 
(8). 

 .(4)كنعاف غابةأخشابان مف 

 غير حميداف...الساحة  ال يبقى في
 .(3)غير حجارتو... كأنا الكادمال يبقى في 

الكممات )سيؿ/ غابة/ الساحة/ الكادم( أيضان بينيما عبلقة اشتماؿ، فجميع ىذه األسماء 
 تندرج ضمف ) األماكف(.

كاف ليا دكر في تماسؾ النص مف خبلؿ الصكرة  :الدخول في سمسمة مرتبة -القسم الثالث
تمؾ  المنطقية التي ينتظـ بيا الكبلـ، حيث كردت عدة شكاىد في شعر المناصرة، كمف بعض

 الشكاىد التالي:

، كما الريح،  غير أني صرختي
 حيف تقابؿي أبناءىىا الغائبيف

 كاف كٌفي، كقمبي، عمى جرحيـٍ 

 الخامسةالجكلة إنيا 
 .(5)السادسةالجكلة إنيا 

                                                           
 .ِٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة،  (ُ)
 .َّ/ُ، المرجع السابؽ (ِ)
 .ُّ/ُ، المرجع نفسو (ّ)
 .ِّٓ/ِ، المرجع نفسو (ْ)
 .ْٗٗ/ُ، المرجع نفسو (ٓ)
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فالكممات )الخامسة/السادسة( تسير في نظاـ كنسؽ معيف كفؽ سمسمة منطقية مرتبة، ىي 
 نظاـ األعداد، كتكظيفيا يزيد النص منطقيةن كتماسكان. 

 .(0)يمكتحيف  يكلدي  األخضر

فالكممات )يكلد/ يمكت( تسير حسب النظاـ المألكؼ في الحياة، فالكائف الحي بشكؿ عاـ 
 مف الدىر ثـ يمكت، كىذه سمسمة طبيعية مستمرة. يكلد كيعيش حينان معينان 

كاف حضكرىا متكاضعان مقارنةن بغيرىا، بحيث أسفر  :عالقة الجزء بالكل -القسم الرابع
 شعر المناصرة،كقد عممت ىذه العبلقة عمى تصاحب المفردات في عف نتيجة ضئيمة ، 

 ككاف ليا أثرىا في التماسؾ النصي، كمف األمثمة عمى ذلؾ :

 الكردًة سران في الميؿ قميص  أزرارسأفكفؾي 
 .(8)فميا كالسمكة كردةي ىذا الميؿ

المفردات فيما بينيا بعبلقة الجزء مف الكؿ، فكممتي )أزرار/قميص( عبلقة  -ىنا–ترتبط 
جزء مف كؿ، فاألزرار جزء مف الكؿ كىك القميص، كلعؿ الفعؿ )فكفؾ( يكحي بالتدرج كاألمؿ 

 بره كعنائو كاشتياقو ليا.بكصكؿ محبكبتو بعد ص

 حيف أغكصي بقاع البحر الميت، أستخرجي آثامي،
 كأعمقيا،

 .(4)الكليافٍ  القمرعمى حبؿ  الميؿ أنشرىا في

بينيا بعبلقة الجزء مف الكؿ، فالثنائية  ماالبيت مفردات ترتبط في ذالقد جاء في ى
 ىذا التركيب عمى ؿَّ د دى كق ، ككف القمر جزء مف الميؿ،ؿ( ىي عبلقة جزء مف الكالقمر)الميؿ/

نية الشاعر بالخركج مف كاقع اليمكـ كمف الضيؽ يريد أف يستخرج ىمكمو يذيبيا في ماء 
 البحر، كيعيش لحظات بعيدة عف الصعاب كما يؤكد ذلؾ المقطع الشعرم الذم يعقبو.

                                                           
 .َُٓ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة، (ُ)
 .ِٗ/ُ، المرجع السابؽ(ِ)
 .ِّْ/ِ، المرجع نفسو(ّ)
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في شكاىد قميمة في شعر  -أيضأ–كردت  :عالقة الكل لمجزء -القسم الخامس
ككاف ليا أثرىا  شعره،عمى تصاحب المفردات في  -أيضان –ىذه العبلقة المناصرة، عممت 

 في التماسؾ النصي، كمف األمثمة عمى ذلؾ :

 سران في الميؿ الكردةً سأفكفؾي أزرار قميص 
 .(0)كالسمكة كردةي ىذا الميؿ فميا

الكؿ لمجزء، فقد ذكر الشاعر في لقد جاء في ىذيف البيت مفردات ترتبط في بينيا بعبلقة 
البيت األكؿ لفظة )الكردة(، كالتي يقصد بيا محبكبتو، ثـ يذكر جزء منيا، ككف الفـ جزء مف 

 المحبكبة، كقد دؿَّ ىذا التركيب عمى إظيار الشاعر لجماؿ محبكبتو كذكر طيب صفاتيا.
 .(8)ا، ال تخجؿٍ مخالبىيتىٍستىؿُّ  كركدي كىناؾ 

كرد في ىذا البيت مفردات ترتبط فيما بينيا بعبلقة الكؿ لمجزء، فالكممتاف) كركد/ مخالب( 
مف  -ىنا– ىي عبلقة كؿ مف جزء، فالمخالب جزء مف تمؾ الكركد، كلعؿ الشاعر يقصد بالكركد

حقيقة األمر، فيي كالكحكش  يظير بالمظاىر الحسنة كالصفات الطيبة، كلكنيا ليست كذلؾ في
 التي ليا مخالب كتجرح كتضر غيرىا.

 من خالل ما سبق نخمص إلى اآلتي: 

إف الشاعر عز الديف المناصرة لجأ إلى التكرار كثيران، كلكف ىذا التكرار لـ ييًخؿ بناء      
أيضان في تشكيؿ القصيدة كنسج صكرىا،  رة الشعرية بؿ أسيـ إسيامان كاضحان القصيدة أك الصك 

نما قد جاء تكراره عف كعي كقصد، فالشاعر يدرؾ كيعرؼ أىمية  لـ يكف عبثيان أك عشكائيان، كا 
التكرار كدكره في القصيدة الحديثة كيعمـ األثر النفسي الذم يخمفو ىذا األسمكب في نفسية 
 المتمقي، فمعجمية الشاعر في شعره قد تجمت بصكرة مكثفة مف خبلؿ تكظيفو معيارم التكرار
كالتضاـ، حيث اكتسبت ألفاظ شعره ككحداتو المختمفة ترابطان معجميان كاتساقان نصيان بفضؿ تمؾ 
الظكاىر النصية، فكجكد ىذه الظكاىر ينـ عف سبؾ متقف رصيف فمقد استطاع الشاعر أف يجعؿ 
طالة كممؿ، كاستطاع أف يجعؿ مف  التكرار عنصر تماسؾ بدؿ أف يككف عنصر حشك كا 

جمية عناصر التحاـ كتضاـ بدؿ أف تككف عناصر دالة عمى ركاكة األسمكب أك العبلقات المع
 تكمؼ الربط بيف أجزاء النص الشعرم. 

                                                           
 .ِٗ/ُاألعماؿ الشعرية، المناصرة، (ُ)
 .ِٗ/ُ، المرجع السابؽ(ِ)
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 ةـــــــــــــالخاتم

ما جاءت ذكر كشرح كتفصيؿ كالتي كاف اليدؼ منيا  ،بعد رحمة البحث الٌطكيمة كالميمتعة
مف  معاصر فمسطيني عربي شعرو عمى  أداكت االتساؽ النصيتطبيؽ  ثـبو لسانيات الٌنص 

إلى مجمكعة  -بفضؿ ا- فتكصؿ البحثأجؿ الكشؼ عف الكسائؿ التي أسيمت في تماسكو، 
 :تيةج يمكف تمخيصيا في النقاط اآلمف النتائ

 عمـك ك ، النقدك ، )الببلغة القديـ إفَّ إجراءات لسانيات الٌنص لـ تكف غائبة عف تراثنا العربي
ؿ إبراز كيفية أجفاجتيدكا مف  ،في إرساء قكاعد لسانيات النصفقد ساىـ القدماء  ،القرآف(

ككاف ليـ مف النص القرآني الحظ الكافر، كالدليؿ عمى  تماسؾ الٌنصكص مف شعر كنثر،
غير أنو لـ تكف لدييـ نظرية كاممة قائمة  ىذا تمؾ المصطمحات التي كظفكىا مف منجزاتيـ،

 لكف جيكدىـ تستحؽ التقدير . ،بذاتيا في معالجة النصكص

 حيث قامكا بكضع نظرية مف أجؿ إثبات  ،تـ إرساء قكاعد لسانيات الٌنص لدل الغربييف
 نصية نص ما.

 مف خبلؿ دراسات نصية  ىذا التطكر المغكم،الحديث  الباحثكف العرب في العصر ساير
 .متنكعة ترجمة كتأليفان 

  نسجاـ(،أىـ مظاىر لسانيات الٌنص فاالتساؽ ييتـ التماسؾ الٌنصي بشقيو )االتساؽ كاال عدُّ يي
بالعبلقات السطحية )نحكية كمعجمية(، أما االنسجاـ فييتـ بالعبلقات الداللية الكامنة داخؿ 

 الٌنصكص.
  اإلحالة، كاالستبداؿ،  :شعر المناصرةلقد أسيمت أدكات عدة في التماسؾ الشكمي في

 (.)التكرار، كالتضاـكالحذؼ، كالكصؿ، كاالتساؽ المعجمي 
 مجاالن أكسع مما شغمتو اإلحالة  كص المناصرةشغمت اإلحالة النصية الداخمية في نص

مف  كصكىذا التنكع في األدكات اإلحالية قد ساىـ في تشكيؿ المعنى الكمي لمنص ،المقامية
 يا كانسجاميا.خبلؿ تمكضعيا داخمو، مما أدل إلى اتساق

  كظيفة اختزالية، كاالقتصاد في استعماؿ العناصر المغكية  رةشعر المناصأدل االستبداؿ في
 .يا، رغـ قٌمتوئكربط أجزا ائدمما ساىـ في اتساؽ القص كتجٌنب التكرار،

  كتقكية المعاني سكاء  ساىـ في تحقيؽ االتساؽ،مما  شعر المناصرةتعدد أنكاع الحذؼ في
ج المتمقي إلى مؿء الفراغات كذلؾ مف خبلؿ استدرا في البيت الكاحد أك القصيدة كٌميا،
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عف غيره مف أنكاع  أكثر حضكران  الفعميكقد الحظنا أف الحذؼ  ،بحسب فيمو لداللة النص
 الحذؼ.

  بيف ائد كذلؾ بالربط لمقص قكيان  أعطى اتساقان  شعر المناصرةإف الكصؿ بأدكاتو الحاضرة في
 المؤدية لكظيفة الربط،بفضؿ تكافر جممة مف األدكات النحكية ء كؿ سطر شعرم، أجزا

ككاف لحرؼ العطؼ "الكاك"  حيث تـ الربط بيف أغمب عناصر الجممة كبيف الجمؿ المتتالية،
 الحضكر األقكل.

 ،كظيفة  كما قاـ بكظائؼ متنكعة منيا: أضفى التكرار عمى شعر المناصرة تكثيفان دالليان
 غير ذلؾ.ك  التأكيد كظيفة التنبيو ككظيفة االستمرارية

قابؿ لمتحميؿ المساني كغيره مف  شعر المناصرةؿ ىذه النتائج، تبٌيف أٌف كمف خبل
الٌنصكص الغربية التي تناكلتيا لسانيات الٌنص في منبعيا، كما أكضحت الدراسة الكيفية التي 

ساىمت في قد أٌف أدكات االتساؽ ك  ،تطبيقيا عمى بعض عينات مف شعرهترابطت مف خبلليا 
 شعره كترابطو.تماسؾ 

كأف يككف بحثي  ،كتطبيؽ أسأؿ ا أف أككف قد كفقت فيما ذىبت إليو مف تحميؿ خيران أك 
 ف كفقنا فبعكف ا،إأٌف ىذا ما أمكننا الكصكؿ إليو فك  العربية يستفيد منو غيرم، مكتبةإضافة لم

، كالحمد  الذم بنعمتو تتـ نسأؿ أف يسٌدد خطانا إلى ما فيو الخير كالصبلح كاف أخطانا
 صالحات .ال

 التوصيات:
 صرؼ االتجاىات إلى دراسة ىذا المجاؿ المغكم الحديث. .ُ
لما يحتكيو مف جكانب إبداعية مف النكاحي الصرفية دراسة شعر المناصرة االىتماـ ب .ِ

 كالنحكية.
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ.

منشكرة(  معمكؼ، )رسالة ماجستير غيراالتساؽ كاالنسجاـ في ركاية سمرقند ألميف  -ُ
 .ََِٗ الجزائر، قسنطينة، ، جامعة منتكرم،لمياء شنكؼ

بك بكر )رسالة ماجستير غير منشكرة(  االتساؽ كاالنسجاـ في شعر إبراىيـ ناجي، -ِ
 .ََِٔ الجزائر، نصبة، جامعة محمد خيضر بسكرة،

، بحث القيرآني، نائؿ إسماعيؿ اإلحالة بالضمائر كدكرىا في تحقيؽ الترابط في النَّص -ّ
 .َُِّ (،ُ)عُّمج غزة فمسطيف،مقدـ لمجمة جامعة األزىر ب

 COHEION INاإلحالة دراسة نظرية مع ترجمة الفصميف األكؿ كالثاني مف كتاب)  -ْ
ENGLISH ،)شريفة غير منشكرة( رسالة ماجستير)( لػ) ىاليدام كرقية حسف ،

 .ََِٔ الجزائر، بمحكت، جامعة الجزائر،
 . ََِٓاإلحالة في نحك النص، أحمد عفيفي، القاىرة، كمية دار العمكـ،  -ٓ
أساس الببلغة، أبك القاسـ جار ا محمكد بف عمر بف أحمد الزمخشرم، تحقيؽ:  -ٔ

 .ُٖٗٗ-ُِٗٗ، ُ، طدار الكتب العممية بيركت، لبناف، محمد باسؿ السكد،
ليبيا،  د السبلـ المسدم،األسمكبية كاألسمكب، نحك بديؿ ألنسي في نقد األدب، د.عب -ٕ

 .ُٕٕٗالدار العربية لمكتاب،  تكنس،
المؤسسة  بيركت، األسمكبية كنظرية النص، دراسات كبحكث، نقد، إبراىيـ خميؿ، -ٖ

 .ُٕٗٗ، ُالعربية لمدراسات كالنشر، ط
أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية تأسيس نحك النص، محمد الشاكش،   -ٗ

 .ََُِ، المؤسسة العربية لمتكزيع، منكبةتكنس، مكتبة اآلداب المغربي، جامعة 
ار المعارؼ، د القاىرة، إعجاز القرآف، أبك بكر الباقبلني، تحقيؽ السيد: أحمد صقر، -َُ

 ـ.ُُٕٗ، ّط
 .ََِٔ، ُطدار مجدالكم لمنشر، عماف، األعماؿ الشعرية، عز الديف المناصرة،  -ُُ
 ح الديف،أيقكنة فمسطيف الشعرية، قراءات في شعر عز الديف المناصرة، بناف صبل -ُِ

 .(دت) .الصايؿ لمنشر كالتكزيع عماف، األردف،



 

202 
 

اإلسكندرية،  عبد المجيد،ة العربية كالمسانيات النصية، جميؿ البديع بيف الببلغ -ُّ
 .ُٖٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب،  مصر،

البرىاف في عمكـ القرآف، بدر الديف محمد بف عبدا الزركشي، تحقيؽ: أبك الفضؿ  -ُْ
 .ََِٔدار الحديث،  القاىرة، مصر، الدمياطي،

 .ُِٗٗ، الككيت، عالـ المعرفة، صبلح فضؿ، ببلغة الخطاب كعمـ النص -ُٓ
عماف، األردف،  ديف المناصرة، محمد يكنس عمرك،بنية النص في شعر عز ال -ُٔ

 .َُِٕ، ُكالتكزيع، طالصايؿ لمنشر 
، بيركت، دار البياف كالتبييف، عمرك بف بحر الجاحظ، تحقيؽ: حسف السندكبي -ُٕ

 ، د ت.الفكر
تاج العركس مف جكاىر القامكس، محب الديف أبي فيض السيد محمد مرتضى  -ُٖ

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دط، بيركت، الزبيدم، تحقيؽ: عمي جيرم، 
 ـ.ََِٓ

 ، أبي اإلصبع المصرم،في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف تحرير التحبير -ُٗ
 نسخة إلكتركنية. .ُط القاىرة،  تحقيؽ: حنفي شرؼ،

تحميؿ الخطاب، جمياف براكف كجكرج يكؿ، ترجمة كتعميؽ: محمد الزليطني كمنير  -َِ
 .ُٕٗٗمنشكرات جامعة الممؾ سعكد،  ، السعكدية التريكي،

دار جرير عماف، األردف، الترابط النصي بيف الشعر كالنثر، زاىر مرىكف الداكدم،  -ُِ
 .ََُِ، ُطلمنشر كالتكزيع، 

دراسة في المعاىدات النبكية، سالـ محمد  -الترابط النصي في الخطاب السياسي -ِِ
 .ُُٓ،ص ََِٓ، ُبيت الغشاـ لمنشر كالترجمة، ط عماف، المنظرم،

)رسالة ماجستير غير الترابط النصي في ركاية النداء الخالد لنجيب كيبلني،  -ِّ
 .ىػَُّْ السعكدية، عيدة مسبؿ العمرم، جامعة الممؾ سعكد،منشكرة(، 

بيف النص المكتكب كالنص المنطكؽ، محمد إسماعيؿ بصؿ، بحث  التراكـ العبلماتي -ِْ
منشكر في مجمة المعرفة، تصدرىا كزارة الثقافة السكرية، السنة الثالثة كالثبلثكف، 

 ، نسخة إلكتركنية.ٔٔ،  صُْٗٗ، َّٕالعدد 
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 ِٔالتكرار في الحديث النبكم الشريؼ، أميمة بدر الديف، مجمة جامعة دمشؽ، مج -ِٓ
 .ََُِ، (ِ+ُ)ع

بختي  ) رسالة ماجستير غير منشكرة( التماسؾ النصي في الخطاب الشعرم القديـ -ِٔ
 .َُِٕجامعة كىراف، الجزائر،  بكعمامة،

شيمة عبد الرازؽ  التماسؾ النصي في المثؿ القرآني)رسالة ماجستير غير منشكرة(، -ِٕ
 .َُُِنادر، جامعة صبلح الديف، العراؽ، 

عطاء السكندرم)رسالة ماجستير غير منشكرة(، ي في بنية حكـ ابف التماسؾ النص -ِٖ
 .ََُِ، األردف، جامعة آؿ البيت ،محمد محاسنة

)رسالة  التماسؾ النصي في ديكاف أغاني الحياة ألبي القاسـ الشابي، دراسة أسمكبية، -ِٗ
 الجزائر، باتنو، ،، جامعة الحاج لخضرماجستير غير منشكرة(، كريمة صكالحية

َُُِ. 
، محمد )رسالة ماجستير غير منشكرة(خبلؿ اإلحالة كالحذؼالتماسؾ النصي مف  -َّ

 .َُِٓ الجزائر، األميف مصدؽ، جامعة الحاج لخضر باتنة،
الدار  القاىرة، تيذيب المغة، محمد األزىرم، تحقيؽ: أحمد عبد العميـ البردكني، -ُّ

 ت.المصرية لمتأليؼ كالترجمة، د
الصايؿ  عماف، األردف، رة،تكقيعات عز الديف المناصرة، محمد عز الديف المناص -ِّ

 .َُِّ، كزيعلمنشر كالت
الركاشدة، مجمة دراسات الجامعة  الكقت، قصيدة في كاالنسجاـ االتساؽ ثنائية -ّّ

 .ََِّ، (ّ)عَّاألردنية، مج
المكاف في شعر عز الديف المناصرة)رسالة ماجستير غير منشكرة(، جمالية الزماف ك  -ّْ

 .َُِِ الجزائر،تممساف،  جامعة أبي بكر بمقايدربيب كتيبة، 
 بيركت، لبناف، الجنى الداني في حركؼ المعاني، المرادم، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، -ّٓ

 .ُِٗٗ، ُدار الكتب العممية، ط
راءات القرآنية في تفسير الطبرم،) رسالة ماجستير غير منشكرة(، الحذؼ في الق -ّٔ

 .ََِٖ، جامعة مؤتة، ماجد الخكالدة
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رسالة ماجستير غير منشكرة،   القرآني قصة مكسى عميو السبلـ،الحذؼ في القصص  -ّٕ
 .َُِٓ، جامعة قاصدم مرباح، الجزائر، نكرة طبشي

ّٖ- ، ر غريب لمطباعة دا القاىرة، الحذؼ كالتقدير في النحك العربي، عمي أبك المكاـر
 .ََِٖ، د ط، كالنشر كالتكزيع

ثماف إبراىيـ يحيى الحذؼ كدكره في تماسؾ النص كداللتو في شعر المجذكب، ع -ّٗ
، (ْ)عُٓإدريس، مجمة الجامعة اإلسبلمية، جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا، مج 

َُِْ. 
الييئة  القاىرة، الخصائص، أبك الفتح عثماف بف جني، تحقيؽ: محمد عمي النجار، -َْ

 .ُٗٗٗة لمكتاب، المصرية العام
، القاىرة، سعيد حسف بحيرمالبنية كالداللة، دراسات لغكية تطبيقية في العبلقة بيف  -ُْ

 ـ.ََِٓ-ىػػُِْٔ، ُط، مكتبة اآلدابمصر، 
ت )رسالة دكتكراة غير دراسة لغكية لصكر التماسؾ النصي في لغتي الجاحظ كالزيا -ِْ

 .ُٔٗٗمصطفى صبلح قطب، جامعة القاىرة، القاىرة، مصر،  منشكرة(
يؽ محمكد دالئؿ اإلعجاز، أبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني، تحق -ّْ

 .ـُِٗٗ، ّمكتبة المدني بالقاىرة، دار المدني بجدة، طالقاىرة، شاكر، 
بف أكس، فسر ألفاظو المغكية: محيي الديف الخياط،  ديكاف أبي تماـ الطائي، حبيب -ْْ

 .الناشر: محمد جماؿ، د ت
ديكاف عبد ا بف قيس الرقيات، عبد ا الرقيات، تحقيؽ كشرح: محمد يكسؼ نجـ،  -ْٓ

 .دار صادر، دط، دتبيركت، 
: أحمد شاكر، مصر، مطبعة مصطفى الرسالة، محمد بف إدريس الشافعي، تحقيؽ -ْٔ

 .ُّٖٗ، ُالبابي الحمبي، ط
)رسالة دكتكراة غير  بيف الشكميف المنطكؽ كالمكتكب لعربية المعاصرةالسبؾ في ا -ْٕ

 .ََِٖر، ، القاىرة، مصمعيد البحكث كالدراسات العربية ،منشكرة( محمد أبك غفرة
شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب، رضي الديف االستراباذم، تحقيؽ: عبد العاؿ  -ْٖ

 ،  ـ.َََِ، ُعالـ الكتب، طالقاىرة، سالـ مكـر



 

205 
 

 )د ت(. ، لبناف.شرح المفصؿ، مكفؽ الديف ابف يعيش، عالـ الكتب، بيركت -ْٗ
حقيؽ: الجكىرم، ت الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد -َٓ

 .ََِٗداري الحديث، مصر،  القاىرة، محمد محمد تامر،
صحيح البخارم، محمد بف إسماعيؿ البخارم، تحقيؽ: محمد زىير الناصر، دار  -ُٓ

 ق.ُِِْ، ُطكؽ النجاة، ط
الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ االعجاز، يحي بف حمزة العمكم،  -ِٓ

 .ُٓٗٗ، ُط ،شاىيف، بيركت، دار الكتب العممية مراجعة عبد السبلـ
الدار  اإلسكندرية، مصر، ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم، طاىر سميماف حمكدة، -ّٓ

 .ُٖٗٗ ،(دط) ،جامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيعال
مكتبة مصر، ظكاىر تركيبية في مقابسات أبي حياف التكحيدم، سعيد حسف بحيرم،  -ْٓ

 .ُٓٗٗ، (دط)مصرية، الاألنجمك 
 ،ُ، طماؿ الشعرية، عز الديف المناصرة، عماف، األردف، دار مجدالكم لمنشراألع -ٓٓ

ََِٔ. 
عز الديف  شاعرية التاريخ كاألمكنة، حكارات مع الشاعر عز الديف المناصرة، -ٔٓ

 .َََِ، ُالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، األردف، ط المناصرة،
عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ_ الخطابة النبكية نمكذجان، نادية رمضاف  -ٕٓ

 غير منشكرة(. رسالة ماجستير)النجار، ، 
السعكدية، عمـ المغة ك الدراسات األدبية، برند شبمنر، ترجمة محمكد جاد الرب،  -ٖٓ

 .جامعة الممؾ سعكد الريػاض، د.ط
دار الثقة  مكة المكرمة، السعكدية،عمـ النص كنظرية الترجمة، يكسؼ نكر عكض،  -ٗٓ

 ـ(.ُٖٗٗ -قَُُْ، ُلمنشر كالتكزيع، ط
الدار  مراجعة عبد الجميؿ ناظـ، ، ترجمة فريد الزاىي،فاعمـ النص، جكليا كريسطي -َٔ

 .ُُٗٗ، ُدار تكبقاؿ لمنشر، ط البيضاء، المغرب،
مؤسسة المختار  القاىرة، مصر، ،ىات، سعيد بحيرملمفاىيـ كاالتجاعمـ لغة النص ا -ُٔ

 .ََِْلمنشر كالتكزيع، 
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عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ، عزة شبؿ محمد، تقديـ: د. سميماف العطار،  -ِٔ
 .ََِٕ القاىرة، مصر، مكتبة اآلداب،

العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، أبك عمي بف رشيؽ القيركاني، تحقيؽ: محمد  -ّٔ
، ٓ، طالجيؿ لمنشر كالتكزيع كالطباعة دار بيركت، لبناف، عبد الحميد، محيي الديف

ُُٖٗ. 
فاعمية التكرار في رسالة الجد كاليزؿ لمجاحظ )دراسة تحميمية في ضكء لسانيات  -ْٔ

 .َُِٔالجزائر،  (ّ)ع النص(، مفبلح بف عبد ا، جامعة بغميزاف،
مقدـ لمجمة كمية  الفصؿ كالكصؿ في خطب نيج الببلغة، حسف ىادم نكر، بحث -ٓٔ

 .َُُاآلداب، العدد
عماف، األردف، دار المسيرة لمنشر في المسانيات كنحك النص، إبراىيـ خميؿ،  -ٔٔ

 ،ِ.ََِٗكالتكزيع، ط 
القامكس المحيط، مجد الديف محمد بف الفيركز آبادم، تحقيؽ: أنس الشامي، كزكريا  -ٕٔ

 .ََِٖدار الحديث،  القاىرة، مصر، أحمد،
، ٕطدار العمـ لممبلييف، بيركت لبناف، ر، نازؾ المبلئكة، قضايا الشعر المعاص -ٖٔ

 ـ.ُّٖٗ
دار القاىرة، مصر، كتاب الرد عمى النحاة، ابف مضاء، نشره كحققو: شكقي ضيؼ،  -ٗٔ

 .ُْٕٗ، ُالفكر العربي، ط
 كتاب العيف، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، ترتيب كتحقيؽ د. عبد الحميد ىنداكم، -َٕ

 .ََِّ، ُطدار الكتب العممية،  بيركت، لبناف، 
كتاب جميرة المغة، ألبي بكر محمد بف الحسف ابف دريد، حققو كقدـ لو د. رمزم  -ُٕ

 .ُٕٖٗ، ُمنير بعمبكي، دار العمـ لممبلييف، ط
القاىرة،  الكتاب، عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف، -ِٕ

 .ُٕٕٗمكتبة الخانجي،  مصر،
مركز اإلنماء  حمب، سكريا، ،ف بارت، ترجمة د. منذر عياشيلذة النص، ركال -ّٕ

 .ََِِ، ِطالحضارم، 
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دار  لبناف، -بيركت لساف العرب، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد ابف منظكر، -ْٕ
 .َُٗٗ صادر،

المركز الثقافي  بيركت، لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، محمد خطابي، -ٕٓ
  .ُُٗٗ، ُالعربي، ط

، ِدار القصبة لمنشر، طالجزائر، مبادئ في المسانيات، خكلة طالب اإلبراىيمي،  -ٕٔ
ََِٔ. 

مدخؿ إلى عمـ لغة النص" تطبيقات لنظرية ركبرت ديبكجراند كفكلفانج دريسمر"،  -ٕٕ
 .ُِٗٗ، ُدار الكاتب، ط القاىرة، مصر، ،لياـ أبك غزالة، كعمي خميؿ أحمدإ

، ترجمة: فالح اينو مف ك ديتر فييفيجركلفجانج ىمدخؿ إلى عمـ المغة النصي، ف -ٖٕ
 .ُٗٗٗجامعة الممؾ سعكد،  السعكدية، العجمي،

الشركة المصرية العالمية  الجيزة، مصر، المصطمحات األدبية الحديثة، محمد عناني، -ٕٗ
 .ََِّ، ّلمنشر لكنجماف، ط

عماف، المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب، نعماف بكقرة،  -َٖ
 .ََِٗ،  عالـ الكتب الحديث،األردف، 

معاني القرآف، أبك زكريا يحي بف زياد الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ نجاتي، كمحمد  -ُٖ
 .َُٖٗ، ِاب، طالييئة المصرية العامة لمكتالقاىرة، مصر، عمي النجار، 

إميؿ يعقكب، بيركت، لبناف، دار العمـ معجـ الطبلب في اإلعراب كاإلمبلء،  -ِٖ
 . ُْٖٗ، ُ، طلممبلييف

، ْمكتبة الشركؽ الدكلية، ، طالقاىرة، مصر، المعجػػـ الكسيػػط، مجمع المغة العربية،  -ّٖ
ََِْ. 

معجـ مقاييس المغة، ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا، تحقيؽ: عبد السبلـ  -ْٖ
 .، دتالفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع دار بيركت، لبناف، ىاركف،

د دراسة تطبيقية في عبقرية  )محمد_ معيار التماسؾ النصي في عبقريات العقا -ٖٓ
حسف عبد الحميـ جمعة، معيد البحكث  )رسالة دكتكراة غير منشكرة( عمر_ المسيح(،

 .ََِٕربية، القاىرة، مصر، كالدراسات الع
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مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ محمد محيي الديف  -ٖٔ
 .ُُٗٗة، المكتبة العصري صيدا، بيركت، عبد الحميد،

مف التماسؾ النصي في سكرة يكنس، حسيف العايدم، بحث مقدـ لمجمة جامعة  -ٕٖ
 .َُِّ(، ِ)ع، ُٓسمسمة العمـك اإلنسانية، مج  غزة،األزىر، 

 الينائي، تحقيؽ: أحمد عبد العميـ البردكني، المنجد في المغة العربية، عمي بف الحسف -ٖٖ
 .ـُٖٖٗ، ِعالـ الكتب، ط القاىرة،

، لكيس معمكؼ، بيركت، لبناف، منشكرات دار المشرؽالمنجد في المغة كاألعبلـ،  -ٖٗ
 .ُِٗٗ، ِّط

قيؽ: عبلؿ المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، أبك محمد القاسـ السجمماسي، تح -َٗ
 ـ.َُٖٗ، الغازم، الرباط، مكتبة المعارؼ

مف نحك الجممة إلى نحك النص المفيكـ كالتطبيؽ، ىايؿ الطالب، بحث مقدـ لمجمة  -ُٗ
 .ََِٕ (،ُِع)ّٗمج جامعة البعث، 

نحك أجركمية لمنص الشعرم، دراسة في قصيدة جاىمية، سعد مصمكح، مجمة  -ِٗ
 .ُُٗٗ،(ِ-ُ)عَُمج فصكؿ، مصر

مكتبة زىراء يد في الدرس النحكم، أحمد عفيفي، القاىرة، مصر، نحك النص إتجاه جد -ّٗ
 .ََُِ، ُالشرؽ، ط

نحك النص بيف األصالة كالحداثة، أحمد عبد الراضي، القاىرة، مصر، مكتبة الثقافة  -ْٗ
 .ََِٖ، ُالدينية، ط

 عالـ الكتبربد، األردف، إنقد النظرية كبناء أخرل(، عمر أبك خرمة، نحك النص) -ٓٗ
 .ََِْ، ُط ،الحديث

دار غريب لمطباعة كالنشر  القاىرة، مصر، النحك كدكره في اإلبداع، أحمد كشؾ، -ٔٗ
 .ََِٖ، ُكالتكزيع، ط

لبناف،  -بيركت)بحث في ما يككف فيو الممفكظ نصان(، األزىر الزناد، نسيج النص،  -ٕٗ
 .ُّٗٗ، ُالمركز الثقافي العربي، ط
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، ط، دالمعرفة الجامعيةدار مصر، ، النص الشعرم كآليات القراءة، فكزم عيسى -ٖٗ
ََِٔ. 

القاىرة، ترجمة د. تماـ حساف،  -النص كالخطاب كاإلجراء، ركبرت دم بكجراند،  -ٗٗ
 .ُٖٗٗ، ُعالـ الكتب، طمصر، 

لكنجماف،  نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية، مصطفى حميدة، -ََُ
 .ُٕٗٗالشركة المصرية العالمية لمنشر،  القاىرة،

Halliday and Hasan,(1976) Cohesion in English,Longman .London 
 

 


