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  الملخص باللغة العربية

، "ميسلون هادي"لـ " نبوءة فرعون"الروابط اللغوية في رواية الشبول، عبد اهللا خليل،   

  ).مصطفى طاهر الحيادرة: المشرف الدكتور. (م2018رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، 

  سعت هذه الدراسة إلى دراسة الـربط واالرتبـاط فـي نـص روايـة ميسـلون هـادي             

دراسة تطبيقية في ضوء لسانيات النص، وبيان أدوات الربط في اتساق الـنص  " نبوءة فرعون"

كيبـي، والمعجمـي، والـداللي،    رالمستوى النحوي الت: وهيوانسجامه، ضمن مستويات اللغة، 

، وتوصلت الدراسة إلى وبيان أثر أدوات الربط واالرتباط في تماسك النص وترابطه. والتداولي

ترابطًا بين أجـزاء   تربط على المستوى النحوي والمعجمي والداللي والتداولي حققأن أدوات ال

  .متناسقًامما جعله نصا مترابطًا متماسكًا " نبوءة فرعون"النص الروائي 

  

  الربط، االرتباط، السبك، الحبك، النص، نحو الجملة :الكلمات المفتاحية
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  لمقدمةا

كان علماء اللغة قديما يعدون الجملة أكبر وحدة لغوية، وهي الوحدة األساسـية القابلـة   

الجملة هـي الوحـدة    وقد شهدت الدراسات اللغوية الحديثة تطورا؛ فخرجت عن كون .للدراسة

حول علمـاء اللغـة مـن    ثم ت ،فضاء النصهو فضاء لغوي أوسع  إلىلة للدراسة األساسية القاب

  .معالجة الكيان اللغوي األوسع وهو النص إلى ،بنية مستقلة بوصفهاالتعامل مع الجملة، 

 ،وتركيبـي  ،عد النص وحدة كلية مترابطة األجزاء تتابع الجملة فيه وفـق نظـام شـكلي   وي    

وقـد اهـتم علمـاء     .تسهم فيه كل جملة في فهم ما قبلها وما بعدها ،ومعجمي ،وتداولي ،وداللي

اللغة بالنص بوصفه أكبر وحدة لغوية، فتناولوه بالوصف والتحليل، وبحثوا في العالقات الداخلية 

وهـو فـرع مـن     ،)نحو الـنص ( ـوهذا ما عرف ب. ، وقاموا بدراستهاالمنظمة له والخارجية

جوانب عدة  إيضاح إلىويهدف هذا  ،والمعجميةالنحوية والداللية  اللسانيات الحديثة في مستوياته

 ووسـائله وبيـان أدوات االتسـاق    ،في النص االرتباطوأدوات الربط و ،التماسك النصي :منها

التـي   االنسـجام  ثم دراسة عالقـات . هاللغوية التي تصل بين أجزاء النص وعناصره المكونة لَ

لها أهمية كبرى في تماسـك   واالنسجامفوسائل االتساق . وية والمشكلة للنصتشمل الروابط المعن

  .وترابطهالنص 

تنـتظم  القواعد والعالقات التـي   تطبيق إلىالتماسك سعت هذه الدراسة  ضوء هذاوفي    

نبوءة "في ممارسة تطبيقية على نص رواية  االرتباطالباحث بتوظيف وسائل الربط و قامالنص، ف

 االرتبـاط تقديم إضاءات عن الـربط و  إلى أيضا سعت هذه الدراسة". ميسلون هادي"ل " فرعون

  .المستوى التطبيقيوالمستوى النظري، : في رواية ميسلون هادي على مستويين
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يتعلـق بـه مـن    ، ومـا  االرتبـاط اقش الباحث فيه الربط ومستوى النظري فقد نأما ال   

عند النحاة العـرب القـدماء،    االرتباطالربط و مفهومثم تناول األنظار اللغوية في  ،مصطلحات

   .وعند علماء اللغة ونحو النص

فقد قام الباحث فيه بتحليل رواية ميسلون هادي تحليالً أبرز فيـه  : أما المستوى التطبيقي

  .وأدواته االرتباطمعالم الربط و

للكشـف  " نبوءة فرعـون "الوقوف على الروابط اللغوية في رواية  إلى البحثيهدف هذا 

  : عن الدالالت الوظيفية، لتحقيق اآلتي

 ة على مستوى التركيبالكشف عن روابط هذه الرواية وأبعادها الداللي .  

 ة في هذه الرواية وإحصاها بجداول لكل نوعئاإلحاطة واإللمام بالروابط اللفظي . 

 ةة بتحديد الداللة النحوياقية للروابط وعالقاتها السيرصد األنماط التركيبي . 

  ة في روايةأهمية ، وإبراز "نبوءة فرعون"تقديم خطوات متنوعة في دراسة الروابط اللغوي

 .هذه الروابط في تماسك النص

 لمستخدمةبيان أهم الدالالت التي تخرج إليها الروابط في هذه الرواية حسب األداة ا . 

  هااستعمالالتعرف على ظاهرة اللغة ووظائفها في التراكيب النحوية ومستويات. 

 فهم النص و ة الموضوع في أنعلى إدراك عالقـة الـربط بـين أجـزاء      يقومتكمن أهمي

  .الجملة
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  : في جوانب منها الدراسةتظهر مشكلة و

  التطبيقي في مسـتوى معـين مـن    قلة الدراسات التي تجمع بين الجانب النظري والجانب

  .الروايات في هذا المجال

ـ     مـن   –م األدوات ويعد هذا النوع من الدراسات في غايـة األهميـة، إذ وجـدت أن تعلّ

التحديات التي تواجه دارس اللغة العربية، وهذا يتطلب جعل اكتساب ثروة الروابط فـي بـؤرة   

  ة ثياالهتمام في المواد التعليمية والمشاريع البح

، للدراسـة  تـدعو  سـألة عدد من األسئلة، التي تعد م جيب عنلذا تحاول هذه الدراسة أن ت

  :منها

 ما الرابط وما أقسامه؟ وما أدواته؟ وما تراكيبه الذي ينتظمها في هذه الرواية؟ 

 ماهي معايير تحديد الروابط وما معايير تصنيفها؟ 

 مل الرواية؟ما الرابط الذي يسود ج 

  ة الروابط فيو النص؟تحقيق التماسك بين أجزاء الجملة ما أهمي 

 ما هي الروابط األكثر توظيفًا في الرواية، وما دالالتها؟ 

  ا؟االتساق النصي فقط  إلىهل توظيف الروابط يؤديوهـل   أم فائدة االتساق واالنسجام مع

 دون سواها؟ ةترتكز الجملة في الرواية على روابط معين
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نبـوءة  "في رواية  االرتباطوبحدود ما أعلم لم يكن هناك دراسات سابقة تناولت الربط و

  :في اللغة، منها االرتباطتحديدا ولكن ثمة دراسات سابقة تناولت الربط و" فرعون

 ةمحمـود عبـد اهللا جفـال     للباحـث  مذكرات في أدوات الربط والوصل في اللغة العربي

  . م2004

  ة االرتباطنظامإلـى مصطفى حميدة، وقد ارتكز  للباحث والربط في تركيب الجملة العربي 

نظرية التعليق ونظرية تضافر القرائن، وذكر بعض أدوات الربط دون أن : نظريتين هما

 . رأي النحاة فيها إلىيشير 

 ة الحديثةـة فـي    غازي فتحي سليم، قا للباحث الروابط في الكتابة العربيم بدراسـة تطبيقي

 . نتائج محددة إلىيصل به  وص حديثة، ولم يتخذ الباحث منهجا احصائيانص

 ةن آراء النحـاة دون تتبـع    وقد .عادل زغيرللباحث  الربط في الجملة العربيكان يأخذ م

 .لعينة محددة

 عـادل  للباحـث   أوراق الورد، هبناء الجملة عند مصطفى صادق الرافعي، من خالل كتاب

 .م2001أم القرى، رسالة ماجستير، جامعةبالناعمة،  أحمد

  فالح بـن شـبيب   . ترجمة د، لولفجانج هاتيه وديتر فيهفيجر ،علم اللغة النصي إلىمدخل

 .م1996العجمي، جامعة الملك سعود، 

  ة من نحو الجملةسعد مصلوح، ضمن الكتـاب التـذكاري    ، للباحثنحو النص إلىالعربي

 .م1990لجامعة الكويت في ذكرى عبد السالم، 

     ،علم لغة النص المفاهيم واالتجاهات، للباحث سعيد حسن البحيـري، مؤسسـة المختـار

 .م2004القاهرة، 
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، في الروايةأثر الروابط في البنى التركيبية وتمتاز هذه الدراسة عن غيرها بأنّها ترصد   

وبيان عالقات الـربط بـين   ، تصنيفها طريق عنوتحليل ما لها من وظائف داللية وقيم تعبيرية 

  .، وطبيعة النمط التركيبي لكل نوع من أنواع الروابطالروايةعناصر 

، إذ قام الباحـث  المنهج الوصفي التحليلي التطبيقيأما عن منهج الدراسة فقد اتبع الباحث 

 ، االرتبـاط تحليالً أبرز فيه أدوات الربط و ل ميسلون هادي" نبوءة فرعون"رواية البتحليل نص 

أهمية الروابط بيان في تماسك هذا النص وترابطه، و الروابط في البنى التركيبية وبيان مدى أثر 

  .في انسجامه

  .تمهيد وأربعة فصول، وخاتمة فيالدراسة  جاءتوقد 

الـرابط وأنواعـه   : ، وهياالرتباطتناولت هذه الدراسة في التمهيد مصطلحات الربط و

والسبك، والحبك، ونحو الجملة واألنظار اللغوية في مفهوم اللفظي والمعنوي، والجملة، والنص، 

  .عند النحاة العرب القدماء، وعند علماء اللغة ونحو النص االرتباطالربط و

ـ في المستوى النحوي كـالعطف واإل أما الفصل األول فقد تناول الربط  ة والحـذف  حال

  .ستبدالواال

الفصل الثاني الربط في المستوى المعجمـي كـالتكرير، والتـرادف والتضـام      وشمل

  . والتضاد

الفصل الثالث الربط في المستوى الداللي كموضوع الخطـاب، والبنيـة الكليـة     تناولو

  .للخطاب، وترتيب الخطاب

وموضـوع   ،قائـل الـنص  : مثل، أما الفصل الرابع فتناول الربط في المستوى التداولي

  .ونتائجهوضمنت الدراسة خالصة البحث  لماذا قيل النص؟ ولمن قيل هذا النص؟النص، و
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  التمهيد

  الدراسةفي مصطلحات أساسية : أوالً

 اللغة الربط في

وهو في  ،)ربطَ(الجذر اللغوي  إلىفي أصله العربي  االرتباطيعود مفهوم الربط و

يدل على شد وثبات ومالزمة، مع زيادة في بعض المعاجم على  ،واحد معاجم اللغة العربية أصل

ربطَ يربط ربطاً، : ومعانيها في معجم العين) ر ب ط(هذا المعنى، فقد جاءت اشتقاقات المادة 

اط مالزمة ثغر العدو والرجل مرابِط، بلذي يربط به وجمعه ربط، والروالرباط هو الشيء ا

 وراِبُطوا وصاِبروا اصِبروا آمنوا الَّذين َأيها يا ﴿ :تعالىأي الزمت، وفي قوله : بطتمصدر را: والرباط

هو المواظبة على الصلوات الخمس في : يريد رباط الجهاد، ويقال  )1(﴾ ُتْفلحون َلعلَُّكم اللَّه واتَُّقوا

رجٌل رابط الجأش أي : المداومة على الشيء، وفسره الخليل مجازياً فقال: مواقيتها، والرباط

ربطَ اُهللا بالصبر : ويقال: وارتبطت فرساً أي اتخذته للرباط. شتد قلبه وعزم، فال يفر من الروعا

  .)2(قلبهعلى 

بطـة  والمر: فقال )ربط(اشتقاقات ودالالت أخرى للمادة أما في لسان العرب فقد وردت   

الزاهد والحكيم الذي يـربط نفسـه   : والربيط: وقال. مثل الملزمة، نسعة لطيفة تُشد فوق الخشب

كأنـه  الربيط الزاهد : ، وقال الزجاجيواسع أريض؛ ونفس رابط، أي يشدها ويمنعها؛ عن الدنيا

  .)3(ضد الربيط الراهب

  

  
                                                        

  .200 اآلية: سورة آل عمران )(1

مكتبة دار مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي،  :العين، تحقيق كتابالخليل بن أحمد،  :الفراهيدي: ينظر )(2
، وابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة، )ربط(مادة م، 2008، )ط.د(الهالل، 

  .م1979عبد السالم هارون، دار الفكر، : تحقيق

أمين محمد عبد الوهاب ومحمـد  : لدين محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيقابن منظور جمال االمصري، ) 3(
  ).ربط(م، مادة 1997، 2الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
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أما المعاجم الحديثة فنجد أنها أتت ببعض الدالالت المحدثة، ففي المعجـم الوسـيط زاد   

قيام وإحداث عالقة بين مدركين القترابهمـا بالـذهن بسـبب مـا،     : ، وهي"الترابط في الفلسفة"

رابطـة  : عة يجمعهم أمر يشتركون فيـه، يقـال  العالقة والوصلة بين الشيئين، والجما: والرابطة

: ما يـربط بـه، الربطـة   : الجمع من الناس، والرباط: والمرابطة. الخ...األدباء، ورابطة القّراء

اتخذه للرباط أي لمرابطـة  : الدواب المربوطة، والجمع ربائط، وارتبط فرساً: الحزمة، والربيط

  .)1(العدو
الحديثة قد اتفقت مع المعاجم القديمة فيما ورد من دالالت واشـتقاقات  نالحظ، أن المعاجم   

  .مع إضافة بعض الدالالت المحدثة التي سبق ذكرها) ربط(مادة 

في المعاجم العربية قديمها وحديثها، جاء ليـدل  ) ربط(يتضح مما سبق، أن دوران مادة  

الشَّـد، والمنـع والسـد، والعقْـد،      :فالمعنى الحقيقي يدور حول. حقيقي، ومجازي: على معنيين

الجماعـة مـن   : مالزمة ثغر العدو، والمرابطة: والحزم، والوصل، والحبس واالقتناء، فالرباط

المعقود عليه، والجامع بين هذه التفاسير في الداللة هـو الشـد، والـتالحم،    : الناس، والمربوط

  .اللغوي لاالشتقاقات في األصاشتراك  إلىي يعود منشُؤها توالمالزمة ال

: الشفاء، والبرء، والصبر، والطمأنينة والسكينة، نحـو : أما المجازي فهو ما دّل منه على  

ربْطنـا عَلـى    َلوَلـا َأن  ﴿: تعالىونحو قوله  . )2(ألهمه الصبر والطمأنينة، قواه وشده: ربط اهللا على قلبه

ْلِبها  هـو الَّـذي َأْنـزَل السـكينَة فـي      ﴿: تعالىوقوله   )4(أي أبرأه من مرضه: وجعه عنهوربط اهللا ،  )3(﴾َق

نينمؤُلوِب اْلم   .)5( ﴾ ُق

                                                        
م، مادة 1978 مجمع اللغة العربية، دار الفكر، بيروت: تحقيق الوسيط،المعجم وآخرون،  ،، إبراهيممصطفى )1(

  ).ربط(
محمد بن محمد بن عبد  ،والزبيدي ،316ص  أبو القاسم جار اهللا، أساس البالغة، لزمخشري،ا: ينظر )2(

  . 141ص م، 1994علي شيري، دار الفكر، : تحقيقتاج العروس،  الرزاق المرتضى،
  .10اآلية : سورة القصص )3(
  ).ربط(المحيط في اللغة، مادة  إسماعيل أبو القاسم، ،الصاحببن عباد ا: ينظر )4(
  .4اآلية : سورة الفتح )5(
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واشـتقاقاتها، أرى أن جـامع التفاسـير    ) ربـط (العرض لمعنـى مـادة   عن طريق و

وهـذا ممـا جعلـة يتفـق مـع المعنـى       ) الشّـد والـتالحم والمالزمـة   (في الداللـة وهـو   

  .اإلصطالحي

  :الرابط في االصطالح

وتحـدد  واللغويين المحـدثين،   النحاة إلىيعود مصطلح الرابط اللفظي والرابط المعنوي 

، أو عالقة بـين  )عالقة نحوية تقوم على أداة(داللته عندهم بأنه عالقة بين معنيين بواسطة لفظية 

  :)1(في قسمين االرتباطالربط ووقد جعل النحاة واللغويون طرق . معنيين بال وساطة لفظية

  ).الرابط اللفظي(طة ساالترابط بو  -أ

  ).الرابط المعنوي(الترابط باإللصاق   -ب

التـرابط   إلـى هو األداة أو الوسيلة التـي يكـون بهـا الـربط للوصـول      : والرابط 

شـائعاً فـي دراسـات اللغـة العربيـة      ) روابـط (لفظ  استعمالالنصي، وجمعها روابط، ويعد 

وتتمثل هذه الروابط في وسـائل االتحـاد والتماسـك بـين أجـزاء الجمـل فـي        . المعاصرة

  .)2(اللغة التي يولد منها النص المتماسك

وانتظم الرابط عند النحاة في قسمين تلجأ العربية إليهما حـين تخشـى اللَّـبس فـي فهـم      

) الرابط اللفظي(األول، ما أطلقوا عليه : بين معنيين االرتباط، أو اللبس في االنفصال بين معنيين

واسطة كضـمير، أو أداة، أو اسـم    استعمالويتمثل في إحداث عالقة نحوية سياقية بين طرفين ب

واعلـم أنهـم قـالوا    ": أما الرابط في االصطالح فقد عرفة التهانوي بقوِله ،)3(إشارة، أو غيرها

                                                        
رتباط في تركيب الجملة العربية، المكتبة العالمية للنشر، لبنـان،  مصطفى، نظام الربط واال ،حميدة: ينظر )1(

  . 155-150م، ص 1999
  .153المرجع السابق، ص )2(
  .202-195ص رتباط في تركيب الجملة العربية، مصطفى، نظام الربط واال ،حميدة )3(
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  الرابطة أداة لداللتها على النسبة، وهي غير مستقلة؛ لكنها قد تكون في صورة الكلمة مثل كـان

في زيد هو قائم وتسـمى  ) هو(وأمثالها، وتسمى رابطة مكانية، وقد تكون في صورة االسم، مثل 

  ).1(" رابطة غير زمانية

السياق مترابطـاً إنمـا   وأهمها السياق وما يجعل ) الرابط المعنوي(والثاني، أطلقوا عليه 

هو ظواهر في طريقة تركيبِه ورصفه، لوالها لكانت الكلمات المتجاورة غير آخذ بعضها بحجز 

  . )2(بعض في عالقات متبادلة؛ إذ تجعل كل كلمة منها واضحة الوظيفة في هذا السياق

وهذا يعني أن التماسك الذي يتمثل في السياق ينبني على العالقات المتشابكة بين أجـزاء  

 المعنى المعجمي والمعنى االصطالحي لُوحظ أن هناك تقابالً بينهمـا؛ إذْ إن  إلىوبالنظر السياق،  

به هـو   ال يتجاوز البعد اللغّوي، فهو يفيد الشّد، واإلثبات، والوصل، فالمقصود" الربط"مصطلح 

  .وهذا العنصر يشدهما ويثبتهما، )3(عنصر يعمل على اتصال أحد المترابطين باآلخر

 ط المعنوي اللذين يعمالن علـى صـلة  ويتمثل الربط، كما تقدم، في الرابط اللفظي والراب

فالروابط عند النحاة تُعلّق على مجموعة مـن البنـى   . ها وتماسكهاحادتوااللغة  أجزاء الجمل في

ة محسوسة، كالحروف واألسماء واألفعال والعبـارات، وقـد تكـون    الصرفية أو عالمات لٌغوي

عالمات لغوية مجردة كالرابط السياقي، وحركات اليدين وتعابير الوجه؛ للداللة علـى األمـر أو   

   .)4(النهي أو الترحيب مثالً

  

  

                                                        
الشيخ محمد بن علي، كشاف اصطالحات الفنون، وضع حواشية أحمد حسن بسح، منشورات دار  التهانوي، )4(

  .2/227م، ج1998الكتب العلمية، بيروت، 

  .237م، ص1986 ،الدار البيضاء ،حسان، تمام، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة للنشر )2(
  .213ص ،المصدر السلبق )3(
  .202-109ص واالرتباط في تركيب الجملة العربية،حميدة، مصطفى، نظام الربط  )4(
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  أنواع الروابط

علـى الفهـم واإلدراك   تعددت طرق الربط فـي النظـام اللغـوي، فبعضـها يعتمـد      

الخفي للمترابطات، وبعضها يعتمد على الـروابط أو الوسـائل اللغويـة المحسوسـة، وطـرق      

الربط المعنوية واللفظية هذه هي التي تـنظم العالقـات بـين المعـاني وفـق الطريقـة التـي        

  .يقبلها النظام النحوي، ألن اللغة نظام يعبر عن هذه المعاني

  :الرابط اللفظي  -أ

  : ترح النحاةُ المحدثون مصطلحين لهما عالقة بالربط اللفظي والمعنوي، وهمااق

فـي القـرائن اللفظيـة    " الـربط "، فقد ضمن تمام حسان مصـطلح  )1( )االرتباطالربط، و( 

وتمثلـت القـرائن اللفظيـة عنـده فـي البنيـة،       . بعدما قام بتمييز القرائن اللفظية والمعنويـة 

والمطابقة، والربط، والتضـام، والرتبـة، واألداة، والنغمـة فـي الكـالم،       والعالمة اإلعرابية،

قرينـة لفظيـة تـدل علـى     : فـالربط عنـده   .)2(وهذه معروفة كلها عنده بـالروابط اللفظيـة  

اتصال أحد المترابطين بـاآلخر، وهـي العالقـة التـي تؤديهـا بعـض العناصـر اللفظيـة،         

  .)3(هافتعين على فهم الجملة بربطها بين أجزائ

عالقـات لفظيـة تصـطنعها اللغـة بطريـق      : أما مصطفى حميدة فقد قدم تعريفًا مفاده

األدوات، أو الضمائر تدل على تلك العالقة، ويكون ألمن اللـبس فـي فهـم االنفصـال بـين      

  .)4(بين معنيين االرتباطمعنيين، أو اللبس في فهم 

  

                                                        
  .204-154حميدة، مصطفى، نظام الربط واالرتباط في تركيب الجملة العربية، ص: ينظر )1(
  .231-191صم، 2006، 5عالم الكتب، ط حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، )2(
  .262-211ص ،المصدر السابق ) 3(
  .21االرتباط في تركيب الجملة العربية، صوحميدة، مصطفى، نظام الربط  )4(
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العالقـة  : ، فهـو )1(نفصال واالتصالوهذا، يبين أن الربط يشكل الحلقة الوسطى بين اال

فالمقصود  )2*(أداة لفظية كالواو مثالً أو ضمير بارز استعمالالنحوية السياقية بين أجزاء الكالم، ب

  . )3("قرينة لفظية على اتصال أحد المترابطين باآلخر"بالربط  

: أي) الـرابط (ويطلق النحاة على الضمير، أو ما ينوب عنه من األلفاظ الرابطة تسـمية  

الرابط اللفظي، والروابط اللفظية متعددة عند النحاة، إالّ أن الضمير هو األصل من بينهـا، ثـم   

  .)4(تنوب عن الضمير ألفاظ جعلها النحاة روابط

  المهندسان نفّذا المشروع -1: ففي قولنا

   متمثل في ألفط اللفظي باوهذا الر بتدأ والخبراصطنعت اللغة عالقة ربط لفظية بين الم

عالقة لفظية عن طريـق  ...) نفّذا(والخبر الجملة الفعلية ) المهندسان(االثنين، فالعالقة بين المبتدأ 

  .الربط القائم على المطابقة بين المبتدأ والفعل المتصل به ألف االثنين

الربط بوساطة لفظية حين تخشى اللبس في فهم االنفصال بين معنيين،  إلىوتلجأ العربية 

والرابط اللّفظي قد يكون ضميراً منفصالً، أو متصالً، أو . بين معنيين االرتباطأو اللبس في فهم 

مستتراً، وما يجري مجراه من العناصر اإلشارية كاسم اإلشارة، واالسم الموصول، وقد يكـون  

: كما أن الربط بالضمير ال يكون كالربط باألداة، قـال سـيبويه   .ربط األخرىأداة من أدوات ال

"    ـنث قـد عـرف ميحد نم ا تضمر اسماً بعدما تعلم أنوإنما صار اإلضمار معرفة؛ ألنك إنم

  .)5("تعني، وما تعني، وأنك تريد شيئاً يعلمه

  
                                                        

 . 10حميدة، مصطفى، نظام الربط واالرتباط في تركيب الجملة العربية، ص) 1(
يوسف حسن : تحقيق ،البن الحاجب ، شرح الرضي على الكافيةمحمد بن الحسن ، رضي الديناإلستراباذي) 2(

  . 238صم، 1998، 4، ج2عمر، جامعة قار يونس، بنغازي، ط
  .ضمير بارز: زيد يذهب، قرينة معنوية تدل على االرتباط ال الربط فقال: يرى الضمير المستتر في نحو* 
  .213حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، ص) 3(
  .204- 154في تركيب الجملة العربية، صحميدة، مصطفى، نظام الربط واالرتباط ) 4(
م، 1988، 3عبد السالم هارون، دار عالم الكتب، ط: أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيقسيبويه، ) 5(

  .6- 2ص
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  نام زيد واستيقظ خالد. 2  نام زيد وخالد. 1: وفي قولنا

الواو يعد قرينة لفظية مهمة ألمن اللبس في فهم االنفصـال بـين   : حرف العطفنجد أن 

  . )1( عنصر التركيب السابق، حين تقوم الواو بالربط بينها

 أما الواو في الثاني فقد ربطـت بـين  . ونجد أن الواو في األول قد أثبتت نوم زيد وخالد

  .وقع اللبس في االنفصال بين الحدثين الإنوم زيد، واالستيقاظ لخالد، و

أن الروابط اللفظية هي أدوات الربط الملفوظة المتمثلة فـي مجموعـة مـن     إلىنخلص 

المفردات واألدوات التي تتوزع على أبواب النحو العربي، وأشـهرها عنـد النحـاة الحـروف     

ة والبياني2(ةوالضمائر وهي في اللغة تقابل األدوات اللغوي(.   ذلك أن معقد الربط اللفظي واضـح

ظاهر للرائي ومعلم وقرينة مادية، فال يعد ارتباطاً وال يعد انفصاالً، وإنما هو المرتبة الوسـطى  

  .)3(واالنفصال االرتباطبين 

: أما األدوات ووظائفها في الربط فهي ناشئة من معناها النّحوي والـوظيفي كمـا فـي   

  .وغيرها من المعاني العطف، وأدوات الشرط، والنداء

  :الرابط المعنوي –ب 

  سما: (ابطالر ( رابطة والجمع للمؤنث رابِطَـات والجمع روابط، ومؤنثه)والـروابط  )4 

هي الروابط الملحوظة التي تدرك بالعقل ال بالحس، أي التـي تتضـح مـن المنطـق     : المعنوية

 الذي يقصدون به " االرتباط"قيدوها بلفظ معنوي واقترحوا لها مصطلح  المحدثينالعقلي، غير أن

                                                        
، أنظمة الربط بين العربية دراسة في التراكيب السطحية بين النحاة والنظرية البهي علي البهنساوي، حسام) 1(

  .24-20م، ص2003، 1التحويلية، مكتبة زهراء الشرق، طوالتوليدية 
  .260- 190حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، ص ) 2(
  .6-2الكتاب، ص أبو بشر عمرو بن عثمان، سيبويه،  )4(
  ).ربط(المعجم الوسيط، مادة وآخرون،  إبراهيم مصطفى،: ينظر )4(



13 

 

أي أنهـا   ،)1("نشوء عالقة نحوية بين معنيين بال وساطة لفظية، فهي أشبه بعالقة الشيء بنفسـه "

إظهارها بجعل المعاني متآِلفَـة، ليفهمهـا   ) المرسل(فيحاول المتكلم . روابط ال تظهر في النص

  ).ستَقبِلالم(العقل البشري 

كل جملتـين  "بين جمل النص الذي يقوم على أن " البياني"وقيده بعض الباحثين بالربط  

 2("متتاليتين في النص ثانيتها بيان لألولى ترتبطان ارتباطاً مباشراً بغيـر أداة(    هـذا يعنـي، أن

التراكيـب العربيـة، إذ   التماسك المعنوي الذي يتحقق من خالل وسائل داللية ملحوظ في أجزاء 

تتمثل بالقرائن المعنوية التي تشمل على اإلسناد، والتخصيص، والنسبة، والتبعيـة، والمخالفـة،   

  .وهذه القرائن تكون بالعالقات السياقية وتساعد في تعيين المعنى النَّحوي

، ، فمـثالً )3(يرى تمام حسان أن الوظائف التي تؤديها القرائن المعنوية هـي االنسـجام  

ما بـاآلخر لـم يكـن    فارتباط أحـده ) مسند إليه(و) مسند(من وحدتين )الجملة اإلسنادية(تتشكل 

   .)4( )اإلسناد(بوساطة لفظية ملفوظة وإنما عالقة نظمية معنوية خفية ملحوظة تدرك بالعقل هي 

والربط في التركيب المكون من المسند والمسند إليه يعرف بالربط البيـاني أو المعنـوي   

كثير  إلىالتفت القدماء  ،ففي كتب اللغة ؛محكوم لفكرة النص االرتباطعلى مستوى الجملة، وهذا 

فكان حديثهم عن تماسك األلفاظ اللغوية في معرض حـوارهم ألنـواع    ،من أبنية الجمل العربية

لة البسيطة وبعض محموالتها، كما انشغلوا بالربط باإللصاق بين محوري الجملة اإلسـنادية  الجم

ومن ذلك قول إبـن  . التي تقوم على عالقة نظمية إسنادية في الجملة البسيطة) مسند، ومسند إليه(
                                                        

  .161حميدة، مصطفى، نظام الربط واالرتباط في تركيب الجملة العربية، ص  )1(
الهواوشة، محمد سليمان، أثر عناصر االتساق في تماسك النص دراسة نصية من خالل سورة يوسف،  )2(

  . 71- 70م، ص2008 ،العربية وآدابها ةجامعة مؤتة، قسم اللغ رسالة ماجستير،
، 1سن، تمام حسان رائداً لغوياً، كتاب تذكاري، عالم الكتب، القاهرة، طالعارف، عبدالرحمن ح: ينظر )3(

  . 45-44م، ص2002
  . 32- 1الكافية، صالرضي على ، شرح الدين ، رضياإلستراباذي: ينظر) 4(
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فالجملة المخبر بها إن كانت نفس المبتدأ في المعنى فحكمها في االستغناء عن ذكر يرجع ": مالك

  . )1("المبتدأ حكم المفرد الجامد إلى

التطوير، وهذا يعني أن الجمل متولدة، فيضاف  إلىوفي كثير من الحاالت تحتاج الجملة 

عنصري اإلسناد مكونات بنائية إضافية كالمتعلقات ومتممات الجملة، فنجد مكونات الجملـة   إلى

فتشكل أحد عوامل االنسجام لتكون وحـدة  ، "اإللصاق"تتجاذب أجزاؤها بطريقة تدرك ذهنياً هي 

القـدماء  ، وقد أشـار  )2(عملية اإلفهام إلىمتماسكة تماسكاً ذاتياً مالئماً لظروف المتكلم للوصول 

لكثير من العالمات التي تربط الجمل ترابطاً إلصاقيا، أي تربط بعضها ببعض ارتباطـاً دالليـاً   

اعلم أنّهـا إذا كانـت فـي    : "وثيقاً بحسب الموقع والوظيفة؛ يقول سيبويه في األفعال المضارعة

 مبنـي  موضع اسم مبتدأ، أو موضع بني على مبتدأ أو في موضع اسم مرفوع غير مبتـدأ، وال 

على مبتدأ أو في موضع اسم مجرور أو منصوب، فإنها مرتفعة، وكينونتها في هـذه المواضـع   

  . )3(ألزمتها الرفع، وهي سبب دخول الرفع فيها

نالحظ أن مجموعة من الجمل تحتوي على ربط ملحوظ، تتسلسـل وتتطـور وتتـرابط    

لغوي سليم، تتحقق له الصحة النحويـة  نهايتها في نسق  إلىضمن روابط لغوية بيانية من بدايتها 

الجمل والمقاطع تبعاً لتوالي توالـد األفكـار دون إخـالل     لىاواالستقالل الداللي التام، حيث تتو

وتتكون جمل النص مـن جملـة   . بالبنية الشكلية أو الداللية لتلك التراكيب ِلتُشكل كمال االتصال

) الـربط (عالق مع األخرى بروابط لغوية بيانية، فغياب فرعية واحدة أو أكثر والجمل الفرعية تت

 االرتبـاط بين الجمل، مما يسوغ للناظر ما تقوم عليه اللغة مـن عالقـات   ) االرتباط(كان لقوة 

                                                        
ي، رهريأحمد عبدالمنعم : شرح الكافية على الشافية، تحقيقجمال الدين محمد بن عبد اهللا الطائي، ابن مالك، ) 1(

  . 244- 243ص م،1982، 1جامعة أم القرى محة المكرمة، ط المأمون للتراث،دار 
 مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،الالمبادئ واألعالم، ) علم اللغة الحديث(ل، األلسنية اميش ،زكريا: ينظر )2(

  .142م، ص1986، 2ط  بيروت،
. 10- 9الكتاب، ص أبو بشرعمرو بن عثمان، سيبويه،    (3) 
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المنطقي بين المعاني، وما تقوم عليه من عالقات أخرى تربط اللغة بمعناها بشكل منطقي، مثـل  

  .)1(المؤكد، والسبب والمسبب حال الصفة مع الموصوف، والتأكيد مع

تقيم الكلمات ضمن تعاقدها فيما بينها عالقـات مبنيـة   : "وفي الخطاب يقول دي سوسير

على صفة اللغة الخطية تلك التي تستثني لفظ عنصرين في آن، وهذان العنصـران إنمـا يقـع    

جانب اآلخر من السلسلة الكالمية، ويمكن تسمية األنساق التي يكـون المـدى    إلىالواحد منهما 

  .)2("فالتركيب إذن إنما يتشكل دائماً من وحدتين متعاقبتين أو أكثر: "، ثم يقول"سنداً لها تركيباً

 لفكرة النص، والداللة الجامعة هـي التـي    انواالستقاللية محكوم االرتباطهذا يعني، أن

ي المفردات داخل الجمل وترابطها، وتتحكم بمعاني الجمل داخل المقاطع وينتج عـن  تتحكم بمعان

الربط المعنـوي   إلىفافتقار النص  .ألن المعنى ارتباط بين الكلمة والفكرة ؛ذلك الخطاب المنسجم

الفهم واالتصال يدل على أن النص متـرابطٌ   إلى، فتجاور المقاطع المؤدية هال يعني عدم انسجام

  .اب أدوات الربط اللفظيةرغم غي

  :)3(نالحظ مما سبق أن الجمل النصية تترابط بطريقتين

                                                        
  .187عجاز، صعبد القاهر، دالئل اإل، الجرجاني: ينظر) 1(
يوسف غازي ومجيد النصر، دار النعمان : محاضرات في األلسنية العامة، ترجمة فرديناند،دي سوسير، ) 2(

  . 149ص  م،1984للثقافة، 
الهواوشة، محمد سليمان حسين، أثر عناصر اإلتساق في تماسك النص دراسة نصية من خالل سورة : ينظر) 3(

  . 71- 30يوسف، ص 
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أحرف "وهي قسم من أقسام الكلمة تتميز عن " حروف الربط"أي الربط بأداة، أو : ربط لفظي .1

، وتشترك األدوات جميعها في أنّها تتجاوز المعاني المعجمية لتـدل  "أحرف الهجاء"أو " البناء

  .وظيفي هو التعليقعلى معنى 

  .قوم على صور من عالقات الربط غير مصرح بها في الغالبيأي بغير أداة، و: يربط بيان .2

هذا الترابط اللفظي أو المعنوي بين التراكيب والجمـل والفقـرات تُحـدث     وعن طريق

ـ  نص المعاني التي يريد المتكلم أو الكاتب أن يضيفها على كالمه، ويتكون من خالل ذلك أيضاً ال

والربط سواء كان معنوياً أو لفظياً ال بـد أن يخضـع لعلـم    . )1(الذي يؤدي معنى عاماً أو كالماً

  .)2(هذا عبد القاهر الجرجاني إلىوقد أشار  ،النحو ويعمل وفق قوانينه
  

   :النص لغة

في المعاجم العربية، ورغم هذا التعدد ثمة جامع مشترك بين هذه  )النص( دالالتتعددت 

في المعجم فإن من أبرز معانيهـا أن الـنّص يشـكل    ) ن ص ص(المعاني فإذا نظرنا في مادة 

وهذه المعاني تعد من أبرز المفـاهيم الدالليـة    ،واالنكشاف ،المصدر ،وعلو ،الظهور والوضوح

  .المعجمية للنص

رفَعـه،  : مصدر نص ينص نصا، ونـص الحـديث  ": فالنص": يقولبن منظور اونجد 

إذا : والمنصة ما يظهر عليه العـروس . إذا رفعته، وكل ما ُأظهر فقد نُص: ونصت الدابة جيدها

، ونـص كـل   ...أي على غاية الشهرة والظهـور : رفع مكانها وأبرزت، ووضع على المنصة

  .)3(ذا سألته عن شيء حتى يستقصي ما عندهإ: منتهاه، ونص الرجل نصا: شيء

 
                                                        

  .195حميدة، مصطفى، نظام الربط واالرتباط في تركيب الجملة العربية، ص :ينظر )1(
  . 139- 66الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص  :ينظر )2(
  ).نصص(سان العرب، مادة ابن منظور، ل: ينظر )3(
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  : النص اصطالحا

لقد تعددت المعاني االصطالحية للنص عند المتخصصين، كما تعددت المعـاني اللغويـة     

له، فهناك صعوبة كبيرة في تحديد المعنى االصطالحي للنص، والدليل علـى هـذه الصـعوبة؛    

النص جدالً خصبا بين النقاد، وأثار من اللـبس،  التعدد الهائل لتعريفات النص، فقد أثار مصطلح 

وتحديده على أذهان المشتغلين به من  هغيره من المصطلحات، وسيطر النص بمفهوم هما لم يثر

  .بهم الفكريةتغاير منطلقاتهم الثقافية ومشار النقاد بالرغم من

: شـتى، مثـل   كون النص ميدانًا تنازعه علـوم  إلىوقد اختلف في تعريفه كثيرا؛ نظرا   

النـاظر فـي   و .واللغة، وعلم النفس واالجتماع، وغيرها ،البالغة، واألدب، واألسلوبوالشعر، 

واختلف محتوى كل تعريف عن اآلخر؛ فمفهوم  ،وتشعبت ،مفهوم النص يجد تعريفاته قد تنوعت

تعـدد   إلىوبالنظر . النص لم يستقر على الرغم من أن علماء لغة النص جدوا في تحديد دالالته

المفاهيم فإن علماء لغة النص والباحثين العرب لم يخرجوا عن المعايير العامـة للـنص التـي    

الغربيون، فقد قدموا مفاهيم كثيرة للنص، وعلى هذا سنورد تعريفاتهم للـنص إلدراك   ها لهأطر

  . مفاهيمه

قيمة نظامه شكل من أشكال اإلنجاز اللغوي، ب" القول بأن النص إلىمنذر عياشي ويذهب 

، )1("عن المرسـل والمرسـل إليـه   : الخاص، وهو ألنه كذلك، فإنه يستغني بلغته عن غيره، أي

نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض، هذه الخيوط تجمـع  :" ويعرف األزهر الزناد النص بأنه

يرى الزناد مـن  . )2("عناصره المختلفة والمتباعدة في كلِّ واحد هو ما نطلق عليه مصطلح نص

                                                        
  . 127م، ص 1990) ط.د( تحاد الكتاب العربي، دمشق،امقاالت في األسلوبية، منشورات ، عياشي، منذر) 1(
 ،1ط المركز الثقافي العربي، بيروت، ،بحث في ما يكون به الملفوظ نصا :الزناد، األزهر، نسيج النص) 2(

  . 12م، ص1993
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جهة أن النص جمل مترابطة في نظام تركيبي يخضع لنحو خاص هو نحو النصـوص، ولكـن   

النحو الذي يباشر في توليد الجملة في كثير من المظاهر يعمل على إضـفاء الداللـة والمعنـى    

  . )1(عليه

النص ال يصبح نصا إال إذا كان رسالة لغويـة  :" ويقول محمد حماسة في تعريفه للنص

هـو كليـة   :" ، ويوضح محمد العبد هذا التعريف بقوله)2(" تشغل حيزا معينًا، فيها جدلية محكمة

مترابطة األجزاء، فالجمل يتبع بعضها بعضا وفقًا لنظام سديد، بحيث تسهم كل جملة منهـا فـي   

لة التي تليها فهما معقوالً، وكما تسهم الجملة التالية من ناحية أخرى فـي فهـم الجمـل    فهم الجم

  . )3("السابقة عليها فهما أفضل

النص حدثٌ له خصوصيته، أشياء كلها محط االعتبـار  :" أما إدوارد سعيد فقد تقدم بقوله

  . )4("اج المعنى وتوصيلهبأنّها مدمجة في النص، وأنّها جزء ال يتجزأ من قدرة النص على إنت

أما النص فليس إال سلسلة من الجمل، كل منها يفيد السامع فائـدة  :" ويقول سعد مصلوح

فهو ، )5("يحسن السكوت عليها، وهو مجرد حاصل جمع  للجمل ونماذج الجمل الداخلة في تشكيله

  األدوات ومركبـات  يستلزم ارتباط العناصر بعضها ببعض فهو تتابع مترابط لفهم الكـل، أي أن

  . النص تعمل مجتمعة إلظهار الفكرة المقصودة

  

  
                                                        

  . 107المصدر السابق، ص ) 1(
وبيان أثر العروض في ضبطه وتحقيقه، مكتبة اإلمام  عبد اللطيف، محمد حماسه، كيف تقرأ النص التراثي؟ )2(

  .25م، ص2009، 1البخاري، للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
  .36م، ص1989، 1العبد، محمد، اللغة واإلبداع األدبي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط) 3(
عبدالكريم محفوظ، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، مكتبة : العلم والنص والناقد، ترجمةسعيد، إدوارد، ) 4(

  . 46- 45م ص2000األسد، دمشق، 
  .407م، 1990، )ط.د(مصلوح، سعد، العربية من نحو الجملة إلى نحو النص، جامعة الكويت، ) 5(
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ويرى سعيد بحيري أن النص وحدة كبرى تامة الشمول، تتشكل من أجزاء مختلفة مـن  

الناحية النحوية ومن الناحية الداللية، أي أنّه يجعل من النحو والداللة بنى صغرى تـربط بينهـا   

بينهما عالقات التماسـك الدالليـة، تبنـي البنيـة الكليـة      عالقات نحوية، وعالقات كلية تربط 

  . )1()النص(

أن النص قد يكون كلمة واحدة لها مفهوم تستقل بـه، أو تكـون جملـة     " برنكر"يرى و

. باعتبارها الوحدة األشمل؛ أي أنّها ال تندرج تحت وحدة أكثر ارتباطًا من حيث التركيب والداللة

لنص بنية كبرى تحتوي على وحدات صغرى متماسكة ليست جمـالً،  ا: "قولهوهذا ما عبر عنه ب

إن كل جزء من الكالم يحمل فكرة مستقلة بذاتها، : ، وبهذا، يمكن أن نقول)2("وإنّما أجزاء متوالية

وأن ما يمثل النص من جمل وأدوات وكلمات إنّمـا هـي   . من أشكال الكالم المكتوب أو الملفوظ

   .لتواصلأدوات النص التي تحقق ا

كذلك، يشترط سمير اسـتيتية بـين أجـزاء الـنص، التماسـك، وتـوافر العالقـات        

الـنص  : ، يقـول )3(فالنص عنده ال يكـون نصـا إال إذا كـان فيـه تماسـك     . اللفظية والداللية

منْحكم لمجموعة من العالقات اللفظية والدالليـة بـين أجزائـه، بـأن تكـون هـذه األجـزاء        

ويرى أحمد عفيفي أن الـنص كـالم موجـه سـواء كـان منطوقًـا أو       . )4(متماسكة متالحمة

مسموعا، وهذا الكالم يحمل في طياته معنى النص، ومـا ينقـل المعنـى أو الفكـرة تربطهـا      

ضمن سياق داللي، وعالقـات لغويـة، ونحويـة وأدوات الـنص، لبلـوغ الغايـة المـرادة،        
                                                        

   م، 2004 ،1ط مؤسسة المختار، القاهرة، ،االتجاهاتالمفاهيم و: ، علم لغة النصحسن البحيري، سعيد )1(
  .  15-14ص 

  . 43الزناد، األزهر، نسيج النص،، ص) 2(
م،  2005، إربـد المجال والوظيفة والمنهج، عـالم الكتـب الحـديث،    : استيتية، سمير، اللسانيات: ينظر) 3(

  . 200-198ص
  . 27م، ص 2003، 1منازل الرؤية منهج تكاملي في قراءة النص، دار وائل، طاستيتية، سمير، : ينظر) 4(
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ـ :" بقوله أنّـه وسـيلة لنقـل األفكـار والمفـاهيم       : "صينبغي أن يكون المفهوم األساسي ألي ن

المخاطب، وهو لـيس هـدفًا فـي حـد ذاتـه، إنّمـا هـو         إلىاآلخرين، فهو ينقل شيًئا ما  إلى

  .)1( ..."طريق للخطاب

ـ  ذكر وبعد  نجـد أن الـنص   ة الـنص ونهايتـه،   هذه التعريفات التي تحدثت عـن بداي

تضـم ظـواهر االنسـجام والتـرابط بـين       استفاد من نحو الجملة، ويمثل النص بنيـة مهمـة  

الجمل المنجزة في إطار معين، فهو عبارة عن نسـيج مـن األلفـاظ والعبـارات والـدالالت      

، ويـرى الباحـث أن مـا أخـذ     )2(في بنية منظمة ومتناسقة ومتالحمة تعالج موضوعات عـدة 

أن  إلـى به الدكتور سمير استيتية  لم يختلـف فـي جـوهر كالمـه عـن اآلخـرين فأشـار        

  : )3(النص يعتمد على جوانب تساعده في نصيته وهي

 مراعاة الداللة والسياق .  

 العالقات الشكلية والداللية .  

 التماسك والتالحم بين أجزائه .  

 مراعاة الجانب الوظيفي للنص . 

ات المتعـددة والواسـعة   ستخداممما سبق ذكره، من معاني النّص المعجمية ذات االتبين 

الربط بضـم أجـزاء الـنص     إلىأنّها ترتبط في دوران دالالتها بالمعنى االصطالحي، وتشير 

بعـض بالعديـد مـن     إلى المتمثل في ربط الجزء بالجزء لتشكل الكل، وهو ضم الجمل بعضها

                                                        
  . 20أحمد، نحو النص، ص ،عفيفي) 1(
  .110ص ، ، علم لغة النصحسن البحيري، سعيد) 2(
منازل الرؤية ، استيتية، سمير، 200- 198المجال والوظيفة والمنهج، ص: استيتية، سمير، اللسانيات: ينظر) 3(

  .27في قراءة النص، ص منهج تكاملي 
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. )1(تهـاه أكبر وحدة لغوية وهو االكتمال باعتبار النص أقصى الشيء ومن إلىالروابط، للوصول 

والتعدد في تحديـد  ص وسماته على الرغم من التباين، وقد تبين أن القدماء أدركوا خصائص الن

  . المفهوم

الغرب  ذلك أن م؛أكثر تعريفات العرب مترجمة عنهنجد أن علماء الغرب،  إلىوبانتقالنا 

وارتقـى فيهـا   مدارس لغوية متعددة  عندهم سبقوا في تحديد االصطالح لنحو النص، فقد نشأت

دراسة الـنص   الدرس اللّغوي واللساني، فدرس أصحابها مجموعة من الجمل، والفقرات، وتمت

كلّه، وتحليله دون تحديد لحجمه سواء كان كلمة أم جملة أم مجموعـة مـن الجمـل أم فقـرة أم     

 .وقد حرص علماء لغة النص على تحديد داللته .)2(مجموعة من الفقرات

وهذا يعنـي أن   )3(" النص نسيج كلمات منسقة في تأليف معين:" بارثفمن آرائهم يقول 

  .الوحدة الصغرى أساس في بناء النص، ثم توسعت فأصبحت وحدة كبرى متكاملة

حدث اتصالي تتحقق نصـيته إذا اجتمعـت لـه    " :ويؤطر روبرت ديبوجراند النص بأنّه

والقبـول، ورعايـة الموقـف، والتنـاص،     السبك، وااللتحام، والقصـد،  : سبعة معايير، وهي

لنطلق كلمة نص على كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابـة، وأن  :" ويقول ريكور. )4("واإلعالمية

  .)5("هذا التثبيت أمر مؤسس للنص ذاته ومقوم له

                                                        
القاهرة،  ،للطباعة والنشر ، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار قباءإبراهيمالفقي، صبحي : ينظر) 1(

  . 27م، ص2000، 1ط
م، 2000، )ط.د(، إتحاد كتاب العرب ابن ذريل،عدنان، النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق،: ينظر  )2(

، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، طخطابي، محمد، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، و، 17ص
  .13ص، 1991

  . 17ابن ذريل، عدنان، النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق، ص  )3(
م، 1998، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: والخطاب واإلجراء، ترجمةالنص دي بوجراند، روبرت،  )4(

  . 103ص 
  . 161ص م،2002، 1ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط فضل، صالح، مناهج النقد المعاصر،) 5(
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ت السنتجميمية إلنتاج الترابط النحـوي  ستبداالويرى هارفج النص بأنّه ترابط مستمر لال

  . نصفي ال

فهو ترابط األجزاء لتحقيق . ويحدده فاينريش باستلزام عناصره بعضها لبعض لفهم الكل

تكـوين  :" عنده بأنهالنص فيكمن . )1(عدم الوضوح إلىالفهم، بينما التفكك والعزل واإلسقاط يقود 

، وهذا يدل على لـزوم  )2("حتمي يحدد بعضه ببعض، إذْ تستلزم عناصره بعضها بعضا لفهم الكل

ر موضوع تـرابط عناصـره   التحام الروابط داخل النص، واألخذ بعين االعتبا) االتساق(تحقق 

الخلـل   إلـى من جهتي التحديد وااللتزام؛ ذلك أن الفصل بين األجزاء سـيؤدي   عضببعضها ب

  . نتائج غير دقيقة إلىوالضعف وعدم وضوح النص، وبالتالي 

جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللغـة  "أنه النص ب إلىأما جوليا كريستيفا فإنها تنظر 

اإلخبار المباشر، وبين أنماط عديدة من الملفوظـات   إلىبواسطة الربط بين كالم تواصلي يهدف 

لكـن اإلخبـار المباشـر لـيس هـدف      . )3("السابقة عليه، أو المتزامنة معه، فالنص إذن إنتاجية

يعد طعنًا في كفاية النظـر   األمر الذي ؛النصالنصوص جميعا، وهذا يبرز تعالق الملفوظات في 

  . )4(النص إلى

 أي فقرة منطوقـة أو   إلىكلمة نص تستخدم في علم اللغويات لإلشارة "ويؤكد هاليدي أن

في النص  ا، واعتبار االكتمال أساسي)5("مكتوبة، مهما كان طولها شريطة أن تكون وحدة متكاملة

                                                        
  . 107- 106ص، البحيري، سعيد حسن، علم لغة النص: ينظر) 1(
  . 100- 99، ص المصدر السابق )2(
ـ دار توبقال، . فريد الزاهي: فا، جوليا، علم النص، ترجمةيكريست) 3(  ،21، ص1997، 2دار البيضـاء، ط ال

  . 102علم لغة النص، ص  سعيد حسن، حيري،بال :وينظر
  . 211م، ص  1992لم المعرفة، الكويت، افضل، صالح، بالغة الخطاب وعلم النص، ع :ينظر )4(

(5)Halliday , M.A.K and Hasan ,Rugaiya , Cohesion in English,Longman group , L.T.D 
1993, P22. 
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وهذا يعنـي أن  . وحدة داللية ال شكلية اعتبارهالنص ب إلىالنص لتحقيق أهم مقوماته بحيث ينظر 

  . )1(أي نص يتصل بأجزائه باإلدراك ال بالحجم

وفي النهاية، بناء على ما تقدم، يلحظُ رغم تباين اآلراء واختالفها وتشعبها في تعريـف  

لـنص، المشـتملة   النص سواء عند العرب أو الغرب أنّه ال بد من توافر المعايير النصية إلنتاج ا

على جميع أطراف الحدث التواصلي وعناصره، وهذا يعني مراعاة النّاص والمتلقي والنـواحي  

، فبعض التعريفات السابقة ترى أن النص وحدة داللية أو لغة تـؤدي  )2(الشكلية والداللية والسياق

منفصلة، وال يمكـن  سوسير بأنّه ال يمكن التعبير بكلمات دي ، فقد أشار )3(وظيفة بعض السياقات

،  )4(أن يكون لهذه الكلمات معنى وداللة على أفكار معينة، ما لم توضع في عالقات مـع بعضـها  

بغض النظر عن الطول والقصر فهما ليسا أساسيين في تعريف النص، وهذا ما أكده كـل مـن   

 إلـى اسك تؤدي فوسائل الربط والتم. )5(اإلنكليزية  إلىهاليدي ورقية حسن في كتابهما المترجم 

وجود النص، باعتباره فقرة مكتوبة ومنطوقة مهما كان طولها شريطة أن يكون وحدة متكاملـة،  

، )6(ألنّه قد يكون كلمة أو جملة أو عمالً أدبيا، فضرورته أن يكون في سياق تواصـلي تفـاعلي  

يكون نصـا،   وبهذا فإن أي جزء من اللغة يؤدي وظيفة تواصلية بوصفه وحدة لغوية في السياق

  . فيكون النص هو السبيل للحديث عن ظواهر االنسجام والترابط بين الجمل في إطار معين
                                                        

، ويقطين، سـعيد، انفتـاح   29، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، صإبراهيمالفقي، صبحي  :ينظر )1(
  . 17ص م،2001، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط النص الروائي،

  . 137، علم لغة النص، صحسن البحيري، سعيد: ينظر) 2(
  ، علـم اللغـة النصـي،   إبـراهيم ، والفقي، صـبحي  19يقطين، سعيد، انفتاح النص الروائي، ص :ينظر )3(

  . 30-29ص 
مصلوح، سعد، العربية من نحو الجملة إلى نحو النص، من مجموعة مهداة إلى األستاذ عبدالسالم : ينظر )4(

كلية اآلداب، : جامعة الكويت. نجم والدكتور عبده البدوي وديعة طه: هارون في ذكراه الثانية، تحرير
  . 407م، ص 1990

(5)Halliday , M.A.K and Hasan ,Rugaiya , Cohesion in English,Longman group , L.T.D 
1993, P22. 

  

  . 16يقطين، سعيد، انفتاح النص الروائي، ص) 6(
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  :السبك في اللغة

ائب يسبكه ويسبِكُه سـبكًا  سبك الذهب والفضة ونحوه من الذَّ: "السبكجاء عند ابن منظور 

كَوسبفي قالب ه غهوأفْر بهإذابة الذهب أو الفضة، ووضعها فـي قالـب مـا،    فهو عملية . )1("ذو

لو شْئتُ لمـألتُ الرحـاب   " :، وفي حديث ابن عمر)2(لتخرج متالصقة متماسكة، وتسمى سبيكة

. )3("أي ما سبك من الدقيق ونُخَل فُأخذَ خالصه، وكانوا يسمون الرقاق السـبائك : صالئق وسبائك

  .والدمج والتماسك الشديد فالمعنى اللُّغوي للسبك هو اإلذابه

هـذا  : ومن المجاز" :ومن باب المجاز استُخْدم المصطلح ليدل على الكالم، قال الزمخشري

  . )4(" كالم ال يثبتُ على السبك، وهو سباك للكالم

ويالحظ أن داللة لفظة سبك في المعنى المعجمي لها عالقة مع داللة المعنـى المجـازي،   

فالسباك يصهر الذهب لتصبح متماسكة وجميلة، والمتكلم يجمع األلفـاظ مـن تبعثـر وشـتات     

  . ليخرجها متماسكة مسبوكة حسنة الصياغة

حتى تصبح شـيئاً واحـدا منظمـا     وبهذا فإن السبك يعني جمع األجزاء المتعددة، وتأليفها 

  .  ومتماسكًا

   :السبك في االصطالح

النحاة والباحثين العرب قدماء ومحدثين حين أدركـوا   استعماللم يغب مصطلح السبك عن 

أن وجود النص مرهون بتماسك أجزائه على أن يكون وحدة واحدة، وقد ورد عـنهم مصـطلح   

  .السبك في مواضع متعددة

                                                        
  ). سبك(لسان العرب، مادة أبو الفضل جمال الدين، ابن منظور، : ينظر) 1(
: تحقيق تاج العروس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى، الزبيدي،و، )سبك(الفراهيدي، مادة : ينظر) 2(

  ). سبك(مادة م، 1994علي شيري، دار الفكر، 
  ).سبك(لسان العرب، مادة  أبو الفضل جمال الدين، ،ابن منظور :ينظر) 3(
  . 435صأساس البالغة، أبو القاسم جار اهللا، الزمخشري، ) 4(
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اسـم  : ن صـلة األلـف والـالم   إ: "اإلخبار باأللف والالم، قـال اإلسـتراباذي  ففي باب 

فاعل أو اسم مفعول، وذلك؛ ألنَّه يمكن أن يسبك من الجملة الفعليـة اسـم فاعـل مـع فاعلـه      

يجب أن يكـون الفعـل الـذي يسـبك منـه صـلَة األلـف        : "وقال" إذا كان الفعل مبنيا للفاعل

  . )1("والالم متصرفًا

جاء هذا المصطلح عند البالغيين كثيراً فـي تنـويههم بالشـعر أو النثـر المـتالحم       كما

األجزاء، فاعتنوا بالكشف عن التـرابط المتتـابع بـين حلقـات األقـوال المؤلفـة لفقـرة أو        

  . )2(مجموعة فقرات أدبية

إن : "قـال دي بوجرانـد  . كبيـرة ن بتوضيح مفهوم السبك عناية ويعني اللسانيون النص

فموضـوع السـبك    )3("بكيفية ترابط مكونات البنية السطحية نحويا ىعنلسبك اصطالح نحوي يا

عنده هو الداللة النحوية، يتحقق بواسطة الترابط الرصفي القائم على النحو في بنيتـه السـطحية   

  . ومساحة الجمل تكريرالمتمثلة في التراكيب والروابط وال

بأن دي بوجراند ودرسلر قـد اقترحـا التمييـز بـين     وقد ذكر بارت وكالس شوبرت 

)Cohesion ( ،السبك)Coherence (ة في : هو والحبك، على أساس أن السبكالروابط النحوي

  . )4(الروابط الداللية في النص إلىاستعمل لإلشارة : النص، الحبك

ورقيـة حسـن    هاليديالمقابل، يبدي مايك مكارثي ورونالد كارتر رأيهما في نقدهما لوب

أنهما يخصصان السبك للربط النحوي والداللي للملفوظات عبر البنية السـطحية، يقـول مايـك    

إن الربط الذي يقدمه هاليدي وحسن هو ربط بين الجمل والملفوظات علـى مسـتوى   : "ورونالد
                                                        

  . 31ص على الكافية، يشرح الرض رضي الدين، ،اإلستراباذي) 1(
، 2007، 1، عمان، طللطباعة والنشر اللسانيات ونحو النص، دار المسيرة في، إبراهيمخليل، : ينظر) 2(

  . 185ص
(3) De Beaugrande , Robert and Dressler , Wolfgang , Introduction to text linguistics ,  

N.Y , longman, 19940, INC, P3 
 السبك والحبك في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء اللسانيات النصية،د، أبو شارب، صالح محم: ينظر) 4(

 م، 2013رسالة ماجستير، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، كلية الدراسات اعليا، قسم اللغة العربية، 
  . 62ص
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البنية السطحية، وما نريده هو االهتمام بعناصر ربط أخرى ضرورية في عملية فهـم الخطـاب   

  . )1("اسكه وهو ما يطلق عليه بالربط الفكريوتم

ارتباط الجمـل متتابعـة   وهذا يعني أن السبك الذي يراه هاليدي ورقية حسن يتكئ على 

بعض سطحيا، إالّ أن تعريف هاليدي ورقية حسن يختلف عن التعريف الذي جاء بـه   بعضها مع 

  . داللي للبنية اللغويةدي بوجراند، فهما لم يفصال الجانب الشكلي عن الجانب ال

النص وحدة داللية، وإننا ال نسمي النص نصا ما لـم يحقـق   " وهو ما صرحا به بقولهما

  . )2("مبدأ النصية

فهاليدي يرى أن مفهوم السبك مفهوم داللي، ويقصد به العالقـات المعنويـة الموجـودة    

التركيبية التي تربط الجمل بعضها ببعض داخل النَّص، فالسبك عنده مجموعة من البنى الداللية و

  . )3(مستوى البنية الكبرى للتحليل، فيتحقق عنده الربط بواسطة عالقات داللية إلىدون الرجوع 

والنحوية التي تربط مكونـات  ) الشكلية(الوسائل اللغوية  استخدامبينما دي بوجراند اهتم ب

ما يدل على طـرقهم   الالحق، وهذا إلىسطح النص في تتابع متماسك، بحيث يؤدي السابق منها 

  . صالتحليلية للن

، إالّ أن الباحثين العـرب  "Cohesion" وجاء مصطلح السبك ترجمةً للمصطلح األجنبي

مقابل هذا المصطلح األجنبي، فاستعمل تمام حسان وإلهام أبو غزالة استعملوا مصطلحات متعددة 

مصطلح التضام، واستعمل محمد خطابي مصطلح التماسك، واستعمل سعيد بحيـري مصـطلح   

  . )4(الربط النحوي، واستعمل سعد مصلوح ومحمد العبد مصطلح السبك

                                                        
(1) Mecarthy ,Michael and carter , Ronald ,language as Discourse perspective for 

language Teaching , U.K ,longman group. 1988, P90, 
(2) Halliday , M.A.K and Hasan ,Rugaiya , Cohesion in English,Longman group , L.T.D 

1993, P2. 
  . 99، علم لغة النص، صحسن البحيري، سعيد: ينظر) 3(
مكتبة اآلداب، ، الدرس النحوي والنصي في كتب إعجاز القرآن، عبد البديع عبدالكريم، أشرف: ينظر )4(

  . 141- 108ص م، 2008القاهرة، 
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يسـتقيها العلمـاء مـن     تعدد الدالالت التي إلىولعل السبب في تعدد المصطلحات مرده 

المصطلح، إذ يرد عن المترجمين أربعة أو أكثر من المعاني للمصطلح نفسه، وفي ضوء ذلـك،  

وقع االختيار في هذا البحث على مصطلح السبك دون المصطلحات األخرى، وذلـك لوضـوح   

تـراث  داللته على المفهوم في لسانيات النص وشيوعه من بين المصطلحات األخرى وثباته في ال

  .والدراسات النصية المعاصرة

إحكـام عالقـات األجـزاء، ووسـيلة ذلـك      "أما مفهوم السبك عنـد النَّصـيين فهـو    

المناسبة المعجمية من جهـة، وقرينـة الـربط النَّحـوي مـن جهـة أخـرى،         استعمالإحسان 

ــة   ــدعو دواعــي االختيــار األســلوبي ورعاي واستصــحاب الرتــب النَّحويــة إال حــين ت

، يعنـي أن األحـداث اللغويـة المسـموعة،     )1("االختصاص واالفتقـار فـي ترتيـب الجمـل    

  . للمعاني النحوية والمنطوقة، والمخطوطة ينتظم بعضها مع بعض تبعا

    ـبك هـو التـرابط    . )2( ويجمع هذه الوسائل مصـطلح هـو االعتمـاد النّحـويوالس

الجملـة  (النحوي المسـؤول عـن تحقيـق الوحـدة واالنسـجام والتماسـك للبنيـة اللغويـة         

ذلك التماسك الشديد بين األجـزاء المشـكلة للـنص، خطـاب مـا،      " ، ويعرف بأنّه)3()والنص

التي تصل بين العناصـر المكونـة لجـزء مـن خطـاب      ) الشكلية(وسائل اللغوية ويهتم فيه بال

عالقـة أو مجموعـة عالقـات عامـة مكونـة للـنّص       "، وكـذلك هـو   )4("أو خطاب برمتـه 

                                                        
عبد المجيد، جميل، البديع في البالغة العربية واللسانيات النصية، مكتبة لسان العرب، الهيئة المصرية العامة  )1(

  .79- 78م، ص2006للكتاب، 
جامعة الجزائر، كلية اآلداب واللغات، بلحوت، شريفة، اإلحالة دراسة نظرية، رسالة ماجستير، : ينظر) 2(

  . 113- 112صم، 2006
 دراسة في النص وتوثيقه، دار المعرفة الجامعية،: عبدالرحمن، ممدوح، النحو والفكر واإلبداع: ينظر) 3(

  . 5م، ص1998 اإلسكندرية،
  . 5لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ، محمد، يخطاب) 4(
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يتعرض بعضها لقيود حين يندمج فـي بنيـة الجملـة ألن الشـرط النَّحـوي لوجـود الجملـة        

  . )1("لتكون نصا بأية حال ضمن بال شك انسجام أجزاء النَّصي

يخـتص بالوسـائل التـي تتحقـق بهـا خاصـية       :" وحدد سعد مصلوح مجالـه بأنـه  

، وبين صـالح فضـل أن السـبك يعـد خصيصـة نحويـة       )2("االستمرارية في ظاهر النص

للنص، تعتمد على عالقة كل جملة بالجملـة األخـرى، وهـو ناشـئ عـن طريـق األدوات       

  .  )3(كالعطف وأسماء اإلشارة وأدوات التعريف وغيرها التي توجد في النص

المصطلحات السابقة تظهر أهمية السبك في تحققـه مـن خـالل     النظر فيومن خالل 

استمرارية النص فـي تتـابع األحـداث اللغويـة      إلىعناصره النحوية، والمعجمية التي تودي 

بط بين العناصر الشكلية للـنص كالعبـارات   وتنظيمها تبعا للمباني النحوية، وتتضمن إيجاد الترا

العنصر األساسي في تشكيل النصـوص وتفسـيرها؛    يالضمائر وغيرها، فه استعمالوالجمل و

ألنها تجعل الكالم مستقرا وثابتًا غير مشتت، وهذا بدوره يساعد على الفهم عن طريـق تتـابع   

الداللـة؛ إذ إن   إلـى ، وبهذا يمثل السبك نقطة االنتقال من الشكل )4(عناصر الترابط بين السطور

  . )5(ظاهر النص يتم ربطه بروابط تحتوي على قدر من الداللة؛ تم الربط على مقتضاها

  

  

                                                        
  . 83اإلحالة دراسة نظرية، ص بلحوت، شريفة، ) 1(
  . 154ص  دراسة في قصيدة جاهلية،: نحو أجرومية للنص الشعريمصلوح، سعد، ) 2(
  م، 1992. 164ة، الكويت، عدد يلم المعرفافضل، صالح، بالغة الخطاب وعلم النص، سلسلة ع) 3(

  . 95-80ص 
  . 80ص  م،2007فرج، حسام أحمد، نظرية علم النص، مكتبة اآلداب، القاهرة،  :ينظر )4(
دراسة لسانية نصية، المركـز الثقـافي   : إشكاالت النص المداخلة أنموذجاً ،انمعابن عبدالكريم، ج :ينظر )5(

  . 222ص ، 1م، ط2009العربي، بيروت، 
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ربـط العناصـر    استخدامللنص عن طريق ) الظاهري(فالسبك يمثل تتابع البناء الشكلي 

  . )1(الالحق إلى اللغوية، بحيث يؤدي السابق منها

   :الحبك في اللغة

 :ورد الحبك في المعاجم بمعنى اإلحكام واإلتقان والتوثيق وتحسين الصنعة، فالحبك هـو 

، وحبك الثوب يحبِكـه  "يديه إلىشده وأحكمه، وحبك بإزاره احتبى به وشده : الشد، وحبك الشيء"

ما أجيـد عملـه والمحكـم    : أجاد نسجه بإتقان وحسن أثر الصنعة فيه، والمحبوك: ويحبكه حبكًا

اإلزار،  الحجزة وهـو شـد  : جموع الخشب مشدودة في الوسط بحبل، والحبكة: الخلق، والحباك

كوتَحب :زجشد حته، وتَحقـال   : ت المرأة بنطاقهاكَب شدته في وسطها، وعن ابن المبـارك أنَّـه :

قوى عقدها ووثقَّها، وحبـك األمـر إذا   : وحبك العقدة. أي في حجزتي: جعلت سواك في حبكي

  .)2( أحسن تدبيره

فهذه المعاني قريبة من العالقات المضمونية والداللية، وجميعهـا تـدل علـى الـرابط     

وهو في مقابلة مع . الذي يعني داللة األدوات الرابطةوهو معنى الحبك االصطالحي ) المعنوي(

  .السبك الذي يتعلق بالدالالت الشكلية والذي يهتم بربط النص عن طريق األدوات

  : الحبك في االصطالح

 إلـى يؤكد الجرجاني على أنه ال يوجد كالم يوصف بصحة أو فساد، إال ويرجع ذلـك  

 إلـى معاني النحو وأحكامه وتعلق الذهن به وكيفية مزجه والترتيب الذي ُأحكم به بانتظام بعضها 

  . )3(بعض

                                                        
  . 23م، ص 2009، 1قياس، ليندة، لسانيات النص النظرية والتطبيق، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط: ينظر) 1(
المعجم ومصطفى، إبراهيم وآخرون،  ،)حبك(لسان العرب، مادة جمال الدين،  ابن منظور المصري، :ينظر) 2(

  ،ي، تـاج العـروس  الحسـن  بن عبـد الـرزاق، تـاج العـروس،     الزبيدي، محمدو، )حبك(الوسيط، مادة 
  ). حبك(مادة  

  . 134- 133عجاز، ص دالئل اإل ، عبد القاهر،الجرجاني: ينظر) 3(
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" يعد الحبك معيارا من المعايير المهمة في النص، وهـو عنـد علمـاء نحـو الـنص     و

الذي يتصل بالعالقات الداللية، وهو مـا   Coherenceمقابل االصطالح " االتساق" أو" االنسجام"

ترابطاً مفهومياً داللياً بين " وقصد به. )1(يخص المعنى وسلسلة المفاهيم والعالقات الرابطة بينهما

  . )2("أبنية النص يمكن أن ينتج في النهاية بنية داللية كبرى متالحقة األجزاء منسجمة العناصر

إيجاد الترابط المفهومي، واسترجاعه من  إلى) De Beaugrande(وسعى دي بوجراند 

كالسببية والعموم والخصوص، ومعلومـات  :  خالل وسائل الحبك المتمثلة في العناصر المنطقية

التماسك فيما يتصل بالتجربـة اإلنسـانية،    إلىعن تنظيم األحداث واألعمال والمواقف، والسعي 

  . )3( مع المعرفة السابقة بالعالم"نص ويتدعم الحبك بتفاعل المعلومات التي يعرضها ال

ويفهم من دي بوجراند أن الحبك اصطالح داللي، ينبني عليه ربط العناصر النصية بـال  

 إلىواسطة لفظية؛ ألنها عالقة وثيقة بعضها ببعض تشبه عالقة الشيء بنفسه، فال يحتاج المتكلم 

وهذا الربط الداللي يكون االلتحام بـين  . ائتالف المعاني إلىاصطناع الروابط اللفظية وإنما يعمد 

  )4(البنيتين الصغرى والكبرى؛ مما يجعل ربط النص موحدا متماسكًا داالً

الحبك هو تلك العالقات الخفيـة التـي   : "ووصف خطّابي الحبك بأنه عنصر خفي، بقوله

يعبر عن العالقات الموجودة بـين المعـاني فـي     ا، فهو يعد الحبك عنصر)5("تنظم النص وتولِّده

  . النص

  

                                                        
  . 90نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، ص . عفيفي، أحمد: ينظر) 1(
مجلة عالمات، النادي األدبي الثقافي، ، اتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص، حسن البحيري، سعيد) 2(

  .173ص م، 2000، 38، الجزء10جدة، ج
، 1ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط دي بوجراند، روبرت، النص والخطاب واإلجراء،: ينظر )3(

  . 103ص  م،1998
  . 203االرتباط في تراكيب الجملة العربية، ص ونظام الربط حميده، مصطفى، : ينظر) 4(
   .2خطابي، محمد، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص :ينظر )5(
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الوصل دون أداة، واإلحالة الضمنية، وترتيب أحـداث الـنص   : ومن وسائل حبك النص

العام والخاص، والكل والجزء، والمجموعة والعنصر، والمتضمن "معتمدة على أحوال تتمثل في 

يقضى للجمل والمنطوقات بأنها محبوكة، إذا : "، يقول سوفنسكي)1("والمتضمن، والخارج والداخل

اتصلت بعض المعلومات فيها ببعض، في إطار نص أو موقف اتصالي اتصاالً ال يشـعر معـه   

يهتم سوفنسكي بالعالقـات بـين   و، )2(المستمعون أو القراء بثغرات أو انقطاعات في المعلومات

طريق هـذه العالقـات المعنويـة     أجزاء الجمل وبين النص، وما يحيط به داخالً وخارجا، وعن

ألن أجزاء الكالم ال تنتظم إال باالتساق فيما بينهـا،   ؛درجة تحت مصطلح الحبك يخلق النصالمن

  . )3(ومع األجزاء التي تندرج فيها

الوحدة النصية على أنها حاصل ربط النص بسـياقاته   إلىوالعوالم المشكلة للنص تنظر 

المختلفة، فالتماسك يحدث من خالل ربط النص بالعوالم المشكلة له؛ ألن اقتصـار العلـم علـى    

العناصر اللغوية، وما يقدمه النحو من وصف دقيق للنظام اللغوي ال يكتفـى بـه لخلـق نـص     

مشـكلة   ةدواته، وعالقاته لجعل أجزائه متآخذتوافر التماسك وأ إلىمتماسك، وإنما يحتاج النص 

، فتضع الكالم بالوضع الذي يرتضيه علم النحو، والعمل بقوانينـه وأصـوله،   )4(بذلك كالً موحدا

  . التقديم والتأخير، والحذف والذكر، والفضل والوصل، والتعريف والتنكير: مثل

  

  

                                                        
 ،فريقيا الشرقأقنيني،  عبدالقادر :دايك، فان، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي، ترجمة) 1(

  . 154م، ص 1999المغرب، 
  م، 2002ربيع ، 59العبد، محمد، حبك النص منظورات في التراث العربي، مجلة فصول عدد  :ينظر )2(

  . 55ص  
(3)  .  Halliday , Rugaiya Hasan , cohesion in English , P26 :ينظر) 

  ، و146ص  ،، علم لغة النصحسن بحيري، سعيد :ينظر )4(
 Van Dijik , Teun and Kintsch ,walter strategies of comprehension, P150  . 
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يرتكـز   النص، دالليا وشـكلياً بعبارة أخرى إن كل ما يرتبط بين أجزاء الجملة وأجزاء 

ا" على كيفية تركيبه وبنائها دالليالعـوالم المشـكلة   . )1("باعتباره صرح وكذلك يرى فان دايك أن

للنص لها دور هام في السياق باعتبارها أحداثًا كالميـةً تصـف الملفوظـات بعـد أن كانـت      

  .)2(المحاوالت القواعدية تصف الجملة وحدها بمعزل عن السياق

وهذا يعطي دورا للمتلقي والموقف والمقام وهدف النص وأنواع التفاعل وكيفية التواصل 

وتشكيل نص متماسك يضمن قبوله بـالفهم   )3(وغير ذلك من العالقات في تحديد الفكرة المقصودة

السليم، ولهذا نجد فان دايك قد ركز على ربط الجانب اللغوي بالجانب الـداللي وعـدم الفصـل    

ويعنى الحبك بالترابط الموضوعي للنص، بمعنى أنّه يتكلم عـن  . ا، فكل منهما يخدم اآلخربينهم

فكرة محددة، ويؤكد هذا فان دايك فهو يرى أن مجموعة من الجمل ال تتكلم عن فكـرة محـددة   

  .)4(يصعب إيجاد روابط بينها، فال يمكن تكوين نصٍ

الوحدة الموضوعية أن تكون موحدة غيـر  وبما أن النص قائم على فكرة محددة، تقتضي 

متناقضة، فإن من العوامل التي تحدد النص تماسكه واتساقه وترابطه ووحدتـه المعنويـة وفقًـا    

ولن يختلـف  .. . إن قوة الربط تكمن حقيقة في العالقات المعنوية المضمنة"لرأي براون ويول، 

ـ ل الخطاب لكـي يتي ات المعنوية داخاثنان في ضرورة وجود مثل هذه العالق ـا   سر فهمـه فهم

، أما كمال جبري فقد رأى أن النص فكرة لها وحدتها الداللية، وأن الجمـل لـيس إال   )5("منطقيا

  .)6(وسيلة لتحقيق هذه الوحدة

  
                                                        

(1) : ینظر)  Halliday , Rugaiya Hasan , cohesion in English , P26 
(2) Van Dijik , Teun ,A. Introduction , level and dimension of Discourse Analysis ,in 

Van Dijik , Teun , A.(Editor): Hand book of Discourse Analysis , Vol p.c.  
  . 31ص  ،، علم لغة النصحسن البحيري، سعيد: ينظر )3(
  م،1997المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  ، األسلوبية ونظرية النص،إبراهيمخليل، : ينظر )4(

  . 145ص  
كي، جامعة الملك سعود، ينير الترممحمد لطفي الزليطي و: ويول، تحليل الخطاب، ترجمة) ب. ج(براون ) (5

  . 234م، ص  1997الرياض، 
  . 103دي بوجراند، روبرت، النص والخطاب واإلجراء، ص : ينظر )(6
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بينما يعد الحبك عند كالوس برنكر هو المفهوم النواة في تعريف الـنص، فهـو عنـده    

، ويرى هاينمن وفيفيجر أن البِنيـة السـطحية   )1(النظام اللغوي إلىمركز علم لغة النص الموجه 

غير قادرة على قياس وحدة النص؛ ولكنها تقاس بالبحث عنها في البنية الداللية األساسـية التـي   

  .)2(تكشف عنها المسائل الداللية الكبرى لألبنية المركبة

عنصـر فـي الـنص     هو عالقة معنوية بـين : "ورقية حسن عن الحبك هاليديويقول 

وعنصر آخر يكون ضرورياً لتفسير هذا النص، هذا العنصر اآلخر يوجد في النص، غير أنّه ال 

  .)3("يمكن تحديد مكانه إال عن طريق هذه العالقة التماسكية

ترابط متين ومـنظم تنظيمـا دالليـاً     هنستنتج من التحديدات السابقة أن الحبك في جوهر

وشـدها   ،والقضـايا  ،والمفاهيم ،النص يكمن في تسلسل المعاني لمضمون النص، وأساس حبك

وهذا يكون نصاً متماسكاً ومنسجماً وموحداً له معنى، . بعض على نحو منطقي إلىبربط بعضها 

  .فالنص الذي ال معنى له هو نص خاٍل من هذا التسلسل

ل علـم نحـو   أن السبك والحبك اصطالحان يمثالن ثنائية مفهومية في حق إلىونخلص 

النص؛ إذ يختص السبك بالربط بين العناصر في ظاهر النص، ويكمـن الحبـك باالسـتمرارية    

 وكيفية تنظيم العناصر التي تكـون المتحققة في عالم النص؛ أي أنها حاصل  العمليات اإلدراكية، 

  . النص بعضها مع بعض في صنع المعنى

أن العالقـات بـين   وأن السبك والحبك هما من معايير النص،  إلىكما تخلص الدراسة 

 ،والعالقات بين النص وما يحـيط بـه   ،أجزاء الجملة، والعالقات بين جمل النص، وبين فقراته

                                                        
(1) Brinker, Klaus: Textbegriff inderheutigen Linguistic in: studien zur Textthoris und 

zur deutchen grammeatik, Duesseldorf (1973) SS.9.41s13.  
(2) Heinemann, w-Viehweger, D:Textlinguistik, Eine Einfueherung. Max Niemeyer 

verlag (1991)S.49.  
  . 90جديد في الدرس النحوي، ص  نحو النص اتجاه. عفيفي، أحمد )3(
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مشكلةً وسائل التماسك، فالتماسـك معنِّـي    ؛والعالقات بين النصوص، إنما هي مضمونات النص

لية التي تقوم  بالربط وااللتحام بين عناصر الـنص، وبـين   بالعالقات أو األدوات الشكلية والدال

فليس للسبك قيمة دون . فمن غير هذين المعيارين ال يكون النص نصا. النص والبيئة المحيطة به

  . )1(" السبك والحبك"الحبك، وبهذا أطلق صبحي الفقي اصطالح التماسك النصي على مسألة 

، يهـتم  )2("مفاهيم والعالقات الرابطة بين المفاهيميتم على مستوى التصورات وال"فالحبك 

 اسـتخدام فهـو يعنـي   . بعض إلىبالطرائق التي تكون بها العالم النصي مشدودة بربط بعضها 

  .(*)العالقات المعنوية والوسائل الداللية التي تترابط بها دالالت النص

  :نحو الجملة 

  :المعنى اللغوي -أ

يطلق في اللغة على ": النحو"و . )نحو، الجملة: (من كلمتينيتكون هذا المركب اإلضافي   

أي : نحـوت نحـوك  : الشيء، يقال إلىالقصد، واالستقصاء، والناحية، والميل : معانٍ عدة، منها

أي جهة منزلـك،  : قصد قصده، وفعل فعله، وقدمت نحو منزلك: قصدتك، ونحا الولد نحو والده

  .)3(مال إليه: ونحا إليه

الذي يتناسب مـع   القصدفي  )ن ح و( اللغوي ىمعنالانحصار  إلى المعاني تقودناهذه و  

  .مركبات الجملة النحوية المكونة من تجميع أجزائها
                                                        

  .96، ص بين النظرية والتطبيق ، علم اللغة النصصبحي إبراهيم الفقي: ينظر )1(
  . 141عبدالمجيد، جميل، البديع بين البالغة العربية وااللسانيات النصية، ص ) 2(

هو المحتوى المدرك الذ يمكن استعادته أو تنشيطه بدرجات متفاوتة من الوحدة واإلتساق في ): المفهوم* (
  . العقل

ة وصل نوعاً من هي حلقات وصل بين المفاهيم التي تظهر معاً في العالم النصي وتحمل كل حلق: والعالقات
، عالم أسسه المعرفية وتجلياته النقدية :عبد المجيد، جميل، علم النص :نظري. التعيين للمفهوم التي ترتبط به

  . 228نحو أجرومية للنص الشعري، ص، ومصلوح، سعد  149- 148م، ص 2003، 2، العدد32الفكر، ج
  ). حونَ(المعجم الوسيط، مادة إبراهيم وآخرون،  مصطفى،: ينظر )3(
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  :المعنى االصطالحي -ب

اعتمد النُّحاة قديما وحديثًا على الجملة في دراسة التراكيب، وجعلوها مضماراً للتحليـل،    

، فسمى المحدثون ما وصلنا من النحو فـي  )1(قائم على أحكام تركيبيةوهي عندهم نظام عالقات 

صـياغة  ولجملـة  باقروا صنيع القدماء فـي عنـايتهم   وأ" نحو الجملة"التراث العربي القديم بـ 

قواعدها واستقصاء أنماطها إال أنهم لم يتجاوزوا حدود الجملة في دراستهم وتحلـيالتهم؛ ألنهـم   

  .)2(لغويةعدوا الجملة أكبر وحدة 

إن الجملة في أقصـر صـورها   : "وقد جعل إبراهيم أنيس الجملة جزءا من الكالم، يقول

إذا اتضح المعنى الوظيفي أمكن إعـراب  : "ويذكر تمام حسان أنه، )3("أقل قدر من كلمة أو أكثر

  .)4("المعجم أو المقام إلىالجملة دون حاجة 

األساس الفعلي الذي بنيت عليه االتجاهـات  ويرى سعيد بحيري أن التراث النحوي هو   

؛ )5(النصية، بكل ما يحويه من تصورات ومفاهيم وقواعد وأشكال ووصف وتحليل وغيـر ذلـك  

هي فهم تحليل بناء الجملة تحليالً لغويـا يكشـف عـن أجزائهـا،     "ألن الغاية من دراسة النحو 

البعض اآلخر بحيث تـؤدي معنـى   ويوضح عناصر تركيبها، وترابط هذه العناصر بعضها مع 

، فالجملة تركيب لغوي متكامل ومستوى فرعي في النص، ومكوناتها المعجمية منفـردة  )6("مفيدا

  .غير مفرداتها مجتمعة في إعطاء المعنى في إطار الجملة

  
                                                        

  .14ص  نسيج النص، األزهر، الزناد،: ينظر )1(
، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،ابن مالك أللفية ، أبو الحسن نور الدين، شرح األشمونياألشموني: ينظر )2(

  .15ص م،1998، 1ج
 .161،260اللغة، ص  أسرار، من إبراهيمنيس، أ) 3(
  . 182حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، ص )4(
  . 118علم لغة النص، ص سعيد حسن، البحيري، : ينظر) 5(
  . 19ص م، 2003دار غريب، القاهرة،  حماسة، محمد، بناء الجملة العربية،) 6(
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مجموعة من المكونات اللغوية مرتبة ترتيبـا نحويـا بحيـث    : "وجاءت الجملة على أنها  

  .)1("ملة في ذاتها وتعبر عن معنى مستقلتكون وحدة كا

الفهم الصحيح للجمـل،   إلىمن هنا تبدو أهمية نحو الجملة في أن النظام النحوي يهدف   

  .)2(ولهذا بين النحاة العرب األدوات والوسائل التي تساهم في تحليل الكلمة أو الجملة أو النص

الكبرى التي تسعى إليها كـل دراسـة   أن الجملة هي الغاية الوحيدة " جون الينز"ويرى   

ها عنصر الكالم األساسـي،  نَّأ"ليها إالجملة أكبر وحدة لغوية ينظر  "فندريس"، كما اعتبر )3(لغوية

كمـا أن  . فبالجمل يتبادل المتكلمان الحديث بينهما، وبالجمل حصلنا لغتنا، وبالجمل نفكر أيضـا 

التعقيد، والجملة تقبل بمرونتهـا أداء أكثـر العبـارات    الصور اللفظية يمكن أن تكون في غاية 

، كل واحد مـن  "أسفاه"و" العت"عض الجمل تتكون من كلمة واحدة تنوعا، فهي عنصر مطاط وب

والجملة في أبسط مكوناتها تـدخل فـي دائـرة    . )4("هذه الكلمات تؤدي معنى كامالً يكتفى بنفسه

أو  ،في نص موجود االنص، فهي قد تكون جزءفي نص ذكر بعضه وأضمر اآلخر اجزء.  

: ويمثل النص مجموعة من الجمل تجمعها روابط داللية، ولغوية وسياقية، يقول برينكس  

وتعد الجملة من الناحية النحوية الوحدة المحورية لبنية النص، الجملـة إذن قطعـة مـن نـص     "

يمكن بعد ذلك وصفها بأنها وحدة توصف من خالل نقطة، أو عالمة استفهام، أو عالمة نداء، ثم 

  .)5("مستقلة نسبيا

  
                                                        

  . 129م، ص1997عياد وآخرون، معجم اللسانيات الحديثة، مكتبة لبنان ناشرون،  حنا، سامي) 1(
، والمتوكل، أحمد، المنحنى الوظيفي في الفكر اللغوي 119، علم لغة النص، صحسن البحيري، سعيد: ينظر) 2(

  . 39- 36، ص 1مان، المغرب، ط، دار األ)واالمتداد صولاأل(العربي 
  . 24براون ويول، تحليل الخطاب، ص : ينظر) 3(
فندريس، اللغة، تعريب عبدالحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة األنجلو المصرية، مطبعة نخبة البيان، ) 4(

  . 101م، ص 1950باريس، ديسمبر، 
   م،2008القاهرة،  عبدالراضي، أحمد محمد، نحو النص بين األصالة والحداثة، مكتبة الثقافة الدينية،) 5(

  . 40ص 
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مما عليه ) ةًأكثر رؤي(ومنطقيا وتداوليا  وعليه فإن نحو النص يقدم تفسيرا نحويا ودالليا  

في نحو الجملة، إذ يهتم بما هو أكثر عمومية وشمولية فيما يرتبط باألشكال التي ينتجها الـنص،  

اته، فإذا كان تحليل النص يرتكـز  نبِمن لَ ةأساسية من النص ولبن وأما بالنسبة للجملة فهي وحدة

أساساً لنحو النص؛ ألن نحو الجملة ال بـد  أن يكون نحو الجملة بعلى تحليل الجملة فإن األولى 

 التتـابع   فيجب أن يشتمل ،)1( أي تتابع يمكن أن ينشأ من جملةيقدم إجراءات عند التحليل؛من أن

الجملة، فالنظر العميق في بنية الجمل ضروري للغايـة إذا مـا وضـع فـي      على نحو لوصف

االعتبار أن العالقات على نحو ما ترد في التتابعات ال تقوم في األغلـب علـى عالقـات بـين     

  .جمل يعد أساس المنطوق اللغويعناصر الجمل المنفردة، ويجب أن يقدم وصف لتتابع ال

ألن النص مكون من داللة جامعة تقـدمها اللغـة    ؛المعنىداء فوحدة الجملة غير كافية أل  

بقوالبها المختلفة، فقد يتكون الملفوظ من وحدة لغوية كبيرة أو صغيرة، يظهـر تجـاوز حـدود    

  .)2(وصف يقف على داللة النصوص والبنية التي تحكمها إلىالجملة، والحاجة 

ونحو الجملة هو صورة من صور الدراسة النحوية التي تتم فـي القواعـد واإلعـراب      

والشكل وهو غالبا ما يدور حول الجملة، وما فيها من القواعد، فيقف في معالجته عنـد حـدود   

مجموعـة تتابعـات    إلىالجملة دون أن يتجاوزها إال في القليل النادر، فإذا تجاوز حدود الجملة 

  .)3(نحو النص إلىنص وبنائه العام، فإن ذلك انتقال نحو الجملة تتصل بكلية ال

المكونـات   إلـى أما الموضوع الذي يتناوله نحو الجملة، فهو وصف الجمل وصفًا يستند 

  .واقتصار العالقة على حدود الجملة اللغوية كما يختص باستقالل الجملة داخل النص،

                                                        
  . 42، ص نحو النص بين األصالة والحداثة مد محمد،عبدالراضي، أح: ينظر )1(
  . 16الزناد، األزهر، نسيج النص، ص : ينظر )2(
  . 65عفيفي، أحمد، نحو النص، ص  :ينظر )3(
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ي والمقاميـة واإلعالميـة والقبـول،    أما ما يختص به نحو النص فهو القصد والتنـاج 

  .)1(فيستعمل وصف الجمل من أجل وصف النصوص

أن نحو الجملة يهتم ببيان العالقة النحوية والداللية بين الكلمات، ويهتم نحو  إلىونخلص 

النص ببيان العالقة النحوية والداللية بين جمل النص، فكالهما يشترك في السبك وهـو الـربط   

  .)2(حبك وهو الربط الداللي واالنسجاموال ،اللغوي

  :االرتباطاألنظار اللغوية في مفهوم الربط و: ثانياً

  عند النحاة العرب القدماء -

أنهم تناولوا ظـاهرة الـربط فـي مواضـع      مؤلفات النحاة المتقدمين، نجد إلىوبالرجوع   

فـي أبـواب نحويـة    متفرقة؛ ولم يدرسوا الروابط في مَؤلف مستقل، وإنما جاء الحديث عنهـا  

مختلفة، إال أن تناولهم للروابط في إطار دراستهم كان استقصاء تاما وشـامالً لتلـك الـروابط،    

، وإنمـا تعـددت   "الـربط "وفروقها في اللغة العربية، فلم يكن عندهم مصطلح موحـد لمعنـى   

والعائـد، والوصـلة،   التعليق، والذكر، : التسميات، واإلشارات التي تدل على عمل الرابط، منها

  .لرابط، وحروف المعاني وحروف الجروالراجع، وا

لمدلوٍل معينٍ أو للداللة على أدوات بعينها، كالفـاء   استخدام) الرابط(وال يوجد لمصطلح     

  .الواقعة في جواب الشَّرط، وواو الحال الداخلة على الجملة الواقعة حاالً، والضمير واإلشارة

للداللة على وسيلة الربط، في معرض الحديث عن جملة " التعليق"كلمة أطلق  فعند سيبويه   

عن قولـه جـّل    سألتُ الخليل: ة والداللية، يقولالشرط وجملة الجواب من حيث مكوناتها النحوي

                                                        
، أبو زنيد، عثمان، نحو النص إطار نظري 349فضل، صالح، بالغة الخطاب وعلم النص، ص  :ينظر )1(

  . 40م، ص  2010 1، طإربد –ودراسات تطبيقية، عالم الكتب الحديث، عمان 
  . 63عفيفي، أحمد، نحو النص، ص  :ينظر )2(
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زوع :}   ُطـونْقني ـمِإَذا ه يِهمـدَأي تما َقدَئٌة ِبميس مهبُتص ِإنل هذا : "فقال. )1( }ومعلَّقٌ بِالكالم األو كالم

معلقة بالكالم األول، وهذا هاهنا في موضع قَنَطُوا، كما كان الجواب بالفاء فـي  " الفاء"كما كانت 

  .)2("موضع الفعل

أن الجواب مرتبط بالجزاء ارتباطاً نحويـاً وارتباطـاً   ): معلّق باألول(ويعني قول الخليل   

الـداللي   االرتبـاط ، وأمـا  "إذا"و" الفـاء "النحوي من األداتين الرابطتين  االرتباطداللياً، ويأتي 

  .فمرهون بتحقق الجواب

وهـذا  ". واعلم أنه ال يكون جواب الجزاء إال بفعل أو بالفاء، ونحو ذلك: "ويقول سيبويه

 إن: "فقولـك . مصطلح محدد استخداميعني أن الكالم مرتبط باألول، فهو حديث عن الربط دون 

  .)3("وال يكون الجواب في هذا الموضع بالواو وال بثم. تأتني فأنا صاحبك

رابط يعلـق بـالجزاء،    إلىوبناء على إشارات سيبويه يتضح أنّ جواب الجزاء يحتاج 

، ماجعلـه يـتكلم عـن    )4(بنية الربط على أنّها بنية تعمل عناصرها بعضها في بعض إلىوينظر 

على مـا يـرادف الفعـل    ) التّعليق(ح  بمصطلح الربط، فهو قدم كلمة الربط تلميحا دون التصري

  .ربط

، قال في حديثه عن باب "الربط"اجي عن أحد وجوه جفي تعبير الز" العائد"وجاء مصطلح   

واعلم أن االسم الموصول ال ينعت، وال يؤكد، وال يعطف عليه، وال يستثنى منـه إال  : "الصالت

  .)5(..."مع صلته بمنزلة اسم واحد، ال يصح معناه إال بالعائد عليه من صلته بعد تمام صلته؛ ألنّه

  
                                                        

  . 36سورة الروم، اآلية ) 1(
  . 64- 63صالكتاب،  أبو بشر عمرو بن عثمان،سيبويه، ) 2(
  . 64ص، المصدر السابق) 3(
  . 64المصدر السابق، ص) 4(
علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، : الجمل في النحو، تحقيق أبو القاسم عبد الرحمن، الزجاجي، )5(

  .362م، ص 1984 1، دار األمل، طإربد: واالردن



40 

 

ومعنى الموصولة أنّها تـتم بِصـالت وعوائـد تُضـم     : "... أما أبوعلي الفارسي، فيقول  

االسم الموصول الهاء في غالمـه،   إلىالذي قام غالمه، والذي ضربته فالعائد : وإذا قلت...إليها

  .)1(..."وضربته

للتعبير عن الفكرة التـي عبـر   ) العائد(وهذا يعني أن أبا علي الفارسي استخدم مصطلح   

.إذ يحمل في طيه معنى الـربط  ؛فكرة الرابط إلىفي السياق يشير ) العائد(عنها الزجاجي، فلفظ 

   عدأال ترى أنّك :" من األلفاظ الشائعة عند القدماء والمحدثين، يقول الفارسي) العائد(وكما ي

  .)2("المبتدأ إلىخبراً من أجل الذكر العائد منه ) قام(زيد قام عمرو، لم يجز، فإنّما كان : لو قلت

ـ   " الذكر"وجاء مصطلح  ى الـرابط  في باب المبتدأ والخبر عند الفارسي؛ ليـدلَّ بـه عل

، وقام موضع خبره، وفيه ذكر باالبتداءزيد قام أبوه، فزيد رفع : فاألول كقولنا: "الضميري، فقال

 إلـى وال بد في الجملة الواقعة خبراً مـن ذكـر يرجـع    :"وقال الزمخشري، )3("مرتفع بأنّه فاعل

فـي مقتضـى جملـة    " الربط"من  جاء عنده داالَّ على وجه" الذكر"وهذا يعني أن ، )4( ..."المبتدأ

  .الخبر

  

  

  

  
                                                        

م،  1969، 1هود، دار التأليف، مصر، طحسن شاذلي فر: الفارسي، أبوعلي، اإليضاح العضدي، تحقيق )1(
  . 54ص

  . 43اإليضاح العضدي، ص  أبو علي، الفارسي،) 2(
  . 43اإليضاح العضدي، ص  أبو علي،الفارسي، ) 3(
المفصل في علم العربية، تعليق فخر الدين السعدي، دار أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر،  الزمخشري،) 4(

  .36م، ص  1990، 1إحياء العلوم، بيروت، ط
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    ة الربط في  إلىوقد أشارل(قضيفصفي باب الالمات في حديثه عـن جـواب لـو    ) الم

َلو َكان فيِهما َآلهٌة ِإلَّا اللَّـه َلَفسـدَتا َفسـبحان اللَّـه رب     {: تعالىوالم جواب لو ولوال، في قوله :"قال. ولوال

، )2( }وَلوَلا َفْضُل اللَّه عَليُكم ورحمُته َلاتَّبعُتم الشيَطان ِإلَّـا َقليًلـا  {: تعالىوقوله ، )1( }عما يصُفوناْلعرِش 

  .)3("ودخولها لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين باألخرى

جملة الصلة يقول ففي . )4(عند بعض النحاة ليدللوا بها على الربط" الوصلة"وجاءت تسمية   

الموصول، وهو ضـمير   إلىوال بد في كلِّ جملة من هذه الجمل من عائد يعود منها " :ابن يعيش

وصف األسـماء   إلىصلة جاءت و" ذو"وذكر أن  )5("ذلك الموصول، ليربط الجملة بالموصول،

نـداء   إلىصلة و" أي"وصف المعارف بالجمل و  إلىصلة وأخواته جاءت و" الذي"ألجناس، و با

هذا الرجل فعل أو يفعل، ويجوز أن يتوصـل بـــ   : ما فيه األلف والالم، واسم اإلشارة، نحو

أمـا قولـه   . )6(يا أيها الرجل: ياهذا الرجل، كما تقول: نداء ما فيه األلف والالم، فتقول إلى" هذا"

فظـاهر؛ ألن فـي    عمالستأما قلّته في اال .والقياس ستعمالوذلك شاذ في اال: "في حذف الصلة

ذلك، فال يسوغ حذفها؛ ألنـه   إلىالقياس الصلة هي الصفة في المعنى، وإنما جِيء بالذي وصلة 

ياأيها الرجـُل؛ ألنـه هـو    : فيه تفويت المقصود كما ال يجوز حذف الصفة من المبهم في قولك

  . )7("ذلك إلىالمقصود بالنداء، وأي وصلة 

  
                                                        

  . 22اآلية  :األنبياءسورة ) 1(
  . 83اآلية  :نساءلسورة ا) 2(
  .90، ص5الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر، المفصل في العربية، ج) 3(
  . 194- 193 ، نظام الربط واالرتباط في تركيب الجملة العربية، صمصطفىحميدة، : ينظر) 4(
  . 151، ص3المفصل، ج موفق الدين يعيش، شرح ابن يعيش،) 5(
طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية،  :األشباه والنظائر، تحقيقجالل الدين، السيوطي، : ينظر )6(

  ، نظام الربط واالرتباط في تركيب الجملة العربية،مصطفى حميدة،و، 310م، ص1975القاهرة، 
  . 194 ص 

  . 89- 88، 68مكتبة المتنبي، القاهرة، ص شرح المفصل، ن يعيش، موفق الديبن يعيش، ا) 7(



42 

 

، وأول من )الرابط(مصطلح فربما كان ابن السراج أول من استخدم أما مصطلح الرابط    

مسألة الربط بالحرف، وقصد به مجموعة من األدوات التي تربط بين المفردات وبـين   إلىأشار 

: كـ حروف العطف، وحروف الجر وأدوات الشرط وأل التعريف، فقال، الجمل بعضها ببعض

الرجـل، أو  : إما أن يدخل على االسم وحده مثـل : اضعاعلم أن الحرف ال يخلو من ثمانية مو"

قام وقعد، : جاء زيد وعمر وفعالً بفعل نحو:  سوف، أو ليربط اسماً باسم، نحو: الفعل وحده مثل

. )1("أو يكـون زائـداً   ،مررت بزيد، أو على كالم تام، أو ليربط جملة بجملة: أو فعالً باسم، نحو

 ،وأدوات الجـر  ،أدوات العطـف  اسـتخدام مواضع الربط  نالحظ أن ابن السراج، قد جعل من

  .وأدوات الشرط

، فأطلقـه علـى الفـاء    )الرابط(وحذا ابن جني حذو ابن السراج، وأشار لهذا المصطلح 

إنمـا  : "وسمى الربط بحرف االتباع، وقال. الواقعة في جواب الشرط، وإذا الفجائية النائبة عنها

المجازاة بالجملة المركبة مـن المبتـدأ والخبـر، أو     إلىفي جواب الشرط توصالً " الفاء"دخلت 

لـم  " الفاء"ن إلي فاهللا يكافئك، لوال إن تحس: به، فالجملة في نحو قولكلكالم الذي يجوز أن يبتدأ ا

  .)3(وذكر أن حكم الفاء تأتي رابطة ما بعدها بما قبلها. )2("يرتبط أول الكالم بآخره

 الجملة في األصل كالم مستقل، فـإذا : "ألهمية الربط بين الجمل، بقوله" الرضي"وأشار 

قصدت جعلها جزء الكالم، فال بد من رابطة تربطها بالجزء اآلخر، وتلك الرابطة هي الضمير؛ 

  .، ثم فصَل بعد ذلك في أحوال حذف الضمير العائد)4("إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض

                                                        
  . 45-44صفي النحو،  صولاألأبو بكر، ابن سراج،  )1(
 م،1985 ، 1ج ،2حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: سر صناعة اإلعراب، تحقيق أبو الفتح، ابن جني، )2(

  . 254- 253ص
  . 254المصدر السابق، ص ) 3(
  .91، ص1ج الكافية، على شرح الرضيرضي الدين، ، اإلستراباذي: ينظر) 4(
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: ويرى ابن الحاجب الضمائر الرابطة التي تربط الثاني باألول واقعة في ثالثة مـواطن 

  .)1(، والصفة، والمبتدأفي باب الصلة

إذ ، أوائل الذين فصلوا في الحديث عن الروابط إن لم يكـن أولهـم  ن مويعد ابن هشام 

. تناولها في مبحثين من كتابه المغني، ذكر في المبحث األول روابط الجملة بما هي خبـر عنـه  

الضمير، واإلشارة، وإعادة المبتدأ بلفظه، وإعادته بمعناه، وعموم يشتمل المبتدأ، والعطف : وهي

 بفاء السببية جملة ذات ضمير خالية منه، والعطف بالواو شرط يشتمل على ضمير مدلول علـى 

وتحدث في المبحث الثـاني  . جوابه، وأل النائبة عن الضمير كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى

الجملة المخبر بها، والجملة الموصوف بها، والجملـة  : الرابط، وهي إلىعن األشياء التي تحتاج 

ل عنه، وبـدل  الموصول بها األسماء، والجملة الواقعة حاالً، والجملة المفسرة لعامل االسم المنشغ

بعض من كل، وبدل االشتمال، ومحمول الصفة المشبهه، وجواب الشرط المرفـوع باالبتـداء،   

  .)2(والعامالن في باب التنازع، وألفاظ التوكيد األول

أما البالغيون فيمثل الربط لديهم موضع اهتمام، فوجود مصطلح الرابط في كتب البالغة 

، فقـد اسـتخدم البالغيـون    )3(مات البالغية واألسـلوبية له حضور ملحوظ، إذ يعد الربط من س

، ورد فـي  )الفصـل والوصـل  (بمعنى العطف ضمن إطار واسع يتضمن في ) الربط(مصطلح 

إن من حقّ الجمل إذا ترادفت وتكرر بعضها في إثر بعض، فال بد فيها من ربط : "كتاب الطّراز

  .)4( "الواو، لتكون متّسقةً منتظمة

  
                                                        

فخر صالح سليمان قدارة، دار الجيل، : كتاب أمالي ابن الحاجب، تحقيق، ابن الحاجب، أبو عمر: ينظر) 1(
  . 684- 683ص  م،1989 بيروت، دار عمار، عمان،

  .586- 573ابن هشام، أبو محمد عبد اهللا جمال الدين، مغني اللبيب، ص ) 2(
، 45صم، 1980، 2كتاب الطراز، دار الكتب العلمية، بيروت، جيحيى بن حمزة، العلوي، : ينظر) 3(

  . 162عجاز، صعبدالقاهر، دالئل اإل، والجرجاني
  . 45ص، كتاب الطرازيحيى بن حمزة،  العلوي، )4(
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كما أن الجمل إذا وقعت مع الصلة أو الصفة، فال بد لها من ضـمير رابـط   ": وجاء فيه

زيد قائم، وعمر منطلقٌ، فال نجد بدا من الضمير في نحـو  : صاحبها، فلهذا نقول إلىيعود منها 

  .)1("هذا الذي قام وخرج، من أجل الربط كما ذكرنا: قولك

ة األبعاد الداللية، واألغراض البالغية لـبعض األدوات  كما أنهم حاولوا التعمق في دراس

دالئـل  " الرابطة، فقد جعَل عبد القاهر الجرجاني النظم منوطًا بالمعنى، وأفرد مبحثًا في كتابـه 

إنك تقتفي في : "، فيقول عن نظم الكالم)فروق في الحال لها فضل تعلق بالبالغة(سماه " اإلعجاز

بها على حسب ترتيب المعاني في النفس، فهو نظم يعتبـر فـي حـال    نظمها آثار المعاني، وترت

الشـيء كيـف جـاء     إلـى المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشـيء  

الجملة،  إلىاعلم أن أول فرق في الحال أنها تجيء مفرداً وجملة والقصد هنا : "، ويقول)2("واتفق

، وهـذا  )3(.." . ها تجيء تارة مع الواو، وأخرى بغير واووأول ما ينبغي أن يضبط من أمرها أن

  .يبين إقراره بصعوبة تحديد المقصد الداللي لدخول الواو على جملة الحال

وتناول الجرجاني بعض أدوات الربط واألدوات النحوية، كالواو، والفاء، وثـم، ولكـن،   

مسألة التقديم والتأخير، إذ جمع في نظرية النظم بين النحو  إلىوأو، وال، وإن، وإذا، كما تَطّرق 

  .)4(والداللة واألسلوب، بأنها تهتم باللفظ والمعنى على السواء، وال تهتم بناحية واحدة فقط

ما تقدم، لوحظ العديد من اإلشارات الدالّة على عناية البالغيين ببعض أنمـاط   إلىإضافةً 

  ،هذا الذي قـام وخـرج   :فال نجد بداً من الضمير في نحو قولك": الربط المعنوي، يقول العلوي

                                                        
  . 45صكتاب الطراز، يحيى بن حمزة، العلوي،  )1(
  . 85الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص ) 2(
  . 157- 156، صالمصدر السابق) 3(
   يـة العربيـة، المؤسسـة العربيـة للتوزيـع،     رتحليل الخطاب فـي النظ  أصولالشاوش، محمد، : ينظر )4(

  . 320ص م، تونس، 2001
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اللهم إال أن تكون الجملتـان بينهمـا امتـزاج     .أجل الربط كما ذكرنا، وهذا الصنيع المستمر من

، ومـن  )1("معنوي، وتكون الثانية موضحةً لألولى، مبينة لها، كأنهما ُأفرغا فـي قالـب واحـد   

المالحظ أن الجرجاني وضع للدرس النحوي منهجا ينظر في التركيب علـى أسـاس العالقـات    

نفسـك   إلـى واعلم أنك إذا رجعت : "البنائي والمعنوي، في قوله االرتباطاللفظية والسياقية ذات 

علمت علماً ال يعتريه شك أن ال نظم في الكلم، وال ترتيب؛ حتى يعلق بعضها بـبعض، ويبنـى   

  .)2("ضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلكبع

وبهذا، تبين مما سبق أن المعنى في المفرد والجملة هو الفاصل والمرجع بين ما يقتضي 

  .المعنى إلىفالحكم عندهم مرجعه . من التراكيب رابطاً لفظياً، وبين ماال يقتضي ذلك

كما كان في األسماء مـا يصـل معنـاه    : "... الربط المعنوي قوله إلىومن إشارات الجرجاني 

باالسم قبله، فيستغني بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط يربطه؛ وذلـك كالصـفة التـي ال    

ما يصله  إلىالشيء يصلها به، وكالتأكيد الذي ال يفتقر كذلك  إلىتحتاج في اتصالها بالموصوف 

تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها، وتستغني بربط معناها لهـا   بالمؤكد، كذلك يكون في الجمل ما

عن حرف عطف يربطها، وهي كل جملة كانت مؤكدة للتي قبلها ومبنيـة عليهـا، وكانـت إذا    

  .)3("حصلت لم تكن سواها

  

  

  

                                                        
  . 45صالطراز،  يحيى بن حمزة، كتاب العلوي،) 1(
  . 44الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص ) 2(
  . 166، ص المصدر السابق) 3(
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أما تسمية حروف المعاني وحروف الجر فقد جاءت دالةً على الربط الوظيفي اإلعرابي، 

األسـماء، أو تـدل    إلى؛ ألن وظيفتها ايصال معاني األفعال )1(على معانٍفحروف المعاني تدّل 

كمـا تحمـل   . )2()من(، وابتداء الغاية لـ)على(، واالستعالء لـ)الباء(على المعنى، كاإللصاق لـ

جاء زيد وعمـرو، والـربط بـين    : حروف المعاني معنى الربط بين مفردين كالعطف في نحو

  ).3(وذهب عمرو جاء زيد: جملتين كالعطف نحو

ويبين ابن السراج أن من الحروف، كحرف الجر ما تعمل في الربط بين المفردات مـن  

  .)4(ناحية، وبين الجمل بعضها ببعض من ناحية أخرى

معنى في نفسـه، ومعنـى   : فإن من األسماء قسماً يدّل على معنيين: "... ويقول المرادي

واحد منها يدل بسبب تضمنه معنى الحـرف علـى    في غيره كأسماء االستفهام والشرط، فإن كل

من يقم أقم معه، فقـد  : فمثالً قولك. حرف معنى في غيره، مع داللته على المعنى الذي وضع له

على شخص عاقل بالوضع، ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بجملة الشـرط،  " من"دلت 

  .)5("...الشرطية" إن"لتضمنها معنى 

ظاهرة الربط موضوع قديم في قواعد النحو العربي، تطرق إليه النحـاة  نالحظ أن إذن، 

للمبـرد واإليضـاح العضـدي     بمسميات مختلفة في مصنفاتهم، كالكتاب لسيبويه، والمقتضـب 

والمفصل للزمخشري ومغني اللبيب البن هشام، فكان الربط عندهم عالقة نحوية تقوم ، للفارسي

لواحدة، أو بين جملة وأخرى، يقوم بواسـطة لفظيـة أو بـدونها    على تالحم بين أجزاء الجملة ا
                                                        

م،  1992، 1تي، عزيزة فوال، المعجم المفصل في النحو العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، طسببا: ينظر )1(
  . 80ص 

، 1الشريف، محمد حسن، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ينظر) 2(
  . 70م، ص 1996

 ، مؤسسة دار الكتبفخر الدين قباوة: لجنى الداني في حروف المعاني، تحقيقبدر الدين، االمرادي، : ينظر )3(
  . 90ص  م، 1992 بيروت ،العلمية

  . 45- 44في النحو، ص  صولاألبو بكر، أ ابن السراج،: ينظر )4(
  . 86الجنى الداني في حروف المعاني، ص بدر الدين، المرادي، ) 5(
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الـذي يقـود   ) الربط البياني(سيماتهم فإنهم اهتموا بالفصل أي وعلى الرغم، من دقة تق). معنوية(

الذي يعد األساس األول ) أداة استعمالالربط ب(تماسك الكالم وانسجامه أكثر من الوصل؛ أي  إلى

  .العربيةفي الربط في اللغة 

القرآن الكريم نظرة كلية باعتباره نصا واحدا، وأشـار   إلىونظر عبد القاهر الجرجاني 

أهمية الترابط واالنسجام وااللتئام بين عناصر النص، وذكر أمورا تتعلق بالتحليل النصـي،   إلى

وأولها النظرة الكلية باعتبار النص هو الوحدة الكبرى في التحليل، وثانيها ذكـره مصـطلحات   

إذ ارتـبط بالجوانـب    Coherenceالتماسك ويقابل عند المحـدثين  : ذكرها علماء النص، مثل

ية المتعلقة بما يحيط بالنص، واإلحاالت الخارجية؛ ولذلك ذكر مصطلح االلتئام، وهو يقابل الدالل

  .التماسك أو التماسك النصي

ما الذي أعجـز  : ومن أجل إبراز التماسك الموضوعي، عرض الجرجاني سؤاالً مؤداة  

ا، وآيـة  ؟ وأجاب بأن العرب قد تأملوه سورة سورة، وعشرا عشـر )1(العرب من النص القرآني

آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينوب مكانها، ولفظة ننكر شأنها، أو يـرى أن غيرهـا أصـلح    

ونظامـا والتئامـا،   . )2(بل وجدوا اتساقًا بهر العقول، وأعجز الجمهـور .... هناك، أو أشبه، أو

  .واتقانًا وإحكاما

ل وهو يفرق بـين نظـم   التماسك الشكلي، والتماسك الداللي، فيقو إلىويشير الجرجاني 

أن تتحـد  ": الحروف في الكلمة مما هو أصل في أن يدقق النظر في توخي المعاني التي عرفت

أجزاء الكالم، ويدخل بعضها في بعض، ويستند ارتباط ثانٍ فيها بأول، وأن يحتاج فـي الجملـة   

  .)3( ....."أن تضعها في النفس وضعا واحداً، وأن يكون حالك فيها حال الباني إلى

  
                                                        

  . 125علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص ، الفقي، صبحي: ينظر) 1(
  . 89الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص : ينظر )2(
  . 135، ص المصدر السابق) 3(
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مرتبة الصهر الذي هو أعلى درجات التماسك  إلىإن بنية النص عند الجرجاني قد تصل 

والتشكيل، وكما أن هناك شرطًا عند الجرجاني هو قوة عالقة صـاحب الـنص بالموضـوع،    

التماسك، واستعمل لفظه النسج للداللة على النص المنسوج بعناية وإتقـان   إلىوارتباطه به يؤدي 

بعض، ويصف النص وكأنه لوحـة فنيـة    إلىفي تشبيه النص المترابط، أو الكلم في ضم بعضه 

  .)1(درجة ودقة ودراية في الصفة إلىمتقنة تحتاج 

 الربط عند علماء اللغة ونحو النص  

عند المحدثين مثلما اختلفت عند األقدمين، حيث اتخـذت مـادة   " الربط"اختلفت مسميات 

، األدوات، والوسـائل، وسـنعرض لهـذه    االرتباطالربط، : مشتقات ومسميات عدة، نحو) ربطَ(

  .المسميات بإيجاز

ـ " اللغة العربية معناها ومبناها"تناول تمام حسان في كتابه  د القـرائن  الربط على أنَّه أح

يعتبر الربط قرينة لفظية علـى اتصـال   : "يقول. اللفظية الثمانية التي تتكون منها الجملة العربية

أحد المترابطين باآلخر، والمعروف أن الربط ينبغي أن يتم بين الموصول وصلته، وبين المبتـدأ  

ويـتم  . وغيرهـا .. . وخبره، وبين الحال وصاحبه، وبين المنعوت ونعته، وبين القسم وجوابـه 

الربط بالضمير العائد الذي يبدو فيه المطابقة، كما يفهم فيه الربط، أو بالحرف، أو إعادة المعنى، 

  .)2("أو اسم اإلشارة، أو أل، أو دخول أحد المترابطين في عموم آخر

، وحـدد الـربط بأنّـه    االرتبـاط الربط و: بينما تناول مصطفى حميدة ظاهرتين، وهما

بأنّه عالقـه نحويـة    االرتباطواسطة تتمثل في أداة رابطة أو ضمير بارز عائد، وحدد  استعمال

إن الربط هو : "يقول. سياقية بين معنيين دون واسطة لفظية، كعالقة اإلسناد، والتعدية، واإلضافة

                                                        
  . 102- 98الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص : ينظر )1(
  . 213حسان، تمام، اللغة معناها ومنباها، ص  )2(
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   :ويقـول  ،)1("أداة تدل علـى تلـك العالقـة    استعمالاصطناع عالقة سياقية نحوية بين طرفين ب

فهو نشوء عالقة نحوية سياقية وثيقة بين معنيين دون واسطة لفظية، تُعلّق أحدهما  االرتباطفأما "

  ).2("باآلخر، فهي أشبه بعالقة الشيء بنفسه

ويالحظ أن تمام حسان تحدث عن الربط بصفة عامة، وعد قرينة الربط مـن القـرائن   

بينما نجد مصطفى حميدة قد فرق بين الربط بالضـمير  . اللفظية، أو عالقة نحوية تقوم على أداة

وما شابهه، وبين الربط ببقية األدوات، باعتبار أن الربط بالضمير ناشئ مما في الضـمير مـن   

إعادة الذكر، في حين أن األدوات النحوية يكون الربط فيها ناشًئا عن تلخيصها لمعنـى نحـوي   

  .)3(كالعطف وغيره

عند النحاة ليدل به على الحروف التي هي قسـم مـن أقسـام    " تاألدوا"وجاء مصطلح 

؛ ألن الكلمة تدل على ذات كاالسم، أو تدل على معنى مجرد كالفعـل، أو  "أدوات  الربط"الكلمة 

كما وظّفَ حسن يعقوب أدوات الربط . )4(تربط بين الذات والمعنى المجرد كالحرف، وهو الرابط

لفهم معنى يدركه السامع أو المخاطب، وتعمل على ربـط الجملـة   بين الجمل لبناء تركيب لغوي 

بجمل أخرى، واكتمال المعنى في الفقرة، وتَتعدد األدوات في اللغة العربيـة التـي تـربط بـين     

كحروف العطف، وحروف الجـر، والظـروف، واألسـماء الموصـولة، والضـمائر      : الجمل

  .)5(وغيرها

  
                                                        

  . 143، نظام الربط واالرتباط في تركيب الجملة العربية، ص مصطفىحميدة،  )1(
  . 203، نظام الربط واالرتباط في تركيب الجملة العربية، ص مصطفىحميدة، ) 2(
  . 202- 195ص  ،تمام، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، : ينظر) 3(
  . 66- 1م، ص  1961عباس، النحو الوافي، دار المعرفة، القاهرة،  ،حسن: ينظر) 4(
الطالب، معهد التربية  –يعقوب، حسن، استخدام أدوات الربط بين الجمل في اللغة العربية، المعلم : ينظر )5(

  . 39م، ص 1998لتربية والتعليم، األردن، اليونيسكو، دائرة ا/التابع لألنروا 
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الفاءات في النحـو العربـي والقـرآن    (استه وتناول شرف الدين علي الراجحي في در

  .)1(الفاء العاطفة، والفاء االستئنافية، والفاء حرف جواب: الفاءات الرابطة منها) الكريم

ورقية حسن عن أدوات التماسك النصي، واهتم الباحثـان باالتسـاق أي    هاليديوتحدث 

عينة لغوية نصاً، فهما يبحثان الكيفية التي يتماسك بها النص، واهتما بالخصائص التي تجعل من 

فالتماسك عندهما هو الكيفيـة التـي تجعـل    . في وسائل االتساق، وما يميز النص مما ليس نصا

  .)2(وحدات النص مرتبطة منطقيا، وقد يكون ذلك الترابط نحويا، أو معجميا

  :)3(إلىثم قسم هاليدي ورقية حسن المرجعية 

  ).الخ... . أنا، أنت، نحن، هو، هم،: (شخصية

  ).الخ... . هذا، هؤالء، أولئك،: (إشارية

  ).الخ... . أفضل، أكثر،: (مقارنة

حاول فان دايك أن يجد القواعد التي تسمح للمتلقي بالحكم على نص ما بالنصية بمعنى و

ن دايك أن معنى المفردة السياقي في تركيب جملي مـا،  اأنه عمل أدبي منسجم ومترابط، ويرى ف

اها المعجمي؛ أي خارج التركيب، وقرن فان دايك بين الترابط واالنسـجام؛ فقـد   يختلف عن معن

عالقة خاصة بين الجمل، وبين مجموعة من الشـروط هـي    إلىاستعمل مفهوم الترابط لإلشارة 

ال بد أن يكون هناك عالقة بين معاني الكلمـات  : أوالً: )4(التي تحكم الترابط، وهذه الشروط هي

                                                        
، اإلسكندريةالراجحي، شرف الدين، الفاءات في النحو العربي والقرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، : ينظر )1(

  . 46م، ص 1995، )ط.د(
 نص، وخطابي، محمد، لسانيات ال166علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص الفقي، صبحي،: ينظر) 2(

  . 22ص  ،مدخل إلى انسجام الخطاب
 ، وخطابي، محمد، لسانيات النص166علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص الفقي، صبحي،: ينظر) 3(

  .23، ص مدخل إلى انسجام الخطاب
  .72، ص استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي: دايك، فان، النص والسياق: ينظر) 4(
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ال بد من تعالق الوقائع التي تشير إليها القضايا في داخل النص، وهذه : وثانيا .الواردة في الجمل

الترتيب الزمني، وتعالق العوالم الممكنة، : الوقائع ال بد أن تستجيب لمجموعة من الشروط، منها

  .مع ضرورة ارتباط قضايا النص مع موضوع الخطاب

يتحقق من خالل أدوات الربط النحوية بين أن تماسك النص  )1(وفي دراسة أحمد أبو دلو

والمعجمية التي تحقق آليات اتساق النص، والتماسك الذي يتحقق من خالل وسائل دالليـة فـي   

  .المقام األول

وهكـذا يتضـح أن أدوات التماسـك    ). الترادف والمطابقة(ومن أدوات التماسك الداللية 

ويتحقق التـرابط بـين    .وبين الداللية والشكليةالنصي كثيرة، ومتنوعة بين الخارجية والداخلية، 

الجمل بالقدر الذي تكون فيه النتائج متعالقة مع المقدمات تعالقًا مباشرا، ويصعب هـذا التـرابط   

  .كلما كان التعالق غير مباشر، أو غامض

وحاول فان دايك أن يربط ما بين درجة التعالق من حيث مباشـرته، وقبـول المتلقـي     

أن تحليل االنسـجام يعتمـد    إلىللنص، أما االنسجام فقد جعله فان دايك مرتبطاً بالداللة؛ فذهب 

ؤول الجمـل أو  نأي أننا ال  ؛على تحديد الداللة، وهي داللة سببية؛ ألنها هي التي تمكنها من ذلك

ضايا بمعزل عن الجمل والقضايا السابقة عليها، فالعالقة بين الجمل محددة باعتبار التـأويالت  الق

تطابق الذوات كالتطـابق بـين   : أوالً: وقد وقف فان دايك على وسائل االنسجام، وهي .النسبية

  .عالقات التضمن، والجزء، والكل، والملكية: ثانياً. ل إليهااالسم والضمير المح

  

  

                                                        
أبو دلو، أحمد، تحليل الخطاب الجدلي في القرآن دراسة في لسانيات النص، رسالة دكتوراه، جامعة : ينظر) 1(

  . 26-24م، ص  2002، إربداليرموك، 
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  ولالفصل األ

  الربط في المستوى النحوي

يمكن للباحث الوقوف على نسبة مساهمة أدوات الربط على المسـتوى النحـوي التـي      

نصاً متماسكاً، وتتمثل هـذه األدوات فـي العطـف واإلحالـة     " بنوءة فرعون"جعلت من رواية 

والمقارنة، والوصل السببي، والوصل الزمني، والوصل العكسي،  ،الضميرية، واإلحالة اإلشارية

  .ستبدالوالحذف، واال

ويؤكد وجود هذه األدوات في النص بأن النص شديد االتساق، إذ وقف الباحـث علـى     

. ، للبحث عن أدوات الربط النحويـة كلمةجملة جميلة، وكلمة " وءة فرعوننب"جميع جمل رواية 

  . ماسك النص وترابطه واتساقهوبيان مدى مساهمتها في ت

يعد العطف باباً من أبواب النحو وأسلوباً يربط بين أجزاء الكالم، ويصل معانيه بعضها : العطف

ببعض، إذ به تتآلف أركان القول، وتتوحد مجرياته، وبه يحصل اإليجاز، ويظهر أثره في ترابط 

  .النص، وبناء تنظيمه

شغل القدماء والمحدثين حتى بلـغ  ور البالغة، والعطف فن دقيق المسلك، وسر من أسرا  

في المفرد أن يشرك الثـاني   وله فائدته ،يعد ذا أهمية في بالغة النص وترابطه هأنّمن قوة األمر 

  .في إعراب األول، وإذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك اإلعراب

والمعطوف عليه مجموعاً  وال يتحقق العطف في الكالم حتى يكون المعنى بين المعطوف  

برابط يحمل من ضمنها أمراً ممكناً، وكلما زادت الصلة بينهما ازداد االشتباك واالقتران، وصار 

  .)1(ن واحداً، وسوى بينهما في اإلجراءئاالشي

  

                                                        
، الخصائص أبو الفتح عثمان، ، وابن جني،231- 225الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص: ينظر) 1(

  . 282ص
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وللعطف حدود ال يجوز تجاوزهـا، فـال يجـوز أن نعطـف الشـيء علـى نفسـه،          

 هما أي جـامع سـواء أكـان هـذا الجـامع لفظيـاً      وكما ال يجوز العطف على أمرين ال يجمع

داللياً، وله أحوال عديدة، وتقسيمات متنوعة، تتسـم باالتسـاع، وشـدة االخـتالف، تشـكل       أم

بعـض شـملت منـواالً تأسـس عليـه نـواة        إلىفي مجملها أصوالً وقواعد متى ضم بعضها 

  .)1(لنحو النص

فالعالقة بين المعطوف والمعطوف عليه تجعـل منهمـا شـيئا متماسـكاً، يـربط بـين         

أجزائــه أدوات شــكلية وهــي حــروف العطــف وعالقــات دالليــة ناتجــة عــن المعنــى 

مـة الواحـدة   لآخـر حتـى يكـون الـنص كالك     إلىوالمضمون، فتمتد هذه العالقات من جزء 

المـات علـى أنـواع العالقـات القائمـة      وأدوات العطف ع. )2(متسقة المعاني منتظمة المباني

عليـه الـنص، ولـو     بين الجمل، وبها تتماسك الجمل، وتبين مفاصـل النظـام الـذي يقـوم    

ذلـك ألنهـا أدلـة علـى معـانٍ فـي        ؛من يفسر له ما في نفس مكلمـه  ىأضمرت الحتاج إل

  .)3( نفس المتكلم

  وصل المعـاني بعضـها بـبعض، وربـط أجـزاء       إلىمن شأن العطف أن يؤدي  إن

وأثـر العطـف ال ينحصـر فـي تحقيـق التماسـك        .الكالم، وتحقيق التآلف بين هذه األجزاء

ع في مختلـف المسـتويات، فأحيانـاً نجـده علـى      يتوزعلى مستوى الجزء من الكالم، وإنما 

وأحيانـاً علـى    مستوى األلفاظ، وأحياناً على مستوى الجملة، وأحياناً علـى مسـتوى الجمـل،   

وللعطف أهميـة كبيـرة وأثـر بـارز فـي       .مستوى الفقرات، وأحياناً على مستوى النصوص

                                                        
  .432، صفي النظرية العربية تحليل الخطاب أصولالشاوش، محمد، : ينظر) 1(
  .106، صإطار نظري ودراسات تطبيقية أبو زنيد، عثمان، نحو النص: ينظر )2(
  . 37الزناد، األزهر، نسيج النص، ص : ينظر )3(
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مـن أسـرار البالغـة،     ال عبدالقاهر الجرجاني يعـده سـر  الربط بين مكونات النص مما جع

وعلماً ال يتأتى لتمام الصواب فيه إال األعـراب الخلـص، وإال قـوم طبعـوا علـى البالغـة       

  .)2("من القول خاص دقيق"فهو . )1(رادفمن المعرفة في ذوق الكالم هم به أوأوتوا فناً 

يجد أن وحداته الفكرية جاءت على شكل سلسلة مـن  ) نبوءة فرعون(والناظر في رواية   

رسخ هذا التماسك وجود العديد من األدوات الواصلة التي حكمت هـذه   ؛البنى اللغوية المتماسكة

  .بطاً وانسجاماً ومن بين هذه األدوات الواصلة حروف العطفرالسلسلة الفكرية، وجعلتها أكثر 

بأسلوب سردي تتابعي مجموعة مـن  " نبوءة فرعون"إن ميسلون هادي تذكر في روايتها   

نص الكلي، وعالقات التتابع والتشاكل فيما بـين األفكـار   األفكار تتوحد في مجموعها لتشكل ال

والبنى النصية، ومشاركة كل واحدة منها في حكم ما قبلها، ودخولها في معناها جعـل العطـف   

وعند تتبع  .ومكوناته ،ى واألفكار، وتلم شمل النص، وتؤلف داللتهنَبالواو حلقة تصل بين تلك البِ

فيـه، فقـد    مكانةً مركزية أتبوالذي قد بني على العطف،  حاالت العطف في هذا النص نجد أنه

ى الكلية للنص ربطـاً  نَمستويات، فقد ربط العطف بين البِالحقق العطف تناسقاً نصياً على جميع 

 د الباحث أدوات العطـف فـي روايـة   رصو محكماً، وحقق اتصاالً جمع بينها بحروف العطف،

بعـد  : "عندما قالت ميسلون هـادي  ،)الواو: (هذه األدوات، وبيان دالالتها، ومن "نبوءة فرعون"

لته، وانفـض عـزاء   روا ليحيى غرتبأربعين يوماً أمتأل فيها الخل دوداً، وانقطع طمث النفاس، و

بيته قط، وأرضعت بلقيس ابنها يحيى  إلىمنصور ماشي السالم دار الذي لم يعد من حفر الباطن 

ب في فراشه من الوجع وال يكف عن الصراخ ليل نهـار إال  لبنها مرا، وهي مغثوثة، فراح يتقلّ

حضنها، وتمشي به قليالً بين الحجرات، فيهدأ لحظات معـدودات، ثـم يعـاود     إلىعندما تأخذه 

                                                        
  . 222دالئل اإلعجاز، ص ،عبد القاهرالجرجاني، : ينظر )1(

  .244، صالمصدر السابق) (2
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إن هذه حرقة الحلبيب، وأوصتها : البكاء العالي وهو يتلوى ألماً من جديد، ضرتها هنية قالت لها

  .)1( "...نفسه وتطيب آالمه هدأتت حتى بالقونداغِ، وبأن تعطيه السبع مايا

كان الرابط األساسي بـين الوحـدات الرئيسـة،    ) الواو(ففي هذا النص نجد أن حرف   

وعالقة داللية رابطة بين كل جملة من الجمل، ناتجة من المعنى والمضمون والسياق الوارد فيه، 

 ـا،   محققة تناسقًا للمعنى، ومنتظمة للمبنى، فحرف الواو يقوممقام التجميع، ويـؤدي دوراً ترتيبي

، و )ال يكـف (، و )أرضعت(و ) انقطع(، و )رواتب(سوى بين الجمل في اإلجراء، كما هو في و 

وغير ذلك الكثير جداً مما جعل الرواية نصاً كامالً متكامالً ليس فـي هـذا الـنص     ،)...تمشي(

وأرضعت بلقيس : "مع بين الجمل نحوالذي ج) الفاء(فحسب، بل في الرواية كلها، ثم يأتي حرف 

ووضعت المـرآةَ أمـام وجهـه    : "وكذلك األمر، نحو .)2( "،...، فيهدأ لحظات...لبنها مراً، فراح

وقال أيضاً إن : "وكذلك األمر، نحو )3(بتسم يحيى طويالً وراح يطلق الكركراتابشكٍل صحيحٍ، ف

القوم، فيلتقطهـا الجمهـور،    ةليعبها ما يسعفنا ، وإنّرة ال يبتكرها العوام من النّاساألسماء المعتب

 أن تبهت وتعتق، وتصبح كالمماسح المهترِئة من كُثـرة مـا تسـتعملُها األلسـن،     إلىويتداولها 

حرف الفاء بين سابق والحق، مما أسهم في وحدة بنـاء   فعطف )4(..."فيسبقون غيرهم... فيجيء

ولوال هذا الحرف الستحال الربط بينهما بهذه الطريقة، ثم استخدمت حرف العطف  ،النص كامالً

وقد ربطَ هذا الحرف بين الجمل ربطاً محكماً، ومن ذلك قول ميسـلون  . كثيراً في الرواية)  ثم(

 )5(تجاهَل يحيى صوت المرأتينِ ثم أخرج لسانَه للهواء، وتمتم بأصوات غيـر مفهومـه  " :هادي

بعيد إنّها نذرت يحيى من اهللا في يومِ زكريا،  إلىقالت وهي تسرح بنظرها " :ر، نحووكذلك األم

                                                        
  . 18ص م، 2007، 1نبوءة فرعون، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طهادي، ميسلون،  )1(
  . 18، ص المصدر السابق) 2(
  .23، ص  المصدر السابق )3(
  . 27، ص  المصدر السابق )4(
  .26، ص المصدر السابق )5(



56 

 

  .)1( وضعت شمعةُ على كُربة من كُربِ النَّخِلثم  وحيدة في البيت، جاءها المخاض ثم

تماسك الجمـل داخـل    إلىدى أبين الجمل ربطاً محكما مما ) ثم(لقد ربط حرف العطف 

كثيـراً فـي   ) أو(ورد بكثرة، ثم استخدمت ميسلون هادي حرف العطف الحرف قد النص وهذا 

كان سينظر إلى المصور الشمسي ذاك بإعجاب؛ فيلتقطه من الشارع ويضعه على : "نحو الرواية

هـذا   ممـا أدى  )2("لمسرحية قادمة أو يدخله إلى أدراج الذاكرة لحين مجيء أوان فتحهـا  الورق

 )بـل (وكما استخدمت ميسلون هادي حرف العطـف   .وصل المعاني بعضها ببعض إلىالحرف 

بل أحتاجها ألسباب فنية، وألنه كان وسيما جدا لـم  : قال عبد الملك" نحو، أيضاً كثيراً في النص

  .)3("تفرح لذلك، بل اغتمت وشعرت أن فتى أحالمها سيصبح فتى أحالم الجميع

أدوات التماسك النحوي، فقد تم الـربط   استخداممن بين  الثانيةيأتي العطف في المرتبة و  

 %) 35(إذ بلغـت   بين كثير من عناصر الجملة، وبين الجمل المتتالية، وقد ساهم بنسـبة عاليـة  

وهو من أبرز أدوات التماسك النصي؛ ألن الغاية منه إشراك ما بعد حرف العطف مع سابقة في 

فمـن   ،ف والمعطوف عليه تجعل منهما شيئاً متماسـكاً الحكم، وهذا يعني أن العالقة بين المعطو

  .شروط العطف وحوائجه أنه يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه

من جمـع واتصـال، وإفـادة الترتيـب      لى النصع أضفاه وقد حقق العطف اتساقاً بما  

لمسـند  فالعطف في النص لم يكن بال مناسبة بينهما، وال رابط، بل جاء الرابط باعتبار المسند وا

إليه، أو باعتبارهما معاً، ولم تكن عطف جملة على جملة أو بنية نصية على أخرى، أو عطـف  

  .أن يكون بينهما عالقة تسوغ الضم علىة على أخرى فظى أخرى، أو عطف لجملة عل

                                                        
  . 30ص نبوءة فرعون،هادي، ميسلون،  )1(
  . 37ص المصدر السابق، )2(
   .35،46ص المصدر السابق ، )3(
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وهذا إنما  الجملة إن العطف في النص تمثل في عطف اللفظة على اللفظة، والجملة على  

أن روايـة   )1(الملحـق  ة من خـالل  الدراس في وقد تبين .والتناسق واالنسجامالترابط  بهيراد 

ميسلون هادي تتمتع بتماسك قوي بين أجزائها بفضل توافر العطف، وهو من وسـائل التماسـك   

وبـين الجمـل    النص ؛ إذ تم الربط بين كثير من عناصراالتساقالنصي المؤدي لوظيفة الربط و

هـي  ) الـواو (، والظاهر أن أداة العطـف  )الواو، ثم، أو، الفاء: (يالمتتالية بأدوات العطف، وه

اً لربط الجمل بعضها مع بعض، أو عطف الكلمات علـى بعضـها فـي    استخداماألكثر وروداً و

لقـد ظهـر    .الجملة الواحدة، مؤكدا تماسكها النصي، وعدم تمام معناها إال بتوافر هذا العطـف 

ـ  اعطفًالعطف في النص بحاالت متنوعة شملت  علـى مسـتوى    اعلى مستوى األلفاظ، وعطفً

وهذا األمر يجعل النص قائماً على عالقات التضـام بـين   . على مستوى الفقرات اوعطفً، الجمل

  .مكوناته مما يحقق له صفة الترابط النصي وتماسكه

رصد أدوات العطف، في النص، وبيان داللتها، فكانت على النحـو   إلىوقد عمد الباحث   

  :اآلتي

، )البـابونج والهيـل، والكحـول   (، )الطـائرات والغواصـات  : (داخل الجملة الواحدة، مثل .1

 ).االنتحار والدهس، والحرق(

  ) يحيـى وابتسـم  (، )أرض الكويـت وأرض العـراق  : (عطف العبارة على العبارة، مثـل  .2

هـذا الرجـل   (، )ع وتنظر فهي تفهـم تسم(، )كانت تعيد وتزيد وتعيد وتزيد) (ابتسم وبكى(

 ).سام، أو ممثلررج واآلخر خم

  ، )طبطـب علـى كتفـه، وتجلـب لـه النعـاس      تو: (عطف الجملة على الجملـة، مثـل   .3

ومات أبوه في الحرب بعد مولده بيـوم  ). (دة األمان، ورأيته نائماً في المهحت صافردوص(

 ).بة من كرب النخلعلى كرمعة واحد، ثم وضعت ش
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المشاهدة من ليلة إلى أخرى تبعا لتطور األحداث ثم تختلف : (عطف الفقرة على الفقرة، مثل .4

وألنها علمت يوما من بلقيس أن توفيـق أصـبح   (، ...)فتارة تستجيب لدعوته .. وتالطمها

  . )1( ...)يعمل

تناسق النص وانسجامه، فكلما كانت المناسبة بين الشـيئين   إلىإن مثل هذا العطف يؤدي 

طف يجعل النص مسبوكاً محبوكـاً محتفظـاً بكينونتـه    العد كان العطف أقوى وأكثر تأثيراً، أش

وهذا يدل داللة واضحة على قوة الربط والترابط فـي  . واستمراريته فيظهر النص متسقاً منسجماً

والناظر في هذا النص يجد أن عمل العطف قد استحوذ عليه جامعا له، محيطًا به سـائرا   .النص

 .لملحقمعه ويمكن تبيان ذلك من خالل ا

 اإلحالة

عنصر آخر سابق في سياق الـنص، أو إشـارة    إلىيقصد باإلحالة إشارة عنصر الحق   

المدلول بصورة ما من صور اللفظ، وهذا العنصر الالحق، أو اإلشارة اللفظية تتحقـق   إلىالدال 

به اإلحالة عن طريق إعادة ذكره، أو إعادة معناه، أو اإلضمار له، أو باإلشارة إليه، أو وصـفه  

ويرى الزناد أن العناصر اإلحالية تطلق على قسم من األلفـاظ التـي ال   . )2(وصول، أو حقيقةبم

تملك داللة مستقلة، بل تعتمد على عنصر معين آخر في النص، فاألول يفترض حيث ال يمكننـا  

الثاني، وذلك من أجل تفسيرها وتأويلها، وفهمها حتـى يـتم اتسـاق     إلىفك شفرته إال بالعودة 

شرط وجود هذه العناصر هو النص من جهة، ومعرفة ما تشير إليه أو تعوضـه تلـك   النص، ف

  .)3(العناصر اإلحالية من جهة أخرى

                                                        
  .32-30هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص )1(
، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابوخطابي، محمد،  116الزناد، األزهر، نسيج النص، ص: ينظر) 2(

  .38ص
  . 117الزناد، األزهر، نسيج النص، ص: ينظر )3(
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شياء والمواقف فـي  بأنها العالقة بين العبارات من جهة، وبين األ"وتعرف اإلحالة عادة   

  .)1(العالم الخارجي التي تشير إليه العبارات

وسائل تماسك النص على المستوى النحـوي، وأكثرهـا    وتعد اإلحالة الضميرية من أهم

واإلحالة تعد عالقة داللية، فهي ال تخضع لقيود نحوية، بل تخضع لقيد داللي  .اتكرير وأ وروداً

ل و العنصـر المحـال إليـه، وهـي     اوهو وجوب تطابق الخصائص الداللية بين العنصر المح

ومن األمثلة  .)2(العناصر المكونة لعالم النصعالقات ربط تساهم في تشكيل وحدة النص وانتظام 

في يـوم   همن) هي(لم تسمع ) هي(ولم تفهم مالئكة قصد ذلك الفتى المجنون كما : على ذلك، نحو

، أو )هـو (بوله ويبتسم  اهإلي) هو(ينظر) هو(كان  هأنمن األيام كالما جادا حول أي شيء سوى 

  .)3(هيقللم  هلكنكالما، و اهل) هو(يوشك أن يقول  هوكأنبفتورٍ  هفم) هو(يفتح 

  :نوعين رئيسين هما إلىوتنقسم اإلحالة 

  :اإلحالة المقامية أو الخارجية -أ

المستوى الخارجي للنص، وهو اإلتيان بالضمير للداللـة   إلىيشير هذا النوع من اإلحالة 

، أو )أنا نحـن : (الكاتب إلىتكلم التي تشير الستعان بضمائر يعلى أمر غير مذكور في النص، و

، داخل النص ويمكـن التعـرف   )ماتأنت، أنتم، أن: (القارئ، مثل إلىضمائر الخطاب التي تُحيُل 

عنصر آخـر فـي    إلىإذن هو إحالة عنصر إشاري  .عليها من السياق الذي يحدث فيه الموقف

  .)4(باشر في اتساق النص داخلياًوهذا النوع من اإلحالة ال يسهم بشكل م. النص غير موجود

  
                                                        

  .117الزناد، األزهر، نسيج النص، ص: ينظر )1(
  .17، صمدخل إلى انسجام الخطاب لسانيات النص خطابي، محمد،: ينظر) 2(
  .31هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص) 3(
، والزناد، األزهر، نسيج النص، 37ص ة،ثادعبد الراضي، أحمد، نحو النص بين األصالة والح: ينظر) 4(

، وخطابي، محمد، لسانيات 39علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص ، والفقي، صبحي،119ص
  .18، صمدخل إلى انسجام الخطاب النص
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   اإلحالة المقالية أو الداخلية -ب

ويقصد بها اإلحالة على ما هو داخل النص، وهي على عكس اإلحالة الخارجية، فهـي    

جزء ما مـن عناصـر    إلىمستوى داخلي يختص بالنص المدروس، ويمثلها تركيب لغوي يشير 

ما سبق ذكره في الـنص، أم   إلىسواء أكان بالرجوع  ،النص التي ذكرت فيه صراحة أو ضمنًا

  .)1(ما سوف يأتي داخل النص إلىباإلشارة 

وتعمل هذه اإلحالة على اتساق النص بشكل مباشر، وربط أجزائه بعضها ببعض، وهي   

اإلحالة على عنصر إشاري داخل النص، وتعمل اإلحاالت الداخلية علـى تماسـك    عودة عنصر

وتقسـم   .والضـمائر ) إلخ... هذا، هذه، هؤالء( :مثل ،بطه، كأسماء اإلشارةالنص، واتساقه وترا

) هن، هو، هـي (، )أنت، أنتم(، )أنا، نحن( :مثل ،ضمائر المتكلم والمخاطب والغيبة إلىالضمائر 

وأدوات المقارنة، وتنقسـم  ) إلخ... قلمي، قلمك، قلمهم، وقلمه، وقلمنا: مثل ،ضمائر الملكية إلىو

كمية  إلىخاصة وتتفرع  إلىوالتشابه، واالختالف، و ،عامة يتفرع منها التطابق إلىدوات هذه األ

لـى شـخص أو   عأي الضمير المحيل ( ؛وكيفية، أما من ناحية الوظيفة االتساقية إلحالة شخص

فإن صيغة الغائب هي التي تقصر على الخصوص، وهذا ال يعنـي أن أسـماء اإلشـارة    ) شيء

ة مهمـة، ولكـن علـى وجـه     وإنما تقوم بوظيفة نصـي . م بوظيفة اتساقيةوأدوات المقارنة تقو

  .)2(الخصوص ضمائر الغائب إفراداً وتثنيةً وجمعاً

  

  

                                                        
، مدخل إلى انسجام الخطاب وخطابي، محمد، لسانيات النص 117الزناد، األزهر، نسيج النص، ص: ينظر) 1(

  .17ص
  .18، صمدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص: ينظر) 2(
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  : قسمين رئيسين في النص، وهما إلىوتقسم اإلحالة الداخلية   

 سابقة الحالة اإل)Anaphora( ، وهي تعود على مفسر سبق التلفظ، وفيه يجري تعويض لفظ

كان من المفروض أن يظهر حيث يرد المضمر، وليس األمر كما اسـتقر فـي    المفسر الذي

الدرس اللغوي، إذ يعتقد أن المضمر يعوض لفظ المفسر المذكور قبله، فتكون اإلحالـة بنـاء   

  .)1(ي كان من المفروض أن يكون عليهاتللنص على صورته التامة ال

  اإلحالة الالحقة)Ataphora( فيها كلمة ما بديالً لكلمة أو مجموعـة مـن الكلمـات     ويكون

  .)2(الالحقة وهي تتمثل بعودة العنصر اإلحالي على العنصر اإلشاري الالحق الموجود بعده

  :ويمكن تمثيل هذه التقسيمات في الرسم اآلتي

  
ية والنصية هو أن اإلحالة المقامية تسهم في صنع النص، كونها تربط مقاموالفرق بين ال

لغة بسياق المقام، إال أنها ال تسهم في اتساقه على نحو مباشر، بينما تقوم بدور فعال في اتساق ال

  .)3(ورقية حسن معيارا لإلحالة، وأولياها أهمية بالغة هاليديالنص، لذلك اتخذها 

                                                        
في النظرية  تحليل الخطاب أصول ش، محمد،، والشاو119الزناد، األزهر، نسيج النص، ص: ينظر )1(

  .125، صالعربية
  .119الزناد، األزهر، نسيج النص، ص: ينظر )2(

(3 )Halliday , M.A.K and Hasan ,Rugaiya , Cohesion in English,Longman group , L.T.D 
1993, P2. 
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وتأتي أهمية اإلحالة في النصوص تبعاً لدورها في تحقيق التماسـك النصـي، وربـط      

منسجمة في تحقيـق   متناسقةه، وذلك بربط الجمل بعضها ببعض، وفعل الجمل في النص ئأجزا

  .مبدأ النصية

  : وتتم اإلحالة داخل النص بثالث وسائل  

 عـن مـدلولها،    مفسر تعود عليه، يكشف إلىوتتمثل بالعناصر اللغوية التي تحتاج  :الضمائر

وتؤدي الضمائر دورا . )1(مدى بعيد وهي من أكثر العناصر اإلحالية تماسكاً في النص، وذات

  ورقيـة حسـن   هاليـدي مهما، وفعاالً في تحقيق اتساق النص، وهي التـي يطلـق عليهـا    

 )ويندرج ضمنها ضمائر الغيبة، ولها دور مهم في التحليل النصـي، فهـي   )أخرى اأدوار ،

أو ) هو، هي: (تربط بين أجزاء النص، وتصل بين أقسامه سواء أكانت في حالة اإلفراد، مثل

  .)2()هم، هن: (، أو الجمع، مثل)ماه: (حالة التثنية، مثل

عـن األسـماء    "بصـفتها نائبـة  وتكتسب أهميتها "لة وتقوم الضمائر بأكثر أدوار اإلحا

واألفعال، والعبارات والجمل المتتالية، فقد يحل ضمير محل كلمة، أو عبارة، أو جملة، أو عـدة  

  .)3("جمل

هذه الروايـة يجـد أن    تدور حول فكرة محورية، والناظر في" نبوءة فرعون"إن رواية   

) وهـي، وهـو، هـم   : (سحتوذَت عليها، وخاصةً الغيبة إذ ورد ضمير الغيبة، نحـو ااإلحالة قد 

شعرها، أذنيه، وحولها، نفسـها، ووجههـا، فأخبرتـه،    (في ، )الهاء: (والضمائر المتصلة، نحو

ـ تَ، و)هو(، فمر )هي(قالت  :والضمائر المستترة، نحو ،)وابتلعته            ، )هـي (وتضـحك  ) هـي ( ملُ
                                                        

، في تماسك النص دراسة نصية من خالل سورة يوسف الهواوشة، محمد، أثر عناصر االتساق: ينظر) 1(
  .121ص

  .18، صمدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص: ينظر )2(
  .108، صإطار نظري ودراسات تطبيقية نحو النص يد، عثمان،نأبو ز) 3(
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فيسمعها يحيـى ويبتسـم   "وكذلك األمر في ) هي، الهاء(قالت له : يديها) هي(ومدت ) رموشها(و

  .)1( لخإ... هو ثم تغفو عيناه رغداً وراحة، وعندما تكف أمه عن البكاء يفتح هو عينيه

والناظر في هذا النص الروائي يجد أن اإلحالة الضميرية تهيمن على الـنص وخاصـة     

  ).الهاء(ل والضمير الغائب، وحالة الضمير المتصإ

األعلى من بين أدوات التماسك النحوية؛ تأتي اإلحالة الضميرية في المرتبة األولى وهي 

وقد جاءت اإلحالة فـي الـنص علـى    . عالية تفوق العطف ، وهي نسبة%)40(تها إذ بلغت نسب

  :أشكال عدة على النحو اآلتي

ـ : (الهاء الدالة على المفرد الغائب المذكر، مثل - 1 ، هإخوته، سبقوه، أختيه، لحقتاه، فولدته، وجه

رآه، أبوه، أبيه، منه، نصحته، بيته، فراشه، له، لسانه، طعامه، عيناه، عينيه،فيه، تجرحـه،  

بنها يحيـى  اة رولدت بلقيس بنو" :كما في قول ميسلون هادي). يأتيه، يديه، برأسه، إرضاعه

من منصور ماشي السالم دار، فكان أبرع جماالً من إخوته العشرة الذين سبقوه، وأوفر حظًا 

  .)2(... "اللتين لحقتاه أختيه التوأم

جاءها، ابنها، لبنها، لها، وأوصتها، غلتهـا، منهـا، فيهـا،    : (الهاء الدالة على المؤنث، مثل - 2

نوها، يجعلها، بها، تنقلها، حقيبتها، قفصـها،  حضنها، بيديها، زجاجتها، سجلوها، جارها، فدف

عملها، دوامها، شعرها، لكنها، نراها، رأسـها، جرارهـا، فطورهـا، تتجاهلهـا، رأتهـا،      

يحيى لبنهـا مـرا،    ابنهاأرضعت بلقيس : "كما في قول ميسلون هادي). دجاجاتها، رعايتها

اخ ليل نهار إال عندما وهي مغثوثة، فراح يتقلب في فراشة من الوجع، وال يكف عن الصر

                                                        
  .19هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص) 1(
  .17، صالمصدر السابق) 2(
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إن هـذه حرقـة الحليـب    : ضرتها هنية قالت لهـا ... حضنها، وتمشي به قليالً إلىتأخذه 

 .)1"(" ن تعطيه السبع مايات حتى تهدأ نفسه وتطيب آالمهأبالقونداغ وب وأوصتها

 ).عندهم، بينهم: (مثل، )هم(ضمير الغائبين المتصل - 3

فيسبقون غيـرهم فـي   ، ويبتكرون غيرهافيجيء آخرون : "كما في قول ميسلون هادي

 ".الصهوات امتطاء

، ونـام ، وبكى، وابتسم، الذي كان، فكان أبرع، الذي يقع(: مثل، )هو(ضمير الغيبه المستتر  - 4

 ). يجلس: يقول له, قال لها ، يهوي، والذي وجد يبقى، يصدح، يأكل،  ويشبع

حيـث كـان   ...كثيرا في الكالم تأخرولم يجبها يحيى الذي كان قد ": كما في قول ميسلون هادي

   .)2( ..."يغني عبرت الشط على مودك.. .خوهأ

، تقـف وتصـل  ، تغني لـه ، وتجلب له، تقول، قالت له: (مثل ،)هي(ضمير الغيبة المستتر  - 5

، وهرعت إليـه ، وبدأت وتحركت، وفزت، كانت، وتنام، تأكل، شوارع تفنى، وتعاود لتغني

يـام  في يـوم مـن األ  : "كما في قول ميسلون هادي ).دجاجاتهاثم مسحت بدشداشتها تطعم 

ن تضع كسرة المرآة في حقيبتها فأقترب منها يحيى والتقطها مـن المنضـدة   أنسيت بلقيس 

. ليهإلوال أن هرعت  ،المرآة بين يديه وتحركت حتى كادت تجرحه فاهتزتونظر فيها مليا 

  .)3("ووضعت المرآة . .. ثم مسحت زجاجة المرآة.. 

وعملـت  أجزائـه،   ضمائر جميعها في النص دورا بارزا في الربط بينلقد حققت هذه ال

الذي ال يقصـد بـه غايـة     تكريروذلك عن طريق البعد عن ال، وتناسقه، على تماسكه وترابطه

                                                        
                                                                                                        18، ص "نبوءة فرعون"هادي، ميسلون،  )1(
  .23المصدر السابق، ص )2(
  .23المصدر السابق، ص) 3(
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ها وخاصة عنـدما  تكريرالعناصر المحال عليها وإعادة  استعمالوإنما جعل قائل النص ، أسلوبية

  . ظهرإعادة العنصر الم إلىتتقدم الحاجة 

 ويقصد بها أسماء اإلشارة وقد صنف هاليدي ورقية حسـن أسـماء اإلشـارة    : ألفاظ اإلشارة

، أو )هـذا، هـذه، ذلـك، تلـك    : (، أو االنتقاء، مثل)أمام، قدام، خلف: (الظرفية، مثل حسب

  :أو االتجـاه، مثـل  ) هنـا، هنـاك  : (مثـل ، أو المكـان،  )اآلن، أمس، غداً: (الزمان، مثل

  : نحـو ، بكثـرة  )نبـوءة فرعـون  (نـص  فاظ فـي لوقد وردت هذه األ. )1( )شرقًا، غربا( 

 . )هذه السيارة يسمونها الخط وإن حسب هذا العم جنوناً(

من مجموع اإلحالـة  %) 10( أن اإلحالة اإلشارية وردت بنسبة اإلحصاء تبين من خالل

لمـا   وتلخيص ،ابط، ففي اإلحالة اإلشارية إجماٌلفي النص مقارنة بغيرها من أدوات التر الكلية

فصـل بـين   للعتماد المدى استعمال يجعل مدى اإلحالة بوهذا اال، للجملة اإلحالية سبقها، وربطٌ

  :قسمين إلىالعنصر اإلحالي ومفسره، وينقسم 

النوع يكون على مستوى الجملة الواحدة بحيث ال اإلحالة ذات المدى القريب وهذا : النوع األول

اإلحالة ذات المدى البعيد وهذا النوع يجري فـي الـنّص    :والنوع الثاني ،يوجد فواصل تركيبية

بين الجمل المتصلة، أو المتباعدة في فضاء النّص، وهي تتجاوز الفواصل، أو الحدود التركيبيـة  

إذ اسـتخدمت   ،"نبوءة فرعـون "ر النّص في رواية القائمة بين الجمل، وقد تم الربط بين عناص

في سـبيل تحقيـق نـصٍ    ) ذلك(، )هذا(، )هذه(ميسلون هادي هذه األنواع من عناصر اإلشارة 

في نـص  ) هذا، هذه(هذه العناصر اإلشارية  استخداممتماسك، ومترابط، ومنسجمٍ، فقد تم الربط ب

  :نحو، ، وقد ورد هذا كثيرا فيها"نبوءة فرعون"الرواية 

                                                        
(1) Halliday , M.A.K and Hasan ,Rugaiya , Cohesion in English,Longman group , L.T.D 

1993, P128. 
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 .الحليب ةضرتها هنية قالت لها إن هذه حرق .1

 .ة من سوق الثالثاء لتركب هذه الدودةبمدينة األلعاب القري إلىوتجيء  .2

 .هذه السيارة يسمونها الخط .3

 .يقولون إن هذا هو السبب .4

 .ونصبت له اليوم صينية زكريا كما في مثل هذا اليوم .5

 .ستكان سكرابيت أبي مالئكة، ومألت لنا هذا األ إلىهال ذهبت  .6

 .مالئكة هذه تحب القطط .7

 .رجخن هذا الرجل مأفكنت أستطيع التخمين من نظرة واحدة  .8

 .هذه إشاعة: الموت واحد، فقال لها: قالت .9

قـد  ) هذا(إن عنصر اإلشارة " نبوءة فرعون"مثلة في نص رواية والمالحظ من خالل األ

من نفس الجملة، فكان يكتفي بالربط بين أجزاء الجملة الواحـدة، ففـي   أحال على عنصر قريب 

، وفي المثال الخامس أحـال علـى   )هو(على الضمير ) هذا(المثال الرابع أحال عنصر اإلشارة 

، وفي المثال )1(على كلمة االستكان) هذا(اليوم، وفي المثال السادس أحال عنصر اإلشارة (كلمة 

، وأحال في المثـال الثـاني علـى كلمـة     )حرقة(على كلمة ) هذه( األول أحال عنصر اإلشارة

، وأحال في المثال السـابع علـى كلمـة    )السيارة(، وأحال في المثال الثالث على كلمة )الدودة(

  ).القطط(

للـربط بـين عناصـر    ) ذلك(ميسلون هادي عنصرا إشاريا آخر، وهو  استخدمتوقد 

  :الجمل، في نص الرواية، ومنها

                                                        
  .29هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص) 1(
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  بعد ذلك اليوم بسبعة أيام، أي في اليوم الرابع من شباط، ولدت هنيـة أم توفيـق    :قولهافي

 .وضرة بلقيس توأمين

 خايف من عيون الناس ال تشوفك، وذلك هو وقت الصباح الذي كانت تشـارك  : وفي قولها

 .فيه منتهى مع بلقيس

وشكل رابطًا بينها على مجموعة من الجمل، ) ذلك(سم اإلشارة األول أحالت ففي المثال ا

  .هاتكريروبين ما يليها، واختصر ما تضمنته من معانٍ، وأغنى عن 

هـا،  تحالإشارية اإلحالية كانت من حيث ن هذه الروابط اإلإ :وبناء على ذلك يمكن القول

بعضها يقف عند حدود الجملة، فيربط عناصرها الواحد منها باآلخر، وبعضها يتجـاوز الجملـة   

  .فيربط بين عناصر منفصلة من حيث المعنى والداللة، سائر الجمل في النص إلىالواحدة 

وهذا التضام من اإلحالة من شأنه أن يوفر على المتكلم جهـدا عضـلياً عنـد النطـق،     

بشـكل   وتحليلهواإلحالة اإلشارية تحدث عالقات بين أجزاء النص مما ينعكس على فهم النص، 

اإلشارية قد أدت دورا مهما في بناء نحو النص، واتسـاق أجزائـه   كون اإلحالة تأفضل، وبهذا 

  .وانسجام معانيه، وترابطها

المعنـى   إلـى الروابط، فنقل المعنى السـابق   استعمالاإلشارة في النص  اسمستعمل او

اإلشـارة   السملفظة، أو الجملة أو النص بأكمله، وكان البديالً عن  هالالحق، فكان بدوره وموقع

  .سقًا ومنسجماتربط أركان القول، والجمل بعضها مع بعض مما جعل النص م فيرز دور با

اع اإلحالة اإلشارية، واختلفت وظائف أدواتها، فإن لها وظيفة أساسـية  ومهما تعددت أنو

. مة األجزاء ومتماسـكة الجمـل  ححدة نصية متالفي عقد صلة وثيقة بين أجزاء النص، وصنع و

اإلحالة في روايتها من أجل إقامة نص متماسك، وتعمـل اإلحالـة    لىإوقد لجأت ميسلون هادي 

عدد كبير من األحداث، فشبكة العالقات اإلحاليـة هـذه    إلىتشير  ألنهاعلى تكثيف المعنى؛ ذلك 
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تختصر هذه الوحـدات اإلحاليـة،   ومن شأنها أن تربط بين العناصر المتباعدة في فضاء النص 

فـي الجهـد    ديلجأ إلية رغبة في االختصار، واالقتصـا "لربط وهذا النوع من ا .وتجذب قارئها

  ".المبذول؛ إليصال الفكرة للمتلقي عوضا عن اإلطالة

الوقـت علـى القـارئ خاصـة فـي زمـن السـرعة،        ومن شأن اإلحالة أن تقتصر 

 اسـتخدام من أهم الوظائف التي تؤديها اإلحالـة بنوعيهـا الداخليـة والخارجيـة، ف     فاالختصار

اإلحالية يغنى عن إعادة ذكر العناصر المرجعيـة اللغويـة فـي اإلحالـة الداخليـة،      العناصر 

  . وهذا يتناسب مع مضمون الرواية

 وسيلة من وسائل التماسك النصي تسهم في ربط أجزاء النص، المقارنةأدوات تعد : المقارنة 

وتماسكه، وهي عمليات ربط تهتم في تماسك أجزاء النص، وتقوم بالربط بين طرفين يـربط  

الداللـة   احتمـاالت على  فتحهكسر القيد الداللي عن المشبه، و"أحدهما باآلخر، وتعمل على 

1("التي يقدمها المشبه به(.  

تترابط مـع  تساق، فالعناصر وقد عد هاليدي ورقية حسن المقارنة وسيلة من وسائل اال

). التطابق، والتشـابه، واالخـتالف  : (بعضها اتساقيا، بوساطة أدوات المقارنة، وهي على أنواع

ذلـك  و، )مماثلـة : (، والتشابه يستعمل عناصر، مثل)نفس: (عناصر، مثل استعمالفالتطابق يتم ب

، )الوإرى، خُأ: (حين يشبه شيئاً آخر، أو يماثله، أو يوازيه، أما االختالف فيستعمل عناصر مثل

وأجمل مـن  ) أقل(و ) أكثر(خاصية الكمية، نحو  إلىوينضوي تحت عناصر المقارنة ما يتفرع 

، وهي بذلك تقوم بوظيفة اتساقية خاصة، مـن خـالل ربـط العناصـر     )جميل: (وأخرى، نحو

  . )2(المقارنة في جمل مختلفة، ومن ثم تنتظم تلك الجمل بوساطة أدوات المقارنة نصيا

  

  
                                                        

  .108، صإطار نظري ودراسات تطبيقية د، عثمان، نحو النصيأبو زن) 1(
  .19خطابي، محمد، لسانيات النص، ص: ينظر )2(
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مقارنـة مـع   %) 3(وردت المقارنة في نص نبوءة فرعون بنسبة قليلة، إذ بلغـت  وقد   

، )1("كان يحبها أكثر من أمه: "أدوات الترابط األخرى، ومن األمثلة على ذلك قول ميسيلون هادي

وتعد المقارنة وسيلة من وسائل إلقاء الضوء على المشبه، وهي نوع من تقريب المعنى ووسـيلة  

  .التوضيحمن وسائل 

  :الوصل

يقصد به تحديد الطريقة التي يترابط بها الالحق مع السابق بشكل مـنظم، وقـد فـرق      

 الختالفـه هاليدي ورقية حسن بين الوصل وغيره من عالقات التماسك النصي السابقة، نظـراً  

  .)2(عنها، ولعدم تضمنه إشارة توجهه للبحث عن المفترض فيما تقدم أو ما سيلحق

لى أدوات ترابط بين أجزاء الكالم، وتتعدد أنواع الوصـل  إومعنى هذا أن الكالم يحتاج   

وكما كانت هذه الوسائل متنوعـة   .شكل عناصر مترابطة متنوعة تصل بين أجزاء النصالتي تُ

الوصـل اإلضـافي،   : )3(كبيرة داخل النص، فقد جعلها خطابي في عدة أنواع منهـا  تحقق أهمية

  .، والزمنيوالعكسي والسببي

 إلىوهو عبارة عن الربط بين جملتين بوساطة أدوات أو هو ضم شيء   :ضافيالوصل اإل: أوالً

  .)4(وبالمثل وأعني أقصد وأي )و، أو، ثم،: (شيء مثل

  

  

                                                        
  .24هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص: ينظر) 1(
 ،، نقالً عن هاليدي ورقيه حسن22، صانسجام الخطابمدخل إلى  خطابي، محمد، لسانيات النص: ينظر) 2(

  .227ص
 القـاهرة، اآلداب، البحيري، سعيد، دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللـة، مكتبـة   : ينظر )3(

  .23ص م،1999
  . 23، صالمصدر السابق) 4(
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مبدأ التماسـك الـداللي    إلىويمكن توضيح الوصل اإلضافي المتمثل في عالقة الشرح   

قول الروائي فأخرجـت  " نبوءة فرعون"والنحوي في آن واحد، ومن األمثلة على ذلك في نص 

  .)1("إنها تؤلمني: ن وقالتئهنية ركبتها، وراحت ت

ويعني على عكس ما هو متوقع، وهو عبارة عن الربط بـين جملتـين      :الوصل العكسي: ثانياً

  .) أن، لكن، على الرغم من، ولكن يدب أن،بل، غير : (بوساطة أدوات، مثل

ـ وفي سياق هذا النص جاء الوصل العكسي، ليبين مدى المساهمة في التما   ك النصـي  س

وذلك كما جـاء فـي   ، للنص، والعالقة الرابطة بين الوحدات النصية، والطريقة في إثراء المعنى

العراق، ولكـن زوجـات   الذي كان يخوض في المياه الطامية بين أرض الكويت وأرض "النص 

عتقـدت  ا": ، نحـو اثيرك" نبوءة فرعون"نص  وقد ورد هذا الوصل في. )2("إلخ... أبيه جئن إليه

نّه مـن العيـار الواحـد والعشـرين     أ، ولكن تبين فيما بعد اليس ذهبأنّه  األمر منتهى في بادئ

  . تساقهتماسك النص و إلىوقد ظهر هذا الوصل بكثرة في هذا النّص مما أدى ) 3("قيراطًا

وهو عبارة عن الربط بين جملتين تمثل األولى السبب، واألخرى تمثـل   :الوصل السـببي : ثالثاً

ويعبـر   ،عن طريقه العالقة المنطقية بين هاتين الجملتين هوصل ندركوهذا النوع من ال .النتيجة

ويمكن مالحظة أثره في بناء ) ذاالم التعليل، ولذلك، فاء السببية، من ثم، وله: (عنه بأدوات، مثل

  .أجزاء النص بطريقة مثلى

ويقوم الترابط السببي في هذه الجمل على ترابط قصدي بين السبب والنتيجـة، فيتحقـق     

  .السبب بوجود المسبب له األداة

  
                                                        

  .26ميسلون، نبوءة فرعون، ص هادي،: ينظر )1(
   .17، صالمصدر السابق) 2(
  .22، ص المصدر السابق )3(
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ذهنية، أما اللفظية فتلمح مـن خـالل   : لفظية، والثانية: وللوصل السببي خطتان، األولى  

التراكيب، وأما الذهنية فهي استنتاجية، تعتمد في كثير من األحيان علـى السـياق   العالقات بين 

  .)1(غير اللغوي

: وهو عبارة عن الربط بين جملتين متتابعتين زمنيا بوساطة أدوات، مثل: الوصل الزمني: رابعاً

  ).بعد ذلك، حتى، ثم(

في النص قول ميسـلون  وروده  أمثلةإن الوصل الزمني كان بارزا في هذا النص، ومن   

فخافت منه بقدرِ ما توردت وأصبحت بعد ذلك تفكـر  " ،)2(.. ". بعد ذلك اليوم بسبعة أيامٍ" :هادي

أما الوصـل فقـد كـان    ، وهناك الكثير من الوصل الزمني في الرواية. )3(" ...حتمالافي جديا 

بأنواعه حضور مميز فـي  ه بنسبة أقل من اإلحالة والعطف في النص، فقد كان للوصل استخدام

سبيل إقامة نص متماسك مترابط يقيم عالقات وصل بين أجزائه، وقد ورد الوصـل بأنواعـه،   

إذ بلـغ   إذ وردت هـذه األنـواع بنسـب متفاوتـة     ،الوصل السببي، والعكسي، والزمني: وهي

، %)4(، والوصـل العكسـي   %)6(، علما بأن الوصل السببي بلغت نسـبته  %)14(مجموعها 

  . الملحقويمكن لنا أن ندرك ذلك من خالل   %). 4(صل الزمني والو

  في رواية نبوءة فرعون الحذف

هو حذف عنصر دون التعـويض عنـه بعنصـر آخـر، يحـل محلـه مـن الجملـة           

الثانية، في جملتين متتاليتين، وتكمن أهمية الحذف فـي االتسـاق عـن طريـق العالقـة بـين       

                                                        
  .23، صمدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص: ينظر )1(
  .23، صالمصدر السابق) 2(
  .18ميسلون، نبوءة فرعون، ص هادي،) 3(
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الجملـة الواحـدة، ويظـل المظهـر البـارز فـي مقتـرح        الجمل، وليس بين الكلمات داخـل  

  .)1(الحذف هو عدم وجود أثر للمحذوف فيما يلحق من النص

باب دقيق المسلك لطيـف المأخـذ، وإن الحـذف أبلـغ مـن      "والحذف عند الجرجاني 

بـين  تيكـون أكثـر بيانًـا إذا لـم     وأزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، والذكر، 

  .)2("فاظبعض األل

عالقـة تـتم داخـل    "أنـه   إلـى  للحـذف  ويذهب هاليدي ورقية حسن في تعريفهمـا   

يوجد العنصر المفتـرض فـي الـنص السـابق، وهـذا يعنـي أن        لةالنص، وفي معظم األمث

حـذف   إلـى والحـذف ظـاهرة لغويـة، حيـث يميـل النـاطق       . )3("الحذف عادة عالقة قبلية

   .)4(بعض العناصر، إتكاء على قرائن مصاحبة في السياق

إن الحذف سمة من سمات العربية تكسب اللغة اإليجاز واالقتصار، فـي الوقـت الـذي      

مما يؤكد عدم ظهور الحذف لفظيا فـي الشـكل الظـاهري    . )5(يقتطع من البنية السطحية بشدة

جزاء النص مـن جملـة   أف في ي يكمن الحذإضماره في البنية الذهنية للنص، أ وصحةللنص، 

  .)6(حرف، وحركة، وليس لذلك دليل يدل عليه من السياقو ،ومفردة

                                                        
معية للطباعة والنشر ا، الدار الجاإلسكندريةحمودة، طاهر سليمان، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، : ينظر) 1(

  .9، ص1982، 1، طاإلسكندريةوالتوزيع، 
  .112الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص) 2(
  .21، صمدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص) 3(
  .9حمودة، طاهر سليمان، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص: ينظر) 4(
  .345والخطاب، واإلجراء، صدي بوجراند، روبرت، النص  )5(
  .360ص الخصائص،أبو الفتح،  ابن جني،: ينظر )6(
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هتدي فيهـا  يو ،الحذف طريقة تماسكية يتضمنها النص في المستويين المعجمي والنحويو  

  .)1(ومقاميةعناصر غير بارزة، وظاهرة فيقدرها ضمن قرائن مقالية  إلىالمتلقي 

 إلىه في بداية كتابه نبف، ههذه الظاهرة انتباه النحاة القدماء، وتحدث عنها سيبويلقد لفتت   

لـى  بالتراكيب، ويبين كيفيـة االسـتدالل ع   مكان متصالً بالصيغ أأوقوع الحذف في اللغة سواء 

لم أنهم مما يحذفون الكلم، وإن كان أصله في الكالم غير ذلـك، ويحـذفون   إع: "المحذوف، بقوله

  .)2("فما حذف وأصله في الكالم غير ذلك، لم يك، وال أدر، أشباه ذلك... ويعوضون

انطلق النحاة من قاعدة أساسية في ظاهرة الحذف مفادها أن التركيب اللغوي ال بد له من   

حدهما قدر محذوفًا تتم به الفائدة والمعنى، إذ يتوقـف  أمسند ومسند إليه، فإذا استغنى المتكلم عن 

فالحذف يبسط األلفاظ والعبارات ويحدث تخفيفًـا  . )3(م وتحقق المعنى المراد بتحقق التقديراإلفها

التأويل أمـام   لىعوبفتح الجملة . )4(في البنية التركيبية في اللفظ دون أن يحدث نقصا في المعنى

وضوحا  منتجة للنص يتحكم في الداللة ةاكتمال المعنى، والحذف بمثابة آل إلىالمتلقي مما يؤدي 

جزئيـة   إلـى ة ركون مجرد إخضاع النص للرقابة، أو مجرد اإلشاتوغموضا وفق اعتبارات قد 

وإشـراكه فـي    همهمة محذوفة من قبل المبدع وحقها الحضور، أو من مبدأ تحفيز المتلقي وتنبيه

  .)5(إنتاج النص

                                                        
، العامة عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية: اللغة والمعنى والسياق، ترجمة جون،الينز، : ينظر) 1(

  .112، ص1987، 1بغداد، ط
  .25 - 24صالكتاب، أبو بشر،  ،هسيبوي )2(
م محمد، ظاهرة الحذف ودورها في تحقيق التماسك النصي، المعهد العالي للدراسات عبد السالم، إسال: ينظر )3(

  ).ت.د(، القاهرة، النوعية، قسم اللغات والترجمة
  .6-1 ص، في النظرية العربية تحليل الخطاب أصولالشاوش، محمد، : ينظر )4(
الصديق ووصاياه، رسالة دكتوراه، بحرات، ماجد، التماسك النصي دراسة تطبيقية في خطب أبي بكر ال) 5(

  .65صم، 2015كلية اآلداب،  جامعة اليرموك،
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مكانة، وتحقـق  والحذف ينبثق من أسس جمالية، وبيانية، تزيد النص قوة،  إلىإن الميل   

انفتاح المعنى على التأويل وإحقاقه في إنتاج  إلىالتفاعل والترابط بين المرسل والمتلقي، ويؤدي 

هو استبعاد العبارات "النص، واإلحاطة بالكم المعرفي البارز لدى كل منهما، وبهذا يكون الحذف 

أو أن يصل بوسـاطة   ،عأو أن يوس ،السطحية، التي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن

  .)1(العبارات الناقصة

شكل عنصرا اتسـاقيا  ) الحذف(الرابط االتساقي  أن ويالحظ الباحث عن طريق الجدول  

بين جمل النص المعطى، وكون السياق اللغوي النصي لديـه صـورة    التراكيبفي ربط دالالت 

لداللة على المحذوف، ومـن  واضحة في تقديره للجمل التي كانت تنتظر منه ملء الفراغات، وا

  ، ويصـل  )توفيـق (يديـه، ويعـود   ) يحيـى (، مد "نبوءة فرعون"األمثلة على الحذف في نص 

وقـت  ) ناي(ثم دخلت : ، نحووهناك الكثير من األمثلة على ذلك). ةنيه(، وانتهت )سعر الواحدة(

. توفيـق ) يمشـي (وبه، ) مالئكة(تمشي : وكذلك األمر نحو). ناي(تمشي ) ناي(العصر، وظلت 

   )2( .ى توفيقتالف) يصبح(فيصبح البستان موحشًا و : ونحو

إذ  ، ولكـن بنسـبة متواضـعة   "نبوءة فرعون"في نص استخدمت ميسلون هادي الحذف   

وقد تبين ذلك من خالل التحليل، وقد لجـأت ميسـلون   قياسا مع األدوات األخرى،  %)5(بلغت 

وذلك عن طريق اللجـوء  . االختصار إلى وجنوحاتجنبا لإلطالة،  في روايتهاالحذف  إلىهادي 

 ابارز عد الحذف صورة من صور اإليجاز، ودليالًيو. سلوب العطف، واالعتماد عليه كثيراأ إلى

 فحـذف  ،ل الكـالم يإذ إن اإلشارة الدالة تغنيه عن اإلطناب الذي يط، على ذكاء المرسل وبالغته

                                                        
  .21، ص مدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص) 1(
  .88نبوءة فرعون، صهادي، ميسلون، ) 2(
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 يفسـد  ف ال يحدث حشـوا، وال تطـويالً  في األسلوب، فالحذ ر ارتباطًاوأكث ،الكلمة أبلغ وأنسب

  .المعنى

أو التعميـة، فعـن   مؤد للـبسِ،  غير " نبوءة فرعون"ومن المالحظ أن الحذف في نص   

  .طريق المعنى المنشود في المقام يتم تقدير المحذوف

عنصـر مـن   تعمد ميسلون هادي إلى حـذف  إذ  ،والحذف في النص يتصل بالتراكيب  

مهما من عناصر االتساق  المتلقى، ولذلك فإنه يأتي عنصرا إلىأو أكثر إليصاله  عناصر الجملة

االختصار في الـنص،   إلىمن شأن الحذف أن يؤدي ، فالداخلي للنص؛ ألن المحذوف كالمذكور

ئل التي عن اإلطالة، وهو وسيلة من الوسا بذول إليصال الفكرة للمتلقي عوضاد المواقتصاد الجه

النص بشكل أنيـق،  فيظهر  ،لجأت إليها ميسلون هادي من أجل تهذيب النص وتنقيحه من الزوائد

الحذف أيض وسيلة مهمة من وسائل إشراك القارئ في العملية التواصلية عن طريق مـلء   اويعد

اته اللغويـة؛  إمكان استخدامالقارئ الفراغات البنيوية التي يتركها المتتبع في النص، فيقوم القارئ ب

  .المعنى المطلوب، وهذا من شأنه أن يعلي من شأن المتلقي إلىليصل 

  ستبدالاال

ذلك بإحالل عنصر في داخل النص في المستوى النحوي، و عالقة اتساقية تتم ستبدالاال  

لقواعد  االتساقية أو عبارات، وتخضع هذه العالقة ،كلمات هذا العنصر كونيو ،آخر مكانالنص 

المستبدل به موجودان فـي  والعنصر األصلي : داللية ومعنوية تحكمها، ويعني ذلك أن العنصرين

العنصـر   إلىداخل النص، بينما يتم في داخل النص العدول عن األول، وهو العنصر األصلي، 

  .)1(وبداللة الخطاب وبالغته ،بط بالمقامتالمستبدل به، وذلك من أجل تأدية وظائف متعددة تر

                                                        
 النص نحوأبو زنيد، عثمان، و، 19، صمدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص: ينظر) 1(

  .122صإطار نظري ودراسات تطبيقية، 
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صورة من صور التماسك النصي في المستوى النحـوي بـين كلمـات     ستبدالويعد اال

إلىأن االحالة تحيُل : واإلحالة هو ستبدالوالفرق بين اال. وعبارات  غير لغوي في أوقات شيء

بين هذا اللفظ، واللفـظ   الصلةيكون بوضع لفظ مكان آخر؛ لزيادة  االستبدالفي حين أن . معينة

  . )1(الذي يجاوره

بين عنصر متأخر، وآخر متقدم فـي الـنص يجمعهمـا    وتأتي معظم حاالت االستبدال   

  ؛)2(الوظيفة، أو اتحاد الموقع، أو اتحاد الموقع والوظيفـة معـا   إتحاد إماالسياق التركيبي نفسه، 

مالمحـه وسـماته، وال يأخـذها    ب بعض سالعنصر المستبدل موقع المستبدل منه، ويكتحل يإذ  

  .)3(كلها؛ ألنه ليس إياه

  .)4( :أقسامٍ ثالثة إلىفه التركيبية ئبحسب وظا ستبدالوقد قسم هاليدي ورقية حسن اال

مجموعة، من العناصر اللغوية التي يمكن أن تحل محـل   استخدامويتم ب: االسمي ستبدالاال -1

  ، )نهايــة، أواخــر(، )أعــوام، ســنوات( :االســم مؤديــة وظيفتــه التركيبيــة، مثــل

 ).السوداء، السمراء(، )ذهب، جواهر(،)ضجيج، صخب(

مجموعة من العناصر اللغوية التي يمكن أن تحل محل  استبدالويتم فيه : ليالفع ستبدالاال -2

 .)5( )، وينتعشلفينتشي ساكن الجو( :الفعل مؤدية وظيفته التركيبية، نحو

                                                        
  .194ص ، في اللسانيات ونحو النص،إبراهيمخليل، : ينظر )1(
  .20، صمدخل إلى انسجام الخطاب خطابي محمد، لسانيات النص: ينظر) 2(
  .123، صإطار نظري ودراسات تطبيقية النص نحو أبو زنيد، عثمان،: ينظر )3(

(4) Halliday , M.A.K and Hasan ,Rugaiya , Cohesion in English,Longman group , L.T.D 
1993, P32. 

  

  .19هادي ميسلون، نبوءة فرعون، ص )5(
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محل حل ن العناصر اللغوية التي يمكن أن تمجموعة م استبدالويتم فيه : القولي ستبدالاال -3

وظل ينظر إلى نفسه دون أن يبتسم، ثم قال دون أن ( :القول مؤدية وظيفته التركيبية، نحو

 .يضحك

خالل العالقة بين المستبدل والمستبدل منه،  عنفي اتساق النص  ستبدالوتكمن أهمية اال

ومن هنا يظهر حجـم  . )1(وبين عنصر الحق فيه ،بين عنصر سابق في النص وهي عالقة قبلية

ـ ، ومدى أهمية أثر المستبدل منه في المستبدل، فكـل منه العالقة بين المستبدل والمستبدل منه ا م

 بين أجزاء النص بعضها ببعض، وال يمكن االسـتغناء عنهـا فـي     إلىبحاجة اآلخر في الربط

يأتي في أنواعٍ مختلفة من السياقات يمكن تطبيقه كما جـاء   ستبدالالنص وكون اال اتساقعملية 

في النص بنسبة قليلة جدا بالقياسِ مع أدوات الربط األخرى، ويمكن  ستبدالفي النص، إذ ورد اال

  .)3(الملحق بيانه من خالل 

التماسـك  ا بـينِ أدوات  اسـتخدام كان األقل  ستبدالتبين أن اال )3(الملحق من خالل و

مقارنة بغيرهـا مـن    %)3(إذ بلغت جدا  فكانت نسبة وروده قليلة. المستخدمة النصي والترابط

وجـدنا أن حـاالت   " نبوءة فرعون"وإذا تتبعنا نص ميسلون هادي  .األدوات الرابطة في النص

  : تيالممكنة كانت على النحو اآل ستبدالاال

حيـث  " في نهاية القرن العشرين وأواخر العصر التلفزيوني الوسـيط " :في) نهاية(كلمة 

  .ها بكلمة أواخراستبداليمكن 

" سـت أي العصر الذي يقع بين أعوام الموسكوفج وسـنوات المينيف : "في) أعوام(وكلمة 

وكذلك األمر استبدلت ميسـلون هـادي   ) سنوات(ستبدلت ميسلون هادي هذه الكلمة بكلمة احيث 

  . ولالستبدال أهمية كبيرة في تماسك النص وترابطه ).أخرى(بكلمة  )واحدةً(كلمة 
                                                        

  .20، صمدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص) 1(
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  الفصل الثاني

  المستوى المعجميالربط في 

ويعتمد . يعد المستوى المعجمي من المستويات التي تعمل على الترابط والتماسك النصي  

  .)1(على ما يتضمن الوحدات المعجمية من عالقات كالترادف، والتكرير، والتضاد، وغيرها

فالمستوى المعجمي المتمثل في المفردات المستقلة معجميا عن السياق مادة أولية ال تمثل   

إنتـاج فكرتـه،   وفتح النص  إلىبعدا نصيا على مستوى الجملة البسيطة أو المركبة، ولكن يعمد 

يقوم على اختيار األلفاظ المنسجمة مع المعنى المقصود في الجملة مع الداللة في النص، فهـو  و

ن وصل أو إحالة، وإنما يكون عن طريق التماسك النصي الذي يربط بينه بدومظهر من مظاهر 

  .عالقات معجمية قائمة بين مفردات النص ووحداته في الجمل

م لها، والحقة بها تتبعهـا فـي مواقعهـا،    دللمعاني، وخَوبما أن األلفاظ تشكل األوعية   

من كل قلق واستكراه، وسوء تالؤم، فإن لنظم األلفاظ وتواليهـا   االتفاقوتحمي نفسها عند حسن 

قي معانيها، وحسن النظم، وتفاضـل مراتـب البالغـة،    نطق أثرا في تناسق داللتها، وتالفي ال

نصية تنشأ من تفاعل معـاني مكوناتهـا، ومـن عالقـات     إذ إن داللة الوحدة ال ،)2(واالستحسان

أن يـتالحم الجانـب    إلى؛ ألن تآلف هذه المكونات يؤدي )3(لفاظهاأالمنطقي بين معاني  االرتباط

  .الداللي لها بعد أن ائتلفت ألفاظها

                                                        
الجامعة األردنية،  ،التماسك النصي دراسة تطبيقية في نهج البالغة، رسالة دكتوراه، الوداعي، عيسى: ينظر) 1(

  .32، ص2005
مجيد عبد الحليم الماشطة، منشورات كلية اآلداب، جامعة البصرة، : ترجمةينز، جون، علم الداللة، ينظر ال) 2(

  .120صم، 1980
  .83و االرتباط في تركيب الجملة العربية، ص الربطنظام حميدة، مصطفى، : ينظر) 3(
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وكـل وحـدة    ،)الصوت والمعنى(إن كل كلمة وكل إشارة لغوية تتكون من دال ومدلول   

  .)1(، وكل وحدة منها تشكل وحدة منسجمة في النصىخراأل إلىمن هذه الوحدات بحاجة 

أبرز مظاهر االنسجام واالتساق المعجمي التي تحدث عنها علماء الـنص،   يمكن إجمالو  

  :)2(ما يلي في

اللفظ والمعنى والمرجع واحـد،   تكريرعنصر معجمي بعينه، وهو  تكريرويكون ب :التكرير: أوالً

ات المختلفة للجذر اللغوي، أو عنصـر  ستخداموهو ما يكون باال: الجزئي تكريرأو مرادفة أي ال

هـا  مطلق، أو عام شامل له، ويطلق عليه شبه الترادف، والتوازي، وذلك بتكرير البنية مـع ملئِ 

  .)3(بعناصر جديدة

بتأكيد المعنى المطلوب وفق ما  كما يقوم )الكالمينالجمع بين (يقوم التكرير بالربط أي و  

. )4(أن لهذا الكالم أهمية ال ينبغي إغفالهـا  إلىأي لفت انتباه المتلقين  يدخل ضمن دائرة الخطاب،

 تكريرفال. )5(على قلة في بعض األعمالفويكون التكرير للحرف، والكلمة، والجملة، أما الفقرات 

أو ورود مرادف لـه   ،المعجمي الذي يتطلب إعادة عنصر معجميشكال التماسك أهو شكل من 

  .)6(أو شبه مرادف، أو عنصر مطلقًا، أو إسماعا

                                                        
حسين ناظم، علي حاكم صالح، : ترجمة ،في الصوت والمعنىبسون، رومان، محاضرات واكي: ينظر) 1(

  .31، ص1994، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط
 خطابي، محمد، لسانياتو، 143، صفي النظرية العربية تحليل الخطابأصول الشاوش، محمد، : ينظر) 2(

  ريبورت، النص والخطاب واإلجراء، دي بوجراند،و، 25 - 24، النص، صمدخل إلى انسجام الخطاب
  .303ص

علم اللغة ، ، والفقي، صبحي238ص ،مدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص: ينظر) 3(
  .41، صبين النظرية والتطبيق النصي

  .179، صمدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص: ينظر )4(
  .24، صالسابق المرجع) 5(
  .24، صالسابقالمرجع ) 6(
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لفظ أو عـدد   تكريرالتي تتمثل في ) يةتكريراإلحالة ال(ويطلق البعض على هذه الطريقة   

  .)1(من األلفاظ في بداية كل جملة من جمل النص قصد التأكيد

تحليل جداول التماسك المعجمي على نسبة أدوات التـرابط و  يمكن الوقوف عن طريق و

والتضـاد أو المطابقـة،    ،والترادف ،على المستوى المعجمي، التي جاءت في التكرير االرتباط

 اسـتخدام والتضام، وعالقة العام والخاص والكل والجزء، نالحظ أن هناك نسبة كبيرة جدا فـي  

نصا متماسكًا، وال نكاد نجـد  " نبوءة فرعون"هذه األدوات، وكان هذا سببا في جعل نص رواية 

وعـن طريـق    .مفردة في نص الرواية إال ولها عالقة معجمية بلفظة أخرى من ألفاظ الروايـة 

التكريـر ثـم   : كل نوع من هذه األدوات، كانت النتائج على النحو اآلتـي  استخدامإحصاء نسب 

  .التضاد، ثم الكل والجزء أو ، ثم المطابقةالترادف

المرتبة األولى مـن أدوات التماسـك    احتلأن عنصر التكرير قد  )4(في الملحق  يلحظ   

 وهـي تساقية المعجمية، الير عن نصف مجموع أدوات التماسك افقد زاد عنصر التكر ،المعجمي

همية التكرير في التماسك النصـي  نسبة عالية جدا مقارنة بغيرها من األدوات، وهذا دليل على أ

نجد في هذا النص كثيرا من حاالت التكرير، وقد اتسقت اتساقًا حسـنًا،   على المستوى المعجمي،

  :)2(على أصناف عدة فيها التكرير جاءو

ومن حاالت التكريـر  . وهو تكرير اللفظ والمعنى والمرجع واحد :التكرير التام، أو المحض .1

 :التام في النص

 ا في داللتها داخـل  ف ،مرات تكررت هذه اللفظة في النص ثماني اليوما منسجمحققت تناغم

 .النص، وشكلت لدى المتلقي إيقاعا مناسبا في لفت انتباهه إلى المعنى في البنى

                                                        
  .119الزناد، األزهر، نسيج النص، ص: ينظر )1(
  .139، صإطار نظري ودراسات تطبيقية أبو زنيد، عثمان، نحو النص: ينظر )2(
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في النص كثيرا لما لها من ارتبـاط وثيـق بـالمعنى العـام      )الخط(وقد تكررت لفظة 

والغرض والغاية من النص، فقد أثرت في التخطيط النصي، وشكلت نسقًا معينًا في تركيب البنى 

 .والمقاطع النصية، فأكسبت النص تناغما إيقاعيا في الجمل

تباط وثيق بـالمعنى  كثيرا في النص، لما لها من ار المرآةوكذلك األمر فقد وردت لفظة 

 .العام والغرض والغاية من النص

قد ظهـر التكريـر   و، )1(ات المختلفة للجذر اللغويستخداموهو ما يكون باال :التكرير الجزئي .2

الجزئي ظهورا بارزا في النص، مما يكشف عن اهتمام المتكلم بالحرص على وضوح كـل  

مفاتيح لألفكار، وفيما يلي حـاالت التكريـر   بنية من البنى النصية، ويضع بين أيدي المتلقي 

جـاءت هـذه   ) اليوم، يوم، يوميا، كل يوم، األيـام (، )ليلة، ليالي. (الجزئي الوارد في النص

، والناظر )4( الملحقالجزئي، وهناك الكثير في النص، وهو مبين في  تكريراأللفاظ ضمن ال

داللية في ذلك عالقة ب باألخرىبط ترتفي سياقها يجد صعوبة الفصل بينها؛ ألن كل لفظة منها 

  .النص، ووقوف كل منها على اآلخر في ربط أجزاء النص، وجعله منسقًا ومنسجما

يعد هذا النوع من التكرير من األمور المهمـة، التـي   : اللفـظ  حاالت تكرير المعنى باختالف .3

ر المعنى بـاختالف  يحتاج إليها النص؛ ألنه يزيد من المعنى المقصود وضوحا، فقد جاء تكري

  ،)ينتشـي، ينـتعش  (، )عصـر، قـرن  (، )نهايـة، وآواخـر  : (اللفظ في الحـاالت اآلتيـة  

إن كل هذا التكرير يساهم في إضاءة عالئقية اتسـاقية  ) كركر، ضحك(، )السمراء، السوداء( 

إعطاء منـتج الـنص   :  فالتكرير له وظائف في النص، وهي .بجمل النص، وجعلها متماسكة

  .ن أحد العنصرين المكررين قد يسهم في فهم اآلخرخلق صورة جديدة؛ ألالقدرة على 

                                                        
  .139ص إطار نظري ودراسات تطبيقية، النص نحو يد، عثمان،نأبو ز) 1(
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فبدالً من إعادة اللفـظ يلجـأ   ورية في النص؛ وفي التكرير تركيز للنظر على قضية مح

، إلشاعة روح التجديد عند المتلقي، وتنشيط ذاكرة المستمع أو المرسل إلى هذا النوع من التكرير

وإبعاده عن الملل وتأكيد المعنى في نفسه، ولربط الالحق بالسابق، حيث أعيدت األلفـاظ   القارئ

  .والتوكيد هو وظيفة أخرى يحققها التكرير في النص. من أجل ربط أجزاء الكالم بعضها ببعض

برز حقيقة التماسك بين المؤكدين، ورفع ما قد يعلق في ذهن السامع من شـك  تومن هنا 

كين المعنى في النفس وتقويته؛ ذلك عن طريق توسعة مجموعـة مـن األلفـاظ    في الكالم، ولتم

  .لتكون محورا أساسيا مؤثرا في السياق

هو إظهار التناسب القائم بين الكلمات المتساوية في الوزن، والطول، ويكون التشـابه  : التوازي

  .)1(فيه تطابقًا تاما، والتكرير غير كامل

ناء النحوي للجمل المتوازية، ويكون ذلك بن جملتـين  بعناصر اليقصد به التطابق في و

متتالتين أو متقاربتين، وهذا النوع من الربط يحقق للنص ترابطًا وانسجاما بنائيا، وورد التوازي 

، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بـأدوات الـربط   %)3(في نص رواية ميسلون هادي بنسبة بلغت 

، )التفتت ناي إلى يحيـى : (لة على التوازي في نص الرواية ما يليومن األمث. المعجمي األخرى

، وقد جاءت حاالت التوازي فـي هـذا   )والتفتت بلقيس إلى التلفزيون) (والتفت يحيى إلى بلقيس(

ويمكـن  . النص بوصفه عنصرا تأسيسيا وتنظيميا يساهم في تناسق النص وانسـجامه وتنظيمـه  

 .بط في المستوى المعجميتبيان التوازي من خالل ملحق الر

  

                                                        
  .147ص إطار نظري ودراسات تطبيقية، النص نحوأبو زيند، عثمان، ) 1(
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توارد زوج من المفردات بالفعل، أو بالقوة نظرا الرتباطهـا  "يعرف التضام بأنه و :التضام: ثانيا

  .)1("بحكم هذه العالقة أو تلك

إن التضام هو العالقة العرفية االعتيادية القائمة في لغة ما بـين  : "وقد عرفه القاسم بقوله  

  .)2("أخرى في التركيبمفردة معينة ومفردات 

ورد التضام في نص الرواية بنسبة قليلة مقارنة بأدوات الربط في المستوى المعجمي، إذ و

ومـن  . والتضام يعمل على تنويع توارد الكلمات المزدوجة بالفعل أو بالقوة%). 2(بلغت نسبته 

  :األمثلة على التضام في نص ميسلون هادي ما يأتي

، )الليل، الظلمـة (، )العوام، الناس(، )الذهب، الجواهر(، )الغفو، النعاس(، )الليالي، األيام(

، ويمكن تبيان ذلك من خالل ملحق الربط في المستوى )واللبالب، البساتين ،والصبار ،السرخس(

  .المعجمي

يعد التضاد من أبرز القضايا اللغوية المعجمية التي نالت اهتمام الباحثين من عـرب  : التضاد -

هـو عنـد   : "لما له من أهمية بالغة في اللغة، وقد عرفه أبو البقاء الكفـوي بقولـه   وغيرهم،

وقد يـراد  : "الجمهور يقال لموجود في الخارج مساوٍ في القوة لموجود آخر ممانع له، ويقال

  .)3("بالضد المنافي بحيث يمتنع  اجتماعهما في الوجود

، فالتضاد نوع من أنـواع االشـتراك   )4("تسمية الشيء باسم ضده: "وعرفه الزركشي بأنه

   ."نبوءة فرعون"اللفظي، وقد ورد كثيرا في رواية ميسلون هادي 

                                                        
  .25، صمدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص) 1(
  حمص،مجلة جامعة البعث، ) نقلأمل ددراسة في شعر (القاسم، يحيى، انزياح المصاحبات المعجمية ) 2(

  .152، ص1998، 21ج  
م، 1998، 2طعدنان درويش، مؤسسة الرسالة، بيروت، : تحقيقالكليات، أبو البقاء، كتاب الكفوي، ) 3(

  . 243ص
  .512ص ،1، ج1دار الكتبي للنشر والتوزيع، عمان، طالمحيط، بدر الدين،  الزركشي،) 4(
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من مجموع أدوات الـربط المعجمـي، وتكمـن    %) 10( الطباقبلغت نسبة التضاد أو إذ 

هميته في التماسك المعجمي في داللتها على المعنى، وتوضيحه في ذهن المتلقي، فإن من شـأن  أ

نوع من الروابط المعجمية أن يربط بين جمل النص ووحداته؛ ألن التضاد اللفظي يـؤدي  هذا ال

  . إلى التضام الداللي في النص؛ فالضد بالضد يعرف

وجاء التضاد أو الطباق في الرواية على مستوى الكلمتـين المتضـادتين فـي الجملـة       

  . الواحدة، وعلى مستوى الجملتين في الوحدة النّصية

: أمثلة التضاد أو الطباق على مستوى الكلمتين المتضادتين في الجملة الواحدة، منهافمن   

). راح يوم، وجاء يـوم (، )انغلقت، انفتحت(، )تذهب، وتجيء(، )صاعد، نازلة(، )ابتسم، وبكى(

  : على مستوى الجمل في النص، منها مطابقةومن أمثلة التضاد أو ال

)خبمتْ، صـا  (، )تفهم، لم تفهـم (، )نحس، سعد(، )أبيض، أسود(، )صانتعـل، حافي( ،

يشـدو،  (، )مرا، سـكّرا (، )رواح، مجيء(، )البيضاء، السوداء(، )دخلت، خارجة(، )خلف، أمام(

  ).يندب

إن وجود التضاد أو المقابلة في رواية ميسلون هادي أدى إلى تماسك النص وترابطـه،  

  ).  4(التضاد في نص الرواية من خالل الملحق وأدى إلى إثراء اللغة، ويمكن تبيان ورود 

لفظ مشتق من الفعل ردف أو المصدر الردف، والـردف مـا تبـع     لغة والترادف :الترادف -

 .)1(الشيء، وكل شيء تبع شيَئا فهو ردفه

هو داللة كلمتين أو أكثر على معنى واحد، وهذا ما نجده في تعريف السيوطي الذي  :اصطالحاو

  كمـا سـماه  ). المزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا     (أفرد للترادف فصالً خاصا من كتابه 

                                                        
  .)ردف(لسان العرب، مادةجمال الدين، منظور ابن المصري،  )1(
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األلفاظ، المفـردة الدالـة علـى    (وعرفه بقوله نقال عن اإلمام فخر الدين هو ). معرفة الترادف( 

  )1().واحد باعتبارشيء 

تعد ظاهرة الترادف في اللغة العربية من بين الظواهر اللغوية التي تضفي على العربية و 

خاصة إذ تعد وسيلة من بين الوسائل التي أغنت المعاجم العربية حتـى أصـبح اإلنسـان     ةميز

هتم اللغويون القـدامى بهـذه الظـاهرة،    ايستطيع التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، وقد 

  .نوا معنى الترادف وأسبابه وفوائدهوبي

  :وللترادف فوائد جمة، منها

والمراوحـة فـي األسـلوب،    . التوسع في الفصاحة، وأساليب البالغة في األدب العربي

  .ن أحد المترادفين أجلى من اآلخرقد يكو. وطرد الملل

من مجمل أدوات الربط في المسـتوى المعجمـي،   %) 15(جاء الترادف بنسبة بلغت و

  :ومن األمثلة على الترادف في نص رواية ميسلون هادي ما يلي

، )يبصر، ينظـر (، )كركر، ضحك(، )ينتشي، بنتعش(، )العصر، القرن(، )أواخر، نهاية(

، )مـذعورة، خائفـة  (، )مبتسم، مبـتهج (، )يمرون، يسيرون(، )هائلة، كثيرة(، )ضجيج، صخب(

  ).هالها، تخاف(، )رطوبة، المبلل(

نص الرواية تنويعاً قي استخدام األلفاظ والعبارات، ولعب دورا مهمـا   حقق الترادف في

  ).4(ويمكن تبيان ذلك من خالل الملحق . في ترابط النص وانسجامه وتماسكه

  

  

                                                        
 م،1998، 1، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، طزهر في علوم اللغة وأنواعهامالسيوطي، جالل الدين، ال) 1(

  . 388ص
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  عالقة الكل بالجزء

وهي نسبة قليلة بالنسـبة ألدوات الـربط فـي    %) 6(وردت عالقة الكل بالجزء بنسبة 

على هذا النوع من أدوات الترابط المعجمي في نص الرواية ما مثلة األومن . المستوى المعجمي

لسان الطيـر،  (، )جلد النمر، النمر(، )أذن الفيل، الفيل(، )قدم البط، البط(، )لؤلؤ، الجواهر( :يلي

، )العطرة والقرنفل والجـوري، البسـاتين  (، )عرف الديك، الديك(، )مخلب القط، القط(، )الطير

سياج الحديقة، (، )أشجارها، الحديقة(، )أصابعها، بلقيس(، )دقائق، الساعة(، )نورةابتل ذيلها، الت(

      ).الحديقة

  عالقة العام والخاص

ة العام والخاص وهي عالقة داللية بدءا من أول الرواية أو الـنص  قيمكن أن نتتبع عال  

كلمات النص بصيغة بعض ى النهاية، الذي كثيرا ما يرد بصيغة العموم في حين تكون تعامة وح

الخصوص، وتنشأ هذه العالقة بين الكلمات في النص، فترد بعض التعابير بصيغة العمـوم ثـم   

، حيث تمنحه هذه العالقة طبيعة تجعلـه  )1(تتكفل هذه الكلمات بتخصيص كلمات أخرى في النص

قات قـد  في تفاعل واستمرار داللي بعضه مع بعض، وعلى هذا النحو الذي نراه تكون هذه العال

أسهمت إسهاما بالغًا في ترابط أجزاء النص وتماسكه عن  طريق استمرار معنى أو داللة سـابقة  

في جزء من نص الحق، وهذا ما يحقق الترابط المعنوي على مستوى النص ومضمونه، وتسهم 

ـ  ا تنظيما في ترتيب األفكار وتنظيم أجزاء النص على نحو يكون النص منتظما هذه العالقة أيض

  .)2(مترابطًا

  

                                                        
  .273- 272خطابي، محمد، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ) 1(
  .99خطابي، محمد، الترابط النصي، ص )2(
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، وهي نسـبة بسـيطة جـدا    %)4(وردت عالقة العام والخاص في نص الرواية بنسبة 

مقارنة بغيرها من أدوات الربط في المستوى المعجمي، ومن األمثلة على هذا النوع من الـربط  

  :في نص الرواية ما يلي

  ، )األطفـال، النـاس  (، )الصـالحين، النـاس  (، )األوليـاء، النـاس  (، )الشيوخ، الناس(  

  ).العاهل، الناس(، )الملك، الناس(

  .تكمن أهمية هذا النوع من الربط في تماسك النص وترابطه واتساقه  
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  الفصل الثالث

  المستوى الدالليالربط في 

، وتعـرف  يمثل الغاية من إنشاء النص هيعد المستوى الداللي من أهم مستويات اللغة؛ ألن

  .)1(الداللة بأنها العلم الذي يهتم بدراسة المعنى، أو العلم الذي يتناول دراسة المعنى

فالمستوى الداللي هو عبارة عن مكمل للمستويات األخرى في اللغة؛ إذ إنه ال ينفصـل    

األصـوات يـؤثر فـي داللـة      فعلم: ، فالعالقة بينها متبادلة في اتجاهينالمستويات اللغويةعن 

الكلمات، ويظهر في ظاهرة النبر والتنغيم، وعلم الصرف يظهر بدور كبير فـي تحديـد داللـة    

فكل  ،الكلمات، فكل تغيير في المبنى يصاحبه تغير في المعنى، وكذلك الحال في الجانب النحوي

 إلـى المفعول يفضي  ويسهم في إعادة تشكيله، فتمييز الفاعل عن ،تركيب يؤثر في تغير المعنى

  .)2(تحديد المعاني الموجودة وفق ترتيب معين

وتكمن أهمية الترابط الداللي في النصوص بتوفير مساحة علمية للباحث ينطلق قيمتهـا    

  .تحليل إلىفي البحث عن المعاني الموجودة في النص التي تحتاج 

اً جعل أجزاء الكالم آخـذ " في وتتمثل فائدة الترابط والتماسك الداللي كما يقول الزركشي  

ر التـأليف حالـه حـال البنـاء المحكـم المـتالئم       ي، ويصاالرتباطبأعناق بعض، فيقوى بذلك 

يعني أن الترابط والتماسك الداللي ال يمكن فصل أجزائه بعضها عـن بعـض، وأن   . )3("األجزاء

  .ترابط أجزائه واتحادها هي بمثابة ضبط يربطها عقد واحد يصعب فصله

  
                                                        

دايك، فان، النص والسياق، و، 43، ص مدخل إلى انسجام الخطاب خطابي، محمد، لسانيات النص: ينظر )1(
  . 85استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي، ص 

  .47ص. الزناد، األزهر، نسيج النص: ينظر) 2(
  .517ص. البحر المحيطبدر الدين، الزركشي،  :ينظر )3(
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الذي يتم على مستوى البنيـة العميقـة للـنص،    : "ماسك الداللي عند علماء النص هوفالت  

   .)1("الذي يمثل مستوى التصورات والمفاهيم، والعالقات الرابطة بين عناصـر هـذه المفـاهيم   

لم نقدم : "ن دايك عن الداللةابواسطة الداللة يتم الكشف عن الترابط بين أجزاء النص، يقول فإذ 

قليلة عن البنية السطحية للنصوص؛ إذ يبدو في الواقع أن الخصائص األكثر تمييـزا  سوى أمثلة 

فـإن  : د أساسا في المستوى الداللي، وكذا المستوى التداولي؛ وبعبـارة أخـرى  جللنصوص تو

  .)2(..."المتواليات الجملية توصف أساسا في مستوى العالقات الداللية بين الجمل

بـين   االرتبـاط هو بيان كيفية وجود الترابط وفأما ما تسعى إليه الدراسة في مضامينها،   

، "وءة فرعونبن"ـب المعنونة وحدات النص، الذي يحقق اتساقاً وانسجاماً في رواية ميسلون هادي

بطرق متعددة، سواء أكانت ذهنيـة   تفاعل معهايوهذه الرواية تمثل رسالة حية يتلقاها المتلقي، و

وتمثلـه النفعـاالت    ،وهي معرفة تنقل من خالل تجسـيد الجسـد   ،مستقاه من النص، أو جسدية

  .الالشعورية، وللحركات اإلرادية

للوقـوف علـى الـربط    " نبوءة فرعـون " وقد قام الباحث في هذه الدراسة بتحليل نص  

موضوع الخطاب، البنيـة  : اللي الذي يشملوالترابط بين عناصر النص عن طريق التماسك الد

  .، والبداية تلتقي مع النهايةالكلية للخطاب، وترتيب الخطاب

  :موضوع الخطاب

يرى فان دايك أن لكلِّ خطاب بنية كلية ترتبط بها أجزاء الخطاب، ويقصد بالبنية الكليـة    

كز الـنص حولهـا،   أن يكون للخطاب جامع داللي، وقضية موضوعية من حيث هو موقف يتر

                                                        
  .63م، ص1995، 5عمر، أحمد مختار، علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة، ط)1(
محمد العمري، كتاب الرياض في نظرية األدب مقاالت : دايك، فان، النص بنياته ووظائفه، ترجمة: ينظر) 2(

  . 69م، ص 1997، فبراير، 38ودراسات، ع 
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، فالخطاب بنية ضرورية كونُه أوسع من )1(بأدوات متعددة اللغة على مطابقته، بحيث تُقدم وتعمل

النص، وهو يتسع لعرض مالبسات إنتاجها، وتلقيها، وتأويلها، ويدخل في تلك المالبسات ما ليس 

األصـل هـو الكـالم    بلغة، كالسلوكيات الحركية المصاحبة إيجابيا لالتصال، والخطـاب فـي   

المنطوق، ولكنه يتلبس بصورة اآلخر على التوسع، إذ يطلق النص على المنطوق، كمـا يطلـق   

وقـد   ،أما النص فقد يقصر حتى يكون كلمة مفـردة . الخطاب على المكتوب كالخطاب الروائي

  .)2(حتى يصبح مدونه كاملة يتسع

واصلي الذي يدور فيه، مما يدخل فيه وبهذا يتبين اقتران الخطاب بالموقف، أو السياق الت  

  :)3(الطول، ومن األدوات المستخدمة في تحديد البنية الكلية إلىنماذج  الحوار، وكما أنّه يميل 

ومن وظائفه التحديد، واإليحاء، وتشويق المتلقي للقراءة، ويمثل العنوان في بعـض   :العنوان -أ

يبسـط ظاللـه   يمكننا أن نستهدي به في تحديد رسالته؛ إذ إنّه واألحيان بؤرة النص ومفتاحه، 

   .)4(كل منها على اآلخر حتى يدل هماالقة بينوثق العيته، وعلى النص، ويحدد هوي

، فإنـه مـن   )النص(دور حولها الخطاب يكما يعد العنوان نواة الموضوع الرئيسية التي 

رواية يمكن معرفة المعنى الداللي الرئيسي الذي ترتبط به دالالت الرواية كاملـة،  لخالل عنوان ا

 إلـى وإذا تتبعنا نص رواية ميسلون هادي مـن أولهـا   . والقضايا التي تتضمنها فصول الرواية

نجد أن موضوع الخطاب في هذه الرواية يدور حـول فكـرة   " نبوءة فرعون"آخرها المعنون بـ

                                                        
: ، وينظر485دايك، فان، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتدولي، ص : ينظر) 1(

  . 43، ص نسجام الخطابمدخل إلى ا لسانيات النص ،خطابي، محمد
  .13-11م، ص2014، 1طمكتبة النقد األدبي، مصر،  العبد، محمد، النص والخطاب واالتصال،: ينظر) 2(
خطابي، و، 194، صاستقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي دايك، فان، النص والسياق: ينظر) 3(

  .60، ص مدخل إلى انسجام الخطاب محمد، لسانيات النص
مدخل إلى  خطابي، محمد، لسانيات النص: وينظر: ، وينظر89براون، ويول، تحليل الخطاب، ص: نظري) 4(

  .45، صانسجام الخطاب
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لتي شنتها أمريكيا على العراق، والرواية من العنـوان تقـوم علـى الشـك     الحرب وتداعياتها ا

وزحزحة اليقين، فالنبوءة، كلمة تدل على القادم من األيام يمكن أن يقع أو ال يقع، واتصال كلمـة  

نبوءة بفرعون الشخصية المعروفة في المرويات اإلسالمية بأنها طاغية وكـافرة، وهـي أكثـر    

ـ قصة النبوءة التي حذّر فيها أحد المتنبئين فرعون بأن صبيا و إلىنا الشخصيات رمزية، تحيل  دِل

 موسى الذي كان ذلك الصـبي، والـذي   إلىفي مملكته سيكون سببا في هالكه، وذلك ما يقودنا 

بيت فرعون، ويكون ربيبه وعدوه فيما بعد وقاتله في  إلى؛ لينتهي هربته أمه خوفًا عليه من القتل

  .)1(النهاية

إن ما يلحظ في هذه الرواية هو أن الكاتبة ميسلون هادي حاولت إعادة قـراءة الواقـع،     

  .وأسست لوعي مغايرٍ وجديد يرهص بالتغيير وتبشر بوالدة جديدة

لـه مـن   ومنصور  ،)منصور(األم، واألصغر لألب ) لبلقيس(هو االبن الوحيد ) يحيى(  

يقتل في أحداث حرب الخليج في عـام  ) منصور(و. الزوجات ثالث، ومن األبناء الذكور الكثير

سـن   إلـى طفالً غريب السـلوك، أبكـم   ) يحيى(فيأتي . بيوم واحد) يحيى(م، بعد والدة 1991

مراقد األئمة واألولياء، تُحّل عقـدة لسـانه    إلىالخامسة، وبعد سلسلة من النذورات، والزيارات 

  .لينطق أخيرا

ميسلون هادي لهذه الشخصية بعض الفوارق، من كونه يستبق األحداث، ومن ثم  أعطت  

فضـالً عـن حفظـه    . )2(أشياء ال تسمعها بقية الشخصيات التي يجمعها فضاء واحد إلىيستمع 

  .األمر الذي جعله ينذر بمستقبٍل باهر، يختلفُ عن بقية إخوته. )3(الشديد، وذكائه الخارق

  

  
                                                        

  . 184-14هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص: ينظر )1(
  . 96- 85، صالمصدر السابق )2(
  . 114- 89، ص المصدر السابق )3(
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   يحيى(كان (ـه      منذاأليام األولى لوالدته يستمتع بالترنيمـة التـي كانـت أم) بلقـيس (

الترنيمة، تقول ميسـلون   تكريرأمه، وهذا بدوره يجبرها على  تستخدمها، وكان يبكي كُلّما سكتت

فيسمعها ... عدوك عليل وساكن الجول... ديللول يالولد يا بني دللول): "بلقيس(هادي على لسان 

  .)1("يحيى، ويبتسم، ثم تغفو عيناه رغدا وراحةً

في النص السابق تقابالً على مستوى الزمان والمكان والموضـوع، وكـل    الناظر يلحظ  

بين أحضان أمه، يأخذ الحيز اآلمن والمطمئن، مقـابالً  ) يحيى(ور شطر على حده، في أن حض

لمكان العدو البعيد والغائب، فضالً عن إعاقة حركته عن المواجهة؛ لكونه علـيالً فـي ذاكـرة    

تبديد ذلك الخوف، عبر توظيف ترنيمة األم، وهذا يعبر عن مدى االنتماء  إلىالحدث التي تسعى 

  .)2(بين اُألم وولدها االرتباطة الحضاري والبيئي، وشد

، منذ أن رأى النور علـى  )يحيى(وهذا السياق سياق الخوف يشكل بعدا مكانيا، يتربص   

 في المستقبل سيشكل "أن أنّه هدفًا ألمريكيا التي تريد القضاء عليه؛ ألنها تعتقد هذا الطفل سيكون

خوفًا منه، ومـن  ... طريق األقمار الصناعية خطرا عليها، فتبدأ بمراقبته منذ لحظة الوالدة عن

  .)3("هذا الجيل الذي تريد القضاء عليه

فالمواجهة تكاد تكون قريبة جدا، ولكنها غير متكافئة بين الطرفين، فـالطرف المعـادي     

استعد بشكل جيد لتلك المواجهة عن طريق استثمار كافّة قدراته العلميـة والتكنولوجيـة   ) االبن(

الذي ال يملك سوى سالح المعتقدات الشعبية البسيطة، لذا فميسـلون   )يحيى(طرف اآلخر مقابل ال

هادي تمكنت من دمج رؤى متعددة، ذات دالالت مختلفة، الغرض منها بنـاء لمرحلـة انتقاليـة    

  .)4(خاصة

                                                        
  . 19هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص) 1(
لميسلون هادي، ) نبوءة فرعون(قراءة في رواية  ، ذاكرة الجيل وأنثنة الحدثأحمد إبراهيم، حسين: ينظر) 2(

  .39م، ص2013، دد4، ع20ج مجلة جامعة تكريت للعلوم األنسانية، جامعة تكريت،
 األقالم، بغداد،أيوب كرنفال، الرواية ليست سيرة ذاتية مقدمة من وجهة نظر الكاتب فقط، مجلة السعداوي،  )3(

  .34ص، م2008، 5 العدد
  .40ص  ،)نبوءة فرعون(قراءة في رواية  ذاكرة الجيل وأنثنة الحدثإبراهيم، حسين أحمد،  :ينظر) 4(
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على قـوة تـأثير    –الخيال العلمي المتطور  –فقد دللت ميسلون هادي من تلك المواجهة   

  .المتطور، الذي أخذ بدوره يتسع ويتحكم في مصائر الشعوبالسالح 

وكان يـرى  . مستهينًا بالمصائر، يقلبها كيفما يشاء، بمساعدة وزيره) فرعون(بن كان اال  

النقسـام،  البكتيريا التي تتكاثر با إلىحوض تجاربٍ، والبشر بالنسبة إليه، أقرب  إلىالعالم أقرب 

  .)1(ومالمح أو مشاعر وليس لها هيئات مستقلة،

، ال يملك كما ذكـرت ميسـلون   )يحيى(المعادي نجد الطرف الثاني ) االبن(وفي مقابلة   

سوى قمصان خفيفة، وسترات مرقطة، وال يفعلون شيًئا سوى مصارعة الريح العجيبـة،  "هادي 

موتى التي كانت تغير اتجاهها بين لحظة وأخرى، فتصفعهم من جميع االتجاهات، وتُرديهم أشباه 

  .فالمواجهة بين الطرفين غير متكافئة البتة. )2("على أرصفة الطرقات

،  ويحيى الـذي تجـاوز آالف   فرعون )االبن(وهنا يلحظ التعبير عن الطرف المعادي   

  .حسراتها، عبر السخرية التي تشكلت في مفارقة المعنى) بلقيس(األميال، حتى يخلفّ ُألمة 

اإليحائي من التوظيف لدعم الخطـاب والرؤيـة، التـي     فالدالالت الجزئية أخذت شكلها  

: ن في الداللـة يينمنح) يحيى(، فقد أخذ )3(استعادت حياتها الحضورية عبر سياق الواقع المعاصر

: أحدهما دلَّ على الثبوت واالستمرار في الحياة ما ورد في تفاصيل أحداث الروايـة، واآلخـر  

  .يعمل على مسار الصعيد الديني

تلك  إلىأن ميسلون هادي أرادت أن ترمز  إلىأحداث الرواية تخلص الدراسة  وفي ظل  

  .المرحلة العصيبة من تاريخ العراق المعاصر بأحداث حقبة التسعينات، وما بعدها

                                                        
  .130- 126هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص: ينظر )1(
  . 139، ص المصدر السابق) 2(
  . 41ص )نبوءة فرعون(قراءة في رواية  ، ذاكرة الجيل وأنثنة الحدثأحمد إبراهيم، حسين: ينظر) 3(
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إن تفكير ميسلون هادي في كلياته، وجزئياته، والخيال العلمي الذي وظفته في الروايـة    

استعنت بـه لتصـوير غرائبيـة    : "يستدعيه سياق الواقع عندما تقوللتعطي رؤية للمستقبل الذي 

ها بالطرق التقليدية، ؤالواقع، وفظاعة ما حدث، ويحدث للعراق من مآسٍ، وأهوال يصعب احتوا

سقطته على الحاضر غير أو ،واألفضل ،ت المستقبل األجملف، فاستشر)1("أو غير التقليدية للكتابة

  .مكتفية بإسقاط الماضي

 إلـى كما استعانت ميسلون هادي في مواضع كثيرة في الرواية بالضمير الـذي يحيـل     

، كـل هـذه   )2( ..". وهو العصر الذي، فأرسلتُ لهم، جئـت إليـه، هـذا   : "الفكرة الرئيسة، مثل

  .إسقاط الماضي على الحاضر، الستشراف المستقبل إلىاإلحاالت تشير 

ي ترمي إليه ذاألساسية التي مثلت الهدف األسمى والوبهذا، فقد تم التغريض بهذه الفكرة   

مثّل العتبة األولـى لمضـمون   " نبوءة فرعون"ميسلون هادي عن طريق العنوان، فعنوان النص 

النهاية، وعند قراءة الرواية يتضـح أن   إلىالرواية، وهو الخيط األول الذي نمسك به للوصول 

الذي يمثل شعبا مقهورا، ) يحيى(داللة شخصية : هاهذا الهدف، من إلىعدة للوصول  اهناك طرقً

  .يعاني الدمار واالحتالل، وشخصية االبن الذي يمثل القوة المهيمنة على مصائر شعوب العالم

يا مـرآة  .. . يا مرآة الجدار: قال الملك: ومنها ما ورد على لسان ميسلون هادي، بقولها  

  .)3(قوى الرجال في هذه الديار؟أالجدار من 

  

  

                                                        
  .148صأيوب كرنفال، الرواية ليست سيرة ذاتية مقدمة من وجهة نظر الكاتب فقط، السعداوي،  )1(
  .184- 17هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص) 2(
  .56، صالمصدر السابق) 3(
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  البنية الكلية للخطاب

أجزاء أصـغر؛   إلىيحتِّم التحليل اللغوي للنص على المحلل أن يفكك النص الذي يتناوله   

 إلـى كافة ، ولكن ال توجد آلية متبعة في تقسيم الـنص  جوانبه حتى يتمكن من احتوائه، وتحليل 

فقرات، إالّ مقدرة المحلل على توقع الفكرة الرئيسة، التي تحتويها فقرات النص، ومن ثم تجزئـة  

كل منها يمثل فكرة جزئية ما، بحيث تتشابك تلك األفكار الجزئية معـا   ؛فقرات محددة إلىالنص 

  .لتشكل فكرة رئيسة يدور حولها النص

ارئ من العمل األدبي، وهـو اإلشـارة   العنوان هو أول ما يلقاه الق: "يقول شكري عياد  

ما دام العنوان عتبة من عتبات : "، ويقول عبد الفتاح الحجمري)1("األولى التي يرسلها إليه الكاتب

النص، فهو ممتلك لبنية ولداللة ال تنفصل عن خصوصية العمل األدبي؛ ولذلك حينما يتم اعتبـار  

الذي يعد جزءا من تلك العناصر، ال يظهـر  النص مجموعة من العناصر المنظمة؛ فإن العنوان 

..  . ، مثلمـا يسـتتبع هـذا األخيـر،    عنوان يتضمن العمل األدبي بأكملهفقط خاصية التسمية، فال

) القصـة (وباعتبار العنوان عالمة، فإنه يحيل على مجموعة من العالمـات المشـكلة للعالقـة    

هذا اإلعالن أهمية خاصـة فـي تشـكيل    ، ول)قصدية النص(يعلن نية والعنوان يظهر ... كمعنى

  .)2("صوغ الكتابة وأشكالها وعوالمها الممكنة سق الحكائي المعين لخصوصيةمظاهر التنا

موضوعها، والقضايا التي تتضمنها،  إلىوبهذا فإن عنوان الرواية يعطي اإلشارة األولى   

  .ويمكن القول بأنه إعالم بالفكرة األساسية للنص الروائي

  

                                                        
  .56م، ص1996، 1سلوب، أصدقاء الكتاب، القاهرة، طاد، شكري، مدخل إلى علم األيع )1(
 م،1996، )ط.د(الحجمري، عبد الفتاح، عتبات النص، البنية والداللة، منشورات الرابطة، المغرب، ) 2(

  .17ص
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وهي النبوءة بمسـتقبل زاهـر   ) نبوءة فرعون(اية ميسلون هادي التي عنوانها وفي رو  

فقـد اسـتمرت   . بالد مختلفة؛ بعيدا عن الظلـم والديكتاتوريـة   إلىوجميل يجمع الذين هاجروا 

ميسلون هادي طيلة الرواية في عرض أحداث الظلم واالستبداد التي تعرض لها أهـالي مدينـة   

واجهن من مكابدة اإلنجاب في ظل ظروف قاسية تبنـي المـرأة مـن    بغداد وخاصة النساء لما ي

امـرأة تواكـب    إلـى جهة، وتقتل أنوثتها عندما تأخذ الحروب رجالها من جهة أخرى، وتحولها 

  .الحياة، وتصارع قوى العصر عبر الوالدة

آخرها، يستطيع القـارئ اسـتخالص    إلىمن أولها ) نبوءة فرعون(وعند قراءة رواية   

أو الفكرة التي أرادت ميسلون هادي التعبير عنها، وهي الحرية من االستعباد  ،الموضوع الرئيس

: خمسة فصول إلىوالظلم على يد إنسان سيأتي في المستقبل، وقد قسمت ميسلون هادي روايتها 

، )أربع أصـابع (الفصل الثاني بـ ، وعنوِن)هو ذا صاحب األحالم قادم(عنون الفصل األول بـ

ـ  ، والخـامس  )مهمـا أخـذت   What Ever it takes(، والرابـع  )علـم + حلـم  (والثالث بـ

  .)1(البنية الكبرى في الرواية إلى، فكل هذه العناوين تحيل )الغطاريس(بـ

أن البنى الداللية الجزئية التي تتشكل منها بنيـة الروايـة   "وعند تحليل الرواية يتضح لنا   

  :الكلية هي على النحو اآلتي

  هو ذا صاحب األحالم قادم: أوالً

كثفت الرواية تلك المعاناة باستحضار الذاكرة بمرجعيتها الدينيـة التـي   في هذه الجزئية   

مكثت في الذاكرة األنثوية، لتحييها مرة أخرى عند كل والدة، وال سيما والدة بلقـيس، إذ جـاء   

جاءها المخاض في ليلة كانونية مظلمة، فولدته على سـجادة تغطـي   "على لسان ميسلون هادي 

عت حبل الخالص بيدها في ضوء اللة متروسة بالسخام فلـم تـر   األرض في غرفة النوم، وقط
                                                        

  .28، 184- 17هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص) 1(
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 هالذي كان يخوض في الميـا  هوجهه النوراني النحيف جدا في تلك اللحظة العصيبة، وال رآه أبو

  .)1("الطامية بين أرض الكويت وأرض العراق

والدة تـوأم  وعبر االهتمام والهالة التي كثفتها الرواية في والدة يحيى، وافتُقـدت عنـد     

إذ تأتي لتعبر عن الجـدل الـذي    ؛)منصور ماشي السالم دار(ألخرى لـالزوجة ا) لهنية(اإلناث 

ولدت هنية أم توفيق وضـرة بلقـيس   "أصاب أصحاب الجاهلية، وهو مجيء المولود أنثى عندما 

 توأمين من بطن واحد؛ إحداهما ماتت، فدفنوها في الخرابة بجوار بيتهم بعـد أن سـجلوها فـي   

شهادة الوفاة باسم صابرين، واألخرى ال تجوع، وال تبكي، وال تكف عن االبتسام، فحمدت هنية 

اهللا على نعمته، وشكرته على تلك الحال، وعلى كل حال، وأسمتها شاكرين باقتراح من جارهـا  

الفنان الذي وجد في االسم تهكما صارخًا على البالد التي تسببت في موت الصـغار، وخـراب   

  .)2("ديارال

الذي تنبأ به فرعون، أو  ثبات قدومهإها المستقبلية عبر وجهة نظرها، باستشعرت رؤيتو  

فرعـون   الذي يحمل رمزيته الدينية المستدعاة من حضور) هو(عندما عرفته بالضمير  حاشيته

في أفق نصي يرتبط ولحظة الوالدة، أي أنّه الرمـز المنتظـر   ) ذا(في النص، وأشارت إليه بـ

تأصلتها الرواية، من خيال شخصـية يحيـى، وتبـوح بهـا     سي تدلل عليه تلك األحالم التي الذا

  .)3(األحداث قبل وقوعها

وصف صورة أخرى من صور الظلـم   ميسلون هاديلين الثاني والثالث تابعت وفي الفص :ثانيا

عندما تحدثت عن األرملة والعانس، إذ حاولت أن تسلط الضوء باإليحاء علـى التجربـة التـي    

ذلك عنـدما  . عذراء البيت واألم على حد سواء –تعاني منها فضالً عن تجربة الزواج، والوالدة 

                                                        
  .17هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص) 1(
  .18، صالمصدر السابق) 2(
  .17، ، صالمصدر السابق )3(
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انة هذا من أجـل بيـع بـاب    جئت بأبو العرب :)1(تجاوز عمر شاكرين السنة العاشرة قالت هنية

  .غرفتي

  .أما األبواب فال.. . ليأخذ سجادة غرفتي.. . ال حوَل وال قوة إال باهللا: قالت بلقيس

  .باب نغلقه علينا إلىأنا وشاكرين ال نحتاج .. .باب إلىوما حاجتي : قالت هنية

  ى ماذا يقول؟رلننظر أن يأتي توفيق أوالً، ون: قالت بلقيس

  وماذا سنأكل للفطور، واليوم أول رمضان؟: قالت هنية

ومن هنا عبرت ميسلون هادي من خالل الحوار عن عالقة الشخصـية بالمكـان عبـر    

ظروف الواقع الخارجي التي امتزجت بالبعد النفسي حتى تنتج اإلشارات التي وظفتها ميسـلون  

لزواج على الرغم مـن  هادي؛ ِلتطرح أشد المشاكل التي تعتري الذات األنثوية، وهو اليأس من ا

الرغبة فيه، وهذا ملحوظ في الحوار الذي يكشف عن خبايا النفس، وبيان المواقـف المسـتترة،   

  .)2(لكونه مداراً لألفكار واآلراء

وهذه الجزئيات أودعتها ميسلون هادي في خطابها الروائي، ال تخلو من الرؤية السياسية   

تتجرعها الزوجات واألمهات، من منظور أنثوي  كاشفة عن نتائج الحرب، وما تسببه من ويالت

لتكـون دروس  "على حد قول ميكي الذي يتمنى أن يعيش في العصور الوسطى ، تترصد التاريخ

  .)3("التاريخ الذي يجب أن يستذكرها أقل

وفي الفصل الرابع تصور ميسلون هادي المدينة حيث ال وزراء وال رجـال أعمـال وال    :ثالثًا

امجتمع بل نوع من البشر البسطاء القانعين بما هم عليه من ضنك ورزق حالل مع أحالم  ،امحلي

وعلى الرغم من ذلـك  ، بسيطة تتمثل في أحالم ال تتجاوز وفرة المعاش وحياة هادئة بال أوجاع

  .)4(نجدهم مع قناعاتهم في أول طابور الشَّقاء والبالوي

                                                        
  . 79- 78هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص )1(
  .100م، ص1984، 2عبد النور، جبور، المعجم األدبي، دار العلم للماليين، بيروت، ط: ينظر) 2(
  . 11هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص) 3(
  . 173- 110، صالمصدر السابق )4(
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، 2003ل باهر يختفي فجأة بعد حرب العام وفي الفصل الخامس، يحيى الذي ينبئ بمستقب :رابعا

فحين تستيقظ أمه ال تجده، وتسأل عنه إخوته فال يعرف عنه أحد شيًئا إال أخته نصف المنقوليـة،  

كانوا رأوها في البيـت  " لبلقيس إنها رأته يسير وراء حية ونصف المجنونة شاكرين التي تقول 

السجادة ال تجـد الحيـة،    إلىن تركض بلقيس تحت سجادة بلقيس فقتلوها، ولفوها بالسجادة، وحي

  يحيى؟ " ر قصة موسى أيضاأين أخذت الحية التي كانت عنصرا من عناص

عراف يخبرها  إلىأن تذهب  إلىوتظل بلقيس تبحث عن ابنها، حتى يصل بها المطاف   

النهر لتسمع مواساة المـارة   إلىفتذهب   -كما أن للنهر صلة بقصة موسى كذلك -أنّه في النهر 

لها، فهم يظنون أن أبنها غرق في النهر، وهي تراقب بحزن ولوعة ما يخرج منه، فيروون لهـا  

البيـت، وال شـيء غيـر     إلـى لتقرر بعدها العودة  ،قصصا تؤكد على الرضا بالقدر والنصيب

  .)1("ذلك

ظـار ميسـلون هـادي    إن الفكرة التي يدور حولها النص من من: ومن الممكن أن نقول  

األحداث األخيرة التي جرت أثناء الحرب التي شنتها أمريكيا على العراق، ذلـك أن العـراقيين   

أو إن الضحكة سـتدوم؛  .. .يتربعون على قمة األسى والشجن، وال يؤمنون بأن الفرحة ستستمر

  .ولهذا نراهم هائمين ورومنسيين يتسلقون جبال الحزن حتى قمتها

  ترتيب الخطاب

إن لترتيب الوقائع واألحداث في النص أهمية في تماسك النص وانسجامه، وكثيـرا مـا     

عدم انسجامه، والمقصود بالترتيب أن يتوقف أحـد أجـزاء    إلىيؤدي تداخل الترتيب في النص 

الكالم على جزء آخر، بحيث تكون العناصر اللغوية التي تفيد الترتيب مطردة في الداللة عليـه؛  

على رأسها  ،مه مبادئ مختلفةكيخضع لترتيب عادي تح ،رود الوقائع في متتالية معينةلذلك إن و

  :ومثال الترتيب في نص الرواية ،معرفتنا للراوي
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  الخاص إلىالترتيب من العام : أوالً

راعت ميسلون هادي في ترتيبها األولويات، فبدأت الحديث عن والدة يحيى، ثم تحـدثت    

الحرب أيام غزو الكويت، ثم واصلت حديثها عن نطق يحيى للمرة عن منصور األب يموت في 

ك تحدثت عن مواصـلة  األولى، ثم شرعت بالحديث عن خراب الديار، وموت الصغار، وبعد ذل

. والبحـث عنـه   2003، وبعد ذلك تتحدث عن اختفاء يحيى بعد حرب )ة الشعبلبدا(عملها في 

ومن هنا يلحظ تقديمها للواقع على العموم ثم تقدم االضطراب الذي يصيب الفرد فيمـا يخـتص   

من نتائج كارثيـة   يحل بهابأدواره في الحياة بفعل انعكاسات الحروب التي عصفت بالعراق وما 

  .جماعيعلى المستويين الفردي وال

على مـا كـان   : بدأت ميسلون هادي تصدر األنماط األخرى من الحياة في العراق مثل 

في نفسـه،   سيئلألنثى بوجه عام من مركز هين على الرجال، وعلى ما كان لوالدتهن من أثر 

والفقر، وتفضيل البنين؛ ألنهم أكثر غناء في الحـرب،   ،والمتاعب ،ومثل خوف اآلباء من العار

، واألكل، والشرب، وطقوس الوالدة، وشـموع صـينية   )1(ات العصيبة وكسب الرزقمقتضيالو

ثم تنهي ميسلون هادي الرواية باختفاء يحيى، وانهماك بلقيس فـي البحـث عنـه، بعـد     . زكريا

أن خطف على يد أمريكيـا، فأدرجـت صـورة لبلقـيس،      إلىتسلسل من األحداث منذ الوالدة 

  .ها لتفعلهباستسالمها للواقع فال شيء أمام

تدرجت ميسلون هادي في عرض األحداث، والمالمح الخارجية لشخصياتها، وتوزيعهـا    

معاناة الناس أثناء الحـرب،   إلىعلى صفات الرواية، فبدأت باستعراض تلك المآسي، واإلشارة 

بوصفها الضرة األولى، كاشفةً عنهـا، وذاكـرةً أوالدهـا    ) هنية(وابتداء، قدمت ميسلون هادي 

                                                        
  .171- 137، 39- 34، 19-17بوءة فرعون، صهادي، ميسلون، ن: ينظر )1(
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ثم دخلت وقت العصر، "كشف عمر الشخصية، قالت  إلى، ثم انتقلت )1()صالح، وفالح، ونجاح(

ر يحيى خمس سنوات، وبلقيس خمسـا  أن أصبح عم إلىومشت تحت دالية العنب، وظلّت تمشي 

  .)2("وثالثين وهنية ستًا وخمسين

يثها وفي جمل أخرى راعت ميسلون هادي األولويات في زمن الحرب في معرض حـد   

عن ظروف الحرب الكبيرة التي تغطي على المشكالت الخاصة، فبدأت بالتكاتف، والتالحم، ونبذ 

 .الخالف، وهو األساس في ظل ظروف صعبة

  الجزء إلىالترتيب من الكل : ثانيا

بدأت ميسلون هادي حديثها في كيفية نقل القارئ من واقعية األحداث، عبر رؤية الراوي   

أحداث تتخذ شكلها الهجائي، وهي تحاور العقل في تقديم الوظيفة، وذلك عندما هجنتها  إلىالعليم 

، فبدأت أوالً بتسلسل األحداث فـي منظـور الشخصـيات    )3(بالحقيقة وكأنها من الواقع الوجودي

تخصـيص الحـديث    إلىاألخرى، وطرحها رؤية المستقبل الذي يستدعيه سياق الواقع، ثم تنتقل 

وهنا راعت ميسـلون   .فتجرعتها الزوجات واألطفال ،نها سببت الويالتإب، إذ عن نتائج الحر

  .هادي المكانة االجتماعية للمرأة ودورها في ظل هذه الظروف

وكما يلحظُ أن ميسلون هادي لم تترك شخصية من شخصياتها، إال وقـدمت لهـا بعـدا      

وكان وجهـه  ) "عبد الملك(فنان الذي التقط صورة لل) المصور(خارجيا، ومن ذلك تقديم شخصية 

، )4("فقال المصور، وهو يبتسم، فتظهر أسنانه المتهدمـة .. . األسمر الكالح شبيها بصورة شمسية

، الشخصية العابرة، والكشف عن مشـاعر  )سائق الحافلة(وتستمر في تقديم المالمح الخارجية فـ
                                                        

  .24ص هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، : ينظر )1(
  .26المصدر السابق، ص) 2(
دار ورد األردنية للنشر والتوزيع، عشا، علي مصطفى، جدل األنا واآلخر في الشعر الجاهلي، : ينظر )3(

  . 89صم، 2001، 76، عدد19ج
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الشيء فأحفظه غيبا، تقول ميسلون  إلىعندما أقرأ يكفي أن أنظر : بلقيس لحظة أن قال لها يحيى

 إلـى ارتجف قلبها واقشعر بدنها من الرهبة، وتحولت جدران البيت في لحظـة واحـدة   : "هادي

إذ كشفت مما تتمسك به من أمل في عـودة ابنهـا   ) بلقيس(، ثم قدمت )1("بياض تغوش في عينها

بأن هذا يوم آخر ينقضـي، مـا دام   : "تحاور نفسها، فتقول حينعبر المونولوج الداخلي ) يحيى(

حة المـوت التـي ال   يص في يوم من األيام، ومتى ما سمعت يحيى لم يمت، فال بد أن تعثر عليه

، فحينذاك فقط يتوجب عليها أن تكفّ عن الحياة، وتنتهي من الوجود، فسالم قـوالً  طيها صوتيغ

  .)2("من رب رحيم

كان لها حضور دائـم فـي   ) بغداد(وتحدثت عن بعض األمكنة بشكل مكثف، فمثالً مدينة   

، إذ "المكان ، ماضيه، وحاضره، ومستقبله على نحو وثيقباإلنسان يرتبط اعتبار أن "روايتها بـ

  .إنها تتخذ من المدينة األرضية التي تنطلق منها األحداث

: المكان الرئيس، المتمثل: من األمكنة، األوليتها في نوعين افتدرج صور المكان في رو  

األمكنـة الفرعيـة،   : والثاني. ، وتشكل هذه المدينة الوطن، أرضا وهوية وشعبا)بغداد(في مدينة 

وقـد شـكلت فـي    . البيت بأجزائه، والشارع، وبيت العراف، وضفاف النهـر، وغيرهـا  : مثل

  .مجموعها مكونات أساسية للمكان الرئيس

، فالمكان سـاهم  )هنية(ات التي لعب المكان دورا مهماً في بنائها، شخصية من الشخصيو  

في إضاءة جوانب من شخصيتها، فطبيعتها تنبع من خالل اتصالها بالمكـان المتواضـع الـذي    

 ،في أكثر من مرة ألوالدهـا أن هـذا    لفة والحنان إال فيه، وكما أعلنتال تشعر باأل فهيتسكنه

  .)3(بل السري الذي يربطها بالحياةالبيت، هو بمثابة الح

  

  

                                                        
  .91- 90ص  هادي، ميسلون، نبوءة فرعون،) 1(
  . 160ص ،المصدر السابق) 2(
  .68- 67ص ،المصدر السابق ) 3(



103 

 

دورا مهما في نماء هذه الشخصية، فبساطتها وعاطفتها تنبع من اتصـالها  المكان لعب و  

  .بذلك المكان المتواضع الذي تسكن فيه

أن المكان ما هو إال امتداد نفسي أو تعبيري للشخصية، فميسـلون هـادي    إلىونخلص   

  .وصياغة نصها الروائي يتالءماألخص بما  إلىأثبتت أمكنتها من المكان األعم 

حياة الشعب العراقي، فهي تتناول حياة الناس، وبؤسهم في المدينة، وقد  إلىومن المكان   

دينة بغداد، من خالل إدراك طفلة يكون العالم بالنسبة صورت ميسلون هادي الحياة اليومية في م

  .لها جديدا، وممتعا، برغم من جوانب الحياة المأساوية، من بؤس، وجوع، ودكتاتورية االحتالل

تراكم لتفاصـيل صـغيرة وشـاحبة،     إلى ،وخاصة في الحي ،وتتحول قصة حياة يحيى  

 إلـى في النهر كما اكتشفه العراف، وتنتهي  فقدان البطل إلىفر منها نسيج الرواية الطويل، ضين

أن تعم ألسنتها الدمويـة الـبالد    إلىإنها تستمر مشتعلة ببطء  .أن النار قد بدأت ولن تتوقف أبدا

  .)1(كلها بحرارتها المدمرة

  :البداية تلتقي مع النهاية، فيما يسمى بالحلقة المفرغة

الشخصية التي تكاد تقترب من  بوالدة يحيى وهينص الرواية بدأت ميسلون هادي   

 إلىذ الوحيد لجيل كامل، يسعى الناس قص والمنشخصية النبي موسى عليه السالم؛ لكونه المخلّ

لمعايير تحقيقه في هذه الحياة، على اختالف أهوائهم ومذاهبهم، فتبشر بوالدة جديدة تزحزح ا

 لبة لفرعون االبن على جعلت الغتالعبت في نهاية األحداث، بأن  ميسلون هاديالسائدة، إال أن

  .)( )2)( يحيا(شخصية 

                                                        
محمد، رواء نعاس، متغيرات السرد في الرواية العراقية، مجلة كلية التربية، كاظم، عبد اهللا حبيب؛ و: ينظر) 1(

  .2م، ص2014، 15عددجامعة واسط، 
  ()  باأللف الطويلة؛ داللة على االستمرار والتجدد والحياة، على الرغم من اختفائه في نهاية ) يحيا(كتب اسم

  .نبوءة فرعون رواية: األحداث، ينظر
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وميسـلون  . تنتهي أحداث الرواية باالستسالم للواقع، فما أمام بلقيس لتفعله؟ ال شـيء و  

هادي تحاور بطريقة قصة فرعون القديمة، أو تتناص معها تناصا إبداعيا، فهي تقلب نهايتها بأن 

يقلبهـا   ،يأتي في النهاية بصورة قائد مستهين بالمصائرلفرعون، الذي ) يحيى(تجعل الغلبة على 

حـوض   إلـى يرى العـالم أقـرب    شيء،كما يشاء بمساعدة وزير السعادة، وفرعون كاره لكل 

، أو مشاعر، ومالمح، مستقلةبكتيريا تتكاثر باالنقسام ليس لها هيئات  إلىتجارب، والبشر أقرب 

ي ا يحيى فيختفي من دون أنا الشعور بـالعجز عـن مقاومـة    أو شخصيات، أمر شيًئا، مؤكدغي

  .)1(الخراب الذي يليه مزيد من الخراب
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  الفصل الرابع

  التداولي المستوىالربط في 

تسـتلزم  وفك رمـوزه، و يعد المستوى التداولي داللة على معرفة السياق في فهم النص،   

الصـوتي، والصـرفي، والتركيبـي،    (السياق بنوعيه اللغـوي   إلىعملية تماسك النص العودة 

لعمليـات   فهم أدق إلىالتطلع "وغير اللغوي، والغرض من هذين العنصرين يكمن في  ،)والداللي

اسـتمرارية   إلىوترنو  ،تفسيرية تتجاوز األطر الظاهرة خارج اللغة التي استلزمتها غاياتٌتقع 

التفاعل بين النص ومتلقيه في حركة تحافظ على دينامية النص من جهة، وعلى تعـدد القـراءة   

  .)1(التي تنتج نصوصاً خالقة في الربط والتلقي اللغوي والجمالي من جهة أخرى

اللغوي وغير اللغوي يعني كل ما يحيل على خارج النص، أو ما حوله  هوالسياق بنوعي  

مـن الممكـن أن تضـيء    ..) .تاريخية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، نفسية(ة من مؤثرات بيئي

فـي سـبيل    أليأخذ منه متك ،السياق إلى للّجوء؛ لذلك يسعى النقد التقليدي هفينجلي ظالم، النص

لذا فالنَص تتجاذبـه عالقتـان داخليتـان    . )2(وإضاءة جوانبه الداخلية ،أعماق النص إلىالولوج 

للتماسك، وهما التأثر والتأثير من قبل البيئة المحيطة، وهذا ما يؤكد العالقـة التالزميـة    باعثتان

فكل من الـنص  "المعنى النصي،  إلىبين النص والسياق باعتباره مؤثراً فيه، وبه يمكن الوصول 

  .)3("اآلخر إلىوالسياق يمكن تفسيره بالرجوع 

  

  
                                                        

  .13ص ،بحيري، سعيد حسن، علم لغة النص: ينظر) 1(
المكتبة الوطنية  ته،أبو غليسي، يوسف، الخطاب النقدي عند الملك مرتاض، بحث في المنهج وإشكالي: ينظر) 2(
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أن يريـا أن   إلـى ولعل أهمية العالقة بين النص والسياق هي التي دفعت براون ويول   

فرصة قويةً، لفهم المعطى اللغوي  تعطيهوقوف محلل النص على معلومات عن هذه الخصائص 

  .)1(الذي بين يديه وتأويله

ومن هنا، فال بد من التعرف على مرسل النص ومتلقيه، وموضوع النص، ولماذا قيـل    

النّص؟  حتى نستوعب قيمـة الروايـة    يَل؟ ومتى قيَل؟ وكيفَ تم إلقاءالنص؟ ولمن قيَل؟ وأين ق

المتلقي، ثم مقارنة هذه القيمة بعنصر الموضوع الذي يمثل مدار  إلىالتي أراد المرسل أن ينقلها 

ـ     ة، الحدث الكالمي؛ الستيفاء الفكرة العامة لمضمون النص، التي تصـل بـين أجزائـه المختلف

ومحاولة تركيز البحث في جمع معلومات خاصة بالحضور، الذي يسهم وجودهم في تخصـيص  

  .مدار الحدث الكالمي، ثم تقديم هذه المعلومات للقارئ من خالل النص

  :المرسل، قائل النص

م 1954قائل النص هي القاصة والروائية ميسلون هادي التي ولدت فـي بغـداد عـام      

بالكتابة والهوية والعولمة وقضايا المرأة العربية، كمـا يلحـظ    اهتماماتهاوكان لها وأقامت فيها، 

 ة، فهي كاتبة ابنة الزمان والمكان مستلهمة عملها من واقع العراق وما مراهتمامها بالبيئة المحلي

  .به من حروب وتجارب، فهي كاتبة رفيعة المستوى

وتفاصيل حياته اليومية له  ،مانه، ومكانهوأن يكون الكاتب ابنًا لبيئته وثقافته وعاداته، وز  

فميسلون هادي أكثر واقعية من أقرانها الرجال فـي اإلحاطـة والتعـايش     ،إنتاجهأثر كبير في 

بالتجربة العراقية الساخنة؛ ولهذا كتبت عن العراق وتراث العراق، أما طبيعتهـا فهـي إنسـانة    

العيش بأقصى درجات البساطة فهـي   إلىل وتمي... شديدة البساطة في المأكل والملبس والمسكن

  .تمثل الواقع المفترض للمرأة العراقية
                                                        

  .48براون ويول، تحليل الخطاب، ص: ينظر) 1(
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ومن جهة ُأخرى اعتنت بتطوير أدواتها وتحديث مصادرها الثقافية بحيث يلحـظ تزايـد     

من خالل وظيفـة معينـة تخـدم     عن الذات، أو الذات المنكسرة،اهتمامها بالموضوع، واالبتعاد 

  .الخط الروائي

تكتب المرأة فإنها تمتثل لخصوصيتها وطبيعتها الوجدانية التي تختلف عن طبيعـة  فعندما   

الرجل، فهي تتشبث بأسباب الحياة، ولها قوة في البقاء تفوق قوة الرجل، ولديها أهـم عناصـر   

إدامة الحياة المتمثلة في الحنو والعطف على المخلوقات الصغيرة، والحزن على فقدان األعـزاء  

نه الرجل، وعندما تكتب المرأة فال يمكن إلغاء كل هذه الخصـائص والصـفات   بأضعاف ما يحز

من طبيعة ما تكتبه، وعندما تشكل الواقع افتراضيا تحاول جاهدةً لملمة ما تبعثر وتمزق، بسـبب  

  .أن تزرع وردة هنا أو هناك إالّ ذهاب بعض الرجال في الحروب،  وال يفوتها في الرواية

هو المكان الذي يتكون فيـه فاعلـه،   "ي بؤرة خطابها، فالخطاب ثم إن ميسلون هادي ه  

، وال سيما أن الكاتب )1("ويبني ذاته أيضا ،ومن خالل هذا الخطاب فإن الفاعل يبني عالمه كشيء

ال يستطيع أن يقدم شيًئا من العدم ما لم يتفاعل بمحيطه الزمان والمكان، اقتصـاديا واجتماعيـا   

ـ  أفيجعله في ... وفكريا بمصـيره   محكتدبه السيد المطلق، الذي يلتمس التجارب واآلراء التـي ت

وجـه  : يرتدي وجهـين معـا  ؛ ليقدم تجربة عبر الخطاب األدبي الذي )2(الوجودي عبر التاريخ

التخيل األدبي الجمالي، ووجها استدالليا اقناعيا محجوبا خلف الوجه األول معبرا عـن مقاصـد   

ولهذا فإن ميسلون هادي تقدم الخطاب بوصفة موسوما أو غيـر موسـوم   . )3(يطمح إليها الكاتب

تجربـة متعلقـة    إلىة بطريقة شخصية تقيد مساره الخاص فيه عن رأيها أو وجهة نظرها مشير

  .بها

  
                                                        

دراسة نقدية، وزارة الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثقافية  بنية الخطاب النقديخمري، حسين، : ينظر) 1(
  .98ص م1990، 1العامة، بغداد، ط

  ، 2المركز الثقافي العربي، بيروت، ط دليل الناقد األدبي،الرويلي، ميجان؛ والبازغي، سعد،  :ينظر) 2(
  .47-46ص  

  .90غة الخطاب وعلم النص، صفضل، صالح، بال: ينظر) 3(
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فخطابها يسير في واحة من الشاعرية األدبيـة؛   ،وهذا ما نراه في رواية ميسلون هادي  

لتداعب ذهن المتلقي بمعارفها الثقافية التي استقتها من مصادر متنوعـة تتـوزع بـين الـديني،     

  .اللغة التي تعبر عن ذاتها األنثوية استخدامواالجتماعي، والثقافي، والتاريخي مع 

النص، وبدون هـذا العنصـر    تحديد مساروبهذا يكون المرسل هو العنصر المتحكم في   

بالمعنى، ويعينه على خلق  هبد من إدراك ما يرتبط به، ويمديصعب فهم النص موضوعيا، إذ ال 

  .)1(نصي مستمد من شعوره النفسية والذات الجماعية والفردية

  :ضوع النصمو

موسى النبـي عليـه    إلىالذي يحيلنا (يتضح من الرواية أن بطلها هو طفل اسمه يحيى   

بيت فرعون، ويكون ربيبـه   إلىالسالم ذلك الصبي الذي هربته أمه خوفًا عليه من القتل لينتهي 

مصيرا مريكيا بأقمارها الصناعية، وتحاول أن ترسم له أتستهدفه ) وسبب نهايتهوعدوه فيما بعد 

  .آخر

يام القادمـة  والرواية من العنوان تقوم على الشك وزحزحة اليقين، فالنبوءة كالم عن األ  

يمكن أن يتحقق أو ال يتحقق، واتصال كلمة نبوءة بفرعون الشخصية المعروفة فـي المرويـات   

رعون بـأن  قصة النبوءة التي حذر فيها أحد المتنبئين ف إلىاإلسالمية بأنها طاغية وكافرة تحيلنا 

  .صبيا ولد في مملكته سيكون سببا في هالكه

النبي موسى كثيرا، ويحيى هو االبن الوحيـد  قصة  يحيى من قصة قتربتوفي الرواية   

. لبلقيس، واألصغر لمنصور، ومنصور يقتل في حرب الخليج الثانية بعد والدة يحيى بيوم واحـد 

امسة، وبعد سلسلة من النذور والزيـارات  سن الخ إلىويأتي يحيى طفالً غريب السلوك أخرس 

                                                        
، مؤسسة االنتشار العربي، قراءات في توظيف النص الديني ينظر، عبد الرحمن، عبد الهادي، سلطة النص) 1(

  .39، ص1998، 1بيروت، ط
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لألضرحة واألولياء، تحلل عقدة لسانه وينطلق كأحسن ما يكون النطق، ويتميز بالذكاء المتوقـد،  

فهو يرى ما سيقع ويخبر به ليقع، وبالسمع المرهـف، فهـو   . والذاكرة القوية، وبالبصيرة الناقدة

، يرى ما ال يراه غيره من الوجوه والعالمـات  وبالرؤية. يسمع ما ال يسمعه العاديون من الناس

  .والحوادث

فحين تستيقظ أمـه ال   2003ويحيى الذي ينبئ بمستقبل باهر يختفي فجأة بعد حرب عام   

تجده، وتسأل عنه أخوته فال يعرف عنه أحد شيًئا إال أخته نصف المنغولية، ونصـف المجنونـة   

كانوا رأوها في البيت تحت سجادة بلقيس . ء حيةالتي تقول لبلقيس إنها رأته يسير ورا" شاكرين"

أين أخذت الحية يحيى . السجادة ال تجد الحية إلىفقتلوها ولفوها بالسجادة، وحين تركض بلقيس 

  التي كانت عنصرا من عناصر قصة النبي موسى أيضا؟

عراف يخبرها أنّه في النهـر وللنهـر صـلة     إلىوتظل بلقيس تبحث عن ابنها، وتصل   

النهر لتسمع مواساة المارة لها، فهم يضنون أن ابنها غرق فـي   إلىصة موسى كذلك، فتذهب بق

البيـت وال   إلىالنهر، فيروون لها قصصا تؤكد على الرضا بالقدر والنصيب لتقرر بعدها العودة 

  .شيء غير ذلك

الخطاط مـن  رفع الشيخ قامته قليالً ثم ابتعد في حال سبيله متكًئا على عصاه، فجاء "...   

قومي فيحيى بخير بإذن اهللا ولو كـان  .. . ماذا تفعلين هنا يا أم يحيى؟: بعده مسرعا وقال لبلقيس

ـ     خطقصدتني أل تميتًا، ال سمح اهللا، لسمعنا بخبره، ولكن  ةلك اسـمه، ال سـمح اهللا، علـى الفت

ولم أكن أخرج فيـه للعمـل فيمـا     ة،سأخطها اليوم مع أنّه يوم جمع ةن كم الفتيتعلم سوداء، لو

  ؟)1(مضى

  
                                                        

  .176هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص) 1(
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ايـة تحـاور قصـة    وتنتهي الرواية باستسالم بلقيس للواقع فال شيء أمامها لتفعله، والر  

فرعون القديمة بطريقة مختلفة أو تتناص معها تناصا إبداعيا فهي تقلب نهايتها بأن تجعل الغلبة، 

 ،قائد مستهين بالمصائر يقلبها كما يريـد وفرعون في الرواية يأتي بصورة " يحيى لفرعون على 

حوض تجارب، والبشـر   إلىوفرعون كاره لكل شيء، يرى العالم أقرب  ،يساعده وزير السعادةَ

" بكتيريا تتكاثر باالنقسام ليس لها هيئات مستقلة، أو مشاعر، ومالمح، أو شخصـيات  إلىأقرب 

بالعجز عن مقاومة الخراب الذي يعقبه أما يحيى فيختفي من دون أن يضير شيًئا، مؤكدا الشعور 

  .مزيد من الخراب

ولكن يأتي في مقابل ذلك احتجاج الرواية على العالم من خـالل زحزحـة ثبوتيتـه أو      

قد يضعفه وهم أو رؤيـا كـائن    حتماالتيقينيته، فما يبدو حقيقة قاهرة ما هو إال احتمال من اال

ا تمادي الواقعة في القسـوة علـى مشـاعر    عاجز ال حيلة له سوى تلك الرؤيا التي يضعف به

  .اإلنسان وحياته

يـدور حـول   ) نبوءة فرعون(فموضوع النص الذي تناولته ميسلون هادي في روايتها   

الحرب وتداعياتها، فتعكس تأثير الحرب على مستوى الحكاية والخطاب الروائيين، وفـي هـذه   

اء الحرب التي شنتها أمريكيا على العراق الرواية تناولت الكاتبة األحداث األخيرة التي جرت أثن

بأسلوب يجمع بين الواقعية وأدب الخيال العلمي وحكايات الموروث الشعبي العراقي، فالروايـة  

خط  إلىغنية بالموروثات الشعبية واألسطورية وتنوع اإلشارات لما يجري في الواقع باإلضافة 

نهايتها، كما تستخدم أيضا حكايات األطفال،  إلىا من أدب الخيال العلمي ينتظم الرواية من بدايته

ناء مضمون الرواية، وأشهر هـذه الطقـوس طقـس    غوالطقوس العراقية ذات الطابع الشعبي إل

  .بالولد ننساء إقامة صوانيها إذا ما رزقول أحد شعبان وتنذر بعض الأقام في يي ذزكريا ال
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  لماذا قيل النص؟

 مستلهم، وتعبر عنه بأسلوب خاص بها، وهو عمل روائي الواقع إلىتنتمي هذه الرواية   

، وقيل هذا الـنص تصـف بـه    )محنة الموت والحياة(من واقع العراق، وما مر به من حروب 

األديبة ميسلون هادي الواقع العراقي الراهن، فالعراق يمر بفترة تشبه الفترة التي مر بهـا فـي   

يقاوم االحتالل البريطاني، وبعد ذلـك يكـافح مـن أجـل      عشرينيات القرن الماضي عندما كان

 إلىعقود من الثورات والكفاح، وتقديم التضحيات يعود العراق  يواالستقالل، وبعد مض رالتحري

عنـدما ترجـع الطـرق    وعصر االستعمار من جديد، ونحن في بدايات القرن الواحد والعشرين 

فجأة ويعيش حالة  هون للكاتب عندما يتراجع بلدالوراء، وما الدور الذي سيك إلىعشرات السنين 

  غير متوقعة في العصر الحديث؟

في الحقيقة تتحفنا ميسلون هادي، وهي سيدة من سيدات القـص العربـي فـي الوقـت       

الحاضر بهذه الرواية، طويلة األبعاد وكثيرة المضامين، وهي تطرح بأسلوبها البسيط، ووصـفها  

ية للمستقبل الذي يستدعيه سياق الواقع، واستعانتها به؛ لتصوير للكيان العلمي لتعطي طرحها رؤ

غرائبية الواقع وفضاعة ما حدث ويحدث للعراق من مآسٍ وأهوال يصعب احتواؤهـا بـالطرق   

التقليدية، أو غير التقليدية للكاتبة؛ لذلك نجدها قد مزجت بين الواقعيـة والالواقعيـة، والخيـال    

، فتستشـعر رؤيتهـا   )1(نقطة معينـة  إلىت األطفال، للوصول العلمي، وقصص الجنيات وحكايا

هـذا هـو   ( إذ تستحضر الجملة االسمية لتدلل بها علـى الثبـوت   ؛المستقبلية عبر وجهة نظرها

وإثبات قدومه الذي تنبأ به فرعون، أو حاشية فرعـون عنـدما عرفتـه    ) صاحب األحالم قادم

الذي يحمل رمزيته الدينية المستدعاة من حضور فرعون في الـنص، وأشـارت   ) هو(بالضمير 

                                                        
 - ، المقدمات والوقائع وردود الفعل)ندوة بحثية(مجموعة من الباحثين، الغزو العراقي للكويت : نظري )1(

، والسعداوي، كرنفال أيوب، الرواية ليست 463م، ص1990، 195التداعيات، عالم المعرفة، الكويت، عدد
  .148سيرة ذاتية مقدمة من وجهة نظر الكاتب فقط، ص
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في أفق نصي يرتبط ولحظة الوالدة، أي أنّه الرمز المنتظر الذي دلت عليه أحالمه، ) ذا(إليه في 

وتبـوح بهـا الستشـراف     ،)يحيى(لك األحالم التي استأصلتها هذه الرواية من خيال شخصية ت

من بلقيس جلب سكر من الجيـران، فاختنقـت بلقـيس     توفيق طلبحداث قبل وقوعها حينما األ

وحدثت المعجزة التي لـم يصـدقها يحيـى قـط،      ،إلياس ونزلت دموعها على ورقة ،بالعبرات

طاع األرض وسليل الماء عود إلياس وهـو  رأى فقد . وبالرغم من أنه شاهدها تحدث أمام عينيه

أيكة عمالقة تلتف حولها أغصان هائلة مـن   إلىيرتوي من دموعها ويتحول من غصن صغير 

: سمع بلقيس تقولوالخوف  الفستق األخضر، وعندما همت بلقيس بالصعود إليها شهق يحيى من

هنية ليستنجد بها  إلىفنطق للمرة األولى قائالً وهو ينظر  –بإمكانك اآلن أن تصعد ... هيا تعال

  .)1(بيبي

أصبحت فرصتها فـي   ربما أن المرأة بعد االحتالل إلىوفي الحقيقة تُنَوه ميسلون هادي   

نقطة البداية في نضالها من  إلىعادت  بماورالحرية أوسع للتعبير عن ذاتها وموقفها من الحياة، 

  أجل ذلك؟

، وكما أنها تكشف عن نتائج الحرب وما تسببه من ويالت تتجرعها الزوجات واألمهـات   

يلحظ من هذه الرواية أنها تحمل مغزى سياسيا عميقًـا، فقـد    .من منظور أنثوي تترصد التاريخ

أوردت قول مشمش واعتباره من األخطاء المتكررة التي وقعت في التاريخ، والتي هي بـدورها  

لم تسعف الحاكم بأمره في زمن الرواية، إذ لم يستوعب دروس التاريخ، وكانت النتيجة أنّـه لـم   

  .)2(يرحم رعيته

  

  
                                                        

  .29ون، صهادي، ميسلون، نبوءة فرع) 1(
مجلة األقالم، نموذجاً، " نبوءة فرعون"السرد النسوي، غياب وعي الذات المختلفة  محمد، باقر جاسم، :ينظر) 2(

  .160- 159صم، 2008، 5بغداد، عدد
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المـرأة فـي زمـن     وقـوع  حتميـة ووكما تبعث هذه الرؤية التعبيـر عـن األنثـى،      

وتحـزن علـى كـل مفقوداتهـا مـن       ،الحرب تحت وطأة األسباب السياسية التي جعلتها تبكي

بـن  سـاحة المعركـة، وبـين األم واال   زوج، أو ولد، أو أخ، رابطة بين الزوجة والزوج فـي  

بكـل جـدليتها   "تقصـد بـه ميسـلون هـادي      الغائب في فضاء الحرب الـدامي، وهـذا مـا   

  .)1("يعيد قراءة حضور المرأة في الخطاب الثقافي األنا أن بحضور، وغياب

وبهذا يبدو أن الرواية قيلت لالحتجاج على العالم، وعلى الحياة في ظروف معينة تنعـدم    

ـ فيها اإلنسانية، وتطغى أصوات الحرب والموت، والرغبة في سحق اإلنسـان البسـيط     هوتقديم

قربانًا ألوهام أفراد معدودين، متَشَكية من أنظمة دكتاتورية، وحروب غبية، وتقاليد بائدة، وثقافـة  

  .تمييزية

  :لمن قيل هذا النص

مرأة على وجه األرض، تصل إليها هذه الرواية فتقرأها اكل  إلىإن هذه الرواية موجهة   

في نهايـة  : "من الرواية في قول ميسلون هاديعلى ما يبدو، وهذا يتضح من الصفحات األولى 

، ولدت بلقيس بنورة ابنها يحيى منصـور  ...القرن العشرين وأواخر العصر التلفزيوني الوسيط

، بعد ذلك اليوم بسبعة أيام، أي في اليوم الرابع من شـباط، ولـدت هنيـة أم    )2("لمداراماشي الس

أن حضور المرأة مكثـف فـي الروايـة،    ، يلحظ )3(توفيق وضرة بلقيس توأمين في بطن واحد

فاألنثى أكثر اشتماالً على الهامشيات الخفية المتمثلة باألحاسيس المسكوت عنها التـي يتخطاهـا   

شهار لوجود غائب، وتأكيد لـه، وال  إ، لذلك، يعد حضور المرأة في الكتابة هو )4(الخطاب اآلخر

                                                        
، مجلة الدوحة، )فدوى(صالح، هويدا، مناطق الخطر، جدلية الحضور والغياب في رواية و ؛حسن، فدوى) 1(

  .65صم، 2010، 38عددقطر، 
  .17هادي، ميسلون، نبوءة فرعون، ص) 2(
  .18، صالمصدر السابق) 3(
، 21دمشق، ججامعة  سوية في سورية، مجلةالنفيصل، عاطفة، تحوالت الخطاب األنثوي في الرواية : ينظر) 4(

  .15ص ،2005، 2عدد
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ية، كما أنّه يمثل تأسيسا لوعي مختلف، ورؤيـة  سيما أنه يعد أيضا كسراً إلطار ثقافة سائدة أحاد

  .)1(جديدة تحرر عالقة الرجل بالمرأة من أشكال الوعي الزائف وأوهامه

لـديهن كـل القـدرات الفطريـة الالزمـة      "القول بأن  إلىوهذا ما دفع بعض الباحثين   

 مواقـع صـنع القـرارات الصـائبة، والصـالحة لهـن ولهـم علـى حـد           إلىللصعود بهن

حضـورها الـذاتي ويميـزه؛ ألن    "ليصبح خطاب األنثى في الرواية مؤكـدا علـى   . )2("ءسوا

الكتابة األنثوية في الخطاب األدبي العربي تضمر معنـى الـدفاع عـن األنـا األنثويـة، بمـا       

هي ذات لها هويتها المجتمعية واإلنسانية، ومن واقع الندبـة يواجـه األنثـوي، تـاريخ قـامع      

درجـة أضـحت فيهـا كائنًـا      إلـى كل ما هـو أنثـوي بدونيـة     إلىنظر ومتسلط ومتجبر، ي

  .)3("مكرسا للواجب واجب الذكورة

ــعبي      ــوروث الش ــتعارة الم ــا باس ــة واهتمامه ــر الكاتب ــور عنص ــظ حض  ويلح

لغة الحكايـة الخرافيـة، أو األسـطورية القائمـة علـى       استخدامالفلكلوري بلغة بسيطة، عبر 

شـياء التـي تـدل عليهـا، وتشـير      إيجاد عالقات غير منطقية، وال مألوفة، وال نسقية بين األ

ـ الإليها، مع محاكاة لغة الحكاية القديمة، الدينية منهـا، وغيـر    ة، بأسـلوب يحمـل ثـراء    ديني

ـ وبهـذا لـم ي  . )4(شـعبي واألغـاني الشـعبية   نوثيا، فجمعت بين المثل والقـص ال أ سرديا، عد 

المتكلم عنها، والمفصـح عـن حقيقتهـا وصـفاتها الخاصـة، وأصـبحت تـتكلم         هو الرجل

وتفصح وتشهر عن افصاحها هذا، بواسـطة القلـم الـذي ظـل أداة ذكوريـة مسـلطة علـى        

                                                        
، جالل برجس، مجلة عمان الثقافية، )مصيدة الحواس(األنثى في ؛ وبرجس، جالل، برقان، نضال :ينظر) 1(

  .81م، ص2009، 165عدد
  .87- 85ص م،2005 دمشق، العرب، الكتاب اتحاد الروائي، التخييل أسرارسليمان، نبيل، : ينظر )2(
  .96-95ص م،1998مؤسسة البلسم، عمان،  العربية، المرأة شعر في دراسات البستاني، بشرى، :ينظر )3(

  www.marimain.com . مريمين مندييات الروائي، والجسد األنثوي الخطاب ،يمنى ،العيد (4)
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 فـأكثر القضـايا حفـل بهـا الخطـاب     . )1(الرغم من أن الدين أنصـفها وأعطاهـا حقوقهـا   

 إلـى األنثوي في توظيف التجربة الفكرية واالنفعاليـة الخاصـة بـالمرأة، كونهـا ال تنظـر      

  .)2(الكون كما ينظر إليه الرجل، واختالف أفكارها إزاء ما هو مهم أو غير مهم

ومن هنا فإن هذه الرواية موجهة للمرأة حاملة همومها ومأساتها وكفاحها، فهـي التـي     

التي تصـنع   واأليديولوجيةتدرك مأساتها من ضمن إفرازات الشروط االجتماعية، واالقتصادية، 

  .شتى صنوف المآسي لكال الجنسين

وصـيتها  عندما تكتب المرأة، فإنهـا تمثـل لخص  "وهذا ما صرحت به ميسلون هادي فـ  

وطبيعتها الوجدانية التي تختلف عن طبيعة الرجل، فهو بطبيعته عـزوف عـن أمـور البيـت     

بينما تحافظ المرأة على أسرار بناته، ولذلك فهي تتشبث بأسباب الحياة، ولها قوة فـي   ،وشؤونه

طـف  أال وهو الحنو على األشياء، والع ،البقاء تفوق قوة الرجل، ولديها أهم عناصر إدامة الحياة

وعندما تكتب  ،والحزن على فقدان األعزاء بأضعاف ما يحزنه الرجل، على المخلوقات الصغيرة

فكونها امرأة لها ما )3("المرأة فال يمكن إلغاء كل هذه الخصائص، والصفات من طبيعة ما تكتبه ،

 ليس عند غيرها من الهواجس واألفكار، فضالً عن حقها في طرح هذه االفكـار، وإن كانـت ال  

  .)4(خذت بإهمال تراث الكتابة النسائيةأالكتابة الذكورية التي  إلىترقى 

نها ثابتة شامخة في غياب الرجال، فإومع جميع المآسي التي تمر بها المرأة في الرواية   

يثبـت   لكـي  كل مثقف وكاتـب  إلىميسلون هادي أيضا توجه روايتها و .تحسن إدارة حياتهاو

وقات المحن؛ ألن وجود المثقف في كل حي وشارع أوال يترك بلده، ويصبر مع أهله في ، مكانه

  .ومنطقة يعد في حد ذاته نوعاً من االنتصار لبغداد

  
                                                        

قراءة في نجلي الصورة عند الروائية  العربية، األنثوية الرواية في المحضور تثويربوهرور، حبيب، : ينظر )1(
  .73صم، 2008، 154العربية، مجلة عمان الثقافية، العدد

  .75- 73ص ،المصدر السابق )2(
  .66صم، 1993، 3دار ومطابع المستقبل، القاهرة، ط النفسي، والصراع المرأةالسعداوي، نوال، : ينظر )3(
  .91ص ،)ت.د( ،3ط بيروت، العربية، األبحاث مؤسسة المرأة، أدب في الحريةفراج، عفيف، : ينظر )4(
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تعـد رغـم    إذ ؛فالمرأة دائما هي أول من يدفع الثمن في مثل هذه المحن واالضطرابات  

وديمومتـه،   البيـت  الصمود المتين الذي حافظ على ثبات رمز معاناتها وتضحياتها في الحصار

  .كما تعد سفينة النجاة التي تنقذ البيت من التشتت والضياع

فالهدف األساسي من هذه الرواية هو تقدير التجارب والخبرات التـي حصـلت عليهـا      

كتـوب،  م مع النص الموبؤس المرأة حين تتالح. والحياة ميسلون هادي في حياتها لمحنة الموت

تمنح لها فاعلية أكثر، حيث إمكانية التعري والبوح، وممارسة لذة االختراق في إطار نصها الذي 

  .)1(يكتبها جسدا وروحا

   

                                                        
 المعنى، وتجربة األنثوي السرد حركية في قراءة اللغة وغواية الجسد سردابن السايح، األخضر، : ينظر )1(

  .  67ص م،2011 ،1ط األردن، ،الحديث الكتب عالم
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  الخاتمة

يقوم على أبعاد داللية ومعرفية تشكل وحـدة  نظاما كليا " نبوءة فرعون" رواية يعد نص

فالنص ال يقـوم علـى مكونـات    . في النصتواصلية مكونه من مجموعة من العالقات المتبادلة 

ة تجعل مـن  إذ يتكون النص من عناصر فاعل ،التركيب وحدها، بل على نسق متكامل من اللغة

يـربط بـين هـذه العناصـر      ؛وسلسلة متماسكة ،وعمقة الداللي كيانًا متجانسا تكوينه المظهري

  .عالقات ووظائف

عالقـات اتسـاق    هوحدات ربطت بينذا وهذا التماسك والتجانس ال يقوم في النّص إال إ

نبـوءة  "وبما أن روايـة  . تواصلي معين ذي  موضوع ما وغرضٍ محددداخلية مرتبطة بسياق 

فضائها،  إلى الولوج عليها من أجل االختيارحضور فاعل، فقد وقع  لهاميسلون هادي ل" فرعون

وتحليل مكوناتها، وتفكيك مستوياتها الداخلية، ومعرفة كيفية انتظام اللغة في النص ثـم الكشـف   

 االتسـاق ومظـاهر   االرتبـاط عن معطيات التماسك النصي، والوقوف علـى أدوات الـربط و  

  .  في النص واالنسجام

  :النتائج اآلتية إلىوقد توصل الباحث 

ومسـتوى الجمـل،    ومستوى الجملة، على مستوى األلفاظ،حقق العطف في الرواية تماسكًا  -1

كـان ظهـور حـرف    م فل نواة أساسية تجمعت حولها عالقات التضا، وشكّالنصيةوالبنى 

 . في الرواية أكثر جالء بين الجمل والعبارات داخل النص) الواو، الفاء(

الـنص أكثـر   ظهرت اإلحالة بشكل جلي في الرواية بالضمائر وأسماء اإلشارة مما جعـل   -2

مما جعل . للمؤنث والمذكر) الهـاء(و ) هو، هي(وتضم هذه اإلحالة ضمائر الغيبة  ،ترابطًا

 .إذ وردت بنسبة عاليةً جدا في الرواية ؛النص أكثر ترابطًا وتماسكًا
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المعجمي في رواية ميسلون هادي، فطهرت حاالت التكرير التام  االتساق مظاهرلقد تنوعت  -3

تماسـك المعجمـي وسـاهمت    من بين أدوات التكرير هو األعلى نسبةً ي إذ كان الوالجزئ

 .اد والترادف في الربط بين أجزاء الرواية وتماسكها وترابطهاعالقات التض

إن كل نص يقوم على التماسك والترابط واالنسجام عن طريق روابط وعالقـات موجـودة    -4

ا من بعض في التـرابط   داخل النص تربط بين جمله، وبهذا النحو تتقارب النصوص بعضه

واالنسجام، إال أن اختالف بيئة الراوي والظروف التي تحيط به تجعل من روايته اختالفـا  

مع النصوص األخرى عن طريق انتقاء ألفاظه وعباراته، ليوصل أفكارا في ذهنه، وبهـذا  

 نجد رواية نبوءة فرعون تتميز عن غيرها من الروايات؛ ألنها تحتوي على أحداث تجعـل 

 .  ألفاظ النص جزلةً ومحكمةً

ج العالقات في النص، وتساهم في سنْإن النص يرتكز على عدة وسائل ومظاهر لغوية تَ

   .ومنسجم متماسك له فنص الرواية نص مترابطٌ ةتشكيل وحدة النص، وانتظام العناصر المكون
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  المصادر والمراجع
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  .م1998، 1، ج1بيروت، ط
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 محمـد التنجـي،   : وتحقيق ،دالئل اإلعجاز، بن عبد الرحمن عبد القاهرأبو بكر  ،الجرجاني

  .م1995، 1دار الكتب العربي، بيروت، ط
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   .م1991، البيضاء

 م2006، 5بيروت، ط، عالم الكتب، ، اللغة العربية معناها ومبناهاـــــــ.  
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  )1(الملحق 
  الربط في المستوى النحويملحق 

  

  : اآلتي الملحقويمكن تبيان مدى مساهمة الروابط النحوية من خالل 

عدد   الجملة
  الروابط

الروابط 
  النحوية

  العنصر المفترض  نوع العنصر

  القرن العشريننهاية   عطف  و  1  وأواخر
  العصر  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  الذي
  العصر  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  يقع

  أعوام  عطف  الواو  1  وسنوات
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  ها  1  ابنها
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الفاء   2  فكان
  يحيى  مقارنة  أبرع  1  أبرع
  يحيى  قبليةإحالة ضميرية   الهاء  1  أخوته
  يحيى  إحالة إشارية قبلية  الذين  1  الذين
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  إليها  1  سبقوه
  يحيى+ أبرع   مقارنة+ عطف   أوفر+ و   2  وأوفر
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  اختيه
  أختيه  إحالة إشارية قبلية  اللتين  1  اللتين
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لحقتاه
  إحدى األختين  عطف  الواو  1  وولدت

  إحدى األختين  إحالة ضميرية قبلية  هي  2  تفهم وتكف
  تلعب  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  جاءها
  جاءها المخاض، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   الهاء+ ف   2  فولدته
  السجادة  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تغطي
  تغطي، بلقيس  ضميرية قبليةإحالة + عطف   هي+ الواو   2  وقطعت
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بيديها

  اآللة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  زجاجتها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  ترى
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  وجهه
  اللحظة  إحالة إشارية بعدية  تلك  1  تلك
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+ الواو   3  وال رآه أبوه
+ الهاء 
  الهاء

  فلم ترى وجهه، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

إحالة ضميرية + إحالة إشارية قبلية   هو+ الذي  2  الذي كان
  قبلية

  أبوه منصور، منصور

  أبو منصور  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  يخوض
بين أرض الكويت،   وصل عكسي+ عطف   لكن+ الواو   2  ولكن

  وأرض العراق، ربط
  يحيى  ضميرية قبلية إحالة  الهاء  1  أبيه
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إليه

  الغارة  عطف  الواو  1  وأخرى
صدحت صافرة األمان،   إحالة ضميرية قبلية+ عطف   الهاء+ الواو  2  ورأيته

  يحيى
  قول أخته  عطف  الفاء  1  فسمعهن
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  وابتسم
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  وبكى
  األخوات  عطف  الفاء  1  فتنادين
على 

  إرضاعه
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أمه
  تقطيع العجين، لحظات  إحالة إشارية بعدية+ عطف   تلك+ الواو   2  وتلك
  هنية  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أنها

  هنية  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تنتهي
  كان توفيق، يتمنى  عطف  الواو  1  وأن
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إخوته
  صالح  عطف  الواو  1  وفالح
  فالح  عطف  الواو  1  ونجاح
  أن يجيء  عطف  الفاء  1  فيمتلئ
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عينه

+ الواو   2  وتعبث به
  الهاء

فيمتلئ البيت رعبا،   ضميرية قبليةإحالة + عطف 
  توفيق

  صالح وفالح ونجاح  إحالة ضميرية قبلية  هم  1  أصواتهم
  صخباً  عطف  الواو  1  وشتائم
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  تعبث به أصواتهم  عطف  الواو  1  وإذا
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بعينيه
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  يصعد
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تصعد
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إليه

+ الفاء   2  فيبصرها
  الهاء

  تصعد إليه، توفيق  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  غيرت
إحالة ضميرية + إحالة ضميرية قبلية   الهاء+ هي   2  تتجاهله

  قبلية
  مالئكة، توفيق

  توفيق  قبليةإحالة ضميرية   الهاء  1  أنه
إحالة ضميرية + إحالة ضميرية قبلية   الهاء+ هو   2  ينظر إليها

  قبلية
  توفيق، مالئكة

  ينظر، توفيق  إحالة ضميرية+ عطف   هو+ الواو   2  ويبتسم
  ينظر إليها  عطف  الواو  2  وأحيانًا
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  فوقها

  تمر  عطف  الفاء  1  فتحجب
  تحجب، شمس الخريف  إحالة ضميرية قبلية تحجب+ عطف   هي +الواو   2  وتطفئ
  تطفئ  عطف  الفاء  1  فيذوب

يذوب، قلب توفيق  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  ويصير ماء  
  يصير  عطف  الواو  1  ويدور
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  راسه

  رأس توفيقيدور،   إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  ويصير
  يصير هواء  عطف  الواو  1  وينتقل
  الصمت  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بأكمله

وينتقل 
  الورد

  ينتقل الصمت  عطف  الواو  1

  الورد  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بأكمله
  وينتقل الورد  عطف  الواو  1  ويصير
  ويصير السطح جنّة  عطف  الفاء  2  فإذا
  مالئكة  قبليةإحالة ضميرية   الهاء  1  ابوها
  غابت، مالئكة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وهجت
  هجت  عطف  الواو  1  وحل
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  ضجيج  عطف  الواو  1  وسعال
  سعال  عطف  الواو  1  وشياطين

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  له
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أمه

هي + الواو   3  وقالت له
  الهاء+ 

إحالة + إحالة ضميرية قبلية+ عطف 
  ضميرية قبلية

  جاءت، أمه، توفيق

  الخبز  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  كله
  قالت له كُله، توفيق  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الفاء   2  فراح
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  يقرأ

  يقرأ، توفيق  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  ويغني
  أقول  عطف  الواو  1  وقد

  طرقت، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ ثم   2  ثم دخلت
  دخلت، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  ومشت
  مشت، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وظلت
  ناي  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تمشي
  تمشي، ناي  قبليةإحالة ضميرية + عطف   هي+ الواو   2  وتمشي
  تمشي، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وتمشي
  تمشي، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وتمشي
  عمر يحيى  عطف  الواو  1  وبلقيس
  وبلقيس خمساً وثالثين  عطف  الواو  1  وهنية

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  قالت لها
  هنية  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  ركبتها
  فأخرجت، هنية  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وراحت

  هنية  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تئن
  تئن، هنية  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وقالت
  ركبة هنية  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إنها
  المرآة  إحالة إشارية بعدية  هذه  1  هذه

  ضحكت، بلقيس  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وقالت
  المرآة  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  انكسرت
+ الفاء   2  فلففناها

  الهاء
  انكسرت، المرآة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  له
  تجاهل يحيى  عطف  ثم  1  ثم
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  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  أخرج
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لسانه
  أخرج لسانه، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  وتمتم
  المسكين بعده أخرس  عطف  الفاء  1  فقالت
  المسكين  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  سقيته
  سقيته  عطف  الواو  1  ودرت

  فوح التّمن  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  به
  فرح الثمن  إحالة ضميرية  الهاء  1  به

  الشيوخ  عطف  الواو  1  واألولياء
يوم + الواو   2  ويوم أمس

  أمس
  ودرت به  وصل زمني+ عطف 

  فوح التمن  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أخذته
  أخذته إلى شريعة النهر  عطف  الواو  1  ومن
  عين الماء  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إنها
  عين الماء  ضميرية قبليةإحالة   هي  1  تشفي

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أرضعته
  أرضعته  عطف  الواو  1 وأنا
  هو  إحالة إشارية بعدية  هذا  1  وهذا
  ناي وبلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1 لهما
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  ظهره
  يحيىأدار،   إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ ثم   2  ثم رفع
  رفع، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  ونظر
  المرآة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إليها

  نظر، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف  هو+ الواو   2  وتثاءب
  كثاءب  عطف  الفاء  1  فانغلقت
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عيناه
  انغلقت  عطف  ثم  1  ثم

  انفتحت، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  وظل
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  ينظر
  ينظر، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  وينظر
  ينظر، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  وينظر
  ينظر يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  وينظر
  ينظر، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  ويبتسم
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+ الواو   2  ومعها
  الهاء

  خرجت، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  الخبز  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  الذي
  الخبز  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لونه
  الخبز  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  منه
  خرجت ناي  عطف  الواو  1  وقبل
  ناي  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بها

  صاحت، بلقيس  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وقالت
  انظري  عطف  الفاء  1  فالتفتت
+ الواو   2  وفيه

  الهاء
التفتت ناي ويحيى   إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  وبلقيس، التيلفون
  وجدوا كيكة  عطف  الواو  1  ومصنوعة
  األطفال  عطف  الواو  1  ويغّنون
  كيكة عمالقة  عطف  الواو  1  والكيكة
  الكيكة  إحالة إشارية فيلية  تلك  1  تلك
  األطفال  إحالة إشارية قبلية  الذين  1  الذين
  األطفال  إحالة ضميرية قبلية  هم  1  إليهم
  ينظر إليهم  عطف  الواو  1  وقد
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يديه

  خرجت، ناي  قبليةإحالة ضميرية + عطف   هي+ الواو   2  وسارت
+ الفاء   2  فالتقاها

  الهاء
  سارت، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  توفيق  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  الذي
+ الفاء   2  فظنها

  الهاء
  فالتقاها، ناي  إحالة ضميرية قبلية‘+ عطف 

  ليلك  إحالة إشارية قبلية  التي  1  التي
  ليلك  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  زجرها
    وصل زمني  منذ  1  منذ
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  ظنته
  صالح  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  الذي
  صالح  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  هاجر
  فالتقاها  عطف  الفاء  1  فجعل

  توفيق وناي  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  كل منهما
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  فجعل كل منهما  عطف  الواو  1  واشتد
    سبيوصل   الالم  1  ألن

  ناي  عطف  الواو  1  ومالئكة
  مالئكة  عطف  الواو  1  وليلك

  بنات الفنان  عطف  الواو  1  وابوهن
  ابوهن  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  قال

  العتبات  عطف  الواو  1  والجبهات
  نحس  عطف  الواو  1  وسعد

  االسماء  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أصحابها
  أصحابها  عطف  الواو  1  وعلى
  قال ذات يوم،أبوهن  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  وقال

  األسماء العتبرة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يبتكرها
  ال يبتكرها  عطف  الواو  1  وإنما

  يسعفنا بها األسماء  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يسعف بها
+ الفاء   2  فيلتقطها

  الهاء
  األسماء يسعفنا بها،  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  فيلتقطها  عطف  الواو  1  وإنما
  األسماء  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تبهت
  تبهت األسماء  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وتعتق
  األسماء+ تعتق   إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وتصبح
  االسماء  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  تستعملها
  فيجيء آخرون  عطف  الواو  1  ويبكون
  األسماء  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  غيرها
  يبتكرون  عطف  الفاء  1  فيسبقون
  آخرون  إحالة ضميرية قبلية  هم  1  غيرهم

  فيسبقون  عطف  الواو  1  ويتركون
  قال أبوهن، ابوهن  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  وقال

  عالية  عطف  الواو  1  ونازلي
  عالية  تضاد  نازلي  1  نازلي
  نازلي  عطف  الواو  1  وصباح
  صباح  عطف  الواو  1  وفرح
  فرح  عطف  الواو  1  وهال
  هال  عطف  الواو  1  وحال



138 

 

  سعادات  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لها
  فرح  ترادف  سعادات  1  سعادات
  سعادات  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يعرفوها
  الملك  عطف  الواو  1  والشاه
  الشاه  عطف  الواو  1  والعاهل
  الملك  ترادف  العاهل  1  العاهل

  العاهل  عطف  الواو  1  والخديوي
ورئيس 
  الوزراء

  الخديوي  عطف  الواو  1

رئيس الوزراء، الملك   إحالة ضميرية قلية+ عطف   هم+ الواو   2  ولوالهم
والشاه والعاهل ورئيس 

  الوزراء
+ الواو   2  وتداولها

  الهاء
  شعاراتشاعت   إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  قال
  ناي  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  قالت
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  قال
  ناي  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  قالت

  قالت، صالح  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  واين هو
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  قال
  كل واحد  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عنده

+ الفاء   2  فأخبرها
  الهاء

  ما الحكاية، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

نفتح التراب عن،   إحالة ضميرية قبلية+ عطف   الهاء+ ثم   2  ثم قيادتها
  السيارات

  طاروا  عطف  الواو  1  وحطوا
  طائع األرض  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  الذي
  طائع األرض  ضميرية قبلية إحالة  الهاء  1  أخذته
  طائع األرض  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أمه
  عين ماء  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  غنها
  عين الماء  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تشفي

  أخذته، بلقيس  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  ونصبت
  طائع االرض  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  له
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  اليوم  إحالة إشارية بعدية  هذا  1  هذا
  اليوم  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  الذي
  قد أمحل  عطف  الواو  1  ولم
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أمه

  أمه  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  تصدمه
+ الواو   2  وإبريقه

  الهاء
  ورق إلياس، زكريا  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  إبريق الفخار  إشاريةإحالة   الذي  1  الذي
  إبريق الفخار  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  فمه

  أم زكريا  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  جاءت
  توفيق  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  الذي
  توفيق، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وقالت

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  له
  وقالت، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وهي
  ناي  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بيدها

  ذهبت، هال  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  ومألت
  االستكان  إحالة إشارية بعدية  هذا  1  هذا

  أبو مالئكة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الفاء   2  فرفض
  فرفض، أبو مالئكة  ضميرية قبليةإحالة + عطف   هو+ الواو  2  وقال
  ناي  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  منها
  السكر  إحالة إشارية قبلية  ذلك  1  ذلك

+ الواو   2  وأضعه
  الهاء

  أرشه، ناي  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  الحلوى  عطف  الواو  1  واللهو
  ابو مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  قال

  بلقيس  قبلية إحالة ضميرية  الهاء  1  دموعها
  نزلت  عطف  الواو  1  وحدثت
  المعجزة  إحالة إشارية قبلية  التي  1  التي

  المعجزة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يصدقها
    ربط عكسي  بالرغم من  1  بالرغم من

  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أنه
  المعجزة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  شاهدها
  يحيى  ضميرية قبليةإحالة   الهاء 1 عينيه
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  طائع األرض  عطف  الواو  1 وسليل
  طائع األرض  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  هو

  سليل الماء  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  دموعها
  تلتف، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  ويتحول
  شهق، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  وسمع
    وصل زمني  اآلن  1  اآلن

  يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ وصل سببي   هو+ الالم   2  ليستجد
  هنية  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بها

    وصل عكسي  بالرغم من  1  بالرغم من
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لمحته
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  صعدت

  العنبعنقود   إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إليه
+ الواو   2  وقطعته

  الهاء
صعدت، عنقود   إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  العنب
+ الواو   2  وقدمته

  الهاء
  قطعته، عنقود  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  العنب قدمته، بلقيس  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وقالت
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تبكي
  اهللا  إشارية قبليةإحالة   الذي  1  الذي
  وقالت  عطف  ثم  1  ثم

  رفعت  عطف  الواو  1  ونَسبت
  هنية  إحالة إشارية قبلية  التي  1  التي
  هنية  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  كانت
  هنية  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  ناداها

  رفعت  عطف  الواو  1  ووضعت
  هنية  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  ظهرها
  ووضعت  عطف  الواو  1  وراحت

  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  به
  تدور به  عطف  الفاء  1  فتطاير
  فتطاير  عطف  الواو  1  وسقط
  وسقط خيال  عطف  الواو  1  وفي
  أقراص من الخبز  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لغتها

  النعناع  عطف  الواو  1  والكران
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  الكران  عطف  الواو  1  والريحان
  الريحان  عطف  الواو  1  والرشاد

  المعدنوس  عطف  الواو  1  والمعدنوس
+ الواو   2  ووزعتها

  الهاء
النعناع، الريحان   إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  والمعدنوس
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بنظرها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إنها
  نذرت  عطف  ثم  1  ثم

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  جاءها
+ الواو   2  ومات أبوه

  الهاء
  ولدته، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  مات، بلقيس  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ ثم   2  ثم وضعت
+ الواو   2  وطوقها

  الهاء
  وضعت، شمعة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

+ الواو   2  ودفعتها
  الهاء

  طوقتها، كربة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

+ الفاء   2  فبادلها
  الهاء

  دفعت، الكربة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  فبادلها  عطف  الواو  1  ونطق
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عمره
  نطق، يحيى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  مكان

  يصارع الكالم  عطف  ثم  1  ثم في اليوم
  لليوم  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  الذي
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أخذته
  اليوم  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  فيه

+ الواو   2  وردته
  الهاء

  أخذته، خضر الياس  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  صعدت
    وصل سببي  الالم  1  لتقطف

  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  له
  القصة  بعديةإحالة إشارية   هذه  1  هذه

  القصة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يقيدها
  تعيدها، بلقيس  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   1  وتزيد
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  القصة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عليها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  سألها
  لسان يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عقدته
  المسامع  ضميرية قبلية إحالة  الهاء  1  نفسها
  تقيد  عطف  الواو  1  ونزيد
  تزيد  عطف  الواو  1  وتقيد
  تعيد  عطف  الواو  1  وتزيد
  تزيد  عطف  ثم  1  ثم

وطبق 
  زبيب

  طبق حمص  عطف  الواو  1

تعبر متجهة إلى رأس   عطف  ثم 1 ثم تدلف
  الحواش

  كلية العلوم  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بابها
  مالئكة  ضميرية قبليةإحالة   هم  1  جارهم

  هي+ الذي   2  الذي تراه
  الهاء+ 

  +إحالة ضميرية قبلية + إحالة إشارية قبلية 
  إحالة ضميرية قبلية

  توفيق، مالئكة، توفيق

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  نفاذتها
  كوم الورق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يقرأه

  يقرأه، كوم الورق  ضميريةإحالة + عطف   الهاء+ ثم   2  ثم يحرقه
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  ينظر
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  نافذتها
  وهو يقرأ  عطف  الواو  1  وبالكاد
  جمالً  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  منها

  االنتحار  عطف  الواو  1  والدهس
  الدهس  عطف  الواو  1  والحرق
وأشياء 
  أخرى

  الحرق  عطف  الواو  1

  القبيل  إحالة إشارية بعدية  هذا  1  هذا القبيل
  وأشياء أخرى  عطف  الواو  1  وقد
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عنه
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إنه

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  محفظته
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عمه
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  يضع  عطف  الواو  1  وإن
  العم  إحالة إشارية بعدية  هذا  1  هذا العم

  مالئكة  إحالة إشارية قبلية  هذه  1  مالئكة هذه
    مقارنة  األعظم  1  األعظم
    وصل زمني  ذات يوم  1  ذات يوم
    مقارنة  كثيرا  1  كثيرا

  تحب، مالئكة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   1  وتتحدث
  القطط  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  معها
  يتحدث  عطف  الواو  1  ويقول
  يستمع  عطف  الواو  1  وتنظر
  وتنظر، مالئكة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الفاء   2  فهي

  فهي تفهم  عطف  الواو  1  وعندما
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  رآها

    وصل زمني  ذات يوم  1  ذات يوم
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تنظر
  القطة  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تتمسح
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  تقدمها
  توفيق، مالئكة  إحالة ضميرية قبلية+ إحالة ضميرية قبلية   الهاء+ هو   2  قال لها
  القطط تطرد المالئكة  عطف  الواو  1  ولم تفهم

ذلك الفتى 
  المجنون

  الفتى المجنون  إحالة إشارية بعدية  ذلك  1

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  كما هي
لم تسمع 

  منه
  مالئكة، توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء+ هي   2

أنه كان 
  ينظر إليها

هو + الهاء   4
+ هو + 

  الهاء

إحالة ضميرية قبلية، + إحالة ضميرية قبلية 
  إحالة ضميرية قبلية

توفيق، توفيق، 
  توفيق، مالئكة

  ينظر إليها بوله  عطف إحالة ضميرية  الواو  1  بوله ويبتسم
  يبتسم، توفيق  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   الهاء+ أو   2  أو يفتح فمه

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لها
+ الواو   3  ولكنه

  الهاء+ لكن 
إحالة ضميرية + وصل عكسي + عطف 

  قبلية
وكأنه يوشك أن 

  يقول، توفيق
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  التي سمعت

  المرة الوحيدة  إحالة إشارية قبلية  التي  1

+ الهاء   2  فيها منه
  الهاء

  المرة الوحيدة، توفيق  إحالة ضميرية قبلية+ إحالة ضميرية قبلية 

حين قال 
  لها

    وصل زمني  حين  1

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية+ إحالة ضميرية قبلية   الهاء+ هو   2  قال لها
  مالئكة

  أسنانك  إحالة إشارية قبلية  هذه  1  أسنانك هذه
  أسنانك  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  سأقلعها
+ الواو   2  وآخذها

  الهاء
  سأقلعها  عطف

  األسنان  إحالة ضميرية قبلية+ وصل سببي   الالم  1  ليصنع
  أسنانك  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  منها

  ما توردت  عطف  الواو  1  وأصبحت
    وصل زمني  بعد ذلك  1  بعد ذلك
+ الواو   3  ولكنها

 الهاء+ لكن  
إحالة ضميرية + وصل عكسي + عطف 

  قبلية
  تفكر جديا، مالئكة

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  تحكم به
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  نفسها

+ الواو   2  وتتخيله
  الهاء

  أن تحلم له، مالئكة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف 

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  صبياً لها
  وتتخيله  عطف  الواو  2  وستحضره

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء    
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  منامها

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  أن تغمض
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  جفينها
  أن تغمض، مالئكة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الواو   2  وتنام
  الكثير من الفتيات  إحالة إشارية قبلية  الذين  1  الذين
  الكثير من الفتيات  إحالة ضميرية قبلية  هم  1  تلتقيهم
حول 
  سريرها

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1



145 

 

  تلتقيهم  عطف  الواو  1  ويمرون
  يمرون  عطف  ثم  1  ثم يسيرون
  يسيرون  عطف  الواو  1  ويخرجون

+ الفاء   2  فإنه
  الهاء

  ويخرجون، توفيق  إحالة ضميرية قبلية+  عطف

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إليها
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  يبقى
  ابتسامة  إحالة إشارية قبلية  التي  1  التي

  ناظرا إليها  عطف  ثم  1  ثم داعيا
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إياها

  إياها ثم داعياً  عطف  ثم  1  ثم تختلف
  لتطور األحداث  عطف  الواو  2  وتالطمها

  األحداث  إحالة ضميرية قبلية  الهاء    
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لدعوته
  تستجيب  عطف  الواو  2  وتصبح
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  هي    
بين 

  أحضانه
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1

  لحظات  عطف  الواو  1  وليلة
  توفيق  عطف  الواو  1  وتتركنه
    وصل سببي  الالم  1  ليذهب
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تفتعل
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  معه
    وصل سببي  ألنه  1  ألنه
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  تركها
  تركها، توفيق  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ الواو   2  ورقص
  وليلة ثالثة  عطف  الواو  1  وليله

+ الواو   2  ويصالحها
  الهاء

  يأتي مالئكة  عطف إحالة ضميرية قبلية

  ويصالحها، مالئكة  إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الفاء   2  فترفض
ألن + الواو   3  وألنها

  الهاء+ 
  وتبكي، مالئكة  إحالة ضميرية قبلية+ وصل سببي+ عطف 

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  رجوعه
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  رجوعه  وصل زمني+ عطف   ثمة+ الواو  1  وثمة
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أحالمها
الجانبين، مالئكة   إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هما+ الواو  2  وهما

  وتوفيق
  طريق ترابي  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يطويانه
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يدها
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بيديه

  يمسك يدها بيده  عطف  الفاء  1  فيتسرب
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إلى قلبها

وفي الليلة 
  الرابعة

  الليلة الثالثة  عطف  الواو  1

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  يقطف
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لها

وفي الليلة 
  الخامسة

  الليلة الرابعة  عطف  الواو  1

+ الواو   2  وتقدمها
  الهاء

  يقبل، التفاحة  إحالة ضميرية قبلية+عطف 

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إليها
وفي الليلة الخامسة،   إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هو+ ثم   2  ثم يبدأ

  الليل
  الظلمة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  ستائرها
فيصبح 
البستان 
  موحشاً

  وتحكم الظلمة  عطف  الفاء  1

  فيصبح البستان  عطف  الواو  1  والفتى
توفيق ممسوسا   إحالة ضميرية قبلية+ عطف   هي+ الفاء   2  فتهرب

  مالئكة
  الفتى توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  منه

  فتهرب منه خائفة  عطف  الواو  3  ولكنها
  مالئكة  ضميرية قبليةإحالة +  وصل عكسي  الهاء الكن    

فتفز مالئكة 
  من

  تسقط  عطف  الفاء  1

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  نومها
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في اليوم 
  الذي

  اليوم  إحالة إشارية قبلية  الذي  1

  اليوم  إحالة إشارية بعدية  ذلك  1  ذلك
عادت بلقيس 

  إلى بيتها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1

  بلقيس  ضميرية قبليةإحالة   هي  1  أن تعود
  إحالة إشارية بعدية+عطف   هذا+ الواو  2  وهذا

  
أن تعود بسيارة 

  الخط، ما
  كانت تفعله

  
2  

  
  

  الهاء+ هي
  +إحالة ضميرية قبلية
  إحالة ضميرية قبلية

  بلقيس،
  بلقيس

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  نفسها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يبادلها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية+ عطف  هي+ الفاء  2  فكانت

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية+ وصل سببي  هي  1  تمر على
محال 
  الكماليات
  والعطور

  الكماليات  عطف  الواو  1

وأدوات 
  الزينة

  العطور  عطف  الواو  1

  وأدوات الزينة+ وصل سببي  هي+ الالم   2  لتنفرج
  

  بلقيس

  الكماليات  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عليها
 والعطور

 وأدوات الزينة
العطور 
وأدوات 
  الزينة
  

العطور   1
وأدوات 
  الزينة

  الكماليات  جزء من كل

  1  ثم
  

  ثم
  

  لتنفرج عليها  عطف

متجر 
  يجاورها

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1

  متجر  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  يبيع الثريات
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  الثريات  عطف  الواو  1  والمصابيح
  المصابيح  عطف  الواو  1  والمزهريات
والتحف 
  المنزلية

  المزهريات  عطف  الواو  1

  متجر يبيع  عطف  الواو  1  وعند واجهة
  التجر  إحالة إشارية  ذلك  1  ذلك المتجر
تتوقف 

  طويال لتنظر
    وصل سببي  الالم  1

  إناء دائري  عطف  الواو  1  ويستعمل
  بلقيس, فيما ظنت  إحالة ضميرية قبلية+  عطف  هي+ الواو  2  وكانت
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تشعر

  إناء دائري,بلقيس   إحالة ضميرية قبلية, إحالة ضميرية قبلية  الهاء+ هي  2  تنظر إليه
  إناء دائري  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إنه

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  ملكها
  بلقيس, تنظر إليه  قبليةإحالة ضميرية , عطف  الهاء+الواو  2  وأنها
  إناء دائري  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  -   به

  إناء دائري, تنظر إليه  إحالة ضميرية قبلية+ عطف  الهاء+ الفاء  2  فكأنه
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  ينتظرها

  -   وصل سببي  الالم  1  لكي
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تشبع
  إناء دائري  ضميرية قبليةإحالة   الهاء  1  إليه
  فكأنه ينتظرها  عطف  الواو  1  وال

  الواجهة  إحالة ضميرية قبلية  تلك  1  تلك الواجهة
  إناء دائري  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  تشتريه
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يدها

في ذلك 
  اليوم

  اليوم  إحالة إشارية بعدية  ذلك  1

  اليوم  قبلية إحالة إشارية  الذي  1  الذي
  اليوم  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  فيه

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  وجدت
  اإلناء المذهب  إحالة إشارية بعدية  ذلك  1  ذلك اإلناء
+ الواو  2  ويدعوها

  الهاء
  بلقيس, يبرق بجمال  إحالة ضميرية قبلية+ عطف



149 

 

  يدعوها  عطف  الواو  1  وربما
في هذه 

  المرة
  المرة  إشارية بعديةإحالة   هذه  1

  اإلناء المذهب  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إلى تفحصه
  ذوي الثقة  عطف  أو  1  أو العابرون

أصحاب القلوب   إحالة ضميرية قبلية+ عطف  هي+ الواو  2  وهي
  بلقيس, السعيدة

في ذلك 
  اليوم

  اليوم  إحالة إشارية بعدية  ذلك  1

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أنها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تجرأت
  تجرأت  عطف  الواو  1  وانتظر

  البائع  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  البائع الذي
  البائع  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  كان

  بلقيس, والنظر إلى  إحالة ضميرية قبلية+ عطف  هي+ الواو  2  وقالت
  الماعون  إحالة إشارية بعدية  هذا  1  هذا الماعون

  البائع, البائع  إحالة ضميرية قبلية+ إحالة ضميرية قبلية  الهاء+ هو  2  نظره رفع
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إليها
  البائع  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  ينظر
  البائع, رفع نظره  إحالة ضميرية قبلية+ عطف  هو+ الواو  2  وقال

  بلقيس  قبليةإحالة ضميرية + وصل سببي  هي+ الالم  2  لكي تمد
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يدها
  الماعون  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إليه

  تمد يدها إليه  عطف  الواو  1  وربما
  الماعون  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  تلمسه
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  قالت
  الماعون  إحالة إشارية بعدية  هذا  1  هذا

 +هو2  ينظر إليه
  الهاء

  الماعون, البائع  إحالة ضميرية قبلية+ إحالة ضميرية قبلية  

  فارتدت  عطف  الواو  1  ولم تكرر
  تقول للبائع  عطف  ثم  1  ثم أغلقت
  شكراً  عطف  الواو  1  وظلت
    وصل سببي  الالم  1  تنظر
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  اآلنية  إحالة إشارية بعدية  تلك  1  تلك اآلنية
  الرائعةاآلنية   إحالة إشارية قبلية  التي  1  التي

  اآلنية الرائعة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  من شأنها
  أن تكون منقصة  وصل+ عطف  لكن+ الواو  2  ولكن

  المفاجأة  إحالة ضميرية قبلية  تلك  1  تلك المفاجأة
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  جعلتها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تشعر
  بلقيس  قبليةإحالة ضميرية   الهاء  1  أنها

  شيء  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  ال تعرفه
  شيء  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أنه
  أنه أعجبها  إحالة ضميرية قبلية+ عطف  أو  1  أو

+ الهاء  1  أنها أحبته
  الهاء

  الشيء, بلقيس  إحالة ضميرية قبلية

  أحبته  عطف  أو  1  أو تاقت
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  في أحالمها
للحصول 

  عليه
  الشيء  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1

    وصل زمني  بعد دقائق  1  بعد دقائق
وجدت 
  نفسها

  بلقيس, بلقيس  إحالة ضميرية قبلية+ إحالة ضميرية قبلية  الهاء+ هي  2

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تمشي
  المشاتل  عطف  الواو  1  والبساتين
  البساتين  جزء من كل  المشاتل  1  المشاتل

التي بشاطئ 
  دجلة

  بلقيس  إحالة إشارية قبلية  التي  1

وتشم عذوبة 
  العشب

+ الواو  2
  العشب

  البساتين  جزء من كل+ عطف

  تشم  عطف  الواو  1  وتذوق
  يسبح تحت قميصها  عطف  الواو  1  وتنشر
  مالبسها  جزء من كل  قميصها  1  قميصها
  البساتين  جزء من كل  الياسمين  1  الياسمين
+ الواو  2  لهاوطاب 

  الهاء
وينشر عطر الياسمين   +عطف

  بلقيس,
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  البساتين  إحالة ضميرية قبلية  النباتات  1  النباتات
  بلقيس, وطاب لها  عطف  الواو  2  وأن تتشبع
  وهي  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  وتنسج

ورطوبة 
  الهواء

  الضوء الشحيح  عطف  الواو  1

ورطوبة الهواء   عطف  الواو  1  ومن أوراق
  الحميم

وجذور 
  الزبة

  ومن أوراق  عطف  الواو  1

  رائحة غصن  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  تستنشقها
  تستنشقها بلقيس  إحالة ضميرية قبلية, عطف  هي, الواو  2  وتمضي
  السرخس  عطف  الواو  1  والصبار
  الصبار  عطف  الواو  1  واللبالب
  وتسأل عن السرخس  عطف  الواو  1  وقدم البط
  وقدم البط  عطف  الواو  1  وأذن الفيل
ولسان 
  الطير

  وأذن الفيل  عطف  الواو  1

  ولسان الطير  عطف  الواو  1  وجلد النمر
  وجلد النمر  عطف  الواو  1  ومخلب القط
وعرف 

  الديك
  ومخلب القط  عطف  الواو  1

ودمعة 
  الطفل

  وعرف الديك  عطف  الواو  1

  ودمعة الطفل  عطف  الواو  1  وإبرة آدم
  آدموإبرة   عطف  الواو  1  والشمشار

  والشمشار  عطف  الواو  1  والبزرنكوش
  والبزرنكوش  عطف  الواو  1  والعطرة
  والعطرة  عطف  الواو  1  والجوري
  والجوري  عطف  الواو  1  والقرنفل
  والقرنفل  عطف  الواو  1  والجربرة
وعيون 
  البزون

  والجربرة  عطف  الواو  1

  وعيون البزون  عطف  الواو  1  واألسير
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  واألسير  عطف  الواو  1  والشبوي
  والشبوي  عطف  الواو  1  والهيدرا

  والهيدرا  عطف  الواو  1  والجورانيوم
  والجورانيوم  عطف  الواو  1  والكاردينيا
  بلقيس,تسأل عن   إحالة ضميرية قبلية+ عطف  هي+ الواو  2  واكتشفت
+ الواو  2  وخارجها

  الهاء
داخل البيوت   إحالة ضميرية قبلية+ عطف

البيوت , الزجاجبة
  الزجاجبة

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  تنورتها
+ الواو  2  وأن حذاءها

  الهاء
  بلقيس, وأن تنورتها   إحالة ضميرية قبلية, عطف

  حذاءها  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  اتسخ
, لكن, الواو  3  ولكنها

  الهاء
  قد اتسخ بالوحل  وصل عكسي, إحالة ضميرية قبلية, عطف

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  كانت
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أنها

  بلقيس    الهاء  1  ضحكت
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  من سعادتها
بعد ثالثة 

  أشهر
    وصل زمني  بعد  1

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  نفسها
  وهي تحدث نفسها  عطف  الواو  1  وعندما
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  دخلت
  البيت  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  إليه

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  خلعت
  دخلت  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  حذاءها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية+ عطف  هي+ الواو  2  وجلست
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  سريرها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تنظر إلى
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  قدميها
  تنظر إلى  عطف  الواو  1  وتتذكر
  منصور  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  أطراف
  منصور, يقبل   إحالة ضميرية قبلية,عطف   هو+ الواو  2  ويضع
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  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  في قدميها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يتعذر عليها

  بلقيس  ضميرية قبليةإحالة   هي  1  تفعل
تضع الحذاء في   إحالة ضميرية قبلية, إحالة إشارية قبلية  الهاء, ذلك  2  ذلك بنفسها

  بلقيس, قدميها
في أشهر 

  حملها
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لعله
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  رآها

  الشبح  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  الشبح الذي
  الشبح  إحالة ضميرية قبلية  هو+ هو  2  كان يمشي

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  معها
لعله رآها تحدث   عطف  الواو  1  واختلط

  الشبح
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عليها األمر

  واختلط عليها األمر  عطف  الفاء  1  فكادت
  بلقيس  ضميرية قبليةإحالة   الهاء  1  وحدها

  فكادت تصدق  عطف  ثم  1  ثم انقسمت
  انتعل الخف  عطف  الواو  1  وذهب
  ذهب إلى المطبخ  عطف  الواو  1  وتصف

إلى الحديقة 
  وأشجارها

  الحديقة  عطف  الواو  1

يحيى الذي 
  كان

  يحيى  إحالة إشارية قبلية  الذي  1

    وصل زمن  منذ  1  منذ شهور
  المرآة  قبليةإحالة ضميرية   الهاء  1  رآها
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أمه

  رآها  عطف  ثم  1  ثم بكر
    وصل سببي  طلباً  1  طلباً للمرآة
  ثم بكى  عطف  الواو  1  ولما رفضت

  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أمه
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  قال
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  لها
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عطف  ثم  1  ثم عد  سأعد  
  بلقيس, شهقت  إحالة ضميرية قبلية, عطف  هي+ الواو  2  وقالت

    وصل زمني  متى  1  متى تعلمت
  بلقيس, وقالت  إحالة ضميرية قبلية, عطف  هي+ الواو  2  وكادت
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  هي  1  تبكي
  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية, وصل سببي  الهاء, الالم  2  ألنها
  المرآة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  خذها
  خذها  إحالة ضميرية قبلية  الفاء  1  فنظر
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  نفسه
  فنظر  عطف  الواو  1  وقال
  أنا  إحالة إشارية بعدية  هذا  1  هذا أنا
  وقال  عطف  ثم  1  ثم قال
  يحيى, بلقيس  إحالة ضميرية قبلية, إحالة ضميرية قبلية  الهاء+ هي  2  قالت له

  بلقيس  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أمه
  وظل ينظر إلى  عطف  الواو  1  وكادت
  يحيى  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يديه

  المرآة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  سألفها
  سألفها  عطف  ثم  1  ثم جلست
  جلست  عطف  الواو  1  وبسطت
  المرآة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  ألفها

وعام 
  المسغبة

  عام المتربة  عطف  الواو  1

  عام الطحين  عطف  الواو  1  وعام سامكو
  السياحة  عطف  الواو  1  والفندقة

  تخرج توفيق  عطف  الواو  1  وفي لحظة
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  كان

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  هو  1  يجلس
  توفيق, يقرأ المقال  إحالة ضميرية قبلية, عطف  الواو  2  وعيناه
  الورقة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  فيها

, يكتب بعض الكلمات  إحالة ضميرية قبلية, عطف  الهاء, ثم  2  ثم يشطبها
  الكلمات

  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أمامه
  شاكرين, وقفت  إحالة ضميرية قبلية, عطف  الواو  2  وقالت
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  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  له
  شاكرين  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  قال لها
  اذهبي  عطف  الواو  1  والعبي
اذهبي والعبي مع   عطف  ثم  1  ثم أشار

  ذاك
  خيال المائة  إحالة إشارية قبلية  الذي  1  الذي

  كرة القدم  عطف  الواو  1  وعيدان
    وصل زمني  حيث  1  حيث

  السبابة  إحالة إشارية قبلية  التي  1  بسبابته التي
    عكسيوصل   لكن  1  لكن ومعي
  أم شاكرين  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  أمها تبكي

  فدخلت  عطف  الواو  1  وقرر
  اللحظة  إحالة إشارية بعدية  تلك  1  تلك اللحظة
في هذا 
  األمر

  األمر  إحالة إشارية بعدية  هذا  1

    وصل سببي  الالم  1  لكي يجد
  توفيق  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  له مكاناً
  توفيق, توسط  إحالة ضميرية قبلية,عطف   الهاء,الفاء   2  فأعطاه
  فأعطاه  عطف  الواو  1  ونجح
  نجح  عطف  ثم  1  ثم قفز
  قفز  عطف  الواو  1  ونظر

  ونظر إلى  عطف  الفاء  1  فارتبكت
  توفيق  الهاء  الهاء  1  أنفاسه

وارتجف 
  قلبه

  توفيق, ارتبكت  إحالة ضميرية قبلية, عطف  الهاء, الواو  2

  توفيق  ضميرية قبليةإحالة   الهاء  1  سأله
  الزهور  عطف  الواو  1  والنباتات
  راح يوم  عطف  الواو  1  وجاء يوم
ووقف 
  توفيق

  جاء يوم  عطف  الواو  1

  إن نفذ  عطف  الواو  1  وأن شاكرين
    مقارنة  كثيراً  1  كثيراً

  تخاف كثيراً  عطف  الواو  1  ولم يكن
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  فدعته  عطف  الواو  1  ووقفت
  توفيق  قبليةإحالة ضميرية   الهاء  1  أمامه

  ووقفت  عطف  ثم  1  ثم أشعلت
  ثم أشعلت  عطف  الواو  1  وتريته
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  بيدها
  فتشبث  عطف  الواو  1  وأطفأ

  أطفأ  عطف  ثم  1  ثم سحبها
+ الواو  2  وضمها

  الهاء
  الشمعة+ سحبها  إحالة ضميرية قبلية, عطف

  وضمها إليه  عطف  الواو  1  ووجدت
  الحلم  إحالة إشارية بعدية  هذا  1  هذا الحلم
  من حلم الحفلة  مقارنة  أكثر  1  الحلم أكثر

وأشد واقعية من حلم   مقارنة, عطف  أقل+ الواو  2  وأقل ترويعاً
  البستان

  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  من رأسها
  نفضت  عطف  الواو  1  ونفضت
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  يديها

  نفضت يديها  عطف  الواو  1  وهرولت
  مالئكة  إحالة ضميرية قبلية  الهاء  1  عينيها
, الواو  3  وألنه

  الهاء, الالم
  توفيق, توفيق  إحالة ضميرية قبلية, وصل سببي, عطف 

  لم تفرح لذلك  وصل سببي  الالم  1  لذلك
  اغتمت  عطف  بل  1  بل اغتمت
  لذلك  عطف  الواو  1  وشعرت

فإن شاكرين 
  التي

  شاكرين  إحالة إشارية قبلية, عطف   التي, الفاء  2

  هنية  عطف  الواو  1  هنية وبلقيس
    وصل سببي  الالم  1  لكي

في رواح 
  ومجيء

  رواح  عطف  الواو  1

  بين الباب  عطف  الواو  1  والباب
الذي ال 
  يصل

  هو  الذي  الذي  1

ثم تعاود 
  مالئكة

  فتفز المالئكة  عطف  ثم  1
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  )2(الملحق 
  الوارد في النص الحذفبيان 

  العنصر المفترض  نوع العنصر  أدوات االتساق النحوي  الجملة
  توفيق  حذف  (  )يتمنى   كان توفيق يتمنى

  تلك اللحظات  حذف  (  )تنتهي   ال تنتهي
يصعد إلى السطح لعل 

  مالئكة تصعد إليه
  (  )يصعد 
  (  )تصعد  

  توفيق  حذف
  مالئكة

قلب توفيق  حذف  (  )ويصير   ونصير ماء  
  رأس توفيق  حذف  (  )ويصير   ويصير هواء
  مالئكة  حذف  (  )وهجت   غابات مالئكة

  أمه  حذف  (  )وقالت   وقالت له
  توفيق  حذف  يقرأ(  )فراح   فراح يقرأ
  توفيق  حذف  (  )يغني   ويغني

  ناي أخت مالئكة  حذف  الباب(  ) طرقت   طرقت الباب
  ناي  حذف  (  )دخلت   ثم دخلت وقت العصر

  ناي  حذف  (  )وظلت   وظلت تمشي
  هنية  حذف  (  )راحت تئن   وراحت تئن
  الروماتيز  حذف  (  )يقتلني   سوف يقتلني

  المرآة  حذف  (  )انكسرت   انكسرت من زمان
  يحيى  حذف  (  )أخرج   ثم أخرج لسانه

وتمتم بأصوات غير 
  مفهومة

  يحيى  حذف  (  )تمتم 

  يحيى  حذف  (  )رفع   ثم رفع المرآة
  يحيى، يحيى  حذف  (  )وتثاءب  (  )نظر   نظر إليها وتثاءب

  أبوهن  حذف  (  )قال  قال ذات يوم
  توفيق  حذف  (  )قالت   قالت من سافر إذن؟

  توفيق  حذف  (  )قال   قال صالح
  ناي  حذف  (  )قالت   قالت وأين هو اآلن؟
  توفيق  حذف  (  )قال   قال في الدنمارك
  هال  حذف  (  )مألت   ومألت لنا هذا
  (  )فرفض   فرفض وقال

  (  )وقال 
  حذف
  حذف

  أبو مالئكة، أبو مالئكة
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  عين الماء  حذف  (  )تشفي   تشفي األطفال
  ناي  حذف  (  )تحمل   وهي تحمل بيدها
  طائع األرض  حذف  (  )يتحول   ويتحول من غصن

  يحيى  حذف  (  )سمع   وسمع بلقيس
  يحيى  حذف  )  (ينظر   ينظر إلى هنية

  الوقت  حذف  )  ( كان   إن الوقت كان خريفاً
  بلقيس  حذف  (  )فصعدت   فصعدت إليه

  بلقيس  حذف  أفطرت  أفطرت على ماء
  بلقيس  حذف  (  )تلت   تلت سورة مريم
  هنية  حذف  (  )كانت   التي كانت أول

  هنية  حذف  (  )تدور   تدور به
    حذف بلقيس  (  )تسرح   وهي تسرح بنظرها
كانت تعيد وتزيد 

  وتنتهي
  (  )كانت 
  (  )تعيد  
  ) ( تزيد 
  (  )تنتهي 

  حذف
  حذف
  حذف
  حذف

  بلقيس
  بلقيس
  بلقيس
  بلقيس

تمشي به وتوفيق 
  لوحدهما

  و (  )تمشي 
  توفيق (  )

  حذف
  حذف

  مالئكة
  يمشي

  يصبح  حذف  الفتى توفيق (  )و   فيصبح البستان موحشًا
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  )3(الملحق 
  بيان االستبدال الوارد في النص 

  

  المستبدل منه  الرابط نوع  العنصر المستبدل  عدد الروابط  الجملة
  آواخر  استبدال  نهاية  1  نهاية القرن العشرين

العصر الذي يقع بين 
  أعوام

  تسنوات المنيفس  استبدال  أعوام  1

إذا قضت واحدةً منهما 
  في رحم ُأمها

ولدت األخرى   استبدال  واحدةً  1
  نصف منقولية

  وينتعش  استبدال  ينتشي  1  فينتشي ساكن الجون
  جواهر  استبدال  ذهب  1  ذهب

  السمراء  استبدال  السوداء  1  السوداء
  صخَب  استبدال  ضجيج  1  ضجيج

وينطلق ديك هراي 
  حسن الصوت يصول

  ويجول  استبدال  يصول  1
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  )4(الملحق 
  الوارد في النص الربط في المستوى المعجميبيان 

أدوات التماسك   عدد الروابط  الجملة
  المعجمي

العنصر المقترض   نوع الرابط
  المحال

  نهاية  ترادف  أواخر  1  أواخر
  القرن  ترادف  عصر  1  عصر
  العصر  تكرير  العصر  1  العصر
  أيام  جزء من كل  ليالي  1  ليالي
  ليالي  تكرير  ليلة  1  ليلة

  األرض  تكرير  أرض  1  أرض
  أرض  تكرير  أرض  1  أرض
  أيام  تكرير  اليوم  1  اليوم
  أيام  تكرير  اليوم 1  اليوم
  ابتسام  تكرير  ابتسام  1  ابتسام
  باسم  تكرير  اسم  1  اسم
  ماتت  تكرير  موت  1 موت
  كانونية  تكرير  كانوني  1  كانوني

  النوراني  تكرير  نور  1  نور الصباح
  نام  تكرير  نوما  1  نوما
  اليوم  تكرير  يوم  1  يوم
  ليالي  تكرير  ليلة  1  ليلة

  بلقيس  تكرير  بلقيس  1  بلقيس
  هنية  تكرير  هنية  1  هنية

  ضرة بلقيس  تكرير  ضرة بلقيس  1  ضرة بلقيس
  لم تكن  تكرير  لم تكن  1  لم تكن

  يوم زكريا  تكرير  يوم زكريا  1  يوم زكريا
  يا مرآة الجدار  تكرير  يا مرآة الجدار  1  يا مرآة الجدار
  ساكن الجول  تكرير  ساكن الجول  1  ساكن الجول

  يوم  تكرير  اليوم  1  اليوم
  أحمر  مطابقة/ تضاد   أبيض  1  أبيض
  مرآة  تكرير  مرآة  1  مرآة
  الماء  تكرير  الماء  1  الماء
  ينتعش  ترادف  ينتشي  1  ينتشي
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  صغيرة  تكرير  صغيرة 1  صغيرة
  اليوم  تكرير  يوميا  1  يوميا
  صاعد  تضاد  نازل  1  نازل
  أجيال  تكرير  أجيال  1  أجيال
  تذهب  تضاد  تجيء  1  تجيء

  السوداء  ترادف  السمراء  1  السمراء
  البلورة السمراء  تكرير  البلورة السمراء  1  البلورة السمراء

  الهواء  تكرير  الهواء  1  الهواء
  الهواء  تكرير  الهواء  1  الهواء
  الحظ  تكرير  الحظ  1  الحظ

  في الحظ  تكرير  في الحظ  1  في الحظ
  دجاجات  تكرير  دجاجاتهن  1  دجاجاتهن
  في الحظ  تكرير  في الحظ  1  في الحظ
  عيون  تكرير  عيون  1  عيون
  اليوم  تكرير  اليوم  1  اليوم

  كل يوم  تكرير  كل يوم  1  كل يوم
  الحظ  تكرير  الحظ  1  الحظ
  جميلة  تكرير  جميلة  1  جميلة

  جميلة  تكرير  الجميالت  1  الجميالت
  عيون  تكرير  عيون  1  عيون

  الصباح  تكرير  الصباحي  1  الصباحي
  أغاني  تكرير  أغاني  1  أغاني
  يولد  تكرير  يولد  1  يولد
  أعوام  تكرير  أعوام  1  أعوام
  يولد  تكرير  يولد  1  يولد
  أعوام  تكرير  أعوام  1  أعوام
  يولد  تكرير  يولد  1  يولد

  يولد  تكرير  والدته  1  والدته
  سنوات  تكرير  سنوات  1  سنوات
  اليوم  تكرير  اليوم  1  اليوم
  اليوم  تكرير  اليوم  1  اليوم
  اليوم  تكرير  اليوم  1  اليوم

  فطورها الصباحي  تكرير  فطورها الصباحي  1  فطورها الصباحي
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  بلقيس  تكرير  بلقيس  1  بلقيس
  مثلث  تكرير  مثلثات  1  مثلثات
  مرة  تكرير  مرة  1  مرة
  الذهب  تكرير  ذهب  1  ذهب
  قرطًا  تكرير  قيراطًا  1  قيراطًا
  الذهب  تكرير  ذهب  1  ذهب
  اليوم  تكرير  يوم  1  يوم

  األحمر  تكرير  األحمر  1  األحمر
  اليوم  تكرير  األيام  1  األيام
  بنورة  تكرير  بنورة  1  بنورة
  المرأة  تكرير  المرآة  1  المرآة

  هنية ضرة بلقيس  تكرير  هنية ضرة بلقيس  1  هنية ضرة بلقيس
  األرض  تكرير  األرض  1  األرض
  المرآة  تكرير  المرآة  1  المرآة
  المرآة  تكرير  المرآة  1  المرآة
  يحيى  تكرير  يحيى  1  يحيى
  المرآة  تكرير  المرآة  1  المرآة
  ضحك  ترادف  كركر  1  كركر
  نظرت  تكرير  تنظر  1  تنظر
  تنظر  تكرير  النظر  1  النظر

  ضحك  تكرير  الضحك  1  الضحك
  يسعل  تكرير  السعال  1  السعال
  قالت  تكرير  قالت  1  قالت
  له  تكرير  له  1  له

  ما بك  تكرير  ما بك  1  ما بك
  الحديقة  تكرير  الحديقة  1  الحديقة
  يحيى  تكرير  يحيى  1  يحيى

  توفيق منصور  تكرير  توفيق منصور  1  توفيق منصور
  أين هنية  تكرير  أين هنية  1  أين هنية
  فقالت  تكرير  فقالت  1  فقالت
  له  تكرير  له  1  له
  أمه  تكرير  أمه  1  أمه
  هنية  تكرير  هنية  1  هنية
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  دجاجات  تكرير  دجاجات  1  دجاجات
  هنية  تكرير  هنية  1  هنية

  عجين الخبز  تكرير  عجين الخبز  1  عجين الخبز
  إخوته  تكرير  إخوته  1  إخوته

صالح وفالح 
  ونجاح

صالح وفالح   تكرير  صالح وفالح  1
  ونجاح

  السطح  تكرير  السطح  1  السطح
  مالئكته  تكرير  مالئكته  1  مالئكته
  يصعد  تكرير  تصعد  1  تصعد
  إليه  تكرير  إليه  1  إليه

  مالبس  تكرير  مالبس  1  مالبس
  ينظر  ترادف  يبصر  1  يبصر
  بيضاء  تكرير  بيضاء  1  بيضاء
  الحديقة  تكرير  الحديقة  1  الحديقة
  توفيق  تكرير  توفيق  1  توفيق
  يصير  تكرير  ويصير  1  ويصير
  صخب  تضاد  صمت  1  صمت
  الحديقة  تكرير  الحديقة  1  الحديقة
  ينتقل  تكرير  ينتقل  1  ينتقل
  الكون  تكرير  الكون  1  الكون
  إلى  تكرير  إلى  1  إلى

  السطح  تكرير  السطح  1  السطح
  يصير  تكرير  يصير  1  يصير
  بأكمله  تكرير  بأكمله  1  بأكمله

  إلى الحديقة  تكرير  إلى الحديقة  1  إلى الحديقة
  مالئكة  تكرير  مالئكة  1  مالئكة
  حل  تكرير  محل  1  محل

  الصمت  تكرير  الصمت  1  الصمت
  صخب  ترادف  ضجيج  1  ضجيج
  الخبز  تكرير  الخبز  1  الخبز

  أيا جارة  تكرير  جارةأيا   1  أيا جارة
  مالئكة  تكرير  مالئكة  1  مالئكة
  الخبز  تكرير  للخبز  1  للخبز
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  تمشي  تكرير  تمشي  1  تمشي
  تمشي  تكرير  وتمشي  1  وتمشي
  يحيى  تكرير  يحيى  1  يحيى
  بلقيس  تكرير  بلقيس  1  بلقيس
  سنوات  تكرير  سنوات  1  سنوات
  هنية  تكرير  هنية  1  هنية
  قالت  تكرير  قالت  1  قالت
  ناي  تكرير  ناي  1  ناي
  هنية  تكرير  هنية  1  هنية

  أال زالت  تكرير  أال زالت  1  أال زالت
  ناي  تكرير  ناي  1  ناي
  يحيى  تكرير  يحيى  1  يحيى
  ناي  تكرير  ناي  1  ناي
  يحيى  تكرير  يحيى  1  يحيى
  قالت  تكرير  قالت  1  قالت
  بلقيس  تكرير  بلقيس  1  بلقيس
  المرآة  تكرير  المرآة  1  المرآة

  انكسرت  تكرير  انكسرت  1  انكسرت
  يحيى  تكرير  يحيى  1  يحيى
  األصوت  تكرير  صوت  1  صوت
  الهواء  تكرير  للهواء  1  للهواء
  صوت  تكرير  أصوات  1  أصوات
  قالت  تكرير  قالت  1  قالت
  ناي  تكرير  ناي  1  ناي
  ماء  تكرير  ماء  1  ماء

  عين ماء  تكرير  عين ماء  1  عين ماء
  فقالت بلقيس  تكرير  بلقيسفقالت   1  فقالت بلقيس

  مغثونة  تكرير  مغثونة  1  مغثونة
  يقولون تكرير  يقولون  1  يقولون
  يحيى تكرير  يحيى  1  يحيى
  المرآة تكرير  المرآة  1  المرآة
  أخرس تكرير  الخرس  1  الخرس
  عيناه تكرير  عيناه  1  عيناه
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  ينظر تكرير  ينظر  1  ينظر يحيى
  ينظر تكرير  ينظر  1  وينظر يحيى

  ناي تكرير  ناي  1  ناي
  الخبر تكرير  الخبر  1  الخبر
  األسود تكرير  األسود  1  األسود
  ناير تكرير  ناير  1  ناير
  بلقيس تكرير  بلقيس  1  بلقيس
  يحيى تكرير  يحيى  1  يحيى
  قالت تكرير  قالت  1  قالت
  التفت تكرير  التفت  1  التفت
  إلى تكرير  إلى  1  إلى

  األخضر تكرير  األخضر  1  األخضر
  األسود  تضاد  األخضر  1  األخضر
  شجرة  تكرير  شجرة  1  شجرة
  األطفال  تكرير  األطفال  1  األطفال

  هابي بيرت داي  تكرير  هابي بيرت داي  1  هابي بيرت
  تويو  تكرير  تويو    داي تويو
  كيكة  تكرير  الكيكة  1  الكيكة
  األطفال  تكرير  األطفال  1  األطفال
  األطفال  تكرير  األطفال  1  األطفال
  ينظر تكرير  ينظر  1  ينظر
  يحيى تكرير  يحيى  1  يحيى
  المرآة  تكرير  المرآة  1  المرآة
  بين تكرير  بين  1  بين

  دالية العنب تكرير  دالية العنب  1  دالية العنب
  ناي تكرير  ناي  1  ناي

  العمالقة تكرير  العمالقة  1  العمالقة
  على تكرير  على  1  على
  سعد  تضاد  نحسن  1  نحسن
  األسماء  تكرير  األسماء  1  األسماء
  الناس  ترادف  العوام  1  العوام
  القوم  تكرير  القوم  1  القوم

  آخرون  تكرير  اآلخرين  1  اآلخرين
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  األسماء تكرير  أسماء  1  أسماء
  سعادة تكرير  سعادات  1  سعادات

  بين تكرير  بين  1  بين
  قبل تكرير  قبل  1  قبل

  فيداولها تكرير  تداولتها  1  تداولتها
  األلسن تكرير  األلسن  1  األلسن
  يبتكرها تكرير  يبتكرون  1  يبتكرون
  أسماء تكرير  سمي  1  سمي
  سكرا  تضاد  مرا  1  مرا
  كل  تكرير  كل  1  كل

  توفيق تكرير  توفيق  2  توفيق
صالح وفالح 

  ونجاح
صالح وفالح   1

  ونجاح
صالح وفالح  تكرير

  ونجاح
  الماليين  تكرير  الماليين  1  الماليين

  إلى  تكرير  إلى  1  إلى
  من  تكرير  من  1  من
  عن  تكرير  عن  1  عن
  بلدان  تكرير  بالد  1  بالد
  قبل  تكرير  قبل  1  قبل
  النوم  تكرير  يوم  1  يوم

  عين ماء  تكرير  عين ماء  1  عين ماء
  الخرس  تكرير  الخرس  1  الخرس
  يوم  تكرير  اليوم  1  اليوم
  أعوام  تكرير  عام  1  عام
  منذ  تكرير  منذ  1  منذ
  اليوم  تكرير  اليوم  1  اليوم
  اهللا  تكرير  اهللا  1  اهللا
  اليوم  تكرير  يوم  1  يوم

  زكريا  تكرير  زكريا  1  زكريا
  عام  تكرير  أعوام  1  أعوام

  صينية زكريا  تكرير  صينية زكريا  1  صينية زكريا
  توفيق  تكرير  توفيق  1  توفيق

  ورق العنب  تكرير  ورق العنب  1  ورق العنب
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  الخبز  تكرير  الخبز  1  الخبز
  الصينية  تكرير  الصينية  1  الصينية

  ورق الياس  تكرير  ورق الياس  1  ورق الياس
  يحيى  تكرير  يحيى  1  يحيى
  حدثت  تكرير  تحدث  1  تحدث
  عيناه  تكرير  عينية  1  عينية

  طائع األرض  تكرير  طائع األرض  1  طائع األرض
  الماء  تكرير  الماء  1  الماء
  الياس  تكرير  الياس  1  الياس

  روماتيزمها  تكرير  روماتيزمها  1  روماتيزمها
  زجاجات  تكرير  الزجاج  1  الزجاج

  أركان الحديقة  تكرير  أركان الحديقة  1  أركان الحديقة
  خيال المائة  تكرير  خيال المائة  1  خيال المائة

  اليوم  تكرير  اليوم  1  اليوم
  الخبز  تكرير  الخبز  1  الخبز
  الخبز  تكرير  خبز  1  خبز
  اهللا  تكرير  اهللا  1  اهللا

  يحيى  تكرير  يحيى  1  يحيى
  يوم زكريا  تكرير  يوم زكريا  1  يوم زكريا

  ثم جاءها المخاض  تكرير  ثم جاءها المخاض  1  ثم جاء المخاض
  كانون  تكرير  كانونية  1  كانونية
  أعوام  تكرير  عام  1  عام
  شديد  تكرير  شدة  1  شدة

  ولدته  تكرير  وولدته  1  وولدته
  اليوم  تكرير  بيوم  1  بيوم
  كرب  تكرير  كرية  1  كرية
  ثم  تكرير  ثم  1  ثم
  إلى  تكرير  إلى  1  إلى
  على  تكرير  على  1  على
  بعد  تكرير  بعد  1  بعد

  أخرس  تكرير  خرس  1  خرس
  عام  تكرير  أعوام  1  أعوام
  الخامسة  تكرير  خمسة  1  خمسة
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  في  تكرير  في  1  في
  اليوم  تكرير  اليوم  1  اليوم
  اليوم  تكرير  لليوم  1  لليوم
  الذي  تكرير  الذي  1  الذي
  الياس  تكرير  الياس  1  الياس

  عين ماء  تكرير  عين ماء  1  عين ماء
  علي  تكرير  علي  1  علي

  جامع برثا  تكرير  جامع برثا  1  جامع برثا
  صعدت  تكرير  صعدت  1  صعدت
  عنقودا  تكرير  عنقودا  1  عنقودا
  العنب  تكرير  العنب  1  العنب

  صينية زكريا  تكرير  صينية زكريا  1  صينية زكريا
  عنقودا  تكرير  العنقود  1  العنقود
  كثيرة  ترادف  هائلة  1  هائلة

  عمالقة  تكرير  عمالقة  1  عمالقة
  األخضر  تكرير  األخضر  1  األخضر
  كبير  تضاد  صغير  1  صغير
  أغصان  تكرير  غصن  1  غصن
  الصعود  تضاد  هبط  1  هبط
  الصعود  تكرير  تصعد  1  تصعد
  العنب  تكرير  عنب  1  عنب
  األخضر  تكرير  أخضر  1  أخضر

  األغصان  تكرير  األغصان  1  االغصان
  وصعدت  تكرير  وصعدت  1  وصعدت

  الماء  تكرير  ماء  1  ماء
  خبزت  تكرير  خبز  1  خبز
  اهللا  تكرير  اهللا  1  اهللا

  الخرس  تكرير  الخرس  1  الخرس
  كلما  تكرير  كلما  1  كلما
  انفكت  تكرير  انفكت  1  انفكت
  يفيد  تكرير  يفيد  1  يفيد
  تزيد  تكرير  تزيد  1  تزيد
  بيت  تكرير  بيتنا  1  بيتنا



169 

 

  طبق  تكرير  طبق  1  طبق
  كانت  تكرير  كانت  1  كانت
  مالئكة  تكرير  مالئكة  1  مالئكة
  كل يوم  تكرير  كل يوم  1  كل يوم

  ثم  تكرير  ثم  1  ثم
  كانت  تكرير  كان  1  كان

  توثيق  تكرير  توفيق  1  توفيق
  نافذتها  تكرير  نافذتها  1  نافذتها
  قال  تكرير  قال  1  قال

  والدتها  تكرير  والدها  1  والدها
  يوم  تكرير  يوم  1  يوم

  المجنون  تكرير  المجنون  1  المجنون
  المجنون  تكرير  جنونًا  1  جنونًا
  نهاية  تكرير  نهاية  1  نهاية
  مالئكة  تكرير  مالئكة  1  مالئكة
  تنظر  تكرير  تنظر  1  تنظر
  توفيق  تكرير  توفيق  1  توفيق

  سيارة الخط  تكرير  سيارة الخط  1  سيارة الخط
  تنتظر  تكرير  تنتظر  1  تنتظر
  يوم  تكرير  يوم  1  يوم

  القطة  تكرير  القطة  1  القطة
  القطة  تكرير  القطط  1  القطط
  لم  تكرير  لم  1  ولم

  مالئكة  تكرير  مالئكة  1  مالئكة
  يوم  تكرير  يوم  1  يوم
  يوم  تكرير  األيام  1  األيام
  كالما  تكرير  كالماً  1  كالماً
  ولم تفهم  مطابقة  تفهم  1  تفهم

  تسمع  مطابقة  لم تسمع  1  لم تسمع
  الفتى المجنون  تكرير  الفتى المجنون  1  الفتى المجنون

  كما  تكرير  كما  1  كما
  هي  تكرير  هي  1  هي
  تراه  تكرير  رآها  1  رآها
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  كالما  تكرير  كالماً  1  كالماً
  فتور  تضاد  بوله  1  ينظر بوله

  كان  تكرير  كان  1  كان
  ينظر  تكرير  ينظر  1  ينظر
  يبتسم  تكرير  يبتسم  1  يبتسم
  لم يقله  مطابقة  يقول  1  يقول

  استمعت  مطابقة  لم يسمع  1  لم يسمع
  منه  تكرير  منه  1  منه
  منه  تكرير  منه  1  كالماً
  قال لها  تكرير  قال لها  1  قال لها
  ذات يوم  تكرير  ذات يوم  1  ذات يوم

  الجواهر  جزء من كل  لؤلؤ  1  لؤلؤ
  جادا  تكرير  جديا  1  جدياً

  الجنون  وتكرير  الجنون  1  الجنون
  قط  تكرير  قط  1  قط

  كل يوم  تكرير  كل يوم  1  كل يوم
  حول  تكرير  حول  1  حول

  تنام  ترادف  تغمض عينيها  1  تغمض عينيها
  عينية  تكرير  عينيها  1  عينيها
  يسيرون  ترادف  يمرون  1  يمرون
  الوحيدة  تكرير  الواحد  1  الواحد
  ينظر  تكرير  ناظرا  1  ناظرا
  مبتهج  ترادف  مبتسما  1  مبتسما
  للرقص  تكرير  الرقصة  1  الرقصة
  مبتسما  تكرير  ابتسامة  1  ابتسامة
  الليل  تكرير  ليلة  1  ليلة

  الرقص  تكرير  للرقص  1  للرقص
  ليلة  تكرير  وليلة  1  وليلة

  فتاة أخرى  تكرير  فتاة أخرى  1  فتاة أخرى
  ليلة  تكرير  وليلة  1  وليلة
  يوم  تكرير  يوما  1  يوما
  بلقيس  تكرير  بلقيس  1  بلقيس
  توفيق  تكرير  توفيق  1  توفيق
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  أن  تكرير  أن  1  أن
  من  تكرير  من  1  من

  أصبحت  تكرير  يصبح  1  يصبح
  يصبح  تكرير  أصبح  1  أصبح
  حفل  تكرير  حفل  1  حفل

  تحلم  تكرير  أحالمها  1  أحالمها
  طريق  تكرير  طريق  1  طريق
  طريق  تكرير  الطريق  1  الطريق
  ليلة  تكرير  الليل  1  الليل

  ساقية  تكرير  الساقية  1  الساقية
  اليسرى  تضاد  اليمنى  1  اليمنى
  صفة  تكرير  ضفتها  1  ضفتها
  الساقية  تكرير  الساقية  1  الساقية
  الليلة  تكرير  واحدة  1  واحدة
  يديها  تكرير  يدها  1  يدها
  يدها  تكرير  بيديه  1  بيديه

  الليلة الثالثة  تكرير  الثالثةالليلة   1  الليلة الثالثة
  الليلة الرابعة  تكرير  الليلة الرابعة  1  والرابعة

  الليلة الخامسة  تكرير  الليلة الخامسة  1  الليلة الخامسة
  تفاحة  تكرير  التفاحة  1  التفاحة
  الظلمة  تضام  الليل  1  الليل

  بستان  تكرير  البستان  1  البستان
  المكان  تكرير  مكان  1  مكان
  ساقية  تكرير  الساقية  1  الساقية
  نومها  تكرير  النوم  1  النوم

  خائفة  ترادف  مذعورة  1  مذعورة
  اليوم  تكرير  اليوم  1 اليوم
  الذي  تكرير  الذي  1  الذي
  اليوم  تكرير  اليوم  1  اليوم
  بلقيس  تكرير  بلقيس  1  بلقيس
  بيتها  تكرير  بيتها  1  بيتها

  سيارة الخط  تكرير  سيارة الخط  1  سيارة الخط
  هذا  تكرير  هذا  1  هذا
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  كانت  تكرير  كانت  1  كانت
  نفسها  تكرير  نفسها  1  نفسها
  المتجر  تكرير  المتجر  1  المتجر
  توقفت  تكرير  توفيق  1  توفيق
  الذهب  تكرير  المذهب  1  المذهب
  الدائرة  تكرير  دائري  1  دائري
  تنظر  تكرير  تنظر  1  تنظر
  تنظر  تكرير  أنه  1  أنه
  أنه  تكرير  به  1  به
  به  تكرير  تنظر إليه  1  إليهتنظر 

  تنظر إليه  تكرير  ينتظرها  1  ينتظرها
  تنظر إليه  تكرير  النظر إليه  1  النظر إليه
  واجهة  تكرير  الواجهة  1  الواجهة
  يدها  تكرير  يدها  1  يدها

  ذلك اليوم  تكرير  ذلك اليوم  1  ذلك اليوم
  الذي  تكرير  الذي  1  الذي
  إليه  تكرير  إليه  1  إليه

  المذهب  تكرير  المذهب  1  المذهب
  النظر إليه  تكرير  النظر إليه  1  النظر إليه
  يدعوها  تكرير  يدعوها  1  يدعوها
  هذه  تكرير  هذه  1  هذه

  السعيدة  تكرير  السعيدة  1  السعيدة
  ذلك اليوم  تكرير  ذلك اليوم  1  ذلك اليوم
  السعيدة  تكرير  سعيدة  1  سعيدة
  المتجر  تكرير  المتجر  1  المتجر

  النظر إليه  تكرير  النظر إلى  1  النظر إلى
  النظر إلى  تكرير  نظرة  1  نظرة
  إليها  تكرير  إليها  1  إليها
  ينظر  تكرير  ينظر  1  ينظر

  الماعون  تكرير  الماعون  1  الماعون
  قال  تكرير  قال  1  قال

  الماعون  تكرير  ماعون  1  ماعون
  لكي  تكرير  لكي  1  لكي
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  تمد يدها  تكرير  تمد يدها  1  تمد يدها
  البائع  تكرير  البئع  1  البائع

  نظر إليها  تكرير  ينظر إليه  1  ينظر إليه
  سعر  تكرير  السعر  1  السعر
  البائع  تكرير  البائع  1  البائع
  الباب  تكرير  الباب  1  الباب

  الواجهة  تكرير  الواجهة  1  الواجهة
  تلك  تكرير  تلك  1  تلك
  التي  تكرير  التي  1  التي

منفضة للسكائر   1  منفضة للسكائر أمام
  أمام

  منفضة للسكائر أمام  تكرير

  الباب  تكرير  الباب  1  الباب
  أنه  تكرير  أنه  1  أنه
  أنها  تكرير  أنها  1  أنها

  البساتين  تضام  العشب  1  العشب
  الواجهة  تكرير  جهة  1  جهة

  المبلل  ترادف  رطوبة  1  رطوبة
  بيوت  تكرير  بيوت  1  بيوت

  بخار الماء  تكرير  بخار الماء  1  بخار الماء
  البيوت  تكرير  بيت  1  بيت

  الزجاج  تكرير  بيت زجاجي  1  بيت زجاجي
السرخس والصبار 

  واللبالب
السرخس والصبار   1

  واللبالب
  البساتين  تضام

  البط  جزء من الكل  قدم البط  1  قدم البط
  الفيل  جزء من الكل  أذن الفيل  1  أذن الفيل

  الطير  جزء من الكل  لسان الطير  1  لسان الطير
  النمر  جزء من الكل  جلد النمر  1  جلد النمر
  القط  جزء من الكل  مخلب القط  1  مخلب القط
  الديك  جزء من الكل  عرف الديك  1  عرف الديك
  الطفل  جزء من الكل  دمعة الطفل  1  دمعة الطفل

العطرة والقرنفل 
  والجوري

  العطرة  1
  والقرنفل والجوري

  البساتين  جزء من الكل
  البساتين
  البساتين
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  ساعة  جزء من الكل  دقائق  1  دقائق
  تمشي  تكرير  المشي  1  المشي

  بيت زجاجي  تكرير  البيوت الزجاجية  1  البيوت الزجاجية
  السوداء الوحيدة  تكرير  األسود الوحيد  1  األسود الوحيد

  سعيدة  تكرير  سعيدة  1  سعيدة
  ضحكت  تكرير  ضحكت  1  ضحكت
  سعيدة  تكرير  سعادتها  1  سعادتها
  شرها  تضاد  خير  1  خير

  بيت  تكرير  البيوت  1  البيوت
  خارجها  تضاد  داخل  1  داخل
  المبلل  تكرير  ابتل  1  ابتل
  تنورتها  جزء من كل  ذيلها  1  ذيلها
  البيوت  تكرير  البيت  1  البيت
  نفسها  تكرير  نفسها  1  نفسها
  حذاءها  تكرير  حذاءها  1  حذاءها
  ترادف  طين  وحل  1  وحل

  الموحل  تكرير  الموحل  1  الموحل
  خارجة  تضاد  دخلت  1  دخلت
  بلقيس  جزء من كل  قدمها  1  قدمها

  تنظر إليه  تكرير  تنظر إلى  1  تنظر إلى
  بلقيس  جزء من كل  أصابعها  1  أصابعها
  حذاءها  تكرير  الحذاء  1  الحذاء
  المشي  تكرير  يمشي  1  يمشي

  منصور  تكرير  منصور  1  منصور
  يحيى  تكرير  يحيى  1  يحيى
  نفسها  تكرير  بنفسها  1  بنفسها
  األخيرة  تكرير  آخر  1  آخر

  تمشي  تكرير  تمشين  1  تمشين
  المشاتل  تكرير  المشاتل  1  المشاتل
  حافياً  تضاد  انتعل  1  انتعل
  نصفين  تكرير  نصف  1  نصف
  مرآة  تكرير  مرآة  1  مرآة

  انكسرت  تكرير  مكسورة  1  مكسورة
  الماء  تكرير  ماء  1  ماء

  نصف  تكرير  نصف  1  نصف
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  إلىينظر   تكرير  نظرة  1  نظرة
  الحديقة  جزء من كل  أشجارها  1  أشجارها
  أمام  تضاد  خلف  1  خلف

  الحديقة  تكرير  الحديقة  1  الحديقة
  البيت  تكرير  لبيت الفنان  1  لبيت الفنان

  الجديقة  جزء من كل  السياج  1  السياج
  مرآة مكسورة  تكرير  المرآة المكسورة  1  المرآة المكسورة

  المرآة  تكرير  للمرآة  1  للمرآة
  سأعد  تكرير  عد  1  عد

  الواحد  تكرير  الواحد  1  الواحد
  بكى  تكرير  يبكي  1  يبكي
  نظرة  تكرير  فنظر  1  فنظر
  قال  تكرير  قال  1  قال

  ضحكت  تضاد  يضحك  1  يضحك
  يبكي  تكرير  يضحك  1  يضحك
  جميل  تكرير  جميل  1  جميل
  المرآة  تكرير  المرآة  1  المرآة
  نفسه  تكرير  نفسه  1  نفسه
  يديه  تكرير  يديه  1  يديه
  أمه  تكرير  أمه  1  أمه

  سألفها  تكرير  سألفها  1  سألفها
  قطعة قماش  تكرير  قطعة قماش  1  قطعة قماش

  يبتسم  تكرير  يبتسم  1  يبتسم
  نفسه  تكرير  نفسها  1  نفسها
  سنوات  تكرير  سنوات  1  سنوات
  التي  تكرير  التي  1  التي
  ألفها  تكرير  ألفها  1  ألفها

عد من الواحد إلى 
  المائة

عد من الواحد إلى   1
  المائة

سأعد من الواحد   تكرير
  إلى المائة

  بلقيس  جزء من كل  بسطت ذراعيها  1  بسطت ذراعيها
  عام  تكرير  عام  1  عام
  بين  تكرير  بين  1  بين

  السوداء  تكرير  األسود  1  األسود
  البيضاء  ادتض  األسود  1  األسود
  عام  تكرير  عام  1  عام
  اليوم  تكرير  يوم  1  يوم

  الحديقة  تكرير  الحديقة  1  الحديقة
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  عيناه  تكرير  عيناه  1  عيناه
  خيال المائة  تكرير  خيال المائة  1  خيال المائة

  لم يكن  تكرير  شاكرين  1  لم يكن
  عمو بابا بالتلفزيون  تكرير  عمو بابا بالتلفزيون  1  عمو بابا بالتلفزيون

  صاح  تكرير  صيحة  1  صيحة
  المقام  تكرير  مقام  1  مقام

  ويبكي  تضاد  أيضحك  1  أيضحك
  الهموم  تكرير  مهموم  1  مهموم
  يندب  تضاد  يشدو  1  يشدو
  بالدمع  تكرير  دمعي  1  دمعي
  المطبخ  تكرير  المطبخ  1  المطبخ
  تبكي  تكرير  تبكي  1  تبكي

  تلك اللحظة  تكرير  تلك اللحظة  1  تلك اللحظة
  لحظة  تكرير  لحظات  1  لحظات
  قريباً  تضاد  متباعدة  1  متباعدة
  التلفزيون  تكرير  التلفزيون  1  التلفزيون

  عبد الملك الفنان  تكرير  عبد الملك الفنان  1  عبد الملك الفنان
  يعمل  تكرير  للعمل  1  للعمل
  توفيق  تكرير  توفيق  1  توفيق
  مشاتل  تكرير  مشتل  1  مشتل

  النباتات الظلية  تكرير  النباتات الظلية  1  النباتات الظلية
  السوداء  تضاد  البيضاء  1  البيضاء
  سندانة  تكرير  سنادين  1  سنادين

  خجلت  تضاد  قال يخجل  1  قال يخجل
  متخيلها  تكرير  تخيل  1  تخيل

  إصبع المخرج  تكرير  اصبع المخرج  1  إصبع المخرج
  جاء  تضاد  راح يوم وجاء يوم  1  راح يوم وجاء يوم

  توفيق  تكرير  توفيق  1  توفيق
  بباب  تكرير  بباب  1  بباب
  مالئكة  تكرير  مالئكة  1  مالئكة
  شمعة  تكرير  شمعة  1  شمعة
  نفطية  تكرير  النفط  1  النفط

  شاكرين  تكرير  شاكرين  1  شاكرين
  أبو مالئكة  تكرير  أبو مالئكة  1  أبو مالئكة

  البيت  تكرير  البيت  1  البيت
  الفنان  تكرير  الفنان  1  الفنان
  مالئكة  تكرير  مالئكة  1  مالئكة
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  دخلت  تكرير  الدخول  1  الدخول
  ووقف  تكرير  ووقفت  1  ووقفت
  أمام  تكرير  أمامه  1  أمامه
  الظالم  تكرير  المظلم  1  المظلم

  عود الكبريت  تكرير  عود الكبريت  1  عود الكبريت
  الشمعة  تكرير  الشمعة  1  الشمعة
  أطفأ  تضاد  أشعلت  1  أشعلت
  عود  تكرير  العود  1  العود
  الحلم  تكرير  حلم  1  حلم

  الخوف  تكرير  تخاف  1  تخاف
  نفضت  تكرير  نفضت  1  نفضت
  مالئكة  تكرير  مالئكة  1  مالئكة
  الحلم  تكرير  الحلم  1  الحلم
  نفضت  تكرير  نفضت  1  نفضت
  يديها  تكرير  يديها  1  يديها
  الماء  تكرير  الماء  1  الماء
  عينيه  تكرير  عينيها  1  عينيها
  اللحظة  تكرير  لحظة  1  لحظة
  السقوط  تكرير  سقط  1  سقط

  تنظر  تكرير  نظرها  1  نظرها
  بذلة  تكرير  بذلة  1  بذلة
  تخاف  ترادف  هالها  1  هالها

  فتى أحالمها  تكرير  فتى أحالمها  1  فتى أحالمها
  وظل يقرأ  تكرير  وظل يقرأ  1  وظل يقرأ

  باب  تكرير  الباب  1  الباب
  الحديقة  تكرير  الحديقة  1  الحديقة
  توفيق  تكرير  توفيق  1  توفيق

  التلفزيون  تكرير  التلفزيون  1  التلفزيون
  يحيى  تكرير  يحيى  1  يحيى
  البيت  تكرير  البيت    البيت
  مجيء  تضاد  رواح  11  رواح
  بعيداً  تكرير  بعيد  1  بعيد

  صاحت  تكرير  صيحة  1  صيحة
  سماعة  تكرير  سمعتها  1  سمعتها

  غرفة المعيشة  تكرير  غرفة المعيشة  1  غرفة المعيشة
  اركض  ترادف  إسراع  1  إسراع
  أركض  تكرير  للركض  1  للركض
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  كان الخطاب طويالً  تكرير  كان الخطاب طويالً  1  كان الخطاب طويالً
  الوصول  تكرير  يصل  1  يصل
  البيت  تكرير  البيت  1  البيت

  نشرة أخبار  تكرير  نشرة أخبار  1  نشرة أخبار
  الساعة العاشرة  تكرير  الساعة العاشرة  1  الساعة العاشرة

  طويالً  تكرير  طويل  1  طويل
  عائداً  ترادف  قادماً  1  قادماً
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Abstract  

Al-Shuboul, Abdullah Khalil. The Linguistic Links in the Novel 
Entitled "Nobou'at Fer'awn" Written by Maysaloun Hadi. Master 
Thesis, Yarmouk University, 2018, (Supervision: Dr. Mustafa Taher 
Al-Hayadrh). 

This study aimed to study the link and correlation in text of novel of 

Maysaloun Hadi "Nobou'at Fer'awn" applied study in the light of 

linguistics text, and show the tools of link in the consistency of text and its 

harmony, within language levels; the compositional grammatical, lexical, 

semantic, and deliberative. This study showed impact of tools of the link 

and correlation in text coherence and its interdependence. The study found 

that the tools of link on the compositional grammatical, lexical, semantic, 

and deliberative levels achieved linkage between parts of the novel text 

"Nobou'at Fer'awn", this make it interconnected, coherent and harmonic 

text. 

 

Key Words: Link, correlation, casting, crochet, text, grammar of sentence. 
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