
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

أ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

ب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

ج 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

د 

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

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

حيليت، مقوما لعثرايت  ةوقلا على ضآلة معرفيت موجه، إين وجدته مد خانــمح :دكتورال
  .اجلسيمة، نعم املشرف ونعم األستاذ

 


