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  :مفهوم االتساق: تمهيد
اشـــتهر هـــذا املصـــطلح وانتشـــر يف حقـــل الدراســـات النصـــية علـــى تنوعهـــا، ودلّـــت عليـــه 
مصطلحات كثرية مثل السـبك والتنضـيد واالنسـجام والتناسـق والتضـام، ومل يتوقّـف االخـتالف 

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

  .فإنه معتمدنا يف هذا البحث
  :في المعجم - 

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

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

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

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

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

ُ
  .ذلك درجة من التنسيق والتنظيم الداخلي امل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  اإلحالة                     الحذف                 االتساق المعجمي
  االستبدال                  الوصل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اإلحالة •

 الحذف •

 التكرار •

 التوازي •

  الربط •
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 )Reference(:لةاإلحا. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  
  
  
  

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

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

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

 Reference اإلحالة

   Textualنصّية  Situationalامية مق

 Cataphoraبعدية   Anaphoraقبلية
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 :اإلحالة النصّية 1-1

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

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

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

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

َ
  يحِ ابِ صَ امل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  كان���� كالمك
  طار ���� كالمك

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

                                                 
 .41، صالسابقاملصدر )(1

 "هي"توجعين

 أعبدها

 أمحيها

 )مرتان(أغمدها

 جرحها

 غدها

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

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

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

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

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

  يف صدر جيتارِ  سنزرعها معاً 
  فهاز وفق سطوح نكبتنا، سنع

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

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

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

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

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

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

�                  

          
  "تضحية/حب"النظر إىل احملبوبة 

تطـــــــــــــــــــور إحـــــــــــــــــــاالت 
  القصيدة  

  "شفاء/سعادة"الكالم معها 

�                  

        
ــــــــع الفلســــــــطيين  اإلشــــــــارة إىل الواق

  "حتدّ /حزن"
، هااستحضـار صـورة اليتـيم الـذي فقـد أبـ ويستمر الشاعر يف إبـراز تضـحياته مـن خـالل

  )1(:حيث يقول .ويلهث وراء أّمه ليستفسر عن حقيقة األوضاع املأساوية اليت يعيشها
 ركضُت إليِك كاأليتاُم،        

 :أسأل حكمة األجداد

 اخلضراءْ  ملاذا ُتسحُب البيارة

 إىل سجن، إىل منفى، إىل ميناءْ 

 وتبقى، رغم رحلتها

 ألمالح واألشواق،ا ورغم روائح

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

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

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

  )هي( تبقى                                      
                                                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 منديال رموش العني سوف ُأخيط من

 وأنقش فوقه شعراً لعينيكِ 

 ..ترتيال وإمساً حني أسقيه فؤاداً ذاب

 ..ميد عرائش األيكِ 

 :والُقَبلِ  لُشَهَداءا من سأكتب مجلة أغلى

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

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

                                                 
 .42،43، صالديوان)(1

 إحـالة بعدية

 عنصر إشاري عنصر إحايل

 3إحالة 2إحالة 1إحالة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :امع ما تبّقى منهجي
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 اإلحاالت النصّية البعديّة اإلحاالت النصّية القبلية

  رقم
 السطر

العنصر 
 اإلشاري

العنصر 
 اإلحالي

 نوعه
  رقم

 الّسطر

العنصر 
 اإلحالي

 العنصر اإلشاري
نوع العنصر 

 اإلحالي

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

 الميناء

مركــــــــــب إســــــــــنادي 
 فعلي

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

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

 ديدان
 جملة فعلية

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

 الفرسان

مركــــــــــب إســــــــــنادي 
 فعلي

     اهرضمير ظ نزرعها أغانينا 76،77

     مقارنة كنخلة أنت 78

     ضمير مستتر انكسرت نخلة 78،79

     ظاهرضمير  ضفائرها نخلة 78،80

     ضمير ظاهر مساربه جيلنا 94

     ضمير ظاهر أعرفها خيول الروم 107

     ضمير ظاهر صكته البرق 110

     ضمير ظاهر أزرعها حدود الشام 113

     مستتر ضمير تطلق قصائد 114

     ضمير مستتر ال يلد بيض النمل 117

     ضمير ظاهر قشرها بيضة األفعى 118،119

     ضمير ظاهر أعرفها خيول الروم 120

     ضمير ظاهر قبلها خيول الروم 120،121

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صر اإلشارّي نالع
 المقامي

العنصر اإلحالّي 
 المستتر

رقم 
 الّسطر

العنصر اإلحالّي 
 الظاهر

رقم 
 الّسطر

  أنا الشاعر
 )محمود درويش(

  
 

 2 .توجعين 2 .أعبدها

  7  .عليّ   3  .أمحيها

  7  .روحي  4  أغمدها

  13  .بييت  8  .أنسى

  24  .صميت  11  .أحاول

  25  .رأيتك  28  .أسأل

  27  .ركضت  34  .أكتب

  43  .حديقيت  35  .أحبّ 

  44  .قليب  35  .أكره

  50  .صدري  36  .أردف

  51  .شفيت  44  .أدق

  67  .فتحت  60  .أقسم

  

  

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

  69  .قلت  61  .أخيط

  69  .ليليت  62  .أنقش

  71  .ليف  65  .سأكتب

  82  .لكّين   113  .أزرعها

  82  .أنا  121  .أعرف

  83  .خذيين   

  86  .إيلّ     

  103  .تريادف    

  104  .أشعاري    

  105  .أسفاري    

  106  .صحت    

  110  .أغنييت    

  116  .حلمي    

 121 .أينّ     

 )المحبوبة( اآلخر

 1 .عيونك 85 .خذيين

  10  .كالمك  86  .أردّ 

  15  .وراءك    

  23  .الّصوت جمهولة    

  24  .رحيلك    

  25  .رأيتك    

  27  .ليكإ    

  43  .تِ كنْ     
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  )المحبوبة( اآلخر

  50  أنتِ     

  54  .أيتامك    

  62  .عينيك    

  103  .محلتك    

  106 .بامسك    

 )الّنحن(اآلخر /األنا

 9 .أنّا 19 نتقن

 9  .كّنا

 9  .اثنني

 14  منزلنا

 14  .عتبتنا

 16  .مرايانا

 18  مللمنا

 20  .معا

 21  .نانكبت

 39  .لنا

 68  .ليالينا

 73  .أغانينا

 94 .جيلنا

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

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

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

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

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

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

 وانكسرت مرايانا

 ألفنيِ  فصار احلزن

 ..ومللمنا شظايا الصوت

 )1( !مل نتقن سوى مرثية الوطنِ 

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

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

                                                 
 .41الديوان، ص)(1

فلسطي
 مرثية الوطن

 كانت

 األرض

 نكبتنا

المحبو 
 بة

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

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

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

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

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

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

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

  .بهمةاملفيه القارئ بدلوه من خالل تأويل العناصر 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .173،138م، ص2004- ه1402



 االتساق  االتساق  االتساق  االتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 73

وقــد ال خيضــع احلــذف إىل قــوانني حنويّــة وال تشــري إليــه معطيــات لغويّــة بقــدر مــا خيضــع 
مل  وهــذا مــا ،يف العقــل وتراتبيــة األشــياء ،عــن الواقــعواملعلومــات الــيت ميتلكهــا املتلّقــي  ،إىل املقــام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ملاذا تسحب البّيارة اخلضراء؟
  إىل سجن إىل منفى على ميناء

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

  .تكثيفا وقّوة على املعىن، و على البنية تسريعا واّتساقا

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

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

  :هذه األماكن يف األمل والوحدة إليها البّيارة، وتشرتك
  
  

  الوطنيف غربة   ←إىل سجن
  عيش يف غربة  ←إىل منفى   

  ترحيل من الوطن  ←إىل ميناء 
  

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

 الشوك رأيُتِك يف جبال

 ًة بال أغنامراعي

 )1( ..مطاَردًة، ويف األطالل

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

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

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

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

                                                 
 .42الّسابق، ص املصدر)(1

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

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

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

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

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

  فبْيُض الّنمل ال يلُد النسور
  ..وبيضة األفعى

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

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

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

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

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

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

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

 وأنسى، بعد حٍني، يف لقاء العني بالعنيِ 

 !ثننيِ ا بأنّا مرة كّنا، وراَء الباب،

 كان أغنيهْ   ..كالُمكِ 

 وكنت ُأحاول اإلنشاد

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

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

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

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

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

                                                 
 .41، صالسابقاملصدر )(1
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33 

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

 وامتداد جذورها رغم كل محاوالت االجتثاث
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  تفاصيل وقفة العاشق أكثر من جملة وكانت الدنيا عيون شتاء(...) وقفت  38

  رأيتك في جبال الشوك جملة فعلية رأيتك في األطالل 42

  = جملة فعلية رأيتك في جبال الشوك مطاردة 42

  عند باب الكهفرأيتك  جملة فعلية ارنرأيتك عند ال 53

  رأيتك في المواقد جملة فعلية رأيتك في الشوارع 55

  = جملة فعلية رأيتك في الزرائب 56

  = جملة فعلية رأيتك في دم الشمس 56

66 
  فلسطينية كانت أرضي

  ولم تزل فلسطينية
 فلسطينية كانت اسم كان خبر لم تزل

حــــــــــديث عــــــــــن بلــــــــــده 
 فلسطين

   خبر بالوأنت كنخلة معدودة في ال 78

  خذيني لعبةً  جملة فعلية خذيني حجراً من البيت 93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُ
متعلّـــق بـــاللفظ امل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 رأيتك

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

 !يف أغاين اليُتم والبؤسِ 

 ملء ملح البحر والرملِ  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .طلقةيستدعينا أن جنمل ما تبّقى يف عمومية م

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

 اسم وراء
  9 كّنا وراء الباب اثنني -

 
  15  ..وراءك حيث شاء الّشوق -

  1 عيونك شوكة يف القلب -  اسم عيون
 

  38  وكانت الّدنيا عيون شتاء -

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

 ّب إضايفّ مرك كالمك
 10 كالمك كان أغنّية -

  13  كالمك كالّسنونو -

 23 نسيت ..ولكّين نسيت -مرّكب إسنادّي  نسيت

 تبقى
مرّكب إسنادّي 

 فعلي

 31 تبقى رغم ر حلتها -

  33  تبقى دائما خضراء -

 مرّكب إضايفّ  مفّكريت
 34 وأكتب يف مفّكريت -

  36  وأردف يف مفكريت -

 ماس امليناء
 35 وأكره امليناء -

  37  على امليناء -

 اسم الربتقال
 35 أحّب الربتقال -

  39  قشر الربتقال لنا -

 مركب إضايف قليب
 44 أدّق الباب يا قليب -

  45  على قليب -

 اسم الصوت

 18 مللمنا شظايا الصوت -

  51  أنت أنت الصوت يف شفيت -

  101  فلسطينية الصوت -

 اسم العني

 8 وأنسى، بعد حني، يف لقاء العني بالعني -

  61  من رموش العني سوف أخيط منديال -

  87  ضوء القلب والعني -

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

 50 أنت الرّئة األخرى بصدري -

  51  أنت أنت الصوت يف شفيت -
  

  52  ت الّنارأنت املاء، أن -

  72  أنت حديقيت العذراء -
  

  75  أنت وفّية كالقمح -

  78  أنت كنخلة يف البال -

 اسم ومعطوف عليه الباب والشباك
  46 يقوم الباب والشباك -

 
  67  فتحت الباب والشباك -

 اسم+ فعل ناقص  كنت

 43 كنت حديقيت -

  59  كنت مجيلة كاألرض -

  84  خذيين أينما كنت -

  85  خذيين كيفما كنت -

 مرّكب إضايف حديقيت
 43 كنت حديقيت -

  72  أنت حديقيت العذراء -

 اسم الليل

 4 وراء الليل واألوجاع -

  48  رأيتك يف مقاهي الليل -

  70  السوروراء الليل و  -

 اسم ضوء
 5 ل جرحها ضوء املصابيحعفيش -

  87  ضوء القلب والعني -

 اسم الوطن
  19 مل نتقن سوى مرثية الوطن -

 
  89  طعم األرض والوطن -

 اسم الباب
 9 اثنني ،وراء الباب ،كّنا-

  82  والباب أنا املنفي خلف السور -

 مرّكب إضايف أغانينا
 73 ما دامت أغانينا سيوفاً  -

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

  89  األرض والوطن طعم -

 اسم البيت
 93 حجراً من البيت -

  95  مساربه إىل البيت -

 اسم فلسطينية

  66 ومل تزل.. فلسطينية كانت -
 

  96  فلسطينية العينني -

  97  فلسطينية االسم -

  98  فلسطينية األحالم -

  99  فلسطينية املنديل والقدمني اجلسم -

  100  متفلسطينية الكلمات والص -
  

  101  فلسطينية الصوت -

  102  فلسطينية امليالد واملوت -

 اسم الكلمات
 71 فلي وعد مع الكلمات والنور -

  100  فلسطينية الكلمات -

 َمحَْلُتكِ 
مرّكب إسنادي 

 يفعل

 103 أشعاري محلتك يف دفاتري القدمية نار -

  105  محلتك زاد أسفاري -

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

 مجلة وبامسك صحت
  106 بامسك صحت يف الوديان -

 
  115  ءبامسك صحت باألعدا -

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

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

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

العناصــر ( علــى تشــاكل الثوابــت بنــاءً اخلطــاب معجميــا  ، وكــل ســاعد علــى اتســاق)فلســطينية
  ).ما ُأحلق بالعناصر املكّررة(وتكامل املتغّريات ) املكّررة



 االتساق  االتساق  االتساق  االتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 87

التكــــرار حــــاالت  تكمــــا تعــــّدد  ،النحويــــةهــــذه العناصــــر بتنــــوّع الفئــــات وقــــد تنّوعــــت 
انعكاســـاً علـــى شـــكل متواليـــة مـــن العناصـــر املكـــّررة  أحيانـــاً بـــذلك وظائفـــه؛ فقـــد ورد فتعـــّددت 

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

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

  .الفضاء الفكري
  :التكرار الجزئي .3-2

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

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

  ِيف لََيالِيَناَتَصلَب  َعَلى َقَمرٍ    
َلِيت ُدورِيَوقـُْلُت       لَِليـْ

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

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

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

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

  عيونك، العني
 عينيك، العينني

 مثىن ،اسم مجع، مفرد

 1 عيونك شوكة يف القلب -

  8  يف لقاء العني بالعني -

  62  أنقش فوقه شعراً لعينيك -

  96  فلسطينية العينني -

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

 باإلضافة

 9 وراء الباب اثننيكّنا  -

  14  فهاجر باب منزلنا -

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

  49  يف شعاع الدمع واجلرح -

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

  23  نسيت يا جمهولة الصوت -

 مؤنثمصدر، مجع  كالمك، كلمات
 10 ّيةكالمك كان أغن -

  71  فلي وعد مع الكلمات -

 مفرد، مجع أغنية، أغاين
 10 كالمك كان أغنّية -

  73  ما دامت أغانينا سيوفاً  -

 الشفة، شفيت
  ،"ـأل"معّرف بـ

 معّرف باإلضافة

 12 أحاط بالشفة -

  51  الصوت يف شفيت -

 مجع، مفرد أقمار، قمر
  22 ألقمار مشّوهة -

 

  68  ليالينا على قمر تصّلب يف -

 مجع، مفرد أحجار، حجر
 22 ألقمار مشّوهة وأحجار -

  93  حجراً من البيت -

 صميت، الصمت
معــرف باإلضــافة، معــرف 

 "ـأل"ـب

 24 ؟ صميت أم.. اجليتار أرحيلك أصد -

  100  فلسطينية الكلمات والصمت -
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األيتـــــــــــــام، أيتـــــــــــــام، 
 اليتم

  ،"ـأل"معّرف بـ
 مصدر، معّرف باإلضافة

 27 ركضت إليك كاأليتام -

  54  كيتامثياب أ -

  57  يف أغاين اليتم -

 مفعولاسم مكان، اسم  منفى، املنفي
 30 ىإىل منف -

  82  يأنا املنف -

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

  37  أردف يف مفكريت على امليناء -

 النار، نار أشعاري
  ،"ـلأ"معّرف بـ

 معّرف باإلضافة

 52 أنت النار -

  104  محلتك يف دفاتري القدمية نار أشعاري -

 مجع، مفرد األمالح، ملح
 32 رغم روائح األمالح -

  58  رأيتك ملء ملح البحر -

 نكرة، معرفة منديل، املنديل
 61 أخيط منديالً  -

  99  فلسطينية املنديل -

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

  104  نار أشعاري -

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

  97  فلسطينية االسم -

 قليب، القلب
  معّرف باإلضافة،

 "ـأل"معّرف بـ

 44 يا قليب -

  87  ضوء القلب -

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

  112  أنا وحمّطم األوثان -

 نزرعها، أزرعها
  نيفعل مسند إىل املتكّلم
 فعل مسند إىل املتكّلم

 77 مساداً حني نزرعها -

  113  حدود الشام أزرعها -

 خذيين، خذو
فعــــل أمــــر للمؤنّــــث، فعــــل 

 أمر جلمع املذّكر

 83 خذيين حتت عينيك -

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

  117  بيض النمل ال يلد النسور -

 مجع، مفرد بيض، بيضة
 117 بيض النمل -

  118  بيضة األفعى -

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

املعرفــة والنكــرة، واملفــرد ها بــني وتعـّددت صــورُ ، )صــميت، الصــمت(ســبعني ســطراً  تعـّدت أحيانــاً 
  .واجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع، وامســــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واملفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول واملصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر والفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

، ممّـا الكلمـة وتلـوين دالالـاذلك حّقق تالحم اخلطـاب واتسـاقه عـرب تنويـع صـيغ  على أّن كلّ 
احملتملـة إىل الرتابـة  يـؤّد ومليف توظيف اجلـذر اللغـوي  على هذا النوع من التكرار إبداعيةً أضفى 

  .لتكرارل امن استعما



 االتساق  االتساق  االتساق  االتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 91

  )Parallélisme(:التوازي .4
يف واملفــاهيم املســـتجدة  ،يعــّد التــوازي مـــن املصــطلحات اجلديـــدة علــى الــدرس اللســـاين

 ،التكـرار مـعوال خيفى على دارس له تشـابكه الكبـري . واخلصائص املستحسنة يف الشعر ،النقد
أن تصـــري أجـــزاء «وهـــي  مـــن أنـــواع التكـــرار املوازنـــة هـــذا مـــا جعـــل السجلماســـي يـــرى أنّ ولعـــّل 

يكـون بزنـة ُمتـوّخى يف كـّل جـزء فيهمـا أن  الـوزنمعتدلـة  الـنظممتقامسـة  الوضعالقول متناسبة 
ا كانت النفس اإلنسانية تنحو إىل التناسق ومتيل إىل التوافق )1(.»اآلخر

ّ
ح إىل التنظـيم تطم ،ومل

بنويـة بإمكاـا حتقيـق التـوازي خصيصـة هندسـته كـان و وحسن التصـميم حـّىت يف طريقـة الكـالم 
حـّىت وإن متـايزت  ،ختـاذال يف الوسـق والعوجـاً يف النسـق ذلك، فالرتاكيب املتوازية ال ترى فيهـا 

أو  ؛تكريــر بنيــة مــع ملئهــا بعناصــر جديــدة«ألّن التــوازي يقتضــي  ؛دالالــا وحــداا وتباعــدت
وهــذا  )2(،»تلفــةمتــأل بعناصــر خمهــو ذلــك املظهــر الــذي يقتضــي إعــادة اســتعمال صــيغ ســطحية 

  .بينه وبني التكرارفاصل رئيس 
  :نكتفي بتقسيمه إىل قسمنيس فإننا وتشابكهاونظراً لتعّدد تقسيمات التوازي 

  .الرتاكيب املتوازيةما توالت فيه وهو  :التوازي المتصل -
  .ت فيه الرتاكيب املتوازيةعدابوهو ما ت :صلنفالتوازي الم -

   :التوازي المتصل .1-4
  )3( :الشاعر لو بقلتوازي املتصل للتمثيل ا وميكن

 ّ◌َلْوَن  أَرد الَوْجَه َوالَبَدنِ ِإَيل  
  الَقْلِب َواللْحنِ  َوَضْوءَ 

  َواللْحنِ اخلُْبِز  ِمْلحَ وَ 
  َوَطْعَم اَألْرِض َوالَوَطنِ 

                                                 
 .514املنزع البديع، ص)(1
ينظر حممد مفتاح، التشابه . 229،230مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص-ايب، لسانيات النّص حممد خط)(2

 .130حنو منهاجية مشولية، ص  –واالختالف 
 .43الديوان، ص)(3
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يتجلّـــى التـــوازي يف هـــذه األســـطر مــــن ) 89،88،87،86(األســـطر الســـابقة أرقـــام حتتـــل 
  :تركيبها؛ فجّل عناصرها تنتمي إىل الفئات النحوية نفسهايتها ومتاثل خالل تشاكل بن

  عليه معطوف + عطف حرف + إليه مضاف + به مفعول + إيلّ  أردّ 
 يف احملمــوالت الدالليــة يف العناصــر املعجميــة وتنــوّعٌ  ٌد◌ُ جتــدّ يقابــل هــذا التعــادل البنــوي 

املعجمـــي والـــداليل وإذا كـــان التمـــايز  ،االســـتبدايلو والقضـــايا املعنويـــة علـــى املســـتويني العمـــودي 
مــع النظــام فــإّن املعــىن يف املوجــودة  ،املركــوزات يف األذهــاناملعجــم والداللــة مــن  نّ أل ؛نيواضــح

استهّل الشاعر حديثه بالتماس لـون هذه األسطر قد تنامى بتزايد طلبات الشاعر وتطّورها؛ إذ 
باطنـــه لينـــري بريقـــه وضـــوءه املنطفـــئ  يســـرتد  أنوالبـــدن باحثـــاً عـــن ذاتـــه الضـــائعة، مث أراد الوجـــه 

 ،يريــد أن يكــون فّعــاًال يف جمتمعــه ووطنــههنــا هوذاتــه وغــريه؛ فالعاشــق ) والعــني القلــب(وظــاهره 
لكـن ) ملـح اخلبـز واللحـن(حمبوبته أن تعيد لـه بسـاطة العـيش وهنـاءه أن يطلب من لذا ال يأبه 

  .قد َطْعَمه منذ أن فقد حريتهالذي ف ،هذا ال يتحّقق وال يستلّذ إالّ يف وطنه
ــــال الســــابق دوراً اتســــاقيا  ــــزاوج لقــــد أّدى التــــوازي يف املث ــــاًء علــــى ت البنيــــات املتعادلــــة بن

حلمـة اخلطـاب ممّـا زاد  ،وتضافرها لتأدية رسـالة معّينـة عـرب تنويـع عناصـر البنيـة وجتديـد عناصـرها
  .وباطنياظاهريا 

  :التوازي المنفصل .4-2
  .اخلطابها ببعض على سطح ث التوازي بني عناصر غري متصل بَعضُ أن حيدُميكن 

  :لذلك ذه اجلمل وميكن أن نورد مثاال
يَلًة َكاَألْرضِ وَُكْنِت  -   َكالُفل   ..َكاَألْطَفالِ .. مجَِ
  َوأَْنِت َوِفيٌة َكالَقْمِح  -
  )1( .َوأْنِت َكَنْخَلٍة ِيف البالِ  -

مــــا علــــى ســــطح متباعــــدة إىل حــــّد ) 78، 75، 59(فهــــذه اجلمــــل الــــيت تشــــغل األســــطر 
مســافاا ووّحــد  ين قــد قــّربا الــوزْ النظمــي وتعادهلـَـهــا قامسَ تها الوضــعي و تناســبَ بيــد أّن  ،اخلطــاب

ــدّقق للنظــر يلحــظ  ؛ارســاال
ُ
خَ "خماطبــة احملبوبــة تشــاها يف فامل

ُ
ويف تركيــب التشــبيه  "بــةاطَ تــاء امل

                                                 
 .42،43الديوان، ص)(1
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 -األرض /اجلمــــــال(باحملبوبــــــة املشــــــبهات اطعهـــــا يف واختالفهــــــا يف األوصــــــاف وتق ،"الكـــــاف"
  .)القمح/الوفاء(، )النخلة/القوة(، )الفل -األطفال 

وعــادة مــا يلجــأ الشــاعر إىل التــوازي وغــريه مــن األمنــاط التكراريــة مبعناهــا العــام رغبــة يف 
 ادالليـ ليصـنع تناميـاً ،)1(لف بني عناصر املضـمون أو ترتيبهـا يف الـنصّ آتاإلحلاح على التقارب وال

  .أسطر اخلطاب املتقاربة واملتباعدةوتناسقاً موسيقيا بني 
  :يف جدول إمجايل وميكن سرد باقي أمثلة التوازي يف اخلطاب

 السطر التوازي المنفصل السطر توازي المتصلال

 25 رأيتك أمس يف امليناء - 5 فيشعل جرحها ضوء املصابيح -

  26  بال زاد.. أهلسافرة بال م -  6  جيعل حاضري غدها -

 40 بال الشوكجرأيتك يف  - 20 رعها معاً يف صدر جيتارنز س-

ـــــا ســـــنعزفهاو  - ألقمـــــار مشـــــّوهة  فـــــق ســـــطوح نكبتن
  وأحجار

21 ،
22  

  41  راعية بال أغنام -

 34 أكتب يف مفكريت - 47 رأيتك يف خوايب املاء والقمح-

  36  يتأردف يف مفكر  -  48  حمّطمة رأيتك يف مقاهي الليل خادمة -

 50 صدريبة األخرى ئأنت الر  - 73 ما دامت أغانينا -

  51  أنت أنت الصوت يف شفيت -  74  سيوفاً حني نشرعها-

 72 أنت حديقيت العذراء - 76 ما دامت أغانينا -

  106  وبامسك صحت يف الوديان -  77  حني نزرعها دًا◌ً مسا -

 115 وبامسك صحت باألعداء - 79 ابما انكسرت لعاصفة وحطّ  -

  ،80  ما جّزت ضفائرها وحوش البيد والغاب -
81  

  107  خيول الروم أعرفها -

  113 حدود الشام أزرعها -

  83 خذيين حتت عينيك -

                                                 
(1)

 Robert de Beaugrande and Wolfgang Dressler, Introduction to Text Linguistics, 

London, 1981, P79 . 124حنو منهاجية مشولية، ص - ال عن حممد مفتاح، التشابه واالختالفنق  
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 84 خذيين أينما كنت -

 85 خذيين كيفما كنت -

 91 خذيين لوحة زيتية يف كوخ حسرات -

 92 خذيين آية من سفر مأسايت -

 93 اً من البيتحجر  ..خذيين لعبة -

 96 فلسطينية العينني والوشم -

 97 فلسطينية االسم -

 98 فلسطينية األحالم واهلم -

 99 واجلسم نيمفلسطينية املنديل والقد -

 100 فلسطينية الكلمات والصمت -

 101 فلسطينية الصوت -

 102 فلسطينية امليالد واملوت -

 ،103 أشعاري محلتك يف دفاتري القدمية نار -

104 

 105 محلتك زاد أسفاري -

مــع علــى النحــو الــذي يّتفــق  ابعضــتلــك البنيــات املتوازيــة قــدرة علــى اســتدعاء بعضــها مت
 يصــنعان ،يقــوم عليهمــا التــوازي ناذلــال ،التشــابه والتبــاين آبــدفم .مكــامن الشــاعر أو مقاصــده

تضــــي مثيالــــا وإن تباعــــدت الوحــــدات املتشــــاكلة تقخاصــــة للخطــــاب الشــــعري، إّن  تنظيميــــةً 
بــذلك أمهيـــة التــوازي يف توّحــد اخلطـــاب الشــعري وتوليـــد فتتأّكــد  ،عناصـــرهامســافاا وتباينــت 

  .املوسيقى الشعرية فيه
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 :(Junction)الربط  .5

وتتجـاور علـى  ،فضاء خّطي وفكري تتالقى فيه وحدات اللغة الصـغرى والكـربىالنّص 
 -ات واملنطقــينيمــللفو التــأليف االعتبــاطي  مــا جتاوزنــا؛ وإذا مســوغاتعــدة مســتويات وبعــّدة 

إالّ أحصـوها، فـإّن وال واردة سانيو اجلملة شاردة ممّا مل يرتك فيه لِ النحوي للمورفيمات وغريها، 
وفقراته أمر ال مناص منه يف الدراسـة اللسـانية احلاصل بني مجل النّص تتابع الالقول يف تفصيل 

أو تــرك  ،مــن عطــف بعضــها علــى بعــضأن يصــنع يف اجلمــل بغــي العلــم مبــا ين«إّن ؛ بــل للــنصّ 
 )1(»تســــتأنف واحــــدة منهــــا بعــــد أخــــرى مــــن أســــرار البالغــــةــــا منثــــورة  العــــاطف فيهــــا واــــيء

وتسـاعد وتـربّر لرتتيبـه  ،وأحداثـهالنّص فهي اليت حتّدد العالقات بني مفاصل  ؛وحماسن الصناعة
علـــى الـــرغم مـــن  ،لوحـــدات اللغـــةأو اعتباطيـــا ئيا عشـــوا اعـــتتابُ  إذ ال يكـــون الـــنص  ،فهمـــهعلـــى 

أو تعّمـد املـتكّلم  ،انكسار يف بنيات بعـض النصـوص بسـبب تـدّخل أمـور خارجـة عـن السـياق
عـدم اتسـاق الـنص وال منطقيـة تتابعـه الرصـفي، وهـذا مـا  حـّىت ُخييّـل إىل املتلقـي ،تشفري رسالته

مثلمــا هــو احلــال يف  ،والضــبابيةق التأويــل الضــاربة يف عمــدالالت الــنّص لــربط يســتثري املتلقــي 
  .اخلطابات الشعرية

، قـد هعلـى عالقـات خفيـة تـربط بـني مجلـيفرتض يف امللفـوظ إذا كـان نصـا أن ينبـين  اً إذ
تلــك العالقــات، ال تكفــي عناصــر االتســاق حنــو اإلحالــة واحلــذف والتكــرار والتــوازي يف إبــراز 

  .فيضطر املتلقي إىل االستعانة بالربط
بشـكل مـنّظم،  الربط كفيل بتحديد العالقات بني اجلمل املتتابعة على سطح النصّ  إنّ 

تتطلّـــب اســـتذكار عنصـــر لغـــوي  وهـــو خيتلـــف عـــن وســـائل االتســـاق األخـــرى مـــن حيـــث كوُـــا
علــى ، )2(للســابقةموقــع اجلملــة الالحقــة بالنســبة فُيحــّدد ســابق أو استشــراف الحــق، أّمــا الــربط 

إليــه يف حــديثهم عــن رباً؛ فعلمــاء العربيــة أشــاروا مــن أن حيــاط ُخــع الــربط أوســأّن حصــر أدوات 
  .وتداوليةوداللية معتمدين فيه على مبادئ حنوية  ،الفصل والوصل

                                                 
 .152اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، ص)(1
 .23مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص - ينظر حممد خطايب، لسانيات النّص )(2
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  :)1(ّخلصنا نظرم للفصل والوصل جاز أن خنتزهلا يف هذا اجلدولوإذا ما 
 الوصل الفصل المبادئ

األساس 
 الّنحوي

  :إذا كانت اجلملة الثانية
  ،وصفا -
  ،أو تأكيدا -
 .أو بيانا للجملة األوىل -

  .أن يكون حكم اجلملتني حكم املفرد -
  .أن يكون لألوىل حمّل من اإلعراب -
أن تنقــل الــواو إىل الثانيــة حكمــا كمــا وجــب  -

 .لألوىل

المبادئ 
  المعنوية

  .الّسؤال أمن الّلبس أو تقدير -
  .نقصان املعىن -
  .)التجّلي/اخلفاء(اإليضاح -

  .امع العقلياجل -
  .اجلامع الومهي -
  .اجلامع اخليايل -

المبادئ 
 التداولية

  .تقدير الّسؤال -
  .اختالف األفعال الكالمية -
متاثـــل الفعلـــني الكالميـــني وانكســـار بنيـــة  -

 .اخلطاب

  .تأويل اختالف األفعال الكالمية -
 .التضام العقلي والّنفسي -

  :الفصل .5-1
ومقتضـــيات تداوليـــة  ،ومبـــادئ معنويـــة ،نباط قواعــد حنويـــةمتّكــن علمـــاء العربيّـــة مـــن اســـت

أن يكــون الكــالم الّســابق بفحــواه  «للفصــل والوصــل؛ فالّســّكاكي يــرى أّن مــن دواعــي الفصــل
جوابــا فيقطــع عــن الكــالم  كـاملورد للّســؤال فتنــّزل ذلــك منزلــة الواقــع، ويطلــب ــذا الثّــاين وقوعــه

  )3( :مثلما يّتضح يف قول الّشاعر ،)2(»الّسابق
 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

 وانكسرت مرايانا

 ألفنيِ  فصار احلزن

                                                 
 .وما بعدها 100، صالسابقينظر املرجع )(1
 .228مفتاح العلوم، ص)(2
 .41الّديوان،ص)(3
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 ..ومللمنا شظايا الصوت

 !مل نتقن سوى مرثية الوطنِ 

مثــل أن يكــون فمــاذا ) مللمنــا شــظايا الّصــوت:(فكــأّن الشــاعر تــوّهم ســؤاال بعــد أن قــال
بــإنزال اجلــواب  فحــّق الفصــل وحــدث االّتســاق ،جوابــا لــه قلــتم؟ أو غّنيــتم؟؛ لــذا جــاء الّســطر

  .منزلة اجلزء من نّص مقّدر
يكــون الكــالم الســابق غــري  «كمــا ميكــن أن نفصــل بــني مجلتــني عنــدما يلتــبس املعــىن أو
، فتصـري اجلملتـان حلاجـة )1(»واف بتمام املراد وإيراده، أو كغري الوايف واملقام مقام اعتناء بشـأنه

  )2( :قول الشاعربعضها إىل بعض، مبثابة اجلملة الواحدة، ومثال ذلك 
 :وبامسك، صحُت يف الوديانْ 

 أعرفها!... خيوُل الروم

 !امليدان وإن يتبدل

 ،كّملهـــالكـــّن داللتهـــا ظّلـــت حمتاجـــة إىل مـــا يُ  ،يظهـــر أن اجلملـــة األوىل مكتملـــة بنويـــا
ن اســـتكماال للمعـــىن غـــري التّـــام يف افكـــان الّســـطران الّتاليـــ ،مـــن مجلـــة الحقـــة وتتطلّـــب إضـــافةً 

  .لّسابقالّسطر ا
  جنــد الفصــل يقــع عنــدما تكــون اجلملــة الثّانيــة إيضــاحا ،ولــيس ببعيــد عــن املبــدأ الّســابق

   :كما يف هذا الّسطر  ،أو إجالء للجملة األوىل
 )3( ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

فكانــت اجلملــة  ،فيهــا مــن الغمــوض مــا حيتــاج إىل بيــان أو إيضــاح )وراءك(إذ إّن عبــارة 
  )4( .»الكالم الّسابق نوع خفاء واملقام مقام إزالة له«يف  أن من جهة الثّانية موّضحة لألوىل

يقتضـي الفصـل أحيانـا معرفـة مـا ميكـن أن  ،لصـوفضال عن الّتوجيه الّدالّيل الّسـابق للف
ن كالميـــان خمتلفــان وقـــع ، فـــإذا جتــاوز فعــالتؤّديــه الّلغــة مـــن وظــائف تصــبح علـــى ضــوئها فعــالً 

                                                 
 . 228الّسّكاكي، مفتاح العلوم، ص)(1
 .44، صالديوان)(2
 .41نفسه، ص صدرامل)(3
 .229ص، املرجع السابقالّسّكاكي، )(4
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مثلما هـو احلـال يف األسـطر  ،، فيصعب وضع ربط بينهما)1( »اخيتلفا خربا وطلب« الفصل كأن
  :اآلتية

 :أسأل حكمة األجداد

 اخلضراءْ  ملاذا ُتسحُب البيارة

 )2(.؟(...)إىل سجن، إىل منفى، إىل ميناءْ 

يف حــني تضــّمن الثّــاين فعــال كالميــا طلبيــا،  ،تضــّمن الّســطر األّول فعــال كالميــا إخباريــا
ىل كـون اجلملـة الثانيـة إيضـاحا ملـا يف األوىل؛ فحكمـة األجـداد عبـارة وقد يعـود مرجـع الفصـل إ

ففّسـرها الشــاعر مبـا بعــدها فكانــت اجلمـل الالحقــة كــاجلزء  ،مبهمـة يلتــبس فهمهـا علــى املتلّقــي
  .الّسابق من الكالم

انكســار بنيــة اخلطــاب خلــاطر مــا؛ كــأن يــدخل تركيــب  -كــذلك-ومــن مواضــع الفصــل
   :عيد عن مقامهغريب عن سري الكالم أو ب

 الشوك رأيُتِك يف جبال

 راعيًة بال أغنام

 ..مطاَردًة، ويف األطالل

 الّدار وكنت حديقيت، وأنا غريب

 أدق الباب يا قليب

  ..على قليب
 !واألحجار م الباب والشّباك واإلمسنتو يق

 رأيتِك يف خوايب املاء والقمحِ 

  )3(.الليل خادمةً  رأيتك يف مقاهي. حمطمةً 

                                                 
 .228، صالسابق املرجع  ،الّسّكاكي )(1
 .42-41ص ،املصدر نفسه )(2
 .42، صنفسهاملصدر  )(3

  بنية غريبة
 عن سير الكالم
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   :لوصلا.5-2
يقــع الوصــل حبــرف العطــف تبعــا لقــوانني حنويّــة منهــا أن يكــون حكــم اجلملتــني حكــم 

، فيتســّىن )1( »إذ ال يكــون للجملــة موضــع مــن اإلعــراب حــّىت تكــون واقعــة موقــع املفــرد«املفــرد؛
  )2( :وصل اجلملتني بعاطف كما يف قول الشاعر

 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

 وانكسرت مرايانا

لوقوعهمـا موقـع املفـرد  "الـواو "جلملتني أو الّسطرين السابقني حبرف عطـفبني ا فَ طِ عُ 
  .)وراءك(ولداللة كليهما على الفضاء الّنفسي  ،)حيث مشيئة الشوق وانكسار املرايا(

ســواء مــن جهــة العقــل أو «،كمــا يعطــف بــني اجلملتــني إذا كانــت بينهمــا جهــة جامعــة
 ّحتــاد يف املخــربن بينهمــا اّحتــاد يف تصــّور مثــل االالــوهم أو اخليــال؛ واجلــامع العقلــي هــو أن يكــو 

  )3( .»أو يف اخلرب أو يف قيد من قيودها أو متاثل هناك عنه
  :ومن أمثلة اجلامع العقلي عطف هذه األسطر

 وأنت كنخلة يف البال،

 وحطّابِ  ما انكسرْت لعاصفةٍ 

 وما جزت ضفائَرها

 )4( ..وحوُش البيد والغابِ 

رين الثّـــــاين والثالـــــث جلـــــامع عقلـــــي هـــــو اّحتادمهـــــا يف املخـــــرب عنـــــه  الوصـــــل بـــــني الّســـــطمتّ 
لرمــز األصــالة والشــموخ، إّن احملبوبــة  ؛ فالشــاعر شــّبه حمبوبتــه بنخلــة اســتعارةً )الّنخلــة/املعشــوقة(

ـــّرغم مـــن املـــؤامرات الكثـــرية الـــيت حتـــاك حوهلـــا   وشراســـة املرتبصـــني ـــا ،تـــأىب أن تســـقط علـــى ال
  .من الداخل واخلارج

                                                 
 .152اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص)(1
 .41الديوان، ص)(2
 .229مفتاح العلوم، ص الّسكاكي،)(3
 .43، صاملصدر السابق)(4
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  املتضـــــــــادان رقابـــــــــل وصـــــــــل الّنظـــــــــريين أو الشـــــــــبيهني حيصـــــــــل الوصـــــــــل إذا جتـــــــــاو ويف م
   :مها كما يف الّسطرين اآلتينياشبيه أو

 وأكرُه امليناء .ُأحب الربتقال

 )1(.الّدار وكنت حديقيت، وأنا غريب(...)

 تصـّورات يكـون بـني أن«يندرج وصل املتضـادين وشـبيهيهما ضـمن اجلـامع الـومهي؛ أي
حنــــو أن يكــــون املخــــرب عنــــه يف أحــــدمها لــــون بيــــاض ويف الثانيــــة لــــون  ،متاثــــلشــــبه  ]ريننصــــع[

 واحلــــــالوة ،والطيــــــب والنــــــنت ،واهلمــــــس واجلهــــــارة ،أو تضــــــاد كالســــــواد والبيــــــاض ،(...)صــــــفرة
فــإّن  ،(...)والّســهل واجلبــل ،شــبه تضــاد كالــذي بــني حنـو الّســماء واألرض(...) أو ،واحلموضـة

 ،فيجتهــد يف اجلمــع بينهمــا يف الــذهن ،مــا منزلــة املتضــايفنياملتضــادين والشــبيهني ينــزل  الــوهم
ويكـون الـّنص علـى ضـوء ذلـك حمـور  ،)2(»الضد أقـرب خطـورا بالبـال مـع الضـد ولذلك جتـد

  .قاء املتشاكالت وتقاطب املتضاداتتال
هــذا اجلمــع يضــمر ثــورة  ،ففــي الّســطر األّول وصــل الشــاعر بــني معنيــني متضــادين متامــا

  منظـار: نظر إىل واقعـه مبنظـارينان الشاعر جتعله يّز كي ،نفسية
ُ
حـّب والكـاره يف آن واحـد؛ امل

والغــــرية ومــــا ينســــاق مــــن ورائــــه مــــن معــــان بعيــــدة جتــــاه األرض  ،فالشــــاعر يقيّــــد حبّــــه بالربتقــــال
قـد ال تـرتاءى  ر وراءه مهومـا ومسـاوئ،جيـالـذي  ،وفلسطني، أّمـا كرهـه فقـد نشـأ مـن رمـز املينـاء

عـن ، وهنا يتضافر اجلامع الومهي واخليايل لتربير الوصـل، ومـا قيـل علقم االحتالليتجرّع مل ملن 
  .السطر الثاين جلامع الشبهالسطر األول يقال عن 

 ،بنيـة الوقـائع واألشـياء فيـهإّن الشاعر بأجنحة خياله اليت ما تنفك عن تصوراته للعامل و 
ليصـنع  ،يف الواقـع يقـّرب عناصـر متباعـدةن أيستطيع  ،ّمث تراتبيتها يف ذهنه وتداعيها  يف خياله

منها معىن جديدا يقابله وصل شكلي يف بعض احلاالت، وهـو مـا حتـّدث عنـه الّسـكاكي فيمـا 
يكـــون بـــني تصـــّوراما تقـــارن يف اخليـــال «؛ إذ أمســـاه باجلـــامع اخليـــايل الـــذي يقـــع بـــني عنصـــرين
 تُ بُـثْ ال ممّـا يصـل إليـه مـن اخلـارج يَـ يف اخليـ تُ بُـثْ سابق ألسباب مؤديّة إىل ذلك، فإّن مجيع مـا يَـ 

                                                 
 .42، صالديوان)(1
 .229، صالسكاكي، مفتاح العلوم)(2
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ـا مل تكـن األسـباب علـى وتـرية واحـدة فيمـا يى إليه و فيه على حنو ما تتأدّ 
ّ
تكّرر لديه، ولـذلك مل

ــتُـ رَ بــني معشــر البشــر لتختلــف احلــال يف ثبــوت الصــور يف اخليــال تَـ  فكــم مــن صــور  ،ا ووضــوحاًب
ال تكاد تلـوح يف اخليـال وهـي يف  وكم من صور ،ليست ترتاءىتتعانق يف اخليال وهي يف آخر 

  )1( .»غريه نار على علم
أو غــري ذلــك  ،أو تنامــت مــع قناعاتــه ،تــهئفلكــل إنســان تصــورات خاصــة انبثقــت مــن بي

  .ورّمبا متنافرة لدى غريه ،ممّا جيعل تلك الّتصّورات متآلفة لديه
ا كان الشاعر حرّا يف بنـاء صـوره وتركيـب وقـائع حياتـه

ّ
 مـع بـني أشـياءجـاز لـه أن جي ،ومل

  )2( :متباعدة إىل حّد ما يف نّصه، ولعّل أبرز مثال على ذلك قول الشاعر
 ..وأنِت حديقيت العذراءُ 

 أغانينا ما دامت

 سيوفاً حني نشرعها

 ..وأنِت وفية كالقمح

 أغانينا ما دامت

 مساداً حني نزرعها

 وأنت كنخلة يف البال،

 وحطّابِ  ما انكسرْت لعاصفةٍ 

 ئَرهاوما جزت ضفا

  ..وحوُش البيد والغابِ 
ة بــتعالقــت ثالثــة أشــياء بســمات ثــالث، وهــي كمــا يوضــحها الرســم اآليت متقاط ثحيــ
  :يف اخلطاب

                                                 
 .229، صاملرجع السابقالّسكاكي، )(1
 .43الديوان، ص)(2
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 72(أسطر من  ةدور اجلامع االّتساقي الذي ربط بني عشر ) الواو(حرف العطف  ىأدّ 

اينـــة دالليـــا؛ مـــن اخلطـــاب، واحتـــوت هـــذه األســـطر علـــى عناصـــر متباعـــدة نســـبيا ومتب) 82إىل 
ولكــن مجعهــا علــى  ،فتــوارد صــور احلديقــة والّنخلــة والقمــح قــد ال يكــون غريبــا بالّنســبة للمتلّقــي

حديقـة، (جيـب محايتـه  ويف هذه الوضعية الّتشخيصـية الـيت جتعـل منهـا رمـزا مقّدسـا ،هذا الّنحو
ّثل هـذه األشـياء ماذا مت :يثري تساؤالت عّدة أبرزها )خنلة(أو ذاتا حتمي نفسها بنفسها  ،)قمح

  بالّنسبة للشاعر؟
إّن خيــال الشــاعر قــد احتــال جلمــع احلديقــة العــذراء والّنخلــة والقمــح بــرابط رصــفي هــو 

ارتباط هـذه األشـياء باحملبوبـة عـن طريـق  :حرف العطف؛ ودواعي الّتشريك هاهنا متعّددة منها
  .لشاعر لوطنها واشرتاكها بطريقة أو بأخرى يف الّتعبري عن حبّ  ،الّتشبيه من جهة

  :االستدراك.5-3
ويطلــق أحكامــا قــد يرتاجــع عــن بعضــها ويســتدرك يف  ،حديثــه وقــائعيف  يصــف املــتكّلم

 ،أو يتوقّـع سـوء فهـم مـن متلقيـه فيقيّـد كالمـه ،أخرى، كأن جيـد يف كالمـه غموضـا فيزيـل ذلـك
  .ستدراكأو يرغب يف تعديل رأيه فيأيت برأيه اجلديد، ويلجأ املتكّلم يف جّل ذلك إىل اال

ــــا «و
ّ
تضــــّمن االســــتدراك إيضــــاح مــــا عليــــه ظــــاهر الكــــالم مــــن اإلشــــكال عــــّد مــــن  مل

اصــــة إذا كــــان املتلّقــــي وخب ،؛ ألّن األحكــــام العاّمــــة واآلراء املطلقــــة قلــــيال مــــا تفلــــح)1(»احملاســــن
  .حبث ما يناقضها أو خيالفها يف شغوفا

                                                 
 .4/264الّسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،)(1

 قمح أنت المحبوبة الوطنية

 حديقة

 نخلة

 حماية ا�رض

 حماية الوطن

 حماية الذات

 أغانينا

 سيوف

 أغانينا

 دسما

 قوة ذاتية

 تحدي ا0نكسار والضعف

 وفاء
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ب األمــور خبــالف توّقعاتنــا وترتكــ ،فقــد ختتلــف ســريورة األشــياء عّمــا هــي عليــه يف الواقــع
وغـري ذلـك ممّـا  ،غمـض منـه ما ل اإلنسان عن رأيه أو يوّضحدُ عْ أو يَـ  ،املسبقة ومعارفنا املشرتكة

يتطلّــب العالقــات االســتدراكية وغــري املتوّقعــة، هــذه العالقــات تتطلّــب توظيــف روابــط خاصـــة 
وميكـــن الّتمثيـــل للـــربط  )1(."بينمـــا"و "مـــع ذلـــك"و "بـــالّرغم"و "مـــع أنّ "و "حـــىت"و "لكـــنّ "حنـــو 

  )2( :االستدراكي بقول الشاعر
 كان أغنيهْ .. كالُمكِ 

 وكنت ُأحاول اإلنشاد

  أحاط بالشفة الربيعية ولكن الشقاء
تـــنّم علـــى  حماولـــةٌ  ،باإلنشـــاد ةبوبـــاحمل ةســـطر جمـــارايف هـــذه األالعاشـــق الفلســـطيين  حيـــاول

فهــي  ، تعــرف اهلنــاء واألمــن مــن قبــلأو ذات مل ،رغبــة مدفونــة مقهــورة مل تــذق طعــم الّســعادة
وآالم األرض املغتصــبة  ،وجــعيُ  )عيـون احملبوبــة(جــرح العيــون  إذ( حتـاول اإلنشــاد وأّىن هلــا ذلـك؟

ـــذا اســـتعمل الشـــاعر الـــرابط االســـتدراكي  !فكيـــف للشـــفة الربيعيـــة أن تنشـــد؟ ،زنُحتـــ ) لكـــنّ (ل
ومـا حتملـه هـذه الكلمـة  العاشق فلسـطيينٌ حّىت ال ينسى املتلّقي أّن ، إلقحام ذاته والّتذكري بأمله

  .من أبعاد
مثّـــل االســـتدراك هاهنـــا منعرجـــا يف بنـــاء أحـــداث اخلطـــاب وعكـــس معلومـــات غـــري  اإذً 

  .لذات العاشق ّقي يتفا جئ بشقاء حييط بالشفة الربيعية وانكسارٍ لمتوّقعة إىل حّد ما، فاملت
أحـــــــدث  ،للمعلومــــــاتاالســـــــتئناف القصــــــدي والبنــــــاء غـــــــري املتوقــــــع ويف مقابــــــل هــــــذا 

  االســـتدراك ربطـــا بـــني أحـــداث متقابلـــة أو متناقضـــة حـــّىت صـــارت كتلـــة لغويـــة واحـــدة، حيـــث
ال ميكن أن يتوّقف املتلّقي عند الّسطر الثاين؛ ألّن الشـاعر مل يرّكـز علـى حماولتـه اإلنشـاد بقـدر 

ال يعــين غيــاب  علــى أّن هــذا ،اء الــذي يعــاين منــه واألمل الــذي حيــيط بــهقظهــر الّشــمــا أراد أن يُ 
دور السطر الثاين؛ إذ ال ميكن فهم الّسطر الثالث دون معرفـة املعـىن الـذي أراد العاشـق حتقيقـه 

  .وحالت ظروفه دون ذلك

                                                 
 .122داويل، صاستقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والت -ينظر فان دايك الّنص والسياق )(1
 .41الديوان، ص)(2
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  :التفريع.5-4
يشــري هــذا الــربط إىل عالقــات منطقيــة تــربط بــني مجــل متتابعــة يف ّســطح الــّنص، تكــون 

حّىت إنّـه ليتعـّذر حـدوث إحـداها  ،ثد احلومتدّرجة يف ،ة يف النسج بفعل أدوات معّينةذخّ آمت
 .وقد ختتلف بنيات هذه اجلمل دون ضرر يعود على تعاقبها االقتضـائي .دون حضور األخرى

)1(  
وتتنــــوّع عالقــــات الــــرّبط الّتفريعــــي حبســــب موقــــع اجلملــــة الثانيــــة بالّنســــبة إىل األوىل مــــن 

الّتفريعـي  وينضـوي حتـت الـربط ونوعيـة األدوات الرابطـة بـني اجلملتـني مـن جهـة ألخـرى، ،جهة
  )2( .والشرط ،والنتيجة ،السبب :عالقات منها

كمـــا يف قـــول   ،تقـــع عالقـــة الســـببية حينمـــا تتجـــاور مجلتـــان تكـــون األوىل ســـببا للثانيـــةو 
 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ         :الشاعر

 وانكسرت مرايانا

 )3(ألفنيِ  فصار احلزن

مشيئة الشـوق، (قّدم لنا أسبابا ) وراءك(لّنفسي فالعاشق الفلسطيين يف شرحه للفضاء ا
ــــة هــــي  )انكســــار املرايــــا يف مقابــــل تكــــاتف اجلمــــل  ،)تضــــاعف احلــــزن(أّدت إىل نتيجــــة حتمي

ا جعـــل هـــذه ممّـــربـــط بـــني الســـبب والنتيجـــة حـــرف الفـــاء،  الـــثالث ألداء مقصـــد الشـــاعر، وقـــد
  .اجلمل مّتسقة من جهيت الشكل واملضمون معا

أو أمـر  ،عن الّنتيجـة ليكـون ذلـك مـربّرا أو معلّـال لشـيء سـبق ذكـره وقد يتأّخر الّسبب
  )4( :الكالم إقناعا كما يف قول الشاعر طلب فعله فيزداد

 !دوري: وقلُت لليليت

 ..والسورِ  وراء الليل

 .فلي وعد مع الكلمات والنورِ 

                                                 
 .347ينظر دوبوكراند، الّنّص واخلطاب واإلجراء، ص)(1
 .23ينظر حممد خطّايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص)(2
 .41الديوان، ص)(3
 .43، صاملصدر نفسه)(4
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ــــايل أّكــــد اتّ  ،يبــــدو أّن حــــرف الفــــاء أّدى وظيفــــة يف ربــــط الّنتيجــــة بالّســــبب ســــاق وبالّت
يشّخص حالـة  ،إّن الشاعر وهو يطلب من ليلته أن تدور خلف الّليل والّسور؛ الثالثة األسطر

وبــني هـــذا ، أو آمــل يف االســتقالل ،االحـــتاللّمل مــن أاألرق الــّيت يعــاين منهــا كـــّل مســجون متــ
حــّىت يــتمّكن مــن ترمجــة أحزانــه وأحالمــه ) الضــوء(وذاك يعــيش الشــاعر املســجون مالزمــا للّنــور 

  .تكون سالحا يف وجه العدوّ  ،ىل أشعارإ
وتواعــده مــع  ،وهكـذا يــزول الغمــوض عــن دواعــي الــرّبط بـني أمــر الشــاعر ليلتــه بالــّدوران

  .الكلمات والّنور

  الرقم
  عدد

  الروابط
العنصر 
  األساسي

  نوعه
  العنصر

  المفترض
  المسافة

  2  أعبدها  ربط إضايف  الواو  1  2

  2،3  أمحيها  ربط إضايف  الواو  1  3

  3،4  مدهاغأ  ربط إضايف  الواو  1  4

  5، 4  يشعل  ربط تفريعي  الفاء  1  5

  7، 6، 5  جيعل  ربط إضايف  الواو  1  7.5

  8  أنسى  ربط إضايف  الواو  1  9.8

  11  كنت  ربط إضايف  الواو  1  11

  11،12  اءقالش  ربط استدراكي  ولكن  2  12

  14، 13  هاجر  ربط تفريعي  الفاء  1  14

  16، 15  انكسرت  ربط إضايف  الواو  1  16

  18  مللمنا  ربط إضايف  الواو  1  18

  23، 22  نسيت  ربط استدراكي  ولكين  2  23

  31، 29،30  تبقى  ربط إضايف  الواو  1  31

  32، 31  مرغ  ربط إضايف  الواو  1  32

  34، 28  أكتب  ربط إضايف  الواو  1  34
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  36، 34  أردف  ربط إضايف  الواو  1  36

  38  كانت  ربط إضايف  الواو  1  38

  42، 40  يف األطالل  ربط إضايف  اوالو   1  42

  43  ديقيتحكنت   ربط إضايف  الواو  2  43

  50، 49  أنت الرئة  ربط إضايف  الواو  1  50

  52، 50  أنت املاء  ربط إضايف  الواو  1  52

  59، 58  كنت مجيلة  ربط إضايف  الواو  1  59

  60، 58  أقسم  ربط إضايف  الواو  1  60

  62، 61  قشنأ  ربط إضايف  الواو  1  62

  63، 62  امسا  ربط إضايف  الواو  1  63

  66  مل تزل  ربط إضايف  الواو  1  66

  69، 67  قلت  ربط إضايف  الواو  1  69

  72، 58  أنت حديقيت  ربط إضايف  الواو  1  72

  75، 72  أنت وفية  ربط إضايف  الواو  1  75

  78، 75  أنت كنخلة  ربط إضايف  الواو  1  79

  80، 79  ما جزت  ربط إضايف  الواو  1  81

  82، 72  يأنا املنف  ربط استدراكي  كينول  2  82

  106  بامسك  ربط إضايف  الواو  1  107

  115، 106  بامسك  ربط إضايف  الواو  1  116

  117، 116  بيض  يعريفربط ت  ءافال  1  118

  118، 117  بيضة  ربط إضايف  الواو  1  119

  121، 120  أعرف  ربط إضايف  الواو  1  122
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خدام أدوات الــربط إذ يلحــظ غيــاب كثــري مــن اســتيف ميتــاز اخلطــاب الشــعري بانتقائيــة 
الــروابط الـــيت حتــدث عنهـــا النصــانيون والـــيت اســتنتجوها مـــن نصــوص متنوعـــة البنــاء و الوظيفـــة، 

اقتصــرت أدوات الــربط علــى الــواو والفــاء ولكــن والــالم، " عاشــق مــن فلســطني " ففــي قصــيدة 
ريــة لتكتســب وظــائف أخــرى علــى أن هــذه األدوات قــد جتــاوزت يف أحيانــا كثــرية مهامهــا املعيا

شــغلت معــان ســطر اقتضــاها املقــام وتطلبتهــا شــعرية اخلطــاب، فــالواو الــيت ال يكــاد خيلــو منهــا 
ومجعــــت بــــني عناصــــر ) تز مــــا انكســــرت، ومــــا جــــ(حيــــث ربطــــت بــــني عناصــــر متماثلــــة ؛عــــدة

وغريهـــــــا مـــــــن ) أخـــــــيط وأنقـــــــش(، وأفـــــــادت الرتتيـــــــب الضـــــــمين )تـــــــوجعين وأعبـــــــدها(متناقضـــــــة 
  .إلبداعية للوسائل النحويةاالستعماالت ا

هــا هــذه بينإن قــوة انتشــار أدوات الــربط يف اخلطــاب املــدروس وتنــوع البنيــات الــيت تــربط 
األدوات وتفـــاوت املســـافة الـــيت تســـيطر عليهـــا قـــد أكســـب اخلطـــاب اتســـاقا وحلمـــة مـــن خـــالل 

  الشـــــــــرحعــــــــن طريـــــــــق  وإمـــــــــاإمــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق اجلمــــــــع  ،ضاســــــــتدعاء أجزائـــــــــه بعضــــــــها لـــــــــبع
  .أسهم يف تنظيمية اخلطاب الشعري و االستدراك، وكلٌ أ أو التعليل
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  :خالصة
 ؛لنا االتسـاق مجلـة مـن القواعـد تتعلـق مبـا يفـوق اجلملـة بنيـة وخيتلـف عليهـا وظيفـةأفرز  •

ويعـــود هـــذا بدرجـــة كبـــرية إىل انتمـــاء الـــنص إىل نظـــام واقعـــي حيـــث ميـــارس النـــاس اللغـــة إنتاجـــا 
حـىت نـتمكن مـن  ،ظـائف هـذه القواعـد بأبعادهـا التواصـليةربط و تُـلذا مل يكن غريبـا أن  ،وتلقيا

ديـــد معـــاين بعـــض املبهمـــات دون نظـــرة كليـــة ، كمـــا مل يتـــأت حتوصـــف أعمـــق للظـــاهرة اللغويـــة
  .وخباصة أثناء استقراء اإلحالة و احلذف ،للنص ومقامه

علــى أن وضــع قواعــد اللغــة يف رحــم العمليــة التواصــلية قــد زعــزع مقولــة الصــرامة العلميــة 
بــذلك خصوصــية  تفرتســخ ا،شــعري اخطابــ ملــا كــان اخلطــاب املــدروس لتلــك القواعــد، وخباصــة

  .هذا النوع من النصوص من حيث نسبية التأويل واحتمالية الفهم
ة الشاعر تطلب مظـاهر التعلـق الشـكلي للوقـائع اللغويـة علـى سـطح يقصد إن استكناه •

أمــا حضــور املتلقــي  .جتمــاعي ومتغرياتــهاخلطــاب، مث ربطهــا بنفســية الشــاعر وتقلباتــه وواقعــه اال
 ،ومسـامهته الفعالـة يف تقـدير العناصـر احملذوفـة ،فتجلى يف نسج خيوط اخلطاب أفقيا وعموديـا

  .والتقريب بني املبهمات ومفسراا
الــــداليل  نـــاميوالت ،أفـــاد النظـــر إىل الســــياق اللغـــوي يف رصــــد أمنـــاط االســـتبدال البنــــوي •

لتتضــــح بــــذلك مكــــامن الشــــاعر ونوايــــاه ومعماريــــة  ،طــــابللوحــــدات اللغويــــة علــــى ســــطح اخل
  .اخلطاب و هندسته

 ،أول مالحظــة يف هندســة اخلطــاب هــي التنــاغم العميــق بــني مســتويات اللغــة املختلفــة •
فعـل لوا ،والداللـة ،والتداخل الكبري بني وسائل االتساق إىل درجة اسـتحالة الفصـل بـني النحـو

  .للخطاب الشعري التواصلي على مستوى املمارسة النصية
باتسـاق كبـري، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن تـوافر " عاشـق مـن فلسـطني " اتسم خطاب  •

ــــه الوســــائل االتســــاق بصــــورة  ــــاه، هــــذه امليــــزة جعلت ــــا ملعرفــــة االتســــاقأفتــــة لالنتب   منوذجــــا عملي
  .يف أدق صوره وأعمق جتلياته

جلماليــــة استقصــــاء وســــائل االتســــاق يف اخلطــــاب الشــــعري إىل مراعــــاة اجلوانــــب ا دىأ •
عكســـت اإلحالــــة اهتمـــام الشــــاعر واشـــتغاله بقضــــية حيــــث  ؛يـــة هلــــذه الوســـائلئاواألبعـــاد اإلحي
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وأكـد إسـهامات املتلقـي يف  ،معينة، وأوضح احلذف مجالية التلمـيح وبالغـة الصـمت مـن جهـة
فهــم اخلطــاب وتأويلــه مــن خــالل قراءتــه اإلنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، أمــا التكــرار والتــوازي فقــد 

كمـا   ،مـن خـالل إعـادة اللفـظ أو بنيتـه بطريقـة متواليـة ،ار الشاعر على فكرة خاصةرسخا إصر 
علـــى هـــواجس تـــراود الشـــاعر فيعيـــد اللفـــظ أو البنيـــة بـــني الفينـــة واألخـــرى، وصـــنع التكـــرار  دالّ 

هـــذا التنـــاغم اإليقـــاعي  توقابلـــ ،إيقاعـــا متناغمـــا يف هـــذا اخلطـــابو والتـــوازي موســـيقى خاصـــة 
ــــة يف ترتيــــب مجــــ ــــا عــــن تنظيمي ــــربط، الــــيت خرجــــت أحيان ــــه بفعــــل أدوات ال ل اخلطــــاب وأحداث

 .وظائفها االفرتاضية لتتأثر بالنظام الواقعي للغة

  
إن ما قدمته وسائل االتساق السـابقة مـن إثبـات الـرتابط الظـاهري للخطـاب علـى قـدر  

 بقــاء بعــض أجــزاء اخلطــاب املنســقة حمتاجــة إىل وصــف أدق وحتليــل  لكــنّ  ،كبــري مــن األمهيــة
قــد ألــزم الباحــث إىل اســتظهار العالقــة اخلفيــة املتصــلة بــالرتابط البــاطين للخطــاب، كمــا  ،أعمــق

أن غياب وسائل االتساق يف بعض البنيـات أفضـى إىل االسـتعانة بـالبحوث الدالليـة والتداوليـة 
مـــن أجـــل اســـتبطان ظـــاهر اخلطـــاب واســـتكناه عاملـــه، ولعـــل هـــذا مـــا حيققـــه االنســـجام بوصـــفه 

  .معايري النصيةمعيارا من 
 


