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  و ق�������ل رب أدخلن�������يو ق�������ل رب أدخلن�������ي  ««

و أخرجن����ي و أخرجن����ي   م����دخل ص����دقم����دخل ص����دق
مخ��رج ص��دق و اجع��ل ل��ي مخ��رج ص��دق و اجع��ل ل��ي 

  »»    من لدنك سلطانا نصيرامن لدنك سلطانا نصيرا

  صدق � العظيم صدق � العظيم                               

س������ورة ا!س������راء ، س������ورة ا!س������راء ،                                                     
  8080: : ا$ية ا$ية 
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  الفصل ا�ول
  إبراھيم ناجي للشاعر '' ساعة التذكار ''  ا�تساق في قصيدة
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I- مفھوم ا�تساق  
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  :دــــالتمھي

ف66ي س66ياق ال66درس اللس66اني الح66ديث تط66ورا معرفي66ا ومنھجي66ا " لس66انيات ال66نص " تش66كل    

قاصد المتكلمين مداولية، وا في دراسة اللغة وظيفيا بالتركيز على أغراض الخطاب التمھمّ 

ا�تس66اق " و الس66ياقات المختلف66ة الت66ي ي66تم فيھ66ا إنت66اج النص66وص وتفاعلھ66ا، ولع66ل مق66ولتي 

تمث&ن في ترابطھم6ا الموض6وع ال6رئيس لھ6ذه المعرف6ة المس6تجدة الت6ي تبح6ث " وا�نسجام 

  .بسمة النصية هسموفي تماسك الخطاب و

م6ن خ6&ل تعريف6ه لل6نص و الخط6اب، " ت6اح محم6د مف" ومما يدعم ھذا الرأي ما قاله   

إن ال6نص عب6ارة ع6ن وح6دات لغوي6ة طبيعي6ة منض6دة متس6قة، وإن الخط6اب  «: حيث يق6ول

ونعن66ي بالتنض66يد م66ا يض66من . عب66ارة ع66ن وح66دات لغوي66ة طبيعي66ة منض66دة متس66قة منس66جمة

الع&قة بين أجزاء النص و الخطاب مثل أدوات العط6ف وغيرھ6ا م6ن ال6روابط، وبالتنس6يق 

ما يحتوي أنواع الع&ئق بين الكلمات المعجمية، وبا�نسجام ما يكون م6ن ع&ق6ة ب6ين ع6الم 

.» النص وعالم الواقع
 )1(

  

ح66دد مفھ66وم التنض66يد، و التنس66يق، " احت66فممحم66د " ج66د أن أوم66ن خ66&ل ھ66ذا التعري66ف 

وا�نسجام، وذلك �ن الباحث في ھذا المج6ال ي6راوده غم6وض ف6ي فھ6م ھ6ذه المص6طلحات 

" ا�تس66اق وا�نس66جام" س66انية، ل66ذلك تع66ددت الدراس66ات اللس66انية الت66ي اھتم66ت بمفھ66ومي الل

  .ومعرفة وسائل كل منھما

وفي ھذا الفصل سوف أقوم بتحديد أھم المفاھيم المتعلقة بمعيار ا�تساق، ومعرف6ة أھ6م 

" س66اعة الت66ذكار" وس66ائله م66ن خ66&ل المدون66ة البس66يطة المقترح66ة، و المتمثل66ة ف66ي قص66يدة 

  .لشاعر إبراھيم ناجيل

، إ� أنن6ي "ا�تس6اق" وبالرغم من تعدد اIراء وا�تجاھ6ات ح6ول ھ6ذا المعي6ار النص6ي 

وخاص6ة المف6اھيم الت6ي . سأختار أھم المفاھيم و الوسائل النصية التي تخ6دم ھ6ذا الموض6وع

  ".رقية حسن " و " ھاليداي" أتى بھا العالمان 

م66ا ھ66ي أھ66م : متم66ث& ف66ي ا.ش66كالية التالي66ة ويبق66ى التس66اؤل المھ66يمن عل66ى ھ66ذا الفص66ل

  ؟الوسائل النصية التي أسھمت في اتساق ھذه القصيدة
                                                 

)1(
 .35: ، ص  1996، 1 :اح، التشابه وا!خت�ف نحو منھاجية شمولية، المركز الثقافي العربي، طتفممحمد  
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I- تس
  :اقـــمفھوم ا

  :لــــغة -1

وق6د وس6ق اللي6ل  «): ق/س/و( ورد في لسان العرب �بن منظور حول المادة اللغوي6ة 

. اه الكس66ائيواتس66ق؛ وك66ل م66ا انض66م، فق66د اتس66ق، والطري66ق يأتس66ق ويتس66ق أي ينض66م؛ حك66

ق و القم�ر إذا ـ�ـ� أقسم بالشفق والليل وم�ا وســـف: " لاستوى، وفي التنزي: واتسق القمر

.»" قــاتس
)1(

  

ام6ت&ؤه واجتماع6ه واس6تواؤه : واتس6اق القم6ر. وما وسق أي ما جم6ع وض6م: قال الفراء

  .إلى ست عشرة فيھن امت&ؤه واتساقه: ليلة ث&ث عشرة وأربع عشرة، وقال الفراء

وما وسق أي ما جمع من الجبال و البحار وا�شجار كأن6ه جمعھ6ا ب6أن : وقال أبو عبيدة

  .ھا كلھاعليّ طلع 

: وف6ي ح6ديث أح6د. ضم الشيء إلى الشيء: جمعته وحملته، و الوسق: و وسقت الشيء

.»جرب الغنم أي استجمعوا وانضموا قكما يستوس ااستوسقو
)2(

  

الض6م : ج6د أن معانيھ6ا انص6بت ح6ولأ) ق / س /و( لم6ادة المعجمي6ة اومن خ6&ل تتب6ع 

  .وغيرھا من المعاني ا�خرى ،والحمل ،وا�ستواء، وا�مت&ء، وا�جتماع، والجمع

كما أن اIيات القرآنية من سورة ا�نشقاق كانت خير دليل عل6ى المعن6ى اللغ6وي لكلم6ة 

" الفع6ل المزي6د ، وعل6ى "وس6ق" وذلك �شتمالھا على أصل الكلمة وھو الفع6ل " ا�تساق" 

  ".اتسق

  :اـــاصط�ح -2

يتضح لنا التعريف ا�صط&حي ل&تساق م6ن خ6&ل آراء الب6احثين ف6ي مي6دان لس6انيات 

 ةال66نص الت66ي تع66ددت واختلف66ت، وذل66ك �ن لس66انيات ال66نص تع66د اتجاھ66ا ح66ديثا يھ66تم بدراس66

ر أھ6م ھ6ذه نه يمكن حصإومع ذلك، ف. لتحليللالنصوص اللغوية باعتبارھا الوحدة ا�ساس 

  :التعريفات الخاصة بھذا المفھوم كما يلي

                                                 
)1(

 .18، 17، 16: سورة ا!نشقاق، ا(يات   
)2(

 .927: ، ص 3: ، مج )ق/س/و( ، مادة المحيط  لسان العرب ،ابن منظور   
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ذلك التماسك الش6ديد ب6ين ا�ج6زاء المش6كلة  «:أن ا�تساق ھو" محمد خطابي" يرى  -أ

الت6ي تص6ل ب6ين العناص6ر المكون6ة )الش6كلية (في6ه بالوس6ائل اللغوي6ة  مخطاب، ويھت/نص :ـل

.»لجزء من خطاب أو خطاب برمته
)1(

   

. يف يجد أن ا�تساق ي6تم في6ه رب6ط ا�فك6ار ف6ي بني6ة ال6نص الظ6اھرةتبع لھذا التعرتوالم

وال&فت ل&نتباه أن محمد خطابي لم يفرق بين مصطلحي النص و الخطاب، لذلك اس6تعمل 

تحلي6ل الخط6اب، : فا�تساق في نظره يندرج ضمن مج6ا�ت متع6ددة. خطاب/ الثنائية نص 

 .صالنص، ونحو النص، وعلم الن/ ولسانيات الخطاب 

مفھ6وم ا�تس6اق مفھ6وم د�ل6ي،  «أن " رقية حسن " و " ھاليداي " يرى العالمان  -ب 

.»إنه يحيل إلى الع&قات المعنوية القائمة داخل النص، والتي تحدده كنص 
)2(

 

حص66را " رقي66ة حس66ن" و " ھالي66داي" ن يم66ن خ66&ل ھ66ذا التعري66ف يتب66ين ل66ي أن الب66احث 

عل6ى ھ6ذا التعري6ف، وب6ين " محمد خط6ابي" ولقد عقب  .مفھوم ا�تساق في الجانب الد�لي

أن ا�تساق � ي6تم ف6ي المس6توى ال6د�لي فحس6ب، وإنم6ا ي6تم ف6ي مس6تويات أخ6رى ك6النحو، 

(  الد�ل6ة : مس6تويات/ والمعجم، وھذا مرتبط بتصور الباحثين للغة كنظام ذي ث&ث6ة أبع6اد 

ويتض6ح ذل6ك م6ن ). التعبي6ر( تاب6ة ، والصوت و الك)ا�شكال( المعجم و، والنحو، )المعاني

:خ&ل ھذا الشكل
)3(

  

  

   

  

  

  

مص66طلح ا�تس66اق، وإنم66ا تعام66ل م66ع المص66طلحين " احت66فممحم66د " ل66م يس66تعمل  -ج66ـ

ربط كلمة إلى كلم6ة وجمل6ة إل6ى  «فالتنضيد عنده يعني ". التنسيق" و " التنضيد: " التاليين

                                                 
)1(

  .5: محمد خطابي، لسانيات النص، ص    
)2(

 Halliday, M.A.K and R.Hasan, Cohesion in English, Longman, London, 1976, P:4. �15:عن المرجع نفسه ، ص  ، نق.   
)3(

 .15: محمد خطابي، لسانيات النص ، ص   

 )النظام الد
لي(  الــمعاني

 )النظام النحوي، المعجمي، النحو و المفردات(

 )لنظام الصوتي و الكتابةا(

 الكلمات

 ا,صوات
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بط ھ6و ح66روف المع6اني وبع66ض وم66ا يق6وم ب66الر. جمل6ة وكلم66ة إل6ى جمل66ة وجمل6ة إل66ى كلم6ة

.»ا�دوات التي اختلفت في حرفيتھا واسميتھا وبعض ا�دوات ا�سمية
)1(

  

" عبد القاھر الجرجاني" يقارب مفھوم النظم عند " مفتاح" ولعل مفھوم التنضيد عند 

ق الكل66م علّي6معل6وم أن ل6يس ال6نظم س6وى ت «:ق الكل6م، حي6ث يق6ولعلّي6وذل6ك باعتب6ار ال6نظم ت

.»ضھا، وجعل بعضھا بسبب من بعضبعضھا ببع
)2(

  

تعل6ق اس6م باس6م، وتعل6ق : ق عند عبد القاھر الجرجاني ينقسم إلى ث&ث6ة أقس6ام عليّ والت

.اسم بفعل، وتعلق حرف بھما
)3(

   

" امل ھ66و ـ66ـن مفھ66وم شـ66ـولق6د دأب الب66احثون ا�جان66ب عل66ى إدم66اج ھ66ذا المفھ66وم ضم

ليص6ف ب6ه تل6ك " التنض6يد " قت6رح مفھ6وم خ6الفھم وا" محمد مفتاح " ولكن ". ترابط النص

ن أن ھناك منضدات با.ضافة إلى أنه بيّ . الوحدات اللغوية التي اعتقد أن لھا وضعا خاصا

�نھا ق6د تك6ون مج6اورة للمرب6وطين وق6د  ،"التنسيق " ھا اسم عليّ ، حيث أطلق ىأخرى أخف

.تكون بعيدة منھما؛ ويمكن أن تجمع تحت مقولة واحدة
)4(

  

:مثل فيتوت ،"محمد مفتاح " ادئ للتنسيق حسب رأي وھناك مب
)5(

  

  :ل شيء يشبه كل شيء ــــك -1

ا�عت66راض، ولك66ن الباح66ث  إن الباح66ث التجزيئ66ي � يس66تطيع دف66ع ا.نك66ار و� ص66دّ 

، اك العل6وم واح6دـالنسقي يمكن أن يدفع كل ما يوجه إليه بحجج راجحة، ومنھ6ا أن منب6ع تل6

ة، ي6علم، إذن فيه شيء م6ن خص6ائص المنب6ع الش6كلية و الوظيفمنه تنطلق وإليه تعود، فكل 

إن الشبه موجود حقا عل6ى . وذلك الشيء ھو الذي يجعل العلوم متشابھة بالذات أو بالتعدية

  .مستوى الوظيفة وليس على مستوى الشكل، ولكن فيعلم أن الوظيفة تحدد الشكل

  :ج يل شيء قابل للتدرـــك -2

ج ال6ذي ي6تم يالتدر: من ظواھر الكون ومظاھره، ومن أھمھا ج كثيراييحكم مبدأ التدر

ر أدبي6ة، وم6ن أھمھ6ا ــرة على ظواھــق ھذه الظاھـــوتطب. طرفين أو بين بداية ونھايةبين 

  .ظاھرة التناص، أو التداخل بين النصوص: 
                                                 

)1(
 125: محمد مفتاح، التشابه وا!خت�ف ، ص   

)2(
 .14،  13: ، ص 1997، 2: محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت ، ط : ق ي، شرح وتعلزعبد القاھر الجرجاني، د!ئل ا>عجا  

)3(
 .13: ، ص ينظر ، المرجع نفسه   

)4(
 .127: ينظر ، محمد مفتاح، التشابه وا!خت�ف ، ص   

)5(
 .29- 26: ينظر ، المرجع نفسه، ص   
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  :كل شيء ينسجم مع كل شيء  -3

زاء منتش6رة ف6ي ـ6ـئ6ه، وا�جف6ي أجزا ل منط6وـ6ـخ&ل فكرة مفادھ6ا أن الك من ويتبين ھذا

  .الكل

 :ل شيء ــكل شيء يتصل بك -4

ويظھ66ر ھ66ذا المب66دأ م66ن خ66&ل الحقب66ة الت66ي يمك66ن أن توص66ف كمتتالي66ة حي66ث تتل66و مرحل66ة 

  .التنامي ا�ولية مرحلة التناقض التي تعود بالنسق إلى نقطة ا�نط&ق

" اب وا.ج6راء ال6نص والخط6" خ6&ل ترجمت6ه لكت6اب " تمام حسان " لقد استخدم  -د

"ا�تس66اق " ع66وض " الس66بك " مص66طلح " روب66رت ديبوجران66د " للع66الم 
)1(

حي66ث ي66رى  .

"             يترتب على إجراءات تب6دو بھ6ا العناص6ر الس6طحية «: ديبوجراند أن ا�تساق 

Surface  " عل666ى ص666ورة وق666ائع ي666ؤدي الس666ابق منھ666ا إل666ى ال&ح666ق "Progressive 

Occurrance  "لن6ا الت6رابط الرص6في  بحي6ث يتحق6ق "Sequential Connectivity  "

.»وبحيث يمكن استعادة ھذا الترابط
 )2(

   

يتب6ين أن " تمام حس6ان" ومن خ&ل ھذا التعريف لمفھوم ا�تساق المترجم من طرف 

  .ا�تساق يختص بالبنية السطحية للنص

خ6&ل ت6رابط �ن ا�تس6اق يح6دث م6ن " الت6رابط " كلم6ة " تمام حس6ان " كما استخدم 

.العناصر فيما بينھا
)3(

م6ن المص6طلحات الت6ي أطلق6ت عل6ى " الرص6ف " كما أن مص6طلح  

   �نه بمثابة" ا�تساق " معيار 

»ا�رتباط ا�عتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة  «
)4(

   

" ا�نس66جام " و " ا�تس66اق" أن مص66طلحي " ص66بحي إب66راھيم الفق66ي " د أك66د ـلق66 -ھ66ـ

)Cohésion et Cohérence ( يتص&ن بالتماسك النصي أساسا مھم6ا م6ن أس6س ال6درس

التماس6ك " وبذلك خصص فص&  بعن6وان . ولھما أدوات وأنواع، وطبيعة وأھداف. النصي

                                                 
)1(

 . 103: ، ص 1998، 1: تمام حسان ، عالم الكتب ، القاھرة ، ط : روبرت ديبوجراند ، النص والخطاب وا>جراء ، تر  ،ينظر  
)2(

 .ن: المرجع نفسه ، ص   
)3(

 ن: رجع نفسه ، ص ينظر ، الم  
)4(

 .74: ، ص  1998،  5: أحمد مختار عمر ، علم الد!لة، عالم الكتب ، القاھرة ، ط   
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الفص6ل الث6اني  ، و ھو"بين النظرية و التطبيق علم اللغة النصي"من خ&ل كتابه " النصي 

.من الجزء ا�ول من ھذا الكتاب
)1(

  

ي66ان مع66ا التماس66ك النص66ي ، وم66ن ث66م نأن المص66طلحين يع" إب66راھيم الفق66ي " م66ا رأى ك

، ثم يتم تقسيمه إلى التماس6ك " Cohésion" كن ييجب التوحيد بينھما باختيار أحدھما ، ول

فا�ول يھتم بع&قات التماسك الش6كلية، و الث6اني يھ6تم بع&ق6ات . الشكلي و التماسك الد�لي

.التماسك الد�لية
)2(

    

:وتكمن أھمية التماسك في 
)3(

  

  .جعل الك&م مفيدا -1

 .وضوح الع&قة في الجملة -2

 .عدم اللبس في أداء المقصود -3

 .عدم الخلط بين عناصر الجملة -4

التماسك من عوامل اس6تقرار ال6نص ورس6وخه، وم6ن ث6م تتض6ح أھميت6ه  «وبالتالي يعد 

ل66واردة ف66ي الجم66ل المكون66ة دم تش66تيت ال66د��ت اـ66ـرار ال66نص؛ بمعن66ى عـ66ـف66ي تحقي66ق استق

.»للنص 
)4(

  

 «، وذل6ك �ن6ه "ا�رتب6اط النص6ي" ويعد النحو العربي اللبنة ا�ساس في ظھ6ور فك6رة 

قام على ع&قة ا.سناد، وع&قة العمل والتأثير؛ ومن ث6م ج6اء ا�رتب6اط؛ حي6ث � يمك6ن أن 

، غي66ر أن ھ66ذه س66تغني المس66ند ع66ن المس66ند إلي66ه، وك66ذلك العام66ل � يس66تغني ع66ن المعم66ولي

.»الع&قات التي ذكرھا النحويون خاصة بالجملة فقط
)5(

  

فالرابط6ة الكب6رى ب6ين  «كما بين بع6ض الب6احثين أن الت6رابط ي6تم ب6ين طرف6ي ا.س6ناد، 

.»العنصرين المكونين ھي ا.س6ناد 
)1(

وب6ذلك فھ6و رابط6ة معنوي6ة تھ6دف إل6ى ال6ربط  ب6ين  

.العناصر
)2(

  

                                                 
)1(

   .1/42ينظر ، صبحي إبراھيم الفقي ، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق،  
)2(

 .96: ينظر ، المرجع نفسه ، ص   
)3(

 .74: المرجع نفسه ، ص   
)4(

 .ن: ص المرجع نفسه،   
)5(

 .75: سه، ص نفالمرجع   
)1(

 .95: ، ص 2003د ط، محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، دار غريب، القاھرة ،  
)2(

 .ن: ينظر ، المرجع نفسه، ص   
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نح6و ال6نص " ، مما يجعل )3(مقابل مصطلح ا�تساقولقد استخدمت مصطلحات أخرى 

ثريا بالمصطلحات اللسانية التي قد تت6داخل فيم6ا بينھ6ا وتش6كل فوض6ى ف6ي ذھ6ن الباح6ث " 

  .عند التعامل معھا

II- تساق ـــآراء ح
  : ول تصنيف وسائل ا

بعد الح6ديث ع6ن مفھ6وم ا�تس6اق، تج6در ا.ش6ارة إل6ى أن ھن6اك أدوات يتحق6ق بھ6ا ھ6ذا 

ولق6د اختل6ف الب6احثون ف6ي مج6ال . عيار النص6ي، وھ6ذه ا�دوات ت6دعى بوس6ائل ا�تس6اقالم

بعض التش6ابه ف6ي تص6نيف  الباحث لمسيلسانيات النص في تحديد ھذه الوسائل، ومع ذلك 

  .وسائل ا�تساق

" : محم6د خط6ابي" ب نظ6ر ـ6ـل التي تس6ھم ف6ي اتس6اق النص6وص حســومن أھم الوسائ

.والح6ذف، والوص6ل، وا�تس6اق المعجم6يا.حالة، وا�ستبدال، 
)4(

كم6ا ظھ6رت العدي6د م6ن  

  :التصنيفات ا�خرى لھذه الوسائل ومنھا 

:بين نوعين من الترابط، وھما " محمد مفتاح" ز ـــيمي. 1
)5(

  

  : ط النحوي ــالتراب. أ

لقد دأبت نظريات النص التي تكتب با.نجليزية على أن تتن6اول تح6ت الت6رابط النح6وي 

جع66ل م66ا يك66ون ربط66ا مباش66را تح66ت " محم66د مفت66اح" بي66د أن . م66ن الظ66واھر اللغوي66ةكثي66را 

و  ،أدوات الن6داء: ة مث6ل ـ6ـرا م6ن المق6و�ت النحويـل ض6منه كثي6ـ6ـوأدخ" التنض6يد" مفھوم 

" والوص66ل، ووض66ع تح66ت مفھ66وم ... ل علّي66و الت ،قعلّي66والت، وجواب66ه ،وا�س66تفھام ،التمن66ي

وھ6ي ا.ش6ارة و الض6مير، وأل التعري6ف؛ ومعي6ار فص6لھا  ما يعرف ب6المحي&ت،" التنسيق

إحال6ة إل6ى خ6ارج ال6نص أحيان6ا، وإحال6ة إل6ى . عن ا�دوات الس6ابقة ك6ون إحالتھ6ا مزدوج6ة

داخل النص أحيانا، كما وضع تحت ھذا المفھوم جھات ا�فعال، �ن جھات ا�فعال تنض6د 

  .ه� بين مفرداته وجمل ،وتنسق بين أحداث النص وأوضاعه

  :ط المعجميـــالتراب. ب

                                                 
)3(

بشير " أما . خليل حمدإلھام أبو غزالة وعلي : عوض ا!تساق في كتاب مدخل إلى علم لغة النص لـ" التضام " لقد تم استخدام مصطلح   
 .فقد استخدم مصطلح التناسق" إبرير 

)4(
 .11:محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص   

)5(
 .132: ينظر ، محمد مفتاح ، التشابه وا!خت�ف ، ص   
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وفيه يتم التط6رق إل6ى أن6واع الع&ئ6ق الت6ي تك6ون ب6ين مف6ردات المعج6م؛ وھ6ي ع&ق6ات 

وي6تم التميي6ز ب6ين . التكرار ، وا�شتقاق، والترادف، والتداخل، والكناي6ة، والمج6از المرس6ل

ربط مباشر داخل ال6نص، ورب6ط داخ6ل : أنواع من الترابط خصوصا في التركيب الشعري

لنص وخارجه، ورب6ط ب6ين ا�ح6داث وا�وض6اع ف6ي ع6الم ال6نص، وھ6ي موازي6ة �ح6داث ا

  .وأوضاع خارج النص

خلي6ل  عل6يّ " و" إلھ6ام أب6و غزال6ة: " ل6ـ" مدخل إلى علم لغ6ة ال6نص" والمتصفح لكتاب . 2

)1(التالية) ا�تساق( ، يجد أنھما تطرقا إلى وسائل التضام "حمد
 :  

  .المباشر للعناصر وا�نماطوھو التكرار : رارــالتك. أ

(         وھو نقل العناصر الت6ي س6بق اس6تعمالھا إل6ى فئ6ات مختلف6ة : التكرار الجزئي . ب

  ).من فعل إلى اسم مث&

  .وھي تكرر بنية ما مع شغلھا بعناصر جديدة: الموازاة .  ج

  .وھي عبارة عن تكرار المحتوى، مع نقله بتعبيرات مختلفة: إعادة الصياغة .  د

وي66تم اس66تعمالھا عن66د اس66تبدال ش66اغ&ت موق66ع، قص66يرة وغي66ر ذات : ا�ش66كال البديل66ة . ھ66ـ

  .محتوى مستقل، وبالعناصر ذات المحتوى

وف66ي وس66ع . وھ66و تك66رار بني66ة ومحتواھ66ا م66ع ح66ذف بع66ض تعبي66رات الس66طح: ا.ض66مار. و

وادث أو المرء أن يقوم بإدخال إشارات س6طحية للد�ل6ة عل6ى ا�رتباط6ات القائم6ة ب6ين الح6

  .المواقف في عالم النص، وھذا يعني استعمال الزمن والوجه و العطف

  

  

فإنه تحدث ع6ن الع&ق6ات الد�لي6ة ف6ي النص6وص، " رييسعيد حسن بح" أما بالنسبة لـ . 3

.منةاوقسمھا إلى ع&قات ظاھرة وك
)1(

  

ل66ى فالع&ق66ات الد�لي66ة الظ66اھرة تتمث66ل ف66ي الع&ق66ات ب66ين عناص66ر ال66نص الت66ي تق66وم ع

  :وفي ھذا المجال يمكن أن نميز ما يلي). مؤسسة للنص( ظواھر متعلقة ببنية النص 

                                                 
)1(

  .72: ينظر، إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص، ص   

 
)1(

 .74:مدخل إلى علم النص، ص ينظر ، زتسيس�ف واورزنياك ،   
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  .مجال الروابط. جـ    .مجال الحمل. ب    .مجال ا.حالة. أ

وعن66د إدراك الح66ام&ت النص66ية لSحال66ة بس66بب وظيفتھ66ا ا�س66مية بأنھ66ا أوج66ه التعي66ين 

  :لتعيين ا�سمي النصية كما يليا�سمي، فإنه تتشكل ا�نواع الرئيسية التالية �وجه ا

  ).أشكال الذكر ا�ولي (أوجه التعيين ا�سمي ا�ولي  .1

 ).أشكال إعادة ذكر في شكل متماثل أو متنوع حرفيا( أوجه إعادة التعيين ا�سمي  .2

أش66كال إكم66ال م66ن خ66&ل الض66مائر و الظ66روف ( أوج66ه التعي66ين ا�س66مي البديل66ة  .3

 ).الضميرية

عادة من خ&ل مكثف6ات المعن6ى وموس6عات المعن6ى وك6ذلك أشكال إ( تكوينات بديلة  .4

  ). من خ&ل صيغ بديلة مختلفة، أي تكوينات متكافئة وظيفيا أيضا 

با.ضافة إلى أوجه التكوينات بوصفھا وس6ائل تنص6يص د�لي6ة وتركيبي6ة ف6ي مج6ا�ت 

.ربطية و ةنصية حملي
)2(

  

والمتعلق6ة بالع&ق6ات الد�لي6ة " سعيد حسن بحي6ري" والمتأمل لUفكار التي تطرق إليھا 

أم6ا الع&ق6ات الد�لي6ة . للنصوص، يجد أن الع&قات الد�لية الظاھرة تخص معيار ا�تساق

فالع&قات الد�لي6ة الكامن6ة حس6ب وجھ6ة نظ6ر . الكامنة فھي من اختصاص معيار ا�نسجام

.فھم النص وبراغماتية النص: سعيد حسن بحيري تتمثل في 
)3(

  

للتعبي6ر ع6ن بع6ض " ا�نزي6اح" فإنه استعمل مص6طلح " يرمحمد الماك" بة لـ أما بالنس. 4

فكل خروج عن ھذه القاع6دة العام6ة، . مظاھر ا�تساق المعروفة عند علماء لسانيات النص

نزياحات ف6ي مس6توى ، أي ظھور أسلوب خاص من ھنا ترصد ا�)1(يعني إبراز انزياحات

  :الد�لة في مجموعتين 

  .وتتميز باستبدال ع&مة بأخرى: تبدالية انزياحات اس. أ

  .وتتميز بخلط في نظام تركيب الع&مات: انزياحات تراكبية . ب

وھذه ا�نزياحات قد ين6تج عنھ6ا أس6لوب جم6اعي ف6ي ص6ورة كتاب6ة ، أو أس6لوب ف6ردي 

.ينتج إيحاءات أو د��ت فرعية
)2(

  

                                                 
)2(

 .ن :ص  المرجع نفسه،ينظر ،   
)3(

 .86-83: ينظر، المرجع نفسه ، ص  
)1(

 .34:، ص  1991،  1.، المركز الثقافي العربي، طيري، الشكل و الخطاب مدخل لتحليل ظاھراتكمحمد الما  
)2(

 .ن: ، ص  المرجع نفسه  
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":اكريمحمد الم" ومن أھم ا�نزياحات التراكبية التي تطرق إليھا 
)3(

  

  )ELLIPSE(ا.ضمار أو الحذف  .1

 )Anaphore( ا.حالة  .2

 )Accumulation(  ةالمراكم .3

 )Syllepse(الفصل أو القطع  .4

 )Inversion(القلب  .5

 ) Comparaison(المقارنة أو التشبيه  .6

فقد ميز بين نوعين من وس6ائل التماس6ك النص6ي " صبحي إبراھيم الفقي" أما بالنسبة لـ . 5

: و المتمثلة في 
)4(

  

العط66ف ، والفص66ل ،  والوص66ل، والت66رقيم، وأدوات : وس66ائل تماس66ك داخلي66ة مث66ل . أ

وھ6ذه . التعريف، وا�سماء الموصولة، والح6ال ، والزم6ان، والمك6ان ، والرتب6ة ، وا.س6ناد

  .ن&حظ أن دورھا يقتصر على إحداث التماسك الداخلي في النص

وھ6ذه تس6ھم ف6ي ال6ربط . ل6ة، وا.ش6ارةالمرجعي6ة ، أو ا.حا: وسائل خارجية  مث6ل . ب

وھ6ذه الوس6ائل ق6د تك6ون معنوي6ة أو . بين ما يوجد داخل ال6نص وم6ا يتص6ل ب6ه م6ن خارج6ه

  .د�لية، وقد تكون لغوية أو شكلية، وقد تكون كذلك معنوية ولغوية معا

وعلم اللغة النصي استقل بوصفه نظرية على يد علماء الغ6رب، م6ع التأكي6د أن ج6ذوره 

ي66ة، ونماذجھ66ا بوم66ع ك66ون ھ66ذه النظري66ة اس66تقلت بص66ورة غر. ي ذخ66ائر العربي66ةواض66حة ف66

تتف6ق م6ع ا�دوات  كثيرة ية، وذكرت أدوات تتفق مع اللغات الغربية، فإن ھناك أدواتبغر

المستعملة في اللغة العربية، بل تكاد كلھا أن تكون مندرج6ة ، أو قابل6ة للتطبي6ق عل6ى اللغ6ة 

.العربية 
)1(

   

م الفق6ي كم6ا يل6ي ـ6ـحي إبراھيـــيل �دوات التماسك النصي حسب رأي صبويمكن التمث

:
)2(

   

  

                                                 
)3(

 .36، 35: ينظر، المرجع نفسه ، ص   
)4(

 .1/75صبحي إبراھيم الفقي ، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق ،   
)1(

 .1/115، السابقالمرجع صبحي إبراھيم  الفقي ،ينظر ،   
)2(

 .1/120، المرجع نفسه  

 السياق

 أدوات التماسك النصي

 داخلية خارجية

  مشتركة ا7حالة الخارجية
  

  د
لية
  .المرجعية   -

  شكلية
  .العطف -
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وبعد عرض أھم اIراء التي قيلت حول تصنيف وسائل ا�تس6اق، وج6دت أنھ6ا تمي6زت 

كم666ا أن ھن666اك . ب666التنوع، وا�خ666ت&ف وذل666ك تبع666ا �خ666ت&ف اتجاھ666ات  التحلي666ل النص666ي

و       الس6بك  والتض6ام ، وا�تساق ،: يار النصي ومن أھمھا مصطلحات عديدة لھذا المع

  .التماسك والرصف، وق ،عليّ الت والتناسق ، والتنضيد ، والتنسيق، وا�رتباط ،

وم6ع ذل6ك فق6د رجح6ت التركي6ز . ولعل ھذه تعد أبرز س6مة تمي6ز بھ6ا عل6م اللغ6ة النص6ي

" وس6ائل الت6ي تط6رق لھ6ا على أھم وسائل ا�تس6اق الت6ي تخ6دم ھ6ذا الموض6وع، وخاص6ة ال

ا.حال66ة ، وا�س66تبدال، والح66ذف ، والوص66ل، وا�تس66اق : ف66ي  ةوالمتمثل66" محم66د خط66ابي

  . المعجمي

III –  تساق في قصيدة
  .للشاعر إبراھيم ناجي" ساعة التذكار " وسائل ا

  :اعر والقصيدةـــالش .1

 1898س6نة ) ديس6مبر( كانون ا�ول  31إبراھيم ناجي شاعر عربي مصري، ولد يوم 

برز اسمه  م6ن ش6عراء . م، وھو أحد أركان جماعة أبولو 1899م، أي أنه من مواليد سنة 

عات66ه وأدب66ه نز ش66اعر مج66دد، يختل66ف ف66ي رس66م تأم&ت66ه الفلس66فية وو ھ66و المدرس66ة الحديث66ة 
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وقد تفتحت موھبته على قول الشعر وھو في منتصف العقد الث6اني . الوجداني عن الكثيرين

م، ويتس666م ش666عره بالنزع666ة 1934س666نة " وراء الغم666ام"ديوان666ه ا�ول  أص666در. م666ن عم666ره

)1(.م1953توفي الشاعر سنة .الرومانسية
    

القصائد الموجودة ف6ي دي6وان  ىحدإالتي أدرسھا تمثل ) ساعة التذكار ( وھذه القصيدة 

، حي66ث ألقي66ت ف66ي حفل66ة ال66ذكرى الت66ي أقامتھ66ا جماع66ة ا�دب المص66ري "وراء الغم66ام "

.رية لمرور عام على وفاة المرحوم أحمد شوقي با.سكند
)2(

         

، حيث ي6تم التط6رق ف6ي ھ6ذا "دراسة لسانية نصية " وسوف أقوم بدراسة ھذه القصيدة 

ومن المعروف أن المدونات الشعرية ثرية ب6الظواھر . الفصل إلى وسائل ا�تساق المختلفة

ل666يس مج666رد تواص666ل  «ش666عر فال. اللغوي666ة والجمالي666ة، وبخاص666ة ف666ي الش666عر الرومانس666ي

رته الجمالية الخاصة، ف& ب6د م6ن تحدي6د الغ6رض ا�ساس6ي ف6ي ھ6ذا فإع&مي، بل يتميز بش

التواصل، وھو أنه خ&ل عملية تلقي الرسالة الجمالي6ة تتش6كل ل6دى المتلق6ي ش6فرة خاص6ة، 

»مضافة إلى الشفرات اللغوية و الثقافية التي مازالت حية عند بث الرسالة
)1(

.  

ما يتبين للقراء أن الخطاب الشعري له جمالياته وخصوص6ياته، وبا.ض6افة إل6ى ومن ھ

  .ذلك فھو عملية تواصلية

لكل ص6وت ش6عري  «كما أن ھناك خصائص أخرى يتميز بھا الشعر، ولعل أھمھا أن 

»، مھما بلغ مداه، نبرته المميزة
)2(

.  

  :ل ا
تساق ــــوسائ -2

  ) Anaphore( ة ــــا7حال. أ

ل لغ66ة طبيعي66ة عل66ى عناص66ر تمل66ك خاص66ية ا.حال66ة، وھ66ي حس66ب الب66احثين تت66وفر ك66

وتعتب6ر ا.حال6ة .  الضمائر، وأسماء ا.شارة، وأدوات المقارنة:  "رقية حسن"و "ھاليداي"

ع&ق66ة د�لي66ة، وم66ن ث66م � تخض66ع لقي66ود نحوي66ة، إ� أنھ66ا تخض66ع لقي66د د�ل66ي وھ66و وج66وب 

.يل و العنصر المحال إليهتطابق الخصائص الد�لية بين العنصر المح
)3(

   

                                                 
)1(

 .  365- 337:،تذييل بقلم سامي الكي�ني ،ص1986د ط ديوان إبراھيم ناجي ، دار العودة،بيروت ، إبراھيم ناجي ،  ينظر، 
)2(

 .5:المصدر نفسه ، ص   
)1(

 .21: ، ص 1998 د ط ،ص�ح فضل، نبرات الخطاب الشعري، دار قباء، القاھرة،  
)2(

 .5:المرجع نفسه ، ص  
)3(

 .17: ينظر ، محمد خطابي، لسانيات النص، ص   
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وتتفرع الثاني6ة . ا.حالة المقامية، وا.حالة النصية: وتنقسم ا.حالة إلى نوعين رئيسين 

:والمخطط الموالي يوضح ذلك. إحالة قبلية، وإحالة بعدية: إلى 
)4(

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

. ة ھو ال6نصيناصر ا.حالشرط وجود الع أما بالنسبة لUزھر الزناد، فإنه يشير إلى أنّ 

  :وھي تقوم بدور مزدوج في اللغة

 .ن المشار إليه في  المقام ا.شاريتشير وتعيّ  •

 .ه وترتبط بهعليّ تعوض المشار إليه فتحيل  •

.ا�سماء الموصولة: أما بعضھا اIخر فيكتفي بوظيفة التعويض مثل 
)1(

  

يعرفھ6ا  نس6اق إ� أنن6ا نج6د م6ورغم أن جميع الباحثين قد جعلوا ا.حالة م6ن أدوات ا�ت  

الع&قة بين العبارات من جھة وبين ا�شياء و المواقف في الع6الم الخ6ارجي ال6ذي  «: بأنھا

»تشير إليه العبارات
)2(

.  

: أما بالنسبة �نواع ا.حالة حسب رأي ا�زھر الزناد فھي تتمثل في 
)3(

  

  ):Endophora( ة ـة داخل النص أو داخل اللغـــإحال .1

غوي66ة ال66واردة ف66ي الملف66وظ س66ابقة كان66ت أو �حق66ة؛ فھ66ي لالعناص66ر ال ل66ىال66ة عوھ66ي إح

  :إحالة نصية؛ وھي تنقسم بدورھا إلى قسمين

  ) Anaphora( ق أو ا7حالة بالعودة بة على الساـإحال . أ

                                                 
)4(

 ن:المرجع نفسه ، ص   
)1(

 .118: ينظر، ا[زھر الزناد، نسيج النص، ص   
)2(

 .172: ديبوجراند، النص والخطاب وا>جراء،  ص  روبرت  
)3(

 119: ينظر، ا[زھر الزناد، نسيج النص ، ص   

 ا7حالة

  )النصية( 
  إحالة داخل

 النص

  )المقامية( 
  إحالة إلى خارج

 النص

  )إلى 
حق( 

 بعدية

  )إلى سابق( 

 قبلية
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وتش6تمل ا.حال6ة ب6العودة . سبق التلفظ به) Antecedent(  »رمفسّ  «وھي تعود على 

والقصد من ذلك ) Epanaphora (تمثل في ا.حالة التكرارية على نوع آخر من ا.حالة ي

  .التأكيد

  ):Cataphora(ة على ال�حق ـــإحال . ب

من ذل6ك ض6مير . ھاعليّ وھي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدھا في النص و�حق 

  .الشأن في العربية

  

  

  

  ) :Exophora(الة على ما ھو خارج اللغة ــإح .2

ل6ى عنص6ر إش6اري غي6ر لغ6وي موج6ود ف6ي المق6ام وھي إحال6ة عنص6ر لغ6وي إح6الي ع

حي6ث ي6رتبط عنص6ر .المفرد عل6ى ذات ص6احبه الم6تكلم المتكلمالخارجي، كأن يحيل ضمير

  .لغوي إحالي بعنصر إشاري غير لغوي وھو ذات المتكلم

  :الة نصيةـــإح. 3

وتؤديھ66ا ألف66اظ م66ن ، وظ أو ال66نصـ66ـوھ66ي إحال66ة عنص66ر معجم66ي عل66ى مقط66ع م66ن الملف

  .فعل رأي، خبر، صة،ق :قبيل

  :رومن خ&ل عرض أنواع ا.حالة يمكن جمعھا في قسمين حسب نوع المفسّ 

  ) :Lexophora(  ة معجميةـــإحال •

  .ر دال على ذات أو مفھوم مفردتجمع كل ا.حا�ت التي تعود على مفسّ 

  :) Texophora(إحالة مقطعية أو نصية  •

أو    أو ن6ص  ،جمل6ة(ع م6ن ملف6وظ ر ھو مقط6تجمع كل ا.حا�ت التي تعود على مفسّ 

  ).مركب نحوي
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ال ف66ي اتس66اق وعل66ى ال66رغم م66ن تن66وع ا.حال66ة ، إ� أن ا.حال66ة النص66ية تق66وم ب66دور فّع66

لSحال6ة،ومن ث6م يوليانھ6ا  امعي6ار "رقي6ة حس6ن"و "ھالي6داي"النص ،حيث اتخ6ذھا الباحث6ان 

.أھمية بالغة في بحثھما
)1(

    

نص يجد غموضا في تحديد ا.حالة ومعرفة نوعھ6ا، ولعل الباحث في ميدان لسانيات ال

 "ھالي6داي"ن اول التفصيل في وسائل ا�تس6اق ا.حالي6ة الت6ي تط6رق إليھ6ا الباحث6الذلك سأح

  .وأدوات المقارنة ا.شارة،الضمائر، وأسماء : و المتمثلة في  "رقية حسن"و

 :رــالضمائ .1

ب6ذلك يمك6ن التميي6ز ب6ين أدوار إن لسانيات النص تھتم بالضمائر، من زاوية ا�تساق، و

الك66&م الت66ي تن66درج تحتھ66ا جمي66ع الض66مائر الدال66ة عل66ى الم66تكلم، والمخاط66ب، وھ66ي إحال66ة 

لخ66ارج ال66نص بش66كل نمط66ي، و� تص66بح  إحال66ة داخ66ل ال66نص، أي اتس66اقية، إ� ف66ي الك66&م 

مائر أم6ا الض6. من ضمنھا الخط6اب الس6ردي المستشھد به، أو في خطابات مكتوبة متنوعة

" و " ھالي6داي " التي تؤدي دورا ھام6ا ف6ي اتس6اق ال6نص فھ6ي تل6ك الت6ي يس6ميھا المؤلف6ان 

  .وتثنية وجمعا ا، وتندرج ضمنھا ضمائر الغيبة إفراد»أدوارا أخرى «" رقية حسن

ال6نص،  ءوبالتالي، فھي على عكس ا�ولى، تحيل قبليا بشكل نمطي إذ تقوم بربط أجزا

.وتصل بين أقسامه
)1(

  

ع مفھ66وم الض66مائر وجعلھ66ا تش66مل ك66ذلك ض66مائر ا.ش66ارة وض66مائر وّس66 وھن66اك م66ن

الموصول؛ إذ تق6وم ا.ش6ارة و الموص6و�ت، ب6نفس وظيف6ة الض6مائر م6ن حي6ث ا.ش6ارة و 

المرجعي666ة و ال666ربط، فا.ش666ارة ق666د تك666ون إل666ى س666ابق أو �ح666ق أو خ666ارج ال666نص، وك666ذا 

.الموصول
)2(

   

ا�س6ماء وا�فع6ال و العب6ارات و الجم6ل  تكتسب أھميتھا بصفتھا نائبة عن «فالضمائر 

و� تق6ف أھميتھ6ا . المتتالية؛ فقد يحيل ض6مير مح6ل كلم6ة أو عب6ارة أو جمل6ة أو ع6دة جم6ل

د�ل6ة، داخلي6ا  و الحد، بل تتعداه إلى كونھا تربط بين أجزاء النص المختلفة، شك& اھذ دعن

                                                 
)1(

 .18، 17:ينظر، محمد خطابي ،لسانيات النص ،ص  
)1(

 .18: ، ص المرجع السابقينظر ، محمد خطابي،   
)2(

 .1/138غة النصي بين النظرية و التطبيق، لينظر، صبحي إبراھيم الفقي، علم ال  
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 "Endophoric  " وخارجي66666ا "Exophoric " وس66666ابقة ، "Anaphoric " و�حق66666ة "

Cataphoric "«
)3(

.  

  :اء ا7شارةـــأسم. 2

  .وتعد الوسيلة الثانية من وسائل ا�تساق الداخلة في نوع ا.حالة

: إلى أن ھناك عدة إمكاني6ات لتص6نيفھا " رقية حسن" و " ھاليداي " ويذھب الباحثان  

، أو حس66ب .... )..ھن6ا، ھن66اك،( ، والمك66ان ... )اIن، غ66دا( الزم6ان  : إم6ا حس66ب الظرفي66ة

ھ6ذه، (و الق6رب ، ...) ذل6ك، تل6ك( ، أو حس6ب البع6د ...) ھ6ذا، ھ6ؤ�ء( الحياد، أو ا�نتق6اء 

  ).ھذا

ش6ارة ا.إذا كان6ت أس6ماء و و بالتالي فإن أسماء ا.شارة تقوم بالربط القبلي و البع6دي، 

وم6ن ث6م فھ6ي  ،بشتى أصنافھا محيلة إحالة قبلية، بمعنى أنھا تربط جزءا �حقا بجزء سابق

.تسھم في اتساق النصوص
)1(

  

  :ارنة ـــالمق. 3

وتنقسم إلى عامة يتفرع منھا التط6ابق و التش6ابه وا�خ6ت&ف، وإل6ى خاص6ة تتف6رع إل6ى 

أما من منظور ا�تس6اق فھ6ي � تختل6ف ع6ن الض6مائر وأس6ماء ا.ش6ارة ف6ي . كمية و كيفية

.كونھا نصية، وبذلك فھي تقوم بوظيفة اتساقية
)2(

  

ع مفھ6وم ا.حال6ة م6ن خ6&ل ذك6ر العدي6د فإن6ه وّس6" سعيد حسن بحي6ري " بالنسبة لـ أما 

:ة و المتمثلة فيــمن أنواع ا.حال
)3(

    

  :ة اسمية مكررةـــإحال. 1

ويح6دث التكري6ر إم6ا ف6ي مس6توى . تشمل ا.حال6ة ا�س6مية عل6ى تكري6ر ا�س6م المحتم6ل

  .ل ا�سم المنطقي النصيصياغة متساوية في الشكل أو متنوعة صرفيا في مقاب

  :ة ضميريةـــإحال. 2

  .إن التعيين ا�سمي البديل ھو إعادة نصية �سم ما من خ&ل الضمير

  :ة ترادفيةــــإحال. 3

                                                 
)3(

 .137 /1المرجع نفسه ،   
)1(

 .19:ينظر، محمد خطابي ، لسانيات النص، ص   
)2(

 .ن:نفسه، ص  عينظر، المرج 
)3(

 .124: ص ، ينظر، زتسيس�ف واورزنياك، مدخل إلى علم النص  
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بحيث ندرك تحت مترادفات نصية ص6يغا بديل6ة ذات أس6اس د�ل6ي أو براجم6اتي، تق6وم 

  .من خ&ل ع&قة متبادلة لتطابق إحالي مناسب للنص المحدد

  :ة تبعية ــــإحال. 4 

  :ھما ،يتم البحث عن ا.حالة التبعية من خ&ل جانبين على ا�قل

ا�نض66واء المعروف66ة م66ن عل66م الد�ل66ة  –جان66ب يتعل66ق بالعم66ل التنصيص66ي لع&ق66ات  . أ

  .المعجمي بين الوحدات المعجمية ا�سمية

 . جانب يتعلق با.حالة الضمنية بوصفھا أوجه تبعية اسمية على أساس نصي . ب

  :ة تساوـــإحال. 5

وق6وع ا�س6ماء الجزئي6ة بعض6ھا تح6ت بع6ض ف6ي ع&ق6ة إحال6ة : ع وومن أمثلة ھ6ذا الن6

تس666او اس666مية، وتط666ابق التعبي666رات ا�س666مية ال666واردة ھن666ا عل666ى نح666و متس666او المحم666و�ت 

  .ة للنصعليّ المتساوية في المجا�ت الف

  :ادـــإحالة تض. 6

بوج6ه وتوج6د . ر عن العك6س م6ن كلم6ة أخ6رىفالتضاد ھو الكلمة المقابلة، أي كلمة تعب

  .خاص صفات متضادة وأفعال متضادة

  :ادة الصياغةـــإحالة إع. 7

وتتمثل في إعادة معنى كلمة ما أو تعبير ما من خ&ل كلمة أخرى أو استعمال آخر ف6ي 

  :ومن أمثلة ھذا النوع . اللغة ذاتھا

  ).امتداد المعنى ( إعادة اسمية ممتدة  -أ 

 ).تكثيف المعنى( مكثفة إعادة اسمية   -ب 

 ).التعبيرية( تعبيرية أو تقويمية  –إعادة اسمية عاطفية   -ج 

    وم66ن ھن66ا ف66إن ال66نص بمثاب66ة جمل66ة  م66ن العناص66ر، تت66رابط بت66وفر ال66روابط التركيبي66ة 

أو  ،ر عائ6دــ6ـاد ن6ص يخل6و م6ن ضميـ6ـة؛ ف& يكيوكذلك الروابط ا.حال ،والروابط الزمانية

من المعوضات، إذ تختصر الوحدات ا.حالية العناص6ر ا.ش6ارية  أو غيرھا ،اسم موصول

وبالت66الي ف66إن ال66نص يكتم66ل عن66دما تت66رابط أج66زاؤه . وتج66ذب مس66تعملھا إعادتھ66ا وتكرارھ66ا
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عامل يحكم النص كام& في ت6واز م6ع العام6ل التركيب6ي  فا.حالةباعتماد الروابط ا.حالية، 

.والعامل الزمني
)1(

    

ل66ة وأنواعھ66ا ل66يس ب66ا�مر الھ66ين، ويرج66ع ھ66ذا إل66ى اخ66ت&ف آراء إن الح66ديث ع66ن ا.حا

  .علماء لسانيات النص في ھذا الموضوع الواسع

للش6اعر " ساعة التذكار " تطرق اIن إلى وسائل ا�تساق ا.حالية في قصيدة أوسوف 

الض6مائر وأس6ماء : التالي6ة ا.حالي6ةبحي6ث ي6تم التط6رق إل6ى وس6ائل ا�تس6اق . إبراھيم ناجي

  ."رقية حسن"و "ھاليداي"وھذا وفق منظور الباحثين . .شارة، وأدوات المقارنةا

المختلفة، ونوع ا.حالة من خ&ل ذكر  ا.حاليةوالجدول التالي يبين لنا وسائل ا�تساق 

  .العنصر ا�تساقي و العنصر المفترض

 نوع وس6يلة ا�تس6اق  رقم البيت

  ا.حالية المستعملة

  العنصر المفترض  .حالةنوع ا  العنصر ا�تساقي

  الشاعر إبراھيم ناجي  إحالة خارج النص  )أنا ( مسعدي   الضمير  1

  المرحوم أحمد شوقي إحالة خارج النص  )أنت(قم   الضمير  2

  لمرحوم أحمد شوقيا إحالة خارج النص  )أنت(أفض   الضمير  2

  الشاعر إبراھيم ناجي إحالة خارج النص  )أنا( عليّ   الضمير  2

  لمرحوم أحمد شوقيا إحالة خارج النص  )أنت(ابعث   الضمير  2

  لمرحوم أحمد شوقيا إحالة خارج النص  )أنت(خيالك   الضمير  2

  لمرحوم أحمد شوقيا إحالة خارج النص  )أنت(اطلع   الضمير  3

  لمرحوم أحمد شوقيا  إحالة نصية  كعھدك  المقارنة  3

  لمرحوم أحمد شوقيا  إحالة خارج النص  )أنت(أفق   الضمير  4

  لمرحوم أحمد شوقيا إحالة خارج النص  )أنت(اھتف  الضمير  4

  لمرحوم أحمد شوقيا إحالة خارج النص  )أنت(شعرك الضمير  4

  لمرحوم أحمد شوقيا ية قبليةإحالة نص  )ھو(دعا  الضمير   5

  لمرحوم أحمد شوقيا إحالة نصية قبلية  )ھو(أوطانه  لضميرا  5

  لمرحوم أحمد شوقيا ةإحالة نصية قبلي  )ھو(مضى  الضمير  5

  لمرحوم أحمد شوقيا إحالة نصية قبلية  )ھو(يھتف  الضمير   5

                                                 
)1(

 .   124، 121:ر الزناد،نسيج النص ،صھينظر، ا[ز 
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  مصر  إحالة نصية  كعھدھا   المقارنة  6

  الحظ  إحالة نصية  كما  المقارنة  7

  عام  إحالة نصية قبلية  )ھو(مضى  الضمير  8

  الزمان  إحالة نصية قبلية  )ھو(هطيّ   الضمير  8

  الشاعر إبراھيم ناجي  النص إحالة خارج  )نحن(فينا   الضمير  8

  عام  إحالة نصية قبلية  )ھو(مضى   الضمير  9

  عام  إحالة نصية   كأن  المقارنة   9

  عام  ية قبليةإحالة نص)                                                                                                        ھو( هنعيّ   الضمير  9

  العام  إحالة نصية  ما أقل  المقارنة   9

  )مصر(الدولة   إحالة نصية قبلية  ھي  الضمير  11

  الشاعر إبراھيم ناجي  إحالة خارج النص  ) أنا(أنسى   الضمير  13

  لمرحوم أحمد شوقيا  إحالة خارج النص  )أنت(بينك   الضمير  13

  ساعة  إحالة نصية قبلية   )ھي(جمعت   الضمير  13

  لمرحوم أحمد شوقيا  إحالة خارج النص  )أنت( صحابك  الضمير  13

  لمرحوم أحمد شوقيا  إحالة خارج النص  أنت  الضمير  14

  الشمس  إحالة نصية قبلية  )ھي(منحت   الضمير  15

  لمرحوم أحمد شوقيا  إحالة خارج النص  )أنت(ذھبت   الضمير  15

  لمرحوم أحمد شوقيا  إحالة نصية  كسناك  المقارنة  15

  لمرحوم أحمد شوقيا  إحالة خارج النص  )نتأ(تشكو   الضمير  16

  الشاعر إبراھيم ناجي  إحالة خارج النص  )أنا(لي   الضمير  16

  الشاعر إبراھيم ناجي  إحالة خارج النص  )أنا(طبي   الضمير  16

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(وشيك   الضمير  16

  مد شوقيالمرحوم أح  إحالة خارج النص  )أنت(كشفت   الضمير   17

  ممتھدّ   إحالة نصية قبلية   )ھو(جال   الضمير   17

)ھو( صرحه  الضمير  17   ممتھدّ   إحالة نصية قبلية 

  الشاعر إبراھيم ناجي  إحالة خارج النص  ) أنا(رأيت   الضمير  18

  صورة  إحالة نصية قبلية  )ھي(حالت   الضمير  18

  الضنى  إحالة نصية قبلية   )ھو(خلى   الضمير  18
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  المرحوم أحمد شوقي  إحالة نصية  كإطار  ةالمقارن  18

  الشاعر إبراھيم ناجي  إحالة خارج النص  ) أنا(وجمت   الضمير   19

  الشاعر إبراھيم ناجي  إحالة خارج النص  )أنا(أرى   الضمير  19

  الشاعر إبراھيم ناجي  إحالة خارج النص  )أنا(عيني   الضمير  19

  إبراھيم ناجيالشاعر   إحالة خارج النص  )أنا(أرى   الضمير  20

  النبوغ  إحالة نصية قبلية   ) ھو(نجمه   الضمير  20

  ةالعبقري  إحالة نصية قبلية   ھي  الضمير  20

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(لك   الضمير  21

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(زمانك   الضمير  21

  أحمد شوقي المرحوم  إحالة خارج النص  )أنت(لك   الضمير   22

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(حمامك   الضمير  22

  الجبين  إحالة نصية  ذاك  اسم ا.شارة   22

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(وليت   الضمير  23

ال66666ذين رث66666اھم أحم66666د   إحالة نصية قبلية   )ھم(م ھرثيت  الضمير  23
  شوقي

  المرحوم أحمد شوقي  رج النصإحالة خا  )أنت(أقمت   الضمير  23

ال66666ذين رث66666اھم أحم66666د   إحالة نصية قبلية   )ھم(فيھم   الضمير  23
  شوقي

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(سقيت  الضمير  24

  كأس  إحالة نصية قبلية  )ھي(بھا  الضمير  24

  الدھر  إحالة نصية قبلية  )ھو(يقذف  الضمير  25

  المرحوم أحمد شوقي  خارج النصإحالة   )أنت(مضيت  الضمير  25

  ا�جيال  إحالة نصية قبلية  )ھي(ت غنّ  الضمير  26

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة نصية قبلية   )ھو(به  الضمير  26

  قيثارة إحالة نصية قبلية   )ھي(دحت ص الضمير  27

  قيثارة إحالة نصية قبلية   )ھي(عت وقّ  الضمير  27

  قيثارة ة قبلية إحالة نصي  ) ھي(أنغامھا  الضمير  27

  الفن إحالة نصية قبلية   )ھو(حاكى  الضمير  28

  الطبيعة إحالة نصية قبلية   )ھي(منھا  الضمير  28
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  الطبيعة إحالة نصية قبلية   )ھي(إعجازھا   رضميال  28

  الفن  إحالة نصية  كعين  مقارنةال  29

  الفن  إحالة نصية قبلية  )ھو(شتى  الضمير  29

  الفن يةحالة نصإ  كالكوكب لمقارنةا  30

  المرحوم أحمد شوقي إحالة خارج النص  )أنت(نظمت  الضمير  31

  المرحوم أحمد شوقي إحالة خارج النص  )أنت(كنت  الضمير  31

  المرحوم أحمد شوقي إحالة خارج النص  )أنت( أرسلت  الضمير  32

 المرحوم أحمد شوقي إحالة خارج النص  )أنت(شعرك  الضمير  32

  شعر أحمد شوقي إحالة نصية قبلية   )ھو(يطوف   الضمير  32

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(تدعو  الضمير  33

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(تدعو  الضمير  34

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(تجعل  الضمير  34

  مجد الشرق إحالة نصية قبلية   )ھو(ه حبّ  الضمير  34

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(تبكي  الضمير  35

  العراق إحالة نصية قبلية   )ھو(استبيح  الضمير  35

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(تضن  الضمير  35

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(ترى  الضمير  36

  جالالر إحالة نصية قبلية   )ھم(ذمارھم  الضمير  36

  الرجال إحالة نصية قبلية   )ھم(خرجوا  الضمير  36

  المرحوم أحمد شوقي إحالة خارج النص  )أنت(استطعت  الضمير  37

  المرحوم أحمد شوقي إحالة خارج النص  )أنت(مددت  الضمير  37

  الرجال إحالة نصية قبلية   )ھم(صفوفھم  الضمير  37

  رحوم أحمد شوقيالم إحالة خارج النص  )أنت( مازلت  الضمير  38

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(تبعث  الضمير  38

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(قريضك  الضمير  38

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(اتھمت  الضمير  39

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة نصية قبلية  )ھو( ناجى  الضمير  39

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة نصية قبلية  )ھو( طاف الضمير  39
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  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(جلوت  الضمير  40

  القوم  إحالة نصية قبلية  )ھم(يشھدوا  الضمير  40

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة خارج النص  )أنت(رسمت  الضمير  40

  القوم  إحالة نصية قبلية  )ھم(يعھدوا  الضمير  40

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة نصية قبلية  )ھو( يدبّ  الضمير  41

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة نصية قبلية  )ھو(قلبه  الضمير  41

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة نصية قبلية  )ھو(جنانه  الضمير  41

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة نصية قبلية  )ھو( يحسّ  الضمير  42

  حوم أحمد شوقيالمر  إحالة نصية قبلية  )ھو(يروح  الضمير  43

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة نصية قبلية  )ھو(يبعث   الضمير  43

  العصور  إحالة نصية   تلك  اسم ا.شارة  43

  العصور  إحالة نصية قبلية  )ھي(طيفھا   الضمير   43

  المرحوم أحمد شوقي  إحالة نصية قبلية  )ھو(يرى   الضمير  44

  الحياة و الحبّ   إحالة نصية قبلية  ھما  الضمير  44

للش6اعر " س6اعة الت6ذكار" إلى وسائل ا�تساق ا.حالية ف6ي قص6يدة  من خ&ل التطرق      

  :إبراھيم ناجي تبين لي ما يلي

تعد الضمائر من أھم وسائل ا�تساق ا.حالية في ھذه المدونة، حيث طغ6ت عل6ى كام6ل . 1

  .القصيدة 

اثن6ي عش6ر و  مائ6ة نحال6ة م6ن ب6ي) 101(واح6د مائة و ويبلغ عدد ا.حا�ت الضميرية 

ة ف6ي القص6يدة كم6ا ـ6ـولقد تنوعت الض6مائر المستخدم .% 90.18حالة، أي بنسبة ) 112(

  :يلي 

وت6م ". نحن" ، أو "أنا" وفيھا تكون ا.حالة بواسطة الضمير : إحالة ضميرية للمتكلم. أ

  %. 9.82حالة أي بنسبة ) 11(إيجاد إحدى عشرة 

  % 8.93أي نسبة " أنا "حا�ت بواسطة الضمير ) 10(عشر  -

  % 0.89أي بنسبة " نحن"بواسطة الضمير ) 1(حالة واحدة  -

أن6َت، أن6ِت، (وفيھ6ا تك6ون ا.حال6ة بأح6د ض6مائر المخاط6ب : إحالة ضميرية للمخاطب  -ب

  ).أنتنأنتم ،أنتما، 
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  % 36.61أي نسبة " أنت" بواسطة الضمير  حالة )41(وتم إيجاد واحد وأربعين 

ھو، ھي، ھما، ھ6م، (وفيھا تكون ا.حالة بأحد ضمائر الغائب : ة للغائب إحالة ضميري -جـ

  ).ھن

  %  43.75حالة أي بنسبة ) 49( ينولقد تم إيجاد تسع وأربع

  %.25أي بنسبة " ھو " حالة بواسطة الضمير ) 28(ن يثمان وعشر -

 %.11.61أي بنسبة " ھي" حالة بواسطة الضمير ) 13(ث&ث عشر  -

 %. 6.25أي بنسبة " ھم" سطة الضمير حا�ت بوا) 07(سبع  -

 .%0.89أي بنسبة " ھما" بواسطة الضمير ) 1(حالة واحدة  -

 8.03ا�ت ف6ي ھ6ذه القص6يدة أي بنس6بة ـ6ـح) 9(لمقارن6ة، فق6د وردت تس6ع لأما بالنسبة  -2

.%  

  %.7.14حا�ت بواسطة التشبيه عن طريق حرف  الكاف، أي بنسبة ) 8(ثمان  -

  %.0.89أي بنسبة " ما أقل" سطة ا�داة الكمية بوا) 1(حالة واحدة  -

أي بنس6بة ) 2(أما بالنسبة لSحالة بواسطة أسماء ا.شارة فقد تم الحصول على ح6التين  -3

  ".تلك " ، وأخرى بواسطة ا�داة " ذاك" بواسطة اسم ا.شارة ) 1(مرة واحدة %. 1.78

مث6ل ا.حال6ة خ6ارج ال6نص حال6ة ت) 52(ھذه الدراسة على اثن6ين وخمس6ين في تحصلت  -4

  %.46.43أي بنسبة 

  %. 53.57بنسبة : حالة تمثل ا.حالة النصية أي) 60(ووجدت كذلك ستين    

  :ويمكن تمثيل ھذه النتائج في المخطط التالي

 36,61%

 8,03%

 9,82%

1,78%

 43,75%

إحالة ضميرية للغائب

إحالة ضميرية للمخاطب

إحالة ضميرية  للمتكلم

إحالة بالمقارنة

إحالة بإسم ا7شارة
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اق للش66اعر إب6راھيم ن66اجي تتمت66ع باتس66" س66اعة الت66ذكار" ن قص6يدة إ: وب6ذلك يمك66ن الق66ول   

  . قوي، وذلك من خ&ل تنوع ا.حا�ت فيھا

  ) :Substitution(دال ـــا
ستب -ب

عملي6ة ت6تم داخ6ل  «يعد ا�س6تبدال وس6يلة أساس6ية م6ن وس6ائل اتس6اق النص6وص، وھ6و 

.»عنصر آخرفي النص ب النص، إنه تعويض عنصر
)1(

  

ت، بخ6&ف المعجمي بين كلمات أو عب6ارا -وا�ستبدال ع&قة تتم في المستوى النحوي

إل6ى " محم6د خط6ابي" وقد قس6مه . ا.حالة التي ھي ع&قة معنوية تقع في المستوى الد�لي

   :ث&ثة أقسام 

  .استبدال اسمي .1

 .عليّ استبدال ف .2

 .استبدال قولي .3

حيث يس6ھم ا�س6تبدال ف6ي . المستبِدل و المستبدل: ويتكون ا�ستبدال من عنصرين ھما

ئم6ة ب6ين المس6تبدل و المس6تبدل، وھ6ي ع&ق6ة قبلي6ة اتساق النصوص م6ن خ6&ل الع&ق6ة القا

يمك666ن الح66ديث ع666ن  ب66ين عنص66ر س666ابق ف66ي ال66نص وب666ين عنص66ر �ح66ق في666ه، وم66ن ث66مّ 

.)أي وجود العنصر المستبدل، بشكل ما، في الجملة ال&حقة( ا�ستمرارية 
)2(

  

" ھ666ارفج" وم666ن أھ666م أع666&م لس666انيات ال666نص ال666ذين تح666دثوا ع666ن ا�س666تبدال الع666الم 

)Harweg .( ف6ي بحث6ه ع6ن دور الض6مائر ف6ي تش6كيل ال6نص م6ن " ھارفج " حيث ينطلق

  .1968مفھوم ا�ستبدال وكان ھذا سنة 

وا�ستبدال عنده ھو إح&ل تعبير لغوي محل تعبير لغوي آخ6ر مع6ين، ويس6مى التعبي6ر 

  .محله المستبدل به المنقول، أو المستبدل منه، واIخر، الذي حلّ : التعبيرينا�ول من 

حس6ب  -إذا وقع المستبدل منه و المستبدل به ف6ي مواق6ع نص6ية متوالي6ة، فإنھم6ا يقع6انو

.في ع&قة استبدال نحوية بعضھما ببعض -ھارفج
)1(

  

:الحديث عن ا�ستبدال النحوي في مواضع عديدة منھا " ھارفج"ولقد فصل 
)2(

   

                                                 
)1(

  Halliday,M.A.K and R-Hasan, Cohesion in English, P:88  .عن محمد خطابي، لسانيات النص، ص �19: نق.  
)2(

  .19: ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
)1(

 .61: لى علم النص، ص إينظر، زتسيس�ف واورزنياك، مدخل   
)2(

 .61.  55: ينظر، المرجع نفسه، ص   
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. مطابق6ة إحالي6ةالنحوي بين المستبدل ب6ه و المس6تبدل من6ه  ا�ستبداليوجد في حالة . 1

. ويفھم تحت ا.حالة في ھذا الصدد الع&قة بما ھ6و غي6ر لغ6وي، با�ش6ياء ب6المعنى ا�وس6ع

  ".موضوعات ا.حالة " أو " المحال إليھا: ويطلق على ا�شياء التي يحال إليھا بـ

أن يوضح للمتلقي أن منتج النص يستند بالمس6تبدل ب6ه إل6ى موض6وع ا.حال6ة بدق6ة، . 2

  .ه في مرة إلى المستبدل منهالذي أرجع

  : النحوي  ا�ستبداليفرق ھارفج بين ث&ثة أنماط من . 3

  .ا�ستبدال ا�حادي البعد. أ

  .ا�ستبدال الثنائي البعد. ب

  .ا�ستبدال الممتزج. ج

  .أھمية محورية -حسب ھارفج –وبالنسبة لتشكيل النص يعد ل&ستبدال الثنائي البعد 

، ويص6نع تص6نيفا معق6دا م6ن )الس6ينتجماتي( تبدال النح6وي يتحدث ھارفج ع6ن ا�س6. 4

  :ومن ا�نماط ا�ساسية ل&ستبدال النحوي لدى ھارفج. أنماط ا�ستبدال

  ).نحو تكرير الوحدة المعجمية(استبدال المطابقة . أ

  ).نحو ا.عادة من خ&ل المترادفات( استبدال المشابھة . ب

  ).لSعادة الضمنية تحقيقات مختلفة( استبدال الت&صق . ج

وم666ن ھن666ا يتب666ين للدارس666ين أن ال666نص عن666د ھ666ارفج ھ666و عب666ارة ع666ن ت666رابط مس666تمر 

  .ل&ستبدا�ت السنتجميمية التي تظھر الترابط النحوي في النص

. "زأةت6أوجه إعادة الصياغة ا�س6مية المج" كما يظھر لنا ا�ستبدال من خ&ل 
)1(

الت6ي  

على ا�ق6ل ( ا السياق، في مقابل التعبير المستبدل منه بمثابة تعبيرات استبدال يشترطھ تعدّ 

  ).الجزء بالكل

، وأدرج6ه ض6من أدوات "ا�س6تبدال" ب6د� م6ن " ا.ب6دال " وھناك م6ن أطل6ق مص6طلح 

.التماسك الد�لية الداخلية
)2(

ا�ستبدال في الدراسات اللسانية النص6ية م6ن " وتظھر أھمية   

  .، وبالتالي تعددت وجھات النظر حولهخ&ل ارتباطه بمصطلحات لسانية أخرى

                                                 
)1(

  136: ، ص المرجع السابقزتسيس�ف واورزنياك،   
)2(

 .120/ 1 ،نظر، صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيقي  
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"  Substitution" ومن أھم المصطلحات التي ترتبط ارتباطا وثيق6ا بم6نھج ا�س6تبدال 

ففي إطار تركيب نح6وي مع6ين تس6تبدل وح6دة لغوي6ة ب6أخرى  «" : التحويل " ما يعرف بـ 

ة وظيف6ة وإذا أدت ھ6ذه الوح6دات المس6تبدلة ف6ي إط6ار تركي6ب محك6م للجمل6. أو تحل محلھ6ا

  .نحوية متطابقة فإنھا تكون متكافئة نحويا وتتبع القسم ذاته للصيغة

وعن6د ا�س6تبدال . وفي التحوي&ت � يمس المضمون بوجه العام، وتتغير البنية النحوية

لوح6دة لوم6ن ث6م الوض6ع النح6وي ( على العكس مما سبق � تمس دائما البنية الكلية للجملة 

 نستبدال يرتبط بالتوزيع ارتباطا وثيق6ا، �ن الم6رء � يس6تطيع أ، ولكن ا�)المستبدلة أيضا

.»يضع في المكان ذاته إ� ما يمكن أن يرد المحيط ذاته
)3(

  

كان66ت متداول66ة عن66د علم66اء اللس66انيات ، " ا�س66تبدال" وم66ن ھن66ا يمك66ن الق66ول ب66أن فك66رة 

  ".التوزيع" و " التحويل: " وتبرز أھميتھا من خ&ل ارتباطھا بمصطلحي

المعاقب666666ة / وا�س666666تبدال  ،)Distribution(التص666666نيف / وتع666666د فكرت666666ا التوزي666666ع 

)Substitution( ھاريسزليج "، ھما أساس تحليل الجملة عند) "Zilling Harris.(  

ح666ول الع&ق666ات الرأس666ية المتحقق666ة عل666ى " دي سوس666ير" ويرج666ع أص666لھا إل666ى فك666رة 

الص6رفي، أي الع&ق6ات ب6ين  ىلمستوالمستوى النحوي، والع&قات الرأسية المتحققة على ا

.أبنية الجمل و ا�بنية الصرفية
)1(

  

عمليات ش6كلية محض6ة  « أيضا باللسانيات التحويلية، فالتحوي&ت " ھاريس"كما عني 

تھّم تراكيب الجمل المول6ّدة م6ن أص6ل المعن6ى، و ت6تم بش6غور الموق6ع أو بتب6ادل المواق6ع أو 

.»بإعادة صوغ الكلمات أو باستخ&فھا
)2(

   

من خ&ل دراس6ته  ،أول من أسس علم اللغة النصي الحديث" ھاريس"  وبالتالي فقد عدّ 

، حيث وس6ع من6اھج التص6نيف التوزيعي6ة الت6ي حافظ6ت عل6ى "تحليل الخطاب" المعنونة بـ 

.مستوى الجملة
)3(

  

للش6اعر " س6اعة الت6ذكار" ف6ي قص6يدة " ا�س6تبدال" و من أھم المواضع التي ورد فيھا 

  : م ناجي ما يليإبراھي
                                                 

)3(
 .147، ص 2003، 1: سعيد حسن بحيري، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، ط: تعليق و جرھارد ھلبش، تاريخ علم اللغة الحديث، تر  

)1(
 .30: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص ،ينظر  

)2(
اني ، المدارس اللسانية  في التراث  العربي و في الدراسات الحديثة ، دار الحكمة ،  الجزائر ، السداسي ا[ول، د ط ، محمد الصغير بن  

 .81: ، ص 2001
)3(

 .31: ، ص سعيد حسن بحيري، علم لغة النص  ينظر،  
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:في البيت الثاني ، و الرابع ، و الخامس من القصيدة. 1
)4(

   

  خواطرا             و ابعث خيالك في النسيم الساري  عليّ أفض ! قم يا أمير 

  يا عاشق الحرية الثكلى أفــق            و اھتف بشعرك في شباب الـدار  

   ارــضى ليھتف في ديار الجه            و مــيا من دعا للحق في أوطان 

أمي66ر ، عاش66ق الحري66ة : �ح66ظ م66ن خ66&ل ھ66ذه ا�بي66ات أن العناص66ر ا�س66مية التالي66ة أ

يمك66ن أن يح66ل بعض66ھا مح66ل بع66ض ، و ذل66ك �نھ66ا ص66فات  ،)ال66داعي(الثكل66ى، م66ن دع66ا 

و بالت66الي ف66إن . للمرح66وم أحم66د ش66وقي ، و ھ66ذا تبع66ا لس66ير القص66يدة و تماش66يا م66ع تناميھ66ا

   ."استبدال اسمي" الذي حصل في ھذه ا�بيات ھو  الا�ستبد

:في البيتين العاشر والحادي عشر من القصيدة . 2
)5(

   

 
   ؟مارة و ا,مير و دولة                   مبسوطة السلطان في ا,مصارأين ا

   !خمسون عاما و ھي وارفة الجنى              تحت الربيع دؤوبة ا,ثمار 

مبسوطة الس6لطان ، وارف6ة الجن6ى، دوؤب6ة ا�ثم6ار ، : التالية  تضايفاتمإن المتأمل لل

مبسوطة ، وارفة ، دؤوبة ، يمك6ن أن يح6ل بعض6ھا مح6ل اIخ6ر، أي أن : يجد أن الكلمات 

ال6ذي  ا�س6تبدالو بالت6الي ف6إن .بعنص6ر آخ6ر هكل عنصر م6ن ھ6ذه العناص6ر يمك6ن اس6تبدال

  ." استبدال اسمي" حصل في ھذين البيتين ھو 

:في البيت الرابع عشر من القصيدة . 3
)1(

   

  و الشمس في سقم الغروب و أنت في            لون الشحوب معصفر ببھار   

" س666قم الغ666روب"  المتض666ايفين�ح666ظ م666ن خ666&ل ھ666ذا البي666ت أن666ه يمك666ن اس666تبدال أ

و ذلك �ن الشمس عندما تكون على وشك الغ6روب يك6ون ". لون الشحوب "  المتضايفينب

ش66احب، و يمك66ن أن يق66ال لSنس66ان ش66احب الل66ون أن66ه ف66ي س66قم الغ66روب ، و بالت66الي  لونھ66ا

و . ح6دھما ب6ا�خرىأھ6ي ع&ق6ة مش6ابھة، و من6ه يج6وز اس6تبدال  المتض6ايفينفالع&قة ب6ين 

     ."استبدال اسمي"ا�ستبدال الحاصل ھنا ھو 

:في البيتين السادس عشر و السابع عشر من القصيدة. 4
)2(

   

                                                 
)4(

 .  99: ناجي ، ص  إبراھيمديوان إبراھيم ناجي ،  
)5(

 . 100: المصدر نفسه ، ص  
)1(

 .   100:، صالسابقالمصدر إبراھيم ناجي ،  
)2(

 . ن:، ص  نفسهالمصدر  
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  ي مقي� من وشيك عثار لعل في                طبّ  لضعف و الملمّ تشكو لي ا 

  م جال الردى                  متھجما في صرحه المنھار و كشفت عن متھدّ  

، و ك6ذلك لف6ظ " الملمّ "يمكن استبداله بلفظ " الضعف"�حظ في ھذين البيتين أن لفظ أ

و بالت66الي فا�س66تبدال . س6بيل الت66رادف، و ھ66ذا عل66ى " المنھ66ار"م يمك66ن اس66تبداله بلف6ظ متھ6دّ 

  " . استبدال اسمي" الحاصل ھو 

:في البيت العشرين من القصيدة . 5
)3(

  

  .ارـــو أرى النبوغ و قد تھاوى نجمه          و العبقرية و ھي في ا,دب 

فتان ص�نھما " العبقرية"بكلمة " النبوغ"�حظ في ھذا البيت أنه يمكن استبدال كلمة أ

  " .استبدال اسمي" إلى المرحوم أحمد شوقي، و ھذا ا�ستبدال ھـــو نسبتا 

   

:و الث&ثين من القصيدة  ،في البيتين التاسع و العشرين. 6
)1(

  

  ى السيول سحيقة ا,غوارة            شتّ ن ثرّ ــمسترس� رحبا كعي         

  ارب السيّ ـــا           متألقا كالكوكــمتعاليا حتى ا,شعة مشرق         

لق6د وردت مجموع66ة م6ن الص66فات الت6ي نس66بت إل6ى المرح66وم أحم6د ش66وقي ف6ي ھ66ذين 

: عب66ارة ع66ن عناص66ر اس66مية يمك66ن اس66تبدال بعض66ھا ب66بعض، و تتمث66ل ف66ي ھ66يالبيت66ين ، و

  " . استبدال اسمي" مسترس&، رحبا، متعاليا، مشرقا، متألقا ، و ا�ستبدال ھنا ھو  

:من القصيدة  في البيت الحادي والث&ثين. 7
)2(

  

  را          في أمة ظمأى إلى ا,خيار ا خيّ نظمت فكنت برّ ! شوقي           

  " استبدال اسمي" ، و ا�ستبدال ھنا ھو  " ا خيرّ " بكلمة " ا برّ " يمكن استبدال كلمة 

:ربعين من القصيدة ا�و الحادي و  ،في البيتين التاسع و الث&ثين. 8
)3(

   

  شاعر                ناجى الطلول و طاف باLثار : ت فقال قوم ھمحتى اتّ       

  إلى ا,صيل و قلبه                 و جنانه في نضرة ا,سحار  شيخ يدبّ       

                                                 
)3(

 . ن : ، ص  نفسهالمصدر  
 .  101: المصدر السابق ، ص  إبراھيم ناجي،)1(
)2(

 . ن :، ص  نفسهالمصدر  
)3(

 .  102: ، ص  نفسهالمصدر  
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ح6دھما ب6اIخر، �نھم6ا وص6فان أيمك6ن اس6تبدال " شيخ"و " شاعر"�حظ أن اللفظين أ

  " . ل اسمياستبدا" و ھذا ا�ستبدال ھـــو . للمرحوم أحمد شوقي

للش6اعر " ت6ذكارالس6اعة " أسھم في اتساق قصيدة " ا�ستبدال"خلص إلى أن أو بذلك 

  " .ا�ستبدال ا�سمي" ناجي التي اشتملت على العديد من نماذج  إبراھيم

  ) : ELLIPSE: (ذف ـــالح.  ج

عناي6ة كبي6رة م6ن ل6دن العلم6اء، ق6ديما و ح6ديثا، و ھ6ذا طبيع6ي " الحذف"لقيت ظاھرة 

و    و ص6در ا.س6&م ،لحذف ليس وليدا لعصرنا الحديث، بل ورد في العص6ور الجاھلي6ةفا

و يع6د الح6ذف واح6دا م6ن العوام6ل الت6ي تحق6ق . إلى عصرنا الحالي... و العباسي ،ا�موي

  .التماسك النصي

)4(مؤلفا، لم يتحدث عن ھذه الظاھرة نجد و �ھمية الحذف فإننا � نكاد
.  

ق66د ح66ذفت الع66رب « " : الخص66ائص"ف66ي كتاب66ه ) ھ66ـ  392ت (ي  يق66ول اب66ن جّن66 

ه ، و إ� علّي6و الحركة، و ليس شيء م6ن ذل6ك إ� ع6ن دلي6ل  ،الجملة، و المفرد، و الحرف

.»كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب و معرفته 
)1(

   

:و لقد تم التمييز بين العديد من أنواع الحذف و المتمثلة في 
)2(

      

و المض6اف إلي6ه، و اس6مين مض6افين ، ،ا�سم المض6اف: كما في حذف:  ا�ســـمحذف . 1

و الص666لة ، و الموص666وف، و الص666فة، و  ا�س666مي،و ث&ث666ة متض666ايفات ، و الموص666ول 

 ،و الخبر، و المفع6ول ،ه ، و المبدل منه، و المؤكد ، و المبتدأعليّ و المعطوف  ،المعطوف

  لمواضع اسمـاي ھذه ا، و � شك أن ف ا�ستثناءو  ،و الحال ، و التمييز

عب6ارة أيض6ا ھا ــ6ـو عبارة، و جملة، إذ قد يكون الحال جملة و كذلك الصفة و الخبر، و في

  .يفاتاحذف ث&ثة متض: مثل 

ح66ذف الفع66ل وح66ده أو م66ع مض66مر مرف66وع أو منص66وب أو معھم66ا، و � ش66ك أيض66ا أن . 2

  .حذف الفعل مع المضمر المرفوع يمثل جملة 

                                                 
)4(

 .  2/192تطبيق، الفقي ، علم اللغة النصي بين النظرية و ال إبراھيمينظر ، صبحي  
)1(

 .  2/360 د ط ، د ت، محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، :أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح  
)2(

 .  194،  2/193الفقي ، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق،  إبراھيمصبحي  
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و واو الح6ال،  ،داة ، كما في حذف حرف العطف ، و ف6اء الج6وابحذف الحرف أو ا�. 3

 ،و �م التوطئ6ة  ا�س6تثناءو قد ، و ما النافية ، و ما المصدرية، و كي المصدرية ، و أداة 

  .إلخ ... و حرف النداء ،لبطو �م ال  ،و الجار، و أن النافية

جمل66ة الش6رط، وجمل66ة  و ،ح6ذف الجمل6ة ، كم66ا ف6ي ح66ذف جمل6ة القس6م، و ج66واب القس6م. 4

  .جواب الشرط 

  .حذف الك&م بجملته. 5

  .حذف أكثر من جملة. 6

:ي في مسألة الحذف ، و أعطى نماذج مختلفة ، و من ذلكل ابن جنّ و قد فصّ 
)3(

   

  .كجملة القسم ، و الشرط ، و الخبر و غيرھا: حذف الجملة . 1

  . حرف وفعل ،و اسم ، : و يكون على ث&ثة أضرب: حذف المفرد . 2

  . حذف المبتدأ ، الخبر، المضاف ، الموصوف، و غيرھا: و من أضرب حذف ا�سم  •

  . فيتم حذفه و الفاعل فيه ، فيكون بمثابة حذف جملة، أو يحذف وحده: أما حذف الفعل  •

ما يحذف الحرف الزائد على الكلمة مم6ا يج6يء لمعن6ى، أو ح6ذف ك: أما حذف الحرف  •

  .حرف من نفس الكلمة

: ذف بأن6ه ـ6ـا يعرف6ان الحـ6ـفنجدھم" رقية حسن" و " ھاليداي" دنا للباحثين ، و إذا ع

. ع&ق66ة داخ66ل ال66نص، وف66ي معظ66م ا�مثل66ة يوج66د العنص66ر المفت66رض ف66ي ال66نص الس66ابق «

.»وھذا يعني أن الحذف عادة ع&قة قبلية
)1(

    

.»لص6فرااستبدا� ب «اه ولقد أطلقت عدة تسميات على الحذف، فھناك من سمّ 
)2(

ويفھ6م  

أثرھا ھو وج6ود أح6د عناص6ر ا�س6تبدال، ومن ھذه التسمية أن ع&قة ا�ستبدال تترك أثرا،

ف أث6را، ولھ6ذا ف6إن المس6تبدل يبق6ى مؤش6را يسترش6د ب6ه الق6ارئ بينما ع&قة الح6ذف � تخل6ّ

ن66ه م66ن م66لء الف66راغ ال66ذي يخلق66ه ا�س66تبدال بينم66ا للبح66ث ع66ن العنص66ر المفت66رض، مم66ا يمكّ 

.المحذوف أي شيء ل&ف ھذا في الحذف، إذ � يحل محخ على ا�مر
)3(

    

                                                 
)3(

 . 381 -2/360ينظر، بن جني، الخصائص،   

 
)1(

  Halliday, M.A.K and R.Hasan, Cohesion in English, P 144عن �21: محمد خطابي، لسانيات النص ، ص  ،، نق.  
)2(

 .21:محمد خطابي، لسانيات النص، ص  ،نق� عن 15: المرجع نفسه، ص   
)3(

 .21:ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص   
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.»بالمعنى العدمي ا�كتفاء «وھناك من يسميه 
)4(

   

:الحذف إلى ث&ثة أقسام" رقية حسن" و " ھاليداي " كما قسم الباحثان 
)5(

  

  .وفية يتم حذف اسم داخل المركب ا�سمي: ا�سميالحذف  -1

 .عليّ لمركب الفويقصد به الحذف داخل ا: عليّ الحذف الف -2

 .الحذف داخل شبه الجملة -3

  .ي من أنواع الحذفذكره ابن جنّ ما والمتأمل لھذا التقسيم يجد أنه يتقارب مع 

حي6ث يق6وم ا.ض6مار بوظائف6ه . عل6ى الح6ذف" ا.ض6مار " وھناك من يطل6ق مص6طلح 

 وأفض6ل الح6ا�ت. في العادة من خ&ل اشتراك تراكيب ظاھر النص في مكوناتھ6ا البنيوي6ة

فف6ي . تمثي& لذلك ھي ا.شارة ال&حقة، حيث ترد البنية بتمامھا قب6ل ورود البني6ة المض6مرة

»أن N بريء من المشركين ورسوله «: اIية القرآنية التالية 
)1(

.  

بالمس6ند " رس6وله " يستلزم فھم النص أن ي6تمم المس6ند إلي6ه ف6ي التركي6ب الث6اني، وھ6و 

 ."المشركين بريء من" من التركيب ا�ول وھو 
)2(

  

فق66د يع66رض لبن66اء . الح66ذف ف66ي بن66اء الجمل66ة أح66د المطال66ب ا�س66تعمالية «وب66ذلك يع66د 

وذل66ك � ي66تم إ� إذا ك66ان . الجمل66ة المنطوق66ة أن يح66ذف أح66د العناص66ر المكون66ة لھ66ذا البن66اء

. المعن6ى أداءالباقي في بناء الجملة أحد العناصر بع6د الح6ذف مغني6ا ف6ي الد�ل6ة، كافي6ا ف6ي 

ه، ويك6ون علّي6د يحذف أحد العناصر �ن ھناك قرائن معنوية أو مقالية تومئ إلي6ه وت6دل وق

.»سماه نحاة العربية الحذف الجائز في حذفه معنى � يوجد في ذكره، وھو ما
)3(

  

  .وبذلك يعد الحذف من أھم العوارض التي تطرأ على بنية الجملة

ھو باب دقيق المسلك،  «: فقالولقد تحدث عبد القاھر الجرجاني عن محاسن الحذف، 

 ،لطيف المأخذ، عجيب ا�مر، شبيه بالسحر، فإنك ترى ب6ه ت6رك ال6ذكر، أفص6ح م6ن ال6ذكر

والصمت عن ا.فادة، أزيد لSفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا 

.»نإذا لم تب
)4(

  

                                                 
)4(

 .340: ص روبرت ديبوجراند، النص و الخطاب وا>جراء،   
)5(

 .22: ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص   
)1(

 .03: سورة التوبة، ا(ية   
)2(

 .101: ينظر، إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص، ص  
)3(

 .259: محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، ص   
)4(

 .121: ص عبد القاھر الجرجاني، د!ئل ا>عجاز،   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .. الفصــــل ا�ول �

59  

ص الجان6ب ال6د�لي � فالحذف وس6يلة م6ن وس6ائل التماس6ك النص6ي الداخلي6ة، وھ6و يخ6

.الشكلي
)5(

:ولقد �حظ بعض الباحثين أن أكثر ا�نماط قياما بمھمة التماسك النصي ھي 
)6(

  

  حذف العبارة*       حذف الفعل*     ا�سمحذف * 

  .من جملة أكثرحذف *     حذف الجملة* 

والق66رآن الك66ريم مدون66ة ثري66ة بظ66اھرة الح66ذف ف66ي مختل66ف التراكي66ب ا.س66نادية، وخي66ر 

  .حول السور المكية" صبحي إبراھيم الفقي " على ذلك، الدراسة التي قام بھا دليل 

م66ن أھ66م وس66ائل التماس66ك النص66ي الت66ي تب66رز أھمي66ة  «، "الح66ذف " كم66ا أن قض66ية 

مواض6ع الح6ذف، وكيفي6ة قي6ام ھ6ذا الح6ذف  -عبر آفاقه الكثي6رة -لقي؛ إذ ھو الذي يدركتالم

.»بوظائفه الب&غية و النصية
)1(

  

ا يتضح للباحثين أن الحذف يقوم ب6دور مع6ين ف6ي اتس6اق النص6وص، وإن ك6ان ومن ھن

ولع6ل المظھ6ر الب6ارز . وا.حالةأھذا الدور مختلفا من حيث الكيف عن ا�تساق با�ستبدال 

ال66ذي يجع66ل الح66ذف مختلف66ا عنھم66ا ھ66و ع66دم وج66ود أث66ر ع66ن المح66ذوف فيم66ا يلح66ق م66ن 

.النص
)2(

  

م6ا " إب6راھيم ن6اجي " للش6اعر " س6اعة الت6ذكار " ومن أھم مواضع الحذف في قص6يدة 

  :يلي

:و الثالث من القصيدة ،في البيتين الثاني. 1
)3(

   

  وابعث خيالك في النسيم الساري      خواطرا عليّ أفض ! قم يا أمير

  وارــــغراء حائمة على ا,ن      واطلع كعھدك في الحياة فراشة

ق6م ي6ا : التالي6ة الجم6لر اس6تعمل تبدو ظاھرة الحذف في ھذين البيت6ين واض6حة، فالش6اع

؛ وابع6ث ي6ا ! ق6م ي6ا أمي6ر: وف6ي ا�ص6ل يمك6ن ق6ول.، وابعث خيال6ك، واطل6ع كعھ6دك !أمير

  .واطلع يا أمير كعھدك ،أمير خيالك

  .وھي بمثابة جملة نداء" يا أمير" ة جملولقد تم الحذف في ھذين البيتين بواسطة ال

:ة و الخامس من القصيد ،في البيتين الرابع. 2
)4(

  
                                                 

)5(
 1/120ينظر، صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق،   

)6(
 .2/194المرجع نفسه،   

)1(
 .2/217، المرجع السابقصبحي إبراھيم الفقي،   

)2(
 .22: ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص   

)3(
 .99:ديوان إبراھيم ناجي، ص إبراھيم ناجي،   
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  واھتف بشعرك في شباب الدار    ق الحرية الثكلى أفقشا عاـــي

  ف في ديار الجارـومضى ليھت    ا من دعا للحق في أوطانهـــي

ھذه الحالة شبيھة بما وجدناه في البيتين الثاني و الثالث، حي6ث لج6أ الش6اعر إل6ى ح6ذف 

  :جملة النداء

: وا�ص6ل ف6ي ذل6ك" الحري6ة الثكل6ىي6ا عاش6ق " ففي البيت الرابع تم حذف جملة النداء 

  .ھذا البيت منولقد تم الحذف في الشطر الثاني . ويا عاشق الحرية الثكلى اھتف

وي6ا م6ن مض6ى : ، وا�صل في ذلك"يا من " وفي البيت الخامس تم حذف جملة النداء 

  .الشطر الثاني من ھذا البيتالحذف في ولقد تم ھذا . ليھتف في ديار الجار

:في البيت السادس من القصيدة. 3
)1(

  

  ھب الخطوب قليلة ا,نصارن    الشام جازعة ومصر كعھدھا

الش6ام : وا�صل في ذل6ك. في الشطر ا�ول من ھذا البيت" جازعة" لقد تم حذف كلمة 

ولقد لجأ الشاعر إلى حذف . وھذا الحذف ھو حذف اسمي. جازعة ومصر جازعة كعھدھا

  .ھذه الكلمة تجنبا للتكرار

:في البيت العاشر من القصيدة. 4
)2(

  


  مبسوطة السلطان في ا,مصار؟    دولةمارة و ا,مير وأين ا

، واكتف6ى الش6اعر ب6ذكرھا "أي6ن " يظھر لقارئ ھذا البيت أن6ه ت6م ح6ذف أداة ا�س6تفھام 

و ذل66ك �ن ھ66ذه .دول66ةأي66ن وأي66ن ا�مي66ر، و ،م66ارةأي66ن ا�: وا�ص66ل ف66ي ذل66ك . م66رة واح66دة

  .وھذا الحذف ھو حذف اسمي. طوفة على بعضھامع العبارات

:في البيت السادس عشر من القصيدة. 5
)3(

  

  .ثارعي مقي� من وشيك طبّ     ل فيــتشكو لي الضعف و الملم لع

: في الشطر ا�ول م6ن ھ6ذا البي6ت، وا�ص6ل ف6ي ذل6ك "  تشكو لي"  جملةلقد تم حذف 

ن ب6اقي ا�مثل6ة الس6ابقة نظ6را الح6ذف ع6 اويختل6ف ھ6ذ. تشكو لي الضعف وتشكو ل6ي المل6م

  .اعليّ وبالتالي يعد ھذا الحذف حذفا ف". تشكو " �ن ھذا الحذف تم بواسطة الفعل 

                                                                                                                                                     
)4(

 .ن: ه، ص ــــــــــصدر نفسالم  
)1(

 .99: ص  المرجع السابق،إبراھيم ناجي ، 
)2(

 .100: المصدر نفسه، ص   
)3(

 .ن: المصدر نفسه ، ص   
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:في البيت العشرين من القصيدة. 6
)1(

  

  !ارـــوالعبقرية وھي في ا7دب    هــوأرى النبوغ وقد تھاوى نجم

وأرى : ا�صل ف6ي ذل6كفي الشطر الثاني من ھذا البيت، و" أرى"  الجملةلقد تم حذف 

  .أيضا عليّ ھو حذف ف اوھذ. العبقرية وھي في ا.دبار

:في البيت الحادي و العشرين من القصيدة. 7
)2(

  

  وثبات ذھن مارد جبار؟    أو لم يكن لك من زمانك ذائدا

ف6ي الش6طر الث6اني م6ن ھ6ذا البي6ت، ا�ص6ل ف6ي " يك6ن ل6ك"  الناسخ واسمهلقد تم حذف 

  مارد جبار؟ ويكن لك ثبات ذھن: ذلك

:في البيت الثامن و العشرين من القصيدة. 8
)3(

  

  ا بغرارـــمنھا ومن إعجازھ    ة آخذاـــوالفن ما حاكى الطبيع

منھ6ا : ھ6ذا البي6ت، وا�ص6ل ف6ي ذل6ك م6نف6ي الش6طر الث6اني " آخذا" لقد تم حذف كلمة 

  .وھذا ھو حذف اسمي. غراربوآخذا من إعجازھا 

:ين من القصيدةفي البيت الحادي و الث&ث. 9
)4(

  

  !في أمة ظمأى إلى ا,خيار    راا خيّ نظمت فكنت برّ ! شوقي

ي6ا : ف6ي الش6طر ا�ول م6ن ھ6ذا البي6ت، وا�ص6ل ف6ي ذل6ك" ي6ا" لقد تم حذف أداة الن6داء 

  .راا خيّ نظمت فكنت برّ ! شوقي

: في البيت الرابع و الث&ثين من القصيدة. 10
)5(

   

  نظارلقلوب وقبلة ا,نصب ا    هتجعل حبّ : تدعو لمجد الشرق

: في الشطر الثاني من ھ6ذا البي6ت، وا�ص6ل ف6ي ذل6ك" هتجعل حبّ " لقد تم حذف عبارة 

  .ا�نظار ةه قبلنصب القلوب وتجعل حبّ 

  
                                                 

)1(
 .100: ص المصدر السابق، إبراھيم ناجي ،   

)2(
 .ن: ص ،المصدر  نفسه   

)3(
 .101: ، صنفسه المصدر   

)4(
 .ن:المصدر نفسه ، ص   

)5(
 .102: ، صفسه نالمصدر   
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:في البيت الثامن و الث&ثين من القصيدة. 11
)1(

  

  .أو ماضيا حف� بكل فخار    مازالت تبعث في قريضك ثاويا

أو : في الشطر الثاني م6ن ھ6ذا البي6ت، وا�ص6ل ف6ي ذل6ك" تبعث "  الجملةلقد تم حذف 

  .عليّ وھذا ھو حذف ف. فخار تبعث ماضيا  حف& بكلّ 

:في البيت التاسع و الث&ثين من القصيدة. 12
)2(

  

  !الطلول وطاف باLثار ىناج    شاعر: ھمت فقال قوم حتى اتّ 

ع66ود عل66ى ف66ي الش66طر ا�ول م66ن ھ66ذا البي66ت، وال66ذي ي"  ھ66و" لق66د ت66م ح66ذف ض66مير 

وھ66ذا ھ66و . ھ66و ش66اعر: حت66ى اتھم66ت فق66ال ق66وم: وا�ص66ل ف66ي ذل66ك. المرح66وم أحم66د ش66وقي

  .حذف اسمي، �ن الضمير يعوض اسما

:في البيت الثالث و ا�ربعين من القصيدة . 13
)3(

  

  ا المتواريھتلك العصور وطيف    ويروح يبعث كليوباترا ناشرا

: و ا�ص6ل ف6ي ذل6كت،ـ6ـي م6ن ھ6ذا البيانـ6ـفي الش6طر الث" ناشرا"  العامللقد تم حذف 

  .حذف اسميو ھذا ھو . ناشرا تلك العصور و ناشرا طيفھا المتواري

:في البيت الرابع و ا�ربعين من القصيدة. 14
)4(

  

  ا شعار العيش أي شعارــھم!ة     الحيا  و الحبّ  ويرى الحياة الحبّ 

: ا البيت، وا�صل في ذل6كفي الشطر ا�ول من ھذ" يرى"  يةالفعلالجملة لقد تم حذف 

  .عليّ وھذا ھو حذف ف. ويرى الحياة الحب ويرى الحب الحياة

، "إب6راھيم ن6اجي" للش6اعر " س6اعة الت6ذكار" وبعد تتبع أھم مظاھر الحذف في قصيدة 

ع م66ن اس66تخدام ھ66ذه الظ66اھرة اللغوي66ة، حي66ث  اس66تعمل الح66ذف وج66دت أن الش66اعر ق66د ن66وّ 

، وح6ذف "يا" مثل أداة النداء : العبارة، وحذف ا�دوات، وحذف عليّ ا�سمي، و الحذف الف

ف66ي بع66ض ف ،وھ66ذا م6ا يؤك66د لن66ا أن الح6ذف يع66د م6ن أھ66م أدوات التماس66ك النص6ي. الض6مير

  .ا�حيان يكون الحذف أفضل من الذكر

                                                 
)1(

 .102: ، ص ، المصدر السابق إبراھيم ناجي  
)2(

 ن: ، ص المصدر نفسه  
)3(

 ن: ، ص المصدر نفسه  
)4(

 .ن: ، ص المصدر نفسه   
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كم6ا أن الح6ذف . تجنب التكرار: ومن أھم الدواعي التي تترك الشاعر يلجأ إلى الحذف

الح66ذف ي66تم ف66ي تراكي66ب  أنّ  با.ض66افة إل66ى. س66لوب الش66اعريس66ھم ف66ي إب66راز خص66ائص أ

� يتعام66ل م66ع المف66ردات م66ن حي66ث كونھ66ا مف66ردات، ولكن66ه  «مختلف66ة، فالش66اعر  ةإس66نادي

يتعامل مع تراكيب تقوم فيھا المفردات بوظائف تكتسب بھا معاني جدي6دة ل6م تك6ن مت6وافرة 

وضم الكلم6ات بعض6ھا إل6ى بع6ض . تراكيب غيرھا مجردة مفردةاللھا من قبل، فالكلمة في 

وھن6ا تكم6ن عبقري6ة الش6عراء ا�ف6ذاذ ف6ي اس6تي&د . في الش6عر تختل6ف غايت6ه عن6ه ف6ي النث6ر

.»الكلمات مع6اني ل6م تك6ن لھ6ا قب6ل أن توض6ع ف6ي تراكي6ب مفي6دة
)1(

ف ف6ي ذفاس6تعمال الح6 

  .تراكيب نحوية مختلفة يظھر لنا عبقرية الشاعر ويكشف عن مواھبه وامتيازاته

  ):Connexion(لوصل ا -د

يعتب66ر الوص66ل مظھ66را م66ن مظ66اھر اتس66اق النص66وص، فك66ل ن66ص � يخل66و م66ن أدوات 

  .الربط المختلفة التي تسھم في تماسكه

.»تحديد للطريقة التي يترابط بھا ال&حق مع السابق بشكل منظم « :والوصل ھو
)2(

  

إض66افي : امالوص66ل إل66ى أربع66ة أقس66" رقي66ة حس66ن" و " ھالي66داي" ولق66د قس66م الباحث66ان 

.وزمني ،وسببي ،وعكسي
)3(

  

يشير إلى الع&قات التي بين المس6احات  «فالربط " روبرت ديبوجراند" م لأما عند العا

.»أو بين ا�شياء التي في ھذه المساحات
)4(

  

:بين أربعة أنواع من الربط تتمثل في " ديبوجراند" ز وبذلك ميّ 
)5(

  

رتين أو أكث6ر م6ن ص6ور المعلوم6ات وي6تم في6ه رب6ط ص6و: لق الجمعـــربط يفيد مط .1

  .بالجمع بينھما

ويتم في6ه رب6ط ص6ورتين أو أكث6ر م6ن ص6ور المعلوم6ات عل6ى : ط يفيد التخييرـــرب .2

 .سبيل ا�ختيار

وي6تم في6ه . ويكون ھذا الن6وع م6ن ال6ربط عل6ى س6بيل الس6لب :ط يفيد ا
ستدراكـــرب .3

 .ربط صورتين من صور المعلومات بينھما ع&قة التعارض
                                                 

)1(
 .311: محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، ص  

)2(
  Halliday, M.A.K and R-Hasan, Cohesion in English,p: 227. .�23: محمد خطابي، لسانيات النص، ص ،عن نق.  

)3(
  .23: ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص  

)4(
 .346: روبرت ديبوجراند، النص و الخطاب وا>جراء، ص   

)5(
 

(
 .347.  346: ينظر، المرجع نفسه، ص  
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ويب66ين في66ه الع&ق66ة ب66ين ص66ورتين م66ن ص66ور المعلوم66ات و  : عط يفي��د التفري��ـ��ــرب .4

 .المتمثلة في ع&قة التدرج، أي أن تحقق إحداھما يتوقف على حدوث ا�خرى

". العط6ف " وإنما يستعمل لفظ6ا آخ6ر وھ6و " الوصل" وھناك من لم يستعمل مصطلح 

ا�رتباطات الواقعة ب6ين الح6وادث  فاستخدام التعبيرات العطفية وسيلة واضحة ا.شارة إلى

.و المواقف
)1(

  

:وعلى ھذا ا�ساس ينبغي للمرء أن يدرس أربعة أنواع أساسية من العطف
)2(

  

كأن يكون ك&ھم6ا ص6ائبا ف6ي ع6الم . ويربط بين شيئين لھما نفس المكانة: لـــالوص. 1

ي ح6ا�ت وف6". ال6واو" وأكثر ما يس6تعمل للد�ل6ة عل6ى الوص6ل ھ6و ح6رف العط6ف . النص

  .با.ضافة إلى ذلك وكذلك ، وفض& عن ذلك،: أقل

كأن يكون أحدھما فحسب ص6ائبا . ويربط بين شيئين لھما مكانتان بديلتان: لـــالفص. 2

  ".أو" ويشار إلى الفصل في معظم الحا�ت، باستعمال أداة العطف . في النص

م6ا يب6دوان مت6دافعين أو ولكنھ. ويربط بين شيئين لھما نفس المكانة :ل النقيضــوص. 3

ويس66تدل ف66ي أكث66ر . ك66أن يك66ون س66ببا ونتيج66ة غي66ر متوقع66ة. ين ف66ي ع66الم ال66نصتغي66ر متس66ق

وفي بعض الحا�ت باستعمال أخواتھ6ا م6ن  ،"لكن" الحا�ت على وصل النقيض باستعمال 

  .، غير أنّ بيد أنّ : مثل

كا�شياء التي تك6ون  ويربط شيئين تعتمد مكانة أحدھما على مكانة اIخر: ـــاعا7تب. 4

/ ح666ادث، س666بب/ ش66رط س666ابق( ص66ائبة ف666ي ظ666روف معين666ة أو م66ع وج666ود دواف666ع معين666ة 

... �ن، ل6ـ، لك6ي: ويتمثل ا.تباع في قائمة كبيرة من التعبيرات العطفية من مثل). ...نتيجة

  .إلخ

: اني وھي تشتمل عل6ى ـوھناك قائمة من التعبيرات العطفية خاصة بع&قة القرب الزم

وم6ن ا�س66تعما�ت ا�خ6رى لSتب66اع . ث6م ، و ، بع6د، قب66ل، من6ذ ، كم66ا، بينم6ا، ف6ي ح66ينف، 

أو ( ا�حتم66ال أو ا.مك66ان أو الض66رورة : ، أي)المش66روطية(الد�ل66ة عل66ى درج66ة ا.مك66ان 

                                                 
)1(

 .107: ينظر، إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص، ص   
)2(

 .110.  107: ص. ينظر، المرجع نفسه  
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إن وإذا عل66ى الش66رط ال66ذي : وت66دل الكلمت66ان. للح66وادث و المواق66ف) عك66س أي م66ن ھ66ؤ�ء

.دث مايمكن أن يتحقق معه موقف أو حا
)1(

  

اعل6م أن العل6م بم6ا ينبغ6ي أن  «: ولق6د تح6دث عب6د الق6اھر الجرج6اني ع6ن العط6ف فق6ال

بع66ض أو ت66رك العط66ف فيھ66ا، والمج66يء بھ66ا  عل66ىيص66نع ف66ي الجم66ل م66ن عط66ف بعض66ھا 

.»د أخرى من أسرار الب&غةبعواحدة منھا  فمنثورة تستأن
)2(

   

ولي66ة ، وتض66م ھ66ذه ال66روابط كلم66ات ف66ي اللس66انيات التدا »ال66روابط  «ولق66د ت66م التعام66ل م66ع 

مختلف66ة لك66ن لھ66ا وظيف66ة ف66ي ) أقس66ام الك66&م ف66ي النح66و التقلي66دي ( تنتم6ي إل66ى أقس66ام نحوي66ة 

:لى أقسام إوتنتمي الروابط . مستوى الخطاب ھي وظيفة الربط بين ا�قوال 
)3(

   

  .لكن ، و ، أو ، إذن ، إذا : مثل :  حروف العطف -1

 .رغم أن ، حتى أن ، بغية ، من أجل ، وبما أن: ، من قبيل  أدوات استئناف -2

 .مع ، بالضبط ، فض& عن ذلك ، أخيرا ، آخرا: من قبيل :  ظروف أحوال -3

عموما ، في نھاي6ة المط6اف ، نظ6را : من قبيل :  بعض التعابير الظرفية أو الحالية -4

 .لـ

ف66ي عل66م  إل66ى ش66يوع ال66روابط التداولي66ة أو الخطابي66ة »أوزوال66د دك66رو  «وق66د أدت أعم66ال 

فقد بين انعدام الفائ6دة وص6فيا م6ن الس6عي إل6ى تحدي6د م6ا لھ6ذه  .الد�لة وفي التداولية أساسا 

   م6ات وب6ذلكعليّ ن ھ6ذا المحت6وى يواف6ق مجموع6ة م6ن التإالروابط م6ن محت6وى مفھ6ومي ، ف6

.تقوم الروابط بدور مھم في عمليات فھم الخطاب
)4(

   

م66ن الوص66ل متماثل66ة ، ف66إن معانيھ66ا داخ66ل ال66نص ف66إذا كان66ت وظيف66ة ھ66ذه ا�ن66واع المختلف66ة 

أو معلوم66ات  ،مختلف66ة ، فق66د يعن66ي الوص66ل ت66ارة معلوم66ات مض66افة إل66ى معلوم66ات س66ابقة

، إل66ى غي66ر ذل66ك م66ن ) الس66بب(مترتب66ة ع66ن الس66ابقة ) نتيج66ة( أو معلوم66ات ،مغ66ايرة للس66ابقة

لي6ات مترابط6ة و�ن وظيفة الوصل ھ6ي تقوي6ة ا�س6باب ب6ين الجم6ل وجع6ل المتوا. المعاني

.)1(متماسكة فإنه � محالة يعتبر ع&قة اتساق أساسية في النص
 

  

                                                 
)1(

 .111: ، ص المرجع السابقينظر، إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد،   
)2(

 .174: عبد القاھر الجرجاني، د!ئل ا>عجاز، ص  
)3(

 .169: آن روبول ، جاك بوش�ر، التداولية اليوم، ص 
)4(

 . 173 – 169: ينظر، المرجع نفسه، ص 
)1(

  . 24: ات النص، صـــابي، لسانيينظر ، محمد خط 
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 «    ف العديد من الباحثين في ميدان لسانيات النص ھ6ذا المص6طلح ، وم6ن بي6نھملھذا وظّ 

.)2(»التحليل التوليدي للنص  «من خ&ل منھجه المعروف بـ  »بتوفي 
    

      

ه يمث6ل أح66د أدوات التماس6ك النص66ي الداخلي6ة الت66ي �ن66 ،أيض6ا »العط66ف  «وتتجل6ى أھمي6ة 

)3(تختص بالجانب الشكلي والد�لي
   .  

أنھ6م ف6ي ذل6ك ق6د  ويبدو ،كما � ننكر جھود النحويين القدامى الذين اھتموا بأسلوب العطف

وق66د ت66ابع . ال66ذي يع6الج موض66وع العط66ف ف6ي مواض66ع متفرق6ة  »س6يبويه  «ت6أثروا خط66ى 

)4(فاھتموا في موضوع العطف بفكرة ا.تباع ا.عرابي في ذلك، النحاة سيبويه
 .  

س666اعة  «تط666رق اIن إل666ى معرف666ة أدوات الوص666ل المس666تعملة ف666ي قص666يدة أوس666وف 

للش6اعر إب6راھيم ن6اجي ، م6ن خ6&ل ھ6ذا الج6دول ال6ذي يب6ين ع6دد أدوات الوص6ل  »التذكار

وغرض66ھا ، وذك66ر  ،ھ66ا ، ون66وع ا�داةعليّ المس66تعملة ف66ي ك66ل بي66ت، وأداة الوص66ل المعتم66دة 

  .العنصر المفترض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م ــرق

  تــالبي

عدد أدوات 

  لــالوص

أداة الوصل 

  ةــالمستعمل
  غرضھا  نوعھا

ر ــالعنص

  رضــالمفت

  ةحرق  الجمع  وصل إضافي  و  1  1

  ابعث  الجمع  وصل إضافي  و  1  2

                                                 
)2(

  .234 -211: ينظر ، سعيد حسن بحيري ، علم لغة النص، ص  
)3(

 . 1/120ينظر، صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق ،  
)4(

 .54،58: ، ص1981ط ،  عفّت الشرقاوي، ب�غة العطف في القرآن الكربم دراسة أسلوبية، دار النھضة العربية، بيروت ، د 
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  اطلع  الجمع  وصل إضافي  و  1  3

  اھتف  الجمع  وصل إضافي  و  1  4

  مضى  معالج  وصل إضافي  و    5

  يھتف  ا.تباع  سببيوصل   لـ  2  5

  مصر  الجمع  وصل إضافي  و  1  6

  الحظ  الجمع  وصل إضافي  و    7

  العيش  الجمع  وصل إضافي  و    7

  السنون  الجمع  وصل إضافي  و  3  7

  هطيّ   الجمع  وصل إضافي  و    8

لسواخر  يا  الجمع  وصل إضافي  و  2  8

  ا�قدار

  كأن  الجمع  وصل إضافي  و  1  9

  ا�مير  الجمع  ضافيوصل إ  و    10

  دولة  الجمع  وصل إضافي  و  2  10

  ھي  الربط  واو الحال  و  1  11

  مضى  الجمع  وصل إضافي  و  1  12

  الشمس  الجمع  وصل إضافي  و    14

  أنت  الربط  واو الحال  و  2  14

  قد ذھبت  الجمع  وصل إضافي  و  1  15

  الملمّ   الجمع  وصل إضافي  و  1  16

  كشفت  الجمع  وصل إضافي  و  1  17

  رأيت  ا.تباع  وصل سببي  ف    18

  خلى  الجمع  وصل إضافي  و  2  18

  وجمت  الجمع  وصل إضافي  و    19

  أرى  الجمع  وصل إضافي  و  2  19

  أرى  الجمع  وصل إضافي  و    20

  قد تھاوى  الجمع  وصل إضافي  و    20

  العبقرية  الجمع  وصل إضافي  و    20
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  ھي  الربط  واو الحال  و  4  20

  لكلم يكن   الجمع  وصل إضافي  و    21

  ثبات  الجمع  وصل إضافي  و  2  21

  لم يكن لك  الجمع  وصل إضافي  و  1  22

  اقمت  الجمع  وصل إضافي  و  1  23

  سقيت  الجمع  وصل إضافي  و    24

  ا�دوار  الجمع  وصل إضافي  و  2  24

  الدھر  الجمع  وصل إضافي  و    25

  مضيت  ا.تباع  وصل سببي  ف  2  25

  عتوقّ   الجمع  وصل إضافي  و  1  27

  الفن  الجمع  ضافيوصل إ  و    28

  من إعجازھا  الجمع  وصل إضافي  و  2  28

  كنت  ا.تباع  وصل سببي  ف  1  31

  غابر  الجمع  وصل إضافي  و  1  33

  ا�نظار قبلة  الجمع  وصل إضافي  و  1  34

  � تضنّ   الجمع  وصل إضافي  و  1  35

  ترى  الجمع  وصل إضافي  و    36

  قد أھين  الجمع  وصل إضافي  و    36

  ذمار  جمعال  وصل إضافي  و  3  36

  تلو استطع  ا.تباع  وصل سببي  ف  1  37

  ماضيا  التخيير  وصل إضافي  أو  1  38

  قال  ا.تباع  وصل سببي  ف    39

  طاف  الجمع وصل إضافي  و  2  39

  جلوت  ا.تباع وصل سببي ف    40

  رسمت الجمع وصل إضافي و  2  40

  قلبه الجمع وصل إضافي و    41

  جنانه الجمع وصل إضافي و  2  41

  يحس الجمع وصل إضافي و  1  42
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  يروح الجمع وصل إضافي و    43

  طيفھا الجمع وصل إضافي و  2  43

  يرى  الجمع وصل إضافي و    44

  الحبّ   الجمع وصل إضافي و  2  44

  

للشاعر إبراھيم ناجي تبين "ساعة التذكار"من خ&ل التطرق إلى أدوات الوصل في قصيدة

  :   لي ما يلي

م أن666واع الوص666ل ف666ي ھ666ذه المدون666ة،حيث ش666مل ك666ل لوص666ل ا.ض666افي م666ن أھ666ايع666د  -1

حال666ة م666ن واح666د  )54(وخمس666ين اويبل666غ ع666دد ح666ا�ت الوص666ل ا.ض666افي أربع666.القص666يدة

  .%88.52حالة،أي بنسبة  )61(وستين

  %.86.88بنسبة:،أي "الواو"حالة بواسطة أداة الوصل )53( ث&ث وخمسون -

  .%1.64،أي بنسبةرخييالت الذي يفيد"أو"بواسطة أداة الوصل )1(حالة واحدة -

ح6666ا�ت بالنس6666بة للوص6666ل الس6666ببي،أي م6666ا يع6666ادل  )7( الحص6666ول عل6666ى س6666بع ت6666مّ  -2

  .%11.48نسبة

  .%9.84أي ما يعادل نسبة  ،)ف( "الفاء " حا�ت بواسطة أداة الوصل )6( ست -

  %. 1.64، أي ما يعادل نسبة )ل" (لعليّ �م الت" حالة واحدة بواسطة أداة الوصل  -

  .والوصل الزمني ،بالوصل العكسي ةالروابط الخاص غياب جميع-3

 لأثن66اء ذك66ري لن66وع الوص66"نرقي66ة حس66"و"ھالي66داي"ولق66د اعتم66دت منظ66ور الب66احثين

للش6اعر إب6راھيم ن6اجي "س6اعة الت6ذكار"وتوص6لت إل6ى نتيج6ة جزئي6ة تتمث6ل ف6ي أن قص6يدة.

ؤدي6ة لوظيف6ة تتمتع باتساق قوي بين أجزائھ6ا بفض6ل ت6وافر جمل6ة م6ن ا�دوات النحوي6ة الم

ويمك6ن "ال6واو"الربط،حيث تم الربط بين أغلب عناصر الجملة وبين الجمل المتتالية ب6ا�داة

  :تمثيل النتائج المتوصل إليھا في المخطط التالي 
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86,88%

1,64%

1,64%

9,84%

الوصل بـ "و"

الوصل بـ " ف"

الوصل بـ "أو"

الوصل بـ " لـ"

 

  ) Cohésion lexical( ا
تساق المعجمي -ھـ

ف6666ي نظ6666ر  - نص6666وص ،وھ6666وا�تس6666اق المعجم6666ي مظھ6666را م6666ن مظ6666اھر اتس6666اق ال يع6666دّ 

  )1( :ينقسم إلى نوعين - "رقية حسن" و "ھاليداي"الباحثين

  ) Réitération(التكرير-1

  )Collocation(التضام-2

لك6ي ي66تمكن الباح6ث م66ن التع6رف عل66ى مفاھيم66ه  ك6ل مظھ66ر لوح66ده،دراس66ة س66وف ي6تم  ال6ذ

  .وخصائصه التي تميز بھا

  ) Réitération(ريرــالتك -1ھـ 

  :هـــتعريف-1

إع6ادة عنص6ر معجم6ي،أو ورود  بشكل من أش6كال ا�تس6اق المعجم6ي يتطل6«التكرير ھو 

  )2( .»أو اسما عاما  ،أو عنصرا مطلقا ،أو شبه مرادف ،مرادف له

  

  

  

ھو نفسه مصطلح " محمد خطابي"الذي استعمله "ريالتكر"وتجدر ا.شارة إلى أن مصطلح

وبالت6الي، ف6التكرار يع6د م6ن الظ6واھر الت6ي  )1(. "التكرر"أحيانا هعليّ ،وقد يطلق " التكرار"

التك6رار عل6ى مس6توى واح6د،بل  قو� يتحق6.تتسم بھا اللغات عامة ،واللغ6ة العربي6ة خاص6ة

                                                 
  .24:محمد خطابي،لسانيات النص،ص )1(

 .ن:المرجع نفسه،ص )2(

 
)1(

 .72:،علي خليل حمد،مدخل إلى علم لغة النص،صةو غزاليينظر،إلھام أ 
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 والفق6رات، والجم6ل، لعبارات،او والكلمات، تكرار الحروف، :مثل على مستويات متعددة؛

  .الكريم أو المواقف كما ھو واقع في القرآن ،والقصص

لتك6رار ف6ي ض6وء عل6م اول التكرار قديما وحديثا متعددة،ومع ذلك لم ي6درس والدراسات ح

ھ66ذا باس66تثناء الدراس66ات الغربي66ة الت66ي أس66ھمت .بص66ورة م66وجزةو اللغ66ة النص66ي إ� قل66ي& 

.غيره من الوسائل،في مناقشة ع&قته بالتماسك النصي لكثيرا،وإن لم يكن مث
)2(

  

وكي666د اللفظي،وذل666ك �ن التوكي666د اللفظ666ي ولق666د ارت666بط التك666رار ف666ي الت666راث النح666وي بالت

.»تكرار مؤكد بلفظه،أو بما في معناه«ھو
 )3(

  

كم66ا يع66د التك66رار أيض66ا م66ن أظھ66ر وس66ائل ا�تس66اق وأدناھ66ا إل66ى الم&حظ66ة المباش66رة،مما 

  . تسھل مقارنة بالوسائل ا�خرى القارئيجعل مھمة 

  :هــــأنواع -2

:يمكن تقسيم التكرار إلى قسمين
)4(

        

  .وھو التكرار المباشر للعناصر وا�نماط :امــــرار التــالتك -أ

س666بق اس666تعمالھا إل666ى فئ666ات  يويتمث666ل ف666ي نق666ل العناص666ر الت666 :زئيـرار الج���ــ���ـالتك-ب

  ).من فعل إلى اسم مث&.(مختلفة

  .وبالتالي فالتكرار الجزئي ھو عبارة عن استعما�ت مختلفة للجذر اللغوي الواحد

وي66رى .ب66روزا ووض66وحا رر أن66واع التك66راث66أك لتك66رار المعجم66ي يع66دّ اوعل66ى العم66وم ف66إن 

،� يع6د )ف6ي ع6دد م6ن الجم6ل(التكرار البسيط لوحدة معجمي6ة م6ا «أن )Van Dijk(فندايك

» ددمح توجيه/تنظيم «بأية حال من ا�حوال قيودا للنحوية النصية،غير أنه أساس
)5(

.  

  

:لتكرار إلى ث&ثة أنواعام وھناك من قسّ 
 )1(

  

  تكرار الضمير -أ

  تكرار الفعل -ب

  تكرار الجملة   -ج
                                                 

)2(
 2/17والتطبيق، ةينظر،صبحي إبراھيم الفقي،علم اللغة النصي بين النظري  

)3(
   .  389:صد ط ، د ت ، العربية،بيروت،لبنان، ي،التطبيق النحوي،دار النھضةحالراج هعبد 

)4(
 .81،72:إلھام أبو غزالة،علي خليل حمد،مدخل إلى علم لغة النص،ص  

)5(
 202:سعيد حسن بحيري،علم لغة النص،ص  

)1(
 .55- 46: ،ص1998،1،ط،"شعر الشباب نموذجا"عبد الحميد ھيمة،البنيات ا[سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر  
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  :هــــأھداف -3

)2(يستعمل التكرار في مجا�ت لغوية عدة،ومن أھم أھدافه ما يلي 
:  

  .تقرير وجھة نظر معينة وتوكيدھا -أ

  .،مع وجھة نظر مستقبل النصةالتعبير عن الدھشة ومن وقائع قد تبدو متضارب -ب

،أي ل66رفض "رقي66ة حس6ن"و  "ھالي6داي"ا.نك66ار كم6ا يعرف66ه يس6تعمل التك6رار م66ن أج6ل  -ج

  .في مقال سابق)أو ضمنا(مادة رفضت صراحة

كذلك يجد المرء عام& سياقيا آخر يستدعي التكرار ھو الحاجة إلى التغلب إل6ى مقاطع6ة -د

        .للنص هشخص آخر لحديثه بك&م غير ذي صلة وإلى متابعة إنتاج

م لزومھ66ا لUعم66ال ووص66ف، م66ن الخص66ائص اللغوي66ة المحت66وبم66ا أن التك66رار، كال     

ا�دبية، سردية كانت أم غير سردية، فإن الم6رء يض6طر لتك6رار بع6ض ا�لف6اظ، أو بع6ض 

:ا�فكار، أو بعض العبارات �سباب مختلفة منھا
 )3(

  

تب ھ6و ال6ذي � يس6عفھا ار، أو لنقل أن الكعة و التبحّ تب بالسّ اأن اللغة � تسعف الك -أ 

  .، فيقع التكرار في ما منه بدّ ھار فيھا، والتمكن من كل معجم ألفاظالتبحّ ب

  .طبيعة الموضوع المعالج تقتضي تكرار معان و أفكار مختلفة نّ إ -ب

ت66ب ح66ين ي66دمن الكتاب6ة ويحت66رف تنس66يق الك66&م، ات66ب معجم66ه اللغ6وي، فالكالك66ل ك -ج6ـ

  . فيلجأ إلى التكرار، وقد تصبح ھذه الظاھرة عادة عنده

وسوف يتم البحث عن التكرار التام، والتكرار الجزئي والتكرار المعجم6ي ع6ن طري6ق 

  .للشاعر إبراھيم ناجي" ساعة التذكار" الترادف في قصيدة 


  :التكرار التام: أو

  :للشاعر إبراھيم ناجي" ساعة التذكار" قصيدة  في من شواھد التكرار التام

  رارـــمواضع التك  كررةة أو العبارة المــــالكلم  تــرقم البي

  وحرقة نار شجنعلى شجن   شجن  1

الت66ذكار ھيھ66ات س66اعة  م66ن مس66عدي ف66ي  ساعة  1-13

                                                 
)2(

 .83،82:ل إلى علم لغة النص،صـــينظر،إلھام أبو غزالة،علي خليل حمد،مدخ  
)3(

جة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة لينظر، عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي معا  
 .268: ، ص 1995 د ط، المركزية، بن عكنون، الجزائر،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .. الفصــــل ا�ول �

73  

  ساعة أنسى قبل بينك

  خواطرا  عليّ أفض ! أمير ياقم   "يا " حرف النداء   2-4-5-8-9

  عاشق الحرية الثكلى أفق  يا

  من دعا للحق في أوطانه  يا

  هللزمان وطيّ  ياعام مضى 

  !لسواخر ا�قدار يافينا و

  . العام في ا�عمار ما أقلّ  يا

  خواطرا عليّ أفض ! أميرقم يا   ا�مير/ أمير   2-10

  ودولة ا�ميرو  ا�مارةأين 

  خيالك في النسيم الساري ابعث  يبعث/ تبعث / ابعث   2-38-43

  في قريضك ثاويا تبعثازلت م

  كليوباترا ناشرا يبعثوح روي

  حياة فراشةفي ال كعھدكواطلع   عھد  3-6

  كعھدھاالشام جازعة ومصر 

  فراشة الحياةواطلع كعھدك في   الحياة  3-27-44

  عتووقّ  الحياةصدحت بألحان 

  الحياالحب والحب  الحياةويرى 

  ھما شعار العيش أي شعار! ة

  بشعرك في شباب الدار اھتفو  يھتف/ اھتف   4-5

  في ديار الجار ليھتفومضى 

  ب الدارفي شبا بشعركواھتف   شعر  4-32

  في المدائن ھاديا شعركأرسلت 

  رث و السنون عوار العيشو  العيش  7-44

  أي شعار العيشھما شعار ! ة

  ليھتف في ديار الجار مضىو  مضى  5-8-9-12-25

  هطيّ  يا للزمان و مضىعام 

  هوكأن أمس نعيّ  مضىعام 

  !الربيع الضاحك النوار مضىو
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  ت في متدفق التيارمضيف

  همضى يا للزمان وطيّ  عام  العام/ عام   8-9-11

  همضى وكأن أمس نعيّ  عام

  في ا�عمار عاميا ما أقل ال

  رفة الجنىاا وھي وعامخمسون 

  نھار غروبجمعت صحابك في   الغروب/ غروب   13-14

  وأنت في غروبوالشمس في سقم ال

18-19-20-36-

44  

  ما صنع الضنى في صورة رأيتف  ترى/ يرى / أرى / رأى 

  المضمار بعيني غاية أرىو

  النبوغ وقد تھاوى نجمه وأرى

  الرجال وقد أھين ذمارھم ترىو

  الحياة الحب و الحب الحيا يرىو

  ي غاية المضمارعينوأرى ب  عين  19-29

  ةثرّ  عينمسترس& رحبا ك

  من زمانك ذائدا أو لم يكن لك  أو لم يكن لك  21-22

  من حمامك عاصما أو لم يكن لك

  للحق في أوطانه ادعيا من   تدعو/ دعا   5-33-34

  إلى المجد القديم وغابر تدعو

  .تجعل حبه: لمجد الشرق تدعو

  حبهتجعل : تدعو لمجد الشرق   الحب/ حب   34-44

  الحيا حبو ال حبويرى الحياة ال

  وطية لزمانعام مضى يا ل  زمان/ الزمان   8-21

  ك ذائدازمانأو لم يكن لك من 

  دؤوبة ا�ثمار الربيعتحت   الربيع  11-12

  الضاحك النوار الربيعومضى 

  بھا يد تطوفوسقيت من كأس   طاف/ يطوف / تطوف   24-32-39

  با�قطار يطوفشبه المنار 

  باIثار طافناجى الطلول و
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  هطيّ عام مضى يا للزمان و  طيّ   8-33

  !القرون مجلل بوقار طيّ 

  ھمذماروترى الرجال وقد أھين   ذمار  36

  ذمارخرجوا لصون كرامة و

  القديم وغابر المجدتدعو إلى   مجد/ جد الم  33-34

  تجعل حبه: الشرق  مجدتدعو ل

  شعارالعيش أي  شعارھما ! ة  شعار  44

  

  التكرار الجزئي: ثانيا 

  .للشاعر إبراھيم ناجي" ساعة التذكار" من شواھد التكرار الجزئي في قصيدة 

  ع التكرارـــمواض  ررةـــالكلمة المك  تــرقم البي

  ك في الحياة فراشةعھدواطلع ك  عھدواي/ عھد   3-6-40

  ھاعھدالشام جازعة ومصر ك

  !من معجز ا�فكار يعھدوالم 

  خواطرا عليّ أفض ! أميرقم يا   ا�مارة/ ا�مير   2-10

  ودولة ا�مير و ا�مارةأين 

4-23-32-39-

44  

  ك في شباب الدارشعرواھتف ب  شعار/ شاعر / ا�شعار / شعر 

  �شعارواقمت فيھم مأتم ا

  في المدائن ھاديا شعركأرسلت 

  شاعر: ھمت فقال قوم حتى اتّ 

  شعارالعيش أي  شعارھما ! ة

  الدارواھتف بشعرك في شباب   ا�دوار/ الديار/ الدار   4-5-24

  الجار ديارومضى ليھتف في 

  ا�دوارمحتومة ا�قداح و 

  ا�نصار قليلةنھب الخطوب   أقل/ قليلة    6-9

  !مارالعام في ا�ع أقلّ يا ما 

  كعھدھا مصرالشام جازعة و  ا�مصار/ مصر   6-10

  ا�مصارمبسوطة السلطان في 
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5-8-9-12-25-

38  

  ليھتف في ديار الجار مضىو  ماضيا/ مضى 

  هلزمان وطيّ ليا  مضىعام 

  هوكأن أمس نعيّ  مضىعام 

  !الربيع الضاحك النوار مضىو

  ت في متدفق التيارمضيف

  حف& بكل فخار ماضياأو 

  نارشجن على شجن وحرقة   وارالنّ / ا�نوار/ ارن  1-3-12

  ا�نوارغراء حائمة على 

  !وارالنّ ومضى الربيع الضاحك 

  جازعة ومصر كعھدھا الشام  الشآم/ الشام   6-35

  بمدمع مدرار الشآمعلى 

  نھار غروبجمعت صحابك في   غاربا/ غروب   13-14-15

  وأنت في غروبوالشمس في سقم ال

  غاربامنحت وقد ذھبت شعاعا 

  من وشيك عثار مقي&ي طبّ   قال/ مقي&   16-39

  شاعر: قوم قالھمت فحتى اتّ 

  الجنىخمسون عاما وھي وارفة   جنان/ جنى   11-41

  في نضرة ا�سحار جنانهو

  نھارجمعت صحابك في غروب   المنھار/ نھار   13-17

  المنھارجما في صرحة ھمت

  دفقاوالدھر يقذف بالمنايا   متدفق/ دفقا   25

  التيار متدفقمضيت في ف

  ا�وتار سحريةقيثارة   ا�سحار/ سحرية   26-41

  ا�سحاروجنانه في نضرة 

  ةرحبا كعين ثرّ  مسترس&  أرسلت/ مسترس&   29-32

  شعرك في المدائن ھاديا أرسلت

  غاربا شعاعامنحت وقد ذھبت   ا�شعة/ شعاعا   15-30

  !مشرقا ا�شعةمتعاليا حتى 
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  ھا بغرارإعجازمنھا ومن   معجز/ إعجاز   28-40

  !ا�فكار معجزلم يعھدوا من 

  مشرقامتعاليا حتى ا�شعة   الشرق/ مشرقا   30-34

  هتجعل حبّ :  الشرقتدعو لمجد 

  راخيّ ا نظمت فكنت برّ ! شوقي  ا�خيار/ را خيّ   31

  ا�خيارفي أمة ظمأى إلى 

  بينك ساعة قبلھيھات أنسى   قلبه/ ةقبل/ القلوب / قبل   13-34-41

  ا�نظار ةقبلو القلوبنصب 

  قلبهإلى ا�صيل و شيخ يدبّ 

  باIثار طافناجى الطلول و  طيف/ طاف   39-43

  ھا المتواريطيفتلك العصور و

  ا�نظار ةنصب القلوب وقبل  نضرة/ ا�نظار   34-41

  ا�سحار نضرةوجنانه في 

  

  

  

  

  

  

  

  :التكرار المعجمي عن طريق الترادف: ثالثا 

للش6اعر " الت6ذكار ةس6اع" المعجم6ي ع6ن طري6ق الت6رادف ف6ي قص6يدة من ش6واھد التك6رار 

  :إبراھيم ناجي ما يلي

  مواضع التكرار  الكلمة المكررة  رقم البيت
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  فراشة الحياةواطلع كعھدك في   العيش/ الحياة   3-7-27-44

   والسنون عوار رثّ  العيشو

  عتووقّ  الحياةصدحت بألحان 

  الحياالحب و الحب  الحياةويرى 

  أي شعار العيشا شعار ھم !ة

  عوار السنونو  والعيش رثّ   العام/ السنون   7-8-9-11

  همضى يا للزمان وطيّ  عام

  همضى وكأن أمس نعيّ  عام

  !في ا�عمار عاميا ما أقل ال

  ا وھي وارفة الجنىعامخمسون 

  هوطيّ  للزمانعام مضى يا   الدھر/ ا�عمار / الزمان   8-9-21-25

  !مارا�عيا ما أقل العام في 

  ك ذائدازمانأو لم يكن لك من 

  يقذف بالمنايا دفقا الدھرو

  الجنىخمسون عاما وھي وارفة   ا�ثمار/ الجنى   11

  !ا�ثمارتحت الربيع دؤوبة 

  رواقة الرياضالخريف على  مدّ   جنان/ الرياض   12-41

  ه في نضرة ا�سحارجنانو

  الغروب وأنت في سقمو الشمس في   الضعف/ سقم   14-16

  لعل في والملمّ  الضعفو لي تشك

  كإطار ھيك&حالت، وخلى   إطار/ ھيكل   18

  عتالحياة ووقّ  ألحانصدحت ب  الفن/ أنغام / ألحان   27-28

  ا�سرار... ھا المحجوبة أنغام

  كى الطبيعة آخذااما ح الفنو

مش6رقا / متعالي6ا / رحبا/ مسترس&   29-30

  متألقا/ 

  ةكعين ثرّ  رحبا مسترس&

  !امشرقى ا�شعة ا حتمتعالي

  !اركالكوكب السيّ  متألقا

  راخيّ  ابرّ نظمت فكنت ! شوقي  راخيّ / ا برّ   31
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  ھم يتثرثر الذين إيت في ولّ   تبكي/ مأتم / رثيت    23-35

  ا�شعار مأتموأقمت فيھم 

  ق إذا استبيح و� تضناالعر تبكي

  الحرية الثكلى أفق قعاشيا    الحبّ / عاشق   4-44

  الحيا  الحبّ و الحبّ ويرى الحياة 

  رك في المدائن ھادياعت شأرسل  يبعث/ أرسل   32-43

  ناشرا  اوباترــيكل يبعثويروح 

  

للش6اعر إب6راھيم ن6اجي تب6ين "ساعة التذكار"ومن خ&ل تتبع ظاھرة التكرار في قصيدة 

  :لي ما يلي

و نص نثري أم ن6ص ش6عري إذ ھأ:تختلف ظاھرة التكرار من ناحية النوع المدروس-1

لتك666رار ف666ي النث666ر عب666ارة ع666ن عملي666ة حش666و � طائ666ل منھا،بينم666ا ف666ي الش666عر ل666يس إن ا

كذلك،فالص666ورة المك666ررة � تحم666ل الد�ل666ة نفس666ھا،بل تحم666ل د�ل666ة ثاني666ة جدي666دة بمج666رد 

ذا التك66رار ھخض66وعھا للتكرار،فنق66رأ ف66ي الص66ورة المك66ررة ش66يئا آخ66ر غي66ر ال66ذي س66بق،و

.القارئفي ذھن  اء ،وتعميق أثر الصورةحيسھم في عملية ا.ي
)1(

          

لق66د ھ66يمن التك66رار الت66ام والجزئ66ي عل66ى ھ66ذه القص66يدة،ويبدو ھ66ذا واض66حا م66ن  خ66&ل -2

  .الشواھد المقدمة،بحيث � يوجد فرق كبير في عدد الشواھد الخاصة بكل نوع

للتك66رار الجزئ66ي ق66درة عل66ى ا�نتش66ار النص66ي محقق66ا ب66ذلك الت66رابط ب66ين أج66زاء ال66نص -3

ن ع66الم ال66نص وموض66وع جھة،ومؤك66دا ثواب66ت المف66اھيم وا�فك66ار الت66ي تك66وّ الظ66اھرة م66ن 

الخطاب،فتع66دد ا�نس66اق اللس66انية لج66ذر معجمي66ة واح66دة م66ن خ66&ل ا�ش66تقاق وا�نتق66ال م66ن 

ة إلى المصدرية أو إدخ6ال قاع6دة تحويلي6ة م6ن قواع6د الزي6ادة والنقص6ان يض6من نم6و عليّ الف

  .ليد في اتجاھات متوازية ومتكاملة والتو عالبنية الشكلية عن طريق التفر

استخدام ظاھرة التكرار المعجم6ي ع6ن طري6ق الترادف،وھ6ذا م6ا أس6ھم ف6ي إث6راء  لقد تمّ -4

  .ھذه القصيدة

                                                 
)1(

 46:البنيات ا[سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر،صھيمة، عبد الحميد ،ينظر 
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إن ھ666ذا التك666رار فض666& ع666ن د�لت666ه النفس666ية يحم666ل د��ت فني666ة تكم666ن ف666ي تحقي666ق  «-5

لت666أثير عل666ى النغمية،والخف666ة ف666ي ا�س666لوب مم666ا يفض666ي عل666ى ال666نص ق666درة أكب666ر ف666ي ا

لش6عرية،وكيفية اوھذا يوضح لنا مدى أھمية عنصر ا.يقاع الموسيقي ف6ي التجرب6ة .لقيتالم

التك6رار  وبذلك يعدّ  )1( .»استفادة الشاعر المعاصر من ھذا العنصر المھم في التشكيل الفني

  .   ظاھرة فنية تسھم في اتساق النصوص

  )Collocation( امــالتض -2ھـ

ت6وارد زوج م6ن «ع الثاني من أنواع ا�تساق المعجمي،وھو عبارة ع6نالتضام النو يعدّ 

  .»الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا �رتباطھا بحكم ھذه الع&قة أو تلك
)2(

  

إل6ى أن الع&ق6ة النس6قية الت6ي تحك6م ھ6ذه " رقية حس6ن"و " ھاليداي"ولقد ذھب الباحثان 

الج6زء، أو -الج6زء،أو الج6زء-لك6لفي خطاب ما ھي ع&ق6ة التع6ارض،أو ع&ق6ة ا الثنائيات

.عناصر من نفس القسم العام
)3(

  

راد مجموع66ة م66ن ويمك66ن تتب66ع ھ66ذه الظ66اھرة ف66ي النص66وص الش66عرية م66ن خ66&ل اّط66

ويطل66ق عل6ى التض66ام أيض66ا .المف6ردات ف66ي ش6كل ثن66ائي يش6ي با�جتم66اع والت66رابط المعن6وي

  ".المصاحبة المعجمية"مصطلح 

". التش6اكل"ر عن ھذا المفھوم مصطلحا آخر يتمثل فيللتعبي"محمد مفتاح"ولقد استخدم 

ف ھ6ذا التحلي6ل تحديد المفاھيم كتضام لمقومات أو خصائص؛وقد وظّ «فالتشاكل يقوم على 

ف666ي ا�نثروبولوجي666ا وف666ي اللس666انيات وف666ي عل666م ال666نفس للحص666ول عل666ى معلوم666ات ح666ول 

ت&ف والتماث6ل الخصائص العميقة لحقل مفھومي معين ف6ي اس6تعمال لغ6وي ،و.ثب6ات ا�خ6

ب66ين الثقاف66ات ،وللبح66ث ع66ن البني66ات المعرفي66ة الكامن66ة خل66ف ا�نس66اق المعجمي66ة لمجتم66ع 

  )1( .»ما،و.ثبات انسجام رسالة النص

الت6وارد ا�ض6طراري للوح6دات المعجمي6ة ين6تج عن6ه المح6ور ا�فق6ي للخط6اب «نّ كما أ

ح66دى الح66واس إبويقص66د بالتص66وير ك66ل ع&ق66ة ت66درك  مم66ا ي66ؤدي إل66ى مس66ار تص66ويري،

الخم6666س وتك6666ون منتمي6666ة إل6666ى الع6666الم الخارجي،كم6666ا ين6666تج ع6666ن الت6666وارد ا�ض6666طراري 

                                                 
)1(

 56:صالمرجع السابق ، ، ھيمة عبد الحميد 
)2(

 25:محمد خطابي ،لسانيات النص،ص 
)3(

 ن:ينظر،المرجع نفسه،ص 
)1(

  132،133:  محمد مفتاح،التشابه وا!خت�ف ،ص 
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وا�ختياري،في آن واحد،موضوعات متسببة م6ن خطاب؛ھ6ذه الموض6وعات تك6ون مف6اھيم 

»/...ة أو الكراھيّ / ة المحبّ : / مجردة خالصة مثل
)2(

.  

أن66ه جع66ل ھ66ذا  للق66ارئيتب66ين  ،" التش66اكل " لمص66طلح " محم66د مفت66اح"وم66ن خ66&ل تفس66ير

  ".التضام"المصطلح مرادفا لمصطلح 

 /الس6ماء بن6ت، / ولد :التالية الثنائياتوكثيرا ما يستعمل المرء التضام،ومن أمثلة ذلك مث& 

  .وغيرھا من أشكال المصاحبة المعجمية النھار، /الليل ا�رض،

  :ي مايليللشاعر إبراھيم ناج"ساعة التذكار"ومن أھم أمثلة التضام في قصيدة

  هــــشرح  امـــالتض  رقم البيت

 -الك6ل:التي تحكم ھ6ذه الثنائي6ة ھ6ي  ع&ق6ة ةإن الع&ق  ديار/أوطان  5

  .فالديار تمثل جزءا من ا�وطان.الجزء

-الك66ل:الع&ق66ة الت66ي تحك66م ھ66ذه الثنائي66ة ھ66ي ع&ق66ة   السنون/العيش  7

  .فالسنون تمثل جزءا من العيش.الجزء

-الك66ل:ق66ة الت66ي تحك66م ھ66ذه الثنائي66ة ھ66ي ع&ق66ة  الع&  ا�عمار /العام  8

  .  فالعام يمثل جزءا من العمر. الجزء

-الك66ل:الع&ق66ة الت66ي تحك66م ھ66ذه الثنائي66ة ھ66ي ع&ق66ة    غروب نھار  /ساعة  13

  . فالساعة تعد جزءا من غروب نھار. الجزء

ي6رتبط  تعد ھذه الثنائي6ة تض6اما �ن الض6عف أو المل6مّ   ي   طبّ /الضعف  16

      .مة طب ،أو طبيببكل

   

وھما .متن الرثاء يرتبط بالمأتعد ھذه الثنائية تضاما �  مأتم /رثيت  23

   .ران عن الحزنيعبّ 

-الك66ل:الع&ق66ة الت66ي تحك66م ھ66ذه الثنائي66ة ھ66ي ع&ق66ة    قلبه /شيخ  41

  فقلب شوقي ھو جزء منه. الجزء

-الك66ل:  الع&ق66ة الت66ي تحك66م ھ66ذه الثنائي66ة ھ66ي ع&ق66ة    الحبّ /الحياة  44

  .جزء من الحياة فالحبّ . الجزء

  

                                                 
)2(

 .133:لمرجع نفسه،صا 
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 : كما تقوم المصاحبة المعجمية من خ&ل ع&قات التضاد ومن أمثلة ذلك

  .في البيت ا�ول من القصيدة  )مسعدي/ شجن ( -

  . في البيت السادس والث&ثين من القصيدة  ) صون كرامة /أھين ( -

 حق6ولموع6ة م6ن المف6ردات ف6ي كما تق6وم المص6احبة المعجمي6ة عل6ى أس6اس م6ن تض6ام مج

  :د�لية تحكم تعالقھا،فيستدعي أحدھا اIخر،ولعل أھم ھذه السج&ت ما يلي

 الربي66ع، الجن66ى، فراش66ة، :س66جل ا�لف66اظ الطبيعي66ة ال66ذي يحت66وي عل66ى مف66ردات مث66ل -1 

  .الجنان السيول، الطبيعة، ،ضالريا الخريف، ا�ثمار،

 ال666دھر، الغ666روب، الش666مس، نھ666ار، غ666روب :س666جل ا�لف666اظ الخاص666ة ب666الكون نح666و -2

  .ا�صيل،ا�سحار القرون، الكوكب السيار، ا�شعة،، المنايا،الطبيعة

  .دعا للحق ا�قدار، عث،بت ھاديا، ا�خيار، را،خيّ  ا،برّ  :ا�لفاظ الدينية ومنھا سجل -3

 قليل66ة، رث، نھ66ب، ش66جن،حرقة نار،جازع66ة، :س66جل ا�لف66اظ الخاص66ة بالكآب66ة ومنھ66ا -4

 ا.دب6ار تھ6اوى منھار، متھدم، ،الملمّ  الضعف، معصفر، ،بالشحو سقم،  ، سواخر عوار،

  .أھين ظمأى، المحجوبة، مأتم، ، رثيت ،

  .شاعر الفن، أنغام، ألحان، قيثارة، ا�وتار، ى،غنّ :سجل ا�لفاظ الفنية،نحو -5

 م،ق66 :كم66ا تتص66احب بع66ض ا�فع66ال الدال66ة عل66ى معن66ى ق66وة الت66ذكر وش66دة الح66زن ومنھ66ا -6

 ت6رى، تبك6ي، تدعو، أرسلت، نظمت، صدحت، سقيت، يت،ولّ  اھتف، اطلع، ابعث، أفض،

  .رسمت،أفق لوت،ج ھمت،اتّ  مددت،

  

  ):Parallélisme(وازي ـــالت -3

. ف6ي تحلي6ل الخط6اب الش6عري االتوازي من بين المف6اھيم الت6ي احتل6ت مرك6زا مھم6 يعدّ 

فإن6ه  ،ية والمع6اجم التاريخي6ة لU6دبومن يرج6ع إل6ى المع6اجم اللغوي6ة والمع6اجم المص6طلح

 :ق عل6ى أن6هـ6ـه ،ولكنھ6ا تك6اد تتفـ6ـيرى أنھا تختلف في تعريفھ6ا للت6وازي وتحدي6د خصائص

التشابه الذي ھو عبارة عن تكرار بني6وي ف6ي بي6ت ش6عري أو ف6ي مجموع6ة أبي6ات ش6عرية 

.
)1(

     

                                                 

  . 97:،ص فتشابه وا!خت�ينظر،محمد مفتاح،ال  )1(
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ن666ت ھ666ذه ،حي666ث بيّ الت666وازي  فھ666وممعظ666م الدراس666ات اللس666انية النص666ية تھ666تم بم نّ إل666ذلك ف666

 الدراس66ات أن درج66ة الت66وازي ف66ي الش66عر الرومانس66ي تختل66ف ع66ن درج66ة الش66عر الق66ديم

وتختلف في الش6عر المعاص6ر الق6ائم عل6ى التفعيل6ة أو عل6ى الس6طر ع6ن درجت6ه ف6ي الش6عر 

  .الرومانسي 

أن شعر أبي القاسم الشابي ھو ش6عر الت6وازي بامتي6از ،و� يقص6د  "محمد مفتاح "د ولقد أكّ 

.لتوازي بمعناه المجرد فحسب،ولكنه اعتبره خاصة مھيمنة في شعر الشابيا
)2(

   

التوازي وسيلة أساسية في اتساق النصوص عند بع6ض الب6احثين ف6ي مج6ال لس6انيات  ويعدّ 

عنص6ر الت6وازي  عتم6دال6م ي "رقي6ة حس6ن"و "ھالي6داي" ولكن مع ذلك نج6د الب6احثين النص،

  في أبحاثھما؟ 

اجتم6666ع  : وزى الش6666يء ي6666زي « : يج6666د أن ) ي /ز /و ( وي6666ةب6666ع للم6666ادة اللغتوالمت

يق66ال  وا�ص66ل في66ه الھم66زة، : ق66ال أب66و البخت66ري المقابل66ة والمواجھ66ة، : ةاوالم66واز.ضوتق66بّ 

.»إذا حاذيته تهآزي
)3(

  

ا�جتم66اع، و التق66ّبض، و : م66ن أھ66م مع66اني ھ66ذه الم66ادة المعجمي66ة إنّ :وبالت66الي يمك66ن الق66ول 

 اواعتم6اد .)ق /س /و (ماثل و تشبه بعض مع6اني الم6ادة المعجمي6ة الضّم، و ھذه المعاني ت

وربم6ا يك6ون ھ6ذا الس6بب .أن التوازي ھو نفسه مصطلح ا�تساق جعلى ھذا المنظور أستنت

 حس6ن إل6ى ع6دم ذك6ر مص6طلح الت6وازي أثن6اء "رقي6ة"و  "ھاليداي"ھو الذي أدى بالباحثين 

  .  حديثھما عن ا�تساق وأدواته

ف6ي " رقي6ة حس6ن"و" ھالي6داي" نإل6ى وجھ6ة نظ6ر الب6احثي" محمد خطابي"ولذلك يميل  

أي أن محمد خطابي يجعل مص6طلحي ". لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب"كتابه 

في الخطاب بني6ات � يمك6ن  «كما أشار إلى أنه يوجد  ،ا�تساق والتوازي مصطلحا واحدا

ه ، ومنھا البنيات الس6ردية نفطاب أو صأن يفسرھا نحو لساني ، وھي بنيات تحدد نوع الخ

والبني66ات الب&غي66ة ، وكمث66ال عل66ى البني66ات الب&غي66ة مظھ66ر الت66وازي ، أي ت66وازي البني66ة 

التركيبية لعدد من الجمل ، فھذا الت6وازي  ليس6ت ل6ه أي6ة وظيف6ة نحوي6ة ، لك6ن ق6د تك6ون ل6ه 

ھ66ذا  هيھ66تم ف66ي كتاب66 � "دي66ك  "عل66ى أن . وظيف6ة ب&غي66ة مرتبط66ة ب66أثر الق66ول ف66ي الق66ارئ 
                                                 

 . 99:نفسه،ص ينظر،المرجع )2(
 . 922 :، ص 3:  ، مج)ي/ز/و(مادة  ،المحيط ابن منظور،لسان العرب )3(
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بمعنى أن مھم6ة دراس6تھا تق6ع .... مثل ھذه البنيات �نھا متعلقة باستعما�ت أسلوبية معينةب

   )1(.»على نظريات أخرى تدرس ھذه ا�نواع من الخطاب السردي و الب&غي 

ببني66ة الت66وازي �نھ66ا م66ن  م� يھ66ت) Van Dijk" (فان66ديك"وم66ن ھن66ا  يتب66ين للق66ارئ أن 

  ".النص والسياق"ولقد تطرق إلى ھذه القضية من خ&ل كتابه  .م ا�سلوباختصاص عل

الب66احثون ف66ي الش66عر عل66ى أھمي66ة الت66وازي ف66ي الخط66اب الش66عري �ن66ه يس66ھم ف66ي  وق66د أل66حّ 

اتساقه ويكمن ذلك في استمرار بنية شكلية في سطور شعرية متع6ددة بحي6ث تغ6دو الوس6يلة 

كما أنه ف6ي نف6س الوق6ت .ى مستوى تركيبي أشمل ا�ساسية التي تنبني بھا تلك السطور عل

   )2(.يمنح فرصة لتنامي النص،وذلك بإضافة عناصر جديدة

ة جوھري66ة ف66ي الخط66اب الطبيع66ي بص66فة عامة،ولكن66ه خاص66ية جوھري66ة يف66التوازي خاص66

أم66ا بالنس66بة لنظري66ات تماس66ك ال66نص فإنھ66ا � تش66ير إل66ى .وتنظيمي66ة ف66ي الخط66اب الش66عري

غ تل66ك وق66د يك66ون مس66وّ .ابرة مدمج66ة إياھ66ا ض66من خص66ائص أخ66رىخاص66ية الت66وازي إ� ع66

النظريات أنھ6ا تنظ6ر إل6ى الخط6اب وال6نص بص6فة عام6ة و� تنظ6ر إل6ى الخط6اب الش6عري 

.بصفة خاصة
)3(

   

متداول6ة ب6ين العدي6د م6ن  ةويص6بح عمل6 أھمي6ة بالغ6ة، » الخطاب «وبذلك يكتسي مصطلح 

ص المس66تخدمة بواس66طة اللغوي66ات لتحلي66ل فھ66و بمثاب66ة وح6دة ال66ن .ف6روع المعرف66ة والدراس66ة

.ظاھرة لغوية والتي تتحدد في إطار يحتوي أكثر من جملة
)1(

   

  .فقد تعددت أنواعه خاصية مميزة للخطاب الشعري، »التوازي  «ن أحكم ب و

  :واع التوازي ـــــأن -أ

)2(:ييميز الباحثون في ميدان لسانيات النص بين ث&ثة أنواع من التوازي والمتمثلة ف
   

  :وازي التام ـــالت -1

  :ويضم ا�نواع التالية وفيه تكون عدد العناصر المشكلة لكل سطر متماثل ،

                                                 
)1( �����	 
��� ��� ������� �:30 . 

)2( ����� ����� ������ : 230 . 

)3( ���� �������� 
�� ����	 �! ���"��� :124 . 
زينooب محمooد : ا مooر ،عصooام خلooف كامooل:تooر واللغويooة المعاصooرة، ا[دبيooةالخطooاب فooي الدراسooات  سooارا ميلز،مفھooوم  )1(

  . 6،  5 :ص،  2003 ،ط    د أمين،دار فرحة ،
 .109-100:ص التشابه وا!خت�ف، محمد مفتاح، ر،ـينظ )2(
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ة الت6وازي ھ6و يإن أول مفھوم يمكن أن يدخلنا إلى ع6الم خاص6 :وازي المقطعي ــالت  •

  .ما يمكن أن ندعوه بالتوازي المقطعي ، ونقصد به ما يتكون من بيتين فأكثر

وھو ش6بيه ب6التوازي المقطع6ي ،فق6د يتط6ابق الت6وازي العم6ودي  :عموديوازي الــالت  •

  .مع التوازي المقطعي في بعض ا�حيان

  .وھو التوازي الذي يتكون من بيتين :وازي المزدوج ــالت  •

ھناك أبيات مفردة � تتوازى مع أي بيت آخر ، ولكن يت6وازى  :وازي ا,حادي ــالت  •

  .ھماشطراھا فيتحقق توازن وتعادل بين

   :ه التوازيــــشب -2

  : ة ـــم ا�نواع التاليــــو يض 

ق666د � يت666وازى الش666طران و� يتع666اد�ن ، وإنم666ا يت666وازى و  :وازي الش���طري ـ���ـالت •

 . يتعادل أحدھما مع نفسه ، وقد يخلو من التوازي

  

  

  :ه التوازي الظاھر الكلميـــشب �

 "التص6دير" عرب القدامى اس6م ه الب&غيون العليّ ويقصد به شبه التوازي الذي أطلق 

م666ا ل666م يك666ن تص666ديرا وتردي666دا  "ش666به الت666وازي الظ666اھري"ه علّي666يطل666ق  ،و" التردي666د" و

 يش66به الت66واز "ه اس66م علّي66ظاھرين،وأم66ا م66ا ك66ان خفي66ا مث66ل بع66ض أن66واع التجنيس،فيطل66ق 

  ." الخفي 

  :ه التوازي الخفي لSصوات ـــشب  �

وزن وا.يق66اع، وي66تم رص66ده ع66ن ويش66مل أص66وات الكلم66ات وص66يغھا الص66رفية وال66

طريق ا�شتراك في صوتين فأكثر مع ا�خذ بعين ا�عتبار الق6رب ف6ي المخ6ارج الص6وتية 

  .أو تشابھھا في شكل الكتابة 

  :وازي التناظر ـــــت -3

ويقصد به الشعر الذي يكتب بكيفية معينة في فضاء الصفحة ،أي الشعر الذي ي6دعى 

،وللت6666وازي ع&ق6666ة بدرج6666ة ا�نح6666راف " الك6666اليغرافي"أو الش6666عر "الفض6666ائي "بالش6666عر 
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انح6راف إجب6اري لتحقي6ق الش6عر،ويتمثل ف6ي «المقطعي،وذلك �ن ا�نحراف المقطعي ھ6و

؛إذ يتعين عل6ى الش6عر أن " النظم الشعري" العدول عن مستوى الك&م العادي إلى مستوى 

ازي66ا ف66ي ع66دد م66ن ك66ل بي66ت متويك66ون يك66ون موزون66ا فتت66وازى في66ه ا�بي66ات مقطعي66ا بحي66ث 

مقاطع6ه الص66وتية م66ع م66ا يلي6ه،وفي ن66وع ھ66ذه المق66اطع ك6ذلك ط66و� وقص66را ،وترتي66ب ھ66ذه 

.»المقاطع
)1(

   

ل&نحراف66ات ف66ي النظري66ة ا�س66لوبية،ومن بينھ66ا  " برن66د ش66بلنر" وم66ن خ66&ل تميي66ز 

الت666ي يمك666ن تص666نيفھا عل666ى ض666وء ص666لة المعي666ار ب666النص ال666ذي ھ666و مج666ال  تا�نحراف666ا

تميي66ز ا�نحراف66ات الداخلي66ة م66ن الخارجي66ة،فحينما تب66رز وح66دة لغوي66ة ع66ن التحلي66ل،يمكن 

ن66ه يح66دث إذا إأم66ا الخ66ارجي ف.المعي66ار الممت66د ف66ي ال66نص كل66ه فإن66ه يوج66د انح66راف داخل66ي 

. )النظام اللغوي(ار اللغة المعينة ـانحرف أسلوب النص عن معي
 )2(

   

ك6ان يقص6د  "الش6ابي" لع6لّ و ،ومن ھنا يمكن اعتبار التوازي بمثابة انح6راف أس6لوبي

روب6رت "إلي6ه بع6ض الب6احثين وم6ن بي6نھم  همن وراء توظيفه ھذا التوازي المقص6ود م6ا نب6

  ."دريسلر فولفكنك"و"دوبوكراند

وأمثلتنا يجب أن تشير إلى ھذه ا�نواع م6ن المحف6زات الت6ي  « :حيث يقول المؤلفان 

و بص66فة  وإع6ادة الص6ياغة ، ، والت66وازي تس6تدعي تك6رار الكلم6ة ، والتك66رار الجزئ6ي لھ6ا،

عامة فإن ھذه التقنية تستعمل لSلح6اح عل6ى الع&ئ6ق ب6ين العناص6ر والمض6مون أو ترتيبھ6ا 

.»النص    في
)1(

   

  :اجيــللشاعر إبراھيم ن "ساعة التذكار  "وازي في قصيدة ــالت -ب 

وذل6ك م6ن ظ6اھرة الت6وازي ،  ن6اجي إبراھيمللشاعر " ساعة التذكار"و قصيدة لم تخل 

�نھا نموذج من نماذج الشعر العربي الحديث المتميز بالوحدة العضوية ، وم6ن أھ6م أن6واع 

  : التوازي التي يمكن م&حظتھا في القصيدة ما يلي 

                                                 
،دار )  عبooد الصooبوردراسoة نصooية فooي  شoعر صoo�ح (حماسooة عبooد اللطيoف ،ظooواھر نحويooة فoي الشooعر الحooر  محمoد  )1(

 .19: ص ، 2001،، د ط غريب ،القاھرة 
)2(

 . 154 :ص ينظر ،المرجع نفسه ، 
)1(

  Robert De Beaugrande and Wolgfgang Dressler, Introduction to text, linguistics, Longman, London, 1981, 

P: 59.  عن �ف ،نق�124: ص  ،محمد مفتاح، التشابه وا!خت.  

  الشــــــــــــــرح   نوع التوازي   رقم البيت 
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وھذه ا�مثلة الموجودة في القصيدة تنتمي إلى التوازي التام وبالتالي يعد الت6وازي مظھ6را  

في رب6ط  «لذلك فإن وسائل الربط اللغوية تؤدي دورھا  مظاھر التماسك النصي، من آخر

يق66وي  -يعل66ى نح66و داخل66 -ت66ؤدي دورھ66ا ف66ي ال66نص الخط66اب بالس66ياق الخ66ارج النص66ي،

.»هويؤكد وحدت تماسكه،
 )1(

  

وھ66ذا م66ا يؤك66د لن66ا،أن الخط66اب الش66عري يتمي66ز بخص66ائص أس66لوبية،وجمالية،و فني66ة 

باح66ث ف66ي جان66ب م66ن  « ن خ66&ل التحلي66ل النص66ي ل66ه ف66& يس66تطيعمتع66ددة يكش66ف عنھ66ا م66

 فنسيج الش6عر م6ت&حم متش6ابك، جوانب الشعر أن يتفادى الحديث عن بعض جوانبه الفنية،

و�  .ه و تختب6ره و ج6دت الخي6وط ا�خ6رى تنج6ذب ف6ي ي6دكص6ت خيطا منه لتفحلو إذا سل

يث ع66ن ك66ل جوان66ب الش66عر ن يس66توفي الح66دأم66ن العل66م   ت66ىيس66تطيع باح66ث ك66ذلك مھم66ا أو

»رية المركبةيفض& عن الجوانب الفنية و التصو النحوية و الصرفية و المعجمية،
 

.
 )2(

  

) أو ال66نص(ف66ي وص66ف اتس66اق الخط66اب " محم66د خط66ابي"و عل66ى العم66وم، فق66د س66لك 

طريق66ة خطي66ة مت66درجا م66ن بداي66ة الخط66اب حت66ى نھايت66ه، راص66دا الض66مائر و ا.ش66ارات 

إحالة قبلي6ة أم بعدي6ة، مھتم6ا ك6ذلك بوس6ائل ال6ربط المتنوع6ة ليب6رھن  المحيلة ، سواء كانت

                                                 
)1(

 .16:، ص2003، 1:مقامات الحريري نموذجا، دار الھدى، ط ،عمر عبد الواحد ، التعلق النصي  
)2(

 .307: محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، ص   

ي6ة م6ع ش6غلھا بعناص6ر جدي6دة ،فف6ي نلقد ت6م تك6رار ب  توازي عمودي ومقطعي   4-5

ي قنجد الشاعر إبراھيم ناجي ينادي أحمد شو البيتين

، أي تك666رار بني666ة الن666داء ، لك666ن باس666تخدام ص666يغة 

    .مختلفة

ت66م ھ66ذا الت66وازي ف66ي البيت66ين ، وذل66ك بتك66رار عب66ارة   توازي مزدوج  9-8

  ."ىعام مض"

  .تم ھذا التوازي بين شطري البيت   توازي أحادي  14

 "يتين ، وذل6ك بتك6رار عب6ارة تم ھذا التوازي في الب  توازي مزدوج  21-22

  . "أو لم يكن لك 

ت66م ھ66ذا الت66وازي ف66ي البيت66ين ، وذل66ك بتك66رار عب66ارة   توازي مزدوج  34 -33

   ."تدعو"

  .تم ھذا التوازي بين شطري البيت  توازي أحادي  40
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لغوي666ا، بص666فة عام666ة، يش666كل ك666& عل666ى أن ال666نص أو الخط666اب ھ666و ف666ي أساس666ه معط666ى 

.متكام&
)3(

   

 »س66اعة الت66ذكار « وم66ن خ66&ل التط66رق إل66ى وس66ائل ا�تس66اق المختلف66ة ف66ي قص66يدة 

وا�تس6اق  والوص6ل، والح6ذف ،ا�س6تبدال وا.حالة،  :للشاعر إبراھيم ناجي و المتمثلة في

إن القصيدة تتمتع باتس6اق ق6وي ب6ين أجزائھ6ا وھ6ذا  :فإنه يمكن القول والتوازي، المعجمي،

  .عالم القراءة والتأويلفي ا�تساق يدخل القارئ 

                          

    


 ا	��� ا�ول��: 

  :لي ما يلي  من خ&ل التطرق لمفھوم ا�تساق وأھم وسائله تبين

  .ا�تساق ھو الطريقة التي يتم بھا ربط ا�فكار في بنية النص الظاھرة -

  :من أھم الوسائل التي تسھم في اتساق النصوص -

  ة ــــا.حال •

  دال ـــا�ستب •

  ذف ــــالح •

  ل ــــالوص •

  :ا�تساق المعجمي •

  .التكرار والتضام : ريـــوي على عنصـــويحت

  .نص&ال يز بين النص ويقية في التمتسھم الع&قات ا�تسا -

ھن66اك تض66ارب ف66ي اس66تعمال المص66طلحات الخاص66ة بھ66ذا المعي66ار النص66ي ،حي66ث أطل66ق  -

وغيرھ6ا  الس6بك والتضام، والتناسق، والتنسيق، وضيد،نالتو ، ا�تساق : ه عدة تسمياتعلي

  .من المصطلحات

                                                 
)3(

نشر و التوزيع ينظر، فرحان بدري الحربي، ا[سلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطاب ، المؤسسة الجامعية للدراسات و ال 
 .52: ، د ط ، د ت ، ص 
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لب66احثين ف66ي مي66دان ھن66اك اخ66ت&ف ف66ي بع66ض المف66اھيم الخاص66ة بمعي66ار ا�تس66اق عن66د ا -

  .التوازي:لسانيات النص،ومن أھم ھذه المفاھيم

 وھ6و ا�نس6جام، بط ارتباط6ا وثيق6ا م6ع مص6طلح آخ6ر،تمص6طلح ا�تس6اق ي6ر إنّ ومع ذلك ف

فإذا كان معي6ار ا�تس6اق يھ6تم ببني6ة  .فك&ھما يمث&ن الموضوع الرئيس في لسانيات النص

ھي أھم الوسائل التي تس6ھم ف6ي انس6جام  وما ؟ فبماذا يھتم معيار ا�نسجام النص الظاھرة،

  لكي يكون نص ما منسجما يجب أن يكون متسقا؟ :وھل يمكن القول النصوص؟

  .   ھذا ما سأتطرق له في الفصل الثاني من البحث إن شاء [ تعالى
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  الفصل الثاني     

  للشاعر إبراھيم ناجي ‘  ساعة التذكار ‘ٌ ا�نسجام في قصيدةٌ 

  :دــــالتمھي

I- مفھوم ا�نسجام:  

  .ةـــلغ -1

  .اصط&حا -2

II- وسائل ا�نسجام  

III-  للشاعر إبراھيم ناجي" ساعة التذكار" وسائل ا�نسجام في قصيدة  

  .السياق -1

  .التأويل -2

  .موضوع الخطاب -3

  .التغريض -4

  ).المعرفة بالعالم(المعرفة الخلفية  -5

  .رؤية العالم -6

  .المستوى الب&غي -7

  :الع&قات الد�لية -8

  .التفصيل/ ا6جمال  -أ     

  .الخصوص/ العموم  -ب     

  .أزمنة النص -9

  .خ&صة الفصل الثاني

  

  

  

  :دـــالتمھي
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بالبني99ة  ىلل99نص، ف99إن ا�نس99جام يعن99) يةالش99كل(إذا ك99ان ا�تس99اق يھ99تم بالبني99ة الظاھري99ة    

الداخلية للنص، أي أنه يتحقق بفضل مجموعة من الع&قات الد�لية، وم9ن ھن9ا ف9إن معي9ار 

. كما يعد ا�تس9اق خط9وة أساس9ية لتحقي9ق ا�نس9جام. ا�نسجام يھتم بدراسة المعنى ووصفه

�تس9اق وأعم9ق من9ه، تتمث9ل ف9ي كون9ه أع9م م9ن ا" ا�نس9جام " ولعل أھم خاصية يتميز بھا 

. دهبحيث يتطلب بناؤه، صرف ا�ھتمام جھة الع&قات الخفية التي تنظم النص وتولّ 
)1(

  

لذلك قامت الدراسات اللسانية النصية بدارسة اFدوات التي تسھم في انسجام النص9وص    

  :أو الخطابات، ومن أھمھا

لم، وموضوع الخط9اب، اة بالعالتغريض، والمعرفة الخلفية أي المعرف السياق، والتأويل، و

  .الخاص /والعاميل،صالتف/ ا6جمال: با6ضافة إلى بعض الع&قات المتمثلة في

 "س9اعة الت9ذكار": ھل تحتوي قصيدة : وا6شكالية المطروحة في ھذا الفصل من البحث   

: ؟ وھ9ل يمك9ن الق9ولل&نس9جامللشاعر إبراھيم ناجي عل9ى مجموع9ة م9ن اFدوات المختلف9ة 

ت9وفرت عل9ى أدوات ا�تس9اق المختلف9ة، فإنھ9ا بالض9رورة " ساعة الت9ذكار": قصيدة  أنّ بما 

  سوف تكون منسجمة؟

خ9&ل  نولھذا سأحاول التعرف على ا6جابة عن ھذه ا6شكالية في ھذا الفصل، وذلك م   

معرف99ة أھ99م اJراء الت99ي قيل99ت ح99ول ا�نس99جام، ومحاول99ة تطبي99ق أدوات99ه ف99ي ھ99ذه المدون99ة 

  .الشعرية

    

  

  

  

  

  

I- مفھوم ا�نسجام:  

  :لغة -1

                                                 
)1(

 .6 ،5: سانيات النص، ص ينظر، محمد خطابي، ل  
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ت9دل عل9ى ع9دة مع9اني ) م/ج/س(ورد في لس9ان الع9رب �ب9ن منظ9ور أن الم9ادة اللغوي9ة    

س99جما وس99جوما تس99جمه  و مت الع99ين ال99دمع و الس99حابة الم99اء تس99جمهجس99: س99جم «: أھمھ99ا

 .المط99روھ99و قط99ران ال99دمع وس99ي&نه، قل99ي& ك99ان أو كثي99را، وك99ذلك الس99اجم م99ن : وس99جمانا

مه، س99جمته الع99ين س99جما، وق99د أس99جمه وس99جّ : دم99ع س99اجم، ودم99ع مس99جوم: والع99رب تق99ول

وانس9جم الم9اء . وكذلك عين سجوم وسحاب س9جوم. سواجم: الدمع، وأعين سجوم: جموالسّ 

مت الس9حابة مطرھ9ا تس9جيما وتس9جاما إذا وال9دمع فھ9و منس9جم إذا انس9جم أي انص9ب، س9جّ 

 .»ء يسجم سجوما وسجاما إذا سال وانسجم سجم العين والدمع الما. تهصبّ 
)1(

  

: يجد أنھا ارتبطت بالعديد م9ن ا�ش9تقاقات، وم9ن بينھ9ا) م/ج/س(والمتتبع للمادة اللغوية    

القط999ران، : انس999جم، منس999جم، ولع999ل أب999رز مع999اني ھ999ذه الم999ادة المعجمي999ة ت999دور ح999ول

  .ب، والسي&نوا�نصباب، والصّ 

  :اصط�حا -2

م9ن خ9&ل التط9رق إل9ى " ا�نس9جام " تعريفات ا�صط&حية لمفھ9وم يمكن البحث عن ال   

، Fنھ99ا مف99اھيم أساس99ية، "لس99انيات ال99نص " جمل99ة م99ن آراء العلم99اء والب99احثين ف99ي مج99ال 

  .ىوبينھا وشائج قرب

 «    :ويعن9ي ب9ه" ا�نسجام " في تحليله للنص مفھوم  (Van dijk)" فندايك " استخدم  -أ

 .»لمحورية الكبرى، وھي أبنية عميقة تجريدية ا –اFبنية الد�لية 
)2(

  

اFبني99ة النحوي99ة الص9غرى وھ99ي أبني99ة  «يتمث99ل ف9ي " ا�تس99اق " وبخ9&ف ذل99ك، ب9ين أن    

.»تظھر على سطح النص 
)3(

   

قد استخدم مصطلحين لسانيين عرف9ا عن9د " فندايك " إن المتتبع لھذين التعريفين يجد أن    

البني9ة الس9طحية  «: &ل تصوره لعلم الد�ل9ة التولي9دي أ� وھم9امن خ" تشومسكي " العالم 

عل9ى أن ا�نس9جام يتطل9ب بالض9رورة خطاب9ا، " فندايك " د ولقد أكّ . »البنية العميقة  «و »

: حيث تناول مصطلح الخطاب وفق المخطط اJتي
)1(

  

   

                                                 
)1(

 .103: ، ص  2: ، مج )م/ج/س(مادة ، المحيط  ابن منظور، لسان العرب  
)2(

 .132: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص   
)3(

 .ن: المرجع نفسه، ص   
)1(

 التداول الد�لة .27: محمد خطابي، لسانيات النص، ص   

السياقات  البنيات الكلية ا�نسجام الترابط
واFفعال 

تداوليات 
 الخطاب

اFفعال 
الك&مية 

 الخطاب
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دا م9ن مظ9اھر خطابي9ة وعلى ھذا النحو ندرك أن ا�نسجام ليس إ� مظھرا خطابي9ا واح9 «

.»أخرى في المستوى الد�لي 
)2(

  

بمثاب9ة مجموع9ة م9ن الع&ق9ات أو القواع9د " فن9دايك " وبذلك فإن ا�نس9جام حس9ب رأي     

الت9ي تح99دث ف9ي المس99توى ال9د�لي، عل99ى عك9س ا�تس99اق ال9ذي يخ99تص بالمس9توى النح99وي 

  .المعجمي

م9ا يك9ون م9ن ع&ق9ة ب9ين ع9الم  «ام عل9ى أن9ه يقص9د با�نس9ج" محم9د مفت9اح " د لقد أكّ  -ب

.»ال99نص وع99الم الواق99ع 
)3(

لھ99م مقارب99اتھم " فن99دايك " و " دان99ش " و " بت99وفي "  ن أنّ ويب99يّ  

الخاص99ة تھ99تم جميع99ا بانس99جام ال99نص وتماس99كه وتسلس99له، ولع99ل أش99يع ھ99ذه اFعم99ال ھ99ي 

)4(فقد ركز على مظھرين أساسين في تحليل الخطاب" فندايك" إنجازات 
:  

  .اعاة ع&ئق ا�نسجام الخطي الموجود بين الجملمر -1

ل القول ف9ي آلي9ات ا�نس9جام الخط9ي با�عتم9اد البنية الكبرى أو مدار الحديث، وقد فصّ  -2

المطابقة، والتداخل، وع&قة الجزء بالك9ل، وا6ط9ار وھ9ذا المفھ9وم : على عدة ع&ئق، مثل

به تكثيف خطاب طويل ف9ي  ىيث فعنينتمي إلى مجال علم النفس المعرفي، وأما مدار الحد

كلم99ة أو ف99ي تركي99ب با�عتم99اد عل99ى المعرف99ة اللغوي99ة وعل99ى معرف99ة الع99الم، وعل99ى معرف99ة 

  ".تحليل الخطاب : " السياق، ومن ھنا فإن ا�نسجام يتعلق بـ

                                                 
)2(

 .ن: المرجع نفسه، ص  
)3(

 .35: ف، صمحمد مفتاح، التشابه وا3خت1  
)4(

 .38:  المرجع نفسه، ص   
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"         عل9ى"  يالتماس9ك النّص9" أطل9ق مص9طلح  هفإّن9 (Dressler)" دريسلر " أما  -جـ

التص9ورات ) المف9اھيم(بالبنية الد�لية المحورية للنص وبين  «ن بأنه يتعلق يّ وب" ا�نسجام 

.»ات المعرفيةـــينوالع&قات اFساسية في عالم النص، بمعنى الب
)1(

  

 Roland)" رو�ن ب9999ارت " ، و (Julia Kristiva)" جولي9999ا كريس9999تيفا " أم9999ا  -د

Barthes) تعريفھم9ا لل9نص باعتب9اره ، فإنھما تطرقا إلى مفھوم ا�نسجام من خ9&ل     » 

كم9ا الجزئي،إنتاجية د�لية تتحقق ببناء انسجام العمل وتماسكه، ولكن ل9يس عل9ى المس9توى 

ولك99ن عل99ى المس99توى الكل99ي بتوس99يع مف99اھيم ال99ربط والتعلي99ق ". ھالي99داي " ھ99و الح99ال عن99د 

.»وا6حالة والحذف التي أقرھا ھذا اFخير 
)2(

  

ھتم99ا بج99انبي ا" �ن ب99ارت ور" و " فا يجولي99ا كريس99ت" ب99أن وم99ن ھن99ا ي99درك الق99ارئ    

، "ھالي99داي " ا�تس99اق وا�نس99جام ف99ي تعريفھم99ا لل99نص، أي أنھم99ا اتبع99ا نف99س منھجي99ة    

قام99ا بدارس99ة " رقي99ة حس99ن " و " ھالي9داي " عا بع99ض المف99اھيم المقترح99ة، وذل99ك Fن ووّس9

ا6حال99ة، : والمتمثل99ة ف99ي"   Cohesion in English"وس99ائل ا�تس99اق ف99ي كتابھم99ا 

وا�س99تبدال، والح99ذف، والوص99ل، وا�تس99اق المعجم99ي، ولكنھم99ا أغف99& المف99اھيم المتعلق99ة 

  .با�نسجام

" جولي999ا كريس999تيفا " س999ة لل999نص م999ن نظري999ة البلغاري999ة اتص999ور الدر «ولھ999ذا انطل999ق    

ن ، ولك99ن بإض99اءة ھ99ذه النظري99ة بمف99اھيم لغوي99ة وردت ض99م"رو�ن ب99ارت " والفرنس99ي

الكيفي9ات اللغوي9ة الت9ي يتحق9ق بھ9ا : ك9ان ال9نص ھ9و النظرية اللغوية عند ھاليداي، وم9ن ث9مّ 

.»العمل انسجامه وتماسكه في كليته الد�لية 
)3(

  

ض99من القض99ايا  «، فم99ن "تحلي99ل الخط99اب " وق99د أطل99ق عل99ى ا�نس99جام مص99طلح  -ھ99ـ 

والت9ي " ظيفة التواصلية للغة الو" ا�ھتمام بھا في مجال تحليل الخطاب  الجوھرية التي تمّ 

.»المتكلم والمخاطب: تقتضي وجود طرفين أساسين ھما
)1(

  

                                                 
)1(

 .132: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص، ص  
)2(

     ،2001، 1: محمد فكري الجزار، لسانيات ا3خت1ف الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة، إيتراك ، القاھرة ، ط  

 .3:  ص 
)3(

 .3: ، ص  السابقالمرجع محمد فكري الجزار،   
)1(

 . 93: علي آيت أوشان، السياق و النص الشعري، ص  
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م9ن خ99&ل  (Brown et Yule)" ي9ول " و " ب99راون :" وھ9ذا م9ا ذھ99ب إلي9ه العالم9ان    

: الص99ادر ع99ن (Analyse de Discours) " تحلي99ل الخط99اب : " م ب99ـومؤلفھم99ا الموس99

(Cambridge university press)   راء 1983نة سJحيث تن9اول في9ه الباحث9ان أھ9م ا ،

 ."ا�نسجام " وا�قتراحات المتعلقة بظاھرة 
)2(

  

الوظيف99ة )Ferdinand De Saussure(" فردين99ان دي سوس99ير " ولق99د أك99د الع99الم    

آلية التواصل اFلسني ذات طبيعة نفسية واجتماعية قب9ل ك9ل  «التواصلية للغة، حيث اعتبر

عب9ر ممارس99ة  ةه كن9ز ي9دخره اFف9راد ال99ذين ينتم9ون إل9ى مجموع9ة واح9دش9يء، فاللغ9ة عن9د

الك&م وھي منظومة نحوية موجودة بالقوة في كل دماغ وتحديدا في أدمغة مجموع9ة أف9راد 

.»ا عند اFفراد منھا � توجد تامة عند الفرد وإنّ إإذ 
)3(

  

، وم9ن ھن9ا )س9امع(تتطل9ب م9تكلم ومخاط9ب " دي سوس9ير" وبالتالي فإن اللغة في نظ9ر    

  .فإن دراسة ا�نسجام تتطلب دراسة الع&قة بين النص والمتلقي

و         " الج9رد"كذلك يمكن اعتبار ا�نسجام فھما للمعنى ووصفه من خ&ل عملي9ات  -و

التي تنتمي إلى عالم وصف المعنى وذل9ك رغب9ة ف9ي الس9عي " التصنيف " ، و " التنضيد" 

م9ن العناص9ر  ةھذا التجانس الذي يتجلى في رسم مجموع9 .(Cohérence) نحو التجانس 

.متسق ذي خصوصية"  Système "المعروضة للدراسة كنظام
)4(

" وبذلك يع9د مص9طلح  

  .من بين المصطلحات التي تطلق على ا�نسجام" التجانس 

الموج9ود ف9ي " دج9ين س9ون ش9ا " انط&قا من اقت9راح " ا�نسجام" ويمكن تحديد مفھوم  -ز

وذج من9ال: " وذج9ه ب9ـمنوق9د س9مى "  ،نظري9ة ووص9ف: التماسك اللساني في ال9نص "كتابه 

  ، حيث افترض أن التماسك يكون في المستوى المعجمي وفي "التماسكي النسقي الموسع 

ا ھو مب9ين ف9ي ھ9ذا مالمستوى النحوي، وفي المستوى الد�لي، وفي المستوى السيميائي، ك

: الشكل
)1(

  

  

                                                 
)2(

 .47: محمد خطابي، لسانيات النص ، ص ،ينظر  
)3(

  Lد ط  ،يوسف غازي، مجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة، السداسي الثاني: ة العامة، تريسنلفردينان دي سوسير، محاضرات في ا ،
 .5: ، ص  1986

)4(
 .45: ، ص 1990، 1: الكريم حسن ، المنھج الموضوعي نظرية وتطبيق ، المؤسسة الجامعية ، طينظر، عبد   

)1(
 .41: محمد مفتاح، التشابه و ا3خت1ف، ص   

 المقصد

 التماسك

 السيميائي الد�لي النحوي المعجمي

 البنية السيميائية البنية الكبرى المعجم النحو

 كيدالتوالتسلسل  ثمدار الحدي الحقل

 ا6يجاز

التماسك 
 العطفي
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  .على ا�نسجام" التماسك الد�لي " خطط، يمكن إط&ق مصطلح ومن ھذا الم

حي9ث " وذج شميث من: " أخرى تتعلق بمعيار ا�نسجام ومن بينھا اكما أن ھناك جھود -ح

خ&ص خصائص9999ه المنصوص9999ة تط9999رق إل9999ى التأكي9999د عل9999ى انس9999جام الخط9999اب، واس9999ت

.والمستنبطة
)2(

  

انس9جام الخط9اب أو إيض9احه إن ك9ان لتأكي9د  "التش9اكل"مفھ9وم " كريم9اص " كما اقترح  -

)3(يد موضوعاته ورسائله العامة والخاصةيمبھما، أو تش
.   

لسانيات النص تس9تثمر بع9ض المف9اھيم الس9يميائية ف9ي دراس9تھا  نّ إ: وبذلك يمكن القول

  .سيميائيات كريماص :مثل

يمك9ن حص9ر فإن9ه " ا�نس9جام " المتعلق9ة بمعي9ار ومن خ&ل سرد أھم اJراء والمفاھيم     

  :أھم خصائصه، والمتمثلة في

   ."النصية " شرطا وقواما لتوفر خاصية " ا�نسجام " يعد  -1

النص ھو وحدة التبليغ والتبادل، ويكتسب انسجامه وفصاحته من خ&ل ھذا التب9ادل  إنّ  -2

والتفاعل، ولذلك ينبغي تج9اوز إط9ار الجمل9ة ل&ھتم9ام ب9أنواع النس9يج النص9ي الت9ي يح9دثھا 

  .متكلمون أثناء ممارستھم الك&ميةال

ج ال9نص ض9من إط9ار ا� تستقيم نصية قطعة نصية إ� بانسجامھا، وھذا ي9أتي عن9د إدر -3

  .السياق، و� يكتمل إ� إذا اكتملت كل أبعاد النص وبعده التداولي
                                                 

)2(
 .40: ، ص المرجع نفسه   

)3(
 .36: المرجع نفسه، ص   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .. ثانيالفصــــل ال �

100  

ل&نسجام ع&مات خاصة متميزة تحدد ال9نص ف9ي بع9ده الجزئ9ي وف9ي بع9ده الكل9ي، أم9ا  -4

أفع9ال الك9&م الت9ي يحويھ9ا : لجزئي أو الميكرونصي، فا�نسجام المحلي فيه ع&م9اتالبعد ا

  .ه كذلك ع&مات الخطاب المختلفةدالنص، وتحد

أما البعد الكلي أو الماكرونص9ي، فالتوج9ه الحج9ابي الت9داولي الع9ام لل9نص يح9دد انس9جام * 

  .النص العام

اFنثروبولوجي9ا، والت9اريخ، : رى مث9ليرتبط معيار ا�نسجام بمجموعة م9ن العل9وم اFخ9 -5

وعل99م ال99نفس ا6دراك99ي، وأتنوغرافي99ة التبلي99غ، الفلس99فة وال99ذكاء ا�ص99طناعي، وغيرھ99ا م99ن 

)1(العلوم
.  

التخاط99ب والس99رد : ف99ي الدراس99ات الغربي99ة بن99وعين خط99ابيين" ا�نس99جام " لق99د ارت99بط -6

)2(البسيط ) التقليدي(
.  

II – وسائل ا�نسجام :  

) تأوي999ل(يث ع999ن انس999جام ن999ص جم999الي يعن999ي إج999راء عملي999ة تحوي999ل جذري999ة الح999د إنّ    

تن9درج في9ه بني9ة "  Discours" لخصائصه من شكل جمالي إلى د�لة معرفية إلى خطاب 

)3(معرفية كلي9ة تتحق9ق فيھ9ا ش9روط الوح9دة وا�نس9جام 
ويتحق9ق ا�نس9جام ف9ي النص9وص . 

م9ن الوس9ائل تختل9ف م9ن باح9ث  اFدبية، وخاصة ف9ي الخطاب9ات الش9عرية بفض9ل مجموع9ة

  .إلى آخر

  :وسأحاول ذكر بعض آراء الباحثين حول تصنيف وسائل ا�نسجام   

أن ھناك مجموعة م9ن الع&ق9ات تس9ھم ف9ي انس9جام النص9وص وتتمث9ل " فندايك " يرى  -1

: في
)1(

  

  .وھو تطابق يقع بين ا�سم وبين الضمير المحيل إليه: التطابق الذاتي -أ

  .الكل، الملكية -تضمن، الجزءع&قات ال -ب

  .مبدأ الحالة العادية المفترضة للعوالم -جـ

  .مفھوم ا6طار -د
                                                 

)1(
 .171 – 168: ، ص 2000د ط،  زائر،الج ،، مبادئ في اللسانيات، دار القبة، حيدرةاWبراھيميينظر ، خولة طالب   

)2(
 .6: ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص   

)3(
 .303: ينظر، محمد فكري  الجزار، لسانيات ا3خت1ف ، ص   

)1(
 37 -35: ينظر، محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص  
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  .التطابق ا6حالي -ھـ

  .تعالق المحمو�ت -و

  .ع الجديدةيالع&قات الرابطة بين المواض -ز

": فندايك " ومن مظاھر انسجام الخطاب عند    
)2(

  

�ب الخط -أ��ـترتي�لع99ادي للوق99ائع ف99ي الخط99اب، ذل99ك أن ورود ويتمث99ل ف99ي الترتي99ب ا :ابــ

الوقائع في متتالية معينة يخضع لترتيب عادي تحكمه مب9ادئ مختلف9ة عل9ى رأس9ھا معرفتن9ا 

  :ن أن ھناك ع&قات تحكم ھذا الترتيب والمتمثلة فيحيث بيّ . للعالم

  .الخاص –العام * 

  .الجزء –الكل * 

  .العنصر –المجموعة الفرعية  –المجموعة * 

  .نالمتضمّ  –ن متضمّ ال* 

  .الصغير –الكبير * 

  .الداخل –الخارج * 

  .المملوك –المالك * 

:اب التام والخطاب الناقصــــالخط -ب
)1(

  

  " :فندايك " ومن المظاھر اFخرى �نسجام النصوص عند    

وم9ن  .والمتمثل في أن كل الوقائع المشكلة لمقام معين توجد ف9ي الخط9اب :اب التامــالخط 

  :ز بينيميّ " فندايك " فإن  ثمّ 

  .الخطاب الصريح/ الخطاب التام *      

  .الخطاب الضمني/ الخطاب الناقص *      

 :البنية الكلية/ وضوع الخطاب ـــم -جـ
)2(

  

                                                 
)2(

 .39، 38: ، ص  المرجع نفسهينظر ،   
)1(

 . 40: ، ص  سابقالالمرجع ،  محمد خطابي  ينظر ،  
)2(

 .42: ينظر ، المرجع نفسه ، ص   
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وبالت9الي يعتب9ر  .يعد موضوع الخطاب بنية د�لية بواسطتھا يتم وصف انسجام الخطاب   

أن ھ99ذا " فن99دايك " ويعتب99ر  .بني99ة الكلي99ة للخط99اب، حدس99ية بھ99ا تق99ارب ال»إجرائي99ة «أداة 

  .المفھوم فضفاض

اختزالھم9ا  ، فإن أول م9ا يمي9ز مقاربتھم9ا ھ9و"يول " و " براون " أما بالنسبة للباحثين  -2

:لوظائف اللغة في عنصرين، وھما
 )3(

  

ھ9ا ب9ين فإحدى الوظائف التي تقوم بھا اللغة ھ9ي نق9ل المعلوم9ات أو تناقل: ةـــوظيفة نقلي -أ

  .اFفراد والجماعات

أي قيام شكل من أشكال التفاعل اللغوي بين فردين أو بين مجموع9ة : ة تفاعليةــوظيف -ب

  .أفراد عشيرة لغوية، لتأسيس وتعزيز الع&قات ا�جتماعية

اھتم99ت : ك99ذلك ف99ي مج99ال تحلي99ل الخط99اب بأنھ99ا" ي99ول " و " ب99راون " وتتمي99ز مقارب99ة     

الق999ارئ، وجعلتھم999ا ف999ي رح999م عملي999ة التواص999ل، إذ � / والمس999تمع الكات999ب، / ب999المتكلم 

يتص99وران قي99ام عملي99ة تواص99لية ب99دون أط99راف مس99اھمة في99ه، حي99ث � يتس99نى فھ99م وتأوي99ل 

)4(ھما في سياقھما التواصلي زمانا ومكانا ومقام9اضعالخطاب بصفة عامة إ� بو
ولتحدي9د . 

تشاف انسجام أو ع9دم انس9جام خط9اب م9ا، المبادئ والعمليات التي يشغلھا المتلقي بھدف اك

: قدم اFستاذ محمد خطابي ا�فتراضين التاليين
)1(

  

ا الق99ارئ ھ99و ال99ذي يس99ند إلي99ه ھ99ذه من�99 يمل99ك الخط99اب ف99ي ذات99ه مقوم99ات انس99جامه، وإ -أ

  .المقومات

  .كل نص قابل للفھم والتأويل فھو نص منسجم، والعكس صحيح -ب

" : يول " و " براون " الباحثين ومن أھم مبادئ ا�نسجام عند    
)2(

  

  .السياق وخصائصه -أ

  .مبدأ التأويل المحلي -ب

  .مبدأ التشابه -جـ

  .مبدأ التغريض -د

                                                 
)3(

 .96: ت أوشان ، السياق و النص الشعري ، ص يعلي آ 
)4(

 .ن: المرجع نفسه ، ص   
)1(

 .52: محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص   
)2(

 .59 – 52: ص  ،المرجع نفسه   
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لھما وجھة نظ9ر خاص9ة ح9ول معي9ار " يول " و " براون " وبصفة عامة، فإن الباحثين    

: يلي ستشفھا من خ&ل ماأ" ا�نسجام " 
)3(

  

في النص منظورا إليه من جھة المتلقي، وذلك بدراسة العملي9ات  إنھما يھتمان با�نسجام -أ

  .فاھا لبناء انسجام النصالتي وظّ 

: إنھما يس9تعم&ن بع9ض المف9اھيم اFخ9رى الت9ي تس9ھم ف9ي انس9جام النص9وص، وأھمھ9ا -ب

  .معرفة العالم، والمدونات، واFطر

  .لإنھما يعتبران ا�نسجام مرتبطا بالقدرة على الفھم والتأوي -جـ

أي يتحقق فيھا (إنھما يتعام&ن مع النصوص والخطابات المستعملة Fغراض تواصلية  -د

  ).شرط التفاعل

إنھم9ا ي99دعوان محل9ل الخط99اب إل9ى ا�حتي9اط أثن99اء توظي9ف نت99ائج ال9ذكاء ا�ص99طناعي  -ھ9ـ

وينتق99دان كثي99را م99ن ا�قتراح99ات الت99ي ص99يغت ف99ي ھ99ذا المج99ال ) وعل99م ال99نفس المعرف99ي(

  .فية التي فھم بھا ا�ستد�ل مث&وخاصة الكي

السياق ال9ذي أن9تج في9ه ال9نص، : إن المبدأ اFساس الحاسم في مقاربة براون و يول، ھو -و

مش99روعه " ج99ون ميش99ال أدام " وك99ذلك أھمي99ة المتلق99ي ف99ي التعام99ل م99ع ال99نص، ولق99د ق99دم 

نواع999ه اللس999اني النق999دي مخت999ز� جھ999ود المدرس999ة الفرنس999ية ف999ي مقارب999ة الخط999اب بش999تى أ

ض9روري للحك9م عل9ى ن9ص م9ا بأن9ه منس9جم، حي9ث " الس9ياق " اطه، وبين أن عنصر منوأ

ينبغي أن تتوفر ملكة نصية لدى المتكلم9ين لفھ9م أغ9راض ال9نص، و� ت9أتي ھ9ذه الملك9ة إ� 

  .بدراسة الع&قة بين النص والمقام

.تقوم على الترابط وا�تساق، وا�نسجام" أدام " ة عند والنصيّ  
)1(

  

عل99ى العم99وم، فإن99ه � ي99تم الح99ديث ع99ن أدوات ا�نس99جام ، كامت99داد للح99ديث ع99ن أدوات و 

ا�تس99اق إ� م99ن جھ99ة أّن ھ99ذا اFخي99ر خط99وة مبدئي99ة 6نج99از ا�نس99جام، Fن ا�نتق99ال م99ن 

.انتقال نوعي منھجي باFساس أدوات ا�تساق إلى أدوات ا�نسجام
)2(

    

III-  للشاعر إبراھيم ناجي" لتذكار ساعة ا" وسائل ا�نسجام في قصيدة:  

                                                 
)3(

 .90 – 89: ص، المرجع نفسه  
)1(

 .168،169: اھيمي ، مبادئ في اللسانيات، ص ينظر، خولة طالب اWبر  
)2(

نموذجا ، مذكرة ماجستير ، جامعة بسكرة، " غرداية " يحي الشريف  عبد الرزاق، ا3نسجام و ا3تساق في شعر عثمان لوصيف، قصيدة   
2004 – 2005   . 
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لقد ارتبط نحو النص ارتباطا وثيقا بتحليل الخط9اب ووج9ود م9ذاھب نقدي9ة جدي9دة ترك9ز    

يش99مل  «عل99ى ال99نص كبني99ة كلي99ة ، � عل99ى الجم99ل باعتبارھ99ا بن99ى فرعي99ة، فنح99و ال99نص 

ا ظ9روف ، مراعي9البعدي9ةالنص، وسياقه، وظروفه، وفضاءاته، ومعانيه المتعالقة القبلية، و

.»المتلقي وثقافت9ه وأش9ياء أخ9رى كثي9رة تح9يط ب9النص 
)3(

وب9ذلك تع9ددت وس9ائل ا�نس9جام  

تبع99ا لW99راء المختلف99ة لعلم99اء لس99انيات ال99نص، ولع99ل أھ99م م99ا يمي99ز ھ99ذه الوس99ائل، كونھ99ا 

"    ن أنّ وھ9ذا م9ا يب9يّ . وغيرھ9ا ،مصطلحات لسانية، ونقدية، وسيميائية، ود�لية، وأسلوبية

وغيرھ99ا، وبفض99ل وس99ائل  ،واFدبي99ة ،لھ99ا ع&ق99ة وطي99دة ب99العلوم اللغوي99ة" ل99نص لس99انيات ا

ا�نس999جام ي999تم التع999رف عل999ى الظ999واھر المھيمن999ة ف999ي ال999نص اFدب999ي، م999ن خ999&ل إب999راز 

أن يكش9ف " نح9و ال9نص" الخصائص الجمالية التي تسھم في بن9اء ال9نص، وب9ذلك اس9تطاع 

ال9ة فيم9ا ھ9و نت9اج القدرة الكافية والفعّ عن ثراء النص و )Cohérence(  "الحبك"بواسطة 

.إبداعي
)1(

  :وتتمثل أھم وسائل ا�نسجام في العناصر التالية 

  :(Contexte)اق ـــالسي -1

"        يشك&ن وجھين لعمل9ة واح9دة عن9د  (Texte)، والنص (Contexte)السياق  إنّ    

ص9احب لل9نص الظ9اھر، النص اJخر، أو النص الم «ذلك أن السياق عنده ھو ". ھاليداي 

والنص اJخر � يشترط أن يكون قوليا إذ ھو يمثل البيئة الخارجي9ة للبيئ9ة اللغوي9ة بأس9رھا 

ل اللغ9وي ببيئت9ه الخارجي9ة، ونظ9را Fن الس9ياق يس9بق ي9وھو بمثابة الجسر الذي يربط التمث

" لي9داي ھا"                في الواقع العلمي ال9نص الظ9اھر أو الخط9اب المتص9ل ب9ه، رأى 

.»أن يعالج موضوع السياق قبل أن يعالج موضوع النص
)2(

   

. دون تمييز بينھما" السياق" بمثابة " المقام" وھناك من استعمل مصطلح    
)3(

  

وتظھ99ر أھمي99ة الس99ياق م99ن خ99&ل تع99دد أنواع99ه، وارتباط99ه بالعدي99د م99ن المص99طلحات    

ور أن يجري اتصال بمع9زل ع9ن وليس من المتص «. اللسانية، وخصائصه التي يتميز بھا

.»السياق أو في حالة غياب الع&قات بين الجمل، وإ� سقط ا�تصال في اللبس 
)4(

  

                                                 
)3(

 .37: ، ص 2001، 1: القاھرة ، طأحمد عفيفي ، نحو  النص  اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زھراء الشرق،   
)1(

 .42: ، ص المرجع السابقأحمد عفيفي ،   
)2(

 .83 ، 82: ، ص  1994،  1:يوسف نور عوض، نظرية النقد اLدبي الحديث، دار اLمين ، القاھرة ، ط 
)3(

 .36: ص  ، 2002،  3: ة ، ط ينظر ، سعد عبد العزيز مصلوح، في النص اLدبي دراسات أسلوبية إحصائية، عالم الكتب، القاھر  
)4(

، 1994،   د ط عبده الراجحي ، علي علي أحمد شعبان، دار النھضة العربية ، بيروت ،: دوج1س براون، أسس تعلم اللغة وتعليمھا ، تر  
 .252: ص 
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  :اقــــأنواع السي -أ

لقد ظھرت العدي9د م9ن أن9واع الس9ياق تبع9ا �خ9ت&ف آراء اللس9انيين، وعل9ى العم9وم فإن9ه    

  :يمكن التمييز بينھا، ومن أھمھا

  ): Contexte de situation( وقف ـــسياق الم -1

عل99ى ھ99ذا المفھ99وم ف99ي " ھالي99داي " ز ، حي99ث رّك99"س99ياق المق99ام " ويطل99ق علي99ه أيض99ا    

" ھالي9داي " دراسته التي بدأھا بالحديث عن اللغة من حيث ھي ظ9اھرة اجتماعي9ة، وي9رى 

، "س9ياق الموق99ف " أن نظري9ة الس9ياق نش9أت قب99ل نظري9ة ال9نص، وذل9ك م99ن خ9&ل مفھ9وم 

، وال9ذي عن9ى ب9ه البيئ9ة الش9املة الت9ي ي9دور (Malinovski)" مالينوفس9كي " ال به الذي ق

" س999ياق الثقاف999ة " مفھوم999ا آخ999ر وھ999و مفھ999وم " مالينوفس999كي " عليھ999ا النص،وق999د أدخ999ل 

(Contexte de culture)  ض99روريين لفھ99م اللغ99ات " س99ياق الموق99ف " ال99ذي رآه م99ع

بالنس99بة للغ99ات الت99ي تس99تخدمھا المجتمع99ات  ي99ةاFھموالثقاف99ات البدائي99ة، و� يش99ك&ن نف99س 

. الحضارية
)1(

  

على ث&ثة مظاھر أساس9ية لس9ياق الموق9ف، وت9ؤثر ت9أثيرا بالغ9ا ف9ي  "ھاليداي"ز كما ركّ    

:يلي معالم النص، ويمكن إجمال ھذه المظاھر فيما
)2(

  

لمش9اركون الموضوع اFساسي الذي يتخاط9ب في9ه ا" ھاليداي " ويعني به  :الـــالمج: أو�

  .في الخطاب والذي يشكل اللغة أساسا مھما في التعبير عنه

�ـثان���اب: اـي���وع الخط��ويرك999ز  ،وھ999و ن999وع ال999نص المس999تخدم 6كم999ال عملي999ة ا�تص999ال :ن

ھن9ا عل9ى طريق9ة بن9اء ال9نص والب&غ9ة المس9تخدمة في9ه، وم9ا إذا ك9ان مكتوب9ا أم  "ھاليداي"

  .جدليا ونحو ذلكمنطوقا، وما إذا كان نصا سرديا أم أمريا أم 

بھذا المفھ9وم طبيع9ة الع&ق9ة القائم9ة ب9ين  "ھاليداي"ويعني  :المشتركون في الخطاب: اـثالث

المشاركين في الخطاب ونوع الع&قة القائمة فيھا بي9نھم، ھ9ل ھ9ي رس9مية أم غي9ر رس9مية، 

  . عارضة ونحو ذلك

العناص9ر الت9ي يمك9ن أن وھكذا فبناء على الموقف الذي قيلت فيه الكلمة يتضح معناھ9ا و   

)3(تدخل في سياق الموقف وتحدد معنى الكلمة ھي
:  

                                                 
)1(

 .83 – 81: ينظر ، يوسف نور عوض ، نظرية النقد اLدبي الحديث ، ص   
)2(

 .85:  ينظر ، المرجع نفسه ، ص 
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  .أي الذي دار خ&ل الموقف: الك�م الفعلي: أو�

ومعرفة كل واحد منھم، وما ھ9ي  ،من ھم الذين دار بينھم الحديث: طبيعة المتحدثين: ثانيا

  .طبيعة الع&قة التي تربطھم

  يعني الك&م يدور حول ماذا ؟: طبيعة ا7شياء المتحدث عنھا: ثالثا

�ا���م: رابع��احبة للك��ال المص�الغض99ب، الرض99ى، الج99د والم99زح، أي �ب99د أن ت99رى  :ا7فع

  .اFفعال والمظاھر المصاحبة للك&م على وجه المتكلم

  .يجب تحديد الوقت الذي دار فيه الك&م في الخطابات غير المباشرة: زمن الك�م: خامسا

ك99ل م99ن المرس99ل  فيھ99ا المعطي99ات الت99ي يش99ترك «": ق المق99اميالس99يا" ويمك99ن اعتب99ار    

.»والمستمع حول المقام الثقافي والنفسي والخبرات والمعارف
 )1(

  

وعلى ھ9ذا فدراس9ة مع9اني الكلم9ات تتطل9ب تحل9ي& للس9ياقات والمواق9ف الت9ي ت9رد فيھ9ا،    

دد الس9ياقات الت9ي يتعدد تبعا لتع –على ھذا  –حتى ما كان منھا غير لغوي، ومعنى الكلمة 

.تقع فيھا، أو بعبارة أخرى تبعا لتوزعھا اللغوي
)2(

  

  :(Contexte linguistique)السياق اللغوي  -2

.»ھو البيئة اللغوية التي تحيط بجزئيات الك&م من مفردات وجمل وخطاب  «
)3(

  

  :(Contexte de culture)سياق الثقافة  -3

مجم9وع الش9روط ا�جتماعي9ة الت9ي  «، وھ9و " الس9ياق ا�جتم9اعي" ويطلق علي9ه أيض9ا    

.»تسمح بدراسة الع&قات بين السلوكات ا�جتماعية والسلوك اللغوي 
)4(

  

  : السياق وع�قته ببعض المصطلحات اللسانية -ب

المعن999ى، والتركي999ب، : ارت999بط الس999ياق بالعدي999د م999ن المص999طلحات اللس999انية، وم999ن بينھ999ا   

  .والمرجع

  :السياق والمعنى -1

                                                                                                                                                     
)3(

 . .http://www.angelfir.com/tx4/lisan/khamash.htm: ينظر، سالم خماش، النظريات السياقية ، صفحة انترنت   
)1(

 .58: لسانيات التداولية، ص ال الجي1ني د3ش، مدخل إلى 
)2(

 .69: ينظر ، أحمد مختار عمر، علم الد3لة ، ص   
)3(

 . .http://www.angelfir.com/tx4/lisan/khamash.htm: فحة انترنت سالم خماش، النظريات السياقية ، ص  
)4(

 .ن :، ص المرجع السابق الجي1ني د3ش،   
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تأتي ع&قة السياق بالمعنى من كون العديد م9ن الملفوظ9ات � يمك9ن تحدي9د معناھ9ا بدق9ة    

إ� بمعرفة سياقھا الذي وردت فيه، وم9ن ھن9ا يمك9ن التميي9ز ب9ين العدي9د م9ن أن9واع المعن9ى 

: والمتمثلة في
)5(

  

  

  

  :(Le sens eidétique)المعنى الماھوي : أو�

ديدات التي تؤسس الع&قات الموجودة في لغة ما ب9ين وھو يلخص القواعد الد�لية والتح   

  .الع&مات والمفاھيم واFشياء الممثلة بھذه المفاھيم

  :(Le sens opératoire)المعنى ا<جرائي : ثانيا

بھ9ا وھو يلخص ع&قات وقواعد تركيبية موجودة في لغة ما ويثبت الكيفي9ة الت9ي تت9ألف    

التع99ابير يمك99ن أن تتغي99ر، وب99ذلك يمك99ن التميي99ز ب99ين  الع&م99ات ف99ي التعبي99ر، وكي99ف أن ھ99ذه

ف9المعنى الم9اھوي يتعل9ق بالد�ل9ة، والمعن9ى ا6جرائ9ي : المعنى الماھوي والمعنى ا6جرائي

  .للع&مة مرتبط بالتركيب

  :(Le sens dénotatif)المعنى التعييني : ثالثا

القيمة التعيينية لوح9دة ، ويقصد ب(La référence)وھناك من يستعمله بمعنى المرجعية    

ما ھو خ9ارج ع9ن النظ9ام اللغ9وي م9ن  معجمية الع&قة القائمة بين ھذه الوحدة المعجمية، و

  .أشخاص وأماكن وخصائص وسيرورات ونشاطات

  :(Le sens connotatif)المعنى التضميني : رابعا

الع&م99ة، يمث99ل مختل99ف ا�س99تعما�ت التحويلي99ة للكلم99ة أو  (Connotation)فالتض99مين    

إل99ى مس99توى الدرج99ة ) التعي99ين(ھ99ذه التح99وي&ت تنق99ل الكلم99ة م99ن مس99توى الدرج99ة اFول99ى 

  .حيث يتوسع فيھا المدلول متحررا من كل تقييد معجمي) التضمين(الثانية 

يتب99ين أن للمعن99ى ع&ق99ة وطي99دة بالس99ياق، وھ99ذا يعن99ي أن الس99ياق  ،وبن99اء عل99ى م99ا ذك99ر   

  .رغم من تشابك وتداخل أنواع المعنىيرتبط بالجانب الد�لي، بال

  :السياق والتركيب -2

                                                 
)5(

 .41 – 39: ينظر، علي آيت أوشان ، السياق و النص الشعري ، ص   
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تجدر ا6شارة إلى ھناك فرق بين المعنى والد�ل9ة، فالكلم9ة لھ9ا معن9ى ول9يس لھ9ا د�ل9ة،    

ف9إذا ك9ان المعن9ى . Fن الد�لة من خصائص الجمل9ة، والجمل9ة � تت9وفر إ� بت9وفر التركي9ب

  .�لة بدون تركيبيوجد بدون تركيب، فإنه يستحيل أن توجد د

ف99ي نظريت99ه التوليدي99ة التحويلي99ة إل99ى الع&ق99ة القائم99ة ب99ين " تشومس99كي " ولق99د تط99رق    

ن ال99د�لي، ال99ذي يس99ھم ف99ي والمك99وّ  ،ن التركيب99ي، ال99ذي يھ99تم بوص99ف تركي99ب مع99ينالمك99وّ 

)1(تفسير تركيب معين
"    و بذلك تظھر الع&قة الموجودة ب9ين الس9ياق والتركي9ب، ولع9ل . 

خير دليل على ذلك، Fنھا تكتشف من خ&ل السياق الذي ترد في9ه اللفظ9ة " �لة السياقية الد

  .داخل تركيب معين

كما أن المستوى الد�لي في الدرس اللساني � يمكن ا�ستغناء عنه، Fن9ه ي9رتبط بجمي9ع    

  .المستويات اFخرى، وخاصة المستوى التركيبي

  :السياق والمرجع -3

الح99ديث ع99ن وظ99ائف اللغ99ة عن99د  إل99ى يقودن99ا  (Référent)" المرج99ع " إن مص99طلح    

 .(La fonction référentielle)" الوظيف9ة المرجعي9ة " ، والت9ي م9ن بينھ9ا "جاكبس9ون"

  .تتكون من ستة عناصر، وكل عنصر ت&زمه وظيفة هفعملية التواصل في نظر

: طط التالي يوضح ذلكوقد احتل السياق مكانة مھمة من بين ھذه العناصر، والمخ   
)2(

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1(

 .  44، 43: المرجع السابق ، ص علي آيت أوشان ، ينظر ، 
)2(

 46: ، ص نفسه المرجع   

 السياق

 ا<رسالية

 الصلة

 الشفرة

 المرسل إليه المرسل
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إشارة إلى تحليل وظائف اللغة ك9ي " تحليل الخطاب " مصطلح  «كما يمكن استخدام 

نؤكد أن اللغة � تقف عند الجملة، بل إن الجملة المفردة � يمكن أن تحل9ل تحل9ي& ص9حيحا 

.»" السياق " دون أن نعرف 
)3(

  

  

  

  

  :السياق وخصائصه -جـ

محل99ل  «الس99ياق م9ن أھ99م مب99ادئ ا�نس9جام، وذل99ك Fن " ي99ول " و " اون ب9ر" لق9د جع99ل    

.»الخطاب ينبغي أن يأخذ بعين ا�عتبار السياق الذي يظھر فيه الخطاب 
)1(

    

.الق9ارئ، والزم9ان والمك99ان/ الكات9ب، والمس9تمع / الم99تكلم : والس9ياق ل9ديھما يتش9كل م9ن
)2(

 

:يلي ن تصنيفھا كماأن للسياق خصائص يمك) 1964" (س مھاي" ويرى 
)3(

  

  .وھو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول :المرسل* 

  .وھو المستمع أو القارئ الذي يتلقى القول :المتلقي* 

�ور* �وھ99و مس99تمعون آخ99رون حاض99رون يس99اھم وج99ودھم ف99ي تخص99يص الح99دث  :الحض

  .الك&مي

  .وھو مدار الحدث الك&مي :الموضوع* 

حدث التواصلي، وكذلك الع&ق9ات الفيزيائي9ة ب9ين المتف9اعلين وھو زمان ومكان ال :المقام* 

  ...بالنظر إلى ا6شارات وا6يماءات وتعبيرات الوجه

  ...ك&م، كتاب، إشارة: كيف تم التواصل بين المشاركين في الحدث الك&مي :القناة* 

  .اللغة أو اللھجة أو اFسلوب اللغوي المستعمل :النظام* 

   ؟دردشة، جدال، عظة، خرافة، رسالة غرامية: الشكل المقصود ما ھو :شكل الرسالة* 

  ة موعظة حسنة، شرحا مثيرا للعواطف؟ھل كانت الرسال: ويتضمن التقويم :المفتاح* 

  . أي ما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة للحدث التواصلي :الغرض* 

                                                 
)3(

 .252 ،251: وج1س براون، أسس تعلم اللغة وتعليمھا،  ص د  
)1(

 .52:محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
)2(

 .ن:المرجع نفسه، ص  
)3(

 .53:محمد خطابي، لسانيات النص، ص ،نق1 عن 38: براون ويول، تحليل الخطاب، ص  
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ف9ي المحاول9ة الت9ي  وذج آخر طرحت فيه قضية السياق وخصائص9ه ويتمث9لمنوھناك       

:، حيث بين خصائص السياق التالية)1972" (يس قلي" قام بھا 
)4(

  

بمعنى أخذ الوقائع التي ق9د تك9ون، أو يمك9ن أن تك9ون، أو ھ9ي مفترض9ة،  :العالم الممكن* 

  .بعين ا�عتبار

  ...اليوم، اFسبوع المقبل: نة وظروف الزمان مثلاعتبار الجمل المزمّ  :الزمن* 

  ...»إنه ھنا  «اعتبار جمل مثل  :المكان* 

  ....)أنا، نحن(اعتبار الجمل التي تتضمن إحالة إلى ضمير المتكلم  :المتكلم* 

  ...اطب، أنت، أنتمـاعتبار الجمل التي تتضمن ضمائر المخ :الحضور* 

  ....)ھذا، ھؤ�ء(اعتبار الجمل التي تتضمن أسماء ا6شارة  :الشيء المشار إليه* 

�اب* ��اب الس�ھ99ذا اFخي99ر، المش99ار إلي99ه : اعتب99ار الجم99ل الت99ي تتض99من عناص99ر مث99ل :قالخط

  ... اسابق

والمتتب9ع لھ9ذين  .)مجموعة أشياء، متتالي9ات أش9ياء(سلسلة أشياء � متناھية  :التخصيص* 

مس يعب9ر ي، فھ9ا"يس قلي" و " مس يھا"  نموذجيجد تشابھا وتقاربا واضحا بين  النموذجين

" مس ياه ھ9ايس تكلم عن ھذين العنصرين أيضا، وما س9مّ قان، وليعن المقام بالزمان والمك

.شيء مشار إليه وخطاب سابق: يس إلىقمه ليقسّ " موضوعا 
)1(

  

ومن خ&ل ھ9ذه الخص9ائص الت9ي يتمي9ز بھ9ا الس9ياق، يس9ھل عل9ى الباح9ث عملي9ة تحلي9ل    

ق ھ99ذا ال99نص المنج99ز � ي99تم تحليل99ه لغوي99ا إ� ع99ن طري99 «النص99وص المختلف99ة وذل99ك Fن 

الزماني9ة والمكاني9ة، إن9ه  التفاعل بين المبدع والمتلقي، بين جسد النص ومدلو�ته الحديثة و

باختصار شديد كائن حي يتشكل مع القراءة الواعية والتحلي9ل الھ9ادف ال9ذي يجع9ل للس9ياق 

والموقف اللغوي دورا أساسيا عند التحليل، ھذا السياق ھو الذي يحدد مكونات ال9نص، ب9ل 

.»دھا يوج و
)2(

  

يترتب على كل ما ذكر أن السياق مصطلح نصي في اFساس ل9ه حركت9ه البنائي9ة داخ9ل    

النص من جھة، وبين الكلمات والجمل من جھة أخ9رى، وھ9ذه الحرك9ة تن9تج مجموع9ة م9ن 

                                                 
)4(

 .54: محمد خطابي، لسانيات النص، ص ،نق1 عن 42:المرجع نفسه، ص  
)1(

 .54:ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
)2(

 .47:أحمد عفيفي، نحو النص، ص  
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ي9ة منومكوناته، تتمي9ز ب9التوتر ب9ين التق9دم أمام9ا لخل9ق وت" السياق " الع&قات الوظيفية بين 

.العودة إلى مكوناته 6غنائھا السياق وبين
)3(

   

 أھم خاصية يتميز بھا السياق تتمثل في أنه يقوم بدور فع9ال ف9ي تأوي9ل الخط9اب و ولعلّ    

.تواص99ليته، وبالت99الي يس99ھم ف99ي انس99جامه أيض99ا
)1(

ا6يح99اء " كم99ا ي99رتبط الس99ياق بمفھ99وم  

."السياق ا6يحائي" ويسمى حينئذ بـ" الشعري 
 )2(

  

للش99اعر إب99راھيم ن99اجي، فإن99ه يل99تمس بع99ض " س99اعة الت99ذكار " قص99يدة  والمتأم99ل إل99ى   

  :خصائص السياق من خ&ل ما سيتم ذكره

�ل* �Fن99ه ھ99و " س99اعة الت99ذكار " مرس99& لقص99يدة " إب99راھيم ن99اجي " يع99د الش99اعر  :المرس

وھو شاعر من الشعراء الرومانس9يين المج9ددين، حي9ث . المتكلم الذي أورد لنا ھذه اFبيات

  .شعره بالطابع الوجداني تميز

الت9ي "  أحمد ش9وقي" اFولى لوفاة المرحوم  وھم الحاضرون في حفلة الذكرى :المتلقي* 

أقامتھ99ا جماع99ة اFدب المص99ري با6س99كندرية، وك99ذلك مجموع99ة م99ن الق99راء ال99ذين اطلع99وا 

ش9اعر ھناك العديد من اFبيات في ھذه القصيدة، يخاطب فيھ9ا ال أنّ على ھذه القصيدة، كما 

ومن ھنا، فإن الشاعر إب9راھيم ن9اجي والحاض9رين " أحمد شوقي " إبراھيم ناجي المرحوم 

 ،، ومجموعة الق9راء، والمرح9وم أحم9د ش9وقي"أحمد شوقي"في حفلة ذكرى وفاة المرحوم 

  ".المشاركين في الخطاب : " يتم إدراجھم ضمن ما يعرف بـ

  .ويتم إدراجھم ضمن عنصر المتلقي :الحضور* 

حي9ث تط99رق  ،بع9د م9رور ع9ام عل9ى وفات9ه" أحم9د ش9وقي " ت9ذكر المرح9وم  :موض�وعال* 

إلى ذكر خصاله وخ&ل9ه الحمي9دة، وك9ذلك ذك9ر العب9ارات الدال9ة " إبراھيم ناجي " الشاعر 

  .عادة" الرثاء " على شدة الحزن، واللوعة، والتحسر، وھذا ما يكون في موضوع 

واصلي، فإنه تم بعد مرور عام عل9ى وف9اة المرح9وم بالنسبة لزمان ھذا الحدث الت :المقام* 

  ".ا6سكندرية " في أما بالنسبة لمكان الحدث التواصلي فإنه تمّ ". أحمد شوقي " 

                                                 
)3(

 .99:ينظر، محمد فكري الجزار، لسانيات ا3خت1ف، ص  
)1(

 .56 ، 52: ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
)2(

 .132:ينظر، محمد فكري الجزار، لسانيات ا3خت1ف، ص  
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"    التواصل بين المشاركين في الحدث عن طريق المش9افھة، أي أن الش9اعر  تمّ  :القناة* 

ھ9ذه  إدراج ة، وفيم9ا بع9د ت9مّ ف9ي ھ9ذه الحفل9" س9اعة الت9ذكار " ألقى قص9يدة " إبراھيم ناجي 

ويع9د ال9ديوان أول م9ا أص9دره الش9اعر ". وراء الغم9ام : " القصيدة في ديوانه المع9روف ب9ـ

أص999بحت مطبوع999ة " س999اعة الت999ذكار"، أي أن قص999يدة 1934إب99راھيم ن999اجي، وذل999ك س999نة 

  .مقروءة منشورة

"    إلقائه قص9يدة لغة واضحة وبسيطة، أثناء " إبراھيم ناجي " استعمل الشاعر  :النظام* 

، ويظھ9ر ذل9ك جلي9ا م9ن خ9&ل اFلف9اظ والعب9ارات الت9ي اس9تعملھا الش9اعر " ساعة التذكار 

  ...شجن، حرقة، أمير : مثل

  " .أحمد شوقي " وھي رسالة رثاء للمرحوم  :شكل الرسالة* 

�اح* �� ش99ك أن ھ99ذه القص99يدة س99وف تثي99ر عواط99ف الحاض99رين ف99ي ھ99ذه الحفل99ة،  :المفت

  .أيضا" إبراھيم ناجي " شاعر وعواطف ال

�رض* �إحي99اء : واض99ح م99ن أن الغ99رض ال99ذي يقص99ده المش99اركون ف99ي ھ99ذا المق99ام ھ99و :الغ

  .مة، وذلك لتذكر ھذا العلم الذي كانت له مكانة قيّ "أحمد شوقي " المرحوم  ةذكرى وفا

" س99اعة الت99ذكار " وم99ن ھن99ا يتض99ح أن الس99ياق لع99ب دورا مھم99ا ف99ي انس99جام قص99يدة    

، حي تضمنت ھذه القصيدة كثيرا من اFلفاظ الموحية والمعب9رة " إبراھيم ناجي " عر للشا

اذج الش9عرية م9ن منعن صدق عواطف الشاعر إبراھيم ناجي، وعن طريق تحليل بعض ال

فيھ999ا، م999ن خ999&ل خصائص999ه " الس999ياق " يتب999ين للق999ارئ دور " س999اعة الت999ذكار " قص999يدة 

  .المتعددة

:اشر من القصيدةفي البيت الثاني، و الع   
)1(

  

  وأبعث خيالك في النسيم الساري      خواطرا أفض عليّ ! قم يا أمير

  ؟مبسوطة السلطان في ا7مصـار      مارة وا7مـير ودولـةأين ا�

يستشف القارئ معناھا من خ&ل السياق الذي وردت فيه، فھ9ي تحيل9ه " أمير " إن كلمة    

  ".أحمد شوقي " إلى المرحوم 

                                                 
)1(

 .100،  99: إبراھيم ناجي ، ص إبراھيم ناجي، ديوان  
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" أحم9د ش9وقي " Fن المرح9وم " أمي9ر " كلم9ة " إب9راھيم ن9اجي " ل الش9اعر ولقد اس9تعم   

  ".أمير الشعراء : " ب بـكان له ولع بالشعر، فلقّ 

ق9د نب9غ ف9ي " أحمد شوقي " والمتتبع لXبيات الواردة في ھذه القصيدة، يجد أن المرحوم    

تاس9ع والث&ث9ين، والث9اني قول الشعر، ويتضح ھذا في البيت الرابع، والث9اني والث&ث9ين، وال

.واFربعين، والثالث واFربعين
)1(

  

  واھتف بشعرك في شباب الدار           يا عـاشق الحـرية الثكلى أفق 

  شبه المنار يطوف با7قطــار      أرسلت شعرك في المدائن ھاديا

  ناجـى الطلـول وطاف باDثار      شــاعر : ھمت فقال قومحتى اتّ 

  مجنـون ليلى في سحيق قفـار      اصــفاتبريح الصبابة و ويحسّ 

  تلك العصـور وطيفھا المتواري      ويروح ويبعث كليوباترا ناشـرا

موحيت99ان ب99أن  "ش99اعر"، و"ش99عرك": م99ن خ99&ل ھ99ذه اFبي99ات يج99د الق99ارئ أن الكلمت99ين   

" اشتھر بنظم الشعر، وكذلك المسرحيات الشعرية، Fن الش9اعر " أحمد شوقي " المرحوم 

و " مصرع كليوباترا " ذكر مسرحيتين من ھذه المسرحيات والمتمثلة في " اجي إبراھيم ن

  .فعن طريق السياق يمكن تأويل مضمون ھذه القصيدة" مجنون ليلى " 

للش99اعر إب99راھيم ن99اجي تحت99وي عل99ى مجموع99ة م99ن " س99اعة الت99ذكار " كم99ا أن قص99يدة    

  :ھاالتعبيرات ا6شارية التي تفھم من خ&ل السياق، ومن بين

  :التعبيرات ا<شارية الدالة على الزمان -1

، وھ9ي كثي9رة )ظ9روف الزم9ان(وتظھر من خ&ل اFلفاظ الدالة على ال9زمن والظ9روف    

  :ومتنوعة في ھذه القصيدة مثل

إب9راھيم "  تشير إلى الوقت ال9ذي يت9ذكر في9ه الش9اعر: في البيت اFول" ساعة التذكار "  -أ

ھ99ذه القص99يدة،  اأو تش99ير إل99ى الس99اعة الت99ي ألقي99ت فيھ99". ي أحم99د ش99وق" المرح99وم " ن99اجي 

 حقيقي9ةفالعنوان في حد ذاته يوحي بد��ت كثيرة، لكن عن9د ق9راءة القص9يدة تفھ9م الد�ل9ة ال

  .لھا من خ&ل السياق

                                                 
)1(

 .102  -  99: إبراھيم ناجي، المصدر السابق، ص  
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والت99ي ت99وحي م99ن خ99&ل : الموج99ودة ف99ي البيت99ين الث99امن والتاس99ع" ع99ام مض99ى "  جمل99ة -ب

، أي " أحم9د ش9وقي " لقيت بعد م9رور ع9ام عل9ى وف9اة المرح9وم السياق بأن ھذه القصيدة أ

  .بعد عام من وفاته" أحمد شوقي " تذكر المرحوم 

الموج9ودة ف9ي البي9ت الح9ادي عش9ر، ت9وحي بأنھ9ا الفت9رة الت9ي ت9ولى " خمسون عاما "  -جـ

ا6م99ارة، أو الفت99رة الت99ي ب99رزت فيھ99ا إس99ھاماته ف99ي اFدب " أحم99د ش99وقي " فيھ99ا المرح99وم 

  .خاصة الشعرو

توحي9ان ب9أن الش9اعر : الموجودتان في البيت الثالث عشر" غروب نھار "  و " ساعة"  -د

: أبول9و ف9ي كرم9ة اب9ن ھ9اني ف9ي ي9وم) جمعي9ة(يشير إلى اجتماع مجل9س " إبراھيم ناجي " 

  .)1(1933أكتوبر 10

" وم عل9ى ف9راق المرح9" إبراھيم ن9اجي " توحي بمدى حزن الشاعر " سقم الغروب "  -ھـ

  ".أحمد شوقي 

فكلم99ة اFص99يل ت99دل : ف99ي البي99ت الح99ادي واFربع99ين" اFس99حار " و " اFص99يل "  اكلمت99 -و

على الوقت المحدد من العصر إلى المغرب، والسحر يدل على وقت معين يتمثل ف9ي آخ9ر 

  .الليل قبيل الفجر

ا ت9د�ن عل9ى اFص9يل واFس9حار Fنھم9: كلمت9ي" إب9راھيم ن9اجي " ولقد استعمل الش9اعر    

وأذك�ر اس�م رب�ك بك�رة  «: وقتين مستحبين ذكرا ف9ي الق9رآن الك9ريم، مص9داقا لقول9ه تع9الى

.»وأصي� 
)2(

  

.»الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين با7سحار«: وقوله أيضا
)3(

  

  :التعبيرات ا<شارية الدالة على المكان -2

: د في تفسيرھا على مكان المتكلم، ومك9ان تكلم9ه مث9لھناك تعبيرات إشارية مكانية يعتم   

كم9ا يظھ9ر دور الس9ياق م9ن خ9&ل معرف9ة . وھي غير موج9ودة ف9ي ھ9ذا ال9نص. ھنا، ھناك

الش99اعر إب99راھيم (كض99مائر الحاض99ر الدال99ة عل99ى الم99تكلم : الض99مائر الشخص99ية المتنوع99ة

                                                 
)1(

 .100:صالمصدر السابق،  إبراھيم ناجي، 
)2(

 .25 :سورة اWنسان، اgية  
)3(

 .17:سورة آل عمران، اgية   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .. ثانيالفصــــل ال �

115  

الفص9ل الس9ابق  إليھ9ا ف9ي توق9د أش9ر). المرحوم أحمد ش9وقي(، وضمائر المخاطب )ناجي

  .من خ&ل الحديث عن ا6حالة

وب9ذلك تب9رز أھمي9ة الس9ياق ف9ي . إن السياق يتعلق با6ش9ارة أيض9ا: ومن ھنا يمكن القول   

الت99ي تحق99ق " الض99منية " الدراس99ات اللس99انية النص99ية م99ن خ99&ل كون99ه أداة م99ن اFدوات 

)1(التماس99ك النص99ي
كبي99رة ف99ي لس99انيات  ل99ه أھمي99ة" س99ياق الموق99ف " با6ض99افة إل99ى أن . 

 ."السياق اFصلي" النص، لذلك يطلق عليه أحيانا مصطلح 
)2(

ك9ذلك تب9رز أھمي9ة الس9ياق  

يت99ه، منتج99ري ت «م99ن خ99&ل ارتباط99ه بن99وع الخط99اب، وخاص99ة الخط99اب الش99فاھي، بحي99ث 

ويتم تفسيره من خارج9ه، حي9ث تم9ارس تل9ك الس9ياقات الخ9ارج النص9ية ھيمنتھ9ا وتوجيھھ9ا 

.»ن أجل إكماله وتفسيره ربطھا به له، ويتوجب م
)3(

  

   (Interprétation): لــالتأوي -2

يعد التأوي9ل م9ن المص9طلحات الت9ي ش9اعت ف9ي الدراس9ات النقدي9ة الحديث9ة والمعاص9رة،    

وم99ن ھن99ا ). الق99ارئ(الق99راءة، والمتلق99ي و ال99نص اFدب99ي،: وھ99و يتعل99ق بمف99اھيم أخ99رى مث99ل

ض9من الظ9اھرة  (Le lecteur)ج المتلق9ي أو الق9ارئ عرفت نظرية التلقي التي تھتم ب9إدرا

م9ا اFدب ؟ أو م9ن ي9تكلم ف9ي ال9نص ؟ أو م9ا : اFدبية بحكم أن النص � يتحدد فقط بالسؤال

)4(ھو الموضوع ؟
بل بالع&قة التفاعلية بين ال9نص والق9ارئ، وق9د أص9بح الق9ارئ العنص9ر  

.شكل العمل اFدبيFنه يلعب الدور المركزي في ت ل&ھتماماFكثر إثارة 
)5(

  

في حقل الدراس9ات " الخصائص الجمالية " أو " جماليات التلقي " وبذلك برز مصطلح    

ل بنفس القدر الذي ھو ممارسة منھجي9ة ـالتأويل خاصية بنائية كامنة في العم «و . النصية

.»خارجية 
)6(

  

                                                 
)1(

 .1/117ينظر، صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق،   
)2(

 .16:ينظر، عمر عبد الواحد، التعلق النصي، ص  
)3(

  .ن :المرجع نفسه، ص  
)4(

  Antoine Compagnon, le demon de la théorie littérature et sens commun, ed,seuil,1998,p:147.   

 . 101: آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص ، علينق1 عن     
)5(

 .102،101: ق والنص الشعري، صينظر، علي آيت أوشان، السيا  
)6(

 .303:محمد فكري الجزار، لسانيات ا3خت1ف، ص  
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انس9جام النص9وص م9ن إلى ھذا التعريف يصل القارئ إلى أن التأويل يسھم في  واستنادا   

خ&ل التعمق في فھم بنية ال9نص الداخلي9ة، وبن9اء عل9ى ھ9ذا ف9النص اFدب9ي المكت9وب يتول9د 

.»الذي يتولد عنه  »التأويل «القراءة ا6نتاجية بواسطة إجراء  «عن 
 )1(

  

:ز النقاد بين أنواع مختلفة من القراءات ومنھاولقد ميّ    
)2(

  

  :القراءة ا�ستھ�كية -أ

. قراءة عامة لX9دب ابتغ9اء ا�س9تمتاع بنصوص9ه، أو ا6ف9ادة م9ن معرفت9ه وأفك9ارهوھي    

  .أنھا عميقة في ظاھرھا، منتجة في باطنھا: ومن مميزات ھذه القراءة

  :القراءة ا�حترافية -ب

وھ999ي الق999راءة المركب999ة المعق999دة الت999ي ت999نھض عل999ى جمل999ة م999ن ا6ج999راءات التجريبي999ة    

ة جميعا، وھ9ي ، أيض9ا الق9راءة المنتج9ة الت9ي يتول9د عنھ9ا ن9ص ا�ستنتاجي وا�ستط&عية و

" النق999د"أدب999ي مكت999وب، وك999ان يطل999ق عل999ى ھ999ذه الق999راءة، م999ن بع999ض الوج999وه، مص999طلح 

)Critique.(  

  :القراءة ا<نتاجية -جـ

" أمبرط99و إيك99و "وھ99ي الق99راءة المتعلق99ة بجان99ب التأوي99ل، والتأوي99ل بن99اء عل99ى م99ا ي99راه    

)Umberto Eco (&تأويل النص، واستعمال النص: ن اثنان من النص المكتوبشك.  

"      لذلك وجدنا أن العالم الفرنس9ي . ومن خ&ل القراءة يمكن الكشف عن خبايا النص   

 Le plaisir du" (ل9ذة ال9نص " استعمل مصطلح ) Roland Barthes" (رو�ن بارت 

texte( نص اللذة " ، أو".
)3(

  

م9ن " ل9ذة ال9نص " بين النص والقراءة، فھو ينتقل في كتابه "   رو�ن بارت" وقد ربط    

.ممارسة القراءة إلى الحديث عنھا
)4(

   

 «         خاصة وأنه اعتبر النص نس9يجا، " القراءة " لذلك اھتم رو�ن بارت بعنصر    

 –تنف9ك ال9ذات وس9ط ھ9ذا النس9يج : فالنص يصنع ذاته ويعتمل ما في ذاته عب9ر تش9ابك دائ9م

                                                 
)1(

د ط  عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، متابعة Lھم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتھا، دار ھومة ، بوزريعة، الجزائر،  
 .13:،ص2002،
)2(

 .14،13:ينظر، المرجع نفسه، ص  
)3(

 .26:، ص2001، 2:فؤاد صفا، الحسين سحبان، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط: رو3ن بارت، لذة النص، ترينظر،   
)4(

 .07:ينظر، المرجع نفسه، ص  
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ضائعة فيه، كأنھا عنكبوت تذوب ھي ذاتھ9ا ف9ي ا6ف9رازات المش9يدة لنس9يجھا  –النسج  ھذا

«.
)1(

  

فأدبية النص اFدبي تمكن من خ9&ل ج9ودة قراءت9ه الت9ي تكش9ف ع9ن القواع9د المتض9منة    

  .داخل النص

ونس99به ) Plaisir" (الل99ذة " ق99د أحس99ن اختي99ار مص99طلح " رو�ن ب99ارت " ويب99دو ل99ي أن    

"      مص9طلح : ، Fن كلمة النص تحيلنا إلى أمور أخرى متعلقة به وأھمھ9ا"ص الن" إلى 

ق9د " رو�ن ب9ارت " ولھذا يجد الباحث ف9ي ھ9ذا المج9ال أن  ."القارئ " وكذلك  ،"القراءة 

فعندما نتحدث عن المنھج الموضوعي يجب أ� يغيب عن بالن9ا . اھتم بالقراءة الموضوعية

.ث كانت له مؤلفات عديدة في مجال الدراسات النقدية، حي)2(ھذا الناقد المعروف
)3(

      

وش9ھدت انتش9ارا واض9حا  ،القراءة، والدراس9ة النص9ية: ولقد تعددت المفاھيم النقدية مثل   

ثر ا�نفتاح على النظرية اFدبية المعاصرة ف9ي الغ9رب إفي طروحات النقاد العرب، وذلك 

ف99ي تن99اول النص99وص " الق99راءة" ت بمفھ99وم واھتم99 ."نظري99ة التلق99ي : " الت99ي عرف99ت ب99ـ 

.الشعرية
)4(

  

على قط بي التعبير والتوصيل، اFمر ال9ذي يس9مح  «فقراءة النصوص الشعرية تتأسس    

F فق اللغوي للظاھرة وتجاوزه إلى العوامل المدركةFاط القراءة والفھم، بم9ا منباستيعاب ا

.»يدخل في قلب نظرية النص ويستوعب جماليات التلقي 
)5(

  

فمن خ&ل ھذا التعريف يجد الباحث أن قراءة النصوص الشعرية لھا منھجيتھا الخاصة    

يتم إنتاجه م9ن خ9&ل «بھا، خ&فا للنصوص النثرية، فالقراءة ترتبط بالنص، أي أن النص 

.»القراءة 
)6(

  

من النص  عتھم للنصوص الشعرية إلى التعامل مالذلك لجأ معظم النقاد العرب في قراء   

، وكذلك التعامل م9ع الخصوص9ية اFدبي9ة )السياق(الداخل،  والتعامل مع ا6طار التاريخي 

" للنص أي شعريته، وھو أمر شكلي، وخير مثال على ذلك القراءة النقدي9ة الت9ي اس9تعملھا 

                                                 
)1(

 .62: ، صالسابق المرجع رو3ن بارت ،   
)2(

 .18:ينظر، عبد الكريم حسن، المنھج الموضوعي نظرية وتطبيق، ص  
)3(

  .ن:ينظر، المرجع نفسه، ص .)s/z(، و " Michelet par lui-même " "رو3ن بارت " الناقد من أبرز مؤلفات   
)4(

 .166: ، ص2004، 1:ينظر، سامي عبابنة، اتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، عالم الكتب الحديث، إربد، اLردن، ط  
)5(

 .9: ، ص1998 د ط ،، القاھرة،ص1ح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء  
)6(

 .9:رو3ن بارت، لذة النص، ص  
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.في دراساته المختلفة" إلياس خوري 
)1(

 «ومن ھنا تتبين حقيق9ة العم9ل الش9عري باعتب9اره  

و� يمكن لمكونات9ه أن تفھ9م فھم9ا ص9حيحا إ� داخ9ل ھ9ذه البني9ة وف9ي ع&قاتھ9ا  بنية وظيفية

.»بالكل 
)2(

  

كم99ا ت99رتبط ق99راءة النص99وص الش99عرية بالجان99ب اFس99لوبي، وذل99ك م99ن خ99&ل دراس99ة م99ا    

الت9ي تعتم9د «فج9ل التي9ارات  .)L'écart stylistique" (ي9اح اFس9لوبي نزا�: " يس9مى ب9ـ

ب ف99ي مقي99اس تنظي99ري ھ99و بمثاب99ة العام99ل المش99ترك Xس99لوب تنّص99الخط99اب أس99ا تعريفي99ا ل

.»ياحنزالموحد بينھما ويتمثل في مفھوم ا�
)3(

  

وقد ذھب بعض النقاد إلى أن القراءات النقدية ارتبطت بمفھوم ا6بداع اFدبي، وبالرغم    

قد اFدب9ي من اخت&ف ا�تجاھات النقدية إ� أنھا انطلقت في دراساتھا من ثالوث أساسي للن

.الق99ارئ/ ال99نص / المؤل99ف: وھ99و
)4(

وبالت99الي ف99إن ك99ل نظري99ة م99ن نظري99ات اFدب تتج99ه  

وب9ذلك يمك9ن . الق9ارئ/ ال9نص / الكات9ب: بدورھا إلى التركيز على حد م9ن الح9دود الس9ابقة

:التمييز بين ث&ثة اتجاھات أساسية في قراءة العمل اFدبي أو النصوص اFدبية بعامة
)5(

  

  :ا7ول  ا�تجاه -أ

  .المؤلف، وتوجد في المناھج التاريخية والنفسية وا�جتماعية/ قراءة تھتم بالكاتب   

  :ا�تجاه الثاني -ب

البنائي9ة، : اFثر اFدبي، ونجدھا في المناھج النصوص9ية بعام9ة مث9ل/ قراءة تھتم بالنص    

  .ولوجية، والتفكيكيةيوالشعرية، والسيم

  

  :اه الثالثـــا�تج -جـ

كم9ا ت9رتبط الق9راءة بمص9طلح . القارئ، وتوجد في نظريات التلقي/ قراءة تھتم بالمتلقي    

، وذلك لتحقيق انسجام النصوص الذي يتم ع9ن طري9ق الق9راءة الجمالي9ة القائم9ة "التذوق " 

ف99القراءة الجمالي99ة الناق99دة للنص99وص المخت99ارة م99ن تل99ك اFن99واع تح99اول  «عل99ى التأوي99ل، 

                                                 
)1(

 .168:، صالمرجع السابقسامي عبابنة،  ،ينظر  
)2(

 .352:، ص2000 د ط ،،ةطة، اWسكندريينور الھدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، المكتبة الجامعية، اLزر  
)3(

 .93:، ص1977 د ط ،ية واLسلوب نحو بديل ألسني في نقد اLدب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس،عبد الس1م المسدي، اLسلوب  
)4(

 .2:، ص1999 د ط ،ينظر، عبد الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وقراءة النص اLدبي، المكتب المصري، القاھرة،  
)5(

 .4:ينظر، المرجع نفسه، ص  
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Fدب99ي المعاص99ر وتذوق99ه، وھ99ذه الق99راءة أو الرؤي99ة � تعتم99د عل99ى التحلي99ق م99ع ال99نص ا

ا تقودن99ا الق99راءة من99الم99ذاھب الفلس99فية، أو عل99م الجم99ال، كمنح99ى فن99ي جام99د أو مح99دد، وإ

غي9ر ا�نطب9اعي ف9ي " الت9ذوق ال9ذاتي"ك النصوص إلى أھمية ا�لتفات لعنص9ر لالتحليلية لت

.»الجماليين" الكشف " و " التأويل " عملية 
)1(

  

ت جھود النقاد وعلماء لسانيات النص في البحث عن بنية في كل ق9راءة لعم9ل كما انصبّ    

رو�ن : ويجتھدون في ذلك �كتشاف القواعد التي تنظم عملية البني9ة، وم9ن بي9نھم. أدبي ما

.بارت، وتودروف، وجوليا كريستيفا
)2(

  

وي ي9تم تحليل9ه نحوي9ا ع9ن على ما تم ذكره حول مصطلح القراءة، فإن النص اللغ9 وبناء   

التفاع99ل والت99رابط ب99ين جس99د ال99نص بأجزائ99ه م99ن ناحي99ة، ومدلو�ت99ه م99ن  «طري99ق مراع99اة 

ناحية ثاني9ة، وك9ذلك مراع9اة التفاع9ل ب9ين المب9دع والمتلق9ي م9ن خ9&ل مراع9اة المق9ام ال9ذي 

.»يشتغل جزءا � بأس به من اھتمام نحو النص 
)3(

  

المب9دع : يھتم بتلك الع&قة الجلي9ة ب9ين العناص9ر التالي9ة"  ا�نسجام" ومن ھنا فإن معيار    

: ب9ـ        لذلك يجب ذكر بع9ض المف9اھيم المتعلق9ة. ، والمقام)القارئ(، والمتلقي )المرسل(

»الع&ق99ات الد�لي99ة الحابك99ة  «م ھF99ن99ه عنص99ر مھ99م ف99ي ف" الق99ارئ " 
)4(

المتمرك99زة ف99ي  

و لع9ل . فإن له ع&قة بين9ة م9ع الق9ارئ أو المتلق9ي بالقراءة،" التأويل " فكما يرتبط . النص

ھي أھم محاولة في ھذا المجال، Fن9ه من خ&ل حديثه عن القارئ  "امبرطو إيكو"مساھمة 

م ال99ذي قّس99" بي99رس " اس99تفاد م99ن منج99زات ال99درس الس99يميائي المعاص99ر، خاص99ة س99يميائية 

العنص9ر ال9دينامي ال9ذي الم9ؤول " إيك9و " ممث9ل وم9ؤول وموض9وع، واعتب9ر : مة إل9ىالع&

 .يم99نح للمتلق99ي إمكاني99ة إنج99از الق99راءة
)1(

� يتعام99ل م99ع " إيك99و  ":الق99ارئ عن99د / والمتلق99ي 

ات التي تشكلھا الجمل أو مقاطع الجملة، بل إن9ه يتعام9ل م9ع ال9نص بأكمل9ه باعتب9اره يالجزئ

والقارئ  النص يبدأالمساھمة الفعالة للقارئ من خ&ل أن " إيكو " ن ولقد بيّ  .نسقا سيميائيا

                                                 
)1(

 .6،5:، ص1996، 1:نص رؤية تحليلية ناقدة، الشركة العربية، القاھرة، طأحمد زلط، في جماليات ال  
)2(

 .33:ينظر، عبد الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وقراءة النص اLدبي، ص  
)3(

 .9:أحمد عفيفي، نحو النص، ص  
)4(

 .18: ، ص1999 د ط ،جميل عبد المجيد، ب1غة النص مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار غريب، القاھرة،  
)1(

 .107:ينظر، علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص  
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الق9ارئ م9ن أج9ل إتم9ام ف9الجزء اFكب9ر م9ن فع9ل ال9نص يحت9اج إل9ى مس9اعدة ، ينھي ال9نص 

  :بنتيجة مفادھا" إيكو " فعله، وإ� ظل ناقصا، وبذلك خرج 

كلما كانت قدرة القارئ قائمة ومتوفرة، فإن النص يتحق9ق ويلق9ى القب9ول، أم9ا إذا كان9ت     

القارئ، فإن ال9نص ي9رفض ف9ي حين9ه ف9ي انتظ9ار ق9ارئ ق9ادر  ھذه القدرة غير متوفرة لدى

.لنص يتوقع قارئهاعلى تأويله، أي بمعنى أن 
)2(

  

كم أن التأويل في النصوص اFدبية المعاصرة يختلف عل9ى م9ا ھ9و موج9ود ف9ي النص9وص 

  :ملين ھمااه النص المعاصر من رؤى وآراء، وبتأثير عيحاFخرى، وذلك نظرا لما يت

  ).الناقد(تناول المدرك الجمالية  -أ

  ).القارئ العام(عوامل التلقي  -ب

ل9نص المب9دع ف9ي الفن9ون ) م9واز(أو ن9ص  ،تذوق النص في ضوء ذل9ك كتاب9ة أخ9رى إذ إنّ 

.الشعرية والنثرية
)3(

  

)4(ويمكن التمييز بين العديد من أصناف القراء تبعا لذلك، ومن بينھم   
:  

  :)L'archi lecteur(وذجي منالقارئ ال -أ

  .وھو الذي يسھم في فك النص باعتباره مظھرا أسلوبيا   

  :)Le lecteur informé(القارئ الخبير  -ب

ويشترط فيه أن يتكلم بط&قة اللغة التي كتب بھا النص، وأن يمتلك معرفة د�لية وق9درة    

  .أدبية لفھم النص

  

  

  :)Le lecteur visé(القارئ المقصود  -جـ

  .تشكلت في ذھن الكاتبوھو فكرة القارئ كما    

  )Le lecteur contemporaine(القارئ المعاصر  -د

  ) Le lecteur idéal(القارئ المثالي  -ھـ

                                                 
)2(

 .108:ينظر، المرجع نفسه، ص  
)3(

 .6:ينظر، أحمد زلط، في جماليات النص رؤية تحليلية ناقدة، ص  
)4(

  Waser, l'acte de lecteur: théorie de l'effet esthétique, p:70 107:ص النص الشعري،علي آيت أوشان، السياق و ،نق1 عن-

105.  
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وب99ذلك يمك99ن ) Le lecteur model( النم99وذجبالق99ارئ " مبرط99و إيك99و ا" ولق99د اھ99تم    

ق999د اھ999تم بالعدي999د م999ن القض999ايا الت999ي تس999ھم ف999ي انس999جام النص999وص " إيك999و "  إنّ : الق999ول

 ئماسكھا، ويظھر ذلك من خ&ل تحديد مفھوم النص، والسياق، والتأويل، وع&ق9ة الق9اروت

)1(بالنص
با6ضافة إلى أن تحليل النص9وص وتأويلھ9ا يعتم9د عل9ى الس9ياق الثق9افي لل9نص، . 

خاص9ة ح99ين تعك99س لغ99ة ال99نص ھ99ذا الس99ياق، ويك99ون الس99ياق أداة فعال99ة ف99ي إض99اءة ال99نص 

ضي معايشة النص والتفاعل مع9ه، وقراءت9ه ق9راءة متح9ررة وسبر أغواره، وھذه مسألة تقت

.من فكرة الد��ت الثابتة للظواھر اللغوية
 )2(

  

الق99راءة، والق99ارئ ف99ي : م99ن خ99&ل مفھ99ومي" التأوي99ل " وبع99د التط99رق إل99ى مص99طلح    

م9ن ض9من المب9ادئ اFساس9ية الت9ي لھ9ا  ع9دّ " التأوي9ل " الدراسات النقدي9ة المعاص9رة، ف9إن 

" محم9د خط9ابي"فلقد اس9تعمل  ."لسانيات النص " ي انسجام النصوص في ميدان صداھا ف

     تبع99ا لم99ا ج99اء ب99ه العالم99ان )  L'interprétation local" (التأوي99ل المحل99ي " مص99طلح 

فالتأويل المحلي عنده يرتبط بالطاقة التأويلية لدى المتلق9ي باعتم9اده  ."يول " و " براون " 

" اJن" :يفية تحديد الفترة الزمني9ة ف9ي تأوي9ل مؤش9ر زمن9ي مث9لعلى خصائص السياق،وبك

  ".محمد"مثل  با�سمأو الظواھر الم&ئمة لشخص محال إليه 

عام9ة وھ9ي التش9ابه، ويظھ9ر ذل9ك م9ن  إس9تراتيجيةكما أن التأويل المحلي ھو ج9زء م9ن    

ف خ9&ل مواجھ9ة نص9وص ومواق9ف س9ابقة تش99به م9ن قري9ب أو م9ن بعي9د، ال9نص أو الموق99

.الذي نواجھه حاليا 
)3(

  

وبذلك فإن أھم خاصية للتأويل المحلي تتمثل في ارتباطه بالسياق، فالتأويل المحلي يقي9د    

.السياق
)1(

  

اس99تخ&ص الخص99ائص والممي99زات النوعي99ة م99ن الخطاب99ات  «با6ض99افة إل99ى أن عملي99ة    

مامه، ولكن بن9اء أيض9ا يقود القارئ إلى الفھم والتأويل بناء على المعطى النصي الموجود أ

                                                 
)1(

 .110،109: آيت أوشان، السياق والنص الشعري، ص يينظر، عل  
)2(

 .31:ينظر، جميل عبد المجيد، ب1غة النص، ص  
)3(

 .56:محمد خطابي، لسانيات النص، ص ،ينظر  
)1(

 .57:، صالسابق المرجع  محمد خطابي، ينظر،  
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على الفھم والتأويل في ضوء التجربة الس9ابقة، أي النظ9ر إل9ى الخط9اب الح9الي ف9ي ع&ق9ة 

."التشابه " من مبدأ  انط&قامع خطابات سابقة تشبھه، أو بتعبير اصط&حي 
)2(

  

ومن خ&ل ھذه اJراء، فإن طبيعة النص أو الخطاب، وخص9ائص ك9ل منھم9ا يس9ھم ف9ي    

إبداع يتفاع9ل م9ع اللغ9ة وينس9جم معھ9ا م9ن  «أويل، و� يتم ذلك إ� باعتبار النص عملية الت

وھو أيضا غير قاب9ل Fن توض9ع ل9ه مع9ايير ... خ&ل تحرك غير مقيد في فضاءات � تحد

.»ته القصديةوتراكيبه، و� يفعل ذلك سوى النص نفسه بد�� همن خارجه تحدد جمل
)3(

  

. ض99من الع&ق99ات الت99ي يخ99تص بھ99ا المس99توى ال99د�لي" ل التأوي99" وم99ن ث99م ي99تم إدراج    

"    ني سأقوم بقراءة في قص9يدة نفي انسجام النصوص، فإ "التأويل"ونظرا Fھمية مظھر 

  .للشاعر إبراھيم ناجي، ليتبين للقارئ مواطن التأويل في ھذه المدونة" ساعة التذكار 

نفس9ه، ويفج9ر في9ه رؤيت9ه للوج9ود  إن الشعر بمثابة اFفق ال9ذي يكش9ف في9ه ا6نس9ان ع9ن   

ورغبته العميقة في ا�تص9ال باFش9ياء وا�نفص9ال عنھ9ا ف9ي نف9س اJن خ9ارج الع9الم وك9ل 

الحدود التي تحول دون مغامرة ال9ذات وإلحاحھ9ا عل9ى تخط9ي الزم9ان والمك9ان، با6ض9افة 

، الحي9اة إلى أن الشعر ھو مكان تجميع المتناقضات وزمان تداخلھا، حيث الحيرة والضياع

.اء، وغيرھا من مظاھر الحياة المختلفةنالف بة وروالموت، اFلم واللذة، الغ
 )4(

  

وم99ن ھن99ا يتب99ين أن مج99ال تأوي99ل النص99وص الش99عرية أوس99ع مم99ا نج99ده ف99ي النص99وص    

اFخرى، وھو في نفس الوقت عملية صعبة، Fن الشاعر ل9ه قاموس9ه اللغ9وي الخ9اص ب9ه، 

  .ما يقصده الشاعر ةوقد � يتسنى لقارئ ما معرف

" إب9راھيم ن9اجي " للش9اعر " س9اعة الت9ذكار " ف9ي قص9يدة " التأويل " وقبل الحديث عن    

والمتلق999ي  ،)الش999اعر(الم999تكلم : يج999ب تحدي999د بع999ض المؤش999رات الس999ياقية والمتمثل999ة ف999ي

  :وقد تبين لي مما سبق ذكره أن. الموضوعو المكان ، و الزمان ، و ، )القارئ(

لشاعر إبراھيم ناجي، وھ9و أح9د الش9عراء الرومانس9يين المج9ددين، وھ9و عض9و ا: المتكلم* 

  .من جماعة أبولو

                                                 
)2(

  .58:رجع نفسه، صمال  
)3(

 . 47:، نحو النص، صأحمد عفيفي  
)4(

 .133:شان، السياق والنص الشعري، صوينظر، علي آيت أ  
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، "أحم9د ش9وقي " الحاضرون في حفلة الذكرى اFولى لوف9اة المرح9وم ): القارئ(المتلقي* 

  .وكذلك مجموعة القراء الذين اطلعوا على ھذه القصيدة

  ".أحمد شوقي " وفاة المرحوم ألقيت ھذه القصيدة بعد عام على مرور : الزمان* 

  .ألقيت ھذه القصيدة في ا6سكندرية: المكان* 

  ".أحمد شوقي " رثاء المرحوم : الموضوع* 

قص9يدة س9اعة (إن ھذه المؤشرات السياقية كفيلة بخلق نوع من التفاع9ل ب9ين ھ9ذا ال9نص    

ه وتأويل9ه، وھ9ي بمثاب9ة دخي9رة يمك9ن أن تتض9من س9بل فھم9) التذكار للشاعر إبراھيم ن9اجي

: وقد وضع بعضھا قصديا، ويمكن تمثيلھا بھذا الشكل
)1(

  

  

                       

  
  
  
  
  
  
  

فقب9ل ال9دخول إل9ى  ،للشاعر إبراھيم ناجي م9ن العن9وان" ساعة التذكار " يبدأ تأويل قصيدة 

بني9ة دال9ة م9ن بني9ات ال9نص، ونس9ق  «عالم النص وتأويله �بد من تأويل عنوانه، فالعنوان 

.»وما ھو في الواقع إ� بنية أولى لدخول عالم النص واقتحامه ،من أنساقه اللغوية
)2(

  

وھ9ي : س9اعة: ن ھذه القصيدة مكون م9ن كلمت9ين بس9يطتين � غم9وض فيھم9ا وھم9اافعنو   

" ال9ذكرى " أو نق9ول " ذك9ر " مصدر من الفعل : التذكار. عبارة عن لفظ يدل على الزمان

يجد أن ھاتين اللفظت9ين ) L'acte de lecteur" (فعل القراءة " فقارئ النص عندما يطبق 

" ، فق99د يقص99د بعب99ارة ة، وق99د يك99ون ھن99اك م99دلو�ن متناقض99اند توحي99ان بم99دلو�ت عدي99دق99

 ." أس9ىلحظ9ة " أو " لحظ9ة الح9زن"أو ربم9ا يقص9د بھ9ا " لحظة الف9رح " " ساعة التذكار 

  .فتأويل عنوان القصيدة ھنا يكون صعبا جدا

                                                 
)1(

 .139:المرجع السابق، صعلي آيت أوشان ،   
)2(

 .142: ، صنفسه المرجع   

 الزمان

 )القارئ(المتلقي  المتكلم الموضوع

 المكان
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 و       " ش9جن " فكلم9ة : ند الدخول إلى عالم النص يتبين لنا المقصود م9ن العن9وانوع   

تد�ن على أن الشاعر يع9اني معان9اة كبي9رة، وھ9و ف9ي موق9ف ح9زن ش9ديد، " حرقة النار " 

"      ل99ه د�ل99ة كبي99رة عل99ى المعان99اة الت99ي يعيش99ھا الش99اعر " ش99جن " فحت99ى تك99رار كلم99ة 

وج إلى باقي أبيات القصيدة، يجد القارئ العديد من ألفاظ الح9زن وعند الول". إبراھيم ناجي

  :مثل فيتوالكآبة، والتي يمكن وضعھا في سجل د�لي واحد، وت

، ، س9واخر، نع9يّ ، عوار، ط9يّ شجن، حرقة نار، مضى، جازعة، نھب، قليلة، أطمار، رثّ 

ار، الض9نى، م، المنھ9، متھ9دّ أقل، سقم، الش9حوب، معص9فر، ذھب9ت، تش9كو، الض9عف، المل9مّ 

فالق9ارئ لھ9ذه ... ، ا6دبار، مأتم، المنايا، يقذف، ظم9أى، تبك9ي، أھ9ين ىتھاو ،ھيكل، إطار

اFلفاظ يستطيع فھم الموضوع ع9ن طري9ق التأوي9ل، فھ9ذه اFلف9اظ تكش9ف ع9ن مناس9بة ھ9ذه 

القصيدة المتمثلة ف9ي غ9رض الرث9اء، فم9ن الطبيع9ي أن ھ9ذه الكلم9ة ت9رتبط بالمناي9ا، الم9أتم، 

يع999يش نوع999ا م999ن " إب999راھيم ن999اجي " فالش999اعر . اء، الحرق999ة، وغيرھ999ا م999ن اFلف999اظالبك999

ا�ض99طراب والمعان99اة، وع99ن طري99ق التأوي99ل يس99تطيع الق99ارئ أن يس99تنتج مناس99بة القص99يدة 

  :وذلك من خ&ل

  :ال أساليب ا�ستفھامـــاستعم* 

  "؟ارم99ن مس99عدي ف99ي س99اعة الت99ذك" ويظھ99ر ذل99ك ف99ي البي99ت اFول م99ن خ99&ل عب99ارة    

:وكذلك في البيت الحادي والعشرين من خ&ل قوله
)1(

  

  وثبات ذھن مارد جبار ؟      أو لم يكن لك من زمانك ذائدا 

:وكذلك في البيت الثاني والعشرين من خ&ل قوله
)1(

  

  ؟ رذاك الجبين مكل� بالغا      أو لم يكن لك من حمامك عاصما 

  :ال أساليب التعجبــــاستعم* 

   Fبي9ات التالي9ةويوجد ھذا اFالث9امن، التاس9ع، الح9ادي عش9ر، الث9اني عش9ر، : سلوب ف9ي ا

العش99رون، الث&ث99ون، الح999ادي والث&ث99ون، الثال99ث والث&ث999ون، الراب99ع والث&ث99ون، الس999ابع 

والث&ثون، التاسع والث&ثون، اFربعون، الثالث واFربعون، الرابع واFربعون، فا�س9تفھام 

                                                 
)1(

 .100: إبراھيم ناجي ، ديوان إبراھيم ناجي، ص  
)1(

 .100: إبراھيم ناجي ، المصدر السابق، ص  
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إل9ى معرف9ة موض9وع القص9يدة، وب9ذلك يص9ل الق9ارئ إل9ى أن  والتعجب ق9د يقرب9ان الق9ارئ

  .التائه، الكئيب، الحزين، المتعب: المتكلم يعاني معاناة كبيرة، فھو بمثابة

فق9د أخ9ذ العدي9د م9ن اFلف9اظ الت9ي وض9عھا ) المرحوم أحمد ش9وقي(أما بالنسبة للمخاطب    

أمي9ر، : مث9ل ف9يتب9ه، وت د�ل9ي خ9اص حقلالشاعر إبراھيم ناجي، والتي يمكن وضعھا في 

عاشق الحرية الثكلى، الداعي إلى الحق، الربيع، صورة، ھيكل، إط9ار، النب9وغ، العبقري9ة، 

ر، ، الخّي9ار، الب9رّ ة، المتعالي، المشرق، المت9ألق، الكوك9ب الس9يّ الفن، المسترسل، العين الثرّ 

المرح9وم أحم9د  ف9ي ي، فالش9اعر إب9راھيم ن9اجي يرث9...الھادي، ال9داعي إل9ى المج9د، الب9اكي

ك99ان  هش99وقي الملق99ب ب99أمير الش99عراء آن99ذاك، ولق99د أكث99ر الش99اعر الح99زن واFس99ى علي99ه Fن99

، " مط99ران خلي99ل مط99ران"فلم99ا ت99وفي أس99ندت رئاس99تھا إل99ى الش99اعر . رئ99يس جمعي99ة أبول99و

أب99و القاس99م الش99ابي، وإب99راھيم ن99اجي، : وض99مت العدي99د م99ن الش99عراء اJخ99رين وم99ن بي99نھم

والمتأمل لXلفاظ التي اس9تخدمھا الش9اعر إب9راھيم ن9اجي  .عر الوجدانيوعرف شعرھم بالش

ك9ذلك م9دى ارتب9اط وتعل9ق  ين ل9يجد أن الشاعر قد عانى بسبب ھذه الفاجع9ة اFليم9ة، وتب9يّ 

وعن طريق التأوي9ل، يس9تنتج الق9ارئ أن  ."أحمد شوقي " الشاعر إبراھيم ناجي بالمرحوم 

، تشكو، الضعف، المل9مّ : اFلفاظ الدالة على ذلكالمرحوم أحمد شوقي أصيب بمرض ما، و

دل عل99ى ي99 ذيال99" الض99نى " م، المنھ99ار، الض99نى، خل99ى ھ99يك& كإط99ار، وخاص99ة لف99ظ متھ99دّ 

يج9د أن ) ضنى(والمتتبع لمصدر ھذه الكلمة  .المرض، والھزال، والضعف ، وسوء الحال

  .اشتد عليه المرض و�زمه فأضعفه: معناھا

، حي9ث يھت9دي إل9ى أن "ي مق9ي&لع9ل ف9ي طّب9" الق9ارئ أيض9ا عب9ارة  ولعل ما يلفت انتباه   

  .الشاعر إبراھيم ناجي، قد كان طبيبا في نفس الوقت، أو على اFقل درس الطب

وذجي أن يق99رأه ق99راءة م99نيتطل99ب م99ن الق99ارئ ال) قص99يدة س99اعة الت99ذكار(فھ99ذا ال99نص    

الغم9وض الموج9ود ف9ي ال9نص، م9ن إنتاجية، أي القراءة المتعلقة بجانب التأويل، وذلك لفك 

  :ويمكن تقسيم ھذه القصيدة إلى الوحدات التالية .إلى وحداته خ&ل تقسيم

   :من البيت اFول إلى البيت التاسع: دة ا7ولىـــالوح -1

وفيھا يتطرق الشاعر إبراھيم ناجي إلى ذكر م9دى حزن9ه عل9ى المرح9وم أحم9د ش9وقي،     

  .وكأنه يخاطبه ويراه
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 "إب9راھيم ن9اجي"فالش9اعر  .من البيت الث9امن إل9ى البي9ت الث9اني عش9ر: دة الثانيةـــالوح -2

الذي ترك فجوة عميق9ة ف9ي " أحمد شوقي " يشكو في ھذه اFبيات من فقدان أمير الشعراء 

  .يهنفوس محبّ 

ت9ذكر الش9اعر  .م9ن البي9ت الثال9ث عش9ر إل9ى البي9ت الخ9امس والعش9رين: الوحدة الثالثة -3

  .اجتماع مجلس جمعية أبولو الذي يعد حدثا ھاما في نفسية الشاعرإبراھيم ناجي 

يؤكد الشاعر إبراھيم  .من البيت السادس والعشرين إلى البيت الث&ثين :الوحدة الرابعة -4

ن99اجي أن المرح99وم أحم99د ش99وقي بق99ي مكان99ه ب99ارزا فھ99و ك99النور ف99ي اللي99ل المظل99م، وھ99ذا 

  .الشعور موجود في نفوس اFجيال عامة

�ة -5��دة الخامس�يؤك99د  .م99ن البي99ت الح99ادي والث&ث99ين إل99ى البي99ت الس99ابع والث&ث99ين :الوح

، إ� أن9ه ق9ام بواجب9ه "أحم9د ش9وقي"م م9ن رحي9ل المرح9وم غرلالشاعر إبراھيم ناجي أنه ب9ا

  .المدائن من خ&ل الدعوة إلى الخير، وإلى مجد الشرق، وبفضل شعره الذي عمّ 

�ة -6��دة السادس�يخ99تم  .ث99امن والث&ث99ين إل99ى البي99ت الراب99ع واFربع99ينم99ن البي99ت ال: الوح

س9تبقى " أحم9د ش9وقي " الشاعر إبراھيم ناجي ھذه القصيدة، بتأكيده على أن آثار المرحوم 

: خالدة، والتاريخ يشھد على ذل9ك، م9ن خ9&ل أعمال9ه الفني9ة وخاص9ة المس9رحيات الش9عرية

  .الحياةو نه شاعر الحبّ أوباترا، كما يصرع كلمكمجنون ليلى، و

فمن خ&ل ھذه الوحدات يستطيع القارئ أن يستنتج ويفھم موضوع القصيدة ع9ن طري9ق    

  .التأويل

للش99اعر إب99راھيم ن99اجي قابل99ة " س99اعة الت99ذكار " خل99ص إل99ى أن قص99يدة أوم99ن ك99ل ھ99ذا    

يج99د ض99الته فيھ99ا، م99ن خ99&ل اFلف99اظ ) L'interprétant(للتأوي99ل، وأن م99ؤول القص99يدة 

س999تخدمة والمتنوع999ة والموحي999ة والمعب999رة، م999ع التأكي999د عل999ى أن الس999ياق والعب999ارات الم

وخصائص99ه المتنوع99ة ھ99و ال99ذي ي99ؤدي إل99ى تأوي99ل ال99نص أو الخط99اب ع99ن طري99ق الق99راءة 

عملية تلقي النص9وص وتفاع9ل الق9ارئ المس9تقبل لھ9ا  «ا6شارة إلى أن  ركما تجد. المثالية

كم9ا يمك9ن أ� تتواف9ق، فق9د ) مؤلف ال9نص(حيث يمكن أن تتوافق أھدافه مع أھداف الكاتب 
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ر الق99ارئ ال99نص اFص99لي نص99ا آخ99ر عن99د الق99راءة والتلق99ي ليناس99ب معتق99ده وأھداف99ه و يص99يّ 

.»معارفه 
)1(

  

   (Sujet de discours)وع الخطاب ـــموض -3

إذ  «المف9اھيم الت9ي تس9ھم ف9ي انس9جام النص9وص  م9ن" موض9وع الخط9اب " مفھ9وم  يعدّ    

يمكن أن يجعل المحلل قادرا على  .المركزي المنظم لقسم كبير من الخطاب يبدو أنه المبدأ

 م99ا لم99اذا يمك99ن أن نعتب99ر الجم99ل واFق99وال متآخ99ذة كمجم99وع م99ن ص99نف: يل99ي تفس99ير م99ا

نفص99ل ع99ن مجم99وع آخ99ر يمك99ن أن يق99دم أيض99ا وس99يلة لتميي99ز اFج99زاء الخطابي99ة الجي99دة م

 .»جاورة غير منسجمةجم& مت ،حدسيا ،المنسجمة، من تلك التي تعدّ 
)2(

  

موض9وع : ھ9ذا المفھ9وم بمفھ9ومين آخ9رين ھم9ا" يول " و " براون " م العالمان ولقد دعّ    

ومن ھنا يرتبط الخط9اب بمص9طلح التخاط9ب ال9ذي يقتض9ي اش9تراك اثن9ين  .المتكلم والتكلم

في العملية، بخاصة في النص الشعري باعتباره خطابا متعدد اFصوات، ويظھر ذل9ك م9ن 

" خ&ل حوارية مقطعية داخلية بحيث يسھم كل مقطع في ع&قت9ه بس9ائر المق9اطع ف9ي بن9اء 

."موضوع الخطاب 
)3(

  

الصعوبات القائم9ة ف9ي مج9ال تحلي9ل الخط9اب، وم9ن  من ومع ذلك، فقد وجدت مجموعة   

فتعري99ف الخط99اب بأن99ه وح99دة منس99جمة تخض99ع  «. تحدي99د قواع99د الخط99اب المعين99ة: بينھ99ا

.»اب � معنى له إ� إذا استطعنا بيان ھذه القوانين لقوانين الخط
)1(

  

محللي الخط9اب ل9م يفعل9وا ش9يئا، فيم9ا يتعل9ق بموض9وع الخط9اب س9وى  أنّ بفقد يعترض    

ما يثبته النص بالقوة وبالفعل معا، أي أنھ9م جعل9وا  إثباتالدوران في حلقة مفرغة من أجل 

  .عنوان النص موضوعا له

" ي9ول " و " ب9راون " م بص9دده لخط9اب بعن9وان ال9نص ط9رح ق9دّ لكن موازاة موضوع ا   

.أن كل قارئ يمكن أن يقترح عنوانا من عنده حسب فھمه وتأويله اعتراضا، باعتبار
)2(

  

                                                 
)1(

 .169:يمي، مبادئ في اللسانيات، صخولة طالب اWبراھ  
)2(

 .277:محمد خطابي، لسانيات النص، ص ،نق1 عن ،73:براون ويول، تحليل الخطاب، ص  
)3(

 .278،277: ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
)1(

 .210:، ص آن روبول، جاك موش1ر، التداولية اليوم  
)2(

 .282:ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
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وب9ذلك  ،يختلف من ناحي9ة طبيع9ة ال9نص الم9دروس" موضوع الخطاب " كما أن مفھوم    

 «     وب9ذلك ف9إن  ،الشعرية يمكن التمييز بين النصوص التخاطبية والسردية، والنصوص

الس99ھولة النس99بية الت99ي تتمي99ز بھ99ا النص99وص التخاطبي99ة والس99ردية الت99ي ف99ي ض99وئھا بل99ور 

ف9إذا ك9ان  .وجرب مفھوم الموضوع غي9ر واردة بالنس9بة لل9نص الش9عري المعاص9ر خاص9ة

عالم الخطاب السردي والخطاب الشعري عالما متخي&، فإن عالم الخط9اب الش9عري يبتع9د 

(                  ات كثي999رة، م999ن حي999ث كثاف999ة المس999تحيل وال&معق999ول وا6غ999راب ب999درج

واستحالة المطابقة بين العوالم الجزئية أو الكلية التي يسبح فيھا النص الشعري وبين العالم 

.»عن العالم الواقعي مما يجعل ضبط موضوعه أمرا غاية في الصعوبة، )الفعلي
)3(

  

ن9ات الت9ي تس9اعد عل9ى الوص9ول إل9ى اكتش9اف لعدي9د م9ن المعيّ وعلى العموم ف9إن ھن9اك ا   

ضمير المتكلم بصيغة المف9رد، أو : وجود عدة مشاركين في موضوع الخطاب، ومن أھمھا

.بصيغة الجمع
)4(

  

ن99ات ، يج99د أن ھن99اك معيّ "إب99راھيم ن99اجي " للش99اعر  "س99اعة الت99ذكار" والمتتب99ع لقص99يدة    

  :يلي اركين في الخطاب، وذلك من خ&ل ماتساعد على الوصول إلى معرفة عدة مش

  :ر المتكلم بصيغة المفردـــضمي -أ

:ويظھر ذلك في البيت اFول من القصيدة   
)1(

   

  في ساعة التذكار يمن مسعد    شجن على شجن وحرقة نار 

:وكذلك في البيت الثاني من خ&ل قوله
)2(

  

  وابعث خيالك في النسيم الساري  خواطرا  أفض عليّ ! قم يا أمير

يج9د الق9ارئ إحال9ة إل9ى ض9مير الم9تكلم المف9رد، "  عليّ " و " مسعدي : " فمن خ&ل كلمتي

وكذلك ف9ي البي9ت الس9ادس عش9ر م9ن خ9&ل  ."إبراھيم ناجي" ر ـــذي يعود على الشاعـــال

:قوله
)3(

  

  ك عثاري مقي� من وشيطبّ       لعل في تشكو لي الضعف والملمّ 

                                                 
)3(

 .ن:، صالمرجع نفسه  
)4(

 .278:ينظر، المرجع نفسه، ص  
)1(

 .99: إبراھيم ناجي ، ديوان إبراھيم ناجي، ص  
)2(

 .ن:المصدر نفسه ، ص 
)3(

 .100:المصدر نفسه ، ص 
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فھذا البيت يحتوي عل9ى إح9التين بض9مير الم9تكلم المف9رد ال9ذي يع9ود عل9ى الش9اعر إب9راھيم 

  )يلي، وطبّ : (ناجي، وذلك من خ&ل كلمتي 

  :ر المتكلم بصيغة الجمعــــضمي -ب

:ويظھر ذلك في البيت الثامن من خ&ل قوله   
)4(

  

  !فينا ويا لسواخر ا7قدار     ه عام مضى يا للزمان وطيّ 

  ): Matisation(ريض ـــالتغ -4

يتعل99ق با�رتب99اط الوثي99ق ب99ين م99ا ي99دور ف99ي الخط99اب وأجزائ99ه " التغ99ريض "إن مفھ99وم     

يؤسس99ه  اج99ذاب االخط99اب مرك99ز ف99ي وبالت99الي ف99إن. وب99ين عن99وان الخط99اب أو نقط99ة بدايت99ه

.منطلقه وتحوم حوله بقية أجزائه
)5(

  

ولعل99ه  .دة م99ع موض99وع الخط99اب وعنوان99هوم99ن ھن99ا يتب99ين أن التغ99ريض ل99ه ع&ق99ة وطي99   

ح9ين نج9د اس9م ش9خص مغرض9ا ف9ي  ]Fنن9ا[وسيلة قوي9ة للتغ9ريض  «يمكن اعتبار العنوان 

.»عنوان النص نتوقع أن يكون ذلك الشخص ھو الموضوع 
)6(

  

وب99ذلك يق99وم تغ99ريض الخط99اب الش99عري بالبح99ث ف99ي الع&ق99ة الت99ي ت99ربط موض99وعه    

الس9يميائية ) ال9د��ت(مل في جوھره مجموعة م9ن الع&م9ات ذلك أن العنوان يح ،بالعنوان

  .التي تمثل مفتاح الخطاب الشعري

بفض9ل ا6ح9ا�ت الض9ميرية المتنوع9ة ) الخط9اب(كما يتم التغريض داخل مقاطع النص    

تك9ون أخ9رى الكامنة في ھذه المقاطع النصية، فتارة تكون ا6حالة بض9مير الغائ9ب، وت9ارة 

كما يتم التغريض أيضا بتكرير اسم الشخص، أو تكرير جزء . غيرھابضمير المخاطب، و

من اسمه، أو استعمال ظرف زمان يخدم خاصية من خصائصه أو تحدي9د دور م9ن أدواره 

)1(في فترة زمنية، أو بذكر صفاته وأفعاله
.  

للش9اعر إب9راھيم ن9اجي، فإن9ه يتب9ين للق9ارئ " س9اعة الت9ذكار " وعند الع9ودة إل9ى قص9يدة    

 ا ت99مّ م99نم وج99ود أي تغ99ريض ف99ي العن99وان، Fن99ه ل99م ي99تم ذك99ر اس99م ش99خص مع99ين في99ه، وإع99د

                                                 
)4(

 .99:المصدر نفسه ، ص 
)5(

 .59:محمد خطابي، لسانيات النص، صينظر،   
)6(

 .293:ص نفسه،المرجع  ،ق1 عنن،  139:براون ويول، تحليل الخطاب، ص  
)1(

 .59:ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
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التغريض داخل مقاطع أو أجزاء ھذه القصيدة، فالموضوع الع9ام للقص9يدة يتمث9ل ف9ي رث9اء 

  ".إبراھيم ناجي " من طرف الشاعر " أحمد شوقي " المرحوم 

  :ئل في ھذه القصيدة منھاتغريض المرحوم أحمد شوقي بالعديد من الوسا ولقد تمّ    

  :ة ا<حالة الضميريةـــالتغريض بواسط -أ

  :ويظھر ذلك في اFبيات التالية: ض بواسطة ضمير المخاطبـــالتغري -1

الث99اني، الثال99ث، الثال99ث عش99ر، الخ99امس عش99ر، الس99ادس عش99ر، الس99ابع عش99ر، الح99ادي 

ون، الخامس والعشرون، والعشرون، الثاني والعشرون، الثالث والعشرون، الرابع والعشر

الح999ادي والث&ث999ون، الث999اني والث&ث999ون، الثال999ث والث&ث999ون، الراب999ع والث&ث999ون، الخ999امس 

  .والث&ثون، السادس والث&ثون، السابع والث&ثون، التاسع والث&ثون، واFربعون

  :ويظھر ذلك في اFبيات التالية :ة ضمير الغائبــالتغريض بواسط -2

ر، العش999رون، الث999امن والعش999رون، التاس999ع والعش999رون، الث&ث999ون، الخ999امس، الث999امن عش999

  .الحادي واFربعون، الثاني واFربعون، الثالث واFربعون، والرابع واFربعون

ع99ن طري99ق ا6حال99ة بواس99طة  ت99مّ " أحم99د ش99وقي " وم99ن ھن99ا يتب99ين أن تغ99ريض المرح99وم   

  .طريق ضمير الغائب ضمير المخاطب بكثرة مقارنة مع تغريضه بواسطة ا6حالة عن

بذكر ص9فاته وأفعال9ه، والج9دول الت9الي يب9ين " أحمد شوقي " تغريض المرحوم  كما تمّ  -ب

  :ذلك

  رحـــــــــالش  نوع التغريض  رقم البيت

التي أسندت إلى المرحوم " أمير " التغريض في ھذا البيت بذكر صفة  تمّ   ذكر الصفة  2

  .أحمد شوقي

  ."عاشق الحرية الثكلى " رحوم أحمد شوقي بواسطة صفة تغريض الم تمّ   ذكر الصفة  4

دعا : تغريض المرحوم أحمد شوقي بواسطة ذكر أفعاله والمتمثلة في تمّ   ذكر أفعاله  5

  .للحق، مضى ليھتف

  ."الربيع"تغريض المرحوم أحمد شوقي بصفة  تمّ   ذكر الصفة  11-12

  ".العبقرية"و "نبوغال"تغريض المرحوم أحمد شوقي بصفتي  تمّ   ذكر الصفة  20

: تغريض المرحوم أحمد شوقي بواسطة ذكر بعض أفعاله والمتمثلة في تمّ   هذكر أفعال  23

  .يت، أقمتولّ 
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الفن، مسترس&، : تغريض المرحوم أحمد شوقي بذكر صفاته والمتمثلة في تمّ   ذكر الصفة  30.29.28

  .ارقا، الكوكب السيّ ة، متعاليا، مشرقا، متألّ عين ثرّ 

ر جزء من ذك  31

اسمه وذكر 

  صفاته وأفعاله

 ."شوقي"تغريض المرحوم أحمد شوقي بذكر جزء من اسمه والمتمثل في تمّ 

نظمت، وذكر بعض صفاته والمتمثلة : وذكر بعض أفعاله من خ&ل كلمة

  .راا، خيّ برّ : في

34.33.32  

37.35.35  

اله والمتمثلة في تغريض المرحوم أحمد شوقي في ھذه اFبيات بذكر أفع تمّ   ذكر أفعاله

ه تجعل حبّ  ،أرسلت شعرك، تدعو إلى المجد القديم، تدعو إلى مجد الشرق

  .م، ترى الرجال، مددت بين صفوفھمآتبكي العراق، � تضن على الش

40.39.38  

43.42.41  

44  

ذكر صفاته 

  وأفعاله

ثاويا، ماضيا، حف&، : تغريض المرحوم أحمد شوقي بذكر صفاته التالية تمّ 

  .شيخ، قلبه وجنانه في نظرة اFسحار، واصفا، ناشراشاعر، 

  :كما تم تغريضه بذكر أفعاله التالية

  .، يروح، يبعث، يرىسّ يحالطلول، طاف باJثار، جلوت، رسمت،  ىناج

  

  :التغريض بواسطة ظروف الزمان -جـ

ب99ذكر بع99ض ظ99روف الزم99ان الت99ي تخ99دم " أحم99د ش99وقي " تغ99ريض المرح99وم  لق99د ت99مّ    

  :خصائصه، وذلك في المواضيع التالية من القصيدة خاصية من

الموجودة ف9ي البي9ت اFول، وك9ذلك ف9ي العن9وان ال9ذي يحم9ل د��ت " ساعة التذكار "  -1

حيث استعمل الشاعر إبراھيم ناجي ظرف زمان يتمثل ف9ي . موحية بمضمون ھذه القصيدة

الش99اعر إب99راھيم ن99اجي  الت99ي ت99دل عل99ى الوق99ت أو ال99زمن ال99ذي يت99ذكر في99ه" س99اعة " كلم99ة 

  .من خصائص المرثي وبذلك فإن ھذا الظرف خدم خصيصة".  أحمد شوقي" المرحوم 

ھ9ي بمثاب9ة ظ9رف " ع9ام " فكلم9ة  .الموجودة في البيتين الثامن والتاسع" عام مضى "  -2

  .عام على وفاته ه مرّ زمان مرتبط بخاصية من خصائص المرحوم أحمد شوقي، أي أنّ 

وھذا الظرف يشير إلى المدة الزمنية : الموجودة في البيت الحادي عشر: خمسون عاما -3

  .التي كان فيھا المرحوم أحمد شوقي أميرا أو واليا على ا6مارة

وم99ن خ99&ل ھ99ذين الظ99رفين ي99تم : ف99ي البي99ت الثال99ث عش99ر" غ99روب نھ99ار " و  "س99اعة" -4

: ف9ي كرم9ة اب9ن ھ9اني ي9وممعرفة أن الشاعر إبراھيم ناجي يقصد بھا اجتماع جمعية أبولو 
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وھذان الظرفان يخدمان خاصية من خصائص المرحوم أحم9د ش9وقي، . 1933أكتوبر  10

)1(وخاصة أنه توفي بقصره المعروف باسم كرمة ابن ھانئ على ضفاف النيل بالجيزة
.  

ن وھم99ا يالموجودت99ان ف99ي البي99ت الح99ادي واFربع99" اFس99حار " و " اFص99يل "  اكلمت99 -5

م99ن ذل99ك ھما الش99اعر إب99راھيم ن9اجي لتعظ99يم ش99أن المرح99وم أحم9د ش99وقي، وظرف9ان اس99تعمل

  .خ&ل أعماله وآثاره الخالدة

ومن خ&ل ھذه الوسائل المتنوعة للتغريض يمكن الوصول إلى نتيجة جزئية متمثلة ف9ي    

أن التغ99ريض يس99ھم ف99ي انس99جام النص99وص الش99عرية، وخاص99ة ع99ن طري99ق ذك99ر الص99فات 

احتوت عل9ى الكثي9ر م9ن الص9فات " ساعة التذكار " أن قصيدة  ةحظم& تمّ  ثواFفعال، حي

  .واFفعال التي نسبت إلى المرحوم أحمد شوقي

  ) (Connaissance de Monde):َالمعرفة بالعالم(ة الخلفية ــــالمعرف -5

المف99اھيم المحوري99ة ف99ي نظري99ة التعبي99ر الش99عري،  م99ن" التوص99يل الجم99الي " فك99رة  تع99دّ    

فالق9ارئ يت9دخل ف9ي خل9ق القص9يدة  «). المتلق9ي(ال9دور ال9ذي يق9وم ب9ه الق9ارئ وھذا بفضل 

اليت9ه بطريق9ة نش9طة م9ن داخ9ل الش9اعر ذات9ه، حي9ث فعّ  ارھا اFول، ممارس9ابتداء من تص9وّ 

.»ينظم أبنيته معتمدا على فروض القراءة 
)1(

ومن أھم القض9ايا الت9ي تتعل9ق بق9راءة ال9نص  

، فم9ا المقص9ود بھ9ذا "المعرف9ة بالع9الم " أو " فة الخلفي9ة المعر: " اFدبي من طرف القارئ

ا يس9تعين م9نيواجھ9ه وھ9و خ9اوي الوف9اض وإ المصطلح ؟ حين يواجه الق9ارئ خطاب9ا م9ا �

ق9راءة ال99نص  فم9ن المعل9وم أنّ  .بتجارب9ه الس9ابقة، بمعن9ى أن99ه � يواجھ9ه وھ9و خ9الي ال99ذھن

لدي9ه كق9ارئ متم9رس ق9ادر عل9ى  ع9تتعتمد على م9ا ت9راكم للق9ارئ م9ن مع9ارف س9ابقة تجمّ 

.الس99ابق ل99ه قراءتھ99ا ومعالجتھ99ا )التج99اربو( ا�حتف99اظ ب99الخطوط العريض99ة للنص99وص 
)2(

 

.وبذلك يمكن اعتبار القراءة بمثابة جھاز معرفي وجمالي يعتمد على التحليل
 )3(

  

ف ا يتب9ين أن المعرف9ة الخلفي9ة تتمث9ل ف9ي الك9م الھائ9ل م9ن المعلوم9ات أو المع9ارن9ومن ھ   

التي تجمعت لدى القارئ من قبل، والتي � يمكن إغفالھا عن9د قراءت9ه ل9نص م9ا، با6ض9افة 

عل9م ال9نفس : أھم المجا�ت التي صرفت عناي9ة خاص9ة لتمث9ي&ت المعرف9ة مج9ا� «إلى أن 
                                                 

)1(
 .1/8، 1980، 2:ينظر، إيليا الحاوي، أحمد شوقي أمير الشعراء، الشعر العربي المعاصر دراسات وتقييم، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط  

)1(
   .23:ليب الشعرية المعاصرة، صاص1ح فضل، أس 

)2(
 .61:، محمد خطابي، لسانيات النص، صينظر  

)3(
 .65:ينظر، عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، ص  
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.»المعرف99ي وال99ذكاء ا�ص99طناعي
)4(

وب99ذلك تس99ھم المعرف99ة الخلفي99ة ف99ي فھ99م النص99وص  

  .وتأويلھا

لكھ99ا كمس99تعملين للغ99ة تتعل99ق منالمعرف99ة الت99ي  « إل99ى أنّ " ي99ول " و " ن ب99راو" وي99ذھب    

إن  –الثقافي9ة  –بالتفاعل ا�جتماعي بواسطة اللغة ليست إ� جزءا من معرفتنا ا�جتماعية 

ا ت99دعم أيض99ا تأويلن99ا لك99ل م99نھ99ذه المعرف99ة العام99ة للع99الم � ت99دعم فق99ط تأويلن99ا للخط99اب، وإ

التساؤل حول كيفي9ة معرف9ة الن9اس  «ذھب إلى أن" بو كراند دو" مظاھر تجربتنا حتى إن 

يج9ري ع9ن كيفي9ة معرف9ة الن9اس لم9ا  يتحرك في نص ما ليس إ� حالة خاص9ة للتس9اؤل لما

.»في العالم 
)1(

  

ع&ق9ة تجم9ع  «وھ9و   (Intertextualité)" التن9اص " ويرتبط بمسألة المعرفة الخلفية    

ة ق99راءة ال99نص ال99ذي تق99ع في99ه آث99ار النص99وص ب99ين نص99ين ف99أكثر، وھ99ي ت99ؤثر ف99ي طريق99

.»اFخرى
)2(

  

رو�ن : " العدي99د م99ن العلم99اء والب99احثين، وأش99ھرھم) التن99اص(وق99د اھ99تم بھ99ذه القض99ية    

ف9ت التن9اص الت9ي عرّ " جولي9ا كريس9تيفا " وك9ذلك . الذي اعتبر النص بمثابة نس9يج" بارت 

.في الروايةلتداخل الصور النصية " باختين " اعتمادا على رؤية 
)3(

  

 إنّ : للش99اعر إب99راھيم ن99اجي، فإن99ه يمك99ن الق99ول" س99اعة الت99ذكار " وب99العودة إل99ى قص99يدة    

وف9ي أي " الرث9اء " ت علي9ه ف9ي غ9رض القارئ يستحضر مجموعة م9ن القص9ائد الت9ي م9رّ 

رث99اء الخنس99اء Fخيھ99ا ص99خر، : عص99ر م99ن العص99ور اFدبي99ة المختلف99ة، وم99ن أمثل99ة ذل99ك

  .ى بھا حسان بن ثابت الرسول الكريم صلى ] عليه وسلم، وغيرھاوالقصائد التي رث

را وحزن99ا ّس9وب9ذلك يتض9ح أن الج9و الع9ام لقص9ائد الرث99اء واح9د، حي9ث يب9دي الش9اعر تح   

وم9ن ھن9ا  .ن تعابيره مجموعة من عب9ارات الم9دح والفخ9رعلى الشخص الذي فقده، ويضمّ 

  .لرثاء المعروفةفإن ھذه القصيدة تتقاطع مع العديد من قصائد ا

كما تتق9اطع ھ9ذه القص9يدة أيض9ا ف9ي منظومتھ9ا الفكري9ة واللغوي9ة م9ع الخط9اب الص9وفي    

في الفكر ا6س&مي، وذلك من خ&ل استعمال الشاعر إب9راھيم ن9اجي العدي9د م9ن المعروف 
                                                 

)4(
 .62:، صالمرجع السابقمحمد خطابي،  

)1(
 .312،311:ص لسانيات النص،،،محمد خطابينق1 عن 233:براون ويول، تحليل الخطاب، ص  

)2(
  L57:دبي، صعبد الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وقراءة النص ا. 

)3(
 .ن:ينظر، المرجع نفسه، ص  
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دع9ا للح9ق، اFق9دار، ال9دھر، : ومنھ9ا" س9اعة الت9ذكار " المصطلحات الصوفية في قصيدته 

  . را، اFخيار، تبعث في قريضك، اFصيل، اFسحار، وغيرھاا، خيّ ، برّ المنايا

يجد العديد من القصائد التي يرثي فيھا المرحوم  هفإنّ " إبراھيم ناجي " والمتتبع لديوان     

  :ومن أمثلة ذلك" أحمد شوقي " 

  

:التي ألقيت على قبر فقيد الشعر، والتي مطلعھا" رثاء شوقي " قصيدة  -أ
)1(

  

  ھبنادبين مصارع الشّ ـــال  ) شوقي(للذين بكوا على  قل

  !ار وا7دبــــولدولة ا7شع      رق اه لمصر والشّ ـوا لھفت

  ة طويت من المجدـــوصحيف    د ــاليوم في لح دنيا تفرّ 

"    ألقيت في حفلة تأبين المرحوم أحمد شوقي بمس9رح حديق9ة " ھبة السماء " قصيدة  -ب

)2( :اوالتي مطلعھ" اFزبكية 
  

  يتھافتون على الفناء        راحو بأرواح ظماء 

  اءولم تلق دونھم ر        ت حلوق بعدھم جفّ 

  الشفاء هھل فينم د و        ما لكأس كالخلو او

بالقاھرة لذكرى العام " رمسيس " التي ألقيت في حفلة مسرح " دين اFحياء " قصيدة  -جـ

:اFول لوفاة المرحوم أحمد شوقي والتي مطلعھا
 )3(

  

  !ة للميت في ا7حياء كم منّ       وھذا اليوم يوم وفاء .... دين 

  في التذكار بعض جزاء فلعلّ       الجزاء جميعه  ىإن لم يكن يجز

  مستوحشا في غربة وتنائي      يا ساكن الصحراء منفردا بھا 

وب99ذلك . للش99اعر إب99راھيم ن99اجي" وراء الغم99ام " وھ99ذه القص99ائد الث&ث99ة ھ99ي م99ن دي99وان    

لع على قصائد أخ9رى م9ن ديوان9ه وھ9ي تك9ون ارئ المتتبع 6نتاجه أن يكون قد اطّ يمكن للق

)4(وأب9رز م9ا يمي9ز ا6ط9ار" إط9ار الش9اعر : " مجتمعة ما يسمى في لسانيات ال9نص ب9ـ
أن9ه  

                                                 
)1(

 .63:ديوان إبراھيم ناجي، صإبراھيم ناجي،   
)2(

 . 65:، صالمصدر نفسه  
)3(

 .103:المصدر نفسه، ص  
)4(

مفھوم اWطار في الذكاء ا3صطناعي لتفسير كيفية فھم " يول " و " براون " ، حيث استعمل 62:محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
 .خطابال
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ل سياقا ممتدا للنص المؤول تمثله النصوص التي يحيل إليھا الديوان والتي تتلو ال9نص يشكّ 

  .المدروس

، وب9ذلك "أحم9د ش9وقي " صائد كلھ9ا يرث9ي الش9اعر إب9راھيم ن9اجي المرح9وم ففي ھذه الق   

  .يمكن اعتبارھا قصيدة واحدة، وذلك Fن الموضوع المدروس واحد

يرث99ي فيھ99ا الش99اعر  ىتتق99اطع م99ع قص99ائد أخ99ر" س99اعة الت99ذكار " وم99ع ذل99ك ف99إن قص99يدة  

  :إبراھيم ناجي شخصيات أخرى مثل

والت99ي ) الن99ابغ ال99ذي انطف99أ نجم99ه ف99ي نض99ارة الش99بابالش99اعر (قص99يدة رث99اء الھمش99ري  -أ

:مطلعھا
 )1(

  

  ما مات لكن صار في ا7نجم        � تجزعوا للشاعر الملھم 

  جاء لم نعلم رّ ــــ7ي س      زائرا عابرا  إ�ّ  ا كانـــم

  ي قدس ذاك الفلك ا7عظمـف            ه ــواDن قد رد إلى سرب

:التي ألقيت في حفلة تأبينه، والتي مطلعھا "محمد الھراوي"قصيدة رثاء الشاعر  -ب
)2(

  

  ي ا7صدقاءا أنت ملبّ ــــنيّ ل      ووفاء  ىھا ھنا حفل وذكر

  س تنجاب وأيام بطاءــــلي      ة ــيا لھا من عربة مضني

  وثوى في الترب أوفى ا7وفياء      ذھب الموت بأغلى صاحب 

و ب9الرغم م9ن أّن  ر إبراھيم ناجي،للشاع" ليالي القاھرة " وھاتان القصيدتان من ديوان    

م9ن ش9عر المناس9بات وا6خواني9ات  ق9د خ9&" إب9راھيم ن9اجي"للش9اعر " وراء الغم9ام"ديوان 

"    ن بعض قصائد رثاء وھي ذات اتصال وثيق بشاعر مرموق وھ9و المرح9وم فإنه تضمّ 

."أحمد شوقي 
)3(

  

للش9اعر إب9راھيم ن9اجي " س9اعة الت9ذكار " ومن ك9ل ھ9ذا يخل9ص الق9ارئ إل9ى أن قص9يدة    

تنتمي إلى جملة أخرى من القصائد تمثل كلھا تقليدا أدبيا يتقاطع معھ9ا ويش9ابھھا، والق9ارئ 

وذجي مطال99ب ب99أن يك99ون مت99وافرا عل99ى زاد معرف99ي يؤھل99ه لفھ99م ال99نص ف99ي ض99وء م99نال

                                                 
)1(

 .175:ص المصدر السابق،إبراھيم ناجي،  
)2(

 .178:، صالمصدر نفسه  
)3(

 .348:ينظر، المصدر نفسه، تذييل بقلم سامي الكي1ني، ص  
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ويتجل9ى ذل9ك م9ن خ9&ل  ،الع9ام هالنصوص اFخرى الت9ي تمث9ل ھ9ي أيض9ا ج9زءا م9ن س9ياق

  :براھيم ناجي وخصائص شخصيته والمتمثلة فيخصائص شعر إ

الموض9وع، ال9وزن (عبارة عن نص شعري حديث من حي9ث " ساعة التذكار " قصيدة  -1

   .)والقافية، والصور، واFخيلة

وھ9و ش9اعر وج9داني، . الشاعر إبراھيم ناجي شاعر مجدد من شعراء المدرسة الحديث9ة -2

  .يتميز شعره بالرقة والعذوبة

عل99ى العدي99د م99ن القص99ائد الت99ي تظھ99ر لن99ا ال99روح " إب99راھيم ن99اجي " وان يحت99وي دي99 -3

 عىة، وب9ذلك فإن9ه يس9يي، ونزعات9ه الص9وفية، والفلس9فانالوطنية، والحماسة، وشعره الوج9د

  .توظيف العديد من الصور الفنية في شعرهإلى 

"    ة على توظيف بعض ألفاظ الطبيع9ة ف9ي قص9يد" إبراھيم ناجي " لقد اعتمد الشاعر  -4

الربيع، الجنى، اFثمار، الخريف، الرياض، الش9مس، س9قم الغ9روب، : مثل" ساعة التذكار 

وقد تبنى ھ9ذه الفك9رة مجموع9ة م9ن . وغيرھا، وكذلك في قصائده اFخرى ،ارالكوكب السيّ 

  .الشعراء اJخرين، وخاصة شعراء جماعة أبولو

  )Vue de Monde( :ة العالمــــرؤي -6

م9ن المف9اھيم الجدي9دة الموج9ودة ف9ي الفك9ر النق9دي العرب9ي، وق9د " الش9عرية  "مفھوم  يعدّ    

أخ99ذت بح99وث الش99عرية العربي99ة المحدث99ة تمت99د باتس99اق، مم99ا أدى إل99ى تع99دد آلي99ات التحلي99ل 

النص999ي الت999ي تس999ھم ف999ي معرف999ة أھ999م الظ999واھر الش999عرية ف999ي اFدب العرب999ي ومق999اييس 

.اختيارھا
)1(

  

  ."رؤية العالم " ح ـية التي عرفتھا الشعرية، مصطلم المصطلحات النقدــومن أھ   

ولقد اھتمت الدراسات النصية بأس9لوب الش9عر الرؤي9وي م9ن خ9&ل الكش9ف ع9ن خواص9ه  

خاص9ة عن9د  –لكن ھذا المصطلح سرعان ما اقترن في النق9د البني9وي التولي9دي . اFسلوبية

التوليدي99ة الدقيق99ة ف99ي بش99روطھا " رؤي99ة الع99الم " بمفھ99وم مح99دد عن99دما أص99بح  –جول99دمان 

                                                 
)1(

 .159:ينظر،ص1ح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص  
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الت9ي يق9وم بھ9ا " التبئي9ر " التعبير المتبلور عن الضمير الجماعي، باعتباره محصلة عملي9ة 

.النص اFدبي بفواعله المتداخلة
)2(

  

ب99ؤرة " فك99ل ن99ص ل99ه مرك99ز ثق99ل يق99وم عل99ى بع99د أساس99ي، وھ99ذا المرك99ز ھ99و بمثاب99ة    

نظري9ة " ج9ال أن يش9قوا طريق9ا ب9ين وبذلك حاول بعض الباحثين في ھذا الم". ا�ستقطاب 

ف99ي إنتاج99ه، قب99ل أن " الب99ؤرة " ، كم99نھج نق99دي، وخصوص99ية المب99دع ال99ذي يمث99ل "التلق99ي 

"      : تكون ھذه البؤرة متحققة في النص ذاته، وبذلك يتم ا�ھتمام بط9رفين أساس9يين ھم9ا

تي يجني منھ9ا وھو الثمرة والخ&صة ال": النص " ، وھو اFساس والمصدر، إلى "المبدع 

 .الق99ارئ ب99ؤرة ال99نص أو مرك99ز ثقل99ه
)1(

ونظ99را �ھتم99ام الب99احثين والنق99اد بھ99ذا العنص99ر  

الحي99وي ف99ي النص99وص الش99عرية خاص99ة، أدى ذل99ك إل99ى ظھ99ور بع99ض المؤلف99ات ف99ي ھ99ذا 

الب9ؤرة : " ف9ي اFدب والنق9د، والمتمثل9ة ف9ي" نس9يمة الغي9ث " المجال، ومن أھمھ9ا مؤلف9ات 

 ."إلى ال9نص .... من المبدع " ، و  "ودوائر ا�تصال 
)2(

وإذا كان9ت بع9ض دع9وات النق9د  

الحداثي تتخذ من ھذه المفاھيم موقفا متحفظا، فإن مناھج وضرورات أخرى ت9دفع بھ9ا إل9ى 

."الواجب " موقع 
)3(

   

فلس9فة "قص9يدة : واضحة" بؤرة ا�ستقطاب " اذج الشعرية التي تظھر فيھا منومن أھم ال  

للشاعر أبي القاسم الشابي، فإن مركز ثقلھ9ا ق9ائم عل9ى بع9د ص9وفي ت9أملي " دسالثعبان المق

ھو رمز للش9عوب الض9عيفة الت9ي " الشحرور " ف  .يقوم على التوظيف اFسطوري للرمز

فھ9و " الثعب9ان "    تعاني من الشكوى والتحسر وذلك من أجل الحصول على السعادة، أما 

.ضعفينرمز للمستعمر الذي ينتھك حقوق المست
)4(

  

لتش999خيص  ةولق999د اخت999رت ھ999ذا المث999ال Fن الش999ابي يس999تعين بمظ999اھر الطبيع999ة المختلف999   

  .تجربته، وبالتالي تكون بؤرة النص واضحة

للتع9رف عل9ى " للش9اعر إب9راھيم ن9اجي " س9اعة الت9ذكار " وبمجرد ا�نتقال إلى قص9يدة    

الشاعر إبراھيم ناجي قد غل9ب  فإنه يجد ،"م ــرؤية العال" بؤرة النص التي توضح للقارئ 

                                                 
)2(

 .ن:ينظر، المرجع نفسه،ص  
)1(

 .10:، ص2001د ط ، دراسات في اLدب والنقد، دار قباء، القاھرة،إلى النص ... نسيمة الغيث،  من المبدع  ،ينظر  
)2(

 .ن:ينظر، المرجع نفسه، ص  
)3(

 .ن:ينظر، المرجع نفسه، ص  
)4(

 .1/137، 1997، 1:إميل أكبا، دار الجيل، بيروت، ط: تحاLعمال الكاملة Lبي القاسم الشابي، أغاني الحياة، أبو القاسم الشابي، ينظر،  
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ل99ذلك ع99رف بأن99ه ش99اعر  ،عل99ى نص99ه ھ99ذا اFلف99اظ الوجداني99ة، وخاص99ة ف99ي ھ99ذا الموق99ف

قائم9ة عل9ى بع9د ت9أملي وج9داني، يستش9فه الق9ارئ م9ن " س9اعة الت9ذكار " الوجدان، فقصيدة 

وھ9و . ، وك9ذلك اFفع9ال الت9ي نس9بھا إلي9ه"أحمد شوقي " المنسوبة للمرحوم  تخ&ل الصفا

اFلف9اظ الطبيعي9ة الت9ي  بع9ض بذلك ق9د يتق9اطع م9ع الش9اعر أب9ي القاس9م الش9ابي ف9ي توظيف9ه

  . توحي بد��ت عميقة تترك أثرا في نفس القارئ

بألفاظ وجداني9ة " أحمد شوقي " ر عن مشاعره تجاه المرحوم فالشاعر إبراھيم ناجي عبّ    

ع الوص9ف ال9ذي م9ن خ&ل9ه موحية مثلث بؤرة النص، وبذلك غلب على ھ9ذه القص9يدة ط9اب

يمكن الوصول إلى فكرة تتمثل في أن الشاعر إبراھيم ناجي صاحب رؤية جوھرية تظھ9ر 

  .من خ&ل تأم&ته وأدبه الوجداني

وتتضح بؤرة النص في الخطاب الشعري من خ&ل الق9راءة المتمعن9ة للقص9يدة بأكملھ9ا،    

ة العضوية الناجمة عن ا�نس9جام وخاصة في الشعر الحديث والمعاصر، Fنه يتميز بالوحد

والترابط الموجود بين أبيات القصيدة، حيث � يمكن تقديم أو تأخير بيت عن مكانه، وذل9ك 

Fن القص99يدة عب99ارة ع99ن نس99يج وك99ذلك الوح99دة الموض99وعية، فك99ل فك99رة تمھ99د لم99ا بع99دھا 

ب9ؤرة ھ9ذا وب9ذلك ف9إن الش9اعر إب9راھيم ن9اجي ق9د وف9ق ف9ي اختي9ار . وطيدة الصلة بما قبلھ9ا

النص، من خ&ل توظيفه العديد من الصور الفنية، التي تميز الخطاب الش9عري ع9ن غي9ره 

  .من الخطابات

  ):Figures(وى الب�غي ـــالمست -7

لق99د أثبت99ت الدراس99ات النص99ية أن الخط99اب الش99عري يحت99وي عل99ى العدي99د م99ن مظ99اھر    

توى ال9د�لي، والمس9توى الت9داولي، المس9: ا�نسجام تبعا لمس9توياته المختلف9ة، والمتمثل9ة ف9ي

  .والمستوى الب&غي

 ن9تجويتحقق المستوى الب&غي في النصوص الشعرية بفضل وجود الصور الفنية الت9ي ت   

وتختل9ف . من ثراء الخيال الذي يمتلكه الشاعر، والذي له تأثير مباش9ر ف9ي نف9وس المتلق9ين

لق9ديم، وذل9ك لتن9وع خصائص9ھا، الصور الفنية في الشعر الح9ديث والمعاص9ر ع9ن الش9عر ا

إل9ى مج9اوزة " أم9ين الخ9ولي" ففي أواخر ث&ثينيات ھذا الق9رن دع9ا. واعتمادھا على الرمز

البحث الب&غي المستوى الذي وقف عنده مستوى الجمل9ة، وإل9ى مس9توى وراء الجمل9ة ف9ي 
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الفق99رة وال99نص، وق99د تأك99دت قيم99ة ھ99ذه ال99دعوة م99ع ظھ99ور اتج99اه لس99اني معاص99ر، ع99رف 

.للسانيات النصية ونحو ال9نصبا
)1(

الص9ورة الفني9ة  «        الوظيف9ة الش9عرية ھ9ي أنّ كم9ا  

اFس9اليب التعبيري9ة المفعم9ة : المبتكرة التي تساھم في صنعھا وتكوينھا عوام9ل كثي9رة منھ9ا

ية التي تتجاوز في كثير م9ن اFحي9ان الص9ور البياني9ة كالتش9بيه وا�س9تعارة باFساليب الحسّ 

أنواع الب&غيات القديمة لتمت9زج با6يق9اع والتص9وير المتص9ل با6ط9ار والتك9وين و والكناية

حيث نلمس درجتي الكثافة والنوعية والتشتت والتمزيق الرمزي لجسد الكلم9ات والخ9روج 

عن مألوف اللغة العادية حيث اFسلوب الحيوي الذي يرتكز على تلك الحرارة المولدة بين 

ل والم99دلول إض99افة إل99ى المس99تويات اللغوي99ة حي99ث ترتف99ع درج99ة المس99افة النس99بية ب99ين ال99دا

الكثافة وتنخفض، إضافة إل9ى س9لم ال9درجات الش9عرية الت9ي تجس9د درج9ة الكثاف9ة والتش9تت 

ودرجة ا6يقاع والتجريد، والتداخل البنيوي في تكوين شبكة الد�لة ومستويات ا�نح9راف، 

ه العناص99ر ببعض99ھا وف99ق الطريق99ة ومعي99ار التع99دد ف99ي الص99وت والص99ورة، ث99م ع&ق99ة ھ99ذ

.»الموزعة آليا في صنع الخطاب 
)1(

  

ومن خ&ل تعريف الوظيفة الش9عرية يس9تنتج الق9ارئ أن الخط9اب اFدب9ي ف9ي الدراس9ات    

ز بھا عن غيره من الخطابات، ولعل أھمھا يتمثل في النقاط تميّ يالنصية له خصائصه التي 

  :التالية

  .عاصرة يتجاوز الصور الب&غية القديمةمت الالخطاب اFدبي في الدراسا -أ

: " العادية، وھذه الظ9اھرة تع9رف ب9ـ ةالخطاب اFدبي يتم فيه الخروج عن مألوف اللغ -ب

  ".ا�نحراف " ، أو " ا�نزياح 

المس999توى الص999وتي، : الخط999اب اFدب999ي ي999رتبط بجمي999ع مس999تويات ال999درس اللغ999وي -ج999ـ

  .والمستوى التركيبي، والمستوى الد�لي

فھ9و ي9رى أن مج9ال ) Metaphorical(بالتركيب المجازي " ستيفن أولمان " اھتم  اكم   

ا�ختي99ار بحري99ة غي99ر  –بش99كل واض99ح  –المج99ال الوحي99د ال99ذي يمكنن99ا في99ه  «المج99از ھ99و 

                                                 
)1(

 .7:ر، جميل عبد المجيد، ب1غة النص، صينظ  
)1(

  .2006أفريل  24بن السايح اLخضر، الخطاب اLدبي وآليات تحليله، مقالة نشرت في مجلة ألواح،   

 univ.dz-L.bensayah@mail.lagh : كاتب وأكاديمي من الجزائر: بن السايح اLخضر* 
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ف99أي مش99به يمك99ن أن يق99ارن ب99أي مش99به ب99ه م99ا دام ھن99اك ھ99ذا الش99به البعي99د ...... مح99دودة 

.»بينھما
)2(

  

ھناك مجموع9ة م9ن ال9دعوات كان9ت قائم9ة قب9ل أفك9ار أولم9ان، والت9ي  ن أنّ يّ وھناك من ب   

دع9ت Fن ي99نھض عل99م الد�ل99ة بتفس99ير ا�س99تع&مات الش9عرية ف99ي اللغ99ة، وف99ي ھ99ذا الس99ياق 

فكرت999ه ف999ي أن عل999م الد�ل999ة س999يكون مس999ألة ) U.Weinrich) (1966(ينريش اط999رح ف999

ي اللغ9ة، و بص9فة عام9ة ع9ن معالج9ة ھامشية إذ عجز عن معالجة ا�ستع&مات الشعرية ف9

.ا�نحراف الممكن تفس9يره
)1(

راثي9ة القديم9ة اعتم9دت عل9ى توال&ف9ت ل&نتب9اه أن اFعم9ال ال 

الطريق99ة ا6خباري99ة التواص99لية الت99ي تكتف99ي ب99التبليغ حت99ى وإن اس99تعانت ب99بعض ض99روب 

ب المج99از الب&غ99ة الت99ي � تخ99رج أو تتج99اوز التش99بيه وا�س99تعارة والكناي99ة وبع99ض أس99لو

والصنعة اللفظية، وبالت9الي ف9إن الخط9اب ف9ي تل9ك الفت9رة كان9ت ل9ه وظيف9ة إخباري9ة تبليغي9ة 

  .تواصلية توظف اللغة توظيفا مباشرا � تشغل الفكر أو العقل في فھم الصورة ود�لتھا

في حين تجدر ا6شارة إلى أن التعامل مع الخطاب يقودن9ا حتم9ا إل9ى التعام9ل م9ع ال9نص    

، ھ99ذا التعام99ل ال99ذي يب99دأ م99ن الكلم99ة فالجمل99ة فالس99ياق كك99ل، Fن البح99ث ع99ن د�ل99ة وس99ياقه

 ىالخط99اب م99ن داخل99ه تتج99اوز تل99ك الدراس99ات البس99يطة الت99ي تعتم99د عل99ى المض99مون وتنس99

  .السياق النصي والثقافي وا�جتماعي

ا وبذلك فالخطاب مھما كان نوعه وشكله فإن له ع&ق9ة م9ع خطاب9ات أخ9رى تتفاع9ل فيم9   

من العملي99ة ا6بداعي99ة وف99ق رؤي99ة تجم99ع ب99ين الكلم99ة ي99ثّ  ل99ه بينھ99ا مول99دة نص99ا ونص99ا موازي99ا

والص9ورة والجمل99ة والس9ياق وا6يق99اع والص9دى والظ99ل وبالت9الي ف99إن الخط9اب ھ99و بن99اء � 

.نتوصل إليه إ� با�مت&ء في مج9ا�ت المعرف9ة
)2(

فالمس9توى الب&غ9ي ف9ي لس9انيات ال9نص  

الب&غ9ي ف9ي لس9انيات الجمل9ة، فعل9ى س9بيل المث9ال، ف9إن فن9ون الب9ديع يختلف عن المس9توى 

تع99د أدوات س99بك مجس99دة ل&س99تمرارية المتحقق99ة ف99ي ظ99اھر ) المحس99نات اللفظي99ة(اللفظ99ي 

                                                 
)2(

 .17:، ص2001د ط ، محي الدين محسب، دار الھدى، :ستيفن أولمان، اLسلوبية وعلم الد3لة، تر  
)1(

 .ن:ص المرجع السابق، ،ستيفن أولمان ينظر،   
)2(

L.bensayah@mail.lagh-، 2006أفريل  24مقالة نشرت في مجلة ألواح، : ينظر، بن السايح اLخضر، الخطاب اLدبي وآليات تحليله  

univ.dz  
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من الع&قات الد�لية الحابكة تتجلى ف9ي كثي9ر م9ن فن9ون الب9ديع المعن9وي  االنص، وأن كثير

.)المحسنات المعنوية(
)3(

  

واع الخط99اب توظ99ف ــ99ـأن «د عل99ى أن يـ99ـراس99ات اللس99انية النص99ية للتأكوق99د س99عت الد   

إلخ، ولكن درجة وقوة توظيفھا تختلف من ھ9ذا إل9ى ...المجاز وا�ستعارة والكناية والتشبيه

.»ذاك 
)1(

  

وبالتالي يجد القارئ حق& نصيا خصبا يتضمن العديد من الصور الب&غي9ة الت9ي تتطل9ب    

تتمتع بذاتھا كما تمت9ع الق9ارئ، ولتحقي9ق ذل9ك � من9اص م9ن  «قصيدة التحليل والتفسير، فال

.»استثمار كل ا6مكانيات التي توفرھا اللغة 
)2(

ومن أشھر المفاھيم الت9ي تتعل9ق بالمس9توى  

فمن الطبيع9ي أن ال9نص  ."التعالق ا�ستعاري : " الب&غي في لسانيات النص، ما يعرف بـ

ا�س99تعارة كوس99يلة أساس99ية ف99ي انبنائ99ه، وإذا ك99ان الش99عري العرب99ي الح99ديث يعتم99د عل99ى 

، ويدرك9ه ف9ي ھ9ذه الكلي9ة، ويص9ل )منس9جما(القارئ يتعامل مع النص باعتباره ك& موحدا 

ق9د اكتش9ف ع&ق9ات رابط9ة ب9ين تل9ك ا�س9تعارات،  فمعنى ھذا أن9ه ،)أو د��ته(إلى د�لته 

  .لهبمعنى أن ھناك تعالقا بين ا�ستعارات التي تشكّ 

واص9طلح " ميخائي9ل ريف9اتير : "ھو" التعالق ا�ستعاري " ولعل أول من اھتم بمفھوم      

حي99ث ق99ام ف99ي ھ99ذه  (Métaphore filée)" ا�س99تعارة المتتابع99ة : " عل99ى ھ99ذا الواق99ع ب99ـ

الدراس99ة بتحلي99ل نص99وص قص99يرة � تتج99اوز ف99ي أقص99ى الح99ا�ت أربع99ة س99طور ش99عرية، 

.اتھا، وكيف يسھم ھذا التعالق في انسجامھاوذلك للنظر في كيفية تعالق استعار
)3(

  

والتص99وير الفن99ي عن99د الش99اعر إب99راھيم ن99اجي ل99ه حض99ور ق99وي ف99ي قص99ائده المتنوع99ة،    

ر المرح9وم والتي غلب عليھا الطابع الوجداني، � سيما أن الشاعر مجدد ومبدع، فق9د ص9وّ 

ل99ى، ال99داعي للح99ق، بع99دة ص99ور فني99ة، فھ99و اFمي99ر ، عاش99ق الحري99ة الثك" أحم99د ش99وقي " 

ر ، ال99داعي إل99ى المج99د، ، الخّي99الربي99ع، النابغ99ة، العبق99ري، الف99ن، الكوك99ب المت99ألق، الب99رّ 

كما نسب إليه مجموعة م9ن ص9ور الض9عف الت9ي . الشاعر، الشيخ، وغيرھا من اFوصاف

  .وظفھا عندما اشتد مرضه

                                                 
)3(

 .18:ينظر، جميل عبد المجيد، ب1غة النص، ص  
)1(

 .327:محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
)2(

 .ن:المرجع نفسه، ص  
)3(

 .331:ينظر، المرجع نفسه، ص  
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ناحي9ة الب9ديع ال99ذي م99ن " س9اعة الت9ذكار " : ويمك9ن تتب9ع المس99توى الب&غ9ي ف9ي قص99يدة    

العناص99ر  خ99&ل التحس99ين، وال99ربط، وذل99ك م99ن: يق99وم ب99وظيفتين أساس99يتين والمتمثلت99ين ف99ي

  :التالية

  :ومن أمثلة ذلك: الجناس الناقص -أ

اFن9وار . بھار/ نھار . اFثمار/ اFعمار . اFمصار/ اFنصار  .الغار/ الجار / الدار / نار 

  .اFحرار/  اFسرار. اFغوار/ اFدوار / 

التط9رق ل9ه عن9د  وق9د ت9مّ " التكرار الجزئ9ي : " وھو ما يطلق عليه بـ: جناس ا�شتقاق -ب

/  اراFن9وار، خّي9/ ش9اعر، ن9ار / ش9عر : الحديث عن وسائل ا�تساق، ومن أمثلة ذل9ك م9ث&

  .اFخيار ، وغيرھا

 وق9د ت9مّ "  بالتكرار ع9ن طري9ق الت9رادف" وھو ما يطلق عليه أيضا : التكرار المعنوي -جـ

الس9نون، / الع9ام  ،را خّي9/ ا الحياة، ب9رّ / العيش : شرحه في الفصل السابق، ومن أمثلة ذلك

  .وغيرھا

ويظھر ذلك فيما بين البيت الراب9ع والبي9ت الخ9امس وذل9ك م9ن خ9&ل : السجع المتوازي -د

  .الجار/ الدار : كلمتي

عش9ر، الخ9امس عش9ر، والس9ادس  الثال9ث عش9ر، الراب9ع: وكذلك فيما بين اFبيات التالي9ة   

، عثار، وھذا النوع م9ن الس9جع رمانھار، بھار، السّ : عشر، وذلك من خ&ل الكلمات التالية

اقتص9رت عل9ى ذك9ر  لكموجود بكثرة في ھذه القصيدة، مقارنة ب9أنواع الب9ديع اFخ9رى، ل9ذ

  .بعض اFمثلة

للش9اعر إب9راھيم " ذكار س9اعة الت9" ومن خ&ل اFمثلة المقدم9ة ح9ول الب9ديع ف9ي قص9يدة    

ل ف9ي ھ9ذه القص9يدة ع&ق9ات جلھ9ا س9ابك، أي تتعل9ق إن الب9ديع ق9د ش9كّ : ناجي، يمكن الق9ول

  .بمعيار السبك، وبعضھا حابك

كما أن أنواع البديع المقدم9ة تربطھ9ا ع&ق9ات معجمي9ة وص9وتية مختلف9ة، با6ض9افة إل9ى    

ذه المدون9ة البس9يطة، وم9ع ذل9ك ف9إنني أن أنواع البديع كثيرة، و� يمكن أن توجد كلھا في ھ

: � أتردد في ذكرھا، حيث يستطيع الق9ارئ أن يمي9ز أيض9ا ب9ين ھ9ذه اFن9واع والمتمثل9ة ف9ي
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مراع99اة النظي99ر، رد عج99ز القس99م عل99ى ص99دره، تش99ابه اFط99راف، التردي99د، الجن99اس الت99ام، 

/ ن ش99ج: الجن99اس الم99زدوج، أم99ا الطب99اق فتظھ99ر بع99ض م&مح99ه ف99ي ھ99ذه القص99يدة مث99ل

، ىظم9أ/ ي، س9قيت طّب9/ نى ضصون، ال/ تبكي ، أھين / ، الضاحك  ىمض/  مسعدي، مدّ 

  .وغيرھا

وقد يلفت البيت اFول من ھذه القص9يدة انتب9اه الق9ارئ، وذل9ك لوج9ود تواف9ق ص9وتي ف9ي    

  .وھذا ما يسھم في سبك ھذا البيت) التذكار/ نار : (، وذلك من خ&ل كلمتيهنھاية شطري

للش9اعر إب9راھيم ن9اجي " س9اعة الت9ذكار " ن تتبع المستوى الب&غي في قصيدة كذلك يمك   

، "أحم9د ش9وقي"من خ&ل الصور البيانية، وخاص9ة التش9بيھات الت9ي وجھھ9ا إل9ى المرح9وم 

  :ومن أھمھا ما يلي

  الشرح  موضع التشبيه  رقم البيت

ير، وھ9و ه الشاعر إبراھيم ناجي المرح9وم أحم9د ش9وقي ب9اFمشبّ   !قم يا أمير   2

  .في ھذا السياق يشير إلى أنه أمير الشعراء

وأطلع كعھدك في الحي9اة   3

  فراشة 

أحم9د ش9وقي مكان9ة  للمرح9ومن الش9اعر إب9راھيم ن9اجي أن لقد ب9يّ 

عالية ف9ي مجتمع9ه، ل9ذلك ش9بھه بطل9وع الفراش9ة، كم9ا اتس9م ھ9ذا 

  ."الكاف" التشبيه بوجود أداة التشبيه 

لحري9ة اه الشاعر إبراھيم ناجي المرحوم أحمد ش9وقي بعاش9ق شبّ   يا عاشق الحرية الثكلى  4

  .الثكلى، وذلك Fنه مفعم بالروح الوطنية

ه الشاعر إبراھيم ناجي المرحوم أحمد شوقي بأنه الداعي إلى شبّ   يا من دعا للحق  5

  . ه وحسن نيتهالحق في مختلف اFوطان، وھذا دال على جدّ 

تح99999ت الربي99999ع دؤوب99999ة   11-12

ومض999999999ى  /!اFثم999999999ار 

  وار الربيع الضاحك النّ 

تشبيه المرحوم أحمد شوقي ف9ي ھ9ذين البيت9ين ب9الربيع، وذل9ك  تمّ 

Fن الربيع من أجمل الفصول، وكذلك يعد المرحوم أحمد شوقي 

  .من أبرز الشخصيات في الشرق

وقد ذھبت ش9عاعا غارب9ا     15

كس999999ناك طواف999999ا عل999999ى 

  مارالسّ 

الغ9ارب، وذل9ك تعبي9را  تشبيه المرح9وم أحم9د ش9وقي بالش9عاع تمّ 

  .نقضاء أجله حيث كان دؤوبا مجدا في خدمة وطنهاعلى سرعة 

الھيكل وا6ط9ار، : تشبيه المرحوم أحمد شوقي بوصفين وھما تمّ   وخلى ھيك& كإطار  18

  .وھذا نظرا Fن المرض اشتد عليه
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وأرى النبوغ وقد تھاوى   19

نجمه والعبقرية وھي في 

  !دبار ا6

ح999وم أحم999د ش999وقي ب999النبوغ ال999ذي انح999ط ش999أنه، تش999بيه المر ت999مّ 

  .والعبقرية التي سقطت بسبب المصيبة التي حلت به

  .تشبيه المرحوم أحمد شوقي بالفن الذي ينبھر به تمّ   والفن ما حاكى الطبيعة  28

مسترس999& رحب999ا كع999ين   29

  ةثرّ 

ة وھذا نظ9را �تص9افه تشبيه المرحوم أحمد شوقي بالعين الثرّ  تمّ 

  .منهي ينھمر بالخير الذ

ار المتألق في أعلى تشبيه المرحوم أحمد شوقي بالكوكب السيّ  تمّ   !ار متألقا كالكوكب السيّ   30

  .السماء

ر وھذا نظرا ، والخيّ تشبيه المرحوم أحمد شوقي با6نسان البرّ  تمّ   راا خيّ نظمت فكنت برّ   31

  .دھا التاريخFعماله التي خلّ 

  .الشاعر: لمرحوم أحمد شوقي بـتشبيه ا تمّ   شاعر: فقال قوم  39

م أعما� جليل9ة، الشيخ الذي قدّ : تشبيه المرحوم أحمد شوقي بـ تمّ   إلى اFصيل  شيخ يدبّ   41

  .لكي يجازى بھا يوم الحساب

  

" س9اعة الت9ذكار" أھم ا�ستعارات أو التشبيھات الواردة في قص9يدة  وبعد التطرق إلى ذكر

رئ أن الشاعر إبراھيم ناجي في حال تذكر 6نسان عزي9ز يتبين للقا ،للشاعر إبراھيم ناجي

ن مع9ه م9ن جھ9ة، ومتن9اظران اا فع9ل متن9اظركان لھذا التذكر ردّ  وغال على نفسه، ومن ثمّ 

وتتجلى أھمية ھذه التشبيھات م9ن خ9&ل  .الشوق واFسى: فيما بينھما من جھة أخرى وھما

  : لمتمثلة فيفھا الشاعر إبراھيم ناجي وامعرفة خصائصھا التي وظّ 

إن المشبه به أو المستعار له مش9ار إلي9ه بض9مير الغائ9ب، بمعن9ى أن الق9ارئ أم9ام ال9ذات  -أ

حي9ث وس9مت بس9مات معين9ة، فكث9رة " أحم9د ش9وقي " في المرحوم  ةنفسھا السابقة والمتمثل

  .الصفات تؤدي إلى وجود العديد من التشبيھات

  

  :لتلفة مثإن ھذه السمات تنتمي إلى حقول معجمية مخ -ب

ة، الكوك9ب الفراشة، الربيع، الش9عاع الغ9ارب، ع9ين ث9رّ : حقل الطبيعة، ويضم ألفاظا مثل* 

  .ارالسيّ 
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أمي9ر، عاش9ق الحري9ة الثكل9ى، ال9داعي إل9ى : حقل الموجودات البشرية، ويضم ألفاظا مثل* 

  .الحق، شيخ، شاعر

  .الھيكل، ا6طار: حقل الموجودات المادية، ويضم ألفاظا مثل* 

  .راا، خيّ النبوغ، العبقرية، الفن، برّ : حقل المجردات، وتضم ألفاظا مثل* 

أي أن الش9اعر إب9راھيم . التنويع في التشبيھات باستعمال اFلفاظ المحسوس9ة والمج9ردة -جـ

  .ناجي له قدرة على ا�نتقال من المحسوس إلى المجرد، والعكس

  ):Relations Sémantiques(ات الد�لية ــــالع�ق 8

يعد المستوى الد�لي من أھم المستويات التي يرتبط بھا معيار ا�نسجام، وذل9ك Fن ك9ل    

والمتمثل9ة ف9ي " لس9انيات ال9نص " المستويات اFخرى التي يتعامل معھا الباحث في مي9دان 

المس99توى النح99وي المعجم99ي، والمس99توى الت99داولي، والمس99توى الب&غ99ي تتعل99ق بالمس99توى 

: رق إل9ى أھ9م العناص9ر الموج9ودة ف9ي المس9توى ال9د�لي، والمتمثل9ة ف9يالد�لي، وبعد التط9

الع&ق9ات الد�لي9ة الت9ي تس9ھم  م9نالتغريض، فإن القارئ يج9د العدي9د  موضوع الخطاب، و

/ الس999بب  و الخص999وص،/ ع&ق999ات العم999وم: اھ999أيض999ا ف999ي انس999جام النص999وص، وم999ن أھم

� يك9اد يخل9و منھ9ا ن9ص يحق9ق  «وھي ع&ق9ات  .ل ، وغيرھاالمفصّ / المجمل  ، وبالمسبّ 

شرطي ا6خبارية والثقافية مستھدفا تحقيق درجة معينة من التواصل، س9الكا ف9ي ذل9ك بن9اء 

ال&حق على السابق، بل � يخلو منھا أي نص يعتمد على ال9ربط  الق9وي ب9ين أجزائ9ه، بي9د 

كم99ه لھ99ذه الع&ق99ات، ولكن99ه م99ادام نص99ا تح عأن ال99نص الش99عري ق99د ي99وحي بع99دم الخض99و

 زا ال99ذي يحص99ل ھ99و ب99روم99نش99روط ا6نت99اج والتلق99ي فإن99ه � يتخل99ى ع99ن ھ99ذه الع&ق99ات، وإ

.»ع&قة دون أخرى
)1(

  

وب99ذلك ف99إن ھ99ذه الع&ق99ات الد�لي99ة تتع99دد وتتن99وع إذا ك99ان ال99نص متس99قا وم99ع ذل99ك ف99إني    

ق9ة وع&. التفص9يل/ ع&قة ا6جم9ال : سأھتم بالحديث عن ع&قتين من ھذه الع&قات، وھما

  .الخصوص/ العموم 

  :التفصيل/ ا<جمال  –أ 

                                                 
)1(

 .269:محمد خطابي، لسانيات النص، ص  
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إحدى الع&قات الد�لية التي يشغلھا النص لضمان اتص9ال المق9اطع  «وتعد ھذه الع&قة    

.»ببعضھا عن طريق استمرار د�لة معينة في المقاطع ال&حقة 
)1(

وتسير ھذه الع&قة ف9ي  

   .لإجمال     تفصيل ، وتفصيل      إجما: اتجاھين ھما

با6ضافة إلى أن القرآن الكريم مدونة ثرية بھذه الع&قة الد�لية التي تمكن الدارس م9ن     

.ينسجم بھا النص و ىبنيإدراك كيفية من الكيفيات التي 
)2(

  

للش99اعر إب99راھيم ن99اجي، يمكن99ه تتب99ع ھ99ذه الع&ق99ة " س99اعة الت99ذكار " وال99دارس لقص99يدة   

  :الجدول التالي الد�لية في ھذه القصيدة، من خ&ل

  الشرح  الع&قة الد�لية  رقم البيت

2  

  

الذي أسنده " قم"استعمل الشاعر إبراھيم ناجي لفظا يدل على ا6جمال وھو 

  .بعثاأفض، : له من خ&ل كلمتيإلى المرحوم أحمد شوقي، ثم فصّ 

6  

 

أصدر الشاعر إبراھيم ناجي حكما على الشام ومصر بأنھما جازعتان، وھو 

  .نھب الخطوب، قليلة اFنصار: له بقولهمل ثم فصّ حكم مج

11  

 

ن الشاعر إبراھيم ناجي بأن ا6مارة وارفة الجنى، وھو حكم مجمل، ثم بيّ 

  .دؤوبة اFثمار: وكذلك عبارة ،تحت الربيع: له بقولهفصّ 

13  

 

ويعني به اجتماع مجلس جمعية " ساعة " ذكر الشاعر إبراھيم ناجي لفظ 

بقوله في الشطر الثاني عبارة غروب نھار، أي أنه أشار إلى  لهأبولو ثم فصّ 

زمن ھذا اللقاء، كما أن عبارة جمعت  صاحبك توحي بعض الشيء 

  .  باFطراف المشاركة في ا�جتماع

18  

 

ح الشاعر إبراھيم ناجي في الشطر اFول من ھذا البيت أن المرحوم وضّ 

لمة الضنى وھو إجمال، أحمد شوقي اشتد عليه المرض، وذلك من خ&ل ك

  .ثم فصله في الشطر الثاني بعبارة خلى ھيك& كإطار

20  

 

لقد وصف الشاعر إبراھيم ناجي أحمد شوقي بصفتي النبوغ والعبقرية، وھما 

ل بعد ذلك ھذا ا6جمال، فالنبوغ تھاوى نجمه لفظان مجم&ن ثم فصّ 

  .والعبقرية أصبحت في ا6دبار

                                                 
)1(

 .272:، صالسابقالمرجع  ،محمد خطابي 
)2(

 .270:المرجع نفسه، ص  

 تفصيل  إجمال

 تفصيل  إجمال

 تفصيل  إجمال

 تفصيل  إجمال

 تفصيل  إجمال

 تفصيل  إجمال
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29  

  

مسترس&، رحبا وھما يد�ن على تفصيل : ناجي لفظيذكر الشاعر إبراھيم 

  .ةثم ذكر اللفظ المجمل وھو العين الثرّ 

30  

  

: ذكر الشاعر إبراھيم ناجي ألفاظا خاصة بالمرحوم أحمد شوقي وھي

متعاليا، مشرقا، متألقا على سبيل التفصيل، ثم ذكر اللفظ المجمل وھو 

  .ارالكوكب السيّ 

31  

 

: له بقولهناجي لفظا مجم& متمث& في نظمت، ثم فصّ ذكر الشاعر إبراھيم 

  .راا، خيّ برّ 

34  

 

تدعو لمجد الشرق، : ذكر الشاعر إبراھيم ناجي عبارة تدل على إجمال وھي

  .هتجعل حبّ : لھا بقولهثم فصّ 

39  

 

ھم وھو لفظ مجمل، ذكر الشاعر إبراھيم ناجي بأن المرحوم أحمد شوقي اتّ 

  .الطلول، طاف باJثار ىناج شاعر،: له بما يليثم فصّ 

40  

  

ذكر الشاعر إبراھيم ناجي بعض أعمال المرحوم أحمد شوقي على سبيل 

جلوت، رسمت، ثم ذكر اللفظ المجمل : التفصيل من خ&ل اFلفاظ التالية

    .معجز اFفكار: المتمثل في

41  

  

و ذكر الشاعر إبراھيم ناجي لفظ شيخ ونسبه إلى المرحوم أحمد شوقي، وھ

  .قلبه وجنانه: له بقولهلفظ مجمل، ثم فصّ 

43  

  

ذكر الشاعر إبراھيم ناجي بعض أعمال المرحوم أحمد شوقي من خ&ل 

  .واصفا: يروح، يبعث على سبيل التفصيل، ثم ذكر اللفظ المجمل وھو: لفظي

44  

  

على سبيل التفصيل، ثم ذكر  الحياة والحبّ : ذكر الشاعر إبراھيم ناجي لفظي

  .شعار العيش: لمجمل والمتمثل فياللفظ ا

  

  

  

للش9اعر إب9راھيم ن9اجي، " س9اعة الت9ذكار " التفصيل في قص9يدة / وبدراسة ع&قة ا6جمال 

فت9ارة . ف ا�تجاھين المذكورين سابقا في ھذه الع&ق9ةوجدت أن الشاعر إبراھيم ناجي وظّ 

ينتق99ل م99ن  خ99رىأ ينتق99ل م99ن المجم99ل إل99ى المفص99ل وھ99و الغال99ب ف99ي ھ99ذه القص99يدة، وت99ارة

كما قد يك9ون البي9ت الواح9د تفص9ي& ل9بعض اFبي9ات الت9ي ت9أتي بع9ده  .ل إلى المجملالمفصّ 

 إجمال   تفصيل

 إجمال   تفصيل

 إجمال   تفصيل

 إجمال   تفصيل

 إجمال   تفصيل

 إجمال   تفصيل

 إجمال   تفصيل

 إجمال   تفصيل

 تفصيل  إجمال
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والمتمث99ل ف99ي خط99اب الش99اعر إب99راھيم ن99اجي، : البي99ت الث99اني، يحت99وي عل99ى إجم99ال: مث99ل

الثال99ث، الراب99ع، والخ99امس، : تفص99يل ذل99ك ف99ي اFبي99ات التالي99ة للمرح99وم أحم99د ش99وقي، وت99مّ 

  : ليي وذلك كما

  بعث  ، اطلع  ، أفق  ،  اھتف  ، دعا  ، مضىاأفض  ، !           قم يا أمير

  
  إجمال                               تفصيل   
  

تفص9يله ف9ي اFبي9ات الت9ي تلي9ه، إل9ى غاي9ة  البيت الحادي والث&ثون يحتوي عل9ى إجم9ال ت9مّ 

  :يلي ن، وذلك كمايالبيت السابع والث&ث

  را           أرسلت ، تدعو ، تدعو ، تبكي، ترى ، مددت ا خيّ رّ نظمت فكنت ب

  

  إجمال                                          تفصيل

  .التفصيل تسھم في انسجام النصوص/ ومن ھنا يتم التوصل إلى أن ع&قة ا6جمال    

  :الخصوص/ وم ــــالعم -ب

. الد�لية التي تسھم ف9ي انس9جام النص9وصالع&قات  منالخصوص / ع&قة العموم  تعدّ    

ويمكن تتبع ھ9ذه الع&ق9ة ف9ي النص9وص الش9عرية انط&ق9ا م9ن أن عن9وان القص9يدة ي9رد ف9ي 

وھ9ذه وجھ9ة نظ9ر  .ا بقية النص يعد تخصيص9ا ل9همنبي" العموم " كثير من اFحيان بصيغة 

م تق9وم ، حيث اعتبر أن عن9وان ال9نص يحت9وي عل9ى عناص9ر مركزي9ة، ث9"محمد خطابي " 

بھ99ا ف99ي ص99ور متع99ددة، وحينئ99ذ يك99ون لّ القص99يدة بتمط99يط أو تخص99يص ھ99ذه العناص99ر وتق

و وتتناس9ل عب9ر ال9نص وفي9ه حت9ى يكتم9ل خلق9ا س9ويا، وھ9ذا يعن9ي أن م9نالقارئ أمام ن9واة ت

القصيدة تكون موزعة بين اFقطاب الموجودة في عنوانھ9ا، حي9ث تلتق9ي ھ9ذه اFقط9اب ف9ي 

بمثاب9ة ت9أريخ ) القص9يدة(ة كلي9ة، وبالت9الي يمك9ن اعتب9ار ال9نص نھاية المطاف لتشكل صور

.للعن99وان
)1(

إب99راھيم " للش99اعر " س99اعة الت99ذكار " وعن99د تطبي99ق ھ99ذه الع&ق99ة عل99ى قص99يدة  

  :فإنه يتم التوصل إلى النقاط التالية" ناجي 

                                                 
)1(

 .273، 272:المرجع السابق، ص محمد خطابي، ينظر،  
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: " ون من عنصرين مركزيين ھماوھو عنوان مكّ " ساعة التذكار " عنوان القصيدة ھو * 

، بحي99ث ي99د�ن عل99ى العم99وم، أم99ا تخص99يص العن99وان، ف99إن الق99ارئ "الت99ذكار " و " س99اعة 

يستشفه من خ9&ل الق9راءة المتمعن9ة لكام9ل القص9يدة، واس9تخراج اFفك9ار المتعلق9ة بعنوانھ9ا 

  :وتتمثل أھم ھذه اFفكار في العناصر التالية). ساعة التذكار(

  .المرحوم أحمد شوقي حزن وأسى الشاعر إبراھيم ناجي على فقدان -

خطاب الش9اعر إب9راھيم ن9اجي للمرح9وم أحم9د ش9وقي، ويظھ9ر ذل9ك م9ن خ9&ل اس9تخدام  -

  .أفعال اFمر، وخاصة في مطلع القصيدة

التعبير عن سرعة انقض9اء أج9ل المرح9وم أحم9د ش9وقي، وت9ذكره عن9دما ك9ان والي9ا عل9ى  -

  .ا6مارة

 10ھ9اني ي9وم  اب9نل9و المنعق9د بكرم9ة تذكر المرحوم أحمد شوقي ف9ي اجتم9اع جمعي9ة أبو -

  .1933أكتوبر 

  .تذكر الشاعر إبراھيم ناجي معاناة المرحوم أحمد شوقي من مرضه -

  .تذكر أھم اFعمال الخالدة، واJثار التي تركھا المرحوم أحمد شوقي -

ھذه اFفكار وغيرھا تعمل على تخصيص العن9وان، فالقص9يدة  نّ إ :وبذلك يمكن القول      

  .ملھا عبارة عن أحداث يتم من خ&لھا تذكر المرحوم أحمد شوقيبكا

  ):Les temps de texte(أزمنة النص  -9

� ب99د علي99ه أن يتط99رق إل99ى عنص99ر مھ99م ف99ي تحليل99ه " ا�نس99جام " ال99دارس لمعي99ار  إنّ    

فم99ن  ."أزمن99ة ال99نص " للنص99وص الس99ردية، والش99عرية، ويتمث99ل ھ99ذا العنص99ر ف99ي معرف99ة 

الض99ياء، م99ا  ي99هي99تم تن99اول ال99نص تن99او� مس99توياتيا بحي99ث يس99لط ال99دارس علالمعل99وم أن99ه 

  استطاع تسليطه عليه، من مستويات مختلفة، فيدرس النص مث&، في مستوى بنية اللغة، 

  

حيث يتمث9ل م9ا قبلي9ة ال9نص ليع9يش الج9و ال9ذي �ب9س تمخض9ه، (ثم في المستوى التفكيكي 

ز، ث99م ف9ي مس99توى تعام99ل ث9م ف99ي مس9توى الحّي99. ..فم9ي&ده، افتراض99ا وتص9ورا عل99ى اFق99ل 

على أن ھ9ذه المس9تويات ق9د ت9نقض ع9ن ھ9ذه،  .النص مع الزمن، ثم في المستوى ا6يقاعي

وخصوص99ا ح99ين يتص99ل اFم99ر بالنص99وص الس99ردية، والنص99وص الش99عرية . كم99ا ق99د تزي99د
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ث99ف الجدي99دة حي99ث بق99در م99ا تكث99ف البن99ى العميق99ة، وتخص99ب البن99ى الس99طحية، بق99در م99ا تتك

.المستويات وتتعدد وتتنوع
)1(

  

ولق9د  .في تحليل النصوص يعد أم9را ض9روريا" أزمنة النص " وبذلك فإن التطرق إلى    

في اللغة العربية، وھو زمن يحتوي عل9ى ث&ث9ة أص9ناف " الزمن النحوي : " ا�ھتمام بـ تمّ 

ماض9ي جھ9ات، أزمن9ة نحوي9ة، فال ةمن اFزمنة، ولكنھ9ا تتف9رع عن9د اعتب9ار الجھ9ة إل9ى ع9د

.والحال جھات، والمستقبل جھات، وكل زمن له د��ته الخاصة
)2(

  

وي9دعى ف9ي : الماض9ي المطل9ق أو البس9يط أو الع9ادي: وتتمثل جھات الزمن الماضي في   

ويقابل999ه ف999ي الفرنس999ية : والماض999ي القري999ب م999ن الحاض999ر ،)Passé simple(الفرنس999ية 

)Passé composé(ويقابل9ه : ، والماضي البعيد أو المتقط9ع، والماضي المتصل بالحاضر

: التج9ددي –التع9ودي  –والماضي ا�س9تمراري  ،)Plus – que - parfait(في الفرنسية 

والماض99ي ا�س99تقبالي أو الماض99ي ف99ي المس99تقبل،  ،)L'imparfait(ويقابل99ه ف99ي الفرنس99ية 

  .والماضي الشروعي، والماضي المقاربي

لح9ال الع9ادي أو البس9يط، والح9ال المس9تمر و المتج9دد ا: وتتمثل جھات زمن الح9ال ف9ي    

  .والتعودي، والحال الحكائي، أو الحال في الماضي

المس99تقبل الع99ادي أو البس99يط، والمس99تقبل البعي99د أو : وتتمث99ل جھ99ات زم99ن المس99تقبل ف99ي    

.والمستقبل ا�ستمراري، والمستقبل المقاربي ،القريب، والمستقبل في الماضي
)3(

  

ر الزم99ان م99ن العناص99ر اFساس99ية الت99ي تش99كل العم99ل اFدب99ي ويمك99ن أن يق99ارب ويعتب99   

  :يلي مقاربات عديدة تبعا لتعدديته وتوزعه في النص أو خارجه كما

  :ين التاليينويضم العنصر: زمن خارج نصي -أ

وي9رتبط بالش9اعر، ويح9دد ھ9ذا المس9توى الزمن9ي وض9عية ال9نص بالنس9بة  :زمن الكتابة -1

ربط9ه بحي9اة الش9اعر الخاص9ة ف9ي  اي كتب فيھا، وھذا الزمن قد يفي9د الق9ارئ إذللمرحلة الت

  .فھم النص وإضاءة بعض عتماته، وھو زمن سمته التوتر والقلق

                                                 
)1(

لمحمد العيد، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن " أين لي1ي " ينظر، عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة   
 .12، 11 :، ص1992 د ط ، عكنون، الجزائر،

)2(
ينظر، عبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجھاته، دراسات في النحو العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة   

 .74:، ص1994، ، د ط المركزية، بن عكنون، الجزائر
)3(

 .82-59 :، صالمرجع نفسهينظر،   
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ويرتبط بالقارئ، حيث يحدد الفترة التي يقرأ فيھا النص، وھ9ي فت9رة ق9د  :زمن القراءة -2

، ولعل زمن القراءة الحالي9ة يختل9ف تمتد في أزمنة متعددة ومن سماتھا اFساسية السيرورة

  .جذريا عن زمن القراءة الماضوية

  :لييزمن داخلي أو الزمن التخي -ب

وھ99و زم99ن يت99وزع عب99ر فض99اءات ال99نص ويتجس99د بالكتاب99ة، ول99يس م99ن الض99روري أن    

ل، فق99د يؤس99س عل99ى ا�خ99ت&ف والتنوي99ع ب99ين اFزمن99ة، وق99د يلع99ب ي99يتماث99ل م99ع زم99ن التخي

فغالبا ما ينشد الشاعر إلى زمن نحوي مع9ين بش9كل .اثل تبعا لحالته النفسيةالمبدع على التم

ط99اغ عل99ى ال99نص، يك99ون ع99ادة ولي99د الحال99ة النفس99ية للش99اعر ال99ذي اخت99ار نقط99ة ا�نط99&ق 

والبداية من ھذا الزمن، وبذلك فإن ال9زمن يمت9د عل9ى خ9ط مس9تقيم وف9ي اتج9اه واح9د وعب9ر 

زمني لقاعدة جمالية تس9ھم ف9ي تش9كيل ش9عرية ال9نص، إيقاع منسجم، ويخضع ھذا التناغم ال

.وتركيب أجزائه
)1(

   

للش99اعر إب99راھيم ن99اجي، يج99د تنوع99ا ف99ي اس99تخدام " س99اعة الت99ذكار " والمتتب99ع لقص99يدة    

  .اFزمنة النحوية، ولكل زمن منھا د��ت معينة

ي البي9ت وذل9ك ف9" ص9يغة اFم9ر " " إب9راھيم ن9اجي " ف الش9اعر ففي أول القصيدة، وظّ  -

وبع99د ق99راءة ھ99ذه اFبي99ات يج99د الق99ارئ أن الش99اعر يخاط99ب ف99ي  .والراب99ع ،والثال99ث ،الث99اني

وذلك نتيجة الحزن واFسى العميق9ين ف9ي نف9س الش9اعر، ويظھ9ر " أحمد شوقي " المرحوم 

ف9زمن اFم9ر ھن9ا ھ9و زم9ن . ھت9فاطل9ع، أف9ق، اق9م، أف9ض، : ذلك من خ&ل اFفعال التالي9ة

  .على المعاناة النفسية للشاعر لّ اب الذي يدطالخ

وذلك في العدي9د م9ن مواض9ع " صيغة الماضي " " إبراھيم ناجي " كما استعمل الشاعر  -

دع99ا، : القص99يدة، حي99ث ت99وزع عب99ر أنح99اء ال99نص، ويظھ99ر ذل99ك م99ن خ99&ل اFفع99ال التالي99ة

مض99ى، ش99اء، م99د، جمع99ت، منح99ت، ذھب99ت، كش99فت، ج99ال، رأي99ت، ص99نع، حال99ت، خل99ى، 

ى، ع99ت، ح99اكى، ش99تّ ي99ت، رثي99تھم، أقم99ت، س99قيت، غن99ت، ص99دحت، وقّ ى، ولّ وجم99ت، تھ99او

، ق9ال، اّتھم9تستبيح، أھ9ين، خرج9وا، اس9تطعت، م9ددت، مازل9ت، انظمت، كنت، أرسلت، 

                                                 
)1(

 .159 - 157:النص الشعري، صآيت أوشان، السياق وي ينظر، عل  
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ومن خ&ل تتبع ھذه اFفعال التي جاءت في زم9ن الماض9ي، .ناجى، طاف، جلوت، رسمت

  ."الوصف والسرد " يدرك القارئ أنھا جاءت م&ئمة لغرض 

ويظھ9ر ذل9ك م9ن " اس9تخدم ص9يغة الحاض9ر " إبراھيم ناجي " با6ضافة إلى أن الشاعر  -

يھت99ف، أنس99ى، تش9كو، أرى، يك99ن، تط99وف، يق9ذف، يط99وف، ت99دعو، : خ9&ل اFفع99ال التالي9ة

 .، ي9روح، يبع9ث، ي9رى، يح9سّ تجعل، تبك9ي، تض9ن، ت9رى، تبع9ث، يش9ھدوا، يعھ9دوا، ي9دبّ 

ب9ين أنح99اء ال9نص، وأغل99ب ھ9ذه اFفع99ال تنس9جم م99ع الحاض99ر ق9د ت99وزع  نمزوب9ذلك ف99إن ال9

  . الحركة، كما أن معظمھا جاء لغرض ا6ثبات والتوكيد

ينش9د إل9ى ال9زمن الماض9ي Fن9ه ھ9و ال9ذي " إبراھيم ن9اجي " الشاعر و على العموم فإنّ     

وھ9ذا  .يناسب موقف التذكر، لذلك ھيمن ھذا الزمن على القصيدة مقارنة باFزمنة اFخرى

: ة ال99نص ـ99ـأزمن" وبص9فة عام99ة ف9إن .من يس99ھم بعم9ق ف99ي بن9اء ال99نص وتش9كيل إيقاع99هال9ز

  .تلعب دورا في تأويل القصيدة من طرف القارئ

و من خ&ل البحث ع9ن وس9ائل ا�نس9جام ف9ي النص9وص، فإّن9ه ي9تم إدراك الكيفي9ة الت9ي 

التي ت9ربط أج9زاءه يتماسك بھا النّص ليتميز عّما ليس نّصا، ثم مسألة النصّية، و الع&قات 

.فعلم النّص ھو نظرية و تطبيق لھذه المبادئ النصّية الموجودة في بنية النصّ . 
)1(

    

 

 

�� ا�
	� ا�����  � 

 ه يمكن اس9تخ&ص م9اـــفي ھذا الفصل، فإنّ " ا�نسجام " من خ&ل التطرق إلى معيار 

  :يلي

  .احية الد�ليةبالبنية الداخلية للنص، وذلك من الن" ا�نسجام " يھتم  -

و ا�نس99جام، : لق99د أطل99ق عل99ى ھ99ذا المعي99ار النص99ي العدي99د م99ن التس99ميات، وم99ن أھمھ99ا -

  .التجانس والتماسك الد�لي،و الترابط الفكري،و الحبك، و التقارن،  والتماسك النصي،

  :في النصوص بفضل العديد من الوسائل، ومن أھمھا" ا�نسجام " يتحقق  -

  .السياق وخصائصه •

                                                 
)1(

 .38، 36: ينظر، فرحان بدري الحربي، اLسلوبية في النقد العربي الحديث، ص  
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  .أويلالت •

  .موضوع الخطاب •

  .التغريض •

  ).المعرفة بالعالم(المعرفة الخلفية  •

  .رؤية العالم •

  .المستوى الب&غي •

  :ومن أھمھا: الع&قات الد�لية •

  .التفصيل/ ا6جمال *      

  الخصوص/ العموم *      

  :أزمنة النص •

  .بالمستوى الد�لي، والتداولي، والب&غي" ا�نسجام " يتعلق  -

تتطل9ب ارتباط9ه بالعدي9د م9ن العل9وم، والمع9ارف اFخ9رى، وم9ن " ا�نسجام " إن دراسة  -

و النقد ومناھجه الحديث9ة، والتحليل السيميائي،  والتحليل اFسلوبي، وتحليل الخطاب،: بينھا

  .الذكاء ا�صطناعي، وغيرھا من العلوم والمعارفو علم النفس المعرفي، 

  .Fن ا�تساق يعد طريقا موص& ل&نسجام ل&نسجام ع&قة وطيدة با�تساق، وذلك -

"   للشاعر" ساعة التذكار " الحكم على قصيدة  ، تمّ "ا�نسجام " خ&ل تنوع وسائل  نم -

  .بأنھا منسجمة" إبراھيم ناجي

ب999اخت&ف طبيع999ة ال999نص، أي ب999ين النص999وص الس999ردية " ا�نس999جام " تختل999ف وس999ائل  -

  .والشعرية
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  المدخــــل

  :د ــــالتمھي

I –  مفھوم النص و لسانيات النص :  

 : مفھوم النص   -1

 النص في المعجم  - أ

 النص في ا�صط�ح  - ب

 : مفھوم لسانيات النص  -2

II-  الفرق بين لسانيات النص و لسانيات الجملة  

III-  أھم المصطلحات الواردة في لسانيات النص  

IV-  أشھر أع�م لسانيات النص  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : د ــــالتمھي
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مع العديد من ) Linguistique de texte(يتعامل الباحث في ميدان لسانيات النص 

و . ، و ال.تلفظ ، و الخط.اب ، و ال.نص الجمل.ة ، و الملف.وظ: المصطلحات و المفاھيم مثل 

  .تتمثل أھم ھذه المصطلحات في الجملة و النص

و ب.ذلك . ي الوح.دة الكب.رى للتحلي.ل و لقد سادت في القديم نظرة مفادھا أن الجملة ھ.

كعل.م : أصبح ھذا المصطلح أساسا متينا تستند عليه الدراسات اللسانية في مج.ا�ت عدي.دة 

و ا:صوات ، و غيرھا ، لكن بمرور الزمن لوحظ أن ھناك وحدة أكبر  ،النحو ، و الد�لة

" : ي.ل ، و ھ.يتس.تعمل ف.ي التحل ) Linguistique de la phrase(م.ن لس.انيات الجمل.ة 

  . " لسانيات النص

          "عل...م لغ...ة ال...نص"أو  " لس...انيات ال...نص " و م...ن ث...م ظھ...ر عل...م جدي...د يع...رف ب...ـ 

  . )Grammaire de texte( "نحو النص"أو 

و م..ن ھن..ا ك..ان لزام..ا أن يع..رف البح..ث مفھ..وم ال..نص ، و لس..انيات ال..نص ، و ذل..ك 

أھ..م المص..طلحات  ذك.ربا=ض.افة إل..ى  =ب.راز أھ..م الف.روق بين..ه  و ب.ين لس..انيات الجمل..ة ،

  .الواردة في ھذا العلم ، وأشھر أع�مه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I-  ات النصـــوم النص و لسانيــــمفھ:     
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و       شير إلى مفھوم النص أأن  يقيل الحديث عن مفھوم لسانيات النص، يجدر ب  

ن ب.الرغم م.ن ذل.ك  ذلك :ن.ه الوح.دة ا:س.اس للتحلي.ل ف.ي الدراس.ات اللس.انية النص.ية ، لك.

إل.ى ذك.ر التعري.ف المعجم.ي  يو ھذا م.ا أدى ب.. فالنص يعد مبحثا صعبا من ناحية تعريفه

للعدي..د م..ن العلم..اء ، و الت..ي لھ..ا ع�ق..ة وطي..دة  ا�ص..ط�حيةلل.نص ، و بع..ض التعريف..ات 

  .بلسانيات النص

 :وم النص ــــمفھ .1

  : النص في المعجم  - أ

) ص/ص/ن(أن الم..ادة المعجمي..ة ) ھ..ـ 711ت (ورد ف..ي لس..ان الع..رب �ب..ن منظ..ور 

: فيق.ول " . فع.ل"و ھ.و عل.ى وزن " نصص"و أصله " نصوص"و جمعه "  النصّ " تعني 

  .و كل ما أظھر فقد نصّ . رفعه: اه نصّ الحديث ينصّ  رفعك الشيء ، نصّ :  النصّ «

: ت الظبية جيدھاالحديث إلى ف�ن أي رفعه ، و كذلك نصصته إليه، و نصّ  نصّ : يقال 

المت.اع  ن.صّ ... ووضع على المنصة أي عل.ى غاي.ة الفض.يحة و الش.ھرة و الظھ.ور. عتهرف

رفعھ..ا ف..ي الس..ير و ك..ذلك : اھا نّص..الداب..ة ينّص.. و ن..صّ  ،جع..ل بعض..ه عل..ى بع..ض: انّص..

نصص..ت الش..يء : الس..ير الش..ديد و الح..ث، و لھ..ذا قي..ل : و النص..يص  و ال..نصّ ... الناق..ة

  .ة العروسرفعته، و منه منصّ 

 ن.صّ ... أقص.ى الش.يء و غايت.ه، ث.م س.مي ب.ه ض.رب م.ن الس.ير س.ريع و أصل ال.نصّ 

»... الرجل نصا إذا سأله عن شيء حتى يستقصي ما عنده، ونص كل شيء منتھاه
)1(

.  

يعن..ي الرف..ع بنوع..ه الحس..ي و  ج..د أن ال..نصّ أو م..ن خ..�ل تتب..ع ھ..ذه الم..ادة المعجمي..ة ، 

  .ھارغايته، و ا�ستقصاء و ا=ظ ودي ، و أقصى الشيء يالتجر

  

  

  

�حــا�صطالنص في  - ب  :  

                                                 
)1(

: ، مج )ص/ص/ن(يوسف خياط ، دراسات لسان العرب، بيروت، د ط ، د  ت ، مادة : ابن منظور، لسان العرب المحيط ، إعداد و تصنيف   

 . 648: ،ص3
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وكل تعري.ف . توجد تعريفات عديدة للنص في التراث اللساني، بحيث � يمكن حصرھا

. و الخلفي.ات المعرفي.ة الت.ي ينطل.ق منھ.ا ،و المنطلقات النظرية ،يعكس وجھة نظر صاحبه

  .لذلك سوف أقوم بذكر بعض ھذه التعريفات مع شرح موجز لھا

ھ..و الخط..اب المكت..وب أو الش..فوي ال..ذي م..ن خ�ل..ه  ال..نصّ  إنّ « : يق..ول س..عيد يقط..ين 

لذلك ف.إن فع.ل أو . تب أو متكلماھو الخطاب ف� بد من ك النصّ  وبما أنّ . نتمكن من قراءته

ومن خ�ل ال.نص نتع.رف . عملية ا=نتاج ھي التي يمكن اعتبارھا الجانب الثالث أي السرد

» ره عملية إنتاجيةعلى الصفة باعتبارھا موضوعه و السرد باعتبا
 )1(

.  

س.عيد يقط.ين ق.د اھ.تم بن.وع خ.اص م.ن النص.وص  �ح.ظ أنّ ومن خ�ل ھ.ذا التعري.ف أ

ف.النص  ،وھو � يفرق بين النص و الخط.اب. "النص السردي" أو  "النص الروائي" وھو 

  .عنده خطاب مكتوب أو شفوي

الم ض.خم متش.عب ع. « : أما بالنسبة لعبد الملك مرتاض، فإنه يعرف النص ا:دبي بأن.ه

فھ.و � يرافق.ه إ� ف.ي لحظ.ة . متشابك ومعقد، ورسالة مبدعة تنتھي لدى الفراغ من تدبيج.ه

»المخاض، أو لحظة الصفر كما يطلق عليھا رو�ن بارت 
 )2(

.  

، وب..ذلك "ع..الم ال..نص" ج..د مص..طلح ي هبعض الكت..ب  اللس..انية النص..ية، فإن..ل..تأم..ل المو

خ..�ل تعريف..ه لل..نص م..ن " ع..الم" مص..طلح يك..ون عب..د المل..ك مرت..اض ق..د أحس..ن وض..ع 

  .ا:دبي

م...ن : أي "    Propositions" ويت...ألف ع...الم ال...نص م...ن مجموع...ة م...ن القض...ايا « 

 » ع�مات بين مختلف المفاھيم
)3(

.  

  

انط�ق.ا م.ن تحدي.ده لمفھ.وم الخط.اب  ف ال.نصّ فقد ع.رّ ) Jakobson" (سونبجاك" أما 

تغل.ب في.ه الوظيف.ة الش.عرية للك.�م، وھ.و م.ا  ن.ص « :فالخطاب ا:دبي عنده بمثابة. دبيا:

»يقضي حتما إلى تحديد ماھية ا:سلوب بكونه الوظيفة المركزية المنظمة
 )1(

.  

                                                 
)1(

 .42: ، ص1997، المركز الثقافي العربي،د ط، )الزمن، السرد ، التبئير ( ئي سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروا 
)2(

 .42: ، ص1983عبد الملك مرتاض، النص ا9دبي من أين ؟ وإلى أين؟، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،د ط ،  
)3(

ديبوجراند وولفجانج دريسلر، الھيئة المصرية العامة إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد، مدخل إلى علم  لغة النص تطبيقات لنظرية روبرت  
 .13: ، ص1999، 2:للكتاب، ط 
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ز عل.ى الوظيف.ة الش.عرية رّك. ق.د للخط.اب ا:دب.ي، أج.د أن.ه" س.ون بجاك" ومن تعريف 

: ث..لباعتبارھ..ا الوظيف..ة ا:س..اس ف..ي الخط..اب ا:دب..ي، مقارن..ة بوظ..ائف اللغ..ة ا:خ..رى م

نتباھي.ة، والوظيف.ة ا=فھامي.ة والوظيف.ة الوظيفة التعبيرية، والوظيفة ا�والوظيفة المرجعية، 

)2( ومن ھنا يعد جاكبسون النص خطابا تركب في ذاته ولذاته. ما وراء لغوية
 .  

أن ال.نص أكث.ر م.ن مج.رد خط.اب أو  «) Julia Kristiva" (جولي.ا كريس.تيفا" وترى 

د م.ن الممارس.ات الس.يميولوجية الت.ي يعت.د بھ.ا عل.ى أس.اس أنھ.ا قول؛ إذ إنه موضوع لعدي.

ف..ي  ل�نحص..ارظ..اھرة عب..ر لغوي..ة، بمعن..ى أنھ..ا مكون..ة بفض..ل اللغ..ة، لكنھ..ا غي..ر قابل..ة 

، يعي.د توزي.ع نظ.ام اللغ.ة بكش.ف "جھ.از عب.ر لغ.وي" مقو�تھا، وبھذه الطريقة فإن ال.نص 

مباش..رة، تربطھ..ا بأنم..اط مختلف..ة م..ن الع�ق..ة ب..ين الكلم..ات التواص..لية، مش..يرا إل..ى بيان..ات 

»ا:قوال السابقة و المتزامنة معھا، و النص نتيجة لذلك إنما ھو عملية إنتاجية
 )3(

.  

باللس.ان  تهقد حددت مفھوم النص انط�قا من ع�ق" جوليا كريستيفا" رى أن أومن ھنا 

ئ ف.ي ال.نص نصوص متبادلة أو متناصة، إذ يجد القار –أيضا  –ثم ھو . الذي يحصل فيه

  .الواحد ملفوظات مأخوذة من نصوص عديدة غير النص ا:صلي

ث..م اعتب..ر ال..نص نس..جا م..ن  «: الق..ول اOت..ي  ف..يال..نص نس..يجا، كم..ا  وھن..اك م..ن ع..دّ 

ة في ھذا النقل، فإذا كان النسج المادي يتكون من الس.دى و نبيّ لالكلمات، وإن كانت الع�قة 

 »ات المجموعة بالكتابةـــالحروف و الكلم فإن النص يتكون من... اللحمة و المنوال
)4(

 .  

                                                                                                                                                     
)1(

 نور الدين السد، ا9سلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري و السردي، دار ھومة، الجزائر ، د ط ، 

 .11/ 2:د ت ، 
)2(

 .ن:  ينظر  المرجع نفسه، ص 
)3(

 Mغة الخطاب وعلم النص، ص صMتجاھات، مؤسسة المختار،  296:ح فضل، بRعن سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم و ا Mنق
 . 102: ، ص  2004،  1:القاھرة، ط 

)4(
 .16: ، ص 1999، 1:محمد مفتاح، المفاھيم معالم نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، ط  
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  :ات النص ـــمفھوم لساني -2

ل..ك واض..حا ف..ي كثي..ر م..ن ذ تع..د لس..انيات ال..نص فرع..ا جدي..دا ف..ي عل..وم اللس..ان، ويب..دو

ذي يط.رح والس.ؤال ال.. المفاھيم و المصطلحات الموج.ودة ف.ي العدي.دة م.ن كت.ب اللس.انيات

  ما أشھر مفاھيم ھذا العلم ؟: نفسه

نح..و ال..نص  «: يع..رف س..عيد حس..ن بحي..ري لس..انيات ال..نص أو نح..و ال..نص، فيق..ول  -أ

م.ن قب.ل، ويلج.أ ف.ي  ا�عتب.اريراعي ف.ي وص.فه وتحلي�ت.ه عناص.ر أخ.رى ل.م توض.ع ف.ي 

تفس...يراته إل...ى قواع...د د�لي...ة ومنطقي...ة إل...ى ج...وار القواع...د التركيبي...ة، ويح...اول أن يق...دم 

وبعب..ارة م..وجزة ق..د ح..ددت لل..نص . ترابطھ..اص..ياغات كلي..ة دقيق..ة لSبني..ة النص..ية وقواع..د 

»حد الجملة التزممھام بعينھا � يمكن أن ينجزھا بدقة إذا 
 )1(

.  

عل.م ل.ه قواع.ده الخاص.ة ب.ه، : ھي " لسانيات النص" والمتتبع لھذا التعريف يستنتج أن 

  .و التي تسھم في تشكيل النص، وذلك باعتباره الوحدة الكبرى للتحليل

" ذا الباح..ث يوض..ح لن..ا أن..واع الظ..واھر التركيبي..ة الموج..ودة ف..ي ھ..أن ج..د أوبع..د ذل..ك 

لق.د عن.ي عل.م اللغ.ة النص.ي ف.ي دراس.ته نح.و ال.نص بظ.واھر  « :فيق.ول " لسانيات ال.نص 

ع�قات التماسك النحوي النص.ي، وأبني.ة التط.ابق و التقاب.ل، : تركيبية نصية مختلفة، منھا 

وحا�ت الحذف، والجمل المفسرة، والتحوي.ل  و التراكيب المحورية، و التراكيب المجتزأة،

إلى الضمير، والتنويعات التركيبية وتوزيعاتھا في نصوص فردية، وغيرھ.ا م.ن الظ.واھر، 

»والتي � يمكن تفسيرھا تفسيرا كام� دقيقا إ� من خ�ل وحدة النص الكلية
 )2(

.   

يبية التي تس.ھم ف.ي تھتم بالعديد من الظواھر الترك" لسانيات النص" درك أن أومن ھنا 

س..عيد حس..ن " وبالت..الي ف..إن ھ..دف لس..انيات ال..نص م..ن خ..�ل منظ..ور . تماس..ك النص..وص

ھو وص.ف كيفي.ة تماس.ك النص.وص وتأديتھ.ا أغراض.ا معين.ة ف.ي مقام.ات تبليغي.ة " بحيري

  .محددة

م.دخل إل.ى " لكت.اب  ت.هلنحو النص للباح.ث نفس.ه م.ن خ.�ل ترجم اجد تعريفا آخرأكما 

 عذلك الف.ر «: فيقول  ،"زتسيس�ف واورزنياك" للمؤلف " بناء النص علم النص مشك�ت

                                                 
)1(

 .119:، علم لغة النص، ص سعيد حسن بحيري  
)2(

 .ن: المرجع نفسه، ص 
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من قواعد النص التي ل.م تق.م بع.د، وھ.و ال.ذي يص.ف وس.ائل التعبي.ر المس.ؤولة ع.ن عملي.ة 

تش..كيل ال..نص، وخ�ف..ا لد�ل..ة ال..نص وبراجماتي..ة ال..نص يقتص..ر مج..ال نح..و ال..نص عل..ى 

»الوسائل اللغوية المتحققة نصيا والع�قات بينھا 
)1(

.  

أن لس.انيات ال.نص ھ.ي عل.م ح.ديث النش.أة بالمقارن.ة م.ع ب.اقي : ستشف من التعريف أو

وبالتالي فھو يشمل مجموعة من المصلحات و المفاھيم و الع�قات . العلوم اللغوية ا:خرى

  .التي تتعلق بالنص

لسانيات النصوص أو نحو النصوص تدرس النص  «أما ا:زھر الزناد فيرى أن  –ب 

ويك.ون ذل.ك   "ن.ص"ھو بنية مجردة تتولد بھا جميع ما نسمعه ونطلق عليه لف.ظ  من حيث 

رص..د العناص..ر الق..ارة ف..ي جمي..ع النص..وص المنج..زة، مھم..ا كان..ت مقاماتھ..ا وتواريخھ..ا ب

ومضامينھا؛ وھي في ھذا تتقاطع في موض.وعھا م.ع جمي.ع العل.وم المتعلق.ة بدراس.ة ال.نص 

ا في م.ا تقيم.ه، ف.� تھ.تم بالمض.مون وإنم.ا تبح.ث وتجمعھا، فتتجاوزھا :نھا أقصاھا تجريد

»في ما يكون به الملفوظ نص
)2(

.  

فلس..انيات . ويتض..ح م..ن مفھ..وم ا:زھ..ر الزن..اد لل..نص أن..ه يع..ده الوح..دة الكب..رى للتحلي..ل

الجم.ل التركيبي.ة، : تنظر في الروابط المختلفة بين جمل النص، مث.ل  هالنص حسب منظور

مرات وغيرھ..ا؛ وھ..ي ف..ي ھ..ذه الس..مة تلتق..ي بلس..انيات والزماني..ة، وم..ا ك..ان منھ..ا بالمض..

.الجملة
)3(

  

البني.ة النص.ية المت.وفرة  «ز ا:زھر الزناد في حديث.ه ع.ن لس.انيات ال.نص عل.ى كما ركّ 

الجمل..ة ف..ي بني..ة  ووينظ..ر نح... ف..ي ال..نص ال..ذي يك..ون دون الجمل..ة ويس..اويھا ويتجاوزھ..ا

تحت نحو الجملة ونح.و النص.وص وبين ما يدخل تحت الجملة و النص، وما يدخل . الجملة

.»تداخل وتعاظل با�ستتباع
)4(

  

  .وبذلك يكون ا:زھر الزناد قد ميز بين نحو الجملة ونحو النص

فيم.ا  –علم اللغة النص.ي  « :جد صبحي إبراھيم الفقي يعرف علم لغة النص بقوله أو -جـ 

ي.دة أھمھ.ا الت.رابط انب عدوھو ذلك الفرع من فروع علم اللغة، الذي يھتم بدراسة ج -نرى
                                                 

)1(
 .60: ، ص  2003، 1: سعيد حسن بحيري ، مؤسسة المختار ، القاھرة ، ط : زتسيسف واورزنياك، مدخل إلى علم النص مشكت بناء النص، تر  

)2(
 .18: ، ص1993،  1: ، ط ا9زھر الزناد، نسيج النص بحث فيما يكون الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي   

)3(
 .ن: المرجع نفسه ، ص   

)4(
 .19: المرجع نفسه ، ص   
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وأنواعھ.ا، و الس.ياق "  Reference" أو التماسك ووسائله، وأنواعه، وا=حال.ة المرجعي.ة 

، ودور المشاركين ف.ي ال.نص المنط.وق و المكت.وب عل.ى " Textual context" النصي 

 »حد سواء 
)1(

.  

ائل التماسك وس: ستنتج من ھذا المفھوم أن لسانيات النص تھتم بعدة قضايا لسانية، نحو أو

النص..ي، وا=حال..ة المرجعي...ة، والس..ياق النص..ي، ودور المرس...ل و المس..تقبل ف..ي ال...نص 

  .المنطوق أو المكتوب

II- رق بين لسانيات النص و لسانيات الجملة ــالف:  

ل.ك :ن الباح.ث يج.د نفس.ه أم.ام ذإن البحث في ميدان لسانيات النص ليس ب.ا:مر الھ.ين، و

س لسانيات ال.نص، وكث.رة را يدل على تعدد مداذوھ. يمكم ھائل من المصطلحات و المفاھ

ا يبق.ى البح.ث ف.ي موض.وعات ھ.ذا ذلكن بالرغم من ھ. ا المجالذوا�تجاھات في ھ اOراء

و المتتب.ع للكت.ب الت.ي ألف.ت ف.ي نط.اق . حتاج إلى خبرة في التعامل معهيالعلم مھما جدا، و

ب.ين لس.انيات ال.نص و لس.انيات لسانيات النص، يجد أنھا ترصد لن.ا مجموع.ة م.ن الف.روق 

: ذه ا�خت�فات ما يليومن أھم ھ. الجملة
)2(

.  

في حين يعد النص نظاما واقعي.ا، تك.ون  ،)النحو( تنتمي الجملة إلى نظام افتراضي  -1

من خ�ل عمليات اتخاذ القرارات وا�نتخابات م.ن ب.ين مختل.ف خي.ارات ا:نظم.ة 

  .ا�فتراضية

ف.ي ) علم اللغ.ة( من نظام معرفي وحيد ) علم القواعد( تتحدد الجملة بمعيار أحادي  -2

 .حين تتحدد نصية النص بمعايير عدة من مختلف ا:نظمة المعرفية

ق علي.ه مع..ايير ب.تك.ون الجمل.ة قواعدي.ة أو � تك.ون جمل.ة البت..ة، أم.ا ال.نص ف.� تنط -3

 .النصية بمثل ھذه الحدة

وق.ف وق.وع ال.نص بوج.ه يتأثر النص با:عراف ا�جتماعي.ة و العوام.ل النفس.ية وبم -4

م.ث� يمك..ن إطال..ة الجمل..ة  ،خ.اص، ف..ي ح..ين يض..عف ت.أثر الجمل..ة بھ..ذه الم..ؤثرات

بوصفھا نظاما افتراضيا بدون حد، في ح.ين يف.رض الموق.ف قي.ودا بالغ.ة ا:ھمي.ة 

 .على النص وشكل إخراجه
                                                 

)1(
 .36/  1، 2001د ط ،، دار قباء، القـــاھرة، )دراسة تطبيقية على السور المكية( صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق   

)2(
 . 10،11: إلى علم لغة النص، ص  إلھام أبو غزالة ، علي خليل حمد، مدخل  
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يس..تند اس..تغ�ل الجم..ل إل..ى المعرف..ة القواعدي..ة التابع..ة لنظ..ام افتراض..ي، ل..ه ص..فة  -5

 .ية، أما استغ�ل النص فيستند إلى معرفة خبرات بوقائع فعلية خاصةالعموم

يعد النص حدثا يقصد به شخص إلى توجيه المس.تقبل ص.وب بن.اء ع�ق.ات متنوع.ة  -6

وذل.ك . � تقتصر على الع�ق.ات القواعدي.ة وك.ذلك إل.ى الت.أثير ف.ي مواق.ف بش.رية

�ق.ات القواعدي.ة بمع.زل خ�فا للجملة التي � تمثل حدثا وإنم.ا تس.تعمل =ب.راز الع

 .عن النص

(*)تتخ..ذ الجمل..ة ش..كلھا المع..ين وفق..ا لب..ارامترات   -7
مح..ددة الق..يم ف..ي نظ..ام افتراض..ي  

في حين تتشكل بنية ال.نص بحس.ب ض.وابط المش.اركين و المس.تقبلين عل.ى . معلوم

 .حد سواء

 ولق..د كان..ت ھن..اك آراء ل..بعض الب..احثين ف..ي معرف..ة الف..رق ب..ين لس..انيات ال..نص ولس..انيات

  : بينھمالجملة، ومن 

غي.ر قلي.ل م.ن ) اكّم.(الذي يرى أن نحو الجمل.ة يش.كل ج.زءا ) Van Dijk(فندايك  -أ 

نح..و ال..نص، وتع..د أھ..م مھم..ة لنح..و ال..نص ھ..ي ص..ياغة قواع..د تمكنن..ا م..ن حص..ر 

  .النصوص النحوية في لغة ما بوضوح

لنص، لك الع�قة الموجودة بين الجملة و اتوقد حاول أن يناقش ) : Petofi(بتوفي  -ب 

ليص..ل م..ن خ�لھ..ا إل..ى نتيج..ة تتمث..ل ف..ي ك..ون الجمل..ة ليس..ت كافي..ة لك..ل مس..ائل 

طلق الوصف في الحكم على وحدة الجملة من نالوصف اللغوي، حيث �بد من أن ي

وض..عھا ف..ي إط..ار وح..دة كب..رى ف..ي ال..نص؛ وم..ن ث..م ق..ام بتط..وير ط..رق الوص..ف 

 .يديالنحوية الخاصة بالنص من خ�ل تحوير النحو التحويلي التول

أن الجمل..ة ف..ي ) Beaugrande(وبوجران..د ) Dressler(وي..رى العالم..ان دريس..لر  -ج 

�يمك..ن أن تق..رر بتحدي..د الد�ل..ة الحقيقي..ة لك..ل جمل..ة  ال..نص ذات د�ل..ة جزئي..ة، و 

داخل ما يسمى بكلية النص، إذ ينظر إلى النص مھما صغر حجم.ه عل.ى أن.ه وح.دة 

 .كلية مترابطة ا:جزاء

                                                 
(*)

 .معيار نحوي: بارامتر ، وتعني : بارامترات مفردھا  
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ن أن الجمل..ة ف..ي ال..نص � تفھ..م ف..ي ح..د ذاتھ..ا فحس..ب ب..يّ  ) :Weinrich(ف..اينريش  -د 

ن أن الجملة ليس.ت وح.دھا التركي.ب يوإنما تسھم الجمل ا:خرى في فھمھا، وھذا يب

ه المعنى، وإنما نحدد المعنى أساسا من خ�ل النص الكلي الذي تتضام بالذي نحدد 

)1(ه وتت..آزرؤأج..زا
س..مات وبن..اء عل..ى م..ا س..بق يمك..ن تحدي..د ال..نص م..ن خ..�ل . 

وأس....لوبية � تظھرھ....ا   - محوري....ة – اتص....الية وتداولي....ة، ود�لي....ة) ع�م....ات(

)2(الجملة
. 

III-  أھم المصطلحات الواردة في لسانيات النص:  

علما حديث النشأة بالمقارن.ة م.ع ب.اقي العل.وم اللغوي.ة ا:خ.رى، " لسانيات النص " تعد 

زت ال.درس اللس.اني مّي. وبالتالي فإن ھ.ذا العل.م ق.د أف.رز العدي.د م.ن المص.طلحات الت.ي

  .النصي

  :ومن أھم ھذه المصطلحات 

  ) Textualité: (ة ـــالنصي -1

عل.ى أن ك.ل ن.ص يت.وفر عل.ى خاص.ية كون.ه نص.ا " لس.انيات ال.نص" لق.د اتف.ق علم.اء 

  .، وھذا ما يميزه عما ليس نصا"النصية" يمكن أن يطلق عليھا 

)3(نصا في ملفوظ ما عدّ  مجموع السمات التي إذا ما تحققت: وبالتالي فالنصية ھي 
.  

  

  

رت ب..رو" وللنص..ية مجموع..ة م..ن المع..ايير تتض..ح جلي..ا م..ن خ..�ل أعم..ال الع..المين 

: تمثل في ت، و"انج درسلر جولف" و " ديبوجراند 
)1(

.  

   )Cohésion: ( ا�تساق -أ

بكيفية ربط مكونات النص السطحي، أي ھو الطريقة التي يتم بھ.ا رب.ط ا:فك.ار  ىويعن

  .نص الظاھرةفي بنية ال

                                                 
)1(

 .123 – 120: ينظر ، سعيد حسن بحيري، علم لغة النص ، ص   
)2(

 .124: المرجع نفسه ، ص   
)3(

 .13: ، ص  1991،  1:ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط   
)1(

 .12 – 11: و إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص ، ص  127: ينظر ، سعيد حسن بحيري، علم لغة النص ، ص   
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         التض.امو الس.بك، و ،الت.رابط النح.وي: ويطلق عل.ى ھ.ذا المعي.ار تس.ميات عدي.دة منھ.ا 

  .التناسق و

  )Cohérence( :ا�نسجام -ب

بالوظائف التي تتشكل من خ�لھا مكونات عالم النص، أي ھو الطريقة التي ي.تم  ىويعن

  .بھا ربط ا:فكار داخل النص

و الحب..ك، و،  التماس..ك ال..د�لي: أيض..ا تس..ميات عدي..دة منھ..ا ويطل..ق عل..ى ھ..ذا المعي..ار

  .كريفالترابط الوالتقارن 

  )Intentionalité: (القصدية  -جـ

 ا�تس..اقوھ..ي تعبي..ر ع..ن ھ..دف ال..نص، وفيھ..ا يقص..د من..تج ال..نص ت..وفير عنص..ري 

  .في النص ا�نسجامو

  )Acceptabilité: (المقبولية  -د

ن المنطوق.ات اللغوي.ة تك.ون نص.ا متماس.كا مقب.و� ب.أ وتتعلق بموقف المتلقي ال.ذي يق.رّ 

  .ويطلق على ھذا المعيار مصطلح التقبلية أيضا. لديه

  )Informativité: (ا)خبارية  -ھـ 

  .ة النص، أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدم توقعھاو تتعلق بتحديد جدّ 

  )Situationalité: (الموقفية  –و 

  . و تتعلق بمناسبة النص للموقف

  

  )Intertextualité: (التناص  –ز 

  .لتعبير عن تبعية النص لنصوص أخرى، أو تداخله معھااويختص ب

يعدان من أھم المعايير النصية، حيث إن ك.ل معي.ار  ا�نسجامو  ا�تساقولعل معياري 

  .منھما له أدواته الخاصة به

: ما يلي  ا�تساقومن أھم أدوات 
)1(

.  

  )Anaphore: (حالة ا= -1

                                                 
)1(

 .59- 16: محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص  
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2- � ).Substitution: ( ستبدالا

 ).Ellipse: (الحذف  -3

 ).Connexion: (الوصل  -4

 :ويحتوي على عنصرين ) Cohésion lexical: (المعجمي  ا�تساق -5

  ).Réitération: (التكرير    - أ

 ).Collocation: (التضام  - ب

  :كما أن ل�نسجام مجموعة من ا:دوات، ومن أھمھا 

  )Contexte: (السياق  -1

 )Interprétation: (التأويل  -2

 )Matisation: (التغريض  -3

  .ا�نسجاموغيرھا من أدوات 

الت..ي تع..ين اتص..اف تش..كيلة " المع..ايير التأسيس..ية" ھ..ذه المع..ايير الس..بعة ب..ـ  تس..ميةويمك..ن 

. لغوية ما بصفة النصية
)2(

.  

  

  

  

وم.ن ب.ين ھ.ذه . نص وتقويم.هل.تس.تعمل لتعي.ين نوعي.ة ا"  معايير تنظيمي.ة" ويمكن تعريف 

: ما يأتي المعايير 
)1(

.  

مع تحقيق أكبر مردود وأق.ل  ا�تصاله في لوتنجم جودة النص عن استغ�: الجودة  •

  .بحيث تتوافر سھولة معالجة النص ،جھد

أي ش..دة وق..ع ال..نص وت..أثيره ف..ي المس..تقبل بحي..ث يت..وافر عم..ق المعالج..ة : الفعالي..ة  •

 .وا=سھام القوي في تحقيق ھدف المنتج

                                                 
)2(

 .12: إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص ، ص  
)1(

 .12:علي خليل حمد،  المرجع السابق ، ص  إلھام أبو غزالة، ظر ،ين 
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ضيات الموق.ف م.ع درج.ة انطب.اق مع.ايير النص.ية عل.ى وھي تناسب مقت: الم�ءمة  •

 .النص المدروس

وم..ن ھن..ا يمك..ن التميي..ز ب..ين ع..دة أن..واع م..ن النص..وص ف..ي لس..انيات ال..نص، وم..ن 

:أھمھا
)2(

.  

ل =ثراء الفراغات المعرفية التي تت.ألف مراك.ز ال.تحكم غوتست: النصوص الوصفية  •

  .فيھا من أشياء أو مواقف

لتنظ..يم ا:ح..داث، و الح..وادث ف..ي تركي..ب تت..ابعي  وتس..تغل: النص..وص القصص..ية  •

 .معين

وتستغل في دعم القبول أو التقييم لبعض ا:فكار أو المعتقدات : ة ــالنصوص الجدلي •

 .سلبية/ خاطئة أو إيجابية / بصفتھا صحيحة 

 )Contexte: (السيـــاق  -2

"     ھتم.ام في الدراسات اللغوية الحديثة، حي.ث ك.ان مح.ور ا اھام االسياق عنصر يعدّ 

  .بصفة عامة" علم اللغة" و " لسانيات النص

)3( حديثا" مدرسة فيرث" ومن أھم المدارس التي اھتمت بالسياق 
 .   

والبح.ث في.ه و التنظي.ر ل.ه ك.أداة إجرائي.ة ) Contexte(بالسياق  ا�ھتمام «وبذلك فإن 

 la sémantique(ف...ي ال...درس اللس...اني الح...ديث ھ...و ولي...د عل...م الد�ل...ة اللغ...وي 

linguistique ( وھ..و عل..م ح..ديث النش..أة ف..ي الغ..رب بالمقارن..ة م..ع ب..اقي مس..تويات

» ...الدرس اللساني ا:خرى كا:صوات، والمعجم، و التركيب 
 )1(

.  

  .ھذا المصطلح أھمية عند اللغويين و خاصة في مجال لسانيات النصلومن ھنا أصبح 

ي تحدي.د المعن.ى، إذ يك.اد يتف.ق أداة إجرائية تلع.ب دورا مركزي.ا ف. «ولھذا فالسياق ھو 

 Sens(ومعن.ى س.ياقيا )  Sens de base(معظ.م ال.د�ليين أن للكلم.ة معن.ى قاع.ديا 

                                                 
)2(

 . ن: ينظر، المرجع نفسه، ص  
)3(

 .105/ 1ينظر، صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق،   
)1(

 .15: ، ص 2000،  1: ، ط ءالدار البيضاعلي  آيت أوشان، السياق و النص الشعري من البنية إلى القراءة، مطبعة النجاح الجديدة،   
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contextuelle (معن..ى يح..ث عل..ى معرف..ة لوب..ذلك يظھ..ر أن أي اقت..راب م..ن قض..ية ا

 »السياق
)2(

.  

 "بالسياق من خ.�ل الكت.اب ال.ذي اش.تھر ب.ه اللس.اني " لسانيات النص" ويظھر اھتمام 

  ."ياق سالنص و ال"  ـم بوالموس" فندايك 

لس..انيات ال..نص تتعام..ل م..ع الس..مات العام..ة و الخ..واص الفردي..ة وك..ل أش..كال البني..ة ف

وأن...واع الس...ياقات ومس...تويات اللغ...ة ودرج...ات ال...ربط النح...وي و الت...رابط ال...د�لي  

أھمي.ة وللس.انيات ال.نص . ، والنم.اذج الھيكلي.ة المتنوع.ة النظري.ة و التطبيقي.ة)التماسك(

تنح.و إل.ى " فن.دايك" النصوص وفھمھا وتفسيرھا، فھي حس.ب منظ.ور  إنتاجكبيرة في 

ال.ذي ي.تم في.ه " الس.ياق النفس.ي" اتخاذ إجراءات منظم.ة، ب.دءا بالس.ياق المباش.ر، وھ.و 

)3(إنتاج النص وفھمه وإعادة تكوينه
.  

ق الت.ي عّم.مس.ارا أكث.ر بع.دا ف.ي الدراس.ات التداولي.ة، و" ياقسال" ولقد شھد مصطلح  

ياق اعتم.ادا عل.ى تج..اوز الس.ياق اللغ.وي المح..ض إل.ى الس.." الس..ياق" أص.حابھا مس.ألة 

 ا�جتماعي، و النفسي، والثقافي
)4(

.   

ھن.ا تتجل.ى أھمي.ة . ليس أمرا معطى دفعة واحدة، وإنما يتشكل قو� إثر قول «فالسياق 

 » المفاھيم القائمة في الصيغة المنطقية
)5(

.  

  ) Pragmatique(: التداوليــــة  -3

ومن أھم المصطلحات ا:خرى التي اھتمت بھا لس.انيات ال.نص، ذل.ك المص.طلح ال.ذي 

  ".التداولية" يربط بين المرسل و المستقبل و السياق المحيط، ويتمثل في مصطلح 

دراس..ة التواص..ل اللغ..وي بص..فة خاص..ة، والع�ق..ات ب..ين الجم..ل و :والتداولي..ة ھ..ي 

  :ملت اللغة فيھا، وھي تدرس الجوانب التاليةالسياقات وا:حوال التي استع

كيفية تفسير ا:ق.وال المس.تعملة، أو اعتمادھ.ا عل.ى المعرف.ة ب.العلم ال.واقعي المح.يط  -أ 

  .بالنص

                                                 
)2(

 .ن: ينظر، المرجع نفسه ، ص   
)3(

 .125: ينظر، سعيد حسن بحيري، علم لغة النص ، ص   
)4(

 .16: ينظر ، علي آيت أوشان، السياق و النص الشعري، ص   
)5(

لطيف زيتوني، المنظمة : غفٍوٍ◌س، محمد الشيباني، مرا سيف الدين د: آن روبول، جاك موشMر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر  
 .77: ، ص 2003، 1:العربية للترجمة، بيروت ، لبنان ، ط
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 .كيفية فھم المتحدثين لSحداث الك�مية -ب 

 .كيفية تأثر تركيب الجمل بالع�قة بين المتحدث و السامع -ج 

ه، وھ...و مص...طلح التواص...ل وھ...ذا المص...طلح ي...ؤدي إل...ى مص...طلح آخ...ر متص...ل ب...

)Communication( وھ..و تب..ادل ا:فكار،والمعلوم..ات أو غيرھ..ا ب..ين شخص..ين أو ،

.أكثر
)1(

  

: بع لتطور البحث التداولي، يجد أن تداولية اللسانيين ترجع إلى التداوليات التالي.ةوالمتت

)2(
  

  .مية�تداولية ا:فعال الك -أ 

 .ةــالتداولية ا=شاري -ب 

 .ةــالتداولية الحجاجي -ج 

 .ةـــالتداولية الوظيفي -د 

عن.دما ألق.ى ) John Austin" (جون أوستين" ولقد ارتبطت نشأة التداولية بالفيلسوف 

". محاض...رات ولي...ام ج...ايمس" ض...من برن...امج " ھارف...ارد" محاض...رته ف...ي جامع...ة 

ال.ذي أع.اد تن.اول ) John Searle" (ج.ون س.يرل" با�ضافة إلى الفيلسوف ا:مريكي 

  .عض ا:مورفي ب" أوستين" نظرية 

 Oswald" (وأوزوال...د دك...ر" ع...الم لفق...د ارتبط...ت با" التداولي...ة المندمج...ة " أم...ا 

Ducrot.(
)1(

  

، م.ع العل.م أن "لس.انيات ال.نص" إليھا ف.ي مج.ال  تھذه أشھر المصطلحات التي تطرق

W ھناك مصطلحات أخرى، سوف ي.تم التط.رق إليھ.ا ف.ي طي.ات ھ.ذا البح.ث إن ش.اء .

: ذك..رت ف..ي ھ..ذا العنص..ر، وس..يتم التوس..ع فيھ..ا �حق..ا مث..ل كم..ا أن ھن..اك مص..طلحات

  .وغيرھا، السياقوا=حالة،

IV- م لسانيات النصــــأشھ�  ر أع

                                                 
)1(

 .44،  43/  1ينظر، صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق ،   
)2(

  .16: علي آيت أوشان، السياق و النص  الشعري ، ص   
)1(

 .47 – 33 – 28: ول، جاك موشMر، التداولية اليوم ، ص ينظر،  آن روب  
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الت..ي ينتم..ي إليھ..ا أع..�م لس..انيات ال..نص، مم..ا أدى إل..ى ظھ..ور  ا�تجاھ..اتلق..د تع..ددت 

  .يةالنص ةلسانيالمدارس الالعديد من 

جھ..ودا معتب..رة ف..ي ھ..ذا المج..ال  حاول تق..ديم أش..ھر أع..�م ھ..ذا العل..م الت..ي ب..ذلتس..أو

  .الخصب من علوم اللسان

   )Halliday et R.Hasan(داي ورقية حسن ـــھالي -1

" و  "ھالي.داي" في ھ.ذا المج.ال بجھ.ود المدرس.ة ا=نجليزي.ة ممثل.ة ف.ي  ينوه الدراسون

 Cohesion in( "ف.ي اللغ.ة ا=نجليزي.ة ا�تس.اق"من خ.�ل كتابھم.ا ع.ن " رقية حسن

English(وھو كتاب يت.ألف م.ن م.دخل . 1976ر بلندن عن دار لونكمان سنة دا، الص

ال..نص، و النص..ية، : ، مث..ل خص..ص الم..دخل لتحدي..د بع..ض المف..اھيم. وس..بعة فص..ول

لبح..ث لوخصص.ت س.تة فص.ول . وغيرھ.ا م.ن مص.طلحات لس.انيات ال.نص ،ا�تس.اقو

  : التالية ا�تساقمظاھر عن 

أم.ا . ا�تس.اقالمعجم.ي ، ومعن.ى  تس.اقا�وا=حالة، وا�ستبدال، والحذف، و الوص.ل، 

الفصل السابع فق.د حلل.ت في.ه نص.وص متنوع.ة تطبيق.ا لم.ا ص.يغ ف.ي الفص.ول الس.ابقة 

  .عليه

  

  

. وتندرج جھود ھاليداي و رقية حس.ن ض.من منظ.ور اللس.انيات الوص.فية
)1(

ويجع.ل  «

ات ق..متض..منا ع�ق..ات، المعن..ى الع..ام لك..ل طب" Cohesion" ھالي..داي و رقي..ة حس..ن 

ص، والذي يميز النصي من ال�نص.ي، ويك.ون ع�ق.ة متبادل.ة م.ع المع.اني الحقيقي.ة الن

إذن � يرك..ز عل..ى م..اذا يعن..ي : Cohesion" ك س..المس..تقلة لل..نص م..ع اOخ..ر، فالتما

 »النصي بقدر ما يركز على كيفية تركيب النص باعتباره صرحا د�ليا
)2(

.  

و رقي..ة حس.ن يتمث..ل ف..ي عملي..ة  إن أھ..م عم..ل ق..ام ب.ه ھالي..داي: وم.ن ھن..ا يمك..ن الق.ول 

  .في النصوص ا�تساقالبحث عن ظواھر 

 )Van Dijk: (دايك ـــفن -2
                                                 

)1(
 .11: ينظر، محمد خطابي ، لسانيات النص، ص   

)2(
 .95/ 1صبحي إبراھيم الفقي ، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق،    
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" ياقس.النص و ال" من أھم أع�م المدرسة ا:لمانية، حيث بين في كتابه " فندايك" يعد 

بي.ان أوج.ه ع.دم كفاي.ة نح.و بفب.دأ . ا�نس.جامو  ا�تس.اقبنية النص من خ.�ل ظ.اھرتي 

تتج.اوز ح.دود الجمل.ة، وع.د ال.نص وح.دة أساس.ية � تس.توجب  الجملة لوصف ظواھر

نح.و " وخصه بمصطلح ) النص( و� كميا في المعايير، ثم ميز ھذا ا=طار الموسع حت

" آجرومية النص" ، أو "نحو الخطاب" ، أو "النص
)3(

.  

يح..اول دراس..ة ال..نص وتراكيب..ه وأبنيت..ه ووظيفت..ه بمع..ايير  «" فن..دايك" وھ..ذا يعن..ي أن 

تراكي..ب ال..دنيا و ا:بني..ة الص..غرى بمس..توى الجم..ل أو المش..تركة، وتتعل..ق فيھ..ا  علمي..ة

المتواليات الجملية، أما التراكيب العليا و ا:بنية الكبرى ف� تحدد بالمستوى ا:ول، ب.ل 

ب..النظر إل..ى ال..نص كك..ل بوص..فه وح..دة كلي..ة، إذ إنھ..ا � تتج..اوز تحدي..د أبني..ة ال..نص 

الترتيب الكلي :جزاء النص، إلى النظام العام الذي يحك.م النحوية و الد�لية إلى تحديد 

»حركة النص
)4(

.  

ف.ه اھتمام.ا كبي.را، وق.د عرّ " ال.نص" قد أولى مصطلح " فندايك" أن  يومن ھنا يتبين ل

»النص بنية سطحية توجھھا وتحفزھا بنية عمقية د�لية «: بقوله
)5(

.  

م..ين م..ن مص..طلحات عل..م اس..تعمل مص..طلحين مھ" فن..دايك" ويتض..ح م..ن التعري..ف أن 

 و البني....ة العمقي....ة )Structure de surface( البني....ة الس....طحية: اللغ....ة، وھم....ا 

)Structure de profonde(.  

: الجوانب اOتية" فندايك" إن افتراض بنية عمقية لنص ما يدعم حسب 
)1(

  

  .التماسك الد�لي للنصوص، الذي يعد في رأيه ظاھرة تركيبية عميقة -أ 

 .الخ...ر نص في ملخص، في عنواناختصا ،إمكانية -ب 

حت...ى دون اس...تخدام الوح...دات ( ت...ذكر مض...مون ن...ص طوي...ل  ،إمكاني...ة   -ج 

 ).المعجمية للنص ذاته

كم..ا ف..ي ( كتاب..ة نص..وص مختلف..ة ذات بني..ة عميق..ة د�لي..ة مطابق..ة  ،إمكاني..ة -د 

 ).الخ..أشكال المحاكاة تقريبا، وفي المعالجة الدرامية أو السينمائية لرواية 

                                                 
)3(

 .183ينظر، سعيد حسن بحيري ، علم لغة النص ، ص   
)4(

 .184: المرجع نفسه ، ص   
)5(

 .56: سيسMف واورزنياك، مدخل إلى علم النص، ص زت  
)1(

 56: زتسيسMف واورزنياك، المرجع السابق، ص  
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  )Weinrich: ( ريشـــفاين -3

وم.ن ب.ين ا:فك.ار الت.ي ن.ادى بھ.ا ھ.ذا . أحد أع.�م المدرس.ة ا:لماني.ة" فاينريش " يعد 

ويعن.ي ھ.ذا أن ك.ل تحلي.ل . غة � يمكن أن يكون إ� عل.م لغ.ة ال.نصلأن علم ال «العالم 

»لغوي يجب أن ينطلق من النص بوصفه إطارا للوصف
)2(

.  

النص ھو تك.وين حتم.ي يح.دد بعض.ه  «: ي يعرف النص كما يل" فاينريش" لذلك نجد 

»ا لفھم الكلضھا بعضبعضا؛ إذ تستلزم عناصره بع
)3(

.  

أن يتجاوز حد الجملة كغيره من علم.اء لس.انيات ال.نص، وذل.ك " فاينريش" حاول  ولقد

" ـب.  ا�تج.اهووص.ف ھ.ذا . عتمد على اتجاه خاص في تحليله للنصوص المختلف.ةا:نه 

  ".التجزئة النحوية للنص

للم..نھج المع..روف و  -ي رأي..هف.. –منھج..ا ب..دي� " تجزئ..ة ال..نص" ويمك..ن أن يع..د م..نھج 

  .المستخدم باستمرار في كل مراحل الدراسة اللغوية في تحليل الجملة

� ي.رفض مس.توى الجمل.ة، ب.ل يؤك.د أن.ه  "ف.اينريش" أن  -أيض.ا – يومن ھنا يتب.ين ل.

م..اء ال..نص س..واء ب..دأوا بوح..دة نقط..ة البداي..ة ف..ي التحلي..ل، وھ..ذا دلي..ل ق..وي عل..ى أن عل

الجمل.ة  ا�عتب.اركبرى وانتھوا إلى الوحدة الصغرى أو عكس ذلك، فإنھم قد أخذوا في 

 .ومقو�تھا وأجزاءھا

)1(رموزا كثيرة في تجزئة النص" فاينريش" وقد استخدم 
.  

  )Petofi( وفي ـــبت -4

 -تحلي..ل النح..ويم..نھج التحلي..ل التولي..دي لل..نص أو بعب..ارة أخ..رى ال" بت..وفي" لق..د تبن..ى 

 )Tchomsky( "لتشومس..كي" ال..د�لي لل..نص حي..ث ق..ام بمراجع..ة النظري..ة المعياري..ة 

" بت.وفي" ي يك.ون لوبالت.ا. وفيھا يتم توليد البنية التحويلية أو�، ثم يقدم التفس.ير ال.د�لي

)2(قد خالف ما يجري في النظرية الد�لية التوليدية
.  

تفي بأن يضم عناصر د�لية فحسب، ليض.م إليھ.ا � يك" بتوفي" إن النموذج الذي قدمه 

  .عناصر تداولية أيضا

                                                 
)2(

 .37: المرجع نفسه ، ص   
)3(

 .99: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص ، ص   
)1(

 .165- 163: ينظر، سعيد حسن بحيري ، المرجع السابق، ص  
)2(

 .50: د ، مدخل إلى علم لغة النص ، ص ينظر، إلھام أبو غزالة، علي خليل حم  
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يحاول أن يحقق توازنا معقدا ب.ين ع.الم واقع.ي فعل.ي " بتوفي" إن : وبذلك يمكن القول 

لم إب.داعي تحق.ق ف.ي بني.ة ال.نص، وي.رى ف.ي إط.ار ذل.ك ا، وع"بنية العالم" يطلق عليه 

الكش.ف  -المتمثل ف.ي ال.نص -مل ا=بداعيالتصور أنه � يكفي في عملية تحليل ھذا الع

عن الع�ق.ات الداخلي.ة الت.ي تمت.د داخ.ل ال.نص، وتظھ.ر ف.ي مع.اني ال.نص ا:ساس.ية و 

معاني أبنيته فحسب، بل يجب أن يتس.ع ذل.ك التحلي.ل ليض.م المع.اني الخارجي.ة لل.نص، 

داولي..ة لتا أو      حالي..ة ا=و أ ،ش..اريةا= أو، مع..اني ا=ض..افيةلوھ..ي م..ا يطل..ق عليھ..ا ا

.وغيرھا
)3(

  

  )Harweg(ارفج ـــــھ -5

ل م.ن خ.�ل تسلس.ل متمي.ز متص.ل، لوح.دات ــ.ـتت.ابع مشك «النص بأن.ه " ھارفج" ف يعرّ 

»لغوية
)4(

.  

ھ.و  -نصل.ح.ول تنظ.يم ا -والمتتبع لZراء اللسانية النصية يجد أن أول بحث واس.ع النط.اق

 ھ...ي الت..ي تحق..ق ت...رابط ا�س..تبدالوفي..ه يقت...رح أن آلي..ة ". ھ..ارفج" البح..ث ال..ذي قدم...ه 

وتح..ت   .ذل..ك م..ن خ..�ل م..ا كتب..ه ع..ن عل..م ظ..واھر تسلس..ل الض..مائرو يظھ..ر  .النص..وص

المث...ال / و الت...رادف ، و الص...نف  ،التك...رار: ن...درج ارتباط...ات مث...لتفك...رة ا�س...تبدال 

)1(وغيرھا
.  

  )Beaugrande et Dressler(ر ــــبوجراند و درسل - 6

جھ.ودا قيم.ة ف.ي مي.دان " انج درس.لرج.ولف"و " ن.دبوجرايروبرت د"لقد بذل العالمان    

وھ.و عل.م ,الجدي.د  يويتضح ھذا جليا م.ن خ.�ل طرحھم.ا الب.ديل الق.و.لسانيات النص 

�الس.نة الت.ي  بأنھ.ا 1972س.نة " ديبوجران.د"ويح.دد.من عل.م لغ.ة الجمل.ة  لغة النص بد

لم.اء ال.نفس  قبل علم.اء ا�جتم.اع، وع من عنف الحم�تأ "نحو الجملة "شھد فيھا علم 

ع.ن ) لس.انيات الجمل.ة( وعلماء الكمبيوتر وغيرھم معبرين ب.ذلك ع.ن عج.ز ھ.ذا العل.م 

)2(تفسير ظواھر عديدة من مختلف المجا�ت
.  

                                                 
)3(

 .211: ينظر، سعيد حسن بحيري ، علم لغة النص ، ص   
)4(

 .55: زتسيسMف واورزنياك، مدخل إلى علم النص، ص   
)1(

 .47: ينظر، إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد ، مدخل إلى علم لغة النص ، ص   
)2(

 .9: ينظر، المرجع نفسه ، ص   
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، وذل.ك "عل.م لغ.ة ال.نص" ومن كل ھذا تظھر لنا جھود المدرسة ا:مريكي.ة ف.ي مج.ال 

  ".بوجراند" بفضل آراء وأفكار العالم

ان نموذجا عنيا فيه بالنظام اللغوي ونظ.ام ال.نص، حي.ث وض.عا ولقد اقترح ھذان العالم

)3( معايير النصية
.  

وذج تلق.ي ال.نص الخ.اص بھم.ا م.ن م.رس.لر ف.ي تحدي.دھما لند و وقد انطلق بوجران.د «

خ.ذ عن.د وض.ع نم.وذج إنت.اج ال.نص، ويح.ددان ا=ج.راءات تّ أاتجاه مقابل ل�تج.اه ال.ذي 

  :التالي التي تحدث خ�ل ھذه العملية على النحو

  .من سطح النص  ا�نطــــ�ق  -أ 

 .ويةيتحليل السلسلة ا:فقية وأوجه التبعية البن -ب 

عاء دمرحل...ة اس...ت(تنش...يط التص...ورات و الع�ق...ات المختزن...ة ف...ي ال...ذھن   -ج 

 ).ء ا:فكار و التخطيطاعدالتصورات مع مرحلة است

»ر أفعال وردود فعل محتملةـتدب  -د 
 )1(

. 

تش..كيلة لغوي..ة ذات معن..ى  «، حي..ث اعتب..ره "ران..دبوج" وب..ذلك تب..رز أھمي..ة ال..نص ل..دى 

»ا�تصالتستھدف 
 )2(

.  

  )Jean Michel Adam: ( ال أدام ــــجون ميش-7

أحد أع�م المدرسة الفرنسية، حيث كان.ت ل.ه إس.ھامات " جون ميشال أدام " يعد العالم 

  :ا، نستشفھا من خ�ل بعض المبادئ التي نادى بھ"لسانيات النص" عديدة في ميدان 

الع�قات التي تجم.ع أط.راف ال.نص أو ت.ربط  «عن " جون ميشال أدام" لقد تحدث  -

دون بدو وسائل شكلية تعتمد في ذلك ع.ادة، ينظ.ر إليھ.ا ) أو بعضھا( بين متوالياته 

/ الخص..وص، الس..بب /العم..وم:ذل..ك ع�ق..ات  مث..الو ،عل..ى أنھ..ا ع�ق..ات د�لي..ة

»... .المفصل/المسبب، المجمل 
)3(

.  

انس.جام  ياھ.تم بالع�ق.ة النص.ية الت.ي تس.ھم ف." ج.ون ميش.ال أدام" تضح أن ومن ھنا ي

الع�قات و القواعد وبين  هعن قضية تطبيق ھذ" جون ميشال أدام" كما صرح . النص
                                                 

)3(
 .158: ، سعيد حسن بحيري، علم لغة النص ، ص ينظر  

)1(
 .160: سعيد حسن بحيري، المرجع السابق ، ص  

)2(
 .9: ينظر، إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد ، مدخل إلى علم لغة النص ، ص   

)3(
 269 - 268: محمد خطابي ، لسانيات النص، ص    
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وبالت.الي فھ.و يع.د ع�ق.ة ال.نص بالمق.ام . مسألة تفاوت المختصين بھ.ذا الش.أن ف.ي ذل.ك

.مھمة جدا لفھم أغراضه
)4(

  

" ي.ذھب : فمث� . حول المستوى الب�غي" لجون ميشال أدام" راء كما كانت ھناك آ -

إلى أن المقارنة تظھر ما تتركه ا�س.تعارة مض.مرا، ب.ين الح.د المش.به " ميشال أدام

.و الحد المشبه به، ينحصر مقوم مشترك
)5(

 

  

  

  )John Austin: (ن ــــجون أوستي -8

فعن.دما . ا بموض.وع التداولي.ةأح.د ا:ع.�م ال.ذين اھتم.و" جون أوس.تين" يعد الفيلسوف 

، ك.ان ھدف.ه تأس.يس اختص.اص فلس.في 1955ع.ام  »محاضرات وليام ج.ايمس «ألقى 

وض.ع  1955وكانت غايت.ه م.ن المحاض.رات الت.ي ألقاھ.ا س.نة . فلسفة اللغة: جديد ھو 

.أحد أسس الفلسفة التحليلية ا:نجلوسكسونية في تلك الحقبة
)1(

  

:ما يأتي" أوستين" ومن أھم ا:فكار التي جاء بھا 
)2(

  

يمك..ن الحك.م عليھ.ا بأنھ..ا ) ع.دا ا�س..تفھامية وا:مري.ة والتعجبي.ة( ك.ل الجم.ل  -أ 

حقق فع� ف.ي تفھي صادقة إذا كان الوضع الذي تصفه قد . صادقة أو كاذبة

  .الكون، وھي كاذبة بخ�ف ذلك

 .وصفية، وإنشائية: الجمل إلى ضربين " أوستين" قسم  -ب 

العم.ل الق.ولي، والعم.ل : أنواع م.ن ا:عم.ال اللغوي.ة بين ث�ثة" أوستين"يميز  -ج 

 .                              المتضمن، وعمل التأثير بالقول

  " John Searle" جون سيرل  -9

م..ن أش..ھر ا:ع..�م ال..ذين اھتم..وا بموض..وع " ج..ون س..يرل" يع..د الفيلس..وف ا:مريك..ي 

فلق.د أع.اد . و مريدي.ه" تينأوس."التداولية، وبذلك فھ.و يحت.ل موق.ع الص.دارة ب.ين أتب.اع 

المقاص..د، : ر فيھ..ا بع..دين م..ن أبعادھ..ا الرئيس..ية، ھم..ا وط..وّ " أوس..تين" تن..اول نظري..ة 
                                                 

)4(
 .285: ينظر ، المرجع نفسه، ص   

)5(
 .332: ع نفسه ، ص ينظر، المرج 

)1(
 .29: ينظر،  آن روبول، جاك موشMر، التداولية اليوم ، ص  

)2(
 .32-  30: ينظر، المرجع نفسه ، ص   
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، ولك.ن س.يعرف أوج تط.وره "أوستين" وھذا المظھر كان حاضرا لدى . والمواضعات

  ".سيرل"لدى 

  :ما يأتي " سيرل" ومن أھم اOراء التي جاء بھا 

تميي.ز الالمتضمنة بالقول، ويتمثل إسھامه الرئيس في  إ� با:عمال" سيرل" � يھتم  - أ

داخل الجملة بين ما يتصل بالعمل المتضمن في القول، وما يتصل بمضمون العم.ل 

  ".واسم المحتوى القضوي" وھو ما يسميه 

الش.روط الت.ي بمقتض.اھا يكل.ل عم.ل متض.من ف.ي الق.ول بنج.اح  " س.يرل " لقد حدد  - ب

ذات الص..لة بمق..ام التواص..ل، وقاع..دة المحت..وى فيتمي..ز ب..ين القواع..د التحض..يرية 

القض..وي، والقواع..د ا:ولي..ة المتعلق..ة باعتق..ادات تمث..ل خلفي..ة، وقاع..دة النزاھ..ة ذات 

الصلة بالحالة الذھنية للقائل، والقاعدة الجوھرية التي تحدد ن.وع التعھ.د ال.ذي قدم.ه 

م و الكيفي.ة أحد المتخاطبين، وقواعد المقصد و المواض.ع الت.ي تح.دد مقاص.د الم.تكل

.لتي ينفذ بھا ھذه المقاصد بفضل المواضعات اللغويةا
)1(

 

  ) Oswald Ducrot(د دكرو ـــأوزوال - 10

وبخاص.ة " س.يرل" ، و" أوس.تين" لقد ش.ھدت التداولي.ة تط.ورا ملحوظ.ا بفض.ل أعم.ال 

 انطل..قوبھ..ذا . فھ..ي تداولي..ة تس..عى إل..ى أن تك..ون مندمج..ة ف..ي اللس..انيات. ف..ي فرنس..ا

م.ن م�حظ.ة أن " أوزوال.د دك.رو" ا الع.الم ھاولية المندمجة، كم.ا عرض.التفكير في التد

�ت اللغوية تتأثر بشروط �وبذلك يكون موضوع التداولية المندمج.ة : اللغة استخدامالد

  .ذا يمكن التمييز بين الد�لة والمعنىكوھ. ماسك النصيتوصف وتفسير ال

ا ي..وفره المكون..ان النح..وي و م.. باحتس..ابت..اج تحلي..ل الجم..ل و المق..اطع نفالد�ل..ة ھ..ي 

)2(أما المعنى فھو نتاج ربط القول بالمقام. الد�لي
.  

، يمك.ن التميي.ز " لس.انيات ال.نص" وبعد عرض أشھر ا:ع.�م الت.ي ذك.رت ف.ي مج.ال 

  :بين أربع مدارس أساسية ، وھي 

  ".رقية حسن" و " ھاليداي" ومن أشھر أع�مھا : المدرسة ا�نجليزية  -أ 

 .وغيرھا" فاينريش" و " فندايك" ومن أبرز أع�مھا : نية مالالمدرسة ا: -ب 
                                                 

)1(
 .34- 33: ينظر ، آن روبول، جاك موشMر، المرجع السابق  ، ص   

)2(
 .49- 47: ينظر، المرجع  نفسه ، ص   
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 ".روبرت ديبوجراند" ومن أبرز أع�مھا : المدرسة ا:مريكية  -ج 

 ".جون ميشال أدام" ومن أھم أع�مھا : المدرسة الفرنسية  -د 

  :أما في مجال التداولية، فمن أبرز أع�مھا  -

  ".أوزوالد دكرو" و  ،"جون سيرل" و  ،"جون أوستين" 

تخص.ص لس.اني ي.درس كيفي.ة اس.تخدام الن.اس لSدل.ة  «وذلك :ن اللس.انيات التداولي.ة 

من جھة أخ.رى بكيفي.ة ت.أويلھم لتل.ك  ىاللغوية في صلب أحاديثھم وخطاباتھم ، كما يعن

يمكنن.ا الق.ول ك.ذلك ب.أن اللس.انيات التداولي.ة  موبناء على ما تق.د. الخطابات وا:حاديث 

 »و الملكة التبليغيةإنما ھي لسانيات الحوار أ
)1(

.  

ھو دراسة آليات الت.رابط النص.ي " للسانيات النص" ومن ھنا ندرك أن الھدف الرئيس 

  . المختلفة، وكذلك البحث في الجانب التداولي ا�نسجامو ا�تساقالمتمثلة في أدوات 

، والفرق بينھا "لسانيات النص" بعد أن عرضت بعض اOراء حول مفھوم  -ھنا -وأود

لحات وا:ع.�م ال.واردة ف.ي ھ.ذا العل.م، أن طن لس.انيات الجمل.ة ومعرف.ة أھ.م المص.وبي

" أو       " عل.م لغ.ة ال.نص" أشير إلى قضية مھم.ة وب.ارزة ف.ي ھ.ذا العل.م المس.مى ب.ـ 

ولع.ل ھ.ذا ا:م.ر يرج.ع . المص.طلحات اللس.انية النص.ية ةكث.ر: ، وھي "لسانيات النص

  :إلى سببين ھما

  .سانية منذ الخمسينات إلى يومناللة اع للمعرفيرسالتطور ال -1

، إذ ع..رف م..نھم "النص..ية اللس..انيات" الت..ي ينتم..ي إليھ..ا أع..�م  ا�تجاھ..اتتع..دد  -2

.بيداغوجيون، ومناطقة لسانيون، ونقاد أدب، وعلماء اجتماع، وعلماء نفس و
)2(

 

  :ومن أھم ا:مثلة التي توضح فوضى المصطلحات ما يلي

لتحلي.ل ليھتم بدراسة النص بوصفه الوحدة ا:س.اس ھناك من يطلق على العلم الذي  -1

 .و غيرھا، "نحو النص" ، أو "لسانيات النص : " اسم 

و     " التض..ام: " نص..ية اس..ملوھن..اك م..ن يطل..ق عل..ى المعي..ارين ا:ولي..ين م..ن مع..ايير ا -2

"ا�نسجام" و " ا�تساق" بد� من " التقارن" 
)3(

 . 

                                                 
)1(

 .1: ص د ط ، د ت ،محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، : اولية، تر الجيMني دRش، مدخل إلى اللسانيات التد  
)2(

 .54- 38: ينظر ، إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص، ص   
)3(

 .11: ، ص  نفسهينظر ، المرجع   
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ع..وض         " الحب..ك" ، و"ا�تس..اق" ن ب..د� م.." الس..بك " وم..نھم م..ن اس..تعمل مص..طلح 

)4(وھذا ما ذھب إليه الدكتور تمام حسان" ا�نسجام" 
.  

  

                                                 
)4(

 .33/  1رية و التطبيق ،  ينظر ، صبحي إبراھيم الفقي ، علم اللغة النصي بين النظ  
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  عــــــادر و المراجـــــــة المصــــــقائم

  .عـــام نافـــة ورش، عن ا�مــرآن الكريم بروايـــالق*

�  ورةـــة والمنشــالكتب المطبوع: أو

  .1986د ط ، إبراھيم ناجي، ديوان إبراھيم ناجي، دار العودة، بيروت،  -1

بة، حي(درة، الجزائ(ر، د ط ، ا�براھيمي خولة طالب ، مبادئ في اللسانيات، دار القص( -2

2000 .  

، 1: أحمد زلط، في جماليات النص رؤي(ة تحليلي(ة ناق(دة، الش(ركة العربي(ة، الق(اھرة، ط -3

1996.  

أحم((د عفيف((ي، نح((و ال((نص اتج((اه جدي((د ف((ي ال((درس النح((وي، مكتب((ة زھ((راء الش((رق،  -4

  .2001، 1:القاھرة، ط

  .1988، 5: قاھرة، طأحمد مختار عمر، علم الد�لة، عالم الكتب، ال -5

ا>زھر الزن(اد، نس(يج ال(نص بح(ث فيم(ا يك(ون الملف(وظ نص(ا، المرك(ز الثق(افي العرب(ي  -6

  .1993، 1:ط

إلھام أبو غزالة، علي خليل حمد، مدخل إلى علم لغة النص، تطبيقات لنظرية روب(رت  -7

  .1999،  2: ديبوجراند وولفجانج دريسلر، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ط

إيليا الح(اوي، أحم(د ش(وقي أمي(ر الش(عراء، الش(عر العرب(ي المعاص(ر دراس(ات وتقي(يم،  -8

  .1980، 2: دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط

س(يف ال((دين : آن روب(ول، ج(اك موش((Bر، التداولي(ة الي((وم عل(م جدي(د ف((ي التواص(ل، ت((ر -9

بي(روت، لبن(ان،  لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجم(ة،: دغفوس، محمد الشيباني، مرا

  .2003، 1: ط

  

  

مح(ي ال(دين محس(ب، دار الھ(دى، د ط ، : أولمان ستيفن ، ا>سلوبية وعلم الد�لة، تر -10

2001 .  
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ف((ؤاد ص((فا، الحس((ين س((حبان، دار توبق((ال، ال((دار :  ب((ارت رو�ن ، ل((ذة ال((نص، ت((ر -11

  . 2001، 2: البيضاء، المغرب، ط

ج(از، ش(رح وتعلي(ق، محم(د التنج(ي، دار الكت(اب الجرجاني عب(د الق(اھر ، د�ئ(ل ا�ع -12

  . 1997، 2: العربي، بيروت، ط

س(عيد حس(ن بحي(ري، مكتب(ة زھ(راء : جرھارد ھلبش، تاريخ علم اللغ(ة الح(ديث، ت(ر  -13

  .2003، 1: الشرق، القاھرة، ط

جمي(((ل عب(((د المجي(((د، بBغ(((ة ال(((نص م(((دخل نظ(((ري ودراس(((ة تطبيقي(((ة، دار غري(((ب،  -14

  . 1999القاھرة، د ط ، 

محمد علي النجار، دار الكتاب : أبو الفتح عثمان ، الخصائص، تح إبن جني  - 15

 .العربي، بيروت، لبنان، د ط ، د ت

محم((((د يحي((((اتن، دي((((وان : الجيBن((((ي د�ش، م((((دخل إل((((ى اللس((((انيات التداولي((((ة، ت((((ر -16

  .المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د ط ، د ت

عب(ده الراجح(ي، عل(ي عل(ي أحم(د : ل(م اللغ(ة وتعليمھ(ا، ت(ردوجBس ب(راون، أس(س تع -17

  .1994شعبان، دار النھضة العربية، بيروت،  د ط ، 

تمام حسان، عالم الكتب، : ديبوجراند روبرت ، النص و الخطاب وا�جراء، تر  - 18

  .1998، 1: القاھرة، ط 

ي، مجي((د يوس((ف غ((از: دي سوس((ير فردين((ان ، محاض((رات ف((ي ا>لس((نية العام((ة، ت((ر -19

  . 1986النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة، السداسي الثاني، د ط ،

س((عيد : ز تسيس((Bف واورزني((اك، م((دخل إل((ى عل((م ال((نص مش((كBت بن((اء ال((نص، ت((ر -20

  .2003، 1: حسن بحيري، مؤسسة المختار، القاھرة، ط

  

عص(ام : رسارا ميلز، مفھ(وم الخط(اب ف(ي الدراس(ات ا>دبي(ة واللغوي(ة المعاص(رة، ت( -21

  .2003زينب محمد أمين، دار فرحة،د ط ، : خلف كامل، مرا

سامي عبابنة، اتجاھات النقّاد العرب في قراءة النص الش(عري الح(ديث، ع(الم الكت(ب  -22

  .2004، 1: الحديث، إربد، ا>ردن، ط
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سعد عبد العزيز مصلوح، في النص ا>دبي دراسات أسلوبية إحصائية، عالم الكتب،  -23

  .2002، 3: ة، طالقاھر

سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات، مؤسسة المخت(ار، الق(اھرة،  -24

  .2004، 1: ط

، المرك((ز الثق((افي )ال((زمن، الس((رد، التبئي((ر( س((عيد يقط((ين، تحلي((ل الخط((اب الروائ((ي  -25

  .1997 د ط ،،يالعرب

إمي((ل : ش(ابي، أغ(اني الحي(اة، ت(حالش(ابي أب(و القاس(م ، ا>عم(ال الكامل(ة >ب(ي القاس(م ال -26

  .1997، 1:أكبا، دار الجيل، بيروت، ط

دراسة تطبيقي(ة عل(ى (صبحي إبراھيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  -27

  .2001د ط ،دار قباء، القاھرة،  ،)السور المكية

  .1998د ط ،صBح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء، القاھرة،  -28

  .1998د ط ،صBح فضل، نبرات الخطاب الشعري، دار قباء، القاھرة،  -29

وجھات(ه، دراس(ات ف(ي النح(و  هن(ائعبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللغ(ة العربي(ة قر -30

 د ط ، ون، الجزائ(ر،ــ(ـة، ب(ن عكنـ(ـالعربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزي

1994.  

ش(عر الش(باب " نيات ا>سلوبية في الشعر الجزائ(ري المعاص(ر، بللحميد ھيمة، اعبد ا -31

  .1998، 1: ، ط"نموذجا 

عب((د الس((Bم المس((دي، ا>س((لوبية وا>س((لوب نح((و ب((ديل ألس((ني ف((ي نق((د ا>دب، ال((دار  -32

  .1977 د ط ، العربية للكتاب، ليبيا، تونس،

: رية وتطبي(ق، المؤسس(ة الجامعي(ة، طـ(ـوعي نظــ(ـعبد الكريم حس(ن، الم(نھج الموض -33

1 ،1990.  

عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية س(يميائية مركب(ة لرواي(ة  -34

 د ط ، زقاق المدق، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائ(ر،

1995.  
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لمحم((د العي((د، " أي(ن ل((يBي "  عب(د المل((ك مرت((اض، دراس(ة س((يميائية تفكيكي((ة لقص((يدة -35

  .1992د ط ،ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون ، الجزائر، 

عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، متابعة >ھم المدارس النقدية المعاصرة ورص(د  -36

  .2002 د ط ، لنظرياتھا، دارھومة، بوزريعة، الجزائر،

ا>دبي من أين؟ وإلى أي(ن؟ دي(وان المطبوع(ات الجامعي(ة،  عبد الملك مرتاض، النص -37

  .1983 د ط ، الجزائر،

ا>دبي، المكت(ب المص(ري،  صنظرية التوصيل وقراءة النعبد الناصر حسن محمد،  -38

  .1999د ط ،القاھرة، 

  .د ط ،د ت ،لبنان،عبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار النھضة العربية، بيروت -39

قاوي، بBغ((ة العط((ف ف((ي الق((رآن الك((ريم دراس((ة أس((لوبية، دار النھض((ة عف((ت الش((ر -40

  .1981د ط ،العربية، بيروت، 

مطبع((ة النج((اح  ،آي((ت أوش((ان، الس((ياق وال((نص الش((عري م((ن البني((ة إل((ى الق((راءة يعل(( -41

  .2000، 1:الجديدة، الدار البيضاء، ط

 1 :ج(ا، دار الھ(دى، طق النص(ي مقام(ات الحري(ري نموذـ(ـد، التعلـ(ـبد الواحــعمر ع -42

،2003.  

فرح((ان ب((دري الحرب((ي، ا>س((لوبية ف((ي النق((د العرب((ي الح((ديث دراس((ة ف((ي تحلي((ل  – 43

  .الخطاب، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، د ط ،د ت

  

د ط ،  محم((د حماس((ة عبـ((ـد اللطي((ـف، بن((اء الجمل((ة العربي((ة، دار غريـ((ـب، القاھـ((ـرة، -44

2003.  

دراس(ة نص(ية ف(ي ش(عر (د حماسة عبد اللطيف، ظواھر نحوية في الشعر الحر، محم -45

  .2001د ط ،  ، دار غريب، القاھرة،)صBح عبد الصبور

محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انس(جام الخط(اب، المرك(ز الثق(افي العرب(ي،  -46

  .1991، 1: ط
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رب(ي وف(ي الدراس(ات الحديث(ة، محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في الت(راث الع -47

  .2001د ط ،  دار الحكمة، الجزائر، السداسي ا>ول،

محمد فكري الجزار، لسانيات ا�ختBف، الخصائص الجمالية لمستويات بن(اء ال(نص  -48

  .2001، 1: في شعر الحداثة، إيتراك، القاھرة،ط

ثق(افي العرب(ي، محمد الماكري، الشكل والخطاب م(دخل لتحلي(ل ظ(اھراتي، المرك(ز ال -49

  .1991،  1 :ط

: محمد مفتاح، التشابه وا�ختBف نحو منھاجية ش(مولية، المرك(ز الثق(افي العرب(ي، ط -50

1 ،1999.  

، 1: محمد مفتاح، المفاھيم معالـــم نحو تأويـ(ـل واقع(ي، المرك(ز الثق(افي العرب(ي، ط  -51

1999.  

يوسف خياط ، دراسات لسان : ابن منظور، لسان العرب المحيط ، إعداد و تصنيف  -52

  .العرب، بيروت، د ط ، د ت

إل((ى ال((نص، دراس((ات ف((ي ا>دب والنق((د، دار قب((اء، ... نس((يمة الغي((ث، م((ن المب((دع  -53

  .2001 د ط ، القاھرة،

نور الدين السد، ا>سلوبية وتحليل الخطاب دراس(ة ف(ي النق(د العرب(ي الح(ديث، تحلي(ل  -54

  .د ط ، د ت ،، الجزائرھومة الخطاب الشعري والسردي، دار

  

نور الھدى لوشن، مباحث في عل(م اللغ(ة ومن(اھج البح(ث اللغ(وي، المكتب(ة الجامعي(ة،  -55

  .2000 د ط ، ا>زريطة، ا�سكندرية،

، 1: يوس(((ف ن(((ور ع(((وض، نظري(((ة النق(((د ا>دب(((ي الح(((ديث، دار ا>م(((ين، الق(((اھرة، ط -56

1994.  

  

  

  المراجع ا>جنبية: ثانيا
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commun, ed ,seuil,1998. 

2- Halliday, M.A.Kand R.Hasan, Cohesion in English, Longman, 

London, 1976. 

3- Robert de beaugrande and wolgfgang Dressler,Introduction to 

text , linguistics, Longman , London, 1981. 

4- Waser,L'acte de lecteur : théorie de l'effet esthétique. 

 

  المواقع ا�لكترونية: ثالثا

  : ، صفحة انترنتالسياقية تسالم خماش، النظريا -1

http://www.angelfire.com/tx4/lisan/khamash.htm 

 24مقالة نشرت في مجلة أل(واح، : ح ا>خضر، الخطاب ا>دبي وآليات تحليلهبن الساي -2

  .2006أفريل 

  .كاتب وأكاديمي من الجزائر: بن السايح ا>خضر*

univ.dz-L.bensayah@mail.lagh    

  

  

  

  الرسائل الجامعية : رابعا 

" لرزاق، ا�نسجام و ا�تساق ف(ي ش(عر عثم(ان لوص(يف قص(يدة     يحي الشريف عبد ا -

  .2004/2005نموذجا، مذكرة ماجستير، جامعة بسكرة، " غرداية 
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  ةـــــــــالخاتم
  

ف��ي آخ��ر ھ��ذه المحط��ات العلمي��ة، والفص��ول اللغوي��ة الت��ي تك��ون منھ��ا ھ��ذا البح��ث، 

ن للباحث أن يخرج بجملة من النقاط تكون ملخصا لكل ما سبق ذكره، والمتمثل�ة ف�ي ـــيمك

:  

ھ�ا تق�وم بوص�ف ا0دوات إنّ  ذمن أھم العلوم اللسانية وأحدثھا، إ "لسانيات النص" تعدّ  -

  .قات المعنوية التي أسھمت في عملية ربط وارتباط الوحدات ببعضھاوالع2

 .لزليج ھاريس" تحليل الخطاب" لقد بدأت ھذه المعرفة ا0ولى من خ2ل كتاب  -

، وھ�ذا م�ا يمي�ز ھ�ذا العل�م ع�ن لتحليل في لسانيات ال�نصّ لالوحدة ا0ساس  النصّ  يعدّ  -

 .لسانيات الجملة

ة، والمتمثل���ة ف���ي النص���يّ :  ز بھ���ا لس���انيات ال���نصّ ّي���م���ن أھ���م المص���طلحات الت���ي تتم -

نصا، وتتمثل معايير النصية ف�ي  ما تحققت في ملفوظ ما عدّ  امجموعة السمات التي إذ

 .، و التناصّ المقبولية، وا<ع2مية المقامية، و القصدية، و ا=تساق، وا=نسجام، و: 

لت فوضى فيما بينھ�ا، ي شكّ لقد أفرز علم لسانيات النص العديد من المصطلحات، الت -

: لس�انيات ال�نص يطل�ق علي�ه أيض�ا : ويظھر ذلك م�ن خ�2ل بع�ض المص�طلحات مث�ل

وكذلك مصطلح ا=تساق ال�ذي يطل�ق . علم لغة النص، ونحو النص، وعلم اللغة النصي

أم�ا مص�طلح ا=نس�جام . ، والتض�ام، والس�بكس�قالتنضيد، والتنس�يق، والتنا: عليه أيضا

ماس��ك ال��د=لي، و التق��ارن، والحب��ك، والت��رابط الفك��ري، والتج��انس، الت: فيطل��ق علي��ه

 .وغيرھا

ا=تساق و ا=نسجام بمثابة القطب ال�ذي ت�دور علي�ه رح�ى لس�انيات ال�نص، وم�ع  يعدّ  -

 :ذلك فإنه توجد فروق محسوسة بينھما تتمثل في

ام ا=تس��اق يھ��تم ب��ربط ا0فك��ار ف��ي بني��ة ال��نص الظ��اھرة، بينم��ا يھ��تم ا=نس��ج إنّ  •

  .بالبنية الد=لية الكامنة داخل النص

ا=نسجام أعم من ا=تس�اق، وأعم�ق من�ه ك�ذلك، وذل�ك 0ن ا=نس�جام يتطل�ب  إنّ  •

 .ن النصمن المتلقي، صرف ا=ھتمام جھة الع2قات الخفية التي تكوّ 
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ا<حال���ة، وا=س���تبدال، : يتمي���ز ا=تس���اق بمجموع���ة م���ن الوس���ائل، تتمث���ل ف���ي  •

: ال�ذي يحت�وي عل�ى عنص�رين ھم�ا : تس�اق المعجم�ي والحذف، والوصل، وا=

 .با<ضافة إلى التوازي. التكرار، والتضام

الس���ياق، والتأوي��ل، وموض���وع الخط���اب، : أم��ا ا=نس���جام فھ��و يھ���تم بالوس���ائل التالي��ة

التغ���ريض، والمعرف���ة الخلفي���ة أو المعرف���ة بالع���الم، ورؤي���ة الع���الم، والمس���توى الب2غ���ي، 

وأزمن��ة . الخص��وص/ العم��وم و التفص��يل، / ا<جم��ال : ن أھمھ��اوم��: والع2ق��ات الد=لي��ة

  .النص، وغيرھا

المس��توى : وھ��ي ،البح��ث ف��ي مج��ال لس��انيات ال��نص يتحق��ق عل��ى ع��دة مس��تويات إنّ  -

النح���وي، والمس���توى المعجم���ي، والمس���توى ال���د=لي، والمس���توى الت���داولي، والمس���توى 

  .الب2غي

ة العلم الذي استطاع أن يجم�ع ب�ين عناص�ر لغوي�ة وعناص�ر لسانيات النص بمثاب إنّ  -

م�ن خ�2ل صيص�ة وتظھ�ر ھ�ذه الخ. غير لغوية لتفس�ير الخط�اب أو ال�نص تفس�يرا إب�داعيا

اللس�انيات العام�ة، والنح�و، وعل�م : ارتباط لس�انيات ال�نص بالعدي�د م�ن العل�وم اللغوي�ة مث�ل

ل�����نفس المعرف�����ي، وال�����ذكاء و عل�����م ا ،ا0ص�����وات، والب2غ�����ة، والس�����يمياء، وا0س�����لوبية

  .التداخلصيصة جوھرية، أ= وھي خ خصيصةوبذلك فإنه يرتكز على . ا=صطناعي

  .ية <نجاز ا=نسجام، فھما بمثابة وجھين لعملة واحدةئا=تساق خطوة مبد يعدّ  -

عم�2 فني�ا، إذ تتفج�ر  تطبيق مب�ادئ ا=تس�اق و ا=نس�جام ف�ي مدون�ة ش�عرية، يع�دّ  إنّ  -

"   التوصل في ھذا البحث إلى أن قص�يدة  بحيث تمّ ، تعة القراءة ولذة واقعيةلدى القارئ م

الشعر العربي الح�ديث،  وبذلك فإنّ . للشاعر إبراھيم ناجي متسقة ومنسجمة" ساعة التذكار

خاص�ة ش�عر الرومانس��يين المج�ددين يزخ�ر ب��ا0دوات الت�ي تس�ھم ف��ي اتس�اق النص��وص بو

عل��ى ا<يح��اء بأفك��ار وعواط��ف باس��تعمال كلم��ات  ش��عرھم يعتم��د وانس��جامھا، وذل��ك 0نّ 

الشعر العربي الحديث يعد مدونة  ومن ھنا فإنّ . تأثير خفي أو غامضبخاصة لنقل المعنى 

  .ثرية بالظواھر اللغوية في لسانيات النص

 م��نالتوص��ل إليھ��ا يتب��ين ل��ي أن��ه ب��الرغم  وم��ن خ��2ل ھ��ذه النق��اط الم��ذكورة، والت��ي ت��مّ 

 م ا=تف�اق ح�ول مفاھيم�ه وتص�وراته ومناھج�ه، فق�د لق�ي أھمي�ة، وت�مّ تشعب ھذا العلم، وعد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ..�����  �

160  

وھ�ذا م�ا  .واتس�اع مش�ارب الب�احثين فيھ�ا هابع�ناستيعاب العديد من المفاھيم، نظرا لكث�رة م

  .ةأسھم في بروز العديد من الدراسات اللسانية النصيّ 

 كث�رس�ع في�ه أوفي ا0خير = يسعني إ= أن أشير وأذكر بأن ھذا الموض�وع يمك�ن التو 

مما تقدم ذكره، إذ كانت ھذه الدراسة بمثابة الخط�وط العريض�ة الت�ي تمي�زت بھ�ا لس�انيات 

ھناك بعض العناص�ر يمك�ن أن تك�ون موض�وع  نّ إإذ . شعريةمدونة  علىالنص وتطبيقھا 

  .بحث مستقل بذاته

    .و P نسأل أن يسّدد خطانا إلى ما فيه الخير و الص2ح ، و ھو من وراء القصد
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  ارـــــمن مسعدي في ساعة التذك    ارـــــــــشجن على شجن وحرقة ن .1

  وابعث خيالك في النسيم الساري         ارـــــخواط أفض عليّ ! قم يا أمير .2

  وارــــــــة على ا,نـــغراء حائم         ةــــفراش واطلع كعھدك في الحياة .3

  دارـــواھتف بشعرك في شباب ال    قـــــــــــق الحرية الثكلى أفشيا عا .4

  ارــــــومضى ليھتف في ديار الج    هــــــــــيا من دعا للحق في أوطان .5

  ارـــــنھب الخطوب قليلة ا,نص         اـــــر كعھدھـــالشام جازعة ومص .6

  وارـــــو السنون ع والعيش رثّ     لىــــــاء البـــأطمار كما شوالحظ  .7

ّ عام مضى يا للزمان وطي .8   !دارـــــــــــــفينا ويا لسواخر ا,ق    ةـــــــــــ

ّ أمس نعي عام مضى وكأنّ  .9   !ارــــــــيا ما أقل العام في ا,عم    هــــــــــ

  ؟ارــمصمبسوطة السلطان في ا,    ةــــــــــأين ا;مارة و ا,مير ودول .10

  !ارـــــــــدؤوبة ا,ثمتحت الربيع          ىـــخمسون عاما وھي وارفة الجن .11

ّ ومضى الربيع الضاحك الن        ةــالخريف على الرياض رواق مدّ  .12   !وارـــ

  ارـــجمعت صحابك في غروب نھ    ةـــــــھيھات أنسى قبل بينك ساع .13

  ارـــفي لون الشحوب معصفر ببھ         ت ـــوالشمس في سقم الغروب وأن .14

  ارــــــــــــمافا على السّ ك طوّ كسنا         اــــمنحت وقد ذھبت شعاعا غارب .15

  ارــــــــــي مقيB من وشيك عثطبّ          في لّ ــلع تشكو لي الضعف والملمّ  .16

  ارـــــــــــالمنھ هجما في صرحھمت    ردىـــــم جال الوكشفت عن متھدّ  .17

  ارـــــــــــحالت، وخلى ھيكB كإط         فرأيت ما صنع الضنى في صورة .18

  ارـــــــــوأرى  بعيني غاية المضم         ةــالمح في الغيوب نھاي! متووج .19



  !ارــــة وھي في اHدبــــــــوالعبقري        هـــوأرى النبوغ وقد تھاوى نجم .20

  ار؟ـــــــــن مارد جبـــــوثبات ذھ          داــــأو لم يكن لك من زمانك ذائ .21

  ار؟ــــB بالغـــــن مكلـــــالجبيذاك          مامك عاصماحلك من  أو لم يكن .22

  م ا,شعارــــــم مأتـــــــفيھ أقمت و         مــــــــيت في إثر الذين رثيتھولّ  .23

  داح وا,دوارــــــقة ا;ــــــــمحتوم     دــوسقيت من كأس تطوف بھا ي .24

  ارــق التيــــــفي متدف تـــــفمضي          اــــــــــقوالدھر يقذف بالمنايا دف .25

  .ارـــــــــارة سحرية ا,وتـــــــــقيث         هــــــت بفي ذمة ا,جيال ما غنّ  .26

  ة ا,سرارــا المحجوبـــــــــأنغامھ          تـــعصدحت بألحان الحياة ووقّ  .27

  رارــــن إعجازھا بغــــــــمنھا وم     ذاــــــوالفن ماحاكى الطبيعة آخ .28

  وارـــول سحيقة ا,غــــــى السيشتّ                 ةرّ ــــــــمسترسB رحبا كعين ث .29

ّ ب السيـــــــــــمتألقا كالكوك         !اـــــــمتعاليا حتى ا,شعة مشرق .30   !ارــــــ

ّ ا خيكنت برّ فنظمت ! شوقي .31   !ارــــأى إلى ا,خيـــــــفي أمة ظم         راــ

  ارـــيطوف با,قط ارـــــــشبه المن         اـأرسلت شعرك في المدائن ھادي .32

  !ارــــــــل بوقــــــالقرون مجل طيّ          رــــــتدعو إلى المجد القديم وغاب .33

ّ تجعل حب: تدعو لمجد الشرق .34   !وب وقبلة ا,نظارــــــــنصب القل         ــهــ

  ع مدرارــــــــآم بمدمـــــــــعلى الش        تضنّ  تبكي العراق إذا استبيح و; .35

  ارــــمذون كرامة وــــــخرجوا لص        مـوقد أھين ذمارھ وترى الرجال .36

  !رارـــــا مضرجة مع ا,حــــــــكف         مـتطعت مددت بين صفوفھسفلو ا .37

  ارـــــــا حفB بكل فخــــــــأو ماضي        اـمازلت تبعث في قريضك ثاوي .38

  !ول وطاف باMثارــــــــــناجى الطل        رـــــــشاع: ھمت فقال قومحتى اتّ  .39

  !ز ا,فكارـــدوا من معجــــــــلم يعھ        فجلوت ما لم يشھدوا، ورسمت ما .40



  ارـــــــا,سح ةرــــــوجنانه في نض    هــــــإلى ا,صيل وقلب شيخ يدبّ  .41

  ارـــون ليلى في سحيق قفـــــــــمجن        اـــــتبريح الصبابة واصف ويحسّ  .42

  !ھا المتواريفور وطيــــــتلك العص         راـــاشرا نــح يبعث كليوباتووير .43

  .ارــــشع ش أيّ ـــــشعار العي ھما !ة          الحيا  و الحبّ  ى الحياة الحبّ روي .44
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  ارـــــمن مسعدي في ساعة التذك    ارـــــــــشجن على شجن وحرقة ن .1

  وابعث خيالك في النسيم الساري         ارـــــخواط أفض عليّ ! قم يا أمير .2

  وارــــــــغراء حائمـــة على ا(ن         ةــــواطلع كعھدك في الحياة فراش .3

  دارـــواھتف بشعرك في شباب ال    قـــــــــــق الحرية الثكلى أفشيا عا .4

  ارــــــومضى ليھتف في ديار الج    هــــــــــيا من دعا للحق في أوطان .5

  ارـــــنھب الخطوب قليلة ا(نص         اـــــر كعھدھـــالشام جازعة ومص .6

  وارـــــو السنون ع والعيش رثّ     لىــــــاء البـــوالحظ أطمار كما ش .7

  !دارـــــــــــــفينا ويا لسواخر ا(ق    ةـــّــــــــعام مضى يا للزمان وطي .8

  !ارــــــــيا ما أقل العام في ا(عم    هــّــــــــأمس نعي عام مضى وكأنّ  .9

  ؟ارــمبسوطة السلطان في ا(مص    ةــــــــــأين ا;مارة و ا(مير ودول .10

  !ارـــــــــتحت الربيع دؤوبة ا(ثم         ىـــخمسون عاما وھي وارفة الجن .11

  !وارـّــومضى الربيع الضاحك الن        ةــالخريف على الرياض رواق مدّ  .12

  ارـــجمعت صحابك في غروب نھ    ةـــــــھيھات أنسى قبل بينك ساع .13

  ارـــفي لون الشحوب معصفر ببھ         ت ـــوالشمس في سقم الغروب وأن .14

  ارــــــــــــمافا على السّ كسناك طوّ          اــــمنحت وقد ذھبت شعاعا غارب .15

  ارــــــــــي مقيB من وشيك عثطبّ          في لّ ــلع تشكو لي الضعف والملمّ  .16

  ارـــــــــــالمنھ همتھجما في صرح    ردىـــــم جال الوكشفت عن متھدّ  .17



 .. ���ا�� �

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

163  

  ارـــــــــــحالت، وخلى ھيكB كإط         فرأيت ما صنع الضنى في صورة .18

  ارـــــــــوأرى  بعيني غاية المضم         ةــالمح في الغيوب نھاي! متووج .19

  !ارــــة وھي في اHدبــــــــوالعبقري        هـــوأرى النبوغ وقد تھاوى نجم .20

  ار؟ـــــــــن مارد جبـــــوثبات ذھ          داــــأو لم يكن لك من زمانك ذائ .21

  ار؟ــــB بالغـــــن مكلـــــالجبيذاك          مامك عاصماحأو لم يكن لك من  .22

  م ا(شعارــــــم مأتـــــــأقمت فيھ و         مــــــــيت في إثر الذين رثيتھولّ  .23

  داح وا(دوارــــــقة ا;ــــــــمحتوم     دــوسقيت من كأس تطوف بھا ي .24

  ارــق التيــــــت في متدفـــــفمضي          اقــــــــــوالدھر يقذف بالمنايا دف .25

  .ارـــــــــارة سحرية ا(وتـــــــــقيث         هــــــت بفي ذمة ا(جيال ما غنّ  .26

  ة ا(سرارــا المحجوبـــــــــأنغامھ          تـــعصدحت بألحان الحياة ووقّ  .27

  رارــــن إعجازھا بغــــــــمنھا وم     ذاــــــوالفن ماحاكى الطبيعة آخ .28

  وارـــول سحيقة ا(غــــــى السيشتّ                 ةرّ ــــــــمسترسB رحبا كعين ث .29

  !ارــّــــب السيـــــــــــمتألقا كالكوك         !اـــــــمتعاليا حتى ا(شعة مشرق .30

  !ارــــأى إلى ا(خيـــــــفي أمة ظم         راـّـا خيكنت برّ فنظمت ! شوقي .31

  ارـــيطوف با(قط ارـــــــشبه المن         اـأرسلت شعرك في المدائن ھادي .32

  !ارــــــــل بوقــــــالقرون مجل طيّ          رــــــتدعو إلى المجد القديم وغاب .33

  !وب وقبلة ا(نظارــــــــنصب القل         ــّــهتجعل حب: تدعو لمجد الشرق .34

  ع مدرارــــــــآم بمدمـــــــــعلى الش        تضنّ  تبكي العراق إذا استبيح و; .35

  ارــــمذون كرامة وــــــخرجوا لص        مـوقد أھين ذمارھ وترى الرجال .36
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  !رارـــــا مضرجة مع ا(حــــــــكف         مـتطعت مددت بين صفوفھسفلو ا .37

  ارـــــــا حفB بكل فخــــــــأو ماضي        اـمازلت تبعث في قريضك ثاوي .38

  !ول وطاف باMثارــــــــــناجى الطل        رـــــــشاع: ھمت فقال قومحتى اتّ  .39

  !ز ا(فكارـــدوا من معجــــــــلم يعھ        فجلوت ما لم يشھدوا، ورسمت ما .40

  ارـــــــا(سح ةرــــــوجنانه في نض    هــــــإلى ا(صيل وقلب شيخ يدبّ  .41

  ارـــون ليلى في سحيق قفـــــــــمجن        اـــــتبريح الصبابة واصف ويحسّ  .42

  !ھا المتواريفور وطيــــــتلك العص         راـــاشرا نــويروح يبعث كليوبات .43

  .ارــــشع ش أيّ ـــــشعار العيھما  !ة          الحيا  و الحبّ  ى الحياة الحبّ روي .44

  

   

  


