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،ألنني قررت منذ مدة إھداء ھذا العمل المتواضع لشخص عزیز علي ، غمرني 

بعطائھ و كرمھ و لم یبخل علیا بنصحھ صغیرا  و كبیرا ، لھ الفضل الكبیر بعد هللا 

.صادقة في شحذ ھمتي لطلب العلم بكلماتھ ال

الذي أحزننا فراقھ كثیرا ، و إن "رحمھ هللا "يــكــمد بریــــــمحإلى معلمي الغالي 

كلمة شكرا لن توفیك حقت وكل ما أرجوه من هللا سبحانھ و تعالى أن تكون ممن قال 

َمَوا{: علیھ وسلم فیھم رسولھ الكریم صلى هللا َ َوَمالَئَِكتَھُ َوأَْھَل السَّ ِت إِنَّ هللاَّ

}لَى ُمَعلِِّم النَّاِس اْلَخْیرَواألَْرِض َحتَّى النَّْملَةَ فِى ُجْحِرھَا َوَحتَّى اْلُحوَت لَیَُصلُّوَن عَ 
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.انجاز ھذا العملإلىووفقنا

�ίمنالشكر واالمتنان إلى كلنتوجھ بجزیل ΎѧΟϧ�ϰѧϠϋ�ΩϳόΑ�ϥϣ�ϭ�Ώϳέϗ�ϥϣ�ΎϧΩϋΎγ
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.ھذا البحث

ي محمد بلحبیبھاشم:الطالب



مقـــدمــــــــــــــة:

أ 

  مقدمـــــــة :

داثیة في الشعر و التحوالت المتسارعة التي نھ لمن المؤكد أن تمیز التجربة الحإ 

نعكاسا یة القصیدة العربیة المتوارثة ، انعكست على النص الشعري افرضتھا على بن

ود و التحرر و التراث و تشرفت وجودھا من جدلیة القیواضحا ال جدل فیھ ، فقد اس

طدمت بجدار الوزن و القافیة وضع قدم اصو في خضم بحثھا عن م الحداثة ،

الفعل  لمتطلباتالستجابة في صراع مع حصون اللغة بحجة أن ا خترقتھما و دخلتاف

مواطن إبداع  الستكشافتجیز الخروج عن خارطة قواعد اللغة العربیة ،  اإلبداعي

عد الشاعر الحدیث على مغیبة تحدھا تلك الحدود الوھمیة المحكومة بقواعد ال تسا

قواعد اللغة العربیة ، وسط تشتت للرؤى النقدیة بین  ماتحر فاستبیحت اإلبداع ،

ال یكون  اإلبداعیرى أن اإلبداعي و معارض ة لطوفان الحداثة و متطلبات فعلھا دمؤی

صوال  إلى من الجملة وو للغة نفسھا ابتداءداخل طاقات الكامنة في ا باالستثمارإال 

فتخلت عن  عن كل ما ھو تراثي صھا الشعري المتمردة النثر ندفقدمت قصیالنص ،

  في محاولة إلنتاج لغة شعریة ثانیة . ،بالقواعد النحویة الوزن و القافیة و عبثت

و بالتالي أضرت باالتساق  لالتساقفھل أضر ھذا التطور الحداثي بالجانب النحوي 

سكھا النصي  وھل حققت تما القصیدة؟ وھل تتوفر الروابط النحویة داخل ھذه ؟ نفسھ

  ؟ 

  سلبا على االتساق الصوتي و المعنى ؟ انعكسو ھل تمردھا عن الوزن والقافیة 

وما یمكن أن یتفرع عنھا من أسئلة أخرى تمثل المحور الذي یدور  األسئلةإن ھذه 

حولھ ھذا البحث ، بسبب اللغط الكبیر الذي كان وال زال یدور حول قصیدة النثر و 

 انعكاساتثرنا أن یكون بحثنا ھذا عن لقواعد النحویة للغة العربیة ، فآتمردھا على ا

الجانب النحوي أو الروابط النحویة ذلك التمرد على الجانب النصي ، وذلك بدراسة 

، و إذا ما كانت تتوفر بھذه القصیة ألنھا عامل مھم في تماسك النصوص و  لالتساق

  الذي ینعكس على االنسجام . اتساقھا



مقـــدمــــــــــــــة:

ب 

و بھذا حاولنا معالجة ھذا الموضوع من خالل ھذا البحث الموسوم بــ نحویة اإلتساق 

یة  ویكون ملتحف بلحاف یبا من ھذه القصلقصیدة النثر و أردنا مؤشرا یكون قر

بمقارنتھا بشعر محمود درویش  اختیارناال یكون الفارق شاسعا و كان  الحداثة حیث

  الحداثة .ھذه من حیث ھو ینتمي إلى الجیل األول من 

إلجابة عن التساؤالت السابقة إلى توزیع البحث إلى ثالثة فصول و اقتضت او قد 

شعري بین الحداثة و التراث و إلى قضیة تماسك النص ال مدخل ، فتطرقنا في أولھ

سانیة النصیة . فتطرقنا فیھ إلى تجربة التیار الحداثي مع لغة الشعر و تعاملھ مع الل

إلنتھاك المتواصل القائم على ا ةالحداثی ات االتجربةإنتاج النصوص ضمن تیار

عن ما یراه أصحب ھذا للثوابت ، و البحث الدائم عن المغایرة والتجاوز فتكلمنا 

ثم ألقینا الضوء على التماسك  .التیار من أفكار حول تماسك النص و عالقتھ باالنفعال

فقدمنا نماذج عن رؤیة النقاد العرب القدمى إلى التماسك النصي  ،النصي في التراث

و كیف كان لھم السبق في ھذا الموضوع قبل توصل اللسانیة النصیة  ، و إحساسھم بھ

لیة التي تجعل من النص ا إلى اآلوصلو، حیث تن خالل ثنائیة السبك و الحبك إلیھ م

نھ قطعة واحدة ، ثم إنتقلنا وحسن النقلة التي تجعل من النص كأمنسجما بحسن السبك 

ھذا العلم الحدیث في النشأة و الذي یتخذ ،إلى التماسك النصي في اللسانیات النصیة 

بعد أن مر ردحا من الزمن ال تتجاوز فیھ  ، ھمن النص عموما محور و مركز دراست

و معاییر  آلیات دإیجاالدراسة اللغویة حدود الجملة ، وقد ساھم ھذا العلم الجدید في 

عاییر من إتساق و ھذه الم ببعض التفصیل تطرقناتقیم نصیة أي نص و قد  ھامن خالل

، و كیف قرر دي  المیة و التناصعسیاق و القصدیة و المقبولیة و اإل إنسجام و

.خالل بھا قد یخل بالنصیةن اإلأبوغراند 

تفكك اللغة ،  أما في الفصل األول فقد تناولنا النسق الشعري بین السالمة النحویة و 

دة النثر مع قواعد النحو و كیف رة الحداثة المتمثلة في قصیفتطرقنا فیھ إلى نظ

دت الخروج من حدوده ، فأراإذ رأت فیھ حاجزا للوصل إلى اإلبداع  ، معھ تعاملت

و فتح اللغة على إیحاءات و لغة أخرى لم تكن متوفرة فیھا ،  إلى مجال أرحب ،



مقـــدمــــــــــــــة:

ج 

و التي ترى في قواعد اللغة خطا  ،المناقضة لھذا الرأي اآلراءوعرضنا بالمقابل 

و أن  ،أحمر ال یجب تجاوزه و أن اإلبداع ال بد أن ال یتجاوز حدود اللغة و قواعدھا

عرضنا رأي  اإلطار، وفي نفس  مذموما ابتداعایسمى إبداعا بل  عنھا ال أي خروج

اللسانیة النصیة في السالمة النحویة بین الجمل و األدوات التي تساعد على ھذه 

الحاصل بین جمل النص على المستوى الخطي   االتساقالسالمة و التي یبتغى بھا 

 ،مستوى الداللة الكلیة للنصعلى  االنسجامالذي یساھم بدوره في الوصول إلى 

للربط بین الجمل من إحالة و  آلیة استغاللھاو  لالتساقفعرضنا الروابط النحویة 

و حذف . استبدالوصل و 

الخطاب الشعري بین الوثوقیة و اإلرسال  اتساقنا فیھ حول أم الفصل الثالث فخض

لھ عالقة و ھل  ، الصوتي و أثره في المعنى باالتساقفكان ھذا الفصل خاص 

الصوتي كتعریف و  االتساقفي ھذا الفصل إلى  فحاولنا التطرق ، الخطي باالتساق

 ،ثرينة النثر في جدلیة إلثبات نفسھا بین النسق الشعري و النسق الدكیف وقعت قصی

النص و كیف أن قصیة النثر  اتساقو ناقشنا كذلك دور اإلیقاع الصوتي و أثره في 

مقابل ما أحدثتھ من  إیقاع  ، الجانب الصوتيعترف بذلك من حیث ھي ال ت عارضت

الجدل الواقع بین أنصار الحداثة مقابل ، و كان ذلك داخلي ترى فیھ بدیل عن ذلك

معنى  اتساقالتراث و مؤیدیھ  و نفس الشيء كان مع الوزن و القافیة و دورھما في 

النص بین المؤید و المعارض .

أما الفصل الثالث فكان فصال تطبیقیا حول الروابط النحویة في قصیة النثر التي 

أن یمثلھا أحد منظریھا و ھو الشاعر محمد الماغوط مقارنة بشعر محمود  اخترنا

درویش الذي یمثل الوجھ األول من الحداثة ، لنعرف المدى الذي وصلت إلیھ قصیدة 

حداثة وثورتھم على قواعد النحو .النثر بوصول الجیل الثاني من أصحاب ال

استطعنا الوعاء الذي یحتضن ما  بمثابةو في األخیر كانت الخاتمة التي كانت 

من خالل بحثنا ھذا . التساؤالت  التوصل إلیھ من نتائج حول



مقـــدمــــــــــــــة:

د 

وقد خضع منھج البحث لطبیعة المادة المدروسة فتبعنا فیھ المنھج الوصفي المبني 

طبیعة الموضوع خالل البحث  و المقارنة الذي اقتضتھ االستقراء و اإلحصاءعلى 

حیث كان وصفا لظاھرة لغویة ووسائلھا المختلفة .

ھذا البحث ھو إتساع الموضع بین الرأیین  التي واجت ائقوأھم ع من إنو 

ا أدى إلى تركیز على البعض فقط یضاف إلى ذلك الحي الزمني مم ناإلیدیولوجیی

و الخوف من صدور قوانین أخرى ال ترأف م الكالسیكي یق كثیرا على النظاالذي ض

.بنا

علیھا في إنجاز ھذا البحث و التي كانت متنوعة  اعتمدناومن أھم المصادر التي  

على سبیل المثال ال الحصر : علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق لصبحي 

الخطابي ، زمن الخطاب لمحمد  انسجامإبراھیم الفقي ، لسانیات النص مدخل إلى 

  الشعر لـ أدونیس ، رحلت عمر في دروب الشعر محمود درویش . 

وال یسعني في األخیر سوى التوجھ بالشكر الخالص إلى كل من آزرني في إنجاز ھذا 

ؤالء األستاذ المشرف الدكتور ناصر اسطمبول الذي رعى ھذا البحث، و أول ھ

 الذي لم یبخل علینا بنصائحھني البحث ، دون أن أغفل فضل الدكتور محمد ملیا

  الوجیھة.

وال أدعي لھذا البحث الكمال فھو بذرة أولیة و النقص من سمات البشر ، و ما فیھ من 

سبیال و ما  االجتھاد ما استطعت إلىھ حاولت جھد فھو جھد المقل ،وحسبي أني

    .  العلي العظیم توفیقي إال باهللا



.ك النص الشعري في الشعر الحداثي ـ تماس1

.التماسك النصي عند التراث العربي  ـ  2

.ات النصیة ـ التماسك النصي في اللسانی3
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:مدخل 

ϝΎѧλˬ�بدونھ یكونذیا ، من أھم المقومات النصیة ، إإن تماسك النص لغو ϭϷ�ϚѧϜϔϣ�κ Ϩѧϟ

�ΏϮθϳ�ϱάϟ�ν ϮϤϐϟΎϓΗ�κ ѧϧ�ΔѧΑΎΘϛ�ϥ�ϚѧϟΫ�ˬ�ϪΘϟϻΩ�ϰϠϋ�ΎϴΒϠγ�ήΛΆϳ�ϪΰΟ�Ξѧδϧ�ϰѧϠϋ�ΓέΪѧϘϟ�ϲѧϨό

�ϝΎϜη�ϒϴυϮΗ�ϖϳήρ�Ϧϋ�ϲϧΎόϤϟ�Ϧϣ�ΔϜΒηΕϻΎϤόΘѧγϭ�κ Ϩѧϟ�άѧϫ�ΉέΎѧϗ�ϞѧόΠΗ�ˬ�ΔѧϋϮϨΘϣ�ΔѧϳϮϐϟ

�ΕΎѧѧϋΎτϘϧ·�ϭ�ΕϮѧѧΠϔΑ�ήόѧѧθϳ�ϥ�ϥϭΩ�ˬΔѧѧϳΎϬϨϟ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϳΪΒϟ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧδϴΑ�Γ˯ήѧѧϘϟ�ϊΑΎѧѧΘϳ)1(�ϰѧѧϟ·�ϞϴΒѧѧδϟϭ

ѧϓ�ϦѧϜϤϳ�ϑ ΪѧϬϟ�άѧϫ�ϖϴϘΤΗѧλ ϭ�Ϛѧδϣ�ϦѧδΤϳ�ϱάѧϟ�ΐ ѧΗΎϜϟ�ΔѧϋήΑ�ϲѧϳήρ�Ϧѧϋ�Ϫѧμ ϧ�ϝΎ�ςΑϭήѧϟ�ϖ

).2(اللغویة والترابط الموضوعي 

:ـ تماسك النص الشعري في الشعر الحداثي 1

�Δѧϐϟ�ΪѧϳΪΠΗ�ϰѧϠϋ�ϞѧϤόΗ�ΎѧϬϨϣ�ϡΎѧϫ�ΐلقد كانت الثورة التي قامت بھا ѧϧΎΟ�ϲѧϓ�Δϳήόѧθϟ�ΔΛΪΤϟ

�ˬϼϳϮѧρ�ΎѧϨϣί �Ϫѧϟ�Δόѧο ΎΧ�ΔѧϴΑήόϟ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ΖѧϠυ�ϲΘϟ�ϢϳΪϘϟ�ήόθϟ�ΔϳέΎϴόϣ�Ϧϋ�ϼϳΪΑ�ϥϮϜΘϟ�ήόθϟ

�ήόѧθϟ�ΏέΎѧΠΗ�Ϧѧϣ�ΔѧΑήΠΗ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ϭΪѧόΗ�ϻ�ΎѧϬϧ́Α�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϲϓ�ϯ έϭ�ϚϟΫ�ϞΒϘϳ�Ϣϟ�ξ όΒϟ�ϦϜϟ

�Ϫѧδϔϧ�Ϧѧϋ�ήѧΒόϳ�ΪϳΪΠϟ�ήϋΎθϟ�ϥ΄Α�ϯ)3(وتحطیمھا الحدیث، تعمل على تجدید اللغة  ήϳ�β ϴϧϭΩ�ϦϜϟ

�Δѧλ ΎΧϭ�ΓΰѧϴϤΘϣ�Δѧϐϟ�Ϫѧϟ�ϥ�ϲѧϨόϳ�άϫϭ�ˬ�ΪϳΪΟ�ήϴΒόΗ)4(�ϮѧϬϓ"�α έΎѧϓ�ήϳΪѧϐϟ�Ϧѧϣ�ΕΎѧϤϠϜϟ�ϞѧθΘϨϳ

(یخیطھا كلمة كلمة في نسیج جدید وت فیھ ، یستلھا كلمة كلمة من نسیجھا القدیمالذي غرق "5(

(�ΎѧϬΑ�ΎѧϨϟ�ΪϬϋ�ϻ�ΔϴϧΎΛ�Δϐل" لنحصل في األخیر على  "6(�ΚϳΪѧΤϟ�ήόѧθϟ�Δѧϐϟ�ϥ ѧ́Α�ΪѧϛΆϳ�ϮѧϬϓ

�ήόѧθϟ�άѧϫ�Δѧϐϟ�ΕΰѧϴϤΗ�ΔѧϤΛ�Ϧѧϣϭ�ˬ�ϩΪѧϋϮϗϭ�ϮѧΤϨϟ�Ϫѧϴϓ�ϢϜΤΘѧϳ�ϻϭ�ΔѧΑήΠΘϟϭ�ϝΎόϔϧϺϟ�ϊ ο ΎΧ�ϡΎψϧ

�ΔϨΤѧθΑ�ΎѧϬΌϠϣϭ�ΔѧϳΪϴϠϘΘϟوال یكون ذلك إال بإفراغ الكلمة من شحنتھا الموروثة ،باإلیحاء ال بالتحدید 

�ΩΎѧΠϳϹ�˯Ϯѧγ�ΪѧΣ�ϰѧϠϋ�ϞѧϤΠϟϭ�υΎϔϟϸϟ�ΪϳΪΟاً ھذا الشعر الحدیث یریدون تركیبفأصحاب)7(جدیدة 

�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ�ήϋΎѧη�Ϧѧϋ�ϝϮѧϘϳ�ϝΎѧΧ�ϒγϮϳ�Ϯϫ�ΎϬϓ�ˬ�ήΒϛ�˯ΎΤϳ·"�ΎѧϬΑ�ϝΰѧϨϳ�ˬ�ΔѧϐϠϟΎΑ�ϖѧϠόΘϳ�Ύѧϣ�ϲѧϓ

ائقة على التعبیر ، یعززھا ویقویھا ویمتحن قدرتھا الفاألذى ل

.129، ص 2008، 1ـ محمد األخضر الصبیحي ، مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبیقھ ، منشورات اإلختالف الجزائر ، ط1
.ـ ینظر المرجع نفسھ ، نفس الصفحة 2

.167، ص 1996، 1، قصیدة النشر العربیة اإلیطار النظري ، دار الفكر الجدید ، طنـ ینظر أحمد بزو3

.40، ص 1978، 2ـ أدونیس زمن الشعر ، دار العودة ، بیروت ، ط 4

.163ـ المرجع السابق ، ص 5

.ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا 6

.40ـ أدونیس ، زمن الشعر ، ص 7
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قصیدة ناجحة ال تكون إضافة على التراث الشعري فقط وكذلك األمر فیما یتعلق باألسلوب ، فكل 
(وشعري لھذا التراث "لغوي "بل تغییر  "8(

ϭ�ΔϴϠϜѧθϟ�ΐفالتمرد من وجھة ϧϮΠϟ�ϝΎτ ϳ�ϻ�ϩήψϧكل�ΔѧϘϳήρϭ�ΔѧϐϠϟ�ϱ�ˬ�ήϫϮѧΠϟ�β ѧϤϳ�ϪѧϨ

�ϝΎΨϟ�ΪѧΑ�ϻ�ΔѧϐϠϟ�ήѧϳήΤΗ�Ϧѧϣ�ϖѧϠτ˰�التدید و اإلبداع ـ من وجھة نظریكونالكتابة ، فلكي Ϩϳ�ϥ ،

مات ثبات الذاكرة اللغویة كما یراھامنظو اختراقعلى القائم ).9(ونبذ القواعد وتسلیم بمبدأ التطور 

�ϞѧϘϧϭ�ϢѧΠόϤϠϟ�ϱΪѧμأیضاً محمد عباس ϗ�ϊ ϳΪѧμ Η�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ�ϚϟΫϭ�ˬ�ΔϴΟϮϟϮϴγϮγ�ΔϴϨΑ�ΎϫέΎΒΘϋΈΑ�ˬ

Ϥϟ�ΔѧϳήϴΒόΘϟ�ϪѧΗΎϛήΣ�ϰѧϟ·�Δϴϔϴοإلتزاماتھالنص من  ϮΘϟ�ΓΪѧΘϤ)10.(�ΔѧϐϠϟ�ϝϮѧΤΘΘϓϰѧϟ·�ϭ�ΔѧϴϧΎΛ�Δѧϐϟ

.موازیة ، یكتشفھا المتلقي

تحول لغة الشاعر ، الذي خرق ت " في ھذا المجال محمد ملیانيیقول أستاذنا الدكتورو

بإختالف تجاربھم ألن ینمتلقمنظومتھا الصارمة وتمرد علیھا إلى شفرة سریة، تفسح المجال إلى ال

غیب الذي یقع خارج النص ، والبحث عن معنى لغة لما وراء یكونوا طرفا لكشف الم

ا ا موازیً نصً بوصفھالشاعر یوظف البیاض"عبد القدر فیدوح أیضاً وفي ذلك یقول)11("اللغة

، ونص مغیب فى نص حاضر فى المكتوب(:نصینالمتلقي یجد نفسھ أمام، وأن داخل النص

یفصح ال  الذيالمغیب فى البیاضإلى ھوى البصر یمیلأن غیر ، یتشاكالن فیما بینھما، )البیاض

یسبك رؤاه بصیغة یجعل ولكنھ، ، وال یبین عن خواطره بشكل مباشربصورة واضحةعن نفسھ 

، وفى كلتا ، سواء عن طریق الترغیب أم عن طریق الترھیبمنھا شكال متوازیا مع المتن

، وفى ھذه الحال یستبدل بھ بحنكة عالیةالحالتین یتعزز اإلضمار عما ال یرغب فى التصریح 

، ، واالنزیاح عن المعنى الحقیقي باإلفشاء عما ینبغي اإلعالن عنھالشاعر الالمقول بالقول

)12"(.من الریبة ء، باإلفصاح عنھ وجالوالمسكوت عنھ جماال فنیا

ϞѧѧϴϤΠϟ�ϡϼѧѧϜϟ�άѧѧϫϭϳ�ϻ�Ϊѧѧϗ�ϖΒѧѧγ�Ύѧѧϣ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓس�κ Ϩѧѧϟ�ϢѧѧϠϋ�˯ΎѧѧϤϠϋ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧϴΜϛ�ϪϐϴѧѧδΘ�Ϧϳάѧѧϟ

�ϰѧϠϋ�Ϣϫήѧψϧ�ΔѧϬΟϭ�ΐ ѧδΣ�β ϜόϨϳ�ϱάϟ�ˬ�ϪΰΟϭ�κ Ϩϟ�ϞϤΟ�ϦϴΑ�ΕΎϗϼόϟ�Ϊλ έ�ϰϠϋ�ϥϮλ ήΤϳ

�ΎѧϤϛ�ϢϬϧΈѧϓ�κ:"الترابط المعنوي والبنیوي للنص وداللتھ الكلیة ، یقول صالح فضل  Ϩѧϟ�˯ΎѧϤϠϋ�Ύϣ

م ،عن مجلة 1996كامل الخطیب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،محمد :،مقاالت،تحر، مرحلة مجلة شعر"نظریة الشعر "ـ یوسف خال ، مفھوم القصیدة الحدیثة ، ضمن 8

.1963،جویلیة،27الشعر،عدد

.194، ص 2003، عمان ، 1ظر إبراھیم محمود خلیل ، النقد األدبي الحدیث ، من المحاكاة إلى التفكیك ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، ط ـ ین9

.111، ص 2000، 1بیروت ، ط /الذاكرة ، شعریة قصیدة النثر ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ظر محمد عباس ، ضد ـ ین10

.08، العدد األول ، ص ظر محمد ملیاني ، ثنائیة الملفوظ والمسكوت في بناء المعنى الھامشي للنص ، مجلة أبحاث مختبر اللسانیات وتحلیل الخطاب ، جامعة وھرانـ ین11

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/707عبد القادر فیدوح ،موقع جامعة البویرة  ـ 12
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�Ϫѧѧϧ�ϥϭήϛάѧѧϴϓ�ˬ�ΔϴѧѧγΪΤϟ�ΔѧѧϠΣήϤϟ�ϢϬΣήѧѧη�ϲѧѧϓ�ϥϭί ϭΎѧѧΠΘϳϭ�ˬ�ϯ Ϯѧѧμ ϗ�ΔѧѧϳΎϨϋ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ϥϮѧѧϟϮϳ�ΎѧѧϨϳέ

)ϚѧѧγΎϤΘϟ(�ΔѧѧϠϤΟ�Ϟѧѧϛ�ϢѧѧϬϓ�ϰѧѧϠϋ�ΪѧѧϤΘόΗ�ˬ�ΏΎѧѧτΨϠϟ�ΔѧѧϴϟϻΩ�Δѧѧλ ΎΧ�ˬϗϼϋ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϧϮϜϣ�Ϧѧѧϣ�ϢѧѧϬϔϳ�ΎѧѧϤΑ�ΎѧѧϬΘ

θϳϭ�ϯ ήΧϷ�ϞϤΠϟ�ΎѧϤϣ�ˬ�κ ϨѧϠϟ�ϲΤτ ѧδϟ�ϯ ϮΘѧδϤϟ�ϰѧϠϋ�ςΑήѧΘϟ�ΎϬϴϠϋ�ΪϤΘόϳ�ϲΘϟ�ϞϣϮόϟ�ϥϮΣή

�ΓέΎѧηϹ�˯ΎϤѧγ�Ϛϟάѧϛϭ�ϢϴϗήѧΘϟϭ�Ϟѧμ ϔϟϭ�Ϟѧλ Ϯϟϭ�ϒѧτ όϟ�ΕΎѧϗϼϋ�ϞΜϣ�ΔϳϮϐϟ�ΕήηΆϣ�ϲϓ�ϞΜϤΘϳ

(التعریف واألسماء الموصولة وأدوات  ".....13(.

�ϚѧϳΩ�ϥΈϓ"�ωϮѧο"وھذا ما یلخصھ  Ϯϣ�ϝϮѧΣ�έϭΪѧΗ�ϻ�ϞѧϤΠϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϋϮϤΠϣ�ϥ ѧ́Α�ϯ ήѧϳ�ϱάѧϟ

)14(موحد یصعب إیجاد روابط بینھا ، وبالتالي ال یمكن أن تكون نصا 

ήϤΗ�ΕήΒΘϋ·�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗϭτ όϳ�Ύѧϣ�Ϯѧϫ�ˬ�ΔѧϳέΎϴόϤϟ�ϩάѧϫ�Ϧѧϋ�ΎϫΩ�β ϴѧϧϭΩ�ϝϮѧϘϳ�ΎѧϤϛ�ΎѧϬϴ�ΎѧϗΎϓ

�ϯ Ϯѧγ�Ζѧδϴϟ�ΓΪΎѧδϟ�ΔϴΑήόϟ�ΔΑΎΘϜϟ�ήΒΘϋΈϓ�ˬ�ΔϴϘϳΰϴϓΎΘϴϣ�ϭ�ΔϴϔδϠϓ"�ΝΎѧΘϧ"�ϭ�ΝΫϮѧϤϧ�Ϧѧϋ�έΪѧμ Η

�ήѧϴΒόΗ�ϲѧϬϓ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ�Δѧϐϟ�Ύѧϣ�ΔѧϨΌϤτϣϭ�ΔѧΩΎϫ�ΔѧϐϠϟ�ϩάϫ�ϲ ΉΘϓ�ΔΨγήϟ�ΪϋϮϘϟ�ΎϬϴϓ�ϊ ΒΘϳ�έΎϴόϣ

ϗ�ϼϓ�ήϴϳΎόϤϟ�Ϧϋ�ΝέΎΧ�Ϯϫ�ΎϤϋ�ϪΘϐϟ�έΪμ Η�ˬϕϼΧ�ήϋΎθϟ�ΩϮΟϮϟ�Δϳ΅ήϟ�ΪϳΪΟ�ϢϜΤΘѧΗ�ΔѧΑΎΘϜϠϟ�ΪϋϮ

�ΔѧϘϠϘϣ�Δѧϐϟ�ϚϟάΑ�ϖϠΨϴϓ�ˬ�ΎϬΘϠΨϠΧ�ϊϴτΘδϳ�ϮϬϓ�ϪΑ)15(ˬ�ΎѧϬϧ́Α�ϝΎѧΧ�ϒѧγϮϳ�Ύѧϫήϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧϐϠϟ�ϩάѧϫѧθΗ د

�ϩΎѧϘϠϳ�ϥ�ϥϭΩ�ϪѧΑ�ϢѧϠΣ�ΎѧϤϟΎρ�ϱήΤѧγϭ�ΐ فتوقظ إنتباه القارئ وتفاجئھ  ѧϳήϏ�ϢϟΎѧϋ�ϰϟ·�ϪϠϤΤΗϭ�ϪϛέΩ·

)16(ϟ�ϊ ϔθϳ�Ϣϟ�άϫ�ϦϜϟˬϬϓ�Δϴμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎδϠϟ�˯ΎϤϠϋ�ΪϨϋ�ϢϬΑ·�Ϯϫ�Ύϳ�ϞѧϴϠΧ�ΩϮϤΤϣ�Ϣϴϫή�ΓΪϴѧμ ϗ�ϒѧμ

�ΎϬϔѧμف�ΎϫϮΘѧδϤˬ�ن ب�ΔѧϴϟΎϋ�ΓήϬѧη�ΖѧϘϘΣ�ϲѧΘϟϭ�ΏΎϴδϠϟϠΤϤϠϟ�ήѧϴΒϛ�έΎѧϬΒϧ·ϭϴѧϠ"أنشودة المطر " ϴ

ˬ�ΎѧϬΎϨΑ�ϲѧϓ�ΔϜϜϔϣ�ΎϬϧ́Α�ϚѧϟΫ�ϲѧϓ�ϝϮѧϘϴϓ.... "˯ϲѧθϟ�ϥ�ϻ·�ΎѧϨϫ�ϪѧΗέΎΛ·�Ωϭ�ϱάѧϟˬ�ϰϨѧδΗ�ϒѧϴϛ�Ϯѧϫ

ϴѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧϓ�ί έΎѧѧΑϭ�ϢѧѧϬϣ�ήѧѧϣ�Ϧѧѧϋ�ϮѧѧϠϔϐϳ�ϥ�ϦϴѧѧγέΪϟ�˯ϻΆѧѧϬϟ�ΎѧѧϬΎϨΑ�ϚѧѧϜϔΗ�Ϯѧѧϫϭ�ΓΪϡΪѧѧόϧϭ�ϞѧѧϋΎϔΘϟ

حظھ كل من لدیھ حظ من المعرفة ببناء لالعضوي بین وحداتھا األساسیة ومثل ھذا األمر كفیل بأن ی

(النص ، قل ھذا الحظ أو كثر  "17(�ϱάѧϟ�ΞϬϨѧϤϤϟ�ϲѧϤϠόϟ�ΪѧϘϨϟ�Ϧϋ�ΩΎόΘΑϹ�ϦϴϠϠΤϤϟ�ϰϠϋ�ΏΎϋ�ΪϘϓ

ϪѧΑ�ΪѧΟϮϳ�ϱάѧϟ�κ Ϩѧϟ�ϰѧϠϋ�ΐ μ Ϩϳ�ϥ�ν ϭήϔϤϟ�Ϧϣ�ΐ ΒѧδΑ�ˬ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�Ϧѧϣ�ΓΪѧϋ�ϊ ѧο Ϯϣ�ϲѧϓ�ϚѧϜϔΗ

ϢϬϟΎϐѧѧѧθϧϢϫέΎѧѧѧϬΒϧϭ�ϦѧѧѧϜΗ�Ϣѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϳήϴΒόΗ�ΕΎϏΎϴѧѧѧλ �Ϧѧѧѧϣ�ΓΪϴѧѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧѧϓ�˯ΎѧѧѧΟ�ΎѧѧѧϤΑΔѧѧѧϓϮϟ́ϣ�ϢϬΑΎѧѧѧΠϋ·ϭ

.141-140، ص ص 1992بالغة وعلم النص ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب :ـ صالح فضل 13

.129ص ،ـ ذكره محمد األخضر الصبیحي في كتابھ مدخل إلى علم النص 14

.24-23ص ص ،2002، 1ط،،دار األدب ،بیروتـ ینظر أدونیس ، موسیقى الحوت األزرق ، الھویة، الكتابة ، العنف 15

.194ظر ، إبراھیم خلیل ، النقد األدبي الحدیث ، ص ـ ین16

.151، ص 1997)د ط (ـ خلیل محمود إبراھیم ، األسلوبیة ونظریة النص ، المؤسسة العربیة للدراسات والنثر بیروت ، 17
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�Ϟѧπ)18(باإلنزیاحات التي وضفھا الشاعر  ϓ�Ρϼѧλ �ΪѧϨϋ�ϩΪѧΠϧ�Ύѧϣ�ϝΎѧΠϤϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�Ωέ�ωήѧγ�Ϟόϟϭ

"إذ یقول ،اختصاصوھو صاحب  :ΑΎΘϤϟ�ΩήτΘѧγϹ�ϩάѧϫ�ΪѧόΑ�ΩϮѧόϧϭ�ϢϴϫΎѧϔϣ�Δѧό�ϲѧμ Ϩϟ�ϚѧγΎϤΘϟ

�ΎϋϮϧ�ϙΎϨϫ�ϥ�ΪΠϨϟ�ϞѧϤΠϤΑ�Ϟѧμ Θϳϭ�ˬ�ι Ϯѧμ ϨϠϟ�ΔϴΤτ ѧδϟ�ΔϴϨΑϷ�ί ϭΎΠΘϳ�ˬ�ϲϠϜϟ�ϚγΎϤΘϟ�Ϧϣ�ήΧ

Θϟ�ΕϻΎΤϟ�ϚϠΗ�ϲϓ�ϰϠΠΘϳ�Ϯϫϭ�ˬ�ϱήόθϟϭ�ϲϟϻΪϟ�ΎϬϠϤϋѧδϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϜϜϔϣ�κ Ϩϟ�ΎϬϴϓ�ϭΪΒϳ�Ϊϗ�ϲ�ˬ�τ

ˬ�ΎϬϜѧѧγΎϤΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϤϜΤϣ�ΔѧѧϘϴϤϋ�ΔѧѧϴϨΑ�ϩ˯έϭ�ϦϴѧѧΒΘϧ�ϥ�ΚѧѧΒϠϧ�ϻ�ΎѧѧϨϨϜϟ�ϦϤѧѧπ Ηϭ�˯ΰѧѧΟϷ�ϞϛΎѧѧθΗ�ήѧѧδϔΗ

(مع تشتتھا الخارجي اتساقھا "19(

�ϥϭ�ˬ�ϲѧѧμف         Ϩϟ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϣΎΗ�Δϔѧѧμ Αϭ�ΎѧѧϤΩ�ήѧѧΒόΗ�ϻ�ΔѧѧϳϮΤϨϟ�ΔѧѧϴϨΒϟ�ϯ ήѧѧϳ�Ϟѧѧπ ϓ�Ρϼѧѧμ

�ΕΎѧϗϼϋ�ΔѧόϴΒρϭ�ΔѧΒϛήϤϟ�ϝϮѧϘΤϟ�ΔѧϋϮϤΠϣϭ�ˬ�ΔϴϘτ ϨϤϟ�ϢϴϫΎϔϤϟ�ϰϠϋ�ΩΎϤΘϋϹ�Ϯϫ�ϪϓΎθΘϛϹ�ϞϴΒδϟ

ο)20(الترمیز األدبي  ϹΎΑˬѧϧϮΟ�Ϫѧϴϓ�ϞΧΪѧΗ�Ϊѧϗ�ˬ�κ ϨѧϠϟ�ϲѧϘΒΘϤϟ�ϰѧϨόϤϟ�ϰѧϟ·�ϝϮѧλ Ϯϟ�ϥ�ϰϟ·�ΔϓΎ ب

الخطاب األدبي بعامة والشعري "سطمبول في ھذا المجال بأن أستاذنا ناصر اأخرى ، حیث یقول

�ϲѧϓ�ϞΧΪѧϴϟ�Δϴѧγϭήϟ�ΔϴϧϼϜѧθϟ�Ϫѧϟ�ΎϬΗΩΪѧΣ�ϲѧΘϟ�ϢϟϮѧόϟϭ�ΕΩΪѧΤϤϟ�ϚѧϠΗ�ˬ�ϯ ΪѧόΘϳϭ�ί ϭΎѧΠΘϳ�Δλ ΎΨΑ

�ΔϴϧΎδϧ·�ϑ έΎόϣ�ϊϣ�έϮΣ�ϢϬѧδϳ�ΔϓΎϘΜϟ�ϲϓ�ϪϨϋ�ϮϬδϤϟ�ϭ�ϰϨΜΘδϤϟ�ϭ�ζ ϤϬϤϟ�ϥ�ΎϬϧΎΒδΣ�ϲϓ�άΧ́Η

�ϰѧѧϨόϤϟ�ϦϳϮѧѧϠΗ�ϲѧѧϓ) "21(.ѧ˰ѧϓ

22

�ήόѧѧθϟ�άѧѧϫ�ΏΎΤѧѧλ �ϦѧѧϜϟѧѧϗ�ϞѧѧΑ�ΪѧѧΤϟ�άѧѧϫ�ΪѧѧϨϋ�ϮѧѧϔϗϮΘϳ�Ϣѧѧϟ�ΚϳΪѧѧΤϟ�Ϧѧѧϋ�ΚѧѧΤΒϟ�ΔѧѧϠΣέ�ϢϬΗΩΎ

�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΎϬΘϳϮΘδϣ�ϲϓ�ΔϐϠϟانتھاكشعریة جدیدة لقصائدھم إلى تسجیل تجارب أخرى في 

�ΔѧϴϜΤϤϟ�ΔѧϐϠϟ�ϝΎΧΩ·�ΪΣ�ϰϟ·�Ϟλابتكار ϭ�ήϣϷ�ϥ·�ϞΑ�ˬ�ΓΪϳΪΟ�ΕϻϻΩϭ�έϮλ ϭ�Δϐϟ)�ΔѧΟέΪϟ( ،

�ϥϭΰѧѧΑ�ΪѧѧϤΣ�ϝϮѧѧϘϳ"�ήόѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΟέΪϟ�ΔѧѧϐϠϟ�ϰѧѧϟ·�ΡϮѧѧϤτ ϟ�ϥ·˯ΎѧѧϐΘΑϭ�ΓέΎѧѧΒόϟ�˯ΎѧѧϨΑ�ϲѧѧϓ�ςϴѧѧδΒΘϟ

�ϰѧѧϟ·�ΕΩΎѧѧϗ�ˬΔѧѧϴϣΎϋ�ήϴΑΎѧѧόΗϭ�ΕΩήѧѧϔϤΑ�ϰΤѧѧμ ϔϟ�ϢϴѧѧότΗϭΔϧΎϬΘѧѧγϻ�ϮѧѧΤϨϟϭ�ΔѧѧϐϠϟ�ΪѧѧϋϮϘΑ) "23(�ϢѧѧϠϓ

.، الصفحة نفسھا ـ المرجع السابق18

.344–343ـ صالح فصل ، بالغة الخطاب وعلم النص ، ص ص 19

.135ظر محمد األخضر الصبیحي ، مدخل إلى علم النص ص ـ ین20

.05،ص2013ـ ناصر إسطنبول ، تجلیات التكامل المعرفي في تلقي النص ، مجلة أبحاث ، مختبر اللسانیات وتحلیل الخطاب ، وھران ، العدد األول 21

.، ص1991، 243محمد عزام، مقاربة سیمائیة لقصیدة عربیة، مجلة الموقف األدبي، دمشق، سوریا، عدد تموز -22

.176، قصیدة النثر العربیة اإلیطار النظري ، ص ـ أحمد بزون23
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انتھاكمفردات وتعابیر عامیة فأضحى استعمالتصر األمر بإستعمال اللغة المحكیة بل تعداه إلى یق

�Ϣϟ�Ύϣ�άϫϭ�ˬ�ΎτϴδΑ�ήϣ�ϮΤϨϟϭ�ΔϐϠϟ�ΪϋϮϗϏΎδΘγ·�ˬ�ΔϜϼϤϟ�ϙί Ύϧ�ϰΘΣ�ϊ τ ΘδΗ�Ωϭέ�Ϧѧϣ�ϲϫϭ�ϪΘ

�ϪѧδϔϨϟ�ήϋΎѧθϟ�ϴѧΒϳ�ϥ�ΔΣήλ ϭ�ΓϮϘΑ�Ζο έΎϋϭ�ΔϐϠϟΎΑ�ϝϭΰϨϟ�άϫ�ΓϮϘΑ�Ζπ ϓήϓ�ΔΛΪΤϟ�ΐ ѧόϠϳ�ϥ

).24(بقواعد النحو واللغة لمجرد أن القافیة تضایقھ أو أن التفعیلة تضغط علیھ 

�Ϡτ ѧѧμ ϣ�ϰѧѧϟ·�β ϴѧѧϨΑ�ΪѧѧϤΤϣ�ήѧѧψϨϳ�ϕΎϴѧѧδϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓϭ"�ΔѧѧϐϠϟ�έΪѧѧΟ"�ΔѧѧϛήΣ�ϯ Ϊѧѧϟ�Ωέϭ�ϱάѧѧϟ

�ΔѧϠΣήϣ�Ϧѧϣϭ�ˬ�ϖѧϠϘϟϭ�ϝΆѧδϟ�ΔѧϠΣήϣ�ϰѧϟ·�ΔѧϋΎϨϘϟ�ΔѧϠΣήϣ�Ϧѧϣ�ΝϭήѧΨϟ�ϰϠϋ�Δϣϼϋ�Ϫϧ�ϰϠϋ�ˬήόη

�ΎѧϬΑ�ϡΪτ ѧλ Ϲ�ΔѧϠΣήϣ�ϰѧϟ·�ΔѧϐϠϟΎΑ�ΓΪѧϳΎΤϤϟ�Δϗϼόϟ)25(ΓήϳΎѧϐϣ�Δѧϐϟ�˯Ύѧθϧ·�ϮϟϭΎѧΤϓ�ΕΫ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ

Σ�ˬ�ΎѧϬΑ�ϥϮѧΒΘϜϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧϐϠϟ�ϰϠϋ�ϚϴϜϔΘϟ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμمااللغة ، ف ϗ�ΏΎΤλ �α έ�ήѧϴΧ�ϝΎѧϤϛ�φѧΣϻ�Κѧϴ

�ϲϓ�Ϟόϔϟ�ϰϠϋ·�ϪѧΘϟΎΣ·�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ�ˬΔϴΑήόϟ�ΔϠϤΠϟѧγ�ϰѧϠϋ�Γϭϼѧϋ�ΎϤبك ھجوما لدى شعراء الحداثة

�ϱϮϐϠϟ�ΐ ϴϛήΘϟ�ϥ�ϭ�ΔѧϠϤΟ�ϪΒѧη�ϰѧϟ·�ΔϴϤѧγϹ�ΔѧϠϤΠϟ�ϞϳϮΤΘΑ�ϚϴϜϔΘϠϟ�ν ήόΗϝΎϤόΘѧγ�ήѧϴϏ�ϞѧϤΟ

�ϥϭΪѧόϟ"�ϰѧϠϋ"یقدم كمال خیر بك طریقتین أساسیتین لھدم الطبیعة اللغویة من خالل ،و)26(تامة 

:الجملة 

.واكتمالھاـ حذف العناصر األساسیة المكونة لوحدة منطق العبارة 1

2�ΕϻΎѧΣ�ϲѧϓϭ�ΔѧϠϣΎϛ�ΔϟϻΩ�ΎϫΪΣϮϟ�ϡΪϘΗ�ϲΘϟ�ΔϴϤγϹ�ΔϠϤΠϟ�˯ήΟΈΑ�ϚϟΫϭ�ˬ�ϲδϴήϟ�Ϟόϔϟ�ϑ άΣ�˰

.فعلیة في أصلھا وقد غاب فعلھا الرئیسيأخرى ترد جمل 

�ϞϜθϳ�Ύϣ�άϫϭѧΜόΑϭ�ΓέΎѧΒόϟ�ήϴѧδϜΗ�Δѧϋΰϧ�Ϧϣ�ΎΒϧΎΟ�ΩήѧΠϣ�ϰѧϟ·�ΎѧϬΘϟΎΣΈΑ�ϚѧϟΫϭ�Ύϫήѧλ ΎϨϋ�Γή

ήѧϴΧ�ϝΎϤϛ�ϯانتظاما ات متتابعة مكررة أو متجاورة دونمأو كلمصیغ ،  ήϳϭ�ˬ�ϞѧϤόϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�ˬ�ϚѧΑ

�ϯˬ)27(والدة الجملة الفوضویة بإمتیاز  Ω�ϱάѧϟ�ήѧϣϷˬ�ϰѧϠϋ�ι Ϯѧμ Ϩϟ�Θѧϓ�ϰѧϟ·�ξ όΒѧϟ�ήѧψϧ�ϲѧϓ

�κˬ)28( وضى ف Ϩѧϟ�˯ΎѧϤϠϋ�ϩΪѧόϳ�ϱάѧϟ�ϲѧμ Ϩϟ�ϚѧγΎϤΘϟΎΑ�ϞΨΗ�Ϊϗ�ϲΘϟ"�ˬΏΎѧτΨϠϟ�ΔѧϴϟϻΩ�Δϴѧλ ΎΧ

�ϯ ήѧΧϷ�ϞѧϤΠϟ�Ϧѧϣ�ϢѧϬϔϳ�ΎѧϤΑ�ΎѧϬΘϗϼϋ�ϲѧϓ�κ ϨѧϠϟ�ΔѧϧϮϜϣ�ΔѧϠϤΟ�Ϟѧϛ�ϢϬϓ�ϰϠϋ�ΪϤΘόΗ) �ϰѧϠϋو)29"

�ϲϓΎѧѧϘΜϟ�ς ѧѧγϮϟ�ϲѧѧϓ�ήѧѧΒΤϟ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧϴΜϜϟ�ΖϟΎѧѧγ�Ϊѧѧϗ�Γ˯ήѧѧϘϟ�ΕΎѧѧϴϟΎϤΟϭ�ϲѧѧϘϠΘϟ�ΕΎѧѧϳήψϧ�ϥ�Ϧѧѧϣ�ϢϏήѧѧϟ

�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϮϐϠϟ�ήѧѧϴϏϭ�ΔѧѧϳϮϐϠϟ�ΕΎѧѧϴϨΒϟ�ϊ ѧѧϣ�ΉέΎѧѧϘϟ�ϞѧѧϋΎϔΗ�έϮѧѧΤϣ�ϲѧѧϓ�ϰѧѧϘΒΗ�ΎѧѧϬΘϴϤϫ�ϥΈѧѧϓ�ˬΔѧѧϣΎόΑ�ϲѧѧΑήόϟ

.170، ص ـ ینظر المرجع السابق24

.82، ص 1996، 2، دار توبقال الدار البیضاء ، ط 3، ج )الشعر المعاصر (ظر ، محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث ، ـ ین25

.169ص ،لعربیة ، اإلیطار النظري ظر أحمد بزون ، قصیدة النشر اـ ین26

.172–171ظر المرجع نفسھ ، ص ص ـ ین27

.153ظر المرجع نفسھ ، ص ـ ین28

.342صالح فضل، بالغة الخطاب وعلم النص ،صـ 29
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ϮΗ�ΔѧϘϠΣ�ϞϴϜѧθΗ�Δѧϴϔϴϛϭ�ˬκ-كدوال-المستوى السطحي  ϨѧϠϟ�ΔϘϴϤόϟ�ΕΎϴϨΒϟ�ϰϠϋ�ϪΣΎΘϔϧϭ�ϊ ѧϣ�ϪϠѧλ

.النص شعریا كان أم نثریا

�Ώήѧѧόϟ�ϥϮѧѧϴϏϼΒϟϭ�ΩΎѧѧϘϨϟ�Ί ѧѧΘϓ�Ύѧѧϣ�Ϋ·�ˬ�ϢϳΪѧѧϘϟ�ϱΩϮѧѧϤόϟ�ήόѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧΟϮΗ�Ϣѧѧϟ�ΔϳϮѧѧο Ϯϔϟ�ΔѧѧϐϠϟ�ϚѧѧϠΗϭ

یوصون الشاعر والكاتب بأھمیة معرفة اللغة ، وبإتقان النحو ، وذلك جلي ، في مصنفاتھم ،  ىالقدم

ϰѧΘΣ�ˬ�ϒϨѧμ ϣ�ϪѧϨϣ�ϮѧϠΨϳ�ΩΎϜϳ�ϻ�ˬ�ϝϮѧϘϟ�ϦѧϜϤϳ�Ϫѧϧ�Ϣѧϟ�Ϋ·�ˬ�ϢϬѧδϔϧ�ϦϴϳϮѧΤϨϟ�Ϧѧϣ�ΩΪѧθΗ�ήѧΜϛ�ϢѧϬϧ·

�Ίˬ)30(یشیعوا أمورا یشفع لھا عند بعض النحاة سماع نادر ، أو قیاس بعید  ѧΘϓ�Ύѧϣ�ϱάϟ�ϡΎϤΘϫϹ�άϫ

:بالنص كامال ، بحسب رأي سعید حسن بحیري إذ یقول اھتمامھمینعكس على 

"ϭ�ˬ�ΔѧϬΟ�Ϧϣ�ΔϠϤΠϟ�˯ΰΟ�ϦϴΑ�ςΑήϟΎΑ�ΔϴΑήόϟ�˯ΎϤϠϋ�ϲϨϋ�ϯ ήѧΧ�ΔѧϬΟ�Ϧѧϣ�ϞѧϤΟ�ΓΪѧϋ�ϦϴѧΑ�ςΑήѧϟ

�ΐ ѧϧΎΠϟ�ϰѧϠϋ�ήѧμ Θϗ·�Ϧѧϣ�ϢϬϨѧϤϓ�ˬ�ϞѧϴϠΤΘϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϔϠΘΨϣ�ϝΎϜѧη�ϦϴѧΑ�ϢϫΩϮѧϬΟ�Ζϋί ϮΗϭ�ˬΓήϴΒϛ�ΔϳΎϨϋ

�Ρέϭ�ˬ�ϖѧϴΒτΘϟϭ�ΔѧϳήψϨϟ�ϦϴѧΑ�ϥί ϭ�Ϧѧϣ�ϢϬϨѧϣϭ�ˬ�ϲϓήѧμ ϟ�ΐ ϧΎΠϟ�ϲϓ�ϖϤόΗ�Ϧϣ�ϢϬϨϣϭ�ˬ�ϱϮΤϨϟ

�ϝϭΎѧѧΤϳΝήΨΘѧѧγ�ΕϻϮѧѧϘϤϟ�ί ϭΎѧѧΠΘϓ�ˬΔѧѧϴϠόϔϟ�ι Ϯѧѧμ Ϩϟ�ΎѧѧϬϠϤΘΤΗ�ΪѧѧϋϮϗ�ΪѧѧϴόϘΘϟ�ΩϮѧѧϴϗϭ�ΓέήѧѧϜΘϤϟ"

)31.(

�ι Ϯѧμ ϨϠϟ�ϲϠΧΪѧϟ�ϕΎѧδΗϹ�ϲϓ�ΚΤΒϟ�ϥ�ϯ ήϳ�ϱάϟ�ϲΑΎτΨϟ�ΪϤΤϣ�ΪϨϋ�ϩΪΠϧ�Ϊϴϛ΄Θϟ�β ϔϧϭ

�ϊ ѧѧο Ϯϣ�ϥΎѧѧϛϡΎѧѧϤΘϫ�Ϧѧѧϋ�ϡϼѧѧϜϟ�ΎѧѧϬόϣ�ϦѧѧϜϤϳ�ΔѧѧΟέΩ�ϰѧѧϟ·�ϢϳΪѧѧϗ�ϱϮѧѧϐϟ�ΚѧѧΣΎΑ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΜϛ"�κ ѧѧϧ�ϢѧѧϠϋ

ϲѧѧΑήϋ)"32(�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧμ Ϩϟ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ΔѧѧϴϤϫ�ϰѧѧϠϋ�ϑ ϮѧѧϗϮϠϟ�ΎѧѧϬϨϣ�ΎѧѧΒϧΎΟ�ν ήόΘѧѧδϧˬ

.العمودیة القدیمة 

:التماسك النصي عند القدامى  ـ  2

:ـ التماسك النصي عند عبد القاھر الجرجاني أ

�ϲϧΎѧΟήΠϟ�έΩΎϘϟ�ΪΒϋ"�ϪΗΎϣΎϬѧγ·�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΓήѧϴΒϛ�ΔѧϴϤϫ�ΕΫ�ϝΎѧΠϤϟ�άѧϫ�ϲѧϓ"تعد جھود 

κˬ�"دالئل اإلعجاز "الجبارة في كتابھ  Ϩѧϟ�ϢѧϠόΑ�ϡϮѧϴϟ�ϰϤѧδϳ�Ύѧϣ�ϦϴѧΑϭ�ϪѧϨϴΑ�Ϟѧλ ϭ�ΓΰѧϤϫ�ήΒΘόϳ�Ϋ·

�ϩΪѧϨϋ�ϲѧμ Ϩϟ�ϚѧγΎϤΘϟ�ϡϮѧϬϔϣ�ϰѧϠΠΗ�ΎϬϴϓϭ�ˬ�ϢψϨϟ�Δϳήψϧ�Ϧϋ�Ι ΪΤΗ�ΚϴΣ�Δλ ΎΧ"�ϢψϨѧϟ�ϥ�ΚѧϴΣ

ѧѧΒϋ�ΪѧѧϨϋ�ξ όΒѧѧΑ�ΎϤϬѧѧπ όΑ�ϝΎѧѧϤΠϟ�Δѧѧϗϼϋϭ�ˬ�ΎѧѧϬϨϴΑ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϠϤΠϟ�Δѧѧϳί ϭΎΠΗ�ήϫΎѧѧϘϟ�Ϊ

(وعالقة الفكر ، ثم عالقة النص  . "33(

.14،ص)م2007ھـ، 1428(، 1ظر ، سعود الحنین ، النقد النحوي والصرفي عند قدامى النقد ، جامعة محمد بن سعود اإلسالمیة ، الریاض ، السعودیة ، طـ ین30

.77، ص 1999ـ سعید حسن بحیري ، دراسات لغویة تطبیقیة في العالقة بین البنیة والداللة مكتبة زھراء الشوق ، القاھرة ، 31

.95، ص 1991مدخل إلى إنسجام الخطاب ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، لسانیات النصر أمحمد الخطابي ،ـ ینظ32

.82، ص 2008ـ أشرف عبد البدیع عبد الكریم، الدرس النحوي في كتب إعجاز القرآن الكریم، مكتبة األداب ، القاھرة ، د ط ، 33
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ال وبناء الكالم ، یكون بإتصال المعاني بعضھا ببعض في عالقات متناسقة منظمة ، إنأي

.الجمل بعضھا ببعضتخلو من فكرة الربط

�ϲϧΎѧΟήΠϟ�ΪѧϨϋ�Δϴμف   Ϩϟ�ΓΪΣϮϟ�ΪΒΘΎѧϗϼτ ϧ�ϥ·ϭ�ˬ�ϢψϨѧϟ�ΓήѧϜϓ�Ϧѧϣ"ϟ�ΕΎѧϤϠϜ�ϲѧϓ�ϰϟϮѧΘΗ�ϻ

("العقل اقتضاهھا على الوجھ الذي تناسقت داللتھا ، وتالقت معانیالنطق إال من حیث  .34(

�ˬ�ξ όΒΑ�ΎϬπ όΑ�ΕΎϤϠϜϟ�ϲϧΎόϣ�ϚγΎϤΗ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϻ·�ϖϘΤΘΗ�ϻ�Δϴμ Ϩϟ�ΓΪΣϮϟ�ϥ�ϰϨόϤΑ�ϢΘѧΗ�ϻ�Ϫϧϭ

.لھا المزیة والفضل إال عن طریق ھذه الخاصیة 

یتحقق بحسن النظم ، وھذا األخیر ال یكون حتى یأتي "الجرجاني "فالتماسك النصي عند 

�Ζѧϧ�Ύѧϣ�ˬ�ϡϼѧϜϟ�Ϧѧϣ�ϢѧϠϋϭ:"قول الجرجاني من الجزء إال الكل ، فیانطالقا، على القطعة بكاملھا

�ˬ�ϦδΤϟϭ�ϪϤψϧ�ϲϓ�ΔϳΰϤϟ�ϯ ήΗΗ�ώϴμ ϟ�Ϧϣ�˯ΰΟϷΎϛΗ�ϰѧΘΣ�ˬ�ξ όΒѧΑ�ΎϬπ όΑ�ϢψϨϳϭ�ˬ�ϖΣϼΘ�ήѧΜϜ

Ϸϭ��ϕάѧΤϟΎΑ�Ϫѧϟ�ϲѧπفي العین ، فأنت ϔΗ�ϻϭ�ˬ�ϪΒΣΎѧλ �ϥ ή�ήΒϜΗ�ϻ�Ϛϟάϛ�ˬ�ωέΪѧϟ�Δόѧγϭ�ˬ�ΔϳΫΎΘѧγ

(وشدة المنة ، حتى تستوفي في القطعة وتأتي على عدة أبیات  "35(�ϥϮѧϜϳ�ϲμ Ϩϟ�ϚγΎϤΘϟ�ϥ�ϚϟΫ�ˬ

�ΎѧϴϨΒϣ�ΎѧτΑήΗ�ϡϼϜϟ�ςΑήΘΑ˯ΰѧΠϟ�Ϧѧϣ�ΪѧΑ�˱ϻϮѧλ ϭ�ϻ�ˬ�ϯ ήѧΧϷ�ϰѧϠϋ�ΔѧϴϨΒϣ�ΔѧϤϠϛ�ϞѧϜϓ�ˬ�ϞѧϜϟ�ϰѧϟ·

�Ϧѧϣ�ΉέΎѧϘϟ�ϦѧϜϤΗ�ϲΘϟ�ΔϴϔϴϜϟ�Ϯϫ " فـ . بعالقتھا بما قبلھا وما بعدھا ،وھكذا الجملیكتمل معناھا إال

)36. ("متجانسة اتصالیةإدراك تدفق المعنى الناتج عن تنظیم النص، ومعھا یصبح النص وحدة 

�ΎѧϬΑ�ϢΘѧϳ�ϲѧΘϟ�ϞΎѧγϮϟϭ�ϕήѧτ" جاني الجر"ولم یقف  ϟ�ϒѧλ ϭ�ϰѧϟ·�ϩΪѧόΗ�ϞѧΑ�ΪѧΤϟ�άϫ�ΪϨϋ

�ϚѧγΎϤΘϟϭ�ˬ�ϲϠϜѧθϟ�ϚѧγΎϤΘϟ�ϞΜϤΘϳ�ΎϬϴϓ�ϲΘϟϭ�ˬ�Ϟμانسجام ϔϟϭ�Ϟλ Ϯϟ�ΔϘϳήτ ϛ�ϪϜγΎϤΗϭ�ˬ�κ Ϩϟ

(الداللي وصوال إلى التماسك الكلي  ."37(

�ϦϴΘϴѧѧλ ΎΧ�ήѧѧΒϋ�ϙέΪѧѧϳ�ϲѧѧμ Ϩϟ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ϥ�ϰѧѧϨόϤΑ:ˬ�ϕΎѧѧδΗϹ�Δϴѧѧλ ΎΧ�ΎѧѧϤϬϟϭ�ΕΫ�ϲѧѧϫϭ

�ϥΎѧΗΎϫ�ΔѧϴϟϻΩ�ΔѧόϴΒρ�ΕΫ�ϲѧϫϭ�ϡΎΠѧδϧϹ�Δϴѧλ ΎΧ�ϲѧϬϓ�ΔѧϴϧΎΜϟ�Δϴѧλ ΎΨϟ�Ύϣ�ˬ�ΔϴϠϜη�ΔϴΤτ γ�ΔόϴΒρ

.الخاصیتان تتضافران معا لتحقیق التماسك النصي 

.م ، ص2003ھـ ، 1424، دالئل اإلعجاز في علم المعاني ، تحقیق یاسین األیوبي ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، د ط ، ـ عبد القاھر الجرجاني 34

.133ـ عبد القاھر الجرجاني ، المرجع السابق ، ص 35

.189ص ، 2007، القاھرة ، 1ـ عزة شبل محمد ، علم لغة النص ، النظریة والتطبیق ، مكتبة األداب ، ط 36

.189م ، ص 2012الرابع مارس ـ الطاھر سعد هللا ، مجلة علوم اللغة العربیة وأدابھا ، دوریة أكادیمیة محكمة متخصصة ، كلیة األداب واللغات ، جامعة الوادي العدد 37
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:ھـ 255ق (ـ التماسك النصي عند الجاحظ ب (

�ςΑήѧΘϟ�Ϫѧϴϓاشترطفي قضیة التماسك وذلك عندما عرف الشعر ھو األخر قد كانت لھ آراء

�ύήѧϓ�Ϫѧϧ�ϚϟάΑ�ϢϠόΘϓ�ˬ�ΝέΎΨϤϟ�ϞϬγ�ˬ�˯ΰΟϷ�ϢϼΘϣ�ϪΘϳέ�Ύϣ�ήόθϟ�ΩϮΟϭ:"والتماسك إذ یقول 

(إفراغا واحدا ، وسبك سبكا واحدا ، فھو یجري  على اللسان كما یجري الدھان  "38.(

ѧѧγ�άѧѧϫϭ�ˬ�ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϤϠϜϛ�ϩήѧѧγ΄Α�ΖѧѧϴΒϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΖѧѧϴΒϟ�ϚѧѧγΎϤΗ�Ϧѧѧϣ�Ϊѧѧϳήϳ�φΣΎѧѧΠϟΎϓ�ϰѧѧϟ·�ΩϮϘϴ

�Ϟѧѧϛ�ϥΎѧѧϛ�ΫΈѧѧϓ�ˬ�ϪѧѧϠϤϛ΄Α�κ Ϩѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ΓέϭήѧѧοϪѧѧϟ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧϓ�ΖѧѧϴΑΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ΕΎѧѧϴΆΑ�ϪѧѧΘϗϼϋ

ΎѧϬϠϛ�ΔϛϮΒѧδϣ�ΓΪϴѧμاألخرى،عندھا Ϙϟ�Βμ ΗΪѧΣϭ�ΐ ѧϟΎϗ�ϰѧϠϋ�ˬ�ΔϏΎϴѧμ ϟ�ϦѧδΣ�ϲѧϨόϳ�ϚѧγΎϤΘϟΎϓ�ˬ

.وسالمة النظم وصحتھ والتلطف في تدفیق الصنعة وإحكامھا ، عن طریق قوة الروابط 

ѧѧϴϠϋϭ�ϦϴѧѧΑ�ϡΎΠѧѧδϧϹ�ϖѧѧϴϘΤΗϭ�˯ΰѧѧΟϷ�ϡΎѧѧΤΘϟ·�ϰѧѧϠϋ�ϡϮѧѧϘΗ�φΣΎѧѧΠϟ�ΪѧѧϨϋ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ΓήѧѧϜϓ�ϯ ήѧѧϧ�Ϫ

ϲѧΘϟ�ΕΎѧϗϼόϟ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�κ Ϩϟ�ΕΪΣϭ�ˬ�κ Ϩѧϟ�ήѧλ ΎϨϋ�ςΑήѧΗ�ϞѧόΠΘϟ�ξ όΒѧΑ�ΎϬѧπ όΑ�ϼѧϛ�κ Ϩѧϟ

.موحدا

:ھـ )30ت ( ذ ـ التماسك عند أسامة بن منقج

�ϚѧѧγΎϤΘϟ�Δϴѧѧλ ΎΨϟ�άѧѧϔϨϣ�ϦѧѧΑ�ΔϣΎѧѧγ�ϕήѧѧτΗ�ΪѧѧϘϟ�ϲѧѧμ Ϩϟ�ΔѧѧϴΎϨΜΑ"�ϚΒѧѧδϟ" و"ѧѧΒΤϟ ك  "�ΪѧѧϘϓ

:عرف السبك بأنھ تعلق كلمات البیت بعضھا ببعض من أولھ ألخره ، كقول زھیر بن أبي سلمى 

رتموا حتى إذا طعنوا یطعنھم ما ا

اعتنقاضارب حتى إذا ما ضاربوا 

).39("برقاب بعض خیر الكالم المحبوك المسبوك الذي یأخذ بعضھ : " ذ قال منقف   

ѧϘϨϣ�ϦѧΑ�ΪϨϋ�ϚΒΤϟϭ�ϚΒδϟ�ΔϴΎϨΡϭήѧϟϭ�ϢѧδΠϟ�ϪΒѧθΗ�άΚѧϴΣ�ϭ�ϚΒѧδϟ�ϭ�ϚѧΒΤϟ�ϦϴѧΑ�ϊفث   ѧϤΟ

�ϚϟΫ�ϦϣήѧΧϵ�Ϧϋ�ΎϤϬϨϣ�ΪΣϮϟ�ϲϨϐΘδϳ�ϻ�ΪΣϭ�ϼϛ�ΎѧϜΒΣ�ϲѧτجعل ذلك όΗ�ϚΒѧδϟ�ΓϮѧϗ�ϭ�Δϣϼѧδϓ

.ممیزا 

:ھـ 654ت (ـ إبن أبي األصبع المصري د (

έΪѧΤΘϣ�ϡϼѧϜϟ�ϲ":عجاز القرآن ، في باب اإلنسجام قال في كتابھ البرھان في إ Ήѧϳ�ϥ�Ϯϫϭ�

�ΔϟϮϬѧδΑ�ˬ�ϢΠδϨϤϟ�˯ΎϤϟ�έΪΤΘϛ"ϚΒѧγ"�ΔѧΑϭάϋϭ�ˬ�υΎѧϔϟˬ�Δѧγϼγϭ�Ϧѧϣ�ΔѧϠϤΠϠϟ�ϥϮѧϜϳ�ϰѧΘΣ�ˬ�ϒϴϟ́ѧΗ

.67،ص1960، 2ط،الخانجي ،مصرتبة مكعبد السالم محمد ھارون ،و شرح حقیق ت،1جالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ، البیان والتبیین ، ـ 38

.18، ص 2010، 1ـ محمود عكاشة ، الربط في اللفظ والمعنى ، األكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي ، القاھرة مصر ، ط 39
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لبیت من الموزون وقع في النفوس وتأثیر في القلوب ما لیس لغیره ، وإن خال من البدیع و اورالمنث

(وبعد عن التصنیع  "40(

المنسجم الفصیح مع بالغة في التألیف و حسن السبك، ن الكالم ابن أبي األصبع من  أ قصد   

.وإقناع للمتلقي بمضمون الخطابالعذب لھ موقع في القلوب ولھ تأثیر في النفوس

)ھـ 684ت (النصي عند حازم الفرطاجيـ التماسك 5

�ςΑήѧΘϟ�ϝΎϜѧηϷ�ϕήѧτΗ�ϥ·�ˬ�ϲѧμ ينحازم القرطاجاھتموقد  Ϩϟ�ϚѧγΎϤΘϟ�ϡϮѧϬϔϤΑ�Ϛϟάѧϛ�Ϯѧϫ

ѧѧϨόϤϟϦѧѧϣ�ΩΪѧѧϋ�ϡΪΨΘѧѧγΈΑ�ˬ�κ Ϩѧѧϟ�˯ΰѧѧΟ�ϦϤѧѧο �ϱϮϟ�ˬ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�Ϡτ ѧѧμ ϣ�Ϧѧѧϣ�ΏήѧѧΘϘΗ�ΕΎΤϠτ ѧѧμ Ϥ

�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϭ�κ Ϩѧϟ�˯ΰѧΟ�ϦϴѧΑ�ϢΎѧϘϟ�ςΑήѧΘϟ�ϚϟΫ�ο Ϯϳ�ϭ�ϝϭΎΣϭ�ϥήΘϗϹϭ�ΐ γΎϨΘϟΎϛ

"نتھاء بقول حدیثھ عن قوانین اإلبتداء والتخلص ، واإل :�ϲѧϓ�ϝϭϸϟ�ΎΒγΎϨϣ�ϲϧΎΜϟ�ΖϴΒϟ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ϋ·ϭ

�ϰѧϨόϣ�ϭ�φѧϔϟ�ΔϬΟ�Ϧϣ�Βϗ�Ϫϴϓ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύλ Ϯμ Χϭ�ΔόϴϠτ ϟ�ϦδΣ�ϭ�ΪΒϤϟ�˯ΎϬΑ�Ϧϣ�ϚϟΫ�ξ Ϗ�ϪϨδΣ

(أو نظم أو أسلوب  "41.(

�Ύѧόϣ�ϲϧϮϤѧπ Ϥϟϭ�ϲϠϜѧθϟ�ςΑήϟϭ�ϚγΎϤΘϟ�ϲϨόΗ�ΎϨϫ�ΔΒγΎϨϤϟΎϓˬ�ρήΘѧθϳ�˯ΎѧϬΘϧϹ�ϥϮϧΎѧϗ�ϲѧϓϭ

�ΎѧϫήϴΛ́Η�ϥϮѧϜϳ�ϥϭ�ˬ�κ" اجني حازم القرط" Ϩѧϟ�Ϧѧϣ�ϢϠϜΘѧϤϟ�Ϊѧμ ϘΑ�Δѧτ ΒΗήϣ�κ Ϩѧϟ�ΔѧϤΎϗ�ϥϮϜΗ�ϥ

.إیجابیا في ما قبلھا من المعاني 

حازم القرطاجني بالتألیف والتالؤم في الكالم ، حیث تكلم عن تالؤم حروف الكلمة اھتمكما   

ϭ�ˬ�ξ ѧѧόΑ�ϊ ѧѧϣ�ΎϬѧѧπ όΑ�ϞѧѧϤΠϟ�Ύѧѧπ ϳϭ�ΓΪѧѧΣϮϟ�ΔѧѧϠϤΠϟ�ΕΎѧѧϤϠϛ�άѧѧϛϭ�ˬ�ΓΪѧѧΣϮϟ�άѧѧϫ�ΎѧѧϨϟ�ϞϜѧѧθϳ�ϲ ϟΎѧѧΘϟΎΑ

΅ϼΘϟ�ϝϮѧϘϳ�ΔϤΠѧδϨϣ�ΓΪΣϭ�ήλ ΎϨόϟ�ϦϴΑ�ϡ:"�ϲѧϓ�ϊ ѧϘϳ�ϡ̈́ ϼΘѧϟϭ�ˬ�Ϫѧϣ̈́ϼΗϭ�ϒϴϟ́ѧΘϟ�ϦѧδΣ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϣϭ

�ϰѧѧϟ·�ήψϨϟΎѧѧΑ�ϡϼѧѧϜϟ�ϑ ϭήѧѧΣ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ΎѧѧϬϨϣ�ˬ�˯ΎѧѧΤϧ�ϰѧѧϠϋ�ϡϼѧѧϜϟϑ ϼΘѧѧ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϤϠϜϟ�ϑ ϭήѧѧΣ�ξ ѧѧόΑ

�ΓΪѧѧϋΎΒΘϣ�ˬ�ΓέΎѧѧΘΨϣ�ϑ ϭήѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϤψΘϨϣ�ΎϬϘѧѧλ ϼΗ�ˬ�ΔѧѧϤϠϛ�ΔѧѧϠϤΟ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϤϠϛ�ΔѧѧϠϤΟ�ϑ ϼѧѧΗ·ϭ�ΎϬѧѧπ όΑ

)42( "ارج، مرتبة الترتیب الذي یقع فیھ خفة وتشاكل مالمخا

ѧϫΫ�Ύѧϣ�ϝϼΧ�Ϧϣѧϔϐϳ�Ϣѧϟ�Ϫѧϧ́Α�ϯ ήѧϧ�ϲϨΟΎѧρήϘϟ�Ϫѧϴϟ·�ΐ�ϲΗϮѧμ ϟ�ϡΎΠѧδϧϹ�ϰѧϠϋ�ϰѧΘΣ�ϚϟάѧΑ�Ϟ

.في الربط بین المعاني ألھمیتھ والذي أعطى لھ مكانة عنده ،

.227، ص رآن أو بدیع القرآن ـ إبن أبي األصبع المصري ، البرھان في إعجاز الق40

.73، ص 2002ـ محمد العبید ، حبك ، النص منظورات التراث ، الھیئة العامة للكتاب ، كرنیش النیل ، رملة بوالق ، القاھرة ، 41

.222م ، ص 1986، )د ط (الغرب اإلسالمي ، بیروت وسراج األدباء ، دار  اءبلغـ حازم القرطاجني ، منھاج 42
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:ھـ 982ت (طباطبا بنعند اـ التماسك النصيو (

�ϝϮѧϘϳ�ϪѧϠΒϘΗϭ�ήόѧθϟ�ϦѧδΤϟ�ˬ�έΎѧϴόϣϭ�ΓΪѧϋΎϗ�ϚѧγΎϤΘϟ�ήѧΧϷ�Ϯѧϫ�ΎΒρΎΒρ"�ϲѧϐΒϨϳ بنیجعل ا

ΎΠΗ�ϦѧδΣ�ϰѧϠϋ�ϒѧϘΗϭ�ˬ�ϪѧΗΎϴΑ�ΎѧϬΤΒϗ�ϭ�Ύѧϫέϭ�ΎѧϬϨϴΑ�Ϣϼϴѧϓعر أن یتأمل تألیف شعره ، وتناسبللشا

(م لھ معانیھا ویتصل كالمھ فیھا لتینظ "43.(

�ϥ·�ϡΎψΘϧˬ�ϲϧΎόϤϟ�ήѧψϧ�ϲѧϓ�ξ όΒѧϟ�Ϫѧπ όΒΑ�ϡϼѧϜϟ�ϝΎѧμ ΗϭϦѧΑ�ΪѧΒϣ�κ ϨѧϠϟ�ϨѧϤϳ�ΎѧΒρΎΒρ

�ϡΎΠѧδϧϹ�Δϴѧλ ΎΧ�Ϫѧϟ�ϖѧϘΤϳϭ�ˬ�ϪѧΰΟ�ϦϴΑ�ςΑήϳ�ϱάϟ�ˬ�ϱϮϨόϤϟ�ΐ γΎϨΘϟˬ�Ύѧπ ϳ�ϝϮѧϘϳϭ"�ϦѧδΣϭ

�ϝϮϘϟ�Ϫϴϓ�ϢψΘϨϳ�Ύϣ�ήόθϟΘϳ�ˬ�ΎϣΎψΘϧ�ϊϣ�Ϫϟϭ�ϪΑ�ϖδ�ϪѧϠΎϗ�ϪϘδϨϳ�Ύϣ�ϰϠϋ�ϩήΧ....�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ΐ ѧΠϳϭ

ѧΣϭ�ΔϤϠϜϛ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϲѧϓ�ΓΪϩΎΒΘѧηΠѧδϧ�ΎѧϫήΧ́Α�ΎѧϬϟϭ�ΝήѧΨΗ�ϰѧΘΣ�υΎѧϔϟ�ΔѧϟΰΟϭ�ΔΣΎѧμ ϓϭ�ϦѧδΣϭ�Ύ

(ضي كل كلمة إلى ما بعدھا تف( ..... ) كأنھا مفرغة إفراغا القصیدة ."44(

�Γέϭήѧѧπ Α�ϲϋϮѧѧϟ�άѧѧϫ�ΡϮѧѧο ϮΑ�ϥΎϔѧѧθϜϳ�ϥΎѧѧμ Ϩϟ�ϥάѧѧϫѧѧδΗϻϡΎΠѧѧδϧϻϭ�ϕΎ�ϩάѧѧϫ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·

اإلشارات ھنا خاصة بالتماسك واإلنسجام بین المنطوقات وأجزاء النص الواحدة فإن علماء التفسیر 

�ϰѧϠϋ�ϢϫΪѧϨϋ�ϚѧγΎϤΘϟ�ήѧϬψϓ�ˬ�ϯ ήѧΒϛ�ΔϧϭΪϣ�ϲϓ�ι Ϯμ Ϩϟ�Ϧϣ�ΔϔΎρ�ϦϴΑ�ϚγΎϤΘϟ�ϰϟ·�άϫ�ϭί ϭΎΠΗ

ΎѧΒΘϋΈΑ�ΔѧϴϠΤϣ�Γήѧψϧ�ϥήϘϟ�ϰϟ·�ϢϬΗήψϧ�ΖϧΎϛ�ΚϴΣ�ˬ�ΓήϴΜϛ�ΩΎόΑ�ΪѧδΟ�Ϧѧϣ�ήѧϴΧϭ�ΔѧϠϣΎϜΘϣ�ΓΪѧΣϭ�ϩέ

ھـ ،911ت "الل الدین السیوطي ج" ھذا العمل اإلمام 

�ϪѧΑΎΘϛ�ϝϼѧΧ�Ϧϣ"�έϮѧμ ϟ�ΐ ѧγΎϨΗ�ϲѧϓ�έέΪѧϟ�ϖѧγΎϨΗ"�ΐ ѧγΎϨΘϟ�Δϴѧλ ΎΧ�Ϫѧϴϓ�ΪѧϤϋ�ϱάѧϟ�ϲѧϓ

)".45(، وھي المنظور اللغوي العام الذي بني علیھ كتابھ المعاني والمقاصد بین نصوص السور

�ϝϮѧϘϳ�ΚѧϴΣ�ˬ�έϮѧδϟ�ΐ ѧΗέ�ΎѧϬϘϓϭ�ϰѧϠϋ�ϲѧΘϟ�ΔϣΎόϟ�ϪΗΪϋΎϗ�ϊ ο ϭ�ϪϟϮϨϣ�ϰϠϋϭ"�ΓΪѧϋΎϘϟ�ϥ·

�ϥήѧϘϟ�ΎϬΑ:ϔΗ�ΓέϮѧγ�Ϟѧϛ�ϥρ·ϭ�Ϫѧϟ�Ρήѧηϭ�ΎѧϬϠΒϗ�Ύѧϣ�ϝΎѧϤΟϹ�ϞϴѧμѧϨ�Ϊѧϗϭ�ˬ�ϩίاستقرالتي  ΎѧΠϳϹ�ΏΎ

).46(معنى ذلك في غالب سور القرآن ، طویلھا وقصیرھا استقر

�ϲΑΎѧτΧ�ΪѧϤΤϣ�ϯ"السیوطي "وھي القاعدة التي یرى  ήϳ�ΎϤϛ�ϲϫϭ�έϮδϟ�ΐ ϴΗήΗ�ϢϜΤΗ�ΎϬϧ

ѧγΎγ�Ϟϴѧμ ϔΘϟ�ϭ�ϝΎϤΟΈΑ�ϲϧϼϘόϟ�ΐ ϧΎΠϟ�άΨΘΗا �ΐ ѧϴΗήΘϟ�άѧϬϟ)47(�ϝΪѧϳ�ϲѧΘϟ�έϮѧϣϷ�Ϧѧϣ�ϥ�ΎѧϤϛ�ˬ

�ΎѧѧϬϴϠϋϩ̈́ήϘΘѧѧγ�ϥϮѧѧϜΗ�ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ΓέϮѧѧδϟ�ϥΈѧѧϓ�ΩΎѧѧΤΗ·ϭ�ϡί ϼѧѧΗ�ΎѧѧϤϬϨϴΑ�ϥΎΗέϮѧѧγ�ΕΩέϭ�Ϋ·�Ϫѧѧϧ�ˬ�ϲѧѧμ Ϩϟ

.209ص )د ت (، )د ط (، عیار الشعر ، تحقیق عبد العزیز الناصر ، المانع مكتبھ الفاتحي القاھرة، مصر طباطباـ إبن43

  .  www el basan . comـ من موقع 44

.158م ، 2005، 1ـ محمد العبد ، النص ، الخطاب واإلتصال األكادیمیة الحدیثة لكتاب الجامعي ، القاھرة، ط 45

.78م ، ص1983، 1ط ، دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزیع ،عطا  ، دراسة وتحقیق عبد القادر أحمد لسیوطي ، تناسق الدرر في تناسب السور ل الدین اـ جال46

.198، ص ت النصـ ینظر ، محمد الخطابي لسانیا47
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ѧϟϻΪϠϟ�ϰѧϟϭϷ�ΔΤΗΎϔϟ�ΔΒγΎϨϣ�ΎϬΘϤΗΎΧ�ήѧΧ�ϥϮѧϜϳ�ΎϫΪѧόΑ�ΎѧϤϋ�ΔϠϘΘѧδϤϟ�ΓέϮѧδϟ�ϲѧϓϭ�ˬ�ΩΎѧΤΗϹ�ϰѧϠϋ�Δ

.السورة نفسھا مناسبا ألولھا 

�ϰѧϠϋ�ωϼѧρϹ�ΪόΑϟ�ΞѧΣϭ�˯έ�ϢϬΛΎѧΤΑ�ρΎѧΒΗέ·�ϯوبھذا یبدو لنا ، Ϊѧϣ�ϰϣΪѧϘϟ�Ώήѧόϟ�˯ΎѧϤϠό

�ϲѧѧΑήόϟ�ήόѧѧθϟ�ϝϮѧѧΣبκ Ϩѧѧϟ�ϢѧѧϠόΔϴѧѧμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎѧѧδϠϟ�ϭ�ϲѧѧμ Ϩϟ�ςΑήѧѧΘϟ�ϝϮѧѧΣ�ϢϫΪѧѧϴϛ΄Η�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ

ΘϴϤϫϭϲѧΘϟ�ΔѧϴΑήϐϟ�ΩϮѧϬΠϟ�ϲѧϔϨϳ�ϻ�άѧϫϭ�ˬ�ϪϣΎΠδϧ·ϭ�ϪϜΒγ�ϦδΣϭ�ήόθϟ�ΓΩϮΟ�ϲϓ�Ϫ�ϢѧϠόϟ�Ζѧτ ϋ

ѧΘϟ�ΓήѧϴΧϷ�ΓϮτΨϟ�ϩέΎѧδϣ�ϲѧϓ�ΔѧϐϠϟ�ϢѧϠϋ�ΎѧϫΎτΧ�ϲ�ˬ�ςالنص وجھھ المكتمل فھي Βѧπ ϨϤϟ�ϲѧϠϤόϟ

�ΖΤΒѧλ �ˬ�ΔѧϳϮϐϠϟ�ΕΎѧγέΪϟ�ϰѧϣήϣ�Ϧϋ�ΓΪϴόΑ�ΔϠϣΎϜϟ�ϭ�ΔϣΎΘϟ�ΎϬΗέϮμ Α�ι Ϯμ Ϩϟ�ΖϧΎϛ�ϥ�ΪόΒϓ

(ط اإلھتمام لفكر الغربي علما قائما بذاتھ محوبفضل علم لغة النص ، الذي صار في ا .48(

:ات النصیة ومعایرهلسانیتماسك النصي في الالـ 3

ϳΪϘϟ�ΔѧѧϳϮϐϠϟ�ΕΎѧѧγέΪϟΔѧѧΜϳΪΤϟ�ϭ�ΔѧѧϤΔѧѧϠϤΠϟΎΑ�ΖѧѧϤΘϫو�ΔѧѧγέΪϟ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϓϭ�Ύѧѧο ΎΣ�ΖѧѧϟΎϧ

έϮѧѧμ όϟ�ΩΪѧѧΘϣ·�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϳϮϐϠϟˬ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϮϴϨΒϟ�έϮѧѧϬυ�ϊ ѧѧϣ�Δѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧϳΪϴόϘΗϭ�ΔϴϔϴϨѧѧμ Ηϭ�Δϴϔѧѧλ ϭ�ΔѧѧγέΩ

.النصف الثاني للقرن العشرین

�ϢψϨѧϟ�ΔѧϘϴϗΩϭ�ΔϠϣΎѧη�ΕΎѧγέΩ�ϲѧϓ�ΖѧϠΜϤΗ�ΓήѧϴΒϛ�Είینوقد كللت جھود البنیو" ΎѧΠϧ·�ϖϴϘΤΘΑ

(مختلف اللغات  �ΖѧϧΎϛϭ�ΎϬΘγέΩ�ϲϓ�ΔϠϤΠϟΎΑاھتمتن الدراسات اللغویة بمناھجھا المختلفة إذ إ)49"

ϧΎѧδϠϟ�ϊϣ�ϪΟϭ�ϰϟ·�Ϟλ ϭ�ϰΘΣ�ΚΤΒϟ�άϫ�ϊ ΑΎΘΗϭ�Ϟπ ϔϤϟ�ΎϬϋϮο Ϯϣ�ΎѧϬϴϓ�ΖѧϧΎϛ�ϲѧΘϟ�ΔѧϳϮϴϨΒϟ�ΕΎϴ

:حول ،وكانت محاور اھتمامھا تدور  جملة اللغویة للزبدة الدراسات

.ـ تعریف الجملة ومكوناتھا وأبعادھا باإلعتماد على مفھوم اإلسناد ومكوناتھ المباشرة 1

2�ϲϔѧλ ϭϭ�ϲѧϠόϓ�ϰϤѧγ�Ϧѧϣ�ΕΎѧΒϛήϣ�Ϧѧϣ�ϪϴϠϋ�ϞϤθΗ�Ύϣϭ�Ύϫήλ ΎϨϋ�ϰϠϋ�ϑ ϮϗϮϟϭ�ΔϠϤΠϟ�ϞϴϠΤΗ�˰

.وظرفي وغیرھا 

.ـ بیان طرائق الربط بین عناصر الجملة 3

.ـ وصف بنیة الجمل والتمییز بینھا من حیث البساطة والتركیب 4

)50.....(ھامیة وتعجبیة فستتقریریة وا من ـ تحدید وظائف مختلف الجمل5

ھـ ، ص 1433-، 2012د الخالق فرحان شاھین ، جامعة الكوفة ، كلیة األدب قسم اللغة العربیة، العراق ـ ینظر ، مذكرة أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبالغي عند العرب ، عب48

39.

.69ص ومجاالت تطبیقھ ،خضر الصبیحي ، مدخل إلى علم النصـ محمد األ49

.69-68المرجع السابق ، ص ص ـ 50
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�ΔѧϐϟΎΒϤϟ�ΔѧΟέΩ�ϰϟ·�ΎϧΎϴΣ�Ϫϴϓ�ΖρΎΧϭ�ϻ·�ΔγέΪϟ�ΐ ϧϮΟ�Ϧϣ�ΎΒϧΎΟ�ϙήΘΗ�Ϣϟ�ΕΎγέΪϟ�ϚϠΘϓ

ѧѧϟ�ΔѧѧϧϮϜϤϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ϭ�ΐ ѧѧϴϛήΘϟ�ΔѧѧϴΣΎϧ�Ϧѧѧϣ�˯Ϯѧѧγ�ϦϴѧѧΑ�ΰѧѧϴϴϤΘϟϭ�ΕΎѧѧϧϮϜϤϟ�ϚѧѧϠΗ�ϦϴѧѧΑ�ςΑήѧѧϳ�Ύѧѧϣϭ�Ϫ

�ΐ ѧϴϛήΘϟ�ϱ�ϪѧϟϼΧ�Ϧѧϣ�ϪѧϳΩΆΗ�Ύѧϣ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣϭ�ΔѧϔϠΘΨϤϟ�ΐ ϴϛήΘϟ"�ϥ�ΚѧΒϠϳ�Ϣѧϟ�ΞϬϨѧϤϟ�άѧϫ�ϥ�ήѧϴϏ

�ΐ"عرف نوعا من اإلنسداد لسببین أولھما  ΒѧδΑ�ΔϴϠϜθϟ�ϲϓ�ϪϗήϏ·ϩΩΎѧόΑ·ϰѧϨόϤϟ�ΔѧγέΩˬέΎѧΒΘϋϭ

(حث عند حدود مستوى الجملة ھما الوقوف بالبیاللغة نظاما مغلقا ، وثان "51.(

έΎΒΘϋΈϓ�ΕΎϴϧΎѧѧδϠϟ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϨϟ�άѧѧϫΒΘѧѧγϭ�ϞѧѧϴϠΤΘϠϟ�ΓΪѧѧΣϭ�ήѧѧΒϛ�ΔѧѧϠϤΠϟ�ϥΩΎό�Ύϫ�ΐ ΒѧѧδΑ�ϕΎϴѧѧδϠϟ

ΪѧδϧϹ�Ϧѧϣ�ωϮѧϧ�ϰѧϟ·�ϯاعتبار Ω�ϖϠϐϣ�ϡΎψϧ�ϲϫ�ΔϐϠϟ�ϥΗϮΑ�ί ϭΎѧΠΗ�Γέϭήѧπ Α�Ε˯Ϊѧϧ�ΖѧϟΎόΘϓ�Ω�ΔѧϘ

�ϊ ѧѧγϭϭ�ΐ ѧѧΣέ�˯Ύѧѧπ ϓ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϠϤΠϟ�ϯ ϮΘѧѧδϣ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϴϠΤΘϟ�ϥϷ�ˬόΗ�ϰѧѧϟϭϷ�Ϧѧѧϋ�ήѧѧΒϟ�ΔѧѧϳϮϐϠϟ�ΓήϫΎѧѧψ

�ϥ�ϥΎѧδϠϟ�˯ΎѧϤϠϋ�ϙέΩ˯ΰѧΘΟ�ϞѧϤΠϟ"یقول سعد مصلوح ل ھي جزء منھا ، الحقیقیة للتواصل ب

(ة الجمل المصنوعة المجففة أو المجمدیحیل اللغة الحیة فتاتا وتفاریق من  "52(

�ΎѧϫΩΎϔϣ�ΔѧϘϴϘΣ�ϰѧϟ·�ΔѧϠϤΠϟ�ΕΎϴϧΎѧδϟ�ϲϓ�ϥϮΜΣΎΒϟ�ξ όΑ�Ϟλ ϭ�ϚϟάΑϭΠϟ�ϥ�Ϧѧϋ�ήѧΒόΗ�ϻ�ΔѧϠϤ

�ϦϴѧϤϠϜΘϤϟ�ϦϴѧΑ�ϲϘϴϘΤϟ�ϞϋΎϔΘϟϭ�Ϟλ ϮΘϟˬΫ�Ϧѧϣ�ήѧΒϛ�Εί ΎѧΠϧ·�ήѧΒϋ�ΎѧϤϧ·�ˬ�κ Ϩѧϟ�ϲѧϓ�ΔѧϠΜϤΘϤϟ�Ϛѧϟ

vanیك حیث رأى فان د dike�ήѧϴϏ�˯ήѧΟ·�Ϯѧϫ�ϞѧϤΠϟ�ϒѧλ ϭ�ϝϼѧΧ�Ϧϣ�ϡϼϜϟ�ϒλ ϭ�ΔϟϭΎΤϣ�ϥ

ѧѧϫ�ϞϤѧѧη�ΔѧѧϳϮϐϟ�ΓΪѧѧΣϭ�ϒѧѧλ Ϯϟϭ�ΔѧѧγέΪϟ�ωϮѧѧο Ϯϣ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑ�ϼѧѧϓ�ϪѧѧϴϠϋϭ�ΞΎѧѧΘϨϟ�ϥϮϤѧѧπ ϣ ي

(النص "53.(

Ω�ϥΎϓ�έήϘϓ�ϥϮѧϜΗ�ϻ�Ϊѧϗ�ΔѧϠϤΠϠϟ�ΔѧϴϔϴυϮϟ�ΔѧγέΪϟ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΎѧϬϴϠϋ�Ϟμ ΤΘϤϟ�ΞΎΘϨϟ�ϥ΄Α�Ϛϳ

وبھذا .التي یجب دراستھا واإلھتمام بھا أال وھي النص،من الوحدة الكبرىاجتزاءحقیقیة ألن ذلك 

�άѧϫ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϓ�Δϴμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎδϠϟ�ϪϴϠϋ�ϖϠτ ϳ�Ύϣ�ΖΤΗ�ΔϴϟϮϤη�ήΜϛ�ΓΪϳΪΟ�ΔϳϮϐϟ�ΔγέΩ�ϰϟ·�ϝΎΠϤϟ�Θϓ

النوع الجدید من الدراسة وما ھي القواعد التي تنظمھ ؟

�άѧϫ�ωϮѧο ϮϤΑ�ϒϳήόΘϟΎѧΑ�ϻϭ�ΪѧΒϧ�ϥ�ˬ�ϪѧΩΎΒϣϭ�ΞϬϨѧϤϟ�άѧϫ�β ѧγ�ϰѧϟ·�ν ήѧόΘϟ�ϞΒϗ�ϢϬϤϟ�Ϧϣ

.العلم 

.69ـ مدخل إلى علم النص المرجع السابق ، ص 51

.16م ، ص 2001، 2ـ سعید یقطین ، إنفتاح النص الروائي ، النص والسیاق ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء ، ط 52

.65ص ،خل إلى علم النص مدـ محمد الصبیحي 53
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:لمفھوم اللغوي النص اأـ 

�ϑ ϮѧϗϮϟ�ΎѧϨϟ�ϞϬѧδϳ�ΎѧϤΑ�ˬ�ΎϬϨϣ�ϲϔΘϜϨγ�ΓΩΪόΘϣ�ΕϻϻΪΑ�ΔϳϮϐϠϟ�ϢΟΎόϤϟ�ϲϓ�κ Ϩϟ�ϡϮϬϔϣ�Ωέϭ

�ΓΩΎѧϣ�ϲѧϓ�έϮѧψϨϣ�ϦѧΑϹ�Ώήѧόϟ�ϥΎѧδϟ�ϲѧϓ�˯ΎΟ�ΪϘϓ�Ϡτ μ Ϥϟ�άϬϟ�ΚϳΪΤϟ�ϡϮϬϔϤϟΎΑ�κ Ϩϟ�ϰϨόϣ�ϰϠϋ

"قولھ )ن ص ص ( �ΪѧϘϓ�ˬϩήѧϬυ�Ύѧϣ�Ϟѧϛϭ�ˬ�Ϫόϓέ�Ύμالنص رفعت الشئ ، نص الحدیث ینصھ: ϧ

Ζѧѧμ ϧϭ�ˬ�κ ѧѧϧψϟ�κ Ϩѧѧϟ�Ϟѧѧλ ϭ�ˬ�ϯ ήѧѧΘϟ�α ϭήѧѧόϟ�ϪѧѧϴϠϋ�ήѧѧϬψΗ�Ύѧѧϣ�Δѧѧμ ϨϤϟϭ�ˬ�ϪѧѧΘόϓέ�ˬ�ΎϬϳΪѧѧΟ�ΔѧѧϴΒ

(أقصى الشئ وغایتھ  "54(�Ί ѧθϟ�ϰѧμ ϗ�ϰѧϟ·�ϝϮѧλ Ϯϟϭ�έϮѧϬψϟϭ�ϊ ѧϓήϟ�ϰѧϠϋ�ΰѧϛήϳ�ϥ�φѧΣϼϤϟϭ

.وغایتھ 

�ϪѧϟϮϗ�ϱήѧθΨϣΰϟ�ΔѧϏϼΒϟ�α Ύγ�ϲϓ�˯ΎΟϭ" :ί ΎѧΠϤϟ�Ϧѧϣϭ:ϳΪѧΤϟ�κ ѧϧ��ϪΒΣΎѧλ �ϰѧϟ·�Κ�ϱ

.الرفع أن المعنى ھو  د علىوھو كذلك أك)55("رفعھ

�ΐ ѧϟΎρ�ϲѧΑ�ϦѧΑ�ϲѧϠϋ�ϝϮϗ�Ϧϋ�ϪϘϴϠόΗ�ϲϓ�ˬ�ςϴΤϤϟ�α ϮϣΎϘϟ�ϲϓ�˯ΎΟϭ":�κ ѧϧ�˯ΎѧδϨϟ�ώѧϠΑ�Ϋ·

.، ھنا كانت بداللة الوصول إلى بلوغ العقل)56(بلوغ الغایة التي عقلن فیھا "الحقاق 

(جعلھ بعضھ فوق بعض "نص المتاع و"وفي معجم من اللغة  "57. وفي ھذا القول یركز )

.إلى ضم المتاع بعضھ فوق بعض أي حسن الترتیب حتى یكون في أحسن صورة حتى ال یضیع 

�έϭΪѧϳ�κ Ϩѧϟ�Ϡτ ѧμ Ϥϟ�ΔѧϳϮϐϠϟ�ϒϳέΎѧόΘϟ�Ϧϣ�ϖΒγ�Ύϣ�Ϟϛ�ϲϓ�έϭΪΑ�ϰϨόϤϟ�ϥ�φΣϼϤϟ�Ϧϣϭ

.م الشئ حول الرفع والظھور وبلوغ أقصى الشئ ومنتھاه وض

:المفھوم اإلصطالحي ب ـ 

:النص في الدراسات اللغویة 

�άѧѧϫ�ϑ ήѧѧόϳ�Ϣѧѧϟϭ�ˬ�κ ϨѧѧϠϟ�ΎѧѧϨϨϘϣ�ΎѧѧϔϳήόΗ�ϦϤѧѧπ Θϳ�Ϣѧѧϟ�ϲѧѧΑήόϟ�ΎѧѧϨΛήΗ�ϥ�ϰѧѧϟ·�ΓέΎѧѧηϹ�έΪѧѧΠΗ

�ϰѧϠϋ�ήѧΜόϧ�ϥ�ΎѧϨϟϭΎΣ�Ϊϗϭ"، المصطلح بمسماه اإلصطالحي المعاصر ، یقول عبد المالك مرتاض

�ϥΎѧϤΜϋ�ϮѧΑ�ήѧϛΫ�Ύѧϣ�ϻ·�Ί ѧη�ϰѧϟ·�ΎѧϨΑ�ξ ѧϔϳ�Ϣϟϭ�ΚΤΒϟ�ΎϧΰΠϋ΄ϓ�ϱΪϘϨϟ�ϲΑήόϟ�Ι ήΘϟ�ϲϓ�φϔϠϟ�ϚϟΫ

من أمر الكتابة بمفھوم التسجیل والتقیید ، والتدوین والتخلید ال "الحیوان "الجاحظ في مقدمة كتابھ 

�κ ϨѧѧϠϟ�ΚϳΪѧѧΤϟ�ϡϮϬϔϤϟΎѧѧΑ) "58(ˬΏΎѧѧϴϏ�ϲѧѧϨόϳ�ϻ�άѧѧϫϭ�ΔѧѧϴΑήόϟ�˯ΎѧѧϤϠϋ�ΔѧѧϴϨϫΫ�Ϧѧѧϋ�ϡϮѧѧϬϔϤϟ�ˬ�ϰϣΪѧѧϘϟ

.444ص م،2005ـھـ 1426، 1للنشرو التوزیع، تونس،ط، الدار المتوسطة)ن ص ص (نون مادة لسان العرب ،باب ال،بن منظور اـ 54

.ص م ، 1982بیروت ، ، ، دار المعارف ) نصص ( ، مادة 02ـ الزمخشري أساس البالغة تحقیق عبد الرحیم محمود الجزء 55

(د ط (ـ الفیرو أبادي القاموس المحیط المجلد الثاني دار الجیل بیروت 56 .331ص )د ت )

.472، ص 5م ، ج 1960/ھـ 1380كتبة الحیاة ، بیروت ، لبنان منشورات ، دار م،ـ أحمد رضا ، معجم متن اللغة 57

.18ـ مدخل إلى علم النص محمد صبیحي المرجع السابق ، ص 58
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ϡϮѧϴϟ�ϝϭΪΘϣ�Ϯϫ�ΎϤϋ�ΪϴόΑ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ϫϟ�ϢϬϤϬϓ�ϥ�ΪϛΆΗ�ΓήϴΜϛ�ΕέΎη·�ΕΩέϭˬ�إذ:"السیما البالغیون 

�ϊ ѧϣ�ΎϬѧπ όΑ�ϩ̈́ΰѧΟ�Ζѧτ ΒΗέ·�Ύѧϣ�κ Ϩѧϟ�ήѧΒΘϋ�ΚѧϴΣ�ˬ�ϲϧΎѧΟήΠϟ�ήϫΎѧϘϟ�ΪΒϋ�ΪϨϋ�ΎϴϠΟ�ϚϟΫ�ήϬψϳϭ

ΓέϮѧѧλ �ϞѧѧΜϣϭ�ξ ѧѧόΑέΩ�ΪѧѧϘϓ�ˬ�ϲѧѧϧήϘϟ�κ Ϩѧѧϟ�άѧѧϬϟѧѧϳήϏ�α بφѧѧϔϠϟ�ΔѧѧϴϐΑ�ϪѧѧΒϴϛήΗϭϑ ΎѧѧθΘϛ�ήѧѧγ

(اإلعجاز فیھ  "59.(�ι ΎѧΧ�ΎΤϠτ ѧμ ϣ�ΎѧϬΎτ ϋ·�ϥϭΩ�ΎѧϬΑ�ϙέΩϹϭ�ι Ϯѧμ Ϩϟ�ϊϣ�ϞϣΎόΘϟ�ϥΎϛ�άϬΑϭ

.مثل ما حصل مع مفھوم الجملةمفھومھا مع مفھوم الكالم بھا فتداخل

ϭϭ�Ϫϧ́Α�ξ όΒϟ�Ϊϛϲѧϓ�Γήο ΎΣ�ΖϧΎϛ�ϪΘϴϟ�ϥ�ϻ·�ΔΣήλ �Ϡτ μ Ϥϟ�άϫ�ήϛάϳ�Ϣϟ�ϥ·�α έΪѧϟ

�ϞϴϋΎϤѧγ·�ΩϮѧϤΤϣ�˯ΎѧϨϫ�ΓέϮΘϛΪѧϟ�ϝϮѧϘΗ�ΎѧϤϛ�ϲϧΎΟήΠϟ�ΪϨϋ�κ ϨϟΎϓ�ˬ�ϢϳΪϘϟ�ϱϮϐϠϟ"�ϥ·ϭ�ϢψϨѧϟ�Ϯѧϫ

�ϪϟϮѧλ ϭ�ϮѧΤϨϟ�ϦϴϧϮѧϗ�ϲѧϫϭ�ˬ�Δѧλ ΎΧ�ΕΎѧϴϟϭ�ϦϴϧϮѧϘΑ�ϻ·�ϥϮѧϜϳ�ϻ�ϪѧΟΎΘϧ·ϭ�κ Ϩѧϟ�˯ΎϨΑ) إذن ).60"

.فنظریة النظم تجاوزت حدود الجملة وكانت تدور وتنظم في ذلك النص 

�ΡϮѧοومن جھة أخرى Ϯϟ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�ΚϳΪѧΤϟϭ�ϲѧϧήϘϟ�κ Ϩѧϟ�ϰѧϟ·�Ϯϗήτ Η�ϝϮλ Ϸ�˯ΎϤϠόϓ

�ϡϮѧϬϔϣ�υϮѧϔϠϣ�Ϟѧϛ�ϰѧϠϋ) نص ( بمفاھیمھ ، وإشاراتھ ودالالتھ ، وأطلقوا لفظ واھتمواوالغموض ، 

ΔϨѧδϟϭ�ΏΎѧΘϜϟ�Ϧϣ�ϰϨόϤϟ.�ϲόϓΎѧθϟ�ϡΎѧϣϹ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛ�ϥΎѧϛϭ) 204ت�˰ѧϫ(�ϲϧΎѧΟήΠϟ�ϒϳήѧθϟϭ)

(لفظ مفید ال یتطرق إلیھ التأویل "اصطالحھمیرون في النص حسب )ھـ816 وھذا التعریف )61"

�ΕΎѧγέΪϟ�ϲѧϓ�κ ϨϟΎѧΑ�Ωήѧϳ�ΎѧϤϋ�ΪѧόΒϟ�Ϟѧϛ�ΪѧϴόΑ�Ϫϧ�ϻ·�Ϡτ μ Ϥϟ�β ϔϨΑ�κ ϨϠϟ�Ϯϗήτ Η�Ϊϗ�ϮϧΎϛ�ϥ·ϭ

.النصیة المعاصرة 

�κاختلف مع اللغویین لكن األمر قد  Ϩѧϟ�Ϡτ ѧμ Ϥϟ�ϢϬΘѧϳ΅έ�ΕήϬυ�ΚϴΣ�ˬ�ϦϴΛΪΤϤϟ�Ώήόϟ

�ΕΎѧѧϤΟήΗ�ΪѧѧόΑ�Ϫѧѧϟ�ϢϴϫΎѧѧϔϣ�Εί ήѧѧΒϓ�ˬ�ΔѧѧϴΒϨΟ�ΕΎѧѧϔϟΆϤϟΩΎѧѧϤΘϋ�ϥΈѧѧϓ�ϙΫ�ϢѧѧϏέ�ϦѧѧϜϟ�ˬ�ΔѧѧϴΑήϐϟ�ϢϴϫΎѧѧϔϤϠϟ

�Ϧѧϣ�ϞѧΎϫ�ϢѧΧί �ϰѧϠϋ�ΎѧϨϔϗϭ�ΚѧϴΣ�ˬ�ϦϴѧγέΪϟ�ϯ Ϊѧϟ�ΎϗΎϔϧ·ϭ�ΪϳΪΤΗ�ήΜϛ�ϦϜϳ�Ϣϟ�κ Ϩϟ�Ϡτ μ ϣ�ϡϮϬϔϣ

.التعاریف المتعددة والمتداخلة إلى غایة الغموض والتعقید أحیانا 

ضھ ببعض كالخیوط التي یجمع نسیج من الكالم یترابط بع":أنھ یعرفھ علىفاألزھر الزناد

(عناصر الشئ المتباعد ، في كیان كلي متماسك  "62.(

.16م ، ص 2004ھـ ، 1435، 1ـ ینظر أحمد عزت یونس ، العالقات النصیة في لغة القرآن الكریم ، دار األفاق العربیة ، القاھرة ، ط 59

.192م ، ص 1971، 1ط النص دار الكتب العلمیة بیروت ، ـ ھناء محمود إسماعیل النحو القرآني في ضوء لسانیات 60

.17ـ العالقات النصیة في القرآن الكریم، المرجع السابق ، ص 61

.12، ص 1993، 1،طنسیج النص ، بحث فیما یكون بھ الملفوظ نصا ، المركز الثقافي العربي ،بیروت،ـ األزھر الزناد62
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�κ Ϩϟ�Ϧϋ�ήΒόϓ�ϲѧϓ�Ϯѧϫϭ�ˬ�ΎѧϫήϛΫ�ϲ Ήϴѧγ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴΑήϐϟ�ΕΎѧϔϳήόΘϟ�Ϧϣ�ΡϮΘδϣ�Ϯϫϭ�ΞϴδϨϟΎΑ

ϤΘϟϭ�ϖѧδϨϟ�ΐ ϧΎΟ�Ϧϣ�ϪϴϠϋ�ΰϛήϳ�ϒϳήόΘϟ�άϫ�ϒѧϳήόΗ�ϲѧϓ�ϝϮѧϘϳ�Ϯѧϫϭ�ˬ�ϲѧϘϓϷ�ϚѧγΎ�ήѧΧ"�ϖѧϠτ ϳ

�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϠϤΟ�ΎѧѧѧϬϤϜΤΗ�ϲѧѧѧΘϟ�ΔΤѧѧѧο Ϯϟ�ΔϴϠѧѧѧλ ϮΘϟ�ΔѧѧѧϔϴυϮϟ�ΕΫ�ΔѧѧѧϳϮϐϠϟ�ΕΪѧѧѧΣϭ�Ϟѧѧѧϛ�ϰѧѧѧϠϋ�κ Ϩѧѧѧϟ

)63"(المبادئ

�Ϫѧϴϓ�ρήΘѧθϳϭ�ϲϠλ ϮΘϟ�ΐ ϧΎΠϟ�ϰϠϋ�ΰϛήϳ�ϒϳήόΘϟ�άϫ�ϲϓ�Ϯϫϭ�ΐ ѧδΘϜϳ�ϻ�ϱάѧϟ�ΡϮѧο Ϯϟ

ѧδϤϟ�ϡϼѧδϟ�ΪѧΒϋ�ΪѧϨϋ�ϩΪѧΠϧ�ΎΒϳήϘΗ�ϩήѧϳ�ϱάѧϟ�ϱΪ"�ϱϮѧπإال بمبادئ تحكمھ ، ونفس الرأي ϋ�ϥΎѧϴϛ

(نوعي ناتج عن عالقة التناسب القائمة بین أجزائھ انسجامیحدده  ركز على خاصیة التماسك ف )64"

�ΔϘΑΎѧδϟ�Δϴѧλ ΎΨϟ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ�ϮѧϬϓ�ϲѧϔϴϔϋ�ΪѧϤΣ�Ύѧϣ�ˬ�ϯ ήΒϜϟ�ΔϴϟϻΪϟ�ΓΪΣϮϟ�ΎϫέϭΪΑ�ϲ τ όΗ�ϲΘϟ

ѧΣϭ�ϭΫ�Ϫϧ́Α�Ϫϔλ":یقول  ϭ�ϝϼΧ�Ϧϣ�κ Ϩϟ�ϝϭΎϨΗ�ϊϴτΘδϧ�ϻϭ�ΔѧϴϟϮΘϣ�ϞѧϤΟ�ϭ�ϯ ήѧΒϛ�ΕΪ�Ϋ·�ϻ·�ˬ

�ΎѧϬΑ�ϊف).65"(وجدت خاصیتھ األولى، وھي كونھ وارد في اإلتصال ѧϘϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴϟϻΪϟ�ΔѧϴϨΒϟ�ϰϠϋ�ΰϛή

.اإلتصال ویحدث بھا قبول الحدیث وفھمھ 

�ΓΪѧΣϭ�ΕΫ�ΓΪѧϘόϣϭ�ΔѧΒϛήϣ�ΔѧϴϨΑ�Ϯѧϫ�ϞΑ�ϞϤΟϭ�ΎυΎϔϟ�β ϴϟ�κ Ϩϟ�ϥ�ϰϠϋ�ϥϮϘϔϨϳ�Ϣϫ�ΎϣϮϤϋϭ

.ثناء التواصل كلیة وشاملة تحدث أ

:مفھوم النص في الدراسات الغربیة ج ـ 

�ΔѧѧϴϔϠΨϠϟ�ϊ ѧѧΟέ�άѧѧϫϭ�ˬ�ϲѧѧΑήϐϟ�ϱϮѧѧϐϠϟ�α έΪѧѧϟ�ϲѧѧϓ�κ ϨѧѧϠϟ�ΔϴΣϼτ ѧѧλ Ϲ�ϢϴϫΎѧѧϔϤϟ�ΕΩΪѧѧόΗ

.المعرفیة لكل باحث فكل واحد یعرفھ حسب مقتضیات المنھج الذي یتبعھ في دراستھ 

ˬ��ϝΩΎѧόΗ"texte"�ϭ�ˬ�Δϴѧδϧήϔϟ�ΔѧϐϠϟ�ϲѧϓtexte�ϞѧΑ�ΔѧϳΰϴϠΠϧϹ�ΔѧϐϠϟ�ϲѧϓ) نص ( وكلیة 

�Ϫѧѧδϔϧ�ϱϮѧѧϐϠϟ�έάѧѧΠϟ�ΎѧѧϬϟ�Ϋ·�Δϴϓϼѧѧδϟ�ΕΎѧѧϐϠϟ�ΎѧѧϬϴϓ�ΎѧѧϤΑ�ϯ ήѧѧΧϷ�ΔѧѧϴΑϭέϭϷ�ΕΎѧѧϐϠϟ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧϴΜϜϟ�ϲѧѧϓϭ

�ϲѧѧϨϴΗϼϟ�Ϟѧѧλ Ϸ�ϰѧѧϟ·�ϊ ѧѧΟήΗϭ�ˬ�ΎϬѧѧδϔϧ�ΔѧѧϟϻΪϟϭ"textus"�ϰѧѧϨόϤΑ"�ΞϴѧѧδϨϟ"�Ϧѧѧϣ�Γήϴϔѧѧπ ϟ�ϭ�ˬ

)66" . (نص " إلى اللغة العربیة بكلمة texteو texteالشعر، وقد ترجمت ترجمت

.15، ص ـ المرجع السابق63

.15م ، ص 1983)د ط (ـ عبد السالم المسدي ، النقد والحداثة ، دار الطلیعة ، بیروت 64

.25، ص 2001،)د،ط(اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زھراء الشرق ، القاھرة، نحو النص، ـ أحمد عفیفي65

.22م ، ص 1994، 370ي بین النص المكتوب والنص المنطوق ، بحث منشور في مجلة المعرفة العدد التراكم العالمت، سماعیل بصلدكتور محمد إـ ینظر66
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�ϢѧΠόϣ�ϲѧϓ�ΎѧΒϳήϘΗ�ϒѧϳήόΘϟ�β ѧϔϧ�ΪΠϧ�ϥ�ϲϓ�ΔΑήϏ�ϻϭ"�ϲϤϟΎѧόϟ�α ϭέϻ"�ΔѧϤϠϛ�ϥ ѧ́Αtext

texte�ΕΎѧϤϠϜϠϟ�ϝϮѧΗϭ�έΎѧϜϓϷ�ϲѧϓ�ϞѧδϠδΗ�Ϯϫومعناھا نسیج وھذا یعني بأن texéneأتت من فعل 

)67.(

ϴѧδϨϛ�Ϯϫ�κ Ϩϟ�ϥ�ϰϟ·�κ ϠΨϧ�ϦϴϘΑΎδϟ�ϦϴϴϔϳήόΘϟ�Ϧϣϭ�ϲѧϓ�ΐ ѧΗΎϜϟ�ϪѧΑ�ϡϮѧϘϳ�ΎѧϤϟ�ΔѧϛΎϴΤϟϭ�Ξ

�ϲѧѧϓ�ξ όΒѧѧϟ�ΎϬѧѧπ όΒϟ�ΎϬϤѧѧπ ϳ�ϞѧѧόΟ�ϦϳϮѧѧϜΘϟ�ΎѧѧϬΘΧ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϤϠϜϟ�ϢѧѧοϡΎѧѧψΘϧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳΎϏ�ϥϮѧѧϜΘϟ�ςΑήѧѧΗϭ

.التماسك واإلنسجام 

�ΕΎѧѧϬΟϮΘϟ�ΐ ѧѧδΣ�ϒѧѧϠΘΨΗ�ΎϘΑΎѧѧγ�ΎѧѧϧήϛΫ�ΎѧѧϤϛ�ΓΩΪѧѧόΘϣ�ΕΎѧѧϔϳήόΗ�ΪѧѧΠϧ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ΕΎϴϧΎѧѧδϠϟ�ϲѧѧϓϭ

�ΎѧϤϛ�ΔѧϠϤΟ�κ"نیویة فیقول یعرف النص من وجھة نظر ب..............،فتدروف  Ϩϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϦϜϤϳ

(وإنغالقھ یمكن أن یكون كتابا بأكملھ وإن أھم ما یحدده ھو إستقاللیتھ اإلھتمام بالنسق واضح ).68"

�ϪѧѧϴϐϠϳ�ϕΎϴѧѧδϟΎϛ�ϯ ήѧѧΧϷ�ΐ ѧѧϧϮΠϟ�ϝΎѧѧϤϫ·ϭ"ϕϼѧѧϐϧϹ"ϢѧѧϠϓ�ˬ��ϞѧѧΑ�ΔѧѧϠϤΠϟ�ΔѧѧϘΗϮΑ�Ϧѧѧϋ�κ Ϩѧѧϟ�ΝήѧѧΨϳ

.یراھما من نفس الزاویة

�Ύϣ�ϥΎϋήγ�ϦϜϟ�ΔϠϤΠϟϭ�ΔϤϠϜϟ�κ Ϩϟ�ΓήϜϔϟ�ΖϠϘΘϧ·�ΔѧϳϮΤϧ�ΕΎѧϗϼϋ�Ϟѧπ ϔΑ�ϞѧϤΠϟ�ϦϴѧΑ�ςΑήѧΘϟ�ϰѧϟ·

�ΔѧϳϮΤϨϟ(�ήѧϬψΗ�ϲѧΘϟ(یمیة مΠϨѧδϟأن النص ترابط مستمر لإلستبداالت"r.havegفیرى ھافغ

�ϱάѧϟ�ςΑήѧΘϟ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�κ ϨѧϠϟ�ϲѧϘϓϷ�ΩΪѧΘϣϹ�ΔϤѧγ�ΩΪѧΤϳ�ϚϟάѧΑ�Ϯѧϫϭ�ˬ�κ Ϩѧϟ�ϲϓ�ϱϮΤϨϟ�ςΑήΘϟ

(ل لغویة معینة تقدمھ وسائ "69(�ϞѧόΠΗ�ΔϳϮϐϟ�ϞΎγϭ�ΎϬϨϴΑ�ςΑήΗ�ϞϤΠϟ�Ϧϣ�ΔϋϮϤΠϣ�κ Ϩϟ�ϥ�ϢϬϔϨϓ

ε ήϨϳΎѧѧϓ�ϦѧѧϜϟ�ΎѧѧϳϮϐϟ�ΔѧѧτΑήΘϣ�ΓΪѧѧΣϭ�ΎѧѧϬϨϣh weinrich�ΔѧѧϴϠϛ�ϰѧѧϟ·�ϲϘѧѧδϨϟ�ϒѧѧλ ήΘϟ�άѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�Ωί

�ϢѧϬϔϟ�Ύѧπ"الداللیة فیرى أن  όΑ�ΎϬѧπ όΑ�ϩήѧλ ΎϨϋ�ϡΰϠΘѧδΗϭ�Ύѧπ όΑ�Ϫѧπ όΑ�ΩΪѧΤϳ�ϲѧϤΘΣ�ϦϳϮϜΗ�κ Ϩϟ

�άѧѧϫ�ήѧѧδϔϳϭ�ˬ�ϞѧѧϜϟ�ϲΤϠτ ѧѧμ ϣ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ΡϮѧѧο ϮΑ"�ΔѧѧϴϠϜϟ�ΓΪѧѧΣϮϟ"و"�ϲѧѧμ Ϩϟ�ϲϟϻΪѧѧϟ�ϚѧѧγΎϤΘϟ

)"70(�ΎѧϬόΑΎΘΘΑ�ϞѧϤΠϟ�ΎϫήδϔΗ�ΔϜγΎϤΘϣ�ϪΘϴϟϻΩ�ΓΪΣϭ�ϪόΒΘΗ�ϥ�ΐ Πϳ�ϲϘϓϷ�ϒλ ήΘϟ�ϥ�ϰϠϋ�ΰϛήϓ

.والعالقة التي تجمعھا مع بعض 

έϭ�ϱΪϟΎϫ�Ύϣ�ϱϮѧΤϨϟ�ϚѧγΎϤΘϟΎΑ�ϡΎѧϤΘϫϹ�ΪѧΠΗ�ΓΩΪѧΤΘϤϟ�ΎѧϤϬΗΎϔϳήόΗ�ϲѧϔϓ�ϦδΣ�Δϴϗ�ϲϟϻΪѧϟϭ

"وحتى اإلھتمام بالسیاق حیث یقوالن  :�ϥϮѧϜΗ�ϥ�Δτ ϳήѧη�Ύѧμ ϧ�ϞϜѧθΗ�ϞϤΠϟ�Ϧϣ�ΔϴϟΎΘΘϣ�Ϟϛ�κ Ϩϟ

.12نسیج النص ، المرجع السابق ، ص األزھر الزناد ـ 67

.22، ص محمد صبیحي مدخل إلى علم النص  ـ68

.99ص ،1997،)د،ط(،،القاھرةالمصریة العالمیة للنشر، لونجمانالشركة علم اللغة النصي المفاھیم واإلتجاھات ،ـ ینظر سعید البحیري69

.ینظر المرجع نفسھ ، نفس الصفحة ـ 70
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Ϩϋ�ξ ѧόΑ�ϦϴѧΑ�ѧλ Ϸ�ϰѧϠϋ�ϭ�ˬ�ΕΎѧϗϼϋ�ϞѧϤΠϟ�ϦϴΑϭ�ήѧμ Ϩϋ�ϦϴѧΑ�ΕΎѧϗϼϋ�ϞѧϤΠϟ�ϩάѧϫ�ήѧλ Ύ�ήѧΧ

(وارد في جملة سابقة أو جملة الحقة أو بین عنصر وبین متتالیة برمتھا سابقة أو الحقة  "71(.

Α�ςΑήΘϟ�ϭ�ϚγΎϤΘϟ�ΓήϜϓ�ϰϠϋ�ϪγΎγ�ϲϓ�ϢΎϗ�ϒϳήόΘϟ�άϬϓ�ϲѧϓϭ�κ Ϩѧϟ�ΕΪΣϭϭ�˯ΰΟ�Ϧϴ

�ϒϳήόΗ�ΎѧϤϬϣ�ΔϗϮτ Ϩϣ�ϭ�ΔΑϮΘϜϣ�ΓήϘϓ�ϱ�ϰϟ·�ήϴθΘϟ�ΔϐϠϟ�ϢϠϋ�ϲϓ�ϡΪΨΘδΗ�κ ϧ�ΔϤϠϛ�ϥ·�ϥϻϮϘϳ�ήΧ

(كان طولھا شریطة أن تكون وحدة متكاملة  "72(

�ΔѧϠϤΠϟϭ�κ Ϩѧϟ�ΰѧϴϤΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϳϮΤϨϟ�ΓΪѧΣϮϟ�ϚϟάѧΑ�Ϧϳί ϭΎѧΠΘϣ�ΔϴϟϻΪϟ�ΓΪΣϮϟ�ϰϠϋ�ΰϛέ�ΎϨϫϭ

�ΔѧѧϬΟ�Ϧѧѧϣϭ�ˬ�˯Ϯѧѧγ�ΪѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�κ Ϩѧѧϟ�Ϧѧѧϋ�ϥϻϮѧѧϘϳ�ΎϤϫΪѧѧΠϧ�ϯ ήѧѧΧ"�ϲϋΎѧѧϤΘΟϹ�ϞѧѧϋΎϔΘϠϟ�ϲϧΎѧѧδϟ�ϞϜѧѧη

)"73(ϫϭ�ϡΎѧϘϤϟ�ϥΎѧϴϋήϳ�ΎϤ)�ϕΎϴѧδϟ(�ΔѧϴϓΎϘΜϟ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϹ�ΩΎѧόΑϷΎΑ�ϪѧΘϗϼϋϭ�κ Ϩѧϟ�Ϫѧϴϓ�ΞΘѧϧ�ϱάѧϟ

.عرفیة والم

pمانأما ھار hariman�κ ϨϠϟ�ϰτ ϋ�ΪϘϓ�ϝϮѧϘϴϓ�ϢѧϬϔϠϟ�ϯ ήΧ�ϕΎϓ"�ΔѧϳϮϐϟ�Δѧϣϼϋ�κ Ϩѧϟ

�ΔϴϠλ ϲϟΎѧμ ΗϹ�ΐ ϧΎΠϟ�ί ήΒΗ�ˬ�ϲΎϴϤѧδϟϭ"ϲ ϟΎѧμ ΗϹϭ�ϱϮѧΤϨϟ�ΐ ѧϧΎΠϟΎΑ�ϲѧϔΘϜϳ�Ϣѧϟϭ�ˬ�ϯ ΪѧόΗ�ϞѧΑ

).74(إلى جانب أخر وھو تعدد الفھم من خالل تعددیة الرمز الموجودة فیھ 

�ϲϟϻΪѧϟϭ�ϲϠϜѧθϟ�ΐء ما تقدضواوفي  ѧϧΎΠϟ�ϰѧϠϋ�Εΰϛέ�κ ϨϠϟ�ΕΎϔϳήόΘϟ�ϞΟ�ϥ�ΎϨϟ�ϦϴΒΘϳ�ϡ

�ϰѧѧϠϋ�ΎϫΪѧѧϴϛ΄Η�ˬ�ϒϳέΎѧѧόΘϟ�ϚѧѧϠΗ�Ϟѧѧϛ�ΪѧѧΣϮϳ�ϱάѧѧϟ�ϙήΘѧѧθϤϟ�ϢѧѧγΎϘϟϭ�ˬ�ϲΎϴϤѧѧδϟ�ϰѧѧΘΣϭ�ϲϠѧѧλ ϮΘϟϭ

�Δϴѧμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎѧδϠϟ�ϲѧϓ�ΔѧγέΪϟ�Ϧϴѧϋ�Ϯѧϫ�ϱάϟ�ϲμ Ϩϟ�ϚγΎϤΘϟ�Δϴλ ΎΧˬί ϭΎѧΠΗ�ΪѧόΑϚѧϠΗϟ�ΕΎѧγέΪ

ϫ�ϦѧϜϟΎѧϨΪѧΑ�κ.ھتمت بالجملةالتي ا Ϩѧϟ�ϒѧϳήόΗ�ΔѧϟϭΎΤϣ�ϝϼѧΧ�ϝΪѧΟ�ϦϴѧΑϭ�ϪѧϨϴΑΏΎѧτΨϟ�ΪѧΤϟ�ϭ

ذاتھ ؟ھما الشيء ؟ أمافاصل بینھما ال

:بین النص والخطاب دـ 

في  الفرق بین الخطاب والنص تداخل تلك اإلتجاھات التي حاولت تبیان اختصاروسنحاول 

:ھي اتجاھاتثالثة 

1�ϝϭϷΎѧϫΎΠΗϹ�˰:�ϥ ѧ́Α�ϥϭήѧϳ�Ϧϳάѧϟ�Ϣѧϫ�ΪѧΠϧ�˯ϻΆѧϫ�Ϧѧϣϭ�κ Ϩѧϟ�Ϧѧϣ�ϞϤѧη�ΔѧϳϮϐϟ�ΓΪѧΣϭ�ΏΎѧτΨϟ

j،جون مشال أدم  m adam�ϲѧϨόϳ�ΎѧϤϨϴΑ�ΏΎτΨϠϟ�ΩήΠϤϟ�ϞϜθϟ�ήϬψϤϟ�ϞΜϤϳ�κ Ϩϟ�ϥ�ϯ ήϳ�ϱάϟ

:الخطاب الممارسة الفعلیة اإلجتماعیة للنص وعلیھ 

.13، ص انیات النص ـ محمد الخطابي ، لس71

.22المرجع السابق ، ص ،نحو النص،ـ أحمد عفیفي 72

.149م ، ص 2009، 1النص في الدراسات اللسانیة الغربیة منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین ، ط ـ بشیر أبریر ، البحث عن 73

.99علم لغة النص المفاھیم واإلتجاھات ، ص ،سعید بحیريـ ینظر74
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.التواصل ظروف شروط اإلنتاج أو +النص =الخطاب 

(التواصل ظروف شروط اإلنتاج أو –الخطاب =النص  .75(

�ήѧϴΧϷ�άѧϫ�ϝϮѧϘϳ�ΚѧϴΣ�ΕέΎΑ�ΪϟΎϧϭέϭ�έϮϜϳϭ�ϝϮΑ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϚϟΫ�ϲϓ�ϪϘϓϮϳϭ"�ϥ�ϊϴτΘѧδϳ�ϻ

�ΡΎѧΘϔϣ�ΪϤΤϣ�ϦϴΛΪΤϤϟ�Ώήόϟ�ΩΎϘϨϟ�Ϧϣ�ϱήϟ�άϬϟ�ήμ ΘϨϳ�ϦϤϣϭ�ΏΎτΨϟ�ήΒϋ�ϻ·�ˬ�κ Ϩϟ�ˬ�ΪΟϮΘϳ

)76(

�ϑ ϭήѧѧѧψϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϠϤΟ�ΔѧѧѧΌϴϬΗ�ϪѧѧѧΟΎΘϧ·�ϡΰϠΘѧѧѧδϳ�ϲѧѧѧϣϼϛ�ϞѧѧѧΤϓ�ϢϫΪѧѧѧϨϋ�ΏΎѧѧѧτΨϟΎϓ�ϥΫ·�ΔѧѧѧϴϠΧΪϟ

.والخارجیة ھدفھ التأثیر والنص مجرد تقید لھ 

:الثاني اإلتجاه

�ΏΎѧτΨϟ�ϥ΄Α�ϥϮϠϠόΘϣϭ�ΏΎτΨϟ�Ϧϣ�ϞϤηϭ�ˬ�Ϣϋ�ϢϫΪϨϋ�κ ϨϟΎϓ�ˬ�ϝϭϷ�ϩΎΠΗϹ�β Ϝϋ�Ϯϫϭ

�άѧϫ�ϥϭΪѧϳΆϳ�ϦѧϤϣϭ�ΎѧΑϮΘϜϣ�ϭ�ΎѧϗϮτ Ϩϣ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϦϜϤϴϓ�ϦϴΘϴλ ΎΧ�Ϫϟ�κ Ϩϟ�ΎϤϨϴΑ�ΎϗϮτ Ϩϣ�ϻ·�ϥϮϜϳ�ϻ

�ϞѧΜϤϳϭ�ΔѧϟϻΪϠϟ�ϻϭΆϣ�ήμ"سعید یقطین"التصور  Ϩϋ�Ϫϔλ ϮΑ�κ ϨϟΎΑ�˯ΎϨΘϋϹ�Γέϭήο �ϯ ήϳ�ϱάϟ

�ΔϳΩήѧδϟ�ΕΎѧϴϨΒϟϭ�ˬΉέΎѧϘϟ�ϰѧϟ·�ϱϭήѧϟϭ�ΐ ΗΎϜϟ�ϰϟ·�ϱϭήϟ�ϯ ΪόΘΗ�ˬϯ ήΧ�ΐ ϧϮΠΑ�ϡΎϤΘϫϹ�α Ύγ

�Ϊѧόϳϭ�ˬ�κ Ϩϟ�ΕΎϴϨΑ�ϰϟ·�ΏΎτΨϟ�ώϴλ ϭ�ΔϴϟϻΪϟ�ϰϟ·ΡΎѧΘϔϧ�Ϥѧγ�ϪѧϧϮϜϟ�ΰѧϴϴϤΘϟ�ϚѧϟΫ�α Ύѧγ�κ Ϩѧϟ

�ι ΎϨΘϟ�Ϧϋ�ΚϳΪΤϟΎΑ�ϞϤѧη�ϪѧϧϷ�κ ϨѧϠϟ�ϊ ѧγϭ�ϒѧϳήόΗ�ήѧΒϋ�ΔϳΩήѧδϟ�ΕΎѧϴϨΒϟ�ϦϴѧΑ�ΰϴϴϤΘϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ

).77(من الخطاب 

:اإلتجاھالثالث 

�ΏΎѧτΨϟϭ�β ϔϨѧϟ�ϥ�ϰϠϋ�ϖϳήϔϟ�άϫ�ήψϧ�ΔϬΟϭ�ΖϣΎϗ�ΪϘϋ�ϦϴϘΑΎδϟ�ϦϴϫΎΠΗϹ�β Ϝϋ�ϰϠϋϭ

لبھم شئ واحد ، فالنص ھو الخطاب ، والخطاب ھو النص ، ذلك ألن منطلق ھؤالء الباحثون ، وأغ

�ϕΎϴѧδϟϭ�κ Ϩѧϟ�ΎѧϤϫ�ϦϴΒϧΎѧΟ�ϰϟ·�κ Ϩϟ�ΔγέΩ�ΪΘϤΗ�ϥ�Γέϭήο �ϰϠϋ�ˬ�Δϴμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎδϠϟΎΑ�ϢΘϬϳ�ϦϤϣ

إن النص والسیاق "، وبھذا تحتفي ضرورة التفریق بین الخطاب والنص عندھم ، فقد قال فان دیك 

(یعتمد كل منھما على األخر  "78.(

�ϥϭΩ�κ Ϩѧѧϟ�ΔѧѧγέΪϟ�ϝΎѧѧΠϣ�ϻ�ϥ�ϚѧѧϟΫ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧϛΆϳ�Ϯѧѧϫϭ�ΔѧѧϟϻΪϟ�ѧѧπ ΘΗ�ϰѧѧΘΣ�ϕΎϴѧѧδϠϟ�ΓΎѧѧϋήϣ

.الحقیقیة لھ 

.183184م ، ص ص 2003، أكتوبر 32، المجلد 02مجلة عالم الفكر العدد التعامل بین بنیة الخطاب وبنیة النص ، ،،توفیق فریرةـ ینظر75

.75م ، ص 2003أكتوبر 31المجلد 2من النص إلى النص المترابط ، مجلة عالم الفكر العدد ، ـ ینظر سعید یقطین 76

.76ـ ینظر من النص إلى النص المترابط سعید یقطین ، المرجع السابق ، ص 77

.156م ، ص 2005، 2دیك علم النص مدخل متداخل لإلختصاصات ترجمة سعید حسن بحیري دار القاھرة، جمھوریة مصر العربیة ، ط ـ فان 78
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�ΎѧϤϬΑΎΘϛ�ϲѧϓ�ϝϮѧϳϭ�ϥϭήѧΑ�Ύѧπ ϳϭ�ϦѧδΣ�Δϴϗέϭ�ϱΪϴϟΎϫ�Ύπ ϳ�ϩΎΠΗϹ�άϫ�ΪϧΎδϳ�ϦϤϣ�ΪΠϧϭ"

).79(، فیؤكدان على ضرورة مراعاة السیاق عند تحلیل النص أو الخطاب "تحلیل الخطاب 

�ϦϴѧΑϭ�Ύѧμ"راند الذي یؤكد علیھ بقولھونفس الرأي نجد عند دي بوغ ϧ�ΪόΑ�Ύϣ�ϦϴΑ�ΰϴϴϤΘϟ�ϥ·

(الال نص یكون بالرجوع إلى السیاق الذي ورد فیھ النص  "80(

�ϖѧϘΤΘΗ�ϻ�ϭ�Ϛϟάѧϛ�ϪѧϧϮϛ�Ϧѧϣ�κ Ϩѧϟ�ΎϬΑ�β ϴϘϧ�ϲΘϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ΪΣ�ϕΎϴδϟ�Ϧϣ�ϞόΠϳ�ϚϟάΑ�Ϯϫϭ

.فیھ النصیة 

ѧδϠϟ�˯ΎѧϤϠϋ�ϥ�ϰѧϟ·�κ ѧϠΨϧ�ΎѧϨϫ�ϦϣϭΪѧϧήϏϮΑ�ϱΩ�ϢϬѧγέ�ϰѧϠϋ�Δϴѧμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎϥϭΪѧϛΆϳ�ϰѧϠϋ

�ΪѧϨϋ�ϼΜѧϤΘϣ�ΏΎѧτΨϟ�ϞѧϴϠΤΗ�˯ΎѧϤϠϋ�ΪѧϨϋ�ϩΪѧΠϧ�Ϊѧϴϛ΄Θϟ�β ѧϔϧϭ�ˬ�ϪϗΎϴѧδΑ�ΎϧήΘϘϣ�κ Ϩϟ�ΔγέΩ�Γέϭήο

�β"حسن رقیة وھالداي وھما رائدي ھذا العلم،  ϴѧϟ�Ϫѧϧ́Α�ˬ�έΎη�Ϋ·�ήϣϷ�Ϟμ ϓ�Ϊϗ�ϚϳΩ�ϥΎϓ�ϥ�ΪϘΘόϧ

ѧδϧήϔϟ�ΔѧϐϠϟ�ϲѧϓ�ϪѧϴϠϋ�ϖѧϠρ�Ύѧϣ�ϯ Ϯѧγ�ΏΎѧτΨϟ�ϞϴϠΤΗϭ�Δϴμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎδϠϟ�ϦϴΑ�ϕήϓ�ΔϤΛϠτ ѧμ ϣ�Δϴ

إذن ما ھو ھذا العلم ).81(الخطاب في األنجلو سكسوني تحلیلالخطاب اللسانیات النصیة ، قابلھ

أي اللسانیات النصیة ؟

:اللسانیات النصیة وـ 

�ϊ ѧϣ�ΕΪѧΑ�ΔѧγέΪϟ�ϩάѧϬϟ�ΔϴϘϴϘΤϟ�Δϗϼτ ϧϹ�ϥ�Δϴμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎδϠϟ�˯ΎϤϠϋ�ϦϴΑ�Ϫϴϓ�ϑ ϼΧ�ϻ�ΎϤϣ

�β ϳέΎѧϫ�ΞѧϠϳί �ϝΎѧϤϋz harris�ΎѧΠϬϨϣ�ϡΪѧϗ�ϦϴѧΣ�ˬ�Ϧϳήѧθόϟ�ϥήѧϘϟ�Ϧѧϣ�ϲϧΎѧΜϟ�ϒѧμ Ϩϟ�ΕΎϳΪѧΑ�ϊ ѧϣ

�ΏΎѧτΨϟ�ϞѧϴϠΤΗ"ϡΪΨΘѧγ�Ϫѧϴϓ"لتحلیل الخطاب المتماسك بنوعیة الملفوظ والمكتوب تحت عنوان 

�ϡΎѧѧϋ�ϚѧѧϟΫϭ�Δϴѧѧμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎѧѧδϠϟ�ΏϮϠѧѧγ1952 82(م(�ϲѧѧϓ�ϚѧѧϟΫ�ΪѧѧόΑ�Δϴѧѧμ Ϩϟ�ΕΎѧѧγέΪϟ�ΕέϮѧѧτΗ�Ϊѧѧϗϭ

.vendykد فان دیك السبعینات من نفس القرن خاصة على ی

�ϩέΎѧϜϓ�ϚѧϳΩ�ϥΈѧϓ�ϦϤѧο �Ϊѧϗϭ�κ Ϩѧϟ�ϢϠόϟ�ϲϘϴϘΤϟ�β γΆϤϟ�Ϫϴϓ�ϯ ήϳ�ϦϴϳϮϐϠϟ�ξ όΑ�ϞόΟ�ΎϤϣ

�ϥϮѧϨϋ�ϞѧϤΤϳ�ΎѧΑΎΘϛ�ϢѧϠόϟ�άϫ�ΉΩΎΒϣϭ�β γϷ�ϪΗέϮμ Ηϭ"�κ Ϩѧϟ�έϮѧΤϧ�ήϫΎѧψϣ�ξ ѧόΑ) "83(�ϪѧϨϜϟ

�ΕΎѧλ Ύμ ΘΧϹ�ϞΧΪѧϣ�Ϧѧϣ�ϞΧΪѧϣ�κ Ϩѧϟ�ϢѧϠϋ�ˬ�ϪѧΑΎΘϛ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΪѧϴΟ�ϢϠόϟ�άϫ�έΎϜϓ�ϞϘλ1980

robert"روبرت دي بوغراند "غیر أن الدراسات النصیة لم تبلغ أوجھا إال مع اللغوي األمریكي 

.85مدخل إلى علم النص المرجع السابق ، ص ،محمد صبیحيـ ینظر79

.156، ص 1998،)د،ط(،لنص والخطاب واإلجراء ، تر، حسان تمام علم الكتب ، القاھرة ، ادي بوغراندـ 80

.76دخل إلى علم النص المرجع السابق ، ص ،ممحمد صبیحي ـ ینظر81

.189–188م ، ص ص 2011، العدد األول 7المجلة األردنیة في اللغة العربیة وأدابھا ، المجلد ،العربي بین نحو الجملة ونحو النص والنح،یوسف سلیمان علیانـ ینظر82

.62ص ،مدخل إلى علم النص،ـ محمد صبیحي83



تماسك النص الشعري بین الحداثة و التراث و اللسانیات النصیة  مدخــــــــــــــــــــــــــــــــــل     

25

de beaugrand"ھ في ھذا المجال كتاب فومما أل"�κ Ϩѧϟ�ΕΎϴϧΎδϟ�ϰϟ·�ϞΧΪϣ" ،1981�ϒѧϟϭ�ˬ

�ϥϮѧϨϋ�ϞѧϤΤϳ�ΔѧϴϤϫϷ�Ϧϣ�ήϴΒϛ�ΐ ϧΎΟ�ϰϠϋ�ήΧ�ΎΑΎΘϛ"�˯ήѧΟϹϭ�ΏΎѧτΨϟϭ�κ Ϩѧϟ) "84(�ϞѧϘϧ�Ϊѧϗϭ

�ΏΎѧΘϜϟ�άѧϬϟ�ϥΎѧδΣ�ϡΎѧϤΗ�ΔϤΟήΗ�Δλ ΎΧ�ΔϤΟήΘϟ�ϖϳήρ�Ϧϋ�ΔϴΑήόϟ�ΔϳϮϐϠϟ�ΕΎγέΪϟ�ϰϟ·�ϢϠόϟ�άϫ

.األخیر وترجمات أخرى 

:المفھوم .لسانیـــات النص

ϖѧϠΗ�Ϣѧϟ�ΕΎΤϠτ μ Ϥϟ�Ϧϣ�ϩήϴϐϛ�ΚѧϴΣ�ˬ�ϪѧϳήψϨϣ�ΪѧϨϋ�ϻ�ϪΘϴϤѧδΗ�ϲѧϓ�ΪѧϴΣϮΗ�κ Ϩѧϟ�ΕΎϴϧΎѧδϟ

ΞϓέΎѧѧϫ�ΪѧѧΠϧharveg�ϡΪΨΘѧѧδϳtextologie�Ϊϴόѧѧγ�ΪѧѧϨϋ�ϻϮѧѧΒϗ�ήѧѧΜϛϷ�Ϯѧѧϫϭ�ϩΎѧѧΠΗϹ�άѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϟϻΪϟ

ήϠѧγέΩdressler�ϢѧϠϋϭ�κحسن البحیري في حین إستخدم Ϩѧϟ�ΔѧϟϻΩ�ϢѧϠϋ�Δϴѧμ Ϩϟ�ΔѧϴϟϭΪΘϟϭ�ϮѧΤϨϟ

�ϢΟήѧΗ�ϩΪѧΠϧ�ΎϨϧ�ϻ·�ϦϴϤΟήΘϤϟ�ΪϨϋأن لسانیات النص ھي األنسب ، وخر یرى سوینسكيفي حین آ

"علم النص "  ـب Δϴѧμ"لسانیات الخطاب " Ϩϟ�ΕΎϴϧΎѧδϠϟ�Ζѧδϴϟϭ�κ Ϩѧϟ�ΕΎϴϧΎѧδϟ�ΎϬΒѧδϧ�ϦϜϟ* أو

�ϖѧϠτ·......د مكمال للسانیات الجملة لسانیات النص كما قد یعتق Ϩϣ�Ϧѧϣ�ΕΎϴϧΎѧδϠϟ�˯ΎѧϨΑ�ΓΩΎѧϋ·�ϲѧϫ�ΎϤϧ

�ϲѧϫϭ�ϻ�ϦϴѧϤϠϜΘϤϟ�ϦϴѧΑ�ϱϮѧϐϠϟ�ϞϣΎόΘϠϟ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΓΪΣϮϟ�ϪϋϮο Ϯϣ�ΪϳΪΟ"�κ Ϩѧϟ"�Ϯѧϫ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ

).85(فعل تواصلي لغوي 

ѧѧϓήόϳϭة ΞΗΎѧѧϔϟ�Ϯѧѧϟ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϤΟήΗ�ϱήѧѧϴΤΒϟ�Ϊϴόѧѧγlauffgangϟ�ϩΎѧѧΠΗ·�Ϫѧѧϧ́Α�Ϧѧѧϣ�ΚϳΪѧѧΣ�ϲѧѧΑήϏ�ϱϮѧѧϐ

�ϰѧϠϋ�έΎμ،ویةاللسانیات الوصف ΘϗϹ�ϥϭΩ�ΎϬΗΎϗϼϋ�ϥΎϴΑϭ�ΎϬϠϴϠΤΗϭ�κ ϨϠϟ�ΔϴϠϜϟ�ΔϴϨΒϟ�ϒλ ϮΑ�ϲϨόϳ

.دراسة الجملة فقط كما ھو مألوف في النحو العادي 

�ϪѧΟϭ�ϴѧο ϮΗ�ϰϠϋ�ϡΎϤΘϫϹ�ΰϴϛήΗ�ϊϣ�ϚѧγΎϤΗ�ϖѧϘΤΗ�ϲѧΘϟ�Δϴѧμ Ϩϟ�ΔѧϳϮϐϠϟ�ϊΑΎѧΘΘϟϭ�ΩήѧρϹ

�ΔѧϳϮϐϠϟ�ΓΪѧΣϮϟ�ϪѧϧϮϛ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�κ)86(واتساقھالنص  Ϩѧϟ�ΔѧγέΪΑ�ϢΘѧϬϳ�Ϫѧϧ́Α�ϲѧϘϔϟ�ϲΤΒλ �ϯ ήϳϭ�ˬ

�ϭ�ΔѧѧϟΎΣϹϭ�ϪѧѧϋϮϧϭ�ϪϠΎѧѧγϭϭ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ϭ�ςΑήѧѧΘϟ�ΎѧѧϬϤϫ�ΓΪѧѧϳΪϋ�ΐ ѧѧϧϮΟ�ΔѧѧγέΪΑ�ϚѧѧϟΫϭ�ˬ�ϯ ήѧѧΒϜϟ

ϳϭ�ϝϮѧϘϳ�Ϋ·�κˬ�)87(المرجعیة وأنواعھا والسیاق النصي  Ϩѧϟ�ϮѧΤϨϟ�ΎϔϳήόΗ�α ΎϤϨϟ�ϰϔτ μ ϣ�ϡΪϘ"�Ϯѧϫ

�ΔѧѧϠϤΠϟ�Ϊѧѧόϳ�ϱάѧѧϟ�ΔѧѧϠϤΠϟ�ϮѧѧΤϧ�β ѧѧϜόΑ�ϞѧѧϴϠΤΘϠϟ�ϯ ήѧѧΒϜϟ�ΔѧѧϳϮϐϠϟ�ϪѧѧΗΪΣϭ�κ Ϩѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�άѧѧΨΘϳ�ϱάѧѧϟ�ϮѧѧΤϨϟ

.63ص السابق،ـ المرجع 84

.المرجع نفسھ ،نفس الصفحةـ ینظر85

.النصیة ، ھي المقومات التي یتمیز من خاللھا النص عن الال نص *

.52المفاھیم واإلتجاھات ، ص علم لغة النص ،،سعید البحیري ینظرـ 86

.02ص ، 2000، )د،ط(،دار قباء ، القاھرة ،1،جن النظریة والتطبیق دراسة تطبیقیة على السورةعلم اللغة النصي بیسعید البحیري،ینظر،ـ87
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�ΎѧϬτΑέϭ�ˬ�ΔѧϳϮΤϨϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ξ όΒѧϟ�ΔѧϴϟϻΪϟ�ΔϔϴυϮϟ�ΔγέΩ�Ϯϫ�ϭ�ˬ�ϞϴϠΤΘϠϟ�ϯ ήΒϜϟ�ΔϳϮϐϠϟ�ϪΗΪΣϭ

(بشبكة الداللة في النص  "88(

�κ:"ویعرفھ صبیحي إبراھیم بأنھ  Ϩѧϟ�ΔѧγέΪΑ�ϢΘѧϬϳ�ϱάѧϟ�ΔѧϐϠϟ�ϢѧϠϋ�ωϭήѧϓ�Ϧѧϣ�ωήѧϔϟ�ϚѧϟΫ

�ΎѧѧϬϤϫ�ΓΪѧѧϳΪϋ�ΐ ѧѧϧϮΟ�ΔѧѧγέΪΑ�ϚѧѧϟΫϭ�ˬ�ϯ ήѧѧΒϜϟ�ΓΪѧѧΣϮϟ�ϩέΎѧѧΒΘϋΈΑ:�ϪϠΎѧѧγϭϭ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ϭ�ςΑήѧѧΘϟ

�ϲѧѧμ Ϩϟ�ϕΎϴѧѧδϟϭ�ΎѧѧϬϋϮϧϭ�ΔѧѧϴόΟήϤϟϭ�ΔѧѧϟΎΣϹϭ�ϪѧѧϋϮϧϭtextual�κ Ϩѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ϦϴϛέΎѧѧθϤϟ�έϭΩϭ

référence) المرسل والمستقبل(�ΪѧΣ�ϰѧϠϋ�ΏϮѧΘϜϤϟϭ�ϕϮѧτ ϨϤϟ�κ Ϩѧϟ�ϦϤѧπ ΘΗ�ΔγέΪϟ�ϩάϫϭ�ˬ

(سواء  "89. (

�ΔѧѧτϘϧϭ�ΔѧѧγέΪϠϟ�ϲѧѧγΎγϷ�ϊن   ѧѧΟήϤϟ�Ϯѧѧϫ�κ Ϩѧѧϟ�ϥ�ˬ�ϩϼѧѧϋ�ϦϳέϮϛάѧѧϤϟ�ϦϴϔϳήѧѧόΘϟ�Ϧѧѧϣ�ΞΘϨΘѧѧδ

�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϲѧѧϓ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ΐ ѧѧϧϮΟ�ΔѧѧγέΪΑ�ϞΧΪѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ˬ�ϦϴΘϴΣΎѧѧϧ�Ϧѧѧϣ�ϪѧѧΠϟΎόϳ�κ Ϩѧѧϟ�ϮѧѧΤϧ�ϲѧѧϓ�ϕϼѧѧτ ϧϹ

ϭ�ˬ�ΕΎϳϮΘδϤϟ�ϑ ϭήѧυϭ�ϕΎϴѧδϟ�ΓΎѧϋήϤΑ�ΝέΎѧΨϟ�Ϧѧϣ�άѧϛϭ�ϢѧΠόϤϟ�ˬ�ΔѧϟϻΪϟ�ˬ�ϑ ήѧμ ϟ�ˬ�ΐ ϴϛήΘϟ

.إنتاج النص ، ومستعملیھ من مرسل ومتلق 

�ΎϬϣΪѧϋ�Ϧѧϣ�Ύѧϣ�κ ѧϧ�Δϴѧμ ϧ�ΖΒΜΘϟ�κ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎδϟ�Ε˯ΎΟ�Ϊϗϭˬ�ϪѧΑ�ϒѧθϜϳ�ϝΎѧΑήϏ�ΔѧΑΎΜϤΑ�ϲѧϬϓ

ήѧϛΫ�Ύѧϣ�βترابط النص وإلتحام أجزائھ وتعالق ѧϜϋ�ϦϴѧΒϳ�ϭ�ΔϠϣΎѧη�ΔѧϴϠϛ�ΓΪѧΣϭ�ϞϜѧθϴϟ�ϪΗΪΣϭ�Ϧѧϣϭ

ϏϮΑ�ϱΩ�ΕήѧΑϭϭ�ϱϮϐϠϟ�ϯ ήϳ�ΎϨϫ�Ϯѧϫ�ωήѧϔϟ�άѧϬϟ�ϲѧγΎγϷ�ϞѧϤόϟ�ϥ�Ϊѧϧή:�Δϴѧμ Ϩϟ�ϡϮѧϬϔϣ�ΔѧγέΩ

).90(بإعتباره عامل مھم ناتج عن اإلجراءات اإلتصالیة المتخذة من إستعمال اللغة 

ˬ�ϡϮѧϠόϟ�ϒϠΘΨϤϟ�ΔϠϴϠΟ�ΕΎϣΪΧ�ϞϘΤϟ�άϫ�ϡΪϗϭ�ΓΎѧϴΤϟ�ϲΣϮѧϨΑ�ΓήѧηΎΒϣ�ΔϠѧλ �ΎѧϬϟ�ΔѧϟΎΣ�ΎѧϬϨϣ

�Ϣѧϫ�Ϧѧϣ�ϼΜѧϤϓ�ΔѧϴϘϴΒτΘϟ�ΕΎϴϧΎѧδϠϟϭ�ωΎѧϤΘΟϹ�ϢѧϠϋ�ˬ�ϝΎѧμ ΗϹ�ϡϮѧϠϋϭ�ˬ�ϢϴϠόΘϟϭ�ΔϤΟήΘϟΎϛ�ΔϔϠΘΨϤϟ

�ˬΔѧϴΑήΘϟ�ϝΎѧΠϣ�ϲѧϓ�ϪΗΎϘϴΒτΗϪϣΎϬѧγ·�ΩήѧϤϟ�ϞΎѧγϮϟ�ϞѧϤΤϟ�Ϡѧμ ϳ�ϢϴѧψϨΘϟ�ϦѧδΣ�ΏΎѧτΧ�ΩΎѧΠϳ·�ϲѧϓ

ϟ�ϢϴϠόΗ�ϲϓ�ϒυϮϳ�ΎϤϛ�ˬ�ϦϴϤϠόΘϤϠϟ�ΎϬϟΎμ ϳ·ϏϮΑ�ϱΩ�ΐ ϫΫϭ�ˬΔΑΎΘϜϟϭ�Γ˯ήϘ�ϦѧϜϤϳ�Ϫѧϧ�ϝϮѧϘϟ�ϰϟ·�Ϊϧή

�˯ΩϷ�έϮѧϣ�Ϧѧϣ�ΎϬϧϮϛ�ΔϤΟήΘϟ�ΕΎγέΪϟ�ΩΎΟ�ΎϣΎϬγ·�ϡΪϘϳ�ϥ�κ Ϩϟ�ϮΤϨϟϙϼΘѧϣϭ�ϢѧΠόϤϟϭ�ϮѧΤϨϟ

�ΔѧΟΎΤϟ�ΐ ΒѧδΑ�ΔѧϴϬϴΟϮΘϟ�ΔѧϴϠϤόϟ�ϩάѧϬΑ�ϡΎѧϴϘϠϟ�ΎѧϴϓΎϛ�β ϴϟ�ϰѧϟ·ϝΎϤόΘѧγ�ϲѧϓ�ϚѧγΎϤΘϟϭ�ςΑήѧΘϟ�ΕϭΩ

�ϦϴѧόΑ�άѧΧΆΗ�Ϣѧϟ�ήѧλكما ) . 91(اللغة استعماالت ΎϨϋ�ϪѧΗϼϴϠΤΗϭ�Ϫϔѧλ ϭ�ϲѧϓ�ϲѧϋήϳ�ϲѧμ Ϩϟ�ϮΤϨϟ�ϥ

.21، ص )م2009ه،1430(،1عمان ،طتحلیل اللساني للخطاب ، دار حریر للنشر و التوزیع ،ـ خلیل بن یاسر البطاشي ، الترابط النحوي في ضوء ال88

.35، ص م1،2000، دار قباء للطباعة ، القاھرة ،ط1نظریة والتطبیق ، ج ، علم اللغة النصي بین الـ صبیحي إبراھیم الفقي89

.12ص صات ، ـ ینظر تون ، فان دایك ، علم النص مدخل متداخل اإلختصا90

.50، ص م1،1971العلمیة، بیروت ،طفي التأسیس واإلجراء ، دار الكتبرة ، لسانیات الخطاب مباحثـ ینظر ، نعمان بوف91
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�Ύѧτ Ϥϧ�ϡΪѧϘϴϟ�ΔѧϴΒϴϛήΗϭ�ΔѧϴϘτ Ϩϣϭ�ΔѧϴϟϻΩ�ΪѧϋϮϗ�ϰѧϟ·�ϪΗήϴѧδϔΗ�ϲѧϓ�́ѧΠϠϳϭ�ΔѧϠϤΠϟ�ϮѧΤϧ�ϲϓ�ϞΒϗ�έΎΒΘϋϹ

).92(وانسجامھامن أنماط التحلیل البنیة النص ومعاییر تماسكھا وترابطھا جدیدا 

ΘόΗ�Δϴμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎδϠϟ�ϥ΄Α�ϯ ήϳ�ϮϬϓ��ϲѧΘϟ�ΔѧϴΒϴϛήΗϭ�ΔѧϴϘτ Ϩϣϭ�ΔϴϟϻΩ�ΪϋϮϗ�ϰϠϋ�ΎϬϠϴϠΤΗ�ϲϓ�ΪϤ

.وانسجامھأدت إلى ظھور معاییر تبین مدى تماسك النص وترابطھ 

�Ε˯ΎѧΠϓ�Δϴѧμ Ϩϟ�ήϴϳΎѧόϤϟ�ϩάѧϫ�ΔѧϴϫΎϨΘϣ�ΔѧϗΪΑ�ϭΩΪѧΟ�Ϧϳάѧϟ�˯ΎѧϤϠόϟ�Ϣѧϫ�Ϧϣ�ΪϧήϏϮΑ�ϱΩ�Ϊόϳϭ

�ϰѧѧϠϋ�κ Ϩѧѧϟ�ϒϳέΎѧѧόΗ�ϞѧѧϜϟ�ΔϠϣΎѧѧηΎѧѧϬϓϼΘΧ�ΪѧѧϗϭΎѧѧϬΣήΘϗ�ϲѧѧϓ"�ϪѧѧΑΎΘϛ˯ήѧѧΟϹϭ�ΏΎѧѧτΨϟϭ�κ Ϩѧѧϟ" ،

�Δϴѧμ:"فیقول  Ϩϟ�ϞѧόΠϟ�ΔѧϴϟΎΘϟ�ήϴϳΎѧόϤϟ�ΡήѧΘϗ�Ύϧϭtextuclity�ι Ϯѧμ Ϩϟ�ΩΎѧΠϳϹ�Ύϋϭήѧθϣ�ΎѧγΎγ

(وإستعمالھا  "93.(

:وقد عبر عن ھذه المعاییر بـ 

la:ـ اإلتساق 1 cohésion

la:ـ اإلنسجام 2 cohérence

l'intentionnalité:ـ المقصدیة 3

l'acceptablité:لمقبولیة ـ ا4

le:ـ السیاق5 contexte

).l'intertextualité)94:ـ التناص 6

informativité:ـ اإلعالمیة 7

فما المقصود بھذه المعاییر ؟

:المعاییر النصیة ه ـ 

laاإلتساق* cohésion:

�ϯیتحقق ھذا المعیار عند روبرت دي بونغراد ϮΘѧδϣ�ϰѧϠϋ�Ϟѧλ ΎΤϟ�ϲѧϘϓϷ�ςΑήΘϟ�Δτ γϮΑ

�κ Ϩѧϟ�ήѧλ ΎϨϋ�ϦϴѧΑ�ΔѧϠΧΪΘϣϭ�ΔѧϋϮϨΘϣ�ΕΎѧϗϼϋ�ΩϮѧΟϭ�ΔѧϴϨΒϟ�ϡϮѧϬϔϣ�ϲѧϨόϳϭ�ΔϴΤτ ѧδϟ�ΔѧϳϮϐϠϟ�ΔϴϨΒϟ

�ήѧλ"ومقاطعھ ویتجسد ذلك في ما یسمى بأدوات الربط وبكالم أخر  ΎϨόϟ�ς ѧΑέ�ΎѧϬΑ�ϢΘϳ�ϲΘϟ�ΔϴϔϴϜϟ

(حیث یؤدي السابق منھا إلى الالحق اللغویة على مستوى البنیة السطحیة في النص ب . "95(

.134ـ ینظر ، سعید حسن بحیري ، علم لغة النص ، مرجع سابق ، ص 92

.103ـ دي بونغراد ، النص والخطاب واإلجراء ، ص 93

.104–103ـ المرجع نفسھ ، ص ص 94

 ـ 95
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.وسیأتي الحدیث عن ھذا العنصر بالتفصیل إذ ھو محور ھذا البحث 

laاإلنسجام cohérence:

�ΪѧѧϨϋ�έΎѧѧϴόϤϟ�άѧѧϫ�ϡϮѧѧϘϳ"�ΪѧѧϧήϏϮΑ�ϱΩ�ΕήѧѧΑϭέ"�ϱάѧѧϟ�ϲϣϮѧѧϬϔϤϟ�ϭ�ϱήѧѧϜϔϟ�ςΑήѧѧΘϟ�ϰѧѧϠϋ

�βقد  یكون الترابط عنده تحققھ البنیة العمیقة للخطاب وعلى ھذا  ϳήѧϛ�ΪϨϋ�ςΑήΘϟ�ΪΒϣ�ϞϤηgriss

�ΪѧѧϨϋ�ϱϮѧѧϨόϤϟ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ϥϮϤѧѧπ ϣϭ"�ϝϮѧѧΑ�ϥϭήѧѧΑ"braons et youl�ΪѧѧϨϋ�ϖϟΎѧѧόΘϟϭ"�ϝϭέΎѧѧη"

charoul)96(ˬ�Ϫѧѧϧ�ϪѧѧϟϮϘΑ�ΡϮϠѧѧμ ϣ�Ϊόѧѧγ�ϩΩΪѧѧΤϳϭ�κ Ϩѧѧϟ�ϢϟΎѧѧϋ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϘϘΤΘϤϟ�ΔϳέήϤΘѧѧγϹΎΑ�κ ΘѧѧΨϳ

ѧϓ�ϰѧϠΠΘΗ�ϲΘϟ�ΔϴϟϻΪϟ�ΔϳέήϤΘγϹ�ΎϬΑ�ϲϨόΗϭ�ϩάѧϫ�ϦϴѧΑ�ΔѧτΑήϟ�ΕΎѧϗϼόϟϭ�ϢϴϫΎѧϔϤϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϣϮψϨϣ�ϲ

.97(المفاھیم  ϟ�ϰϠϋ�ϪϘγΎϨΗϭ�ΫΈѧϓ�ϲϟϻΪѧϟϭ�ϲϧϮϤѧπاإلنسجام یعني ترابط النصوعلیھ ف) Ϥϟ�ϯ ϮΘδϤ

.فإن اإلنسجام یكون على مستوى العمودي للنص،اإلتساق یتحقق بشكل أفقيإفترضنا أن

:l'intentionnalitéالقصد أو القصدیة 

ΎѧϬϏϮϠΑ�ϰѧϟ·�ϰόѧδϳ�ΔϳΎϏ�ΏΎτΧˬ�اسیة للنص ، بإعتبار أن لكل منتجوھو أحد المقومات األس

�ΓέϮѧλت"اند أن القصدیة على مستوى النص فیرى دي بوغر �ϪѧϧϮϛ�Ϧѧϣ�κ Ϩѧϟ�Ί θϨϣ�ϒϗϮϣ�ϦϤπ Θ

�ΔϐϠϟ�ΓέϮλ �Ϧϣ�Ύϣ�ˬ�ΔϠϴѧγϭ�κ Ϩѧϟ�άѧϫ�ϞѧΜϣ�ϥϭ�ˬ�ϡΎѧΤΘϟϹϭ�ϚΒѧδϟΎΑ�ϊΘϤΘϳ�Ύμ ϧ�ϥϮϜΗ�ϥ�ΎϬΑ�Ϊμ ϗ

(بعة خطة معینة للوصول إلى غایة بعینھا من وسائل متا "98(

:l'acceptablitéالمقبولیة 

یتضمن موقف مستقبل النص "لنصیة ویقول عنھا دي بوغراند بأن النص وھو من معاییر ا

�ϡΎѧΤΘϟ·ϭ�ϚΒѧγوھا أن تكون مقبولة من حیث ھي نصا ذإزاء كون صورة ما من صور اللغة ینبغي ل

)"99(�ϝϮѧΒϘϟ�ϦϴѧΑ�έΎѧϴΘΧϹ�Ϫѧϟ�ϥϮѧϜϳ�ΚѧϴΤΑ�ˬ�ΐ ѧρΎΨϤϟ�ΏϮѧλ �ϪΠΘΗ�ΔϴϠΒϘΘϟ�ΓήϜϔϟ�ϥ�ϲϨόϳ�άϫϭ�ˬ

.والرفض لھذه الصورة اللغویة على أساس التماسك الحاصل بین أجزائھ والداللة التي تؤدیھا 

:informativitéاإلعالمیة 

ϲѧϓ�ΪѧϧήϏϮΑ�ϱΩ�ΎϫΩΪѧΣ�Ϊѧϗϭ�Δϴμ Ϩϟ�ήϴϳΎόϤϟ�Ϧϣ�β ϣΎΨϟ�έΎϴόϤϟ�ϲϫ"�ϥϮѧϜΗ�ϱάѧϟ�ϯ ΪѧϤϟ

�ΎϬѧο ήϋ�ΔѧϘϳήρϭ�ΎѧϬϨϋ�ήѧϴΒόΘϟ�ΏϮϠγ�ϲϓϭ�ΎϫΎϨόϣ�ϲϓ�ΓΩΎΘόϣ�κ Ϩϟ�ϞΧΩ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ήλ ΎϨόϟ�Ϫϴϓ

.83م، ص1،2008،األردن ،ط،عالم الكتب ، أربد الشعري لسانیات النص ، نحو منھج التحلیل الخطابأحمد مداس،ـ ینظر96

.83-82ص ص ،مدخل إلى علم النص،محمد صبیحيـ ینظر97

.97-96، ص ص ـ ینظر مرجع نفسھ98

.104النص والخطاب واإلجراء ، ص ،دي بوغراند ـ99
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�ΔѧϴϟΎϋ�Δϴϣϼϋ·�Γ˯Ύϔϛ�ϞΜϤΘϓ�ˬ�ΓΩΎΘόϣ�ήϴϏ�ϥϮϜΗ�ϭ.ئذ تمثل كفاءة إعالمیة منخفضة الدرجة فھي عند

).100(الدرجة 

�ϙΎѧϨϫ�ϥΎѧϛ�ΎϤϠϛѧϗϮΘϟ�Ϧѧϋ�ΩΎѧόΘΑ·�ΕΩί"ري في قولھ وفسرھا سعید البحی �ϑ Ϯϟ́ѧϤϟ�ΓήѧΜϛϭ�ϊ

(الكفاءة اإلعالمیة  "101(

leالسیاق  contexte:

ϚѧѧϟΫϭ�κ ϨѧѧϠϟ�ϲϟϭΪѧѧΘϟ�ΪѧѧόΒϟ�έΎѧѧΒΘϋϹ�ϦϴѧѧόΑ�άѧѧΧ́ϧ�ϥ�Γέϭήѧѧο �ϰѧѧϠϋ�κ Ϩѧѧϟ�˯ΎѧѧϤϠϋ�ϞѧѧΟ�ΪѧѧϛΆϳ

�ΎѧϤϛ�ˬ�ΔѧϨϴόϣ�ϑإنطالقا من أن لكل نص رسالة یرید ϭήѧυ�ϲѧϓ�ϢΘѧϳ�ϚѧϟΫ�ϥϭ�ϲϘϠΘϤϠϟ�ΎϬϟΎμ ϳ·�ΐ ΗΎϜϟ

�Ύѧѧπ ϳ�ϥϭήѧѧϳѧѧϠϋ�ϢѧѧϜΤϟ�ήϴϳΎѧѧόϣ�ΪѧѧΣ�ϥ�ϪѧѧΘϤϼϣ�ϯ Ϊѧѧϣ�ϲѧѧϫ�ϝϮΒϘϟΎѧѧΑ�κ Ϩѧѧϟ�ϰ�Ϫѧѧϴϓ�Ωήѧѧϳ�ϱάѧѧϟ�ϕΎϴѧѧδϠϟ

)"102(�ΔѧϴϣΎϘϤϟ�ϥΈѧϓ�ΪѧϧήϏϮΑ�ϱΩ�ΪϨϋϭ"�ΪΎѧγ�ϒѧϗϮϤΑ�ΎѧτΒΗήϣ�κ Ϩѧϟ�ϞѧόΠΗ�ϲѧΘϟ�ϞѧϣϮόϟ�ϦϤѧπ Η

(استرجاعھیمكن  "103(

ΑΎΤѧλ �ϰѧϋέ�Ϋ·�ϻ·�ϢϴϘΘѧδΗ�ϻϭ�ϞѧϤΘϜΗ�ϻ�ΏΎτΨϟ�Δϴμ ϧ�ϥΈϓ�ϪϴϠϋϭϪ�ϑ ϭήѧψϟ�ϩί ΎѧΠϧ·�ϲѧϓ

(المحیطة التي سیظھر فیھا النص  .104(

:التناص 

ϪѧѧΑ�ΩϮѧѧμ ϘϤϟϭˬ�ΎϬϟΎϜѧѧη�ϲѧѧϓ�ι Ϯѧѧμ Ϩϟ�ϯ ϮΘѧѧδϣ�ϰѧѧϠϋ�Ι ΪѧѧΤϳ�ϱάѧѧϟ�ϊ ρΎѧѧϘΘϟϭ�ϞΧΪѧѧΘϟ�ϚѧѧϟΫ

ϦϴΘΧΎѧΑ�ϞѧϴΎΨϣ�ϪѧϴϠϋ�ϖѧϠρϭ�ˬ�ΎϬϨϴϣΎπ ϣϭ�ϖϟΎѧόΘϟ�ώϴѧλ ϭ�ι Ϯѧμ Ϩϟ�ΔѧϳέϮΣ�ϱ�ˬ�ΔѧϳέϮΤϟ�Ϣѧγ·

�ϲѧϓ�ϲѧμھوالتناصأما جولیا كریستیفا فحدث)105(بعضھا مع بعض  ϧ�ϞΧΪѧΗϭ�ι Ϯѧμ ϨϠϟ�ϝΎѧΣήΗ

).106(ملفوظات عدیدة مقتطعة مع نصوص أخرى فیھتتقاطع،فضاء نص معین 

�ΕΩΎϬѧθΘγϹ�Ϧѧѧϣ�˯ΎϔѧδϴϔϟΎΑ�ϪѧѧϨϋ�ΕήѧΒϋ�Ύѧѧϣ�άѧϫϭ.�ΕΎѧѧϔϳήόΘϟ�Ϧѧϋ�ΪѧѧϧήϏϮΑ�ϱΩ�ϒѧϠΘΨϳ�Ϣѧѧϟϭ

�Ϫѧϧ�ϯ ήϳ�ΚϴΣ�ˬ�ΔϘΑΎδϟϦϤѧπ Θϳ"ѧϓ�Ζѧόϗϭ�ϪѧΑ�Δѧτ ΒΗήϣ�ϯ ήѧΧ�ι Ϯѧμ ϧϭ�Ύѧϣ�κ ѧϧ�ϦϴѧΑ�ΕΎѧϗϼόϟ ي

(حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أم بغیر وساطة  . "107(

.66ص ،)م 2008ھـ ، 1428(،1، القاھرة ، ط مكتبة األداب،نظریة علم النص رؤیة منھجیة في بناء النص الشعري،حسام حمد فرج  ـ 100

.68ص ،علم لغة النص النظریة والتطبیق،ید البحیريسعـ 101

.98مدخل إلى علم النص ، ص ،محمد صبیحي ینظر،ـ102

.104النص والخطاب واإلجراء ص ،دي بوغراند ـ103

.98مدخل إلى علم النص ، ص ،محمد صبیحيینظر،ـ104

.69المرجع نفسھ ، ص ینظر،ـ 105

.24،25ص ، لقرأة و تولید الداللة، ص لحمادنيحمیدینظر، ـ 106

.10النص والخطاب واإلجراء ، ص دي بوغراند،ـ107
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κ Ϩѧϟ�Δϴѧμ ϧ�ϢϟΎѧόϣ�ΩΪѧΤϳ�ϥ�ΎѧϬϨϣ�Ωέ�ΪѧϧήϏϮΑ�ϱΩ�ΎѧϬΑ�˯ΎѧΟ�ϲѧΘϟ�ΪѧϋϮϘϟ�ϩάϫϭˬ�Ϧѧϣ�ϲѧΘϟ

�ΚѧΤΒϟ�Δϴѧμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎѧδϠϟ�έϭΩ�ϥΎѧϜϓ�κ ѧϧ�ϻ�ϭ�κ ѧϧ�Ϫѧϧ́Α�Ύѧϣ�ϱϮϐϟ�ϒϴϟ́Η�ϰϠϋ�ϢϜΤϟ�ϥϮϜϳ�ΎϬϟϼΧ

�ΎϴϮѧѧθϋ�ΎѧѧϳϮϐϟ�ΎѧѧΒϴϛήΗ�β ϴѧѧϟ�ΎϫΪѧѧϨϋ�κ Ϩѧѧϟ�ϥ�ΎѧѧϤΑ�Δϴѧѧμ Ϩϟ�ΕΎѧѧϣϮϘϤϟ�ϲѧѧϓ"�ϒϴѧѧμ Σ�˯ΎѧѧϨΑ�Ϯѧѧϫ�ΎѧѧϤϧ·ϭ

Α�ϭ�ϪϴϘϠΘϣϭ�ϪΠΘϨϤΑ�Ϟμ Θϳ�Ύϣ�ΎϬϨϣ�ˬ�ϪΗΫ�κ ϨϟΎΑ�Ϟμ Θϳ�Ύϣ�ΎϬϨϣ�ˬ�ΓΪϳΪϋ�ήϴϳΎόϤϟ�ϊ π Ψϳ�Δϔѧμ Α�ϪϗΎϴδ

�ΔѧѧϣΎϋ) "108.(ϭϟ�ϚѧѧϠΗ�ΪѧѧΣ΄Α�ϝϼѧѧΧϹ�ϥϮѧѧϜϳ�Ϊѧѧϗϔϴϓ�κ Ϩѧѧϟ�˯ΎѧѧϨΑ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧϠΧ�ΐ Βѧѧδϳ�ήϴϳΎѧѧόϤ�ϩΪѧѧϘϪϗΎѧѧδΗ

.وانسجامھ

�ϱϮѧΤϨϟ�ΐللسانیات النصیةومما مر معنا نرى قرب النقاد العرب القدامى ѧϧΎΠϟΎΑ�ϢϬϣΎѧϤΘϫ�ΐ ΒδΑ�ˬ

όѧη�Ϫѧϴϟ·�ΐ ϫΫ�Ύϣ�β Ϝϋ�ˬ�ήόθϟ�ϲϓ�ι ΎΧ�ϡΎϤΘϫ�ϭ�ΔϳϮϟϭ�ϪΎτ ϋ·ϭ�κ ϨϠϟ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ�ΩΎѧϘϧ�ϭ�˯ή

�ΐ ѧѧϛϮΗ�ΓήϳΎѧѧϐϣ�Δϳήόѧѧη�Δѧѧϐϟ�ΝΎѧѧΘϧ·�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϐϠϟ�ϖѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ϙΎѧѧϬΘϧϹ�ϚѧѧϟΫ�ϮѧѧγέΎϣ�Ϧϳάѧѧϟ�ΔѧѧΛΪΤϟ�ϭ

.العصر ، حسب زعمھم

.104، ص مدخل إلى علم النص ،محمد الصبیحي ـ108
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�ˬ�ΔϤϠϜϟ�ϪΗΩ�Ϧϓ�ϮϬϓ�ˬ�ϝϭϷ�ϡΎϘϤϟ�ϲϓ�ΔϳϮϐϟ�ΔϴϠϋΎϓ�ήόθϟ�ϥ·ήѧγϭ�Δϳήόѧθϟ�ήϫϮѧΠϓ�άϟϫ ا

�ϞѧΠΗ�ϡϼϜϟΎѧϓ�ΔѧΑήΠΗ�ήόθϟ�ϥΎϛ�Ϋ·ϭ�ˬ�ΐوانتھاءفي اللغة إبتداءا بالصوت ومرورا بالمفردة  ϴϛήΘϟΎΑ

�ήѧΒόϳϭ�ˬ�ΎѧϴϟΎϤΟ�ϢϟΎόϟ�ϲόϳ�ήϋΎθϟΎϓ�ˬΔΑήΠΘϟ�ϚϠΗ�ϲϓ�ϪδϴγΎΣϭ�ˬ�ήϋΎθϟ�ϒρϮόϟϭ�ˬ�ΔΑήΠΘϟ�ϚΘϟ

�ΔѧϐϠϟ�ΔѧϴϨΑ�ϞѧϴϠΤΗϭ�ΔѧϴϟΎϤΟ�Δѧϴϓήόϣ�ΔѧϳϮϐϟ�ΔѧϴϨΑ�ήόѧθϟ�ϥΎѧϛ�ΎѧϨϫ�Ϧϣϭ�ˬ�ΎϴϟΎϤΟ�ήϴΒόΗ�ϲϋϮϟ�άϫ�Ϧϋ

ϟ�Γί ΎϴΣ�Ϧϋ�ϒθϜϟΎΑ�Ϥδϳ�Δϳήόθϟ�ˬ�Ύѧϳ΅ήϟϭ�ΔѧϐϠϟ�ϦϴѧΑ�ςΑήϟΎѧΑ�Ϥѧδϳ�ϱ�ˬ�ϢϟΎѧόϠϟ�ΔѧϴϟΎϤΠϟ�ήϋΎѧθ

�ΎϬϟΎѧμ ϳ·�ϲϓ�ΐ Ϗήϧ�ΔϟϮϘϣ�Ϧϋ�ήηΎΒϤϟ�ήϴΒόΘϠϟ�ΔϠϴγϭ�ˬ�ϲϤϠόϟ�ϭ�ˬ�ϱΩΎόϟ�ήΜϨϟ�ϲϓ�ΔϐϠϟ�ΖϧΎϛ�Ϋ·ϭ

).1(أو توضیحھا ، فإن اللغة في الشعر غایة فنیة بقدر ماھي وسیلة تؤدي معنى ، وتخلق فنا 

:شعر الحدیث ـ التفكیك في لغة ال1

�έΪѧϘϣ�ϥ�ϲѧϓ�ϦѧϤϜϳ�ϱήόη�ήϴϐϟ�κ Ϩϟϭ�ϱήόθϟ�κ Ϩϟ�ϦϴΑ�ϲΰΠϟ�ϕήϔϟ�ϥ�ϥΎϤΗϮϟ�ϯ ήϳ

�ϚѧѧϠΘΑ�ϦϴΛΪѧѧΤΘϤϠϟ�ΔΒѧѧδϨϟΎΑ�ΎϘΒѧѧδϣ�ϑ ϭήѧѧόϣ�ΔѧѧϳΩΎόϟ�ΔѧѧϐϠϟ�ϲѧѧϓ�ΓήΛΆѧѧϤϟ�Ύϫήѧѧλ ΎϨϋϭ�ΔѧѧϴΎϨΒϟ�ΕΎϳϮΘѧѧδϤϟ

�ΔѧϤψϧϷ�Ϧѧϣ�ΔѧϋϮϤΠϣ�ΪѧϳΪΤΗ�ϰѧϟ·�ήτ ѧπ ϣ�Ϫѧδϔϧ�ϲϘϠΘϤϟ�ϥΈϓ�ϱήόθϟ�κ Ϩϟ�ϲϓ�Ύϣ�ˬΔϐϠϟ�Δϳήόѧθϟ

�ΪѧΑ�ϻ�ήόѧθϟ�ϦϨѧϘϳ�ϡΎѧψϧ�ϱ�ϥ�ϰѧϟ·�ϥΎϤΗϮϟ�ΐ)2(الضابطة لحركة النص الذي یتلقاه  ϫάϳ�ϪϴϠϋ�˯ΎϨΑϭˬ

�ϦϴΘϤѧδΑ�ϡΎѧψϨϟ�άѧϫ�ϡΎδΗ·�Ϧϣ�ι"قیمة ذات مغزى "أن یتم تلقیھ بإعتباره  ΎϨϣ�ϻ�ϚϟΫ�ϖϘΤΘϳ�ϲϜϟϭ

:متالزمتین 

.ـ أن یكون منضبطا إلى درجة ملحوظة 1

2�ΎѧѧϋϮϨΗ�ϱήόѧѧθϟ�ϞѧѧϤόϟ�ϨѧѧϤϳ�ϰѧѧΘΣ�ˬ�ΔѧѧϨϨϘϣϭ�ΓΩΪѧѧΤϣ�ΓέϮѧѧμ Α�ωΪѧѧμ ΘϠϟ�ϡΎѧѧψϨϟ�άѧѧϫ�ν ήѧѧόΘϳ�ϥ�˰

(وثراءا  ."3(

.26–25م ، ص ص 1996ـ وھب رومیة ، شعرنا القدیم والنقد الجدید ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب ، الكویت ، 1

.106م ص 1995،ي لوتمان ، تحلیل النص الشعري، بنیة القصیدة ، ترجمة محمد فتوح أحمد ، دار المعارف القاھرةـ ینظر یور2

.106ـ ینظر ، المرجع نفسھ ، ص 3
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�ϦϨѧϘϣ�ϞϜѧθΑ�ΪѧϋϮϘϟ�ϩάѧϫ�ϕήѧΧ�ϭ�ΔѧυϮΤϠϣ�ΓέϮѧμ Α�ΔϳϮΤϨϟ�ΪϋϮϘϟΎΑ�ϡΰΘϟϹ�ϥ�ήΒΘόϳ�ϮϬϓ

�ήѧΒΘόϴϓ�ήόθϟ�ϲϓ�ϢϬϣ�ϲϠϜθϟ�ϲϘϓϷ�ΐ ϧΎΠϟ�ϥ�ήΒΘόϳϭ�Ύλ ΎΧ�ΰϴϤΗ�ήόθϟ�ϲτ όϳ�ϲΑΎѧΘϜϟ�ϪϠϜѧη�ϥ

�Δѧϗϼόϟ�ϦϴϧϮѧϗ�Ϧѧϣ�ΔѧϠϤΟ�Ϊλیةمن أھم خواص النص الشعري ، ألن تنظیم الكتابة الشعر ήΑ�Ϥδϳ

�ΔѧϣΎόϟ�ΔѧϐϠϟϭ�Δϳήόθϟ�ΔϴϨΒϟ�ϦϴΑ)4(�ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ�ΔѧγΎϤΣ�ΪѧϤΤϣ�ϩΪѧμ ϗ�Ύѧϣ�άѧϫ�Ϟѧόϟϭˬ"�Ϟѧϛ�ϥΎѧϛ�Ϋ·ϭ

�ϥΈϓ�ˬ�ϢϠϜΘϳ�ΎϣΪϨϋ�ΔѧϐϠϟ�ϊ"اللغة "متكلم باللغة إنما یقدم تجربتھ الخاصة مع  ѧϣ�ϪѧΘΑήΠΗ�ϡΪѧϘϳ�ήϋΎθϟ

في القصیدة بطریقة أكثر خصوصیة ، ألن المتكلم یخضع في كالمھ للنظام اللغوي العام ، والشاعر 

.5(یخضع للنظام اللغوي الخاص بالشعر داخل النظام اللغوي العام  (

�ϰϠϋ�ϱΪόΘϟ�Ϧϣ�ϮϠόΟ�ΔΛΪΤϟ�˯ήόη�ΪϨϋ�ϦϜϟ�ϞѧϭϷΎϓ�ΔѧΛΪΤϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϋϮϧ�ΔϳϮΤϨϟ�ΪϋϮϘϟ�ϩάϫ

ϣΰѧΘϟϹ�ϚѧϟΫ�ϰѧϟ·�ϥϭήτ ѧπ ϳ�ϮϧΎϛ�ϚѧϟΫ�ϯ Ϊѧϋ�Ύѧϣϭ�ΔѧϴϓΎϘϟϭ�ϥί ϮϟΎѧΑ�ϢϬh�ΎѧϨΤϟ�ϩϭήѧΒΘϋˬ�ΏΎΤѧλ �Ύѧϣ

�ΓΪѧϳΪΟ�Δѧϐϟ�ϖѧϠΧ�ϞΟ�Ϧϣ�ΪϤόΘϣ�ϱΪόΗ�ϮϬϓ�ϒϠΘΨϣ�ήϣϷΎϓ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ)6(�ϚѧϟΫ�β ϴѧϧϭΩ�ϚѧϟΫ�ϞѧϠόϳϭ

ѧθϟ�ΎѧϬΘϓήϋ�ΪϘϓ�ˬ�ΓΪϳΪΟ�Ζδϴϟ�ϞΎγϮϟ�ϚϠΗ�ϥ΄ΑѧΑϭ�ˬ�ΓήϜѧγ�ϦѧΑ�ΪѧϨϋ�ΎѧϤϛ�ˬ�ΔѧϤϳΪϘϟ�ΔѧϴΑήόϟ�Δϳήό ن

�ήόѧθϟ�ΔϟΎѧδϣ�ϲѧϫ�ΎѧϤϧ·ϭ�ˬ�Δѧϳήψϧ�Δϟ́δϣ�Ζδϴϟˬ�"التفجیر "الحجاج ، والواساني مؤكدا أن مسالة 

�άѧѧϫ�Ϟѧѧϫ�ϱ"�ήѧѧϴΠϔΘϟ"�ϻ�ϡ�ήόѧѧη)7(�ΎѧѧϬΘϗϼϋ�ϭ�ΕΩήѧѧϔϤϟ�ϡΎѧѧψϧ�ϰѧѧϟ·�ΩϮѧѧόϳ�ϩΪѧѧϨϋ�ΔѧѧϐϠϟ�ϝΎѧѧϤΠϓ

�ϢϜΤΘϳ�ϻ�ϡΎψϧ�Ϯϫ�ϭ�ˬ�ξ όΒϟ�ΎϬπ όΒΑΔѧΑήΠΘϟ�ϭ�ϝΎѧόϔϧϻ�ϞѧΑ�ˬ�ϮѧΤϨϟ�Ϫѧϴϓ)8.(�Ϣѧϟ�ϱάѧϟ�ϡϼѧϜϟ�άѧϫ

�ϝΎѧϘϓ�ˬ�Ύѧγήη�ΎѧϣϮΠϫ�ϪѧϴϠϋ�Ϧѧη�ϭ�ϞѧϔϠϓ�ϭΪѧΒϋ�ΪѧϤΤϣ�ϪϠΒϘΘϳ"�Ϧѧϣ�ΎѧϬϴϓ�ˬ�ΎѧϫήΎψϧ�ϭ�ΕϻϮѧϘϤϟ�ϩάѧϫϭ

�άѧѧϫ�ϢϟΎѧѧόϣ�ѧѧο ϮΘΗ�Ϣѧѧϟ�Ύѧѧϣ�ΔϠϠѧѧπ ϣ�ϯ ϮѧѧϋΩ�ήόѧѧθϟ�Δѧѧϐϟ�ϲѧѧϓ�ΡΎѧѧϳΰϧϻ�ϞѧѧόΠϳ�Ύѧѧϣ�ΕϻΎѧѧϐϤϟ�ϭ�ϢϴѧѧϤόΘϟ

ϮϨϟ�ϭ�ΔϴϤϜϟ�ϩΩϭΪΣ�ϭ�ˬ�ΡΎϳΰϧϹѧήόθϟ�ϝϮΤΗ�ϻ·�ϭ�ˬ�Δϴϋتن ـϞѧϗϷ�ϰѧϠϋ�ήѧϴψ ـ �ΩϮѧμ Ϙϣ�ΚѧΒϋ�ϰѧϟ·

�ϥϮѧμ ϠΨϤϟ�ϩΎѧο ήϳ�ϻ�Ύѧϣ�ϑ ΪѧϫϷ�Ϧϣ�ΎϬϟ�Δο ήϐϣ�ΔϴΟϮϟΪϳ�ϊϓϭΪΑ�ϚϟΫ�ϥϮϜϳ�ϥ�έΪϨϳ�ϻ�ϭ�ˬ�ϪΗάϟ

).9("للغتنا العربیة أوال ، و لدور الخطاب الشعري في المشھد الثقافي ثانیاً 

.106ص،ـ ینظر المرجع  السابق4

.15، ص )د ت (، )د ط (دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة راسة نصیة في شعر صالح عبد الصبور،ـ محمد حماسة البنیة النحویة في الشعر الحر د5

.163ص ، زمن الشعر ،المرجع السابق،ـ ینظر أدونیس6

.132ص م، 2،1996ـ ینظر أدونیس ، سیاسة الشعر ،دار األدب ، بیروت،ط7

.35،36صم ن ص1995ـ یظر محمد عزام الحداثة الشعریة ،إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 8

.15م ، ص2013طبیق ، منشوات الھیئة العامة السوریة للكتاب ،دمشق ،محمد عبدو فلفل ، في التشكیل اللغوي للشعر ، مقاربات في النظریة و الت ـ9
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�ϱάѧϟ�ˬ�ϲѧΑήϐϟ�ΝΫϮϤϨϟΎѧΑ�ϊ ΒѧθΘϤϟ�β ϴϧϭΏѧΑ�ΔѧϧέΎϘϣ�ˬ�φϓΎѧΤϣ�ϒѧϗϮϣ�Ϧѧϣ�ϖѧϠτ ϧ�ϞѧϔϠϓ�ΪϤΤϣ�Ϟόϟ�ϭ

.حسب رأیھیرى فیھا انفتاحا على اآلخر و االبتعاد عن التقوقع

أمثال منظریھاوافقا تنجدھلحداثة الغربیة منھا إلى التراث تمیل إلى االتيھذه النظرةو

النحو كثیرا ما یكون في صراع مع الحس الطبیعي للغة ، ففي "بأن :الذي یقول  فندریس

األقطار التي یطغى فیھا أثر النحاة ال تستسلم اللغة لفعل القیاس إال بصعوبة ، إذ تختنق المبتكرات 

"كرر غالبا وبصورة مطردة تالقیاسیة في مھدھا ، وال تستطیع الحیاة ، فھذه یجب لتغلبھا أن ت

، فھو یرى أن اإللتزام بالقواعد یخنق اللغة ویجعلھا منحصرة في تعبیرات محددة ، مما یفقدھا )10(

،وفي نفس السیاق مرونة التعبیر ، فیضطر الشاعر إلنتھاك قواعد اللغة عمدا لتفجیر معان جدیدة

ات ه إلى اعتبارإن التحدي الجدلي بین المبدع واللغة مرد"یقولمحمد ملیانينجد أستاذنا الدكتور

قد تتعلق بالمبدع نفسھ إذ تعجز اللغة أحیانا عن نقل كل ما تجود بھ الرؤیة الشعریة ، فیأتي الحذف 

الماثل في عالمات الترقیم دلیال على ما صمتت عنھ اللغة، وغیب عن قصد ،األمر الذي یحمل 

، ویضیف )11"(صیدةالمتلقي على إعمال الفكر وكد الذھن بغیة تكسیر ھذا الصمت المزین للق

النص الفني یمارس تأثیره بما ینقصھ و یوحي بھ ، ولیس فقط بما ینجزه و یثبتھ في البنیة "بأن

فاإلبداع أصبح بلغة ثانیة غیر المعھودة عند الشعر القدیم الذي یتوخى الصرامة )12"(السطحیة

نحن نستمتع بإرتكاب "یقول جان جاك لوسیركلھو خرق لتك المنظومة بطریقة فنیة،فالنحویة ، 

(اإلثم ضد اللغة ألن ھذا العنف الذي تمارسھ ضد تراكیبھا ھو ما یضیف إلیھا الحیویة  یقول و.)13"

إن تضافر الفراغ فى النص الشعري مع السواد وتموجات النص وفق "عبد القادر فیدوح في ذلك 

الشاعر باالنسجام بین المعنى ، ھو ما یوحي فى نظر ، ومكرر أحیاناھذه الثنائیة بشكل متناظر

، أفق التوقعاتب Jauss Robert Hansیاوس ، و ھو ما یعبر عنھ، والمعنى المنتظرحى بھالمو

، ، بین ما ھو مجسم، وتوافق فى الرؤیةضمن إیقاع داللي یحكمھا تناوب فى المعنى

.28ـ محمد حماسة ، الظواھر النحویة، ص 10

.18ـ محمد ملیاني، ثنائیة الملفوظ والمسكوت عنھ في بناء المعنى الھامشي للنص، المرجع السابق،ص 11

.17ـ المرجع نفسھ،ص12

.50م ، ص 2005، 1محمد بدوي ، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت ، ط عنف اللغة ترجمة ،كل ـ جان جاك لوسیر13
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عما یربط أطراف وما ھو مغیّب فى صورة تجریدیة تتم فیھا كل أنواع المطاردة للبحث

وكان وراء التجریب =، ، أو ما ورد فى مھارة الكلمة وصنعة الفراغ)بیاض/سواد(ثنائیة

، إثارة استجابات خارج ، وقد توخى الكتاب من استخدامھمقاصد عدید)الطباعیة(الطوبوغرافي

حیث یمكن ا،بعد ، وإنشاءنطاق المادة الطبوعة االعتیادیة والتغلب على تفككات عدیدة للحساسیة

.)14"(يمأن یلتقي الشعور والنشاط القل

�ϲѧϓ�έΎѧϨϟ�έΎѧθΘϧ�ϢϬϳΪѧϟ�ΕήѧθΘϧ�ΕϻϮѧϘϣ�ΎϬήόѧη�ϭ�ΔѧϴΑήόϟ�Δϳήόѧθϟ�ΔѧΛΪΤϟ�ΩΎϘϨϟ�ΪϨϋ�Νέ�Ϛϟάϟ

�ήϴϣΪѧΗ�ϰѧϟ·�ϪѧΘΛΪΣ�ϲѧϓ�ϮϋΪѧϳ�ΪѧϗΎϧ�ϰѧϟ·�ΔѧϳϮϐϠϟ�ΓΩΎѧόϟ�ϕήѧΧ�ϰѧϠϋ�ϡϮѧϘϳ�ήόθϟ�ϥ·�ϞΎϗ�ϦϤϓ�ˬ�ϢϴθϬϟ

�ήϴѧδϜΗ�ϰϠϋ�ϡϮϘΗ�ΔϴΛΪΣ�ΔϳήΜϧ�ΓΪϴμ. ة اللغأمور عدة في مقدمتھا  ϗ�Ϧϋ�ϚΛΪΤϳ�Ϧϣ�ΪΠΗ�ϥ�ϡΪόΗ�ϻϭ

ΔѧѧϓϭήόϤϟ�ΎѧѧϬϨϴϧϮϗ�ϭ�ΔѧѧϟϭΪΘϤϟ�ΎѧѧϬΘϗϼϋ�ΐ ѧѧϳήΨΗ�ϭ�ˬ�ΔѧѧϤϳΪϘϟ�ΔѧѧϐϠϟ�ΪѧѧϋϮϗ)15.(�ξ ѧѧϓέ�ϥ�Ζѧѧϓϼϟ�ϭ

ϓ�ΖѧϠϏϭ�ϭ�ˬ�ϰѧϟϭϷ�ΔѧΛΪΤϟ�˯ΎϴΤΘѧγ�ϰѧϠϋ�ΎѧϬϟϮΣ�ΕέΩ�ϲѧΘϟ�ϢϴϫΎѧϔϤϟ�ΪѧΣ�Ϯѧϫ�ΔϳϮΤϨϟ�ΪϋϮϘϟ�Ϫѧϴ

ھذا المفھوم إلى أقصى درجة تجارب الكتابة الجدیدة كما یقول نعیم الثانیة ، ثم دفعت بالحداثة 

�ϚϟάѧϟˬΔϳΪϴϠϘΘϟ�ΪѧϋϮϘϟ�ϚϠΗ�ϞϛήϴѧγϮϟ�ϯحسب رأیھم ألن الفعل اإلبداعي تحدهالیافي، ήѧϳ:�ϢϟΎѧϋ�ϥ

ϟ�ϚϠΗ�ϞΜϤΘΗϭ�ΎϬΘτ ϳήΧ�Ϣγήϳ�ϲΘϟ�ν έϷ�ϲϫ�ΎϬγέΪΑ�ΔϐϠϟϭ�ˬ�ςήΧ�ϢγήΑ�ϪϴΒη�ΔϴϨδϟϷ�ςήѧΨ

�ΎѧϬϴϟ·�ϝϮѧλ Ϯϟ�ϮѧΤϧ�ϱϷ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�ΔѧϐϠϟ�ϲѧϓ�ΕΎΣΎѧδϣ�ϙΎϨϫ�ϦϜϟϭ�ˬ�ΔϳϮΤϨϟ�ΪϋϮϘϟ�ϲϓ)16(�ϩάѧϬϓ�ˬ

القواعد ال تستوعب كل شئ ، إذ یظل ھناك الكثیر خارج الدراسة والذي یوضع عادة في خانة 

ΪѧϋϮϘϟ�ΩϮѧϴϗ�ΝέΎѧΧ�Ϯѧϫ�ϱάϟϭ�ΔγέΪϟ�ΝέΎΧ�ϊ)17(الشذوذ أو اإلستثناء  ϗϮϟ�Ί θϟ�άϫϭˬ�Ύѧϣ�Ϯѧϫϭ

�ϝϮѧϘϴϓ�ˬ�ϲϘΒΘϤϟΎѧΑ�ϞϛήϴγϮϟ�ϩϮϋΪϳ" :�ϲѧΘϟ�ϲѧϫ�ΔѧϳϮΤϨϟ�Δѧτ ϳήΨϟ�ϲѧϓ�ΎϫΪѧΠϧ�ϻ�ϲѧΘϟ�Ϟϴѧλ ΎϔΘϟ�ϥ·

(تولف ما أدعوه بالمتبقي  "18(

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/707عبد القادر فیدوح ،موقع جامعة البویرة 14

.33م،ص1993،)د،ط(ـینظر نعیم الیافي ، أوھاج الحداثة ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 15

.65ـ ینظر نفسھ ، ص 16

.66-65ـ ینظر المرجع ، نفسھ ص ص 17

.66ـ المرجع نفسھ ، ص 18
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�ΓΪѧϋΎϘϟ�ϩάѧϫ�ΎϬϤѧγήΗ�ϲѧΘϟ�ΩϭΪѧΤϟ�ϕήѧΨϳ�ΎѧϤϧ·ϭ�ˬ�ΎѧϬϗήΨϳ�ϲΘϟ�ΓΪϋΎϘϟ�ϲϐϠϳ�ϻ�ϲϘΒΘϤϟ�άϫϭ

ѧϤϧ·ϭ�Δτ ϳήΨϟ�ϲϓ�ΩϭΪΤϟ�ϪΒθΗ�ϻ�ΩϭΪΤϟ�ϩάϫϭ�άѧϜϫϭ�ˬ�ΔѧΑΎϗήϟ�ΰΟΎѧΣ�ˬ�Ϟѧλ Ύϓ�ΰΟΎѧΤΑ�ϪΒѧη�ϲѧϫ�Ύ

ˬ�ΔѧϐϠϟ�Ϧѧϣ�ϲγΎγ�˯ΰΟ�ϲϘΒΘϤϟΎϓ)19(یصبح المتبقي ھو المعادل اللغوي لما یسمیھ فروید بالالوعي 

).20(كما ھو الالوعي الفرویدي من النفس 

�ϰѧϐϠϳ�ϻ�ϥ�ϭ�ϲѧϘϠΘϤϟ�Ϫѧϴϓ�ϰѧϋήϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ΔѧϐϠϟ�ΩϭΪѧΣ�ί ϭΎѧΠΗ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ωΪΑϹ�ϚϟΫ�ϦϜϟ

�ήѧѧλ Ύϧ�ΎϧΫΎΘѧѧγ�ϝϮѧѧϘϳ�ˬ�κ Ϩѧѧϟ�άѧѧϬϟ�ϲѧѧϘϴϘΤϟ�Ϛϳήѧѧθϟ�Ϫѧѧϧ�ϢѧѧϜΤΑ�ˬ�ΔϴϠѧѧλ ϮΘϟ�ΔѧѧϴϠϤόϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϩέϭΩ

�ήѧψϨϳ�ϥ�ΕάѧϠϟ�ϦѧϜϳ�Ϣѧϟ�ϭ�ˬ�ϪϨϨѧγ�ΓΩήѧϓ�ϭ�ϪѧδϨΠϟ�Ϧϋάѧϳ�ϥ�ϲѧΑΩϷ�κ"اسطمبول  ϨϠϟ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ϋ·�ϭ

ϴϟ·�Δϴϋϭ�ήϴϏ�ϭ�Δϴϋϭ�ΓΪϘόϣ�ΔϜΒη�ΎϬϧ�ϰϠϋ�ΎϬ�Ύμ ϧ�ί ήϔΗˬ�ϞѧϋΎϔΘϳ�ϖѧδϧ�ϭ�ΔϟΩ�Δϣϼϋ�Ϫϔλ ϮΑ�Ωήϳ

�ΡΎѧΘϔϣ�ΪѧϤΤϣ�ϝϮѧϘϟ�άѧϫ�ΪϛΆϳϭ).21(مع المتلقي الذي بدوره شبكة نصیة تتداخل ضمنھا المقصدیات

�ϲϧΎѧόϤϟ�Ϧϣ�ϭ�ΔϴΑΩϷ�ΪϴϟΎϘΘϟ�Ϧϣ�ϙήΘθϣ�ς δϗ�ϭ�ˬ�ϲϘϠΘϤϟ�ϭ�ωΪΒϤϟ�ϦϴΑ�ϕΎΜϴϣ�ϙΎϨϫ�ϥ΄Α�ϱέϭήѧο

�ΔϴϠѧλ ϮΘϟ�ΔϴϠϤόϟ�ΡΎΠϨϟ)22(�ϙήΘѧθϤϟ�ς ѧδϘϟ�ϚѧϟΫ�ϭ�ϕΎѧΜϴϤϟ�ϚѧϟΫ�ΏΎѧϴϏ�ϥ ѧ́Α�ϦϫϮѧϛ�ϥϮѧΟ�ΪѧϛΆϳϭ

�Ϧѧϣ�Ϛѧη�ϥϭΩ�ΔѧϔϠΘΨϣ��ΔѧΟήΣ�ΡΎѧϳΰϧ�ΔѧΟέΩ�ϙΎѧϨϫ"یؤدي الى طالق بین النص و المتلقي ، فیقول 

ѧѧγϮΘϣ�ΔѧѧϤϴϗ�ϦϴѧѧϴόΗ�˯Ύѧѧμ ΣϹ�ϰѧѧϠϋ�ΩΎѧѧϤΘϋ�ϊϴτΘѧѧδϧ�ΎѧѧϨϨϜϟ�ϭ�ˬ�ήѧѧΧ�ϰѧѧϟ·�ΉέΎѧѧϗط�ϒѧѧϜΗ�Ύѧѧϫί ϭΎΠΘΑ�ˬ�Δ

�ϕϼѧτ ϟ�ϥΎϛ�ΎϤΑέ�ϭ�ΔϟΩ�Δϐϟ�ΎϫέΎΒΘϋΎΑ�ΎϬΘϔϴο ϭ�ί ΎΠϧ�Ϧϋ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ήѧλ ΎόϤϟ�ήόѧθϟ�ϦϴѧΑ�Ϟѧλ ΎΤϟ

�ΏΎΒѧθϟ�˯ήόѧθϟ�ϪѧϨϣ�ϮϜθϳ�ϱάϟ�ϕϼτ ϟ��ϚϟΫ�ˬ�ΔϟϮϬδΑ�ΔΒΘόϟ�ϩάϫ�ήόθϟ�ί ϭΎΠΗ�ΐ ΒδΑ�έϮϬϤΠϟ�ϭ

�ΎѧϤϛ�Γ˯ήѧϘϟ�Ϟόϓ�Βμألن اللغة التي المستعملة ھي لغة غیر مألوفة).23"(المعاصرون ϴϓΩ�ϝϮѧϘΗ.

ε ϭΪѧѧϤΣ�Ζѧѧϳ�ΓΪѧѧϳήϓ"�Ϟѧѧυ�ϲѧѧϓ�ΓήѧѧϴΜϛ�ΕϻϻΩ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧΣϮΘϔϤϟ�κ Ϩѧѧϟ�ΕϻϮѧѧΤΘϟ�ΔϴϨѧѧπ ϣ�ϒѧѧθϛ�ΔѧѧϴϠϤϋ

�ϲѧѧϘϠΘϤϟ�ΕΎѧѧόϗϮΗ�Ϟѧѧϛ�ΐ ѧѧϴΨΗ�ϲѧѧΘϟ�ϭ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ι Ϯѧѧμ Ϩϟ�Ϫѧѧϴϟ·�ϢϜΘѧѧΤΗ�ϱάѧѧϟ�έΎѧѧϴόϤϟ)".24(

.73، ص ـ ینظر المرجع السابق19

.76ـ ینظر ، المرجع نفسھ ، ص 20

.5ـ ناصر اسطمبول ، تجلیات التكامل المعرفي في النص ، المرجع السابق، ص 21

.135م، ص1986الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي،التناص ، ةشعري ، استراتجیـ ینظر محمد مفتاح ، تجلیات الخطاب ال22

.31م ، ص3،1993ش ، دار المعارف ، القاھرة، ط أحمد دروی:ـجون كوھن ،بنیة اللغة الشعریة تر 23

  .99ـ 98السابق ،ص ص أبحاث ، المرجع ـ فریدة أیت حمدوش، محددات تلقي النص في ضوء جدلیة المبدع و التلقي، مجلة 24
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25

26

27

"ϫ�ϥΎϜϟ�Ϛϟάϛ�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ϯϟϭ�ˬ�ωϭ�Ϟόϓ�ήόθϟΎϓˬ�ήόѧη�ϰѧϘϤΤϟ�ϡϼѧϛ�ϭ�ϦϴϧΎΠϣ�ϥΎϳά�ήϋΎѧθϟ�ϭ

ѧλ ϮΘϟ�Ϧѧϣ�ϦϜϤΘѧϳ�ϻ�ϭˬ �ΎѧϬΑ�ϻ·�ΔѧϐϠϟ�ϥϮѧϜΗ�ϻ�˱ΎѧϤψϧ�ϭ�ϦϴϧϮѧϗ�ΔѧϐϠϟ�ϥ�ϙέΪѧϳ�ϱάѧϟ�Ϯϫ�ϖΤϟ�ϊ ѧϣ�Ϟ

ϨϜϟϭ�ˬ�ΎϬϟϼΧ�Ϧϣ�ϻ·�ήΧϵϧ�ΖϗϮϟ��ϲϓ�Ϧτϔϳ�Ϫ�ϴѧΒΗ�ϭ�ˬ�β ϤѧθΗ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�ϤѧδΗ�ΔѧϐϠϟ�ϥ�ϰϟ·�Ϫδϔ

).28("وتحرم ، فالنفاذ من الممنوع إلى المباح بھ  یتمیز الشاعر عن الشاعرمن حیث تحجر 

مع الجانب ھاتعاملة النثر في ل حول رؤیة قصیدأن رغم ھذا الجدوفي األخیر ال یسعنا القول إال

، إال كما النحوي للغة

  .203صالمرجع السابق، إبراهیم محمود خلیل، النقد األدبي الحدیث، من المحاكاة إلى التفكیك،-25

.36م ،ص 1،2002،محمد الماغوط ، إغتصاب كان و أخواتھا ، دار البلد ،طـ خلیل صویلح 26

.34ـ المرجع نفسھ ،ص27

.190م،ص1998،)د،ط(ي تمام ، دار الجنوب للنشر ،تونس،، اللغة و الشعر في دیوان أبـ حسین الواد28



الشعري بین السالمة النحویة وتفكك اللغة النسق:الفصل األول 

38

29

:السالمة النحویة في الشعر القدیم ـ  2

ϛ�ΓήϫΎψΑ�ωϼρ·�ϰϠϋ�ΎϫϮϳϮΤϧϭ�ΔϴΑήόϟ�ΔϐϠϟ�˯ΎϤϠϋ�ϥΎϛ�ΪϘϟ�ήόѧθϟ�ϲѧϓ�ΔѧϳϮϐϠϟ�ΪѧϋϮϘϟ�ήδ

ѧѧϬΒΘϓ�Ϊѧѧϗϭ�ˬ�ΎѧѧϣΎϤΘϫ�ΎѧѧϫϮϟϭϭ�ΎѧѧϬϴϟ·�Ϯ�ΎϫΎϤѧѧγ�Ϧѧѧϣ�ϢϬϨѧѧϤϓ�ΓήϫΎѧѧψϟ�ϩάѧѧϫ�ϝϮѧѧΣ�ϢϬϔϗϮѧѧϣ�ϲѧѧϓ�ϮѧѧϔϠΘΧ"

�Δϳήόѧѧη�Γέϭήѧѧο"�ξ όΒѧѧϟ�ΎϬѧѧπ ϓέϭ�ˬ�Δϴϓήѧѧμ ϟϭ�ΔѧѧϳϮΤϨϟ�ΕΎѧѧϔϟΎΨϤϟ�ϩάѧѧϫ�ξ ѧѧόΑ�ϲѧѧϓ�ϮΤϣΎѧѧδΗϭ

�ς ѧѧϠϐϟϭ�́ѧѧτΨϟΎΑ�ϩϮѧѧϣέϭ�ˬ�ήѧѧΧϷ)30(�ήѧѧδϜϟ�ϚѧѧϟΫ�β ϴѧѧϟ�Ϯѧѧϫ�ξ όΒѧѧϟ�Ϫѧѧπ ϓέ�ϱάѧѧϟ�ς ѧѧϠϐϟ�άѧѧϫ�ΎѧѧϤΑέϭˬ

�Ϯϫ�ΩήѧΒϤϟ�Ϫѧο،العمدي لتلك القواعد بل ھو اللحن في اللغة وھذا األمر έΎϋ�Ύϣ)31(�ϢϳΪѧϘϟ�ήϋΎѧθϟΎϓ

�ϦϜϳ�Ϣϟ�Ύѧϣ�ήѧδϜϳ�Ϊѧϗ�Ϫѧϧ�ϊ ѧϣ�ˬ�ήόѧθϟ�ϲѧϓ�ϥί Ϯѧϟ�ϡΎѧψϧ�ήδϜϳ�ϥ�ˬ�ϩήϴϏ�Ϫϟ�Ϥδϳ�ϻϭ�ˬ�ϪδϔϨϟ�Ϥδϳ

ΎϤϳΪѧϗ�ΪΎѧγ�ϑعد ήѧόϟ�άѧϫ�ϥΎѧϛϭ�ϚϟΫ�)32(.ϲ ϧΎϬΒѧλ Ϸ�ϦѧδΤϟ�ϦѧΑ�ΓΰѧϤΣ�άѧϬϓ)350ѧ˰ϫ(�ϥ�ϯ ήѧϳ

�ϒѧδϋ�ϰϟ·�ΔόϨμ"الشعراء      ϟ�ϕϮϘΣ�˯ΎϔΘγ�ϢϬόϓΪϳ�ϥ�ΪΑϻ�Ϧѧϣ�ϪѧϧϮϠΧΪϳ�ΎѧϤϟ��ΔѧϠϴΤϟ�ϥϮѧϨϔΑ�ΔѧϐϠϟ

�ϑ άΣ�ν ήѧϗ�ΪѧϨϋ�ϢѧϬϤϤϫ�Ϫѧϴϟ·�ϮϤѧδΗ�Ύѧϣ�ΏΎѧδΣ�ϰѧϠϋ�υΎѧϔϟϷ�ΪѧϴϟϮΘΑ�Γήϣ�ϭ�ˬ�ΎϬϴϓ�ΓΩΎϳΰϟ�ϭ�ˬ�ΎϬϨϋ

�Ϫѧϟ�ήϋΎѧθϟ�ϊϓΪѧϳ�ϞѧΑ�ˬΪѧϤόΗ�β)33".(الشعر ϴѧϟ�ϭ�Δϳήόѧθϟ�Γέϭήѧπ ϟ�Ϫѧο ήϔΗ�ΎϤϣ�Ϯϫ�ΡΎϳΰϧϹ�άϬϓ

یرى أنھ ربما وجد الشاعر من القدماء الفصحاء یحوجھ الوزن إلى قلب )ھـ316(دفعاً، فإبن سراج 

�ϊ)34".(لبناء ، أو یحتاج المعنى ، فیشق لھ لفظا یلتئم بھ شعرها ѧΟέ�ΔѧϐϠϟ�ΪѧϋϮϗ�Ϧϋ�ΝϭήΨϟ�Ϛϟάϓ

)�ϲΒρΎѧθϟ�ϝϮѧϘϳ�ˬ�ϪΟϭ�ϦδΣ�ϰϠϋ�ϩΎϨόϣ�ϥΎϴΑϭ�ˬ)790ѧ˰ϫلضرورة أراد بھا الشاعر صالح شعره

":�ϥΎΗέΎΒϋ�ϰϨόϤϠϟ�ϥϮϜϳ�ΪϗΓέϭήπ ϟ�ΎϬϴϓ�ϡΰϠΗ�ΓΪΣϭ�ήΜϛ�ϭ�ϰπ ΘϘϤϟ�ΔϘΑΎτϣ�ΎϬϧ�ϻ·�ˬ�ϭ�ˬ�ϝΎѧΤϟ

ϲѧѧϓ�ϢѧѧϬϧ�Ϛѧѧη�ϻˬΓέϭήѧѧπ ϟ�ϰѧѧϟ·�ϥϮѧѧόΟήϳ�ϝΎѧѧΤϟ�ϩάѧѧϫ�Ϣϫ˯ ΎѧѧϨΘϋ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΘϋ�ϰϨόϤϟΎѧѧΑ�Ϣϫ˯ ΎѧѧϨΘϋ�ϪϧϷ

ورغم ذلك كان الشاعر یلجأ لھا و ھو ربما خائف من أن یعد النقاد أنھا ضعف قادحا )35".(باللفظ

.1999تشرین الثاني 343العدد  - الكتاب العرب بدمشق اتحاد-اهللا، الحداثة الشعریة وقصـیدة النثر مجلة الموقف األدبي آصف عبد ـ 29

.26ـ ینظر محمد حماسة، الظواھر النحویة، ص 30

.29ـ ینظر المرجع نفسھ ، ص 31

.09ـ ینظر المرجع نفسھ ص 32

.31ـ محمد عبدو فلفل ، في التشكیل اللغوي للشعر ، مقاربات في النظریة و التطبیق ، ص33

.ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا 34

.30أو محمد عبدو فلفل، التشكیل اللغوي للشعر ، المرجع السابق ،ص34م، ص1986،القاھرة ،1عبد السالم ھارون ،جـ ینظر عبد القدر البغدادي ، خزانة األدب و لب لسان العرب تح35
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�ωϮϴѧѧη�ϢѧѧϏέ�ˬ�ϪѧѧΘϟϮΤϓ�ϲѧѧϓ˯ΎϨΜΘѧѧγϹ�άѧѧϫ�ϥ��Ϊѧѧόϳ�ϻѧѧϗήΧا ѧѧο �Ϊѧѧόϳ�ϞѧѧΑ�ϪѧѧΘϐϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧΣΩΎϓ�Δϳήόѧѧη�Γέϭή

�Ϊѧϗ�ήϋΎѧθϟ�Ζѧϳέ�ϰѧΘϣΐ"فیقول إبن جني في الخصائص ،  ѧϜΗέ�ΎѧϬΤΒϗ�ϊ ѧϣ�Εέϭήѧπ ϟ�ϩάѧϫ�ϞѧΜϣ

�ϪϔѧδόΗϭ�ϩέϮѧΟ�ϰϠϋˬ�وإنخراق األصول بھا ، فأعلم أن ذلك على ما تجسمھ منھ ، وإن دل من وجھ

�ϪΟϭ�Ϧϣ�ϪϧΈϓ�Ϧѧϋ�ϩέϮѧμ ϗ�ϻϭ�ϪѧΘϐϟ�ϒόѧο �ϰѧϠϋ�ϞѧϴϟΩ�ϊ ρΎѧϘΑ�β ϴϟϭ�ˬ�Ϫμ ϤΨΗϭ�ϪϟΎϴμ Α�ϥΫΆϣ�ήΧ

وجھ ال

بل مثلھ في دلك عندي مثل مجري الجموح بال لجام ، و وارد الحرب الضروس ، الناطق بفصاحتھ

Ϫѧϟ�ΩϮϬѧθϣ�ϪѧϧΈϓ�ϥ�ϪѧϜϟΎϬΗ�ϭ�ϪѧϔϨϋ�ϲѧϓ�˱ΎѧϣϮϠϣ�ϥΎѧϛ�ϥ·�ϭ�ϮѧϬϓˬ�ϡΎѧθΘΣ�ήϴϏ�ϭ�ˬ�ϪΘϋΎΠѧθΑحاسراً من

Ώήѧϗ�ϥΎѧϜϟ�ϩΩϮѧΟ�ϡΎѧΠϠΑ�Ϣμ Θϋ�ϭ�ˬ�ϪΣϼγ�ϲϗ�ήϔϜΗ�Ϯϟ�ϥ�ϞϬΠϳ�ϻ�ϩήΗ�ϻ�ˬ�ϪΘϨϣ�ξ ϴϓ�ϭ�ΓΎѧΠϨϟ

�˱ϻϻΩ·�ϪѧϠΜϣ�ϡΎѧΤΘϗ�ΐ ѧϘόϳ�ΎѧϤΑ�ϪϤϠϋ�ϰϠϋ�ϪϤθΠΗ�Ύϣ�ϢθΠΗ�ϪϨϜϟ�ϭ�ˬ�ΓΎΣϼϤϟ�Ϧϋ�ΪόΑ�ϭ�ˬ�ϪѧόΒρ�ΓϮѧϘΑ

�ΔϟϻΩϝΎѧϗ�Ϫѧϧ�ΩϮѧΟϷ�ξ ѧόΑ�Ϧѧϋ�ϰϜΤϳ�Ύϣ�˯Ϯγ�ϪϠΜϣ�ϭ�ˬ�Ϫδϔϧ�ΔϣΎϬη�ϰϠϋ:�ΪѧΠϧ�ϻ�˯ϼΨΒѧϟ�ϯ ήѧϳ

�Ϧѧϣ�Ύο Ϯϋ�ΎϬϗΎϔϧΈΑ�˯ΎϨΜϟ�ϲϓ�ϯ ήϧ�ΎϨϧ·�ˬ�ϢϬϟϮϣ́Α�ϥϭΪΠϳ�Ύϣ�ΎϨϟϮϣ́ΑΎϬϛΎѧδϣΈΑ�ΎϬѧπ ϔΣ.) "36(�ϮѧϬϓ

ѧѧθϟ�ϪѧѧϴϠϋ�ϡΪѧѧϗ�Ύѧѧϣ�ϥ�ϦϴѧѧΒϳا�Ζѧѧδϴϟ�ΎѧѧϬϧϷ�ˬ�ϥΎόΠѧѧθϟ�ξ ѧѧόΑ�ϻ�·�ΎѧѧϬϴϠϋ�ϡΪѧѧϘϳϻ�Ϊѧѧϗ�ˬ�Δѧѧϓί ΎΠϣ�Ϊѧѧόϳ�ήϋ

.محمودة العواقب

�ϚϟΫ�ϢϏέ�κ Χήѧϟ�ϩάѧϫ�Ϧϋ�ΪόΒϟ�ϰϟ·�ΔϐϠϟ�˯ΎϤϠϋ�ξ όΑ�ήΛ�ϱήϜѧδόϟ�ϝϼѧϫ�ϮѧΑ�ϝϮѧϘϴϓˬ"

�ϦϴѧθΗ�ΔѧΤϴΒϗ�ΎѧϬϧΈϓ�ˬΔѧϴΑήόϟ�Ϟѧϫ�Ϧѧϣ�Δѧμوینبغي أن یتجنب إرتكاب Χέ�ΎѧϬϴϓ�˯ΎΟ�ϥ·ϭ�Εέϭήπ ϟ

Ϥϧ·ϭ�ˬ�ϪΎϤΑ�ΐ ϫάΗϭ�ϡϼϜϟ�ϢѧϬϤϠϋ�ϡΪѧόϟ�˯ΎϣΪϘϟ�ϝΎϤόΘγ·�Ύ�ΎѧϬΘΣΎΒϘΑ) "37(�ϢѧϏέ�Ϫѧϧ́Α�ϞѧϴϟΩ�Ϫѧϴϓ�άѧϫϭ

�ϊ ѧϣ�ΔѧϳϮΤϨϟ�ΪѧϋϮϘϟ�ϖѧϓϭ�Ύϣ�Ϯϫ�ϞϣΎϜϟ�ήόθϟ�ϥ�ϻ·�ΔϐϠϟ�˯ΎϤϠϋ�ΎϬμ Χέ�ϲΘϟ�Δϳήόθϟ�Γέϭήπ ϟ

�ϪѧΗΩϮΠΑ�ϪΘϘΛ�ΪόΑ�ϻ·�ϩήόη�ήϬψϳ�ϻ�Ύϧήμ"طباطبا فیقول إبنالتزامھ بالوزن ϋ�ϲϓ�ήϋΎθϠϟ�ϲϐΒϨϴϓ

�ϻϭ�ΎѧϫήΎψϧ�ϝΎϤόΘѧγ·�Ϧѧϋ�ϲѧϬϧϭ�ˬ�ΎѧϬϨϣ�ί ήΤΘϟΎΑ�ήϣϭ�ˬ�ΎϬϴϠϋ�ϪΒϧ�ϲΘϟ�ΏϮϴόϟ�Ϧϣ�ϪΘϣϼγ�ϦδΣϭ

�ϰѧϠϋ�ΖѧΒϴϋ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϴΑϷΎΑ�ΞΘѧΤϳϭ�ϪѧϠΒϗ�ϥΎϛ�Ϧϣ�ϞϴΒγ�ϚϠδϳ�Ϫϧϭ�ˬ�έήτ ο ·�ϊ ο Ϯϣ�Ϫδϔϧ�ϲϓ�ϊ π ϳ

(لیس یقتدى بالمسئ وإنما اإلقتداء بالمحسن قائلھا ، ف "38(ϟ�ήόѧθϟ�ΩΎϘϧ�Γήψϧ�ήϬψϳ�άϫϭ�ΎѧϤϟ�˯ΎϣΪѧϘ

.رغم الترخیص بھا إال أنھا تفقد الشعر عذوبتھ سمي بالضرورة الشعریة 

.30ـ محمد عبدو فلفل ،التشكیل اللغوي في الشعر، ص36

.112ـ أبو ھالل العسكري ، كتاب الصنعتین ، ص 37

.09ص ،)د،ت(،)د،ط(، عیار الشعر ،تحقیق عبد العزیز الناصر،مكتبة الفاتحي ،القاھرة ، مصر ،طباطباـ إبن38
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�ϑ ϭέϭΪѧѧΗ�ϝϮѧѧϘϳ�ωϮѧѧο ϮϤϟ�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓϭ":�ΏΩϸѧѧϟ�ΔΒѧѧδϨϟΎΑ�ΔѧѧϐϠϟ�ΔѧѧτϘϧ�ϲѧѧϫϭ�ˬ�ΩΎѧѧόϤϟ�ϭ�ΪѧѧΒϤϟ�ϲѧѧϫ

�ϪѧϴϠϋ�ϲϔѧπإنطالقھ Η�ΎѧϤϛ�ˬ�ΓΩήΠϤϟ�ΎϬΘϐϴλ �ΏΩϷ�ϰϠϋ�ϲϔπ Η�ΔϐϠϟˬ�˯Ϯδϟ�ϰϠϋ�ϪϟϮλ ϭ��ΔτϘϧϭ

�Ϫѧϧ·�ϞѧΑ�ˬ�ΔѧϐϠϟ�Ϧѧϣ�˯˱ΪѧΘΑ�ϪΘѧγέΩ�ϦѧϜϤΗ�ϱάѧϟ�ϝϭϷ�ϞϘΤϟ�ΩήΠϣ�β....مادتھ المحسوسة ϴϟ�ΏΩϷΎϓ

�ι ϮѧѧΧ�ϰѧѧϠϋ�˱ΪѧѧϳΪΟ�˱˯Ϯѧѧο �ςϠѧѧδΗ�ϥ�ϪѧѧΘϓήόϤϟ�ϦѧѧϜϤϳ�ϱάѧѧϟ�ϞѧѧϘΤϟ�ΎϬѧѧδϔϧ�ΔѧѧϐϠϟ....�άѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�ѧѧπ Θϳ

�ΔѧϐϠϟ�ϪѧόΒΘΗ�ϱάѧϟ�έΎѧδϤϠϟ�˱Ύѧϳίوالمنظ Ϯϣ�˱έΎѧδϣ�ϊ ΒΘΘѧγ�ΏΩϻ�Δѧϓήόϣ�ϥ�έ)"39(�ϥ�ϦϴѧΒϳ�ϑ ϭέϭΪѧΘϓ

.ي المنطلق و ھي نقطة الوصول اإلبداع یدور في فلك اللغة ن ولیس خارجھا فھ

�ήϴΑΎѧѧγ�ΩέϭΩ·�˱Ύѧѧπ ϳ�ϩήѧѧϳ�Ύѧѧϣ�άѧѧϫϭ]�˱ΎѧѧϘϠτϣ�β ϴѧѧϟ�ΏϮϠѧѧγϷ�ϥ.....�ΎϬѧѧδϔϧ�ΔѧѧϐϠϟ�Ϧѧѧϣ�ϲΣϮΘѧѧδϳ�Ϫѧѧϧ�ϭ

�ϥعندما تجري في ѧ́Α�ϥΎѧϨϔϟ�Δϴѧμ Ψθϟ�ΡΎϤѧδϠϟ�ΔѧϳΩήϔϟ�ΔѧΠϬϠϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϬϔϨΘϜϳ�Ύѧϣ�ϊ ѧϣ�ϲѧόϴΒτ ϟ�ΎϫήΠϣ

ΔѧѧϴϧϮϠϬΑ�β ϴѧѧϟϭ�ˬ�˱έϮѧѧπ Σ�ΎϬϔѧѧλ ϮΑ�ΎϬΗάѧѧΑ�ήόѧѧθΗ)40.(�ϞѧѧόΟϭ�ˬ�ΔѧѧϐϠϟ�ϊ ѧѧϣ�ϞѧѧϣΎόΘϟ�Ϧѧѧϓ�Ϯѧѧϫ�ωΪѧѧΑϻΎϓ

.لمستك في اإلبداع داخلھا ، بما یبرز شخصیتك و ذوقك

ѧѧϟϮϗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧγΎϤΣ�ΪѧѧϤΤϣ�ѧѧο ϭ�ϞϜѧѧθΑ�ϱήѧѧϟ�άѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ΪѧѧϛΆϳ�ϭ�Ϫ"�κ Ϩѧѧϟ�ϊ ѧѧϣ�ϮѧѧΤϨϟ�ϖϧΎѧѧόΗ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑϻ

ϻ·�κ ѧѧμ ϨΘϳ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�ϻ�κ Ϩѧѧϟ�ϥ·�Ϋ·�ˬ�ϱήόѧѧθϟ�κ Ϩѧѧϟ�ήϴѧѧδϔΗ�ϲѧѧϓ�ϮѧѧΤϨϟ�Ϧѧѧϣ�ϕϼѧѧτ ϧϹϭ�ˬ�ϲѧѧΑΩϷ

�Ϫѧδϔϧ�κبفتل جدیلة من البنیة النحویة و ϨϟΎΑ�Ύλ ΎΧ�ΎϳϮϐϟ�ΎϗΎϴγ��ϖϠΨΗ�ϲϫ�ΔϠϳΪΠϟ�ϩάϫϭ�ˬ�ΕΩήϔϤϟ

،ΎϨΑ�ϢѧϬϓ�Ϧѧϣ�ΪѧΑ�ϻ�ϪѧϠϴϠΤΗ�ϭ�κ Ϩϟ�ϢϬϓ�ΔϟϭΎΤϣ�ΪϨϋ�ϭ�ϰѧϠϋϭ�ˬϻϭ�ΔѧϠϤΠϟ�ϯ ϮΘѧδϣ�ϰѧϠϋ�ϱϮѧΤϨϟ�Ϫѧ

.فلم یكتفي بصحة الجملة بل تعداه الى المستوى النصي)41"(مستوى النص كلھ ثانیا

�ϱΪѧόΘϟ�Ϧϣ�ωϮϨϟ�άϬΑ�ϮϠΒϘϳ�Ϣϟ�ϝϭϷ�ϞϴΠϟ�Ϧϣ�ΔΛΪΤϟ�ΏΎΤλ �Ϧϣ�ϰΘΣ�ϥ�ήϛάϟΎΑ�ήϳΪΠϟ�ϭ

ϝϮѧϘΗ�ΔѧϜϼϤϟ�ϙί Ύѧϧ�ϲϫΎѧϬϓ�ΔѧϐϠϟ�ϰϠϋ":�ϥ�ϪѧδϔϨϟ�ήϋΎѧθϟ�ϴѧΒϳ�ϥ�ΔΣήѧλ �ϭ�ΓϮѧϘΑ�ξ ϓήѧϧ�ϦѧΤϧ

).42(إن كل خروج على القواعد المعتبرة ینقص تعبیریة الشعرویلعب بقواعد النحو ،

�ήѧΧ�ϰѧϟ·�Δϳήόѧθϟ�ΔѧΛΪΤϟ�ϭ�ΪѧϳΪΠΘϟ�ϭ�έϮτ"م ھذا العنصر بقول نعیم الیافي إذ یقولونخت Θϟ�ϊϣ�Ύϧ

).43"(مدى شریطة أن یتم ذلك ضمن خصوصیتي القومیة و تراثي الثقافي ، ولغتي العربیة

.42،43م ،ص ص1993اختارھا سعید الغانمي ،بیروت ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ،)مقاالت لغویة في األدب (ـ ینظر ادوارد سابیر و آخرون اللغة و الخطاب األدبي 39

.35ادوارد سابیر و آخرون ،المرجع السابق، صـ  40

.81ص م ، 1،1996ة الخانجي ، القھرة ، طـ محمد حماسة عبد اللطیف ، اللغة و بناء النص ، مكتب41

.322م،ص1983، 7ـ نازك المالئكة ،قضایا الشعر المعاصر،دار المالیین ،بیروت ،ط42

.110ق ،صـ نعیم الیافي ، أوھاج الحداثة ، المرجع الساب43
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:في اللسانیات النصیة حویة النـ السالمة 3

ترى في النص األدبي نظاما یتشكل أساسا من اللغة، اتجاھات النقد الجدید النصانیة

وعلى اعتباره 

یلعب اإلتساق دورا مھما في الدراسات النصیة ألنھ المحور المركزي و

قاطع فإنھ یصبح حینئذ مجرد م....إلى آلیات اإلتساق یر في بناء وتحلیل النص، وإذا إفتقر ھذا األخ

(رى  جسدا بال روح صوتیة غیر مفھومة ، أو باألح .44(

ومنھ فاإلتساق ھو السیاج والرابط الذي یجمع بین المتفرقات ، فیجذب بعضھا بعضا ویضع 

΄Α�ϦϴΜΣΎѧΒϟ�ξ ѧόΑ�Ϫϔѧμ ϳ�Ϛϟάϟϭ�ˬ�ΓΪϋΎΒΘϤϟ�κ Ϩϟ�˯ΰΟ�ϦϴΑ�Ϟλ ϮΘϠϟ�ϯ ήΒϛ�έϮδΟ�Ϫѧϧ" :�ήѧμ Ϩϋ

(جوھري في تشكیل النص وتفسیره  .45(

�ˬ�ΔѧѧϴΎϜΣˬ�Δϴѧѧμ μ ϗ�ι Ϯѧѧμ Ϩϟ�ωϮѧѧϧ�ΔѧѧϓΎϛ�ϞϤѧѧθϳ�ϞѧѧΑ�ΩΪѧѧΤϣ�κ ѧѧϧ�ϰѧѧϠϋ�ήѧѧϣϷ�ήѧѧμ ΘϘϳ�ϻϭ

.سیاسیة، دینیة، إشھاریة ، وشعریة 

�ϲѧѧϫ�ΔѧѧΛϼΛ�έϮѧѧϣ�ϖѧѧϴϘΤΗ�ϲѧѧϓ�ϕΎѧѧδΗϹ�Δѧѧϔϴυϭ�ϲѧѧϘϔϟ�ϢϴϫήѧѧΑ·�ϲΤΒѧѧλ �ήѧѧμ Σ�Ϊѧѧϗϭ:�ˬ�ΓΪѧѧΣϮϟ

�ΚϴΣ�ˬ�ΔϳέήϤΘγϹϭ�ˬΔΑϼμ ϟ�ˬΎѧϫήϋ�Ϛѧϓ�ΐ όμ ϟ�Ϧϣ�ΔϴϜγΎϤΗ�ΔϤΤϟϭ�ΔϴΠϴδϧ�ΔϜΒη�κ Ϩϟ�ϞόΠϳ

�ΎѧϬόΑΎΘΗϭ�ϩέΎѧϜϓ�ϢϴѧψϨΗϭ�ˬ�ΩϮμ ϘϤϟ�˯Ω�ϲϓ�β ΒϠϟ�ϡΪϋϭ�ˬ�κ ϨϠϟ�ϴΤμ ϟ�ϢϬϔϟ�ΪϴδΠΗ�ϰϠϋ�ϞϤόϳϭ

(الداللیة المختلفة، ومن ثم تتضح أھمیتھ في تحقیق إستقرار النص ، ورسوخھ  .46(

Ϥϟ�ΔϤγ�ϪΑΎδΘϛΈϓˬ�ϚγΎϤΘϣ�κ ϧ�ΞΘϧ�Ϋ·ϭ�ϰѧϠϋ�Ϟѧμ Σ�Ϊѧϗ�κ Ϩϟ�ϡΩ�Ύϣϭ�ˬϡϮδΤϣ�ήϣ�ΔϴϟϮΒϘ

�ϝΎѧѧμ ΗϹ�ΔѧѧϴϠϤϋ�ΔϳέήϤΘѧѧγ·ϭ�ΡΎѧѧΠϧ�ˬ�Ϛѧѧη�ϼѧѧΑ�ˬ�ϦϤѧѧπ ϳ�άѧѧϫ�ϥΈѧѧϓ�ˬ�ϲѧѧϘϠΘϤϟ�ϞѧѧΒϗ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϟϮΒϘϤϟ�ϩάѧѧϫ

(اللغوي ، ومنھ تحقیق معاییر النصیة أو الكفاءة النصیة  .47(

˯έϵ�ϭ�ϝϮѧϗϷ�ϚѧϠΗ��Ϧѧϣ�Ϫѧμ ϠΨΘδϧ�ΎϣϭϕΎѧδΗϹ�Ϡτ ѧμ ϣ�ϝϮѧΣ ،Ϫѧϟ�ϥ�ϲѧϓ�ΎѧϣΎϫ�έϭΩ

�ΔѧϴϨΑ�ϢϴѧψϨΗϭ�ˬ�κ Ϩѧϟ�ϲѧϓ�ΓΩέϮѧϟ�ΔѧϟϻΪϟ�ΖΘѧθΗ�ϡΪѧόΑ�ϚѧϟΫϭ�ˬ�ϪѧΗΎΒΛϭ�ϩέήϘΘѧγ·�ϰϠϋ�ϞϤόϳ�Ϋ·�κ Ϩϟ

ѧόΑΎΘϣ�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ�κ Ϩѧϟ�ϢϬϓ�ϰϠϋ�ΉέΎϘϟ�ΪϋΎδϳ�ϪϠϛ�άϫ�ˬ�κ Ϩϟ�ϞΧΩ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ςΑήѧΘϟ�ρϮѧϴΧ�Δ

.142ـ ینظر ، أحمد عزت یونس ، العالقات النصیة في لغة القرآن الكریم ، مرجع سابق ، ص 44

.110، مرجع سابق ، ص 1ـ صبحي إبراھیم الفقي ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، ج 45

.98ـ ینظر نفس المرجع ، ص 46

.142ـ ینظر أحمد عزت یونس ، العالقات النصیة في لغة القرآن الكریم، مرجع سابق ، ص 47
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ήѧѧΒϋ�ΔѧѧϛήΤΘϤϟˬϩΊ ѧѧϠϣ�Ϧѧѧϣ�ϪѧѧϨϜϤΗ�ϲѧѧΘϟϟ�έϮτ ѧѧδϟ�ϦϴѧѧΑ�Ύѧѧϣ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟ�ϭ�ΕϮѧѧΠϔϟ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϬψΗ�ϻ�ϲѧѧΘ

.النص 

�Δѧτ ΒΗήϣϭ�ˬ�ΔѧϤΤΘϠϣ�ϪϟΎѧλ ϭ�ϞѧόΠΗ�ϱήόѧθϟ�κ Ϩѧϟ�ϲѧϓ�ΔϴϗΎѧδΗϹ�ΕΎѧϗϼόϟ�ϥ�ΎѧϨϟ�ϦϴѧΒΗ�ΎϤϛ

�ϞѧΜϣ�ΔѧϳϮϐϠϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ξ ѧόΑ�ΎϬϘϴϘΤΗ�ϲϓ�ΪϋΎδϳϭ�ˬ�ξ όΒΑ�ΎϬπ όΑ:�ϝΪΒΘѧγϹϭ�ϑ άѧΤϟϭ�ήΎϤѧπ ϟ

ѧѧϓ�Δϳέϭήѧѧο �ΔϘΑΎѧѧδϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ϥ�ϯ ήѧѧϧϭ�ˬ�ϒѧѧτ όϟ�ϑ ϭήѧѧΣ�ϞѧѧΜϣ�ςΑήѧѧϟ�ΕϭΩϭ�έήѧѧϜΘϟϭ�˯Ύѧѧθϧ·�ϲ

ϕΎѧѧδΗϹ�ϞѧѧϤΠϟ�ϦϴѧѧΑ�ςΑήѧѧΗ�ΔѧѧϳϮΤϧ�ΕΪѧѧΣϭ�ΎѧѧϬϧϮϛ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩΎѧѧϳί �κ Ϩѧѧϟ�ϞѧѧΧΩ�ϲϧΎѧѧόϤϟ�ϦϴѧѧΑ�ϝΎѧѧμ ΗϹϭ

�κ Ϩѧѧϟ�ϦϳϮѧѧϜΗ�ϲѧѧϓ�έϭΩ�ϱΩΆѧѧΗ�Δѧѧϴϔϴυϭ�ΕΪѧѧΣϭ�ϲѧѧϬϓ�ˬ�ήѧѧΧϷ�ΎϬѧѧπ όΒΑ�ΎϬѧѧπ όΑ.وκ Ϩѧѧϟ�ΕΎϴϧΎѧѧδϟ

�ΏΎΒѧγϷ�ϰѧϠϋ�ΎѧϬΛϮΤΑ�Εΰѧϛέ�Ϛϟάѧϟ�ˬ�ΔΰΠΘϠϟ�ΔϠΑΎϗ�ήϴϏ�ΔϴϠϛ�ΓΪΣϭ�Ϫϧ�ϰϠϋ�κھذا مع تعاملت  Ϩϟ

.لتي تؤدي إلى تماسكھ وتالحم أجزائھ ا

مساحة شاسعة في الدرس اللساني الحدیث فقد حظي وآلیاتھومن ھذا المنطلق شغل اإلتساق

�ϝΆѧѧδϟϭ�ˬ�ϪѧѧΗϭΩ�ί ήѧѧΑ·ϭ�ϪѧѧϣϮϬϔϣ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϰѧѧϠϋ�ϮѧѧϠϤϋ�ΚѧѧϴΣ�ˬ�κ Ϩѧѧϟ�˯ΎѧѧϤϠϋ�ϞѧѧΒϗ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧϴΒϛ�ϡΎѧѧϤΘϫΈΑ

  ؟ اوأسسھ اأھم آلیاتھالروابط النحویة وماھيوفیما تتمثل.وح ما المقصود باإلتساق النصي المطر

I ـ مفھوم اإلتساق:

.یقال الوسق ، أي ضم الشئ إلى الشئ :ـ لغة  1

�ϖѧδΗ·ϭ�ϞѧϴϠϟ�ϖѧγϭ�Ϊѧϗϭ�ˬ�ϢΘΧ�Ύϣϭ�ϞϴϠϟ�ϪϴϠϋ�ϞΧΩ�Ύϣ�ϕϮγϮϟ�Ύѧϣ�Ϟѧϛˬ"وفي لسان العرب 

ϳ�ϖѧϳήτ ϟϭ�ˬ�ϖѧδΗ·�ΪϘϓ�Ϣπ ϧ�ˬ�Ϣѧπ Ϩϳ�ϱ�ϖѧδΘϳϭ�ϖѧδΉϖѧδΗϭϯ ϮΘѧγ·�ήѧϤϘϟ) "48(�ΐ ѧϴΗήΘϟ�ϲѧϓϭ

(اتسقفال أقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر إذا " "49.(

).50(اجتمع وانضم:الشئ واتسقوتسق الحب ، جعلھ وسقا وسقا ، :وفي الوسیط 

�ϪϠϤΟϭ�ϪόϤΟϭ�ϪϤοˬ�سقھ وسقا ووسقھ ی"ومن متن اللغة  �ˬ�ΎϗϮγϭϖѧδΗϳϭ�ϖѧδΘϳϭϖϴѧδΉ

�Ϣѧѧψϧ�ˬ�Ί ѧѧθϟ�ϢψΘѧѧϧϭϭΖϘѧѧδΗ�ˬ�ϞѧѧΑϹ�ΖѧѧόϤΘΟϭϕΎѧѧδΗ�ˬ�ήѧѧϤϘϟϸΘѧѧϣو�ˬ�έΪѧѧΑϹ�ϲϟΎѧѧϴϟ�ϯ ϮΘѧѧγ·

).51(والمنسق من أسماء القمر 

.4284، ص 1م ، ج  2005ـ  1426، 1، الدار المتوسطة للنشر والتوزیع ، تونس ، ط )وسق (ـ إبن منظور أبو الفضل ، جمال الدین ، لسان العرب ، مادة 48

)18-17–16(ـ سورة اإلنشقاق ، اآلیة 49

.1032ص ،)م  2005ـ  1426( ،4عجم الوسیط مكتبة الشروق الدولیة ،القاھرة ، ط ـ إبراھیم مصطفى ، الم50

.755ص 5ـ رضا أحمد معجم متن اللغة ، مج 51
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�ϢѧΠόϣ�ϲѧϓ�˯ΎѧΟ�ΪѧϘϓ�ˬ�Ϡτ ѧμ Ϥϟ�άѧϬϟ�ϡϮϬϔϣ�˯Ύτ ϋ·�Ϧϋ�Ύπ ϳ�ϲϫ�ΔϴΑήϐϟ�ϢΟΎόϤϟ�ΪόΘΒΗ�Ϣϟϭ

)oxford( ألصاق"أن اإلتساق ھوΊ ѧθϟ�ΪѧΣϮϣ�ϼѧϛ�˯Ύѧτ ϋϹ�ήѧΧ�Ί ѧθΑ....�ϞѧΜϣ:ϕΎѧδΗ�ΔѧϠΎόϟ

(الموحدة ، وتثبیت الذرات بعضھا ببعض لتعطي كال واحدا  " ....52(

�ΓΩΎѧѧϤϟ�ΔѧѧϋϮϨΘϤϟ�ώϴѧѧμ ϟ�ϥ�ΎѧѧϨϟ�ѧѧπ Θϳ�ϖΒѧѧγ�Ύѧѧϣ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ)�ϖѧѧγϭ(ϴѧѧθΗر �ϲϧΎѧѧόϤΑ�ΎѧѧϬϤψόϣ

ωΎϤΠΘѧγϹϭ�ˬ�ϡΎϤπ ϧϹϭ�ˬ�ϊ ϤΠϟϭ�ˬ�˯ϮΘγϹϭ�ˬϢπ ϟϊ ρΎѧϘΘΗ�ΕϻϻΩ�ϲѧϫϭ�ϡΎѧψΘϧϹϭ�ΕΎϤѧγ�ϊ ѧϣ

ϼѧϤΟ�Ϣѧο �ϪѧϧϮϛ�ΚϴΣ�Ϧϣ�κ Ϩϟ˯ϮΘѧγϹΎΑ�ϒѧμ Θϳ�Ύѧμ ϧ�ϞϜѧθΘΗ�ϰѧΘΣ�ˬ�ξ όΒѧΑ�ΎϬѧπ όΑ��ϝΎѧϤΘϛϹϭ

.والترابط

:ـ إصطالحا 2

�ΔѧѧѧѧѧѧϤϠϛ�ϢΟήѧѧѧѧѧѧΘΗ)cohesion(�˰ѧѧѧѧѧѧΑ�ΔѧѧѧѧѧѧϴΑήόϟ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧѧѧΒϟΎϏ) :�ϚѧѧѧѧѧѧγΎϤΘϟ(�Ϧѧѧѧѧѧѧϣ�ϙΎѧѧѧѧѧѧϨϫϭ�ˬ

ΎѧѧϬϧϮϤΟήΘϳ)ϚΒѧѧδϟ(�Ώ�ΎѧѧϬϧϮϤΟήΘϳ�ϢϬϨѧѧϣ�ξ ѧѧόΑϭ)�ςΑήѧѧΘϟ(�Ώ�ΎѧѧϬϧϮϤΟήΘϳ�ϥϭήѧѧΧϭ)��ϚѧѧγΎϤΘϟ

).التماسك الداللي(، إذ یترجمونھا ب )coherence(ھا وبین كلمة ، للتفریق بین)النصي الشكلي 

�ϲѧѧϨόΗ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϧϮϜϟ�ˬ�ΔѧѧϤϠϜϠϟ�ΔѧѧϤΟήΗ�ϕΎѧѧδΗϹ�ΔѧѧϤϠϛ�ΕάѧѧΧ�Ϊѧѧϗϭ:ϡΎϤѧѧπ ϧϹϭ�ϊ ѧѧϤΠϟ

(واستعمالھاواإلمتالء ، وھذا ما توحي بھ داللتھا  .53(

ϝΎϤόΘѧѧγϹ�ϥ�ϭΪѧѧΒϳϲΣϼτ ѧѧλ Ϲ�άѧѧϫ�ήѧѧϬυ�ΪѧѧϘϓ�ΔѧѧϳϮϐϠϟ�ϪѧѧϴϧΎόϣ�Ϧѧѧϋ�ΪѧѧϴόΑ�β ϴѧѧϟ�φѧѧϔϠϟ�άѧѧϬϟ

�φѧѧϔϠΑ�Ώήѧѧϐϟ�ΪѧѧϨϋ�Ϡτ ѧѧμ Ϥϟ)cohesion�ϝΎѧѧΠϣ�ϦϤѧѧο �ΝέΪѧѧϨΗ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎΤϠτ ѧѧμ Ϥϟ�ΪѧѧΣ�Ϯѧѧϫϭ�ˬ

)54.(اللسانیات ، وھو یختص بالبنیة السطحیة للنص أي العالقات والروابط التي تشكل بنیة النص 

�ΎѧϴϠΤϣ�έΎѧθΘϧ·ϭ�ϻϮΒϗ�κواإلتساق ضروري في النصوص لیفھمھا المتلقي ، Ϩϟ�ϲϘϠϳ�ϰΘΣϭ

�ϚѧγΎϤΘϟ�ϚѧϟΫ�ϕΎѧδΗϹΎΑ�ΓΩΎѧϋ�Ϊμ Ϙϳϭ�ˬ�ΞΘϨϤϟ�ϯ Ϊϟ�ΔϟϻΪϟ�ΡϮο Ϯϟ�ΔϴϤΘΣ�ΔΠϴΘϧ�ϕΎδΗϹϭ�ˬ�ΎϴϤϟΎϋϭ

�ΔѧϳϮϐϠϟ�ϞΎѧγϮϟΎΑ�Ϫѧϴϓ�ϢΘѧϬϳϭ�ˬ�Ύϣ�ΏΎτΧ)�ΔϴϠϜѧθϟ(�Ϟѧμالشدید بین األجزاء المشكلة لنص  Η�ϲѧΘϟ

(ب برمتھ بین العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطا .55(

�ϊ ѧѧϣ�ϙήΘѧѧθϳ�Ϫѧѧϧ�Δѧѧλ ΎΨΑϭ�ι Ϯѧμ Ϩϟ�ϲѧѧϓ�ΎϋϮϴѧѧη�ΎѧѧϫήΜϛϭ�ˬΔϴѧμ Ϩϟ�ήϴϳΎѧѧόϤϟ�ί ήѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�Ϯѧϫϭ

تقي من المستوى بعض قواعد الجملة ، ویتجاوزھا من أجل وصف عام لظاھر النص ، فیس

. oxford advanced learner 's encyclopedia oxfort university – press newyork 1989 p 173ـ 52

.19ص.م2005رسالة ماجستیر ، كلیة األدب في الجامعة المستنصریة )دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث (حیحن الذھبي ، اإلتساق في العربیة ـ جبار سویس53

.16ماري ستایفر ، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ترجمة منذر عیاشي ، ص جانودیكروأزوالدـ 54

.05ـ محمد خطابي ، لسانیات النص ، ص 55
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ما یتصل بالبنیة المجردة للنص ویأخذ من النحو ما یتعلق بما یفوق الجملة ، وال یغفل عن المعجمي 

(الداللة بصفتھا نتاجا للمستویات األخرى  .56(

�Ϫѧϧ́Α�ϕΎδΗϹ�ε ϭΎη�ΪϤΤϣ�ϑ ήϋ�Ϊϗϭ"�Ϧѧϣ�ϲѧΘϟϭ�ΔѧϐϠϟ�ϲѧϓ�ΓήϓϮѧΘϤϟ�ΕΎѧϧΎϜϣϹ�ΔѧϋϮϤΠϣ

�ϚѧѧγΎϤΘΗ�κ Ϩѧѧϟ�˯ΰѧѧΟ�ϞѧѧόΠΗ�ϥ�ΎϬϧ́ѧѧη) "57(�ϪѧѧϟϮϗϭ"�ΔѧѧϐϠϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΣΎΘϤϟ�ΕΎѧѧϧΎϜϣϹ"�ΓέΎѧѧη·�ϲѧѧϫ

ΔѧϴϤΠόϤϟϭ�ΔѧϳϮΤϨϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ϭ�ΔϴϠϜѧθϟ�ςΑϭήϠϟ�ΔΤο ϭ�ς ѧΑέ�ϰѧϠϋ�ϞѧϤόΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϐϠϟ�ϲѧϓ�Γί έΎѧΒϟ

.أجزاء النص المختلفة 

یتمثل في كون أن مفھوم اإلتساق مفھوم "في حین أن تعریف ھالیداي وحسن رقیة لإلتساق 

(داللي ، یشیر إلى عالقات المعنى الموجودة بین طیات النص  . "58(

.اإلتساق في الجانب الداللي یتبین من ھذا التعریف أن الباحثین قد حصرا مفھوم 

�ϢΘѧϳ�ΎѧϤϧ·ϭ�ΐ" محمد خطابي " إال أن  ѧδΤϓ�ϲϟϻΪѧϟ�ΐ ѧϧΎΠϟ�ϰѧϠϋ�ήѧμ ΘϘϳ�ϻ�ϕΎѧδΗϹ�ϥ�ϦϴѧΑ

�άѧϫ�ϥ΄Α�ϝΎϗϭ�ˬϢΠόϤϟϭ�ϮΤϨϟΎϛ�ϯ ήΧ�ΕΎϳϮΘδϣ�ϰϠϋ" :�ϲѧϓ�ϡΎѧψϨϛ�ΔѧϐϠϟ�ϦϴΜΣΎѧΒϟ�έϮѧμ ΘΑ�ς ΒΗήѧϣ

�ΔѧѧϟϻΪϟ�ΕΎϳϮΘѧѧδϣ�ΩΎѧѧόΑ�ΔѧѧΛϼΛ)�ϲϧΎѧѧόϤϟ(�ϢѧѧΠόϤϟ�ˬ�ϮѧѧΤϨϟϭ�ˬ)Ϸ�ϝΎϜѧѧη(�ΔѧѧΑΎΘϜϟϭ�ΕϮѧѧμ ϟϭ�ˬ

ς)التعبیر( ѧδΑ�ήϴΒόΘΑϭ�ˬ�ήϴΑΎόΘϛ�ϖϘΤΘΗ�ϝΎϜηϹϭ�ˬ�ϝΎϜη ϛ́�ϖϘΤΘΗ�ϲϧΎόϤϟ�ϥ�έϮμ Θϟ�άϫ�ϲϨόϳ:

�ϲѧѧΗϵ�ϞϜѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�ϪΤѧѧο ϮϨγ�Ύѧѧϣ�άѧѧϫϭ�ΔѧѧΑΎΘϛ�ϭ�ΕϮѧѧλ �ϰѧѧϟ·�ΕΎѧѧϤϠϜϟϭ�ΕΎѧѧϤϠϛ�ϰѧѧϟ·�ϲ ϧΎѧѧόϤϟ�ϞѧѧϘΘϨΗ:

)59.(

.03-02، ص ص 2010، 6البواقي العدد ـ إبراھیم بشار ، اإلتساق في الخطاب الشعري من شمولیة النصیة إلى خصوصیة التجربة الشعریة مجلة المخیر ، جامعة العربي بن مھیدي، أم56

.124، ص1، ج 1، ط 2001ھـ ـ، 1421العربیة، المؤسسة العربیة للتوزیع ، تونس ـ محمد شاوش ، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة 57

  . halliday and r hasan ( cohesion – in english ) p 04ـ 58

.15، ص محمد خطابي ، لسانیات النص: نقال 

.15مرجع نفسھ ، ص ـ محمد الخطابي،59
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)النظام الداللي (المعاني 

.النظام النحوي ، المعجمي ، النحو والمفردات (الكلمات  (

.النظام الصوتي والكتابة (الكتابة /األصوات  (

�ΔѧϐϠϟ�ϡΎѧψϨϟ�ΔѧϔϠΘΨϤϟ�ΔѧϳϮϐϠϟ�ήλ ΎϨόϟϭ�ΐ ϴϛήΘϟ�ϦϴΑ�ςΑήΘϟ�ϚϟΫ�ˬ�ϕΎδΗϹΎΑ�ϲϨόϳ�ϲ ϟΎΘϟΎΑϭ

)60(ѧѧΘΗ�ΚѧѧϴΣˬ�ΓΪѧѧΣϭ�ϞϜѧѧθΘϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟϭ�ΐ ѧѧϴϛήΘϟ�έίΔѧѧϔϟΘϣ متن�ϒѧѧϠΘΨϣ�ϪѧѧΒόϠΗ�ΎѧѧϤΑ�ˬΔϘѧѧδΘϣ�ˬ�ΔϘѧѧγΎ

έϭΩ�Ϧѧѧϣ�ςΑϭήѧѧϟϲѧѧϓ�ϥϷ�ˬ�ξ όΒѧѧΑ�ΎϬѧѧπ όΑ�ϞѧѧϤΠϟ�ϢѧѧΣϼΗ�ϝϮѧѧλ Ϸ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ωΎѧѧϤΘΟ�ήѧѧλ ΎϨόϟϭ

ΘΟ·�ϞѧѧϤΠϟϭ�ΔѧѧϤϠϜϟϭ�ΔѧѧϳϮΤϨϟΔѧѧϋϮϤΠϤΑ�ϭ�ϢϴϫΎѧѧϔϤϟΎΑ�ΎѧѧϳΩΎϋ�ΎѧѧϋΎϤ�ΎϬѧѧπ όΑ�ϖѧѧϠόΘϳ�ϲѧѧΘϟ�ϢϴϫΎѧѧϔϤϟ�Ϧѧѧϣ

.)61(ببعض في أنظمة متماسكة ھو نفسھ حقیقة اللغة 

�ήѧλ"یتحقق بوجود عنصر واحد من عناصره ، وإنما واإلتساق ال  ΎϨόϟ�ϕΎϴγ�ϲϓ�ήμ Ϩόϟ�ΩϭέϮΑ

�ϦϴΜΣΎѧΒϟ�ήѧψϧ�ϲѧϓϭ�ˬκ Ϩѧϟ�Δϔλ �ϊ τ ϘϤϠϟ�ϲ τ όϳϭ�ϕΎδΗϹ�ΊϴϬϳ�ϱάϟ�Ϯϫ�ΔϘϟΎόΘϤϟ"�Δѧϴϗέϭ�ϱΪѧϴϟΎϫ

κ ѧϧϼϟϭ�κ Ϩѧϟ�ϦϴѧΑ�ΰϴϴϤΘϟ�ϰϠϋ�έΩΎϘϟ�ϩΪΣϭ�ϕΎδΗϹˬ�ϼѧϛ�ϱϮѧϐϟ�ϊ ѧτ Ϙϣ�Ϟѧϛ�ϞϜѧθϳ�ϥ�ϞѧΟ�Ϧѧϣϭ

ΘΗ�ϥ�ΐ Πϳ�ΪΣϮϣ�ΔѧϴϐΑ�ΎѧϫήϴϏ�ϲѧϓ�ΪѧΟϮΗ�ϻϭ�ι Ϯѧμ Ϩϟ�Ϧѧϣ�ΔϤѧγ�ήѧΒΘόΗ�ΔѧϨϴόϣ�κ Ύѧμ Χ�Ϫѧϴϓ�ήϓϮ

�ήϘϧ�Ύϣ�ΰϴϤΗϭ�ϚѧϟΫ�ήѧϴϏ�ϭ�Ύѧμ ϧ�ϥΎѧϛ�ϥ·�Ύѧϣ�ϝϮѧΣ�ϊ Ϥѧδϧ�Ύϣ) .62(�ϕΎѧδΗϺϟ�ΔѧϳϮΤϨϟ�ήѧλ ΎϨόϟΎϓ�ϥΫ·

�ϭ�ϞѧϣΎϛ�κ ѧϧ�ϦϴѧΑ�ΰѧϴϴϤΘϟ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�ΎϬϧϭΪѧΑϭˬ ΔϠϣΎϜΘϣ�ΓΪѧΣϭ�ϪϨϣ�ϞόΠΗ�ϭ�κ Ϩϟ�ήλ ϭ�ϊ ϤΠϳ�Ύϣ�ϲϫ

.ال یربط بینھا أي رابط مجموعة من الجمل متراصة

:وھذا ما ھو موضع في الشكل اآلتي 

.03ص )مقال مخطوط (معھد اللغة العربیة وأدابھا ، جامعة عنابة الجزائر)قصة سمیرة عزام دموع البیع نموذجا (في قراءة النص األدبي ـ بشیر أبریر ، إستراتیجیةاإلنسجام60

.06، ص 2009، بسكرة ، العدد الخامس ، جوان ـ نعیمة سعدیة ، اإلتساق النصي في التراث العربي ، مجلة كلیة األداب ، جامعة محمد خیضر61

.08ـ مرجع نفسھ ، ص 62
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خصائص ممیزة 

وسائل اإلتساق

  ؟        

  ؟        

Ύѧμˬ�ما یالحظ من ھذا المخطط أن اإلتساق ϧ�β ϴѧϟ�Ύѧϣϭ�κ ѧϧ�Ϯѧϫ�Ύѧϣ�ΪϳΪΤΘϟ�ϱέϭήο �ρήη

�ˬϩΰѧϴϤΗ�ϲѧΘϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ϩάѧϫ�ϰѧϟ·�ΪѧϘΘϓ·�Ύѧϣ�Ϋ·ϭ�ˬ�ΪѧΣϮϣ�ϼѧϛ�ϱϮϐϠϟ�ϊ τ ϘϤϟ�ϥΎϛ�ϪϠΎγϭ�ΕήϓϮΗ�ΫΈϓ

ϔϳ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ˬ�ΔѧτΑήΘϣ�ήѧϴϏ�ϼѧϤΟ�ϱϮѧϐϠϟ�ϊ ѧτ ϘϤϟ�Βλ ϖѧγΎϨΘϣ�ϖѧδΘϣ�κ Ϩѧϛ�ϩΩϮѧΟϭ�ΕΎѧϣϮϘϣ�ΪѧϘ

�ΔϴѧγΎγ�ΔϣΎϋΩ�ϞΜϤϳ�Ϫϧϭ�ˬ�ΔϟϻΪϟ�ΐاق فمصطلح اإلتس ΟϮϤΑ�ϞΧΪΘΗ�ΔϔϠΘΨϣ�ΕΎϳϮΘδϣ�ϰϠϋ�ξ ϬϨϳ

�ϲѧϓ�ϪѧΘϤϬϣ�ΩΪѧΤΘΗϭ�ˬ�ΔϴΤτ ѧδϟ�ΔϳέϮѧμ ϟ�ςΑϭήϟϭ�ϞΎγϮϟΎΑ�ς ΒΗήϳ�ϮϬϓ�ˬ�ϲμ Ϩϟ�α έΪϟ�ϢΎϋΩ�Ϧϣ

�ϖѧϓϭ�ΎϜѧγΎϤΘϣ�Ύμ ϧ�ϖϠΧ�ϞΟ�Ϧϣ�ϪΘϳΎϬϧ�ϰϟ·�κ Ϩϟ�ΔϳΪΑ�Ϧϣ�ςΑήΘϟ�ϖϴϘΤΗϭ�ϡΎΤΘϟϹ�ήλ ΎϨϋ�ήϴϓϮΗ

.اقیة عناصر اتس

.فما ھي أدوات ھذا اإلتساق و مظاھره ؟

مقطع لغوي
 نص كل موحد

مقطع لغوي

 ال نصجمل غیر مترابطةمقطع لغوي
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II ـ مظاھر اإلتساق:

�Ϊѧϗϭ�ˬκ Ϩѧϟ�ϮѧΤϧϭ�ϲѧμ Ϩϟ�ΔѧϐϠϟ�ϢѧϠϋ�ΖϠϐѧη�ϲѧΘϟ�ΔѧϤϬϤϟ�ΎϳΎѧπ Ϙϟ�Ϧϣ�ϪϠΎγϭϭ�ϕΎδΗϹ�Ϊόϳ

�Ϧѧѧϣ�ϊ ѧѧϨϤϳ�ϻ�άѧѧϫ�ϥ�ήѧѧϴϏ�ˬ�ϲѧѧμ Ϩϟ�ϚѧѧγΎϤΘϠϟ�ΔѧѧϘϘΤϤϟ�ΕϭΩϷ�ϝϮѧѧΣ�ΖѧѧϔϠΘΧ·ϭ�˯ΎѧѧϤϠόϟ�˯έ�ΕΩΪѧѧόΗ

ήΘθΗ�Δϴδϴέ�ΕϭΩ�ΩϮΟϭ�ΕϭΩϷ�ϩάѧϫ�Ϧѧϋ�Ι ΪѧΤΗ�Ϧѧϣ�ί ήѧΑ�Ϧѧϣϭˬ �ϢϬϨϴΑ�ϙ"�ϱΪѧϴϟΎϫ" و"�Δѧϴϗέ

cohesion"في كتابھما "  حسن  in english 63(:وقسمھا على النحو التالي(

I ـ اإلتساق النحوي وإنقسم إلى:

)référence(ـ اإلحالة أو المرجعیة 1

)ellipsis(ـ الحذف 2

.substitution(ـ اإلستبدال3 (

)conjunction(ـ العطف 4

.وسیأتي التفصیل فیھ الحقا ألنھ ھو موضوع البحث 

II ـ اإلتساق المعجميlexical cohesion:

:ـ التكرار 1

�ϲϓ�ΔϴΑήόϟ�ΎϬΘϓήϋ�ΔϳϮϐϟ�ΓήϫΎυ�έήϜΘϟ�ήϫΎψϣ�ϥ·ϭ�ˬ�ΎѧϨϴϟ·�ΖϠλ ϭ�ϲΘϟ�ΎϬλ Ϯμ ϧ�ϡΪϗΎϬϠϤόΘѧγ

.....القرآن الكریم ، ووردت في الحدیث النبوي وكالم العرب شعره ونثره 

�ΓΩΎѧϋ·�ΐ ѧϠτΘϳ�ϲѧϤΠόϤϟ�ϕΎѧδΗϹ�ϝΎϜѧη�Ϧѧϣ�ϞϜη�ϩέΎΒΘϋΈΑ�ˬ�έήϜΘϟ�ΓήϫΎυ�Ϧϋ�ϝϮϗ�ΕήΛΎϨΗ�Ϊϗ�˰

(عنصر معجمي أو ورود مرادف أو شبھ مرادف أو عنصرا مطلقا أو إسما عاما  "64(

Ϊόϟ�ΪϨϋ�Ϊόϳ�έήϜΘϟ�ϥ�ΎϤϛϳϫΎϘϟ�ΪΒϋ�ϢϬϨϴΑ�Ϧϣϭ�˯ΎϤϠόϟ�Ϧϣ�Ϊ�ϮѧΤϨϟ�ϲϧΎόϣ�Ϧϣ�ϲϧΎΟήΠϟ�ή

�ϦϴόΠѧθϤϟϭ�Ϛϟάѧϛ�ϦϳΪϳΆϤϟ�Ϧϣϭ�ϖγΎϨΘϟϭ�ˬ�ϕΎδΗϹϭ�ˬ�ϡΎΠδϧϹ)الكالم (التي تبث في النظم أي 

"وذلك یتضح من خالل قولھا "رقیة حسن "لفكرة التكرار نجد  فتكرار كلمة معینة، أو :

.299ـ محمد خطابي لسانیات النص ، المرجع السابق ، ص 63

WWWـ اللسانیات النصیة ضمن موقع 64 . ELBASSAIR . COM 6المرجع السابق ، ص.
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�Ϧϴѧόϣ�ϑ Ωήѧϣ�ϡΪΨΘѧγ·.)65(�ϲѧϤΠόϣ�ϚѧγΎϤΗ�ϪѧϨϋ�́ѧθϨϳlexical�ϲΗϮѧλ �ϭ�ˬphonlogical ،

(، والقافیة یعمل على تحقیق التماسك النصي ویعضده netreوكل تكرار في الوزن  . "66(

�ˬ�ϻϭ�ςΑήϟΎѧѧΑ�ϡϮѧѧϘϳ�έήѧѧϜΘϟ�ϥ�ϲΑΎѧѧτΧ�ΪѧѧϤΤϣ�ϯ ήѧѧϴϓ�κ Ϩѧѧϟ�ΕΎϴϧΎѧѧδϟ�έϮѧѧψϨϣ�Ϧѧѧϣ�Ύѧѧϣ)�ϦϴѧѧΑ�ϊ ѧѧϤΠϟ

Θϟ�Δϔϴυϭ�ϲϬϓ�ΔϴϧΎΜϟϭ�άѧϬϟ�ϥ�ϰѧϟ·�ϦϴѧϘϠΘϤϟ�ωΎϤѧγ�Ζϔϟ�ϱ�ΏΎτΨϟΎΑ�ΎϬϨϋ�ήΒόϤϟ�ΔϴϟϭΪ)الكالمین 

).67(الكالم أھمیة ال ینبغي إغفالھا 

�έήѧѧϜϳ�ΎϣΪѧѧϨϋ�Ί ѧѧθϨϤϟΎϓ�κ Ϩѧѧϟ�ςΑήѧѧΗ�ΓΩΎѧѧϳί �ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϤόΗ�ΓΰѧѧϴϤϣ�ΔϴΑϮϠѧѧγ�Δѧѧμ ϴμ Χ�Ϫϔѧѧλ ϮΑ�έήѧѧϜΘϟϭ

(ي عن معناه اللغوصوتا أو كلمة وعبارة في نص ما فإنما یعید معھا معناھا ، وھو ال یخرج  .68(

�ήѧѧϴϐΗϭ�ˬ�ϕΎϴѧѧδϟ�ϒѧѧϠΘΧ·�ϮѧѧϠϓ�ϪѧѧϴϠϋϭ�ˬ�ΪѧѧΣϭ�ϕΎϴѧѧδϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ρήΘѧѧθΗ�ΓΩΎѧѧϋϹ�ϥ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�ϙέΪѧѧϧ

.الموضوع ولو أعید فیھ بعض األلفاظ فال تكرار عندئذ 

�ϢΘѧϳϭ�ˬΕήѧϘϔϟ�ϭ�ϞϤΠϟ�ϭ�υΎϔϟϸϟ�ωΎΟήΘγ·�ϭ�ΓΩΎϋ·�Ϯϫ�έήϜΘϟ�ϥ"في حین یرى إبراھیم الفقي 

(اللفظ نفسھ أو بمرادف لھ ، بھدف تحقیق التماسك النصي بین أجزاء النص ذلك بإستحضار .69(

�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϤόΗ�ΔѧѧϔϠΘΨϣ�ΕΎϳϮΘѧѧδϣ�ϰѧѧϠϋ�ϡϮѧѧϘϳ�έήѧѧϜΘϟ�ϥ�ϝϮѧѧϘϟ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�φѧѧΣϼϧ�ϞѧѧΧΩ�ΪѧѧΣϭ�ϑ Ϊѧѧϫ�ϞѧѧΟ

.ترابط بین أجزاء النص النص، وھو إحداث

:ینقسم التكرار إلى عدة أنواع 

II  محض أو الالتكرار التام   1 – 1ـ :eubbecrrence   

�ˬΔѧϴΒϴϛήΗ�ΎϓΪѧϫ�έήѧϜΘϟ�άѧϫ�ϖѧϘΤϳϭ�ˬ�ΪѧΣϭ�ϊ ѧΟήϤϟϭ�ϰѧϨόϤϟϭ��ˬ�φѧϔϠϟ�έήѧϜΗ�ϲϓ�ϞΜϤΘϳϭ

)70(.ومعنویة كثیرة 

.08ـ المرجع نفسھ ، ص 65

.232-231، ص ص )م2007ھـ،1426(،1سانیات ونحو النص ، الدار المسیرة ، عمان ، األردن ،طإبراھیم خلیل ، في الل:ـ ینظر 66

.159ـ محمد خطابي ، المرجع السابق ، ص 67

.53م، ص2010/، حریزان 5خاص ـ المجلد ـ مراد حمید عبد هللا ، من أنواع التماسك النصي ، مجلة جامعة ذي قار ـ العدد ال68

.20،  ص 2ھیم الفقي ، علم اللغة النصي ، ج ـ إبرا69

.04ـ ینظر أمین محمد عطیة باشا التكرار في القصص القرآني ، دراسة تطبیقیة على قصة موسى علیھ السالم ص 70
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II  التكرار الجزئي   2 – 1ـ:partiabecurence

، حیث تشتق )71(ویقصد بھ تكرار عنصر سبق إستخدامھ ، ولكن في أشكال وفئات مختلفة 

=ھدى (مادة :من الجذر اللغوي نفسھ كلمات بنفس السیاق نحو  .....الھدي ـ  المھتدین ـ أھتدى )

II  3 – 1ـ  �ϒѧϠΘΨϣ�φѧϔϠϟϭ�ϰѧϨόϤϟ�έήϜΗ:synonyme:�ΓέΎѧΒόϟϭ�ϪϬΒѧηϭ�ϑ ΩήѧΘϟ�ϞϤѧθϳϭ

.الكافر ـ الفاجر ـ  المشرك :المساویة في المعنى لعبارة أخرى مثال 

II  التوازي   4 – 1ـ:paralleisim:البنیة مع ملئھا بعناصر معنویة جدیدة یعني تكرار

یُِریُدوَن َوْجھَھُ َما َوال تَْطُرِد الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَّھُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ((نحو قولھ تعالى ، )72(مختلفة 

)٥٢(َعلَْیَك ِمْن ِحَسابِِھْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْیِھْم ِمْن َشْيٍء فَتَْطُرَدھُْم فَتَُكوَن ِمَن الظَّالِِمینَ 

.وما من حسابك علیھم من شئ "یوازي "من حسابھم من شيء "ف )73()) "

ωϮѧѧϧ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϧ�ϞѧѧϜϟ�ϥ·�ϝϮѧѧϘϧ�ϪѧѧϴϠϋϭ�ϲѧѧϓ�Δѧѧλ ΎΧ�ϲѧѧμ Ϩϟ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ϖѧѧϴϘΤΗ�ϲѧѧϓ�έϭΩ�έήѧѧϜΘϟ

.النص القرآني وبین آیاتھ 

II  التضام    2ـ:

�ΔѧѧϗϼόϟΎϓ�ˬ�Δѧѧϗϼόϟ�ϩάѧѧϫ�ϢѧѧϜΤΑ�ΎѧѧϤϬρΎΒΗέϹ�ήѧѧψϧ�ΓϮϘϟΎѧѧΑ�ϭ��ˬ�ϞѧѧόϔϟΎΑ�ΕΎѧѧϤϠϜϟ�Ϧѧѧϣ�Νϭί �ΩέϮѧѧΗ�Ϯѧѧϫϭ

ΰѧΠϟ�Δѧϗϼϋ�ϭ�ΩΎѧπ˯�النسقیة Θϟ�ϭ�ν έΎѧόΘϟ�Δѧϗϼϋ�ϲѧϫ�ˬ�Ύѧϣ�ΏΎѧτΧ�ϲѧϓ�Νϭί Ϸ�ϩάѧϫ�ϢϜΤΗ�ϲΘϟ

).74(بالكل كعالقة الید بالجسم 

�ϊ ѧο ϭ�ϲѧϓ�έϭΩ�ΉέΎѧϘϠϟ�ϥϮѧϜϳϭ��ˬ�ϡΎѧπ ΘϟΎΑ�ϰϤѧδϳ�Ύϣ�κ Ϩϟ�ϲϓ�ϖϠΨΗ�ΕΎϤϠϜϟ�ϦϴΑ�ΕΎϗϼόϟ�ϩάϫ�Ϟϛ

ϤΑ�ϪѧΘϓήόϣ�ϰѧϠϋϭ�ϱϮѧϐϠϟ�ϪѧγΪΣ�ϰѧϠϋ�ΪϤΘόϣ�ϲτΑήΗ�ϕΎϴγ�ϲϓ�ϝΎϜηϷ�ϩάϫ�ϯ ΪѧϤΑϭ�ΕΎѧϤϠϜϟ�ϲϧΎѧό

(إرتباط ھذه الكلمات  .75(

�˯ΎϣΪѧϘϟ�ξ ѧόΑ�ΎѧϬϴϟ·�ϪѧΒΘϧ·�Ϊѧϗϭ�ΕΎѧϐϠϟ�Ϧѧϣ�Ύѧϫήϴϐϛ�ΔѧϴΑήόϟ�ϲѧϓ�ΕΪѧΟϭ�ΔѧϳϮϐϟ�ΓήϫΎѧυ�ΔΒΣΎѧμ Ϥϟϭ�˰

، إذ نجده یشیر إلى التالزم بین كلمات بعینھا على ألسنة العامة ،  تخالف ما "الجاحظ "أمثال 

.107-106ـ أحمد عفیفي نحو النص ، المرجع السابق ، ص ص 71

.68–67سابق ، ص ص المرجع الـ خلیل بن یاسر البطاشي ،الترابط النصي ،72

.52ـ سورة األنعام ،  اآلیة 73

.25ـ ینظر ،  محمد خطابي ، لسانیات النص ، المرجع السابق ، ص 74

.113ـ أحمد عفیفي ،  نحو النص ،  المرجع  السابق ، ص 75
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�ϖѧΣ�ΎѧϫήϴϏϭ�ΎϬϧϮϠϤόΘѧδϳϭ�ΎѧυΎϔϟ�α":فیقول یشاع إستعمالھ في القرآن الكریم ، ΎѧϨϟ�ϒΨΘδϳ�Ϊϗϭ

(بذلك منھا  "76.(

ϦϴѧΑ�ϕήϔϳ�φΣΎΠϟ�ΎϨϫΎϤόΘѧγ�ϲѧϓ�ϡϮѧϠόϟ�ΏϮϠѧγϭ�ϥήѧϘϟ�ΏϮϠѧγϝ�ϥήѧϘϟ�ϼΜѧϣ�ΔΒΣΎѧμ Ϥϟ

�ϦϴѧΑ�ϥϮϠѧμ ϔϳ�ϻ�Δѧλ ΎΨϟ�ήѧΜϛϭ�ΔѧϣΎόϟϭ��ˬ�ϡΎѧϘΘϧϹ�ϊ ѧο Ϯϣ�ϲѧϓ�ϻ·�ήѧτ Ϥϟ�Δѧψϔϟ��ϞϤόΘδϳ�Ϣϟ�ϢϳήϜϟ

.الغیث ذكر المطر وبین

ϟ�ϕΎϴγϭ�ωϮΠϟ�ϦϴΑ�ϲϧήϘϟ�ΏϮϠγϷ�ϥήϘϳ�ΎϤϛ�˰Ϯѧόϟ�ϥήѧϘϳ�ϦϴѧΣ�ϰѧϠϋ��ˬ�ϊ ϗΪѧϤϟ�ήϘϔ�ωϮѧΠϟ�ϦϴѧΑ�ϡ

.، وھذا یفسر إلى میل العوام إلى اإلستخفاف والتساھل )77(وسیاق القدرة والسالمة 

ѧѧμ Ϩϟ�ϝϭΎѧѧΣ�Ϊѧѧϗϭیونن�ΓΪѧѧθϟ�ˬ�ϚѧѧϟΫ�ΔΑϮόѧѧλ �Ϧѧѧϣ�ϢϏήѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔΒΣΎѧѧμ Ϥϟ�ΕΎѧѧϗϼϋ�ϒϴϨѧѧμ Η

:التداخل بینھا على النحو التالي  

II  التقابل تترابط الكلمات بعضھا مع بعضھا األخر عن طریق أشكال:عالقة التضاد  1 – 2 ـ

یأمر ـ (:والمقلوبات )یحب ـ  یكره (ارضات ومتع)ولد ـ بنت (المكمالت :  ل بأنواعھا ،  مث

(یطبع  ((مثال قولھ تعالى )78) ْن : قُِل اللَّھُمَّ َمالَِك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

).79())َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیٌر تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنَّكَ 

II  یقول الثعالبي :عالقة الجزء بالكل   2 – 2 ـ" :�ϲѧϫ�ϞѧΑ�ˬϥΎѧδϧϹ�ϢѧδΟ�Ϧѧϣ�ΎѧϋϮϧ�Ζδϴϟ�Ϊϴϟ

�ΎѧϬϨϣ�ΪϟϮΘϳ�Ύϣϭ�ΎϬϓΎλ(جزء منھ ، وقد جاء ذلك في سیاق باب  ϭϭ�ϑ ήρϷϭ�˯Ύπ ϋϷϭ�α ϭ̈́ ήϟ

(وما یتصل بھا ویذكر معھا  (80.(

II  التالزم الذكري  3 – 2 ـ:Ϯϳ�ΎϤΑ�φϔϟ�Ϟϛ�ϥήΘϘϳ�ΎϬϴϓϭ�Ύѧϣϭ�ΔѧϤϠϛ�Ϟѧϛ�ϊ ϤΘΠΘϓ�ϝΎϤόΘγϹ�ϲϓ�ϪϘϓ

.یناسبھا 

.57ص م،2013، )د،ط(مؤسسة حورس الدولیة لنشر و التوزیع ،جامعة حلوان ، اإلسكندريغة النص واألسلوب بین النظریة و التطبیق، كلیة األدبـ نادیة رمضان النجار ،  علم ل76

.58ـ المرجع نفسھ ، ص 77

.25ـ محمد خطابي ، المرجع السابق ، ص 78

.26ـ سورة آل عمران ،  اآلیة 79

.141ص م ،1999،  ،  ط المكتبة العصریة بیروتـ الثعالبي ،  فقھ اللغة وأسرار العربیة ، ظبطھ وراجعھ دیاسة األیوبي ،  80
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II  فھما كلمتان تشتمل علیھا كلھ أثاث )كرسي ـ  منضدة : ( مثل  :اإلشتحال المشترك 4 – 2 ـ.

II  5 – 2 ـ ��ΔѧϤψΘϨϣ�ΔϋϮϤΠϣ�ϰϟ·�˯ΎϤΘϧϹ:�ΪѧΠϧ�Ϊѧϗ)ϦϴѧϨΛϹ�ˬ�ΪѧΣϷ�ˬ�ΖΒѧδϟ˯ΎѧΛϼΜϟ�ˬ(......

(فھذه مجموعة  أیام األسبوع منتظمة ال یمكن أن تختلف فیھا  .81(

�ˬ�έήѧϜΘϟ�ΎѧϬϠϴΜϣ�ϊ ѧϣ�ήϓΎπ ΘΗ�ϲΘϟ�ϲϤΠόϤϟ�ϕΎδΗϹ�ήλ ΎϨϋ�Ϧϣ�ήμ Ϩϋ�ϡΎπ Θϟ�ΪόΗ�άϜϫϭ

�ϞѧϤΟ�ϢΣϼΗ�ϲϓ�ˬ�ϑلیتعاونان بدورھما مع باقي عناصر اإلتساق άΣ��ˬ�ςΑέϭ��ˬ�ΔϟΎΣ·�Ϧϣ�ϱϮΤϨϟ

.وانسجامھالنص وتماسكھ فیعلق بعضھا یعجز بعض فیبدو النص وكأنھ جملة واحدة لشدة سبكھ 

I ـ اإلتساق النحوي:

:ـ اإلحالة 1

�ϞΎѧѧѧγϭ�Ϣѧѧѧϫ�Ϧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧϫϭ�ςΑήѧѧѧϠϟ�ΔѧѧѧϤϬϤϟ�ϞΎѧѧѧγϮϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΓΪѧѧѧΣϭ�ϥϮѧѧѧϜΘϟ�ΔѧѧѧϟΎΣϹ�Ε˯ΎѧѧѧΟ�ΪѧѧѧϘϟ

cohesionΗϭ�Ϊѧϗϭ�ˬ�Δϴѧμاإلتساق Ϩϟ�Γ˯ΎѧϔϜϟ�ϲѧϓ�ϝΎѧόϓ�ϞϜѧθΑ�ϢϬѧδΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϤϬϤϟ�ήϴϳΎѧόϤϟ�Ϧѧϣ�ήΒΘό

(یتضمن معنى اإلحالة الناحیتین اللغویة واإلصطالحیة كما یلي  :82(

:أ ـ لغة 

ˬ�ϻΎѧΤϣ�ϪѧϠόΟ�ϪѧϟϮΣϭ�ˬ�ϪѧϬΟϭ�Ϧѧϋ�ϪѧΑ�ϝΪϋ�Ύϣˬ�"المحال من الكالم "جاء في لسان العرب 

ѧѧϴΜϛ�ˬ�ϝϮѧѧΤϣ�ϞѧѧΟέϭ�ˬ�ϝΎѧѧΤϤΑ�ϰѧѧΗ�ϝΎѧѧΣϭ�ϡϼѧѧϜϟ�ϝΎѧѧΤϣ�ή.....�Ϋ·�ΔѧѧϟΎΣ·�ϪѧѧϠϴΣ�ϡϼѧѧϜϟ�ΖѧѧϠΣ�ϝΎѧѧϘϳϭ

.أفسدتھ 

�Ί:بن شمیل عن الخلیل بن أحمد أنھ قال وروى ا ѧη�ήѧϴϐϟ�ϡϼѧϜϟ�ϝΎΤϤϟ....�ϝϮѧΤϟϭ:�Ϟѧϛ

�ϦϴΑ�ϝΎΣ�Ί ηϦϴѧϨΛ....�ϱήϫϮѧΠϟϭ�ϊ ѧο Ϯϣ�ϰѧϟ·�ϊ ѧο Ϯϣ�Ϧѧϣ�ϝϮѧΤΗ�ϝϮѧΤϳ�ϞѧΟήϟ�ϝΎѧΣ:�ϰѧϟ·�ϝΎѧΣ

(مكان أخر أي تحول  "....83.(

ΔѧϨΠϟ�ϞѧΧΩ�ϝΎѧΣ�Ϧѧϣ�ΚϳΪѧΤϟ�ϲѧϓϭ�ϝϮѧΤΗˬ�"حال الشئ وأحال "وجاء في قاموس المحیط 

(یرید من أسلم ألنھ تحول من الكفر إلى اإلسالم  . "84(

.25ـ ینظر محمد خطابي ، المرجع السابق ، ص 81

.299ـ محمد خطابي ، لسانیات النص ، مرجع نفسھ ، ص 82

.955، ص9ـ إبن منظور ، لسان العرب ، ج 83

.325، ص )حول (، مادة ـ الفیروز أبادي ، القاموس المحیط 84
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�ΔѧѧϟΎΣϺϟ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΕΎѧѧϤΠόϤϟ�ΎѧѧϬΘΒΛ�ϲѧѧΘϟ�ϲϧΎѧѧόϤϟ�Ϧѧѧϣϭ:�ϝΎѧѧϘϳ�ϱήѧѧϴΑΰϟ�ϝΎѧѧϗ�ˬ�ωΎѧѧΒΗϹ":�ϊ ѧѧΒΗ

(التالي :والتابع ھو أحالھ :فالن أي أحیل لھ علیھ ، وأتبعھ علیھ  "85.(

:ب ـ إصطالحا 

�Ϧѧϣ�˯ΪѧΑ�ήѧϴϐΗ�Ϊѧϗ�ΎѧϫΎϨόϣ�ϥ�ϚѧϟΫ�ˬ�ΔѧϟΎΣϹ�ϡϮѧϬϔϣ�Ϧѧϋ�Ι ΪѧΤΘϧ�ϦѧΤϧϭ�ΪϴόΑ�ΐ ϫάϧ�ϥ�ϦϜϤϳ

�ϦϴѧΑ�ΓΩϮѧΟϮϤϟ�Δѧϗϼόϟ�ϚѧϠΗ�Ϯѧϫ�ΎѧϬϟ�ϱΪѧϴϠϘΘϟ�ϡϮϬϔϤϟΎѧϓ�ˬ�κ Ϩѧϟ�ΕΎϴϧΎδϟ�ϥΪϴϣ�ϰϟ·�Ϡτ μ Ϥϟ�ϝϮΧΩ

.األسماء ومسمیاتھا ، والظاھر أن ھذا المفھوم ھو الذي ذھب إلیھ كثیر من الباحثین 

johnlyons�ΔѧϟΎΣϺϟ�ϲϟϻΪϟ�ϡϮϬϔϤϟ�Ϧϋ�ϪΜϳΪΣ�ϕΎϴγ�ϲϓ"�Δѧϗϼόϟ�ΎѧϬϧ́Αون لوینزیقول جو

القائمة بین األسماء والمسمیات ، ھذه األسماء تحیل إلى المسمیات وفق عالقة داللیة تفضي بتطابق 

(وتماثل المحیل والمحال إلیھ  . "86(

�Ϧѧϣ�ΕέΎΒόϟ�ϦϴΑ�Δϗϼόϟ" لتي تعني واréférenceویشیر اللسانیین النصیین أیضا لمفھوم اإلحالة 

(جھة وبین األشیاء والمواقف في العالم الخارجي الذي تشیر إلیھ العبارات  وھي إحالة عنصر )87"

.على عنصر متقدم أو متأخر 

�ϦϴΜΣΎѧѧΒϟ�ϥ�ϲΑΎѧѧτΧ�ΪѧѧϤΤϣ�ήϛάѧѧϳϭ"�ϦѧѧδΣ�Δѧѧϴϗέϭ�ϱΪѧѧϴϟΎϫ"�ΔѧѧϟΎΣϹ�Ϡτ ѧѧμ ϣ�ϥϼϤόΘѧѧδϳ

�ϻ�Ϋ·�Ϟѧϳϭ́Θϟ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�ΎϬΗάѧΑ�ϲѧϔΘϜΗ�ϻ�ΎϬϋϮϧ�ϥΎϛ�ΎϤϔϴϛ�ΔϠϴΤϤϟ�ήλإستعماالخاصا ΎϨόϟ�ϥ�Ϯϫϭ�ˬ

(بد من العودة إلى ما تشیر إلیھ من أجل تأویلھا  .88(

�ΔѧѧϠϴΤϤϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟΎΑ�ΎѧѧϨϫ�Ϊѧѧμ Ϙϳ:�Ϣѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�ϲѧѧϫϭ�ΔѧѧϧέΎϘϤϟ�ΕϭΩϭ�ΓέΎѧѧηϹ�˯ΎϤѧѧγϭ�ήΎϤѧѧπ ϟ

.وسائل اإلتساقاإلحالیة 

:أنواع اإلحالة :2–1

�ΎѧϤϫ�Ϧϴϴѧδϴέ�ϦϴϤѧδϗ�ϰϟ·�ΔϟΎΣϹ�ϢδϘϨΗ:�ΔѧϴϠΧΪϟ�ΔѧϟΎΣϹ)�Δϴѧμ Ϩϟ(endophora�ϲѧϫϭ�ˬ

�ϦϴϋϮѧѧϧ�ϰѧѧϟ·�ΎϫέϭΪѧѧΑ�ϢѧѧδϘϨΗ:�ˬ�ϖΑΎѧѧδϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϟΎΣϹanophora�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϟΎΣϹϭ�ˬ�ΔѧѧϴϠΒϗ�ΔѧѧϟΎΣ·�ϱ

.وتعني البعدیة cataphoraالالحق 

.57م ، ص2011-1433ـ أحمد حسین حیال ، السبك النصي في القرآن الكریم، دراسة تطبیقیة في سورة األنعام ، رسالة ماجستیر ، الجامعة المستنصریة، 85

.116ـ أحمد عفیفي ، نحو النص المرجع السابق ، ص 86

.172ـ روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب واإلجراء ، المرجع السابق ، ص 87

.17-16ـ محمد خطابي ، لسانیات النص ، المرجع السابق ، ص ص 88
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وھذا ما ھو موضح erophora)امیة المق(أما القسم الرئیسي األخر فھو اإلحالة الخارجیة 

).89(:في المخطط الذي وضعھ ھالیداي ورقیة حسن

:وفیما یلي تفصیل لھذه األنواع 

:endophora:اإلحالة النصیة :1–2–1

�ϖѧϴϘΤΗ�ϲѧϓ�ΓήѧηΎΒϣ�ϢϬѧδΗ�ΚϴΣ�ˬ�κ Ϩϟ�ϞΧΩ�ΔϟΎΣ·�ϲϫϭϕΎѧδΗ�ˬ�ϪѧϠΧΩ�ϞѧϴΤΗ�ΎѧϬϧϷ�κ Ϩѧϟ

�ϰѧϠϋ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϬϓ�ˬ�ΎѧϬϴϟ·�ϝΎѧΤϤϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ϰѧϟ·�ΓΩϮѧόϟ�Ϧѧϣ�ϲѧϘϠΘϤϟ�Ϧѧϣ�ΪѧΑ�ϻ�ΔϟΎΣϹ�ωϮϨϟ�άϫ�ϲϓϭ

�Δϴѧμ ϧ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϬϓ�ˬΔϘΣϻ�ϭ�ΖϧΎϛ�ΔϘΑΎγ�υϮϔϠϤϟ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΔϳϮϐϠϟ�ήλ ΎϨόϟ)90(�ΎϫέϭΪѧΑ�ϢѧδϘϨΗϭˬ

:إلى قسمین 

anaphora)قبلیة (إحالة على السابق 1-2-1-1 référence:

�ϥΎѧϛ�ϱάѧϟ�ήѧδϔϤϟ�φѧϔϟ�ξ ϳϮѧόΗ�ϱήѧΠϳ�ΚѧϴΣ�ˬ�ϪѧΑ�φϔϠΘϟ�ϖΒγ�ήδϔϣ�ϰϠϋ�ΔϟΎΣϹ�ϩάϫ�ΩϮόΗ

�ΎѧϤϛ�ήѧϣϷ�β ϴѧϟϭ�ˬ�ήϤѧπ Ϥϟ�Ϫѧϴϓ�Ωήѧϳ�ϱάѧϟ�ϥΎѧϜϤϟ�ϲѧϓ�ήѧϬψϳ�ϥ�ν ϭήϔϤϟ�ϦϣήϘΘѧγ�α έΪѧϟ�ϲѧϓ

عوض لفظ المسفر المذكور قبلھ ، فتكون اإلحالة بناء للنص على اللغوي إذ یعتقد أن المضمر ی

.27ـ حازم رشك حسوني شذر ، اإلتساق في العربیة، رسالة ماجیستیر في اللغة العربیة، جامعة بغداد ، ص 89

.118، ص الزناد ، نسیج النص ، المرجع السابقـ األزھر90

اإلحالة

نصیة مقامیة 

بعدیة قبلیة 
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�ΪѧϳΪΟ�˯ΎϨΑ�ϲϫ�ΚϴΣ�Ϧϣ�Ϫϟ�ΪϳΪΟ�ϞϴϠΤΗ�ϲϬϓ�ˬΎϬϴϠϋ�ϥϮϜϳ�ϥ�ν ϭήϔϤϟ�Ϧϣ�ϥΎϛ�ϲΘϟ�ΔϣΎΘϟ�ϪΗέϮλ

).91(لھ 

(�ϡϼѧϜϟ�ϲѧϓ�ΎϧέϭΩ�ΔϟΎΣϹ�ωϮϧ�ήΜϛ"وتمثل اإلحالة القبلیة  "92(�ΎѧϬϨϋ�ΔѧϠΜϣ�Ϧѧϣϭ:�ϪѧϟϮϗ

((عز وجل  ).93())تلى إبراھیم ربھ بكلمات فأتمھن وإذا إب:

"ربھ "فالضمیر المتصل بلفظ  �ϞѧόϔϟΎΑ�ήϴϤπ"الھاء " ϟ�Ϛϟάϛϭ�ϢϴϫήΑ·�ϰϟ·�ϞϴΤϳ�ϭ�ΩϮόϳ

.السابق الذكر "كلمات "یحیل إلى لفظ "ھن "أتم "

.وأمثلة ھذا النوع كثیرة في النص القرآني وفي غیره من النصوص 

cataphora)بعدیة (إحالة على الالحق :2–1–2–1 référence:

�ˬϪѧϟ�ϖΣϻ�Ί η�ϰϟ·�ήϴθϳ�ϞϴΤϤϟ�ϥ�ΎϬΑ�Ϊμ Ϙϳ�Ϋ·�ˬ�κ Ϩϟ�ϞΧΩ�ΔϟΎΣϹ�Ϧϣ�ϲϧΎΜϟ�ωϮϨϟ�Ϯϫϭ

�κ Ϩѧϟ�ϲѧϓ�ΎϫΪѧόΑ�έϮϛάѧϣ�ϱέΎѧη�ήμ Ϩϋ�ϰϠϋ�ΩϮόΗ�ΚϴΤΑ�ˬ�ϩΪόΑ�ϲ Ήϳ�ϡϼϛ�Ϧϣ�ϪϠϳϭ́Η�ΪϤΘδϳ�Ϫϧ�ϱ

).94(والحقا علیھا 

(ضمیر الشأن "العربي توضیحا لھا وأبرز أبواب النحو َوإَِذا ((، ومثالھ قولھ تعالى )95"

ْحَمةَ أَنَّھُ َمْن عَ  ِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا َجاَءَك الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِآیَاتِنَا فَقُْل َسالٌم َعلَْیُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِھ الرَّ

فالضمیر الھاء یحیل على الكالم )96())فَأَنَّھُ َغفُوٌر َرِحیٌم ْصلَحَ بَِجھَالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَ 

الذي ورد بعده ، الذي ورد على سبیل اإلجابة عما قبلھ من الكالم، والقصد من الضمیر ھنا تسد 

شأنھ أو أن یصبح ذھن السامع في غایة التنبھ اإلنتباه باإلبھام إلى ما یلیھ ، رغبة في تعظیم وتقحیم

(والترصد لما یبین الضمیر ، وما یكشف من غموض  .97(

�κ:وعلیھ نقول  Ϩѧϟ�˯ΰѧΟ�έϮѧϬυ�ϲѧϓ�ί έΎѧΑ�έϭΩ�ΎѧϤϬϟ�ΔϳΪόΒϟϭ�ΔϴϠΒϘϟ�ϦϴΘϟΎΣϹ�Ϧϣ�ϼϛ�ϥ·

.متراصة من حیث داللة التركیب الكالمي 

.19المرجع السابق ، ص  ـ 91

.104، ص ، المرجع السابقطبیقیة \سن بحیري ، دراسات لغویة تـ سعید ح92

.123ـ سورة البقرة ،اآلیة 93

.119، ص زناد ، نسیج النص ـ األزھر ال94

.40المرجع السابق ، ص ـ صبحي إبراھیم الفقي ، علم اللغة النصي ،95

.54ـ سورة األنعام ، اآلیة 96

.108ة تطبیقیة في العالقة بین البنیة والداللة ، المرجع السابق ، ص ـ سعید حسن بحیري ، دراسات لغوی97
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:)exophora(اإلحالة المقامیة :2–2–1

إحالة على ما ھو خارج "وھي النوع الثاني من أنواع اإلحالة وتسمى أیضا الخارجیة وھي 

�ˬϲΟέΎѧΨϟ�ϡΎѧϘϤϟ�ϲѧϓ�ΩϮѧΟϮϣ�ϱϮѧϐϟ�ήѧϴϏ�ϱέΎѧη·�ήѧμ Ϩϋ�ϰѧϠϋ�ϲϟΎΣ·�ϱϮϐϟ�ήμ Ϩϋ�ΔϟΎΣ·�ϱ�ΔϐϠϟ

كأن یحیل ضمیر المتكلم المفرد على ذات صاحبھ المتكلم حیث یرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر 

Ϗ�ϱέΎѧѧη·�ϢϠϜΘѧѧϤϟ�ΕΫ�Ϯѧѧϫ�ϱϮѧѧϐϟ�ήѧѧϴ)98(�ΎѧѧϴϣΎϘϣ�ϪѧѧϴϠϋ�ϝΎѧѧΤϤϟ�ϱέΎѧѧηϹ�ήѧѧμ Ϩόϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳϭˬ

.معجمیا أو نصیا 

�Ϧѧϣ�ϲϟΩΎѧΒΘϟ�ϲϟΎѧΣϹ�ΏΫΎѧΠΘϟ�ΐ ΒѧδΑ�ˬ�ι Ϯѧμ Ϩϟ�ϦϴѧΑ�ς ѧΑέ�ϞѧϣΎϋ�ΔѧϴϣΎϘϤϟ�ΔϟΎΣϹ�ϞϜθΗ�ΎϤϛ

�ϦѧδΣ�Δѧϴϗέϭ"�ϢϫΎѧδΗالنص وإلیھ ، والربط ھنا تحكمھ اإلعتبارات الداللیة وھي كما أشار ھالیداي

).99" (بشكل مباشر  اتساقھفي خلق النص لكونھا تربط اللغة بسیاق المقام ، إال أنھا ال تساھم في 

ϮϬϔϣ�ϢϋΪΗ�ϲΘϟ�ΔϠΜϣϷ�Ϧϣϭ�ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�ϲѧϓ�˯ΎѧΟ�Ύѧϣ�άѧϫ�ΎѧϨϣ)) :�άѧϫ�ϢϫήѧϴΒϛ�ϪѧϠόϓ�ϞѧΑ�ϝΎѧϗ

ϟ·�ϪΑ�ήϴη�ΎѧϫϮϠόΟ�ϲѧΘϟ�ˬϡΎϨѧλ"ھذا "ضمیر اإلشارة ھنا ))إن كانوا ینطقون فسألوھم Ϸ�ήѧϴΒϛ�ϰ

�ϞѧΑ�ϕΎϴѧδϟ�ϲѧϓ�Ύѧόϣ�Ϧϳήѧμ Ϩϋ�ςΑήѧϳ�ϻ�ϪѧϧϷ�ˬ�ϚѧγΎϤΘϟ�ΔόϤѧγ�ϨϤϳ�ϻ�ΔϟΎΣϹ�Ϧϣ�ωϮϨϟ�άϫϭ�ˬΔϬϟ

(یقتضي النظر خارج النص القرآني نفسھ لتحدید المحال إلیھ  .100(

�ΔѧѧϴΟέΎΨϟ�ΎѧѧϬϴϋϮϨΑ�ΔѧѧϟΎΣϹ�ϥΈѧѧϓ�ϪѧѧϴϠϋϭ)�ΔѧѧϴϣΎϘϤϟ(�ΔѧѧϴϠΧΪϟϭ)�Δϴѧѧμ Ϩϟ(ΩΪѧѧόΗ�ΎѧѧϤϬϣϭ�Ε

�ˬϊ ѧΟήϤϟ�ϲϓ�ϲϟΎΣϹ�ήμ Ϩόϟϭ�ϱέΎηϹ�ήμ Ϩόϟ�ϦϴΑ�ϕΎϔΗϹ�Ϯϫ�ΪΣϭ�ΪΒϣ�ϰϠϋ�ϡϮϘΗ�ΎϬϧΈϓ�ΎϬϋϮϧ

�ˬκ Ϩѧϟ�ϞѧΧΩ�ϲϟϻΪѧϟ�ςΑήΘϟ�ΔϴϠϋΎϓ�ΪϳΰΗ�Δϴμ Ϩϟ�ΔϟΎΣϹ�ϥ�ϻ·�ˬ�κ Ϩϟ�˯ΰΟ�ςΑέ�ϰϠϋ�ϥϼϤόϳϭ

.وتؤدي إلى ترابط أجزاء النص لسانیا أكثر من المقامیة 

:اإلحالیة وسائل اإلتساق:3–1

:تتفرع إلى ثالث وسائل كما أشرنا سلفا 

:الضمائر :1–3–1

�Ύѧϣϭ�ϩέϭΩ�Ϧѧϋ�ΚϳΪѧΤϟ�ϥϮѧϳϮΤϨϟ�ήѧΜϛϭ�ˬ�ϡϼѧϜϟ�ς ѧΑέ�ΔѧϴϠϤϋ�ϲѧϓ�ΎϤϬϣ�ΰϴΣ�ήϴϤπ ϟ�Ϟϐη

یقوم بھ من عمل في تماسك الكالم وربط أجزائھ ، إذ إن أكثر الحاالت التي یتكون فیھا الكالم من 

.119، ص زھر ، نسیج النص ـ الزناد األ98

.17، ص ـ محمد خطابي ، اللسانیات النص99

.02ص )الجزائر (، اإلحالة النصیة وأثرھا في تحقیق تماسك النص القرآني ، مجلة األثر ، جامعة الوادي ـ عبد الحمید بوترعة100
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ϖѧΣϻ�ϡϼѧϛ�ϭ�ϖΑΎѧγ�ϡϼѧϛ�ϰѧϠϋ�ϞѧϴΤϳ�Ϊѧϗ�ΪѧΎόϟ�άѧϫϭ�ˬ�ΪѧΎόϟ�ήϴϤπ ϟ�ϰϟ·�ΝΎΘΤΗ�ήΜϛ�ϭ�ϦϴΘϠϤΟ.

)101(

"قد عرف النحاة الضمیر بأنھ  :�ϭ�ϰѧϨόϣ�ϭ�Ύψϔϟ�ϩήϛΫ�ϡΪϘΗ�ΐ ΎϏ�ϭ�ΐ ρΎΨϣ�ϭ�ˬ�ϢϠϜΘϤϟ�ϊ ο ϭ�Ύϣ

"والضمیر ھو من المعارف في العربیة وقد علل سیبویھ بقولھ "  حكما  ر اإلضمار وإنما صا:

�ΎΌϴѧη�ΪѧϳήΗ�Ϛѧϧϭ�ˬ�ϲѧϨόΗ�Ύѧϣϭ�ϲѧϨόΗ�Ϧϣ�ϑ ήϋ�Ϊϗ�Ι ΪΤϳ�Ϧϣ�ϥ�ϢϠόΗ�Ύϣ�ΪόΑ�ΎϤγ·�ήϤπ Η�ϚϧϷ�Δϓήόϣ

(یعلمھ  . "102(

�ϞѧѧϤΠϟϭ�ΕέΎѧѧΒόϟϭ�ΕΎѧѧϤϠϜϟ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΒΎϧ�ΎѧѧϬϧϷ�ˬ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ΕϭΩ�ί ήѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�ήΎϤѧѧπ ϟ�ΪѧѧόΗϭ

).103(مقالیة القبلیة أو البعدیةالمتتالیة ، وتتعدى وظیفتھا كونھا تربط بین أجزاء النص المقامیة أو ال

.النص اتساق وھي ھنا لھا دور فعال مع عناصر اإلحالة في 

�ήΛΎѧϨΗ�Ύѧϣ�ΕΎΘѧη�ϊ ѧϤΠϳϭ�ΎϬΤѧο Ϯϳ�ϱάѧϟ�Ϯѧϫ�ήϴϤѧπ ϟϭ�Δѧπ ϣΎϏ�ΎϧΎϴΣ�ϡϼϜϟ�ΔϟϻΩ�ϥϮϜΗ�Ϊϗϭ

(من عبارات وجمل لیربط بینھما  .104(

:وتنقسم الضمائر إلى قسمین 

...ھو ، ھي ، ھم ، أنتم ت ، نحن ، مثل ، أنا ، أن:ـ ضمائر وجودیة 

مثل ، لي ، لك ، لھم ، لنا:ـ ضمائر ملكیة 

�έϭΩ�ϦϴѧѧΑ�ϕήѧѧϔΗ�ϥ�ϦѧѧϜϤϤϟ�ϦѧѧϤϓ�ˬ�ΔϴϗΎѧѧδΗϹ�ΔѧѧϴΣΎϨϟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϴϟ·�Ύѧѧϧήψϧ�Ύѧѧϣ�Ϋ·�ήΎϤѧѧπ ϟ�ϩάѧѧϫ

(الكالم التي تضم جمیع ضمائر المتكلم ، والمخاطب وھي إحالة لخارج النص بشكل نمطي  .105(

ففي الكالم المتداول بین إثنین أو جماعة تكون ھذه الضمائر قد أحالت إلى شئ خارج النص 

�ΔѧϴϟΎϘϣ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�ϻϭ�ˬ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·�ΎϨϫ�ΎϫήΒΘόΗϭ)�κ Ϩѧϟ�ϞѧΧΩ(�ϖѧϴϘΤΗ�ϲѧϓ�ϢϬѧδΗ�ϻ�ΎѧϬϧϷ

.تناسق النص 

.154م ، ص 1988، 1وت، طـ إبن ھشام ، أبو محمد عبد هللا جمال الدین األنصاري ، شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب ، تحقیق حنا الفاخوري، دار الجیل ، بیر101

.م،ص1988، 1408، 3طبو بشیر عمرو وبن عثمان بن قینر سیبویھ ، تحقیق عبد السالم ھارون مكتبة الخانجي بالقاھر ، ـ أ102

.137ـ ینظر صبحي إبراھیم الفقي ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، المرجع السابق ، ص 103

.162المرجع نفسھ ، ص ـ ینظر 104

.18ت النص ، المرجع السابق ، ص ـ محمد خطابي ، لسانیا105
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"أدوار أخرى "، النص والتي سماھا ھالیداي وحسن رقیةاتساقأما الضمائر التي تسھم في خلق 

�ϲѧϓ�ϢϫΎѧδΗ�ϲѧϬϓ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�κ Ϩѧϟ�ϞѧΧΩ�ϞϴΤΗ�Ϋ·�ΎόϤΟϭ�ΔϴϨΜΗϭ�Ωήϓ·�ΔϴΒϴϐϟ�ήΎϤο �ΎϬϨϤο �ΝέΪϨΗ�ˬ

(تحقیق تناسق النص ویكون مفسرھا مقالیا ألنھا تربط الحقا بسابق  .106(

�ΎѧϬϧϷ�ΔѧΒϴϐϟ�ήΎϤѧο �ϲѧϓ�ϦϤϜϳ�ήΎϤπ Ϡϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�κ Ϩϟ�ϕΎδΗ·�ϲϓ�ϡΎόϟ�έϭΪϟ�ϥ�ϝϮϘϧ�ϪϴϠϋϭ

�κ Ϩѧϟ�ϲѧϓ�ΚѧΤΒϟ�ϰѧϠϋ�ϲѧϘϠΘϤϟ�ήΒΠΗ�ϢΛ�Ϧϣϭ�ˬ�Δϴμ ϧ�ΔϟΎΣ·�ϥϮϜΗϭ�κ Ϩϟ�ϞΧΩ�Ί η�ϰϟ·�ΎΒϟΎϏ�ϞϴϤΗ

.یوننعما یعود إلیھ الضمیر فیكون ذلك من قبیل الترابط النصي ، وھذا ما یؤكد على دراستھ النص

:demonstrativeأسماء اإلشارة :1-3-2

Θϟ�ΔϟΎΣϹ�ϞΎγϭ�Ϧϣ�ΔϴϧΎΜϟ�ΔϠϴγϮϟ�ΪόΗ�ϝΪѧϳ�Ύѧϣ�ΎϬϨϤϓ�ˬ�ϪτΑήΗϭ�κ Ϩϟ�ϚγΎϤΗ�ϰϠϋ�ϞϤόΗ�ϲ

�ϥΎѧѧϣΰϟ�ϰѧѧϠϋ)�ΪѧѧϏ�ˬ�ϥϵ(�ϥΎѧѧϜϤϟϭ)�ϙΎѧѧϨϫ�ˬ�ΎѧѧϨϫ(�ΪѧѧόΒϠϟ�ΎѧѧϬϨϣϭ)�ϚѧѧϠΗ�ˬ�ϚѧѧϟΫ(�ΏήѧѧϘϟϭ)�ˬ�ϩάѧѧϫ

(، فھي تقوم بالربط القبلي والبعدي ومن ثم تسھم في إتساق النص وربط أجزائھ )ھذا .107(

�Ϧѧѧϣ�ΎϫΪѧѧόϳ�ϡΎѧѧθϫ�ϦѧѧΑ·�ϞѧѧόΟ�ϱάѧѧϟ�Ϯѧѧϫ�ϡΎѧѧϬΑϹ�άѧѧϫϭ�ˬ�ΔѧѧϤϬΒϤϟ�˯ΎϤѧѧγϷΎΑ�ϪϳϮΒϴѧѧγ�ΎϫΎϤѧѧγ�Ϊѧѧϗϭ

�ϡϼѧϜϟ�ϥϮѧϜϳ�ϰΘΣ�ϩήϴδϔΗ�ϰϟ·�ΪϤΘόϳ�ϢϠϜΘϤϟ�ϞόΠϳ�ϞϤΠϟ�Ϧϣ�˯ΰΟ�ϲϓ�ϡΎϬΑ·�ϱ�ϥΈϓ�ˬ�ΔϠϤΠϟ�ςΑϭέ

�ΎΤѧѧο ϭ)108(�ϦϴѧѧΑ�Ϟѧѧλ ϮΘϟ�ΔѧѧϴϠϤϋ�ϝΎѧѧϤΘϛ·�ϰѧѧϟ·�ϱΩΆѧѧϳ�ϩέϭΪѧѧΑ�ϱάѧѧϟ�ϡϼѧѧϜϟ�˯Ύѧѧθϧ·�Ϧѧѧϣ�ϑ ΪѧѧϬϟ�Ϯѧѧϫϭˬ

.م والمتلقي المتكل

�ήѧμ Ϩϋ�ϰѧϟ·�ΔѧϟΎΣϹ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ΔѧϴϧΎϜϣ·�Ϧѧϣ�ήΎϤѧπ ϟ�ϲѧϓ�Ϟϴϗ�Ύϣ�ΓέΎηϹ�˯ΎϤγ�ϰϠϋ�ϖΒτ Ϩϳϭ

Ί ѧѧη�ϭ�κ Ψѧѧη�ϭ�ΪѧѧΣϭ�ΓέΎѧѧηϹ�ϖѧѧϘΤΗ�Ϛϟάѧѧϛ�ˬ�ΏΎѧѧτΧ�ϭ�ΓΩΪѧѧόΘϣ�˯Ύϴѧѧη�ϰѧѧϟ·�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ϭ�ˬ�Ύѧѧϣ

(التماسك النصي من خالل إستدعاء عنصر متقدم أو خطاب بأكملھ  .109(

�ϦѧѧϜϤϳ�Ϋ·�ϞѧѧϋΎϓϭ�ϱϮѧѧϗ�ήѧѧμ Ϩϋ�ΓέΎѧѧηϹ�ήϴϤѧѧο �ϥ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�άѧѧϫ�ϪϣΪΨΘѧѧγ�ϱ�ˬ�ΎѧѧϔΜϜϣ

.للتكرار اجتنابامشیرا إلى عدد كبیر من األحداث السابقة لھ ، رغبة في اإلختصار أو 

:ویتضح دورھا خصوصا في تماسك النص القرآني في عدید المواضع منھا 

.19ـ ینظر ، المرجع نفسھ ، ص 106

.19ـ محمد خطابي ، لسانیات النص ، المرجع السابق ، ص 107

م ، 2005–1426، 1، لبنان ، ط كر ، بیروتـ إبن ھشام األنصاري ، مغنى اللبیب ، عن كتب األعاریب ، تحقیق مازن مبارك ومحمد علي حمد هللا، مراجعة ، د سعید األفغاني ، دار الف108

.467ص 

.175م ، ص 2009، 1430، 1ـ خلیل بن یاسر البطاشي ، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابي ،دار حریر للنشر والتوزیع ، عمان ، ط 109
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((قولھ تعالى  األْرَض َوَجَعَل فِیھَا َرَواِسَي َوأَْنھَاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِیھَا َوھَُو الَِّذي َمدَّ :

())اٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّروَن َزْوَجْیِن اْثنَْیِن یُْغِشي اللَّْیَل النَّھَاَر إِنَّ فِي َذلَِك آلیَ  .110(

ѧϓ�ΔѧϠΜϤΘϤϟ�ΔѧϴϤΠόϣ�ΔϳέΎѧη�ήѧλاحتواءنالحظ    ΎϨϋ�ϰѧϠϋ�Δѧϳϵ�ϩάѧϫ ي )�ˬ�ϲѧγϭέ�ˬ�ν έϷ

، )ϚѧϟΫ(وعنصر إشاري نصي واحد یتمثل في )أنھارا ، الثمرات ، زوجین ، إثنین ، اللیل ، النھار 

�ήѧѧϴΧϷ�άѧѧϫ�ϒѧѧυϭ�ΚѧѧϴΣϻΰѧѧΘΧ�ϡϼѧѧϜϠϟΎѧѧΑΎϨΘΟϭ�ΔϳέΎѧѧηϹ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ϰѧѧϠϋ�ϝΎѧѧΣ�Ϊѧѧϗϭ�ˬ�έήѧѧϜΘϠϟ

.المعجمیة

ذاتھ یطابقھ كما في قولھ ي النص وقد إلتفت القدماء إلى إحالة ضمیر اإلشارة إلى متأخر ف

اَر اآلِخَرةَ لَِھَي اْلَحیََوا((تعالى   ْنیَا إِال لَْھٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّ .))ُن لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن َوَما ھَِذِه اْلَحیَاةُ الدُّ

)111(

ΔѧѧϧΎϫϹϭ�ήѧѧϴϘΤΘϟ�ϰѧѧϨόϣ�ϰѧѧϠϋ�ϝΩ�άѧѧϫϭ�ϝϮѧѧϗ�ϲѧѧϓ�ΏΎѧѧΠϋϹϭ�ϢϴѧѧψόΘϟ�ϰѧѧϨόϣ�ϰѧѧϠϋ�ϝΪѧѧΗ�ΎѧѧϤϛ

.وھي من اإلحالة المتقدمة "یا عجبا إلبن عمرو ھذا "عائشة رضي هللا عنھا 

أكان وقد یكون البعد الزمني بین إسم اإلشارة والمشار إلیھ دلیال على العظمة ، سواء 

()))٢(فِیِھ ھًُدى لِْلُمتَّقِیَن َذلَِك اْلِكتَاُب ال َرْیبَ )١(الم ((متقدما، كما في قولھ تعالى  .112(

سورة .))بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن َوتِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي أُوِرْثتُُموھَا((أم متأخرا مثل قولھ تعالى 

)113(.)72(الزخرف اآلیة 

اإلشارة، وقد یكون المحیل إلیھ مفھوما من السیاق راجعا إلى ما قبل النص المتضمن إلسم

َ ((تعالى  رب المكاني ، كما في قولھللداللة على الق"ھذا "ومع ذلك یؤتي ب  الَِّذیَن یَْذُكُروَن هللاَّ

َماَواِت َواألْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت ھََذا بَاطِ  ال قِیَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السَّ

"ربنا ما خلقت ھذا باطال ").114())ا َعَذاَب النَّاِر فَقِنَ ُسْبَحانَكَ 

�ϝΎѧόϓ�έϭΪΑ�ϢϬδϳ�ΔϟΎΣϹ�ϞϣΎϋ�ϥΈϓ�ˬ�ΐ ϳήϗ�ϰϟ·�ϡ�ΪϴόΑ�ϰϟ·�ΔϟΎΣϹ�ΖϧΎϛ�˯Ϯγ�ϝϮϘϧ�ϪϴϠϋϭ

.في ترابط النص وتماسكھ ، إلى جوار العامل التركیبي ، والعامل الزمني 

.03ـ سورة الرعد اآلیة ، 110

.64ـ سورة العنكبوت ، اآلیة 111

.2–1(، اآلیة ـ سورةالبقرة112 (

.20-19م ، ص ص 19،1993خفاجي ، المكتبة األزھریة للتراث ، القاھرة،طالقزویني ، اإلیضاح في علوم البالغة شرح وتعلیق عبد المنعمینظر ،ـ 113

.191(ـ آل عمران 114 (
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:comparative:أدوات المقارنة :3–3–1

�ϭ�ϑ ϼΘѧѧΧϹϭ�ϪΑΎѧѧθΘϟϭ�ˬ�ϖΑΎѧѧτΘϟ�ϞѧѧΜϣ�ΔѧѧϣΎϋ�ήѧѧλ ΎϨϋ�ϝΎϤόΘѧѧγΈΑ�ϢΘѧѧϳ�ΔѧѧϟΎΣϹ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϧ�ϲѧѧϫ

ΎϤѧγϭ�ήΎϤѧπ˯�: عناصر خاصة مثل  ϟ�Ϧѧϋ�ϒѧϠΘΨΗ�ϻ�ϕΎѧδΗϹ�έϮѧψϨϣ�Ϧѧϣ�ϲѧϬϓ�ˬΔѧϴϔϴϜϟϭ�ΔѧϴϤϜϟ

�υΎѧϔϟ�Ϧѧϣϭ�ϖѧΣϼϟϭ�ϖΑΎѧδϟ�ϦϴΑ�ΎΤο)115(اإلشارة في كونھا نصیة  ϭ�ΎτΑέ�ΕϭΩϷ�ϩάϫ�ϊ Ϩμ Ηϭ

ѧѧΘϟ�ΔѧѧϧέΎϘϤϟ�ϪΑΎѧѧθΘϟ�Ϧѧѧϋ�ήѧѧΒόΗ�ϲ:�ˬ�ΎѧѧϬϨϣϭ"�ϪΑΎѧѧθϣϭ�ˬ�ϪϴΒѧѧθΗ"�ΎѧѧϬϨϣ�ϖΑΎѧѧτΘϟ�Ϧѧѧϋ�ϝΪѧѧΗ�ϲѧѧΘϟ�Ύѧѧϣ�ˬ

�Ϧѧϋ�ήѧΒόΗ�ϯ"مثیل ، قبیل ـ مرادف "نفسھ ـ عینھ ـ مطابق ـ مكافئ ـ مساو :" ήѧΧ�υΎѧϔϟ�ϙΎϨϫϭ�ˬ

.مخالف ـ مختلف ـ مغایر :التحالف نحو 

�ήѧѧΧϷ�ϒϨѧѧμ ϟ�Ύѧѧϣ)�Δѧѧλ ΎΨϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟ(ѧѧϟ·�ωήѧѧϔΘΗ�ϲѧѧΘϟ�ϞѧѧΜϣ�ΔѧѧϴϤϜϟ�ϰ)�Ϟѧѧϗ�˰�ήѧѧΜϛ(

(أجمل من ، جمیل مثل (وكیفیة ( .، كل ھذه تقوم بوظائف إتساقیة تربط بین أجزاء النص)116.....

یَا ((قال تعالى :لقرآني في ما یأتي ویمكن توضیح حضور ھذه األداة في تماسك النص ا

وا َما َعنِتُّْم قَْد بََدِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا بِطَانَةً ِمْن ُدو نُِكْم ال یَأْلُونَُكْم َخبَاال َودُّ

فقد ربطت )117())إِْن ُكْنتُْم تَْعقِلُوَن أَْفَواِھِھْم َوَما تُْخفِي ُصُدوُرھُْم أَْكبَُر قَْد بَیَّنَّا لَُكُم اآلیَاتِ 

الجملة الثانیة باألولى ألنھ ال یكون الشئ أكبر إال )التي ھي لفظ من ألفاظ المقارنة (كلمة أكبر 

بالموازنة بشئ أخر ، وال یعرف ذلك الشئ األخر إال بالرجوع إلى ما سبق في اآلیة ، ومن ھنا 

.أحدھا عن األخر استغناءأجزاء النص بعضھا على بعض وعدم اعتمادتتحقق فكرة 

ϭ�ϰѧѧϨΒϟ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϞΧΪϴѧѧγ�ΕϻΎѧѧΣϹ�ϊ ѧѧϣ�ΎϬόѧѧο ϭϭ�ϊ ѧѧγϭ�ΎѧѧϬϧ́Α�ΔѧѧϧέΎϘϤϟ�ϥ ѧ́ѧΑ�ϝϮѧѧϘϧ�ήѧѧϴΧϷ�ϲѧѧϓ

�Ϣѧѧψόϣ�ΔѧѧϟΎΣϹ�ϊ ѧѧϠΘΒΗ�ϚϟάѧѧΑϭ�ΕϻΎѧѧΣϹ�ΰѧѧϴΣ�ϰѧѧϟ·�ϦϴѧѧϨΛ·�Ϧϳήѧѧμ Ϩϋ�ϲѧѧπ ΘϘΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϴΒϴϛήΘϟ�ΔѧѧϴϟϻΪϟ

.لذلك لم یتم تناولھا بشكلھا الموسع في البحث )118(مقتضیات الداللة واإلعراب ، 

.179، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب ، المرجع السابق ، ص ـ خلیل بن یاسر البطاشي115

.4ـ عبد الحمید بوترعة ، اإلحالة النصیة وأثرھا في تحقیق تماسك النص القرآني ، المرجع السابق ، ص 116

.118ـ سورة آل عمران اآلیة 117

.130، ص  1مج أصول تحلیل الخطاب ، المرجع السابق ، ـینظر ،محمد شاوش،118
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:ellipsisـ الحذف 2

�ΎѧϬΘΠϟΎϋ�ϲѧΘϟ�ήϫϮѧψϟ�ϦϴΑ�Ϧϣ�Ϯϫϭ�ˬ�ΎϋϮϴη�ϱϮΤϨϟ�ϕΎδΗϹ�ήλ ΎϨϋ�ήΜϛ�Ϧϣ�ϑ άΤϟ�Ϊόϳ

�ΔѧѧϳϮϐϟ�ΓήϫΎѧѧυ�ήѧѧΒΘόϳ�Ϋ·�ˬ�ΎΜϳΪѧѧΣϭ�ΎϤϳΪѧѧϗ�ΔѧѧϳϮϐϠϟ�Ι ϮѧѧΤΒϟΖѧѧμ ΘΧ�ϥϭΩ�ΔϴϧΎѧѧδϧϹ�ΕΎѧѧϐϠϟ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ΎѧѧϬΑ

�ϢϬϓ�ϰϠϋ�ΐاعتمادا، حیث یمیل الناطقون إلى إسقاط بعض العناصر من الخطاب ، استثناء ѧρΎΨϤϟ

�ϚϟΫϭ�ˬ�Ϛϟάѧϟ�ˬϡϼѧϜϟ�˯ΎѧϨΛ�ήѧλ)119(تارة ووضوح السیاق تارة أخرى  ΎϨόϟ�ξ ѧόΑ�έήѧϜΘϟ�ΎѧΑΎϨΘΟ

.أخذت العنایة من قبل أصحاب اإلھتمام من لغویین وغیرھم 

�ϡϼѧϜϟ�ϦϴѧΑ�ςΑήѧϳ�ϥ�ϑ:والسؤال الذي یبقى مطروح في ھذا السیاق  ϭάѧΤϣ�Ί ѧθϟ�ϦѧϜϤϳ�Ϟѧϫ

�ϚѧѧγΎϤΗ�ϲѧѧϓ�έϭΩ�ΓήϫΎѧѧψϟ�ϩάѧѧϬϟ�Ϟѧѧϫϭ�ϡϮѧѧϘϧ�ϝΆѧѧδϟ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΑΎΟϹ�ϰѧѧϟ·�ϝϮѧѧλ ϮϠϟϭ�ˮ�ι Ϯѧѧμ Ϩϟ

.بإعطاء تعریفا للحذف وتبیان دوره وعناصره 

:أ ـ الحذف لغة 

�Ϧϴѧόϟ�ΐ ΣΎѧλ �ϝΎѧϗ�ϑ ήѧτ ϟ�Ϧϣ�ϊ τ Ϙϟ�Ϯϫ�ϲΑήόϟ�ϢΠόϤϟ�ϲϓ�ϑ άΤϟ"�Ί ѧθϟ�ϒѧτ ϗ�ϑ άѧΤϟ

(من الطرف كما یحذف طرف ذنب الشاة  .120(

(قطعھ من طرفھ :وورد في المعجم الوسیط حذف الشئ حذفا .121(

:اصطالحاب ـ 

�ήϫΎѧϘϟ�ΪѧΒϋ�Ρήѧμ ϳ�Ϋ·�ΔϴϗΎϴѧδϟ�ΎѧϬΘϤϴϗ�Ϯѧϓήϋϭ�˯ΎϣΪѧϘϟ�ΎѧϬϓήϋ�Δϴѧμ ϧ�ΓήϫΎѧυ�ϑ άѧΤϟ�ήΒΘόϳ

�ϑ άѧΤϟ�ΏΎѧΑ�ϲѧϓ�ϝϮѧϘϳ�ήϴΛ́ѧΗ�Ϧѧϣ�β ϔϨѧϟ�ϲѧϓ�ϪϛήΘϳ�Ύϣϭ�ϝΎϤΟ�Ϧϣ�ϕΎϴδϟ�ϰϠϋ�Ϫϴϔπ ϳ�ΎϤΑ�ϲϧΎΟήΠϟ

"�ѧμ ϓ�ˬ�ήϛάѧϟ�ϙήΗ�ϪΑ�ϯ ήΗ�ϪϧΈϓ�ˬ�ήΤδϟΎΑ�ϪϴΒη�ˬ�ήϣϷ�ΐ ϴΠϋ�ˬ�άΧ́Ϥϟ�ϒϴτ ϟ�ϚϠδϤϟ�ϖϴϗΩ�ΏΎΑ

άϟ�Ϧϣ�ϥϮѧϜΗ�Ύѧϣ�ϢѧΗϭ�ˬ�ϖѧτ ϨΗ�Ϣϟ�Ϋ·�ϥϮϜΗ�Ύϣ�ϖτ ϧ�ϙΪΠΗϭ�ˬ�ΓΩΎϓϺϟ�Ϊϳί �ΓΩΎϓϹ�ΪϨϋ�ΖϤμ ϟϭ�ˬ�ήϛ

(إلخ ....بیانا إذا لم تبین  .122(

�Ϫѧϳέϭ�ΔѧϐϠϟ�ϲѧϓ�ΔΒϴΠόϟ�ΓήϫΎψϟ�ϩάϫ�ϦϣΎϜϤϟ�Ύϴϋϭ�ϥΎϛ�ϲϧΎΟήΠϟ�ϥ�ϡϼϜϟ�άϫ�Ϧϣ�π Θϳ

.ھذا یتم عن رأي مصیب ، وبصیرة نافذة بھذه الظاھرة 

.146–144ص ص ،)د ت(ة ،ـ طاھر سلیمان حمودة ، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ، ط الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع اإلسكندری119

.201م ، ص 1984إبراھیم السامرائي دار الرشید للنشر ، العراق:مھدي المخروسي ود :ـ الخلیل بن أحمد الفراھدي ، العین ، تحقیق ، د 120

.162ص ’)د،ط(عبد السالم ھارون ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت لبنان ، .ـ المعجم الوسیط ،إبرھیم  مصطفى و آخرون ، أشرف عل طبعھ ،د121

.162ص )المرجع السابق (ـ عبد القاھر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز في علم المعاني 122
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ϭ�Ϫѧϧ́Α�ϡέΎϜϤϟ�ϮΑ�ϲϠϋ�Ϫϓήϋ�Ϊϗ"�ϒѧϗϮϤϟ�ξ ѧόΑ�ϲѧϓ�ϲѧΒϴϛήΘϟ�κ Ϩѧϟ�ϞѧΧΩ�ώϴѧμ ϟ�ρΎϘѧγ·

(اللغویة ، وھذه الصیغ یفترض وجودھا نحویا لسالمة التركیب وتطبیقا للقواعد  . "123(

ϏϮΑ�ϱΩ�Ύѧѧϣ�Ϫѧѧϧ�ϰѧѧϟ·�ΐ ϫάѧѧϳ�ˬ�Ϊѧѧϧή"ΩΎόΒΘѧѧγ�ϦѧѧϜϤϳ�ϲѧѧΘϟϭ�τ ѧѧδϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧΘΒΜϤϟ�ΕέΎѧѧΒόϠϟ

(قظ الذھن ، وأطلق علیھ تسمیة اإلكتفاء بالمبنى العدمي لمحتواھا الداللي أن یو "124.(

ϏϮΑ�ϝϮѧѧϗ�Ϧѧѧϣ�ϯ ήѧѧϧ�ΖϓάѧѧΣ�ϲѧѧΘϟ�ϞѧѧϤΠϟ�ϥ�ΪѧѧϧήΕΪόΒΘѧѧγϭ�ήѧѧλ ΎϨϋ�ϦϴѧѧΑ�ΎѧѧτΑέ�ΎѧѧγΎγ�ϲѧѧϫ

�κ Ϩѧϟ�ϲѧϓ�ϥΎѧμ Ϙϧ�Ϊѧόϳ�ϻ�ϑ άѧΤϟ�ϥ�ϲѧϨόϴϓ�˯ΎѧϔΘϛϹ�ϪѧϟϮϗ�Ύѧϣ�ˬ�ϲϟϻΪѧϟ�ϯ ϮѧΘΤϤϟ�ϝϼѧΧ�Ϧϣ�κ Ϩϟ

.وإنما یحقق الوحدة لھذا النص 

�νاھتماماالقدماء بالحذف  تماھلذلك    ήѧόΗ�Ϊϗϭ�ϻ·�ήδϔϣ�ϭ�ΎϴϏϼΑ�ϭ�ˬ�ΎϳϮΤϧ�ΪΠϧ�ϼϓ�ήϴΒϛ

لھذه الظاھرة في أكثر من موضع فوضحوا أن الحذف أولى سبق ذكر ما یدل علیھ ، وأنھ ال بد من 

�ΔѧϠϤΠϟϭ�ΔѧϤϠϜϟϭ�ΕϮμ ϟ�ϦϴΑ�ΔϓϭάΤϤϟ�ήλ ΎϨόϟ�ωϮϨΗ�ϰϟ·�ϭέΎη�ΎϤϛ�ϑ ϭάΤϤϟ�ϰϠϋ�ϞϴϟΪϟ�ΩϮΟϭ

.أكثر من جملة داخل السیاق ، وال شك أن ھذا كلھ یعد تحلیال نصیا من منظور المحدثین و

:أنماط الحذف :1–2

�ϲѧϫ�ρΎѧϤϧ�ΔѧΛϼΛ�ϲѧϓ�ϑقد حصر النصنیون άѧΤϟ:ϲϤѧγϹ�ϑ άѧΤϟ�ϰѧϠϋ�ϲѧϠϤΠϟϭ�ϲѧϠόϔϟϭ

�Ϣѧѧϟ�ρΎѧϤϧ�ϲѧϫϭ�ΎѧϬϗϮϓ�Ύѧϣϭ�ΔѧϠϤΠϟϭ�ˬ�ΔѧϤϠϜϟϭ�ˬ�ϑ ήѧΤϟϭ�ˬ�ΕϮѧμ ϟ�ϲѧϓ�ϑ άѧΤϟ�˯ΎϣΪѧϘϟ�ήѧϛΫ�ϦϴѧΣ

�ϲѧϨΟ�ϦѧΑ·�ϝϮѧϘϳ�Ϋ·�ϦϴΛΪѧΤϤϟ�ΔѧϐϠϟ�˯ΎѧϤϠϋ�Ϛϟάϛϭ�ˬ�ΔϴΑήόϟ�˯ΎϤϠϋ�ΕΎϤϴδϘΗ�ΎϬϨϋ�ΝήΨΗ"�ΖϓάѧΣ�Ϊѧϗ

·ϭ�ϞϴϟΩ�Ϧϋ�ϻ·�ϚϟΫ�Ϧϣ�Ί η�β ϴϟϭ�ΔϛήΤϟϭ�ϑ ήΤϟϭ�ΩήϔϤϟϭ�ΔϠϤΠϟ�Ώήόϟ�Ϧѧϣ�Ώήѧο �Ϫѧϴϓ�ϥΎϛ�ϻ

(تكلیف علم الغیب في معرفتھ  . "125(

�ϻ·�ϚѧϟΫ�Ι ΪѧΤϳ�ϻ�Ϫѧϧϭ�Ϫѧϣϼϛ�ϝϭ�ϲѧϓ�ΎѧϬΌϴΠϤΑ�ΔϠϤΠϟ�ϑ άΣ�ϰϠϋ�ϲϨΟ�ϦΑ·�Ϊϴϛ΄Η�ΎϨϫ�φΣϼϧ

ϱΪѧϴϟΎϫ�Ϊѧϴϛ΄Η�˯ΎΟ�Ϊϗϭ�ϞϴϟΪϟ�ήϓϮΗ�ϩΪϨϋ�ϑ άΤϟ�ρήθϟ�ϥ�ϱ�ϞϴϟΪϟ�ΩϮΟϭ�ΪϨϋ�ϰѧϠϋ�ϦѧδΣ�Δѧϴϗέϭ

�ϲѧѧϫ�ϲѧѧμ Ϩϟ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ΔѧѧϤϬϤΑ�ΎѧѧϣΎϴϗ�ρΎѧѧϤϧϷ�ήѧѧΜϛ�ϥ:�ϑ άѧѧΣϭ�ϲѧѧϠϤΠϟϭ�ϲѧѧϠόϔϟϭ�ˬ�ϲϤѧѧγϹ��ϑ άѧѧΤϟ

(أكثر من جملة  .126(

.79ك النصي في القرآن الكریم ، المرجع السابق ، ص ـ أحمد حسین حیال ، السب123

.340، ص )المرجع السابق (النص والخطاب واإلجراء :ـ روبرت دي بوجراند 124

.، ص  2م ، ج 2002–1424، 2ـ إبن جني الخصائص ، تحقیق ، عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 125

.ع السابق ، ص لمرجـ محمد خطابي ، ا126
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nominal(الحذف اإلسمي  :1–1–2 ellipsis: (

�ΎϤѧγ·�ϑ ϭάѧΤϤϟ�ήѧμ Ϩόϟ�ϥϮѧϜϳ�ΚѧϴΣ�ˬ�ΔϳΩΎϨѧγϹ�ΐ ѧϴϛήΘϟ�ϰѧϠϋ�ΪѧϤΘόϳ�ϑ άΤϟ�Ϧϣ�ωϮϧ�Ϯϫ

ϋ�ήψϨϟ�ξ ϐΑ�ήѧμ ϨόϠϟ�ΔѧϔϠΘΨϤϟ�ΔѧϴΑήϋϹ�ϊ ϗϮϤϟΎѧΑ�˯ΎϣΪѧϘϟ�ϰѧϨϏ�ϦϴѧΣ�ϰѧϠϋ�ˬ�ϲѧΑήϋϹ�ϪѧόϗϮϣ�Ϧ

�ΰѧϴϴϤΘϟϭ�ΔѧϴϟΎΤϟ�ˬ�ΔϓΎѧοˬ�(اإلسمي المحذوف ، فذكروا أنھ یحذف في حالة  Ϲ�ˬΔѧϳήΒΨϟ�ˬ�˯ΪΘΑϹ

(إلخ إلى غیر ذلك من المواقع اإلعرابیة التي یشغلھا اإلسم ....المعطوف ، الظرف  .127(

ΪѧѧόΗ�ϻϭ�ϢϳήѧѧϜϟ�ϥήѧѧϘϟ�Ϧѧѧϣ�ΪϫϮѧѧθϟ�ξ ѧѧόΑ�άѧѧΧ�ϰѧѧϟ·�ϕήτ ΘϨѧѧγ�ΪϫϮѧѧθϟ�Ϧѧѧϣ�ΕϻΎѧѧΤϟ�ϩάѧѧϫ�ϡ

:لبعض الحاالت 

:أ ـ حذف المبتدأ 

اء الجزاء حذف المبتدأ بعد ف:یرد حذف المبتدأ في القرآن الكریم في مواضع كثیرة منھا 

((مثال في قولھ تعالى  اتِبًا فَِرھَاٌن َمْقبُوَضةٌ فَإِْن أَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا َوإِْن ُكْنتُْم َعلَى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا كَ :

َ َربَّھُ َوال تَْكتُُموا الشَّھَاَدةَ َوَمْن یَْكتُْمھَا فَإِنَّ  ُ فَْلیَُؤدِّ الَِّذي اْؤتُِمَن أََمانَتَھُ َوْلیَتَِّق هللاَّ بَِما تَْعَملُوَن ھُ آثٌِم قَْلبُھُ َوهللاَّ

(فالوثیقة رھان مقبوضة فحذف للداللة على اإلختصار :أي التقدیر)128())َعلِیٌم  .129(

((ب اإلستفھام ، نحو قولھ تعالى حذف المبتدأ في جوا ِ )٥(َوَما أَْدَراَك َما اْلُحطََمةُ : نَاُر هللاَّ

السیاق فحذف المبتدأ للداللة من خالل )131(ھي نار هللا الموقدة ، :،والتقدیر )130()))٦(اْلُموقََدةُ 

.ھو الترھیب والتعظیم على قدرة هللا 

:ب ـ حذف الخبر 

فیھا الخبر یحذف الخبر في الدرس اللغوي وجوبا وجوازا ولكل واحد منھما حاالتھ یحذف 

((، ومنھ قولھ تعالى  لَْو تََرى إِِذ َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا لَْن نُْؤِمَن بِھََذا اْلقُْرآِن َوال بِالَِّذي بَْیَن یََدْیِھ وَ :

یَن اْستَْكبَُروا الظَّالُِموَن َمْوقُوفُوَن ِعْنَد َربِِّھْم یَْرِجُع بَْعُضھُْم إِلَى بَْعٍض اْلقَْوَل یَقُوُل الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا لِلَّذِ 

()))٣١(لَْوال أَْنتُْم لَُكنَّا ُمْؤِمنِیَن  .132(

.42–41، ص ص ب بین النظر والتطبیق ، المرجع السابقـ نادیة رمضان النجار ، علم لغة النص واألسلو127

.283ـ سورة البقرة اآلیة 128

.240، ص )د،ط(ـ محمد عبد المطلب ، البالغة واألسلوبیة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر129

.6–5ـ سورة الھمزة ، اآلیة 130

.243ـ محمد عبد المطلب ، البالغة واألسلوبیة ، المرجع السابق ، ص 131

.31ـ سورة سبأ اآلیة ، 132
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أي حاضرون والحذف :مبتدأ والخبر محذوف "  أنتم ف" تقدیر "لوال أنتم لكنا مؤمنین "ففي قولھ 

(الزم ھنا  .133(

َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن أَْن یَْقتَُل ُمْؤِمنًا إِال َخطَأً َوَمْن قَتََل ((:أما حذف الخبر جوازا في قولھ تعالى 

دَّقُوا فَإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعُدوٍّ لَُكْم َوھَُو ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِدیَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى  أَْھلِِھ إِال أَْن یَصَّ

أَْھلِِھ َوتَْحِریُر َرقَبٍَة ُمْؤِمٌن فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم بَْینَُكْم َوبَْینَھُْم ِمیثَاٌق فَِدیَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى

ِ َوَكانَ ُمْؤِمنٍَة فََمْن لَمْ  ُ َعلِیًما َحِكیًما یَِجْد فَِصیَاُم َشْھَرْیِن ُمتَتَابَِعْیِن تَْوبَةً ِمَن هللاَّ )134())هللاَّ

.والتقدیر ، فعلیھ تحریر رقبة وعلیھ ودیة مسلمة إلى أھلھ 

القدماء إلى حذف المفعول كثیرا في سیاق القصص القرآني ، ویكون ذلك للعلم بھ انتبھكما 

((ول تارة أخرى ومنھ قولھ تعالى و إلثبات الفعل للفاعل دون الحاجة إلى المفعتارة، أ ا َوَرَد : َولَمَّ

ةً ِمَن النَّاِس یَْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِھُم اْمَرأتَْیِن تَُذوَداِن قَاَل َما َخطْ  بُُكَما قَالَتَا ال َماَء َمْدیََن َوَجَد َعلَْیِھ أُمَّ

َعاُء َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیٌر نَْسقِي َحتَّى یُْصدِ  فََسقَى لَھَُما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَاَل َربِّ إِنِّي لَِما )٢٣(َر الرِّ

()))٢٤(أَْنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَقِیٌر  .135(

�ΎѧϨϫ�ϑ)أغنامھم (فقد حذف في النص المفعول  άѧΤϟϭ�ˬ�Ϫѧϴϓ�ΎѧϬϴϟ·�έΎѧθϣ�ϊ ѧο Ϯϣ�ΔѧόΑέ�ϲϓ

ϣ�ώϠΑ�ϲѧϓ�ϥΎѧϛ�ϢΛ�Ϧϣϭ�ˬΔϴϠϜϟ�ΔϴϨΒϟ�ϲϓ�ϩέήϜΗ�ϡΪόϟϭ�ˬ�ϕΎϴδϟ�Ϧϣ�ΎϣϮϠόϣ�ϝϮόϔϤϟ�ϥϮϜϟ�ˬ�ήϛάϟ�Ϧ

(حذفھ وترك ذكره فائدة جلیلیة ، وأن الغرض ال یصح إال على تركھ  .136(

(الحذف الفعلي :1-2–2 :varbalellipsis: (

�ϞѧϋΎϔϟ�ϑذكر النصیون άѧΣ�ϥϮѧϜϟ�ϚѧϟΫϭ�ΔѧϴΑϭέϭϷ�ΔѧϳΪϨϬϟ�ΕΎѧϐϠϟ�ϲѧϓ�ϞϴϠϗ�Ϟόϔϟ�ϑ άΣ�ϥ

�Ϟѧόϔϟ�ϑ).....137(فیھا أسیر في نمط الجملة من حذف الفعل  άѧΣ�ϰѧϠϋ�Ϯѧμ ϧ�ΪѧϘϓ�ΔѧϴΑήόϟ�˯ΎϤϠϋ�Ύϣ

�ΎϫϮϤѧδϘϓ�ˬ�ΔѧϴϠϘόϟϭ�ΔϴϗΎϴδϟϭ�ΔϳϮΤϨϟ�ϦήϘϟ�ϰϠϋ�ΩΎϤΘϋ·�ΔϴϋΎϤγ�ϯ ήΧϭ�ΔϴγΎϴϗ�ΓΪϋ�ϊ ο Ϯϣ�ϲϓ

:إلى قسمین 

.121، ص 1996، 1ـ إبن ھشام األنصاري ، شرح قطر الندى ویل الصدى ، تحقیق أمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ط 133

.92رة النساء ، اآلیة ـ سو134

.24-23ـ سورة القصص اآلیة 135

.42ـ نادیة رمضان النجار ، علم لغة النص واألسلوب ، المرجع السابق ، ص 136

.343روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب واإلجراء ، مرجع سابق ، ص ینظر، ـ137
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:فیكون جملة ، ومن ذلك قول العرب :ـ حذف الفعل مع الفاعل أ

.المرء مقتول بما قتل بھ إن سیفا فسیف وإن خنجرا فخنجر ( (

�ΎϬϤѧγέϭ�ϥΎѧϛ�ϦѧϜΗ�Ϣѧϟ�ϥ·�ΎѧϨϬϓ�ˬ�Ύϔϴѧγ�ϪѧΑ�ϞΘϘϳ�ϱάϟΎϓ�Ύϔϴγ�ϪΑ�ϞΘϗ�ϱάϟ�ϥΎϛ�ϥ·�Ϊμ Ϙϳ�ΎϨϫ�ϱ

(مستقلة ، فإنھا تعتد إعتداد الجملة  .138(

:عل دون الفاعل ب ـ حذف الف

�ϰϟΎѧόΗ�ϪϟϮϗ�ϪϨϣϭ�ˬ�ρήθϟ�ϑ ϭήΣ�ϊϣ�ϚϟΫ�ήΜϜϳϭ�ˬ�ΎϤϬϨϴΑ�Ϟμ ϔϟ�ΪϨϋ�ϚϟΫϭ" :�̈́ήѧϣ�ϥ·"

)139.(

�Ϟѧѧόϔϟ�ΎѧѧϨϫ�ϑ ϭάѧѧΤϤϟ�ήѧѧμ ϨόϟΎϓ"ϚѧѧϠϫ"ϲѧѧϠϜϟ�ΔѧѧϴϨΒϟ�ϥϮѧѧϜΘϓ�ϥ·�ΪѧѧόΑ):�ϚѧѧϠϫ�̈́ήѧѧϣ�ϚѧѧϠϫ�ϥ·

)(140(

:الحذف الجملي :3–1–2

.الجملة التامة التي تفید معنى مستقال ، وال تكون جزءا من كالم أخرالمراد بالجملة ،

�ΎѧϣϮϠόϣ�ΎϬόѧο Ϯϣ�ϥϮѧϜϳ�ϦϴѧΣ�κ Ϙϟϭ�ϲϜΤϟ�ϡΎϘϣ�ΎϤϴγ�ϻϭ�ϕΎϴδϟ�Ϧϣ�ΔϠϣΎϛ�ΔϠϤΠϟ�ϑ άΤΗϭ

�ϲѧϓ�ΎϬϓάѧΣ�ήѧΜϜϳ�ϲѧΘϟ�ϞѧϤΠϟ�Ϧϣϭ�ϚϟΫ�ήϴϏ�ϭ�έΎμ ΘΧ·�ϭ�ί ΎΠϳ·�Ύϣ·�ν ήϏϷ�ϚϟΫϭ�ˬ�ϕΎϴδϟ�Ϧϣ

).141(وجملة القسم النص القرآني جملة الشرط 

:أ ـ حذف جملة الشرط 

تحذف جملة الشرط د ون أن یسبقھا أو یكتنفھا جملة تدل على المحذوف ، وإنما یعلم 

((سیاق اللفظ ، ومنھ قولھ تعالى المحذوف بالقرینة العقلیة ، وبما یلي من  َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى :

َب بِآیَاِت َربِّنَا وَ النَّاِر فَقَالُوا یَا لَْیتَنَا نُ  فالمحذوف ھنا ھو )142())نَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َردُّ َوال نَُكذِّ

.لو ترى لرأیت أمرا شنیعا (جواب الشرط والتقدیر  (

.371، ص صائص ، المرجع السابقـ ینظر إبن جني ، الخ138

.176ـ سورة النساء اآلیة 139

.382ـ إبن جني ، الخصائص المرجع السابق ، ص 140

.واألسلوب ، المرجع السابق ، ص ـ نادیة رمضان النجار ، علم لغة النص 141

.27ـ سورة األنعام ، اآلیة 142
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�ϡϼѧϜϟ�ϢϴϘΘѧδϳ�ϲѧϛ�ρήѧθϟ�ΔѧϴϨΑ�ϝΎѧϤϛ·�Ϧѧϣ�ΪѧΑ�ϼѧϓ�ˬ�ϝΎѧϘϤϟ�ϕΎϴѧγ�Ϯϫ�ϑ άΤϟ�ϰϠϋ�ϝΩ�ϱάϟϭ

�ϻ�ϑواعتمدویتم معناه ،  ϭάѧΤϤϟ�άѧϫ�ϞѧΜϤϓ�ϑ άѧΤϟΎΑ�ΔϘΒѧδϤϟ�ϲѧϘϠΘϤϟ�Δѧϓήόϣ�ϰѧϠϋ�ϑ άѧΤϟ�άѧϫ�ϲѧϓ

(إلیھ الملتقى لفھم النص واحتاجیذكر في الكالم إال إذا كان غریبا عن المتلقي  .143(

:ب ـ حذف جواب القسم 

.كثرة اإلستعمال طول الكالم:لقد علل البالغیون الحذف الواقع في أسلوب القسم بأمرین 

ϛϭ�ϢϴѧψόΗ�ϢѧδϘϟ�Ϧѧϣ�ν ήѧϐϟ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�ϢϳήѧϜϟ�ϥήѧϘϟ�ϲѧϓ�ϢѧδϘϟ�ΔѧϠϤΟ�ϑ άѧΣ�Ϧѧϣ�Ωέϭ�Ύѧϣ�ήΜ

�ϚѧϟΫϭ�ˬ�ΔѧϴϟΎΗ�ΔѧϠϤΟ�ΪϴϛϮΗ�ΓΩέ·�ϥϭΩ�Ϫϴϓ�ΓήΒϋϭ�ΔϟϻΩ�ϊ ο Ϯϣ�ϰϟ·�ϪϴΒϨΘϟ�ϭ�ˬ�ϪϤϳήϜΗ�ϭ�ˬ�ϪΑ�ϢδϘϤϟ

�ϝϮϘΘϗ�ͿΎΑ�ΎϨϧΎϤϳ·�ΪϛΆϧ�ϥ ϛ́: وهللا الذي ال إلھ ھو فالق الحب والنوى) .144(

ْفِع َواْلَوْتِر )٢(َولَیَاٍل َعْشٍر )١(َواْلفَْجِر ((قولھ تعالى ومنھ أیضا  ).145()))٣(َوالشَّ

�Δѧϳϵ�ϲѧϓ�˯ΎѧΟ�Ύϣ�ϞϴϟΪΑ))�Ϟѧόϓ�ϒѧϴϛ�ήѧΗ�Ϣѧϟ"ھؤالء ألعذبن " فالجواب ھنا محذوف تقدیره 

.))ربك بعاد 

:حذف أكثر من جملة :1-4–2

Ϸ�ΩΪόΗ�ΪϨϋ�ϚϟΫϭ�ˬ�ΔϠϤΟ�Ϧϣ�ήΜϛ�ϑ άΣ�ήΜϜϳ�Ϊϗ�ˬ�ϡΎϬϔΘѧγϹ·�ϊ ѧϣ�ρήѧθϟ�ϝϮΧΪϛ�ˬ�ν ήϏ

:فتتعرض للحذف إحدى جملتي الشرط أو كلتاھما معا ، ومنھ قول الشاعر 

بغسل جلیدي وینسیني الحزن لیت لي بعال یمن : قالت سلمى   

)146(وإن :یا سلمى وإن كان فقیرا معدما ؟ قالت :قالت بنات العم 

"جملة ، فالتركیب فھذا النص قد حذفت منھ أكثر من  �ϡΎϬϔΘѧγ·�ΓΰϤϫ�ϪϠΒϗ�έΪϘϳ"وإن كان :

�ρήѧθϟ�ΎѧΘϠϤΟ�ΖϓάѧΣ�ΎѧϤϛ"أو إن كان فقیرا معدما رضیت بھ ؟ "وجوابھ محذوف ، فیكون المراد 

(إن "والجواب بعد  .، بداللة ما سبق ذكره في الشرط األول )147"

وإیجازا ، ویكتفي اختصارالك ـ ونجد أیضا یكثر حذف أكثر من جملة في القصص القرآني ، وذ

((المحذوف مثال ذلك قولھ تعالى بداللة القرائن العقلیة والحالیة واللفظیة على الَِّذیَن تَتََوفَّاھُُم :

.165دالئل اإلعجاز ، المرجع السابق ، ص :ـ ینظر 143

.44ـ نادیة رمضان النجار ، علم لغة النص واألسلوب ، المرجع السابق ، ص 144

.04ـ سورة الفجر ، اآلیة 145

.747، المرجع السابق ، ص 2ـ إبن ھشام ، مغني اللبیب ، ج 146

.259ص )المرجع السابق (ـ طاھر سلیمان حمودة ، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي 147
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َ َعلِیٌم بَِما كُ  لََم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسوٍء بَلَى إِنَّ هللاَّ ْنتُْم تَْعَملُوَن اْلَمالئَِكةُ َظالِِمي أَْنفُِسِھْم فَأَْلقَُوا السَّ

).148())َمْثَوى اْلُمتََكبِِّریَن فَاْدُخلُوا أَْبَواَب َجھَنََّم َخالِِدیَن فِیھَا فَلَبِْئسَ )٢٨(

�ϰϟΎѧόΗ�ϪѧϟϮϗ�ΪόΑ�ΎϨϫ)) :�ϥϮѧόΟήϳ�ΫΎѧϣ�ήψϧΎѧϓ((�ήϳΪѧϘΘϟϭ�ΔѧϠϤΟ�Ϧѧϣ�ήѧΜϛ�ΖϓάѧΣ:�ΕάѧΧ́ϓ

.الكتاب، فألقاه إلیھم قرأتھ ، وقرأتھ ، وقالت  "

Ϥϣ�π ΘϳϕΎѧδΗ·�ϲѧϓ�Ϧϴόϣ�έϭΪΑ�ϡϮϘϳ�ϑ άΤϟ�ϥ�ϖΒγ�Ύ�ΎѧϔϠΘΨϣ�έϭΪѧϟ�άѧϫ�ϥΎѧϛ�ϥ·ϭ�ˬ�κ Ϩѧϟ

�Ϯѧϫ�ΎѧϤϬϨϋ�ΎѧϔϠΘΨϣ�ϑ άѧΤϟ�ϞѧόΠϳ�ϱάѧϟ�ί έΎѧΒϟ�ήѧϬψϤϟ�ϥϭ�ˬ�ΔϟΎΣϹΎΑ�ϕΎδΗϹ�Ϧϋ�ϒϴϜϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ

.عدم وجود أثر عن المحذوف فیما یلحق من النص 

:substitution:ـ اإلستبدال 3

Ω�ϢΘΗ�ΔϴϠϤϋ�ϝΪΒΘγϹ�ϥϮϴѧμ Ϩϟ�Ϫѧϓήόϳ�Ϋ·�ˬ�ϲμ Ϩϟ�ϕΎδΗϹ�ήλ ΎϨϋ�Ϣϫ�Ϧϣ�Ϯϫϭ�κ Ϩϟ�ϞΧ

(ھو إحالل عنصر لغوي مكان عنصر لغوي أخر داخل النص "بقولھم  "149.(

�Δѧϗϼϋ�ϪϧϮϛ�ϲϓ�ΎϬϨϋ�ϒϠΘΨϳ�Ϫϧ�ϻ·�ˬΔϟΎΣϹ�ϥاتساقویعد اإلستبدال عالقة  ή�ϚϟΫ�ϲϓ�Ϫϧ́η

�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧϘΗ�ΔѧѧϳϮϨόϣ�Δѧѧϗϼϋ�ΔѧѧϟΎΣϹ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ˬ�ΕέΎѧѧΒϋϭ�ΕΎѧѧϤϠϛ�ϦϴѧѧΑ�ϲѧѧϤΠόϤϟ�ϱϮѧѧΤϨϟ�ϯ ϮΘѧѧδϤϟ�ϲѧѧϓ�ϢΘѧѧΗ

�ϲѧѧѧϓ�ΪѧѧѧϤΘόΗ�ΔϴѧѧѧγΎγ�ΔϠϴѧѧѧγϭ�ϝΪΒΘѧѧѧγϹ�ήѧѧѧΒΘόϳϭ�ϲϟϻΪѧѧѧϟ�ϯ ϮΘѧѧѧδϤϟϕΎѧѧѧδΗ�ϰѧѧѧϠϋ�ϞѧѧѧϴΤΗ�ΎѧѧѧϬϧϷ�κ Ϩѧѧѧϟ

.ھ قبلیة ، أي وجود عالقة بین عنصر متأخر وعنصر متقدموتكون معظم حاالت)150(اإلستمراریة، 

�ϲѧϫϭ�κ Ϩѧϟ�ϚΒѧγ�ϲѧϓ�ϝΪΒΘѧγϹ�ΔϤϫΎѧδϣ�ΪѧϛΆΗ�ΔѧϘϴϘΣ�ϙΎѧϨϫ�ˬ�ϚϟΫ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ�˰ΔϟΎΤΘѧγ�Ύѧϣ�ϢѧϬϓ

�ˬ�ϪϴϨόϳ�ϯ Ϊѧϟ�ϰϤѧδϳ�Ύѧϣ�ϦϤϜϳ�ΩϮόϟ�άϫ�ϲϓϭ�ˬ�ΎϴϠΒϗ�ϪΑ�ΔϘϠόΘϣ�ϲϫ�Ύϣ�ϰϟ·�ΩϮόϟΎΑ�ϻ·�ΔϟΪΒΘδϣ�ήλ ΎϨόϛ

إلستبدال الذي ینبغي البحث عن اإلسم أو الفعل أو القول الذي یمأل ھذه معنى ا"ھالیداي ورقیة "

�ΪѧΟϮΗ�ϲϟΪΒΘѧγϹ�ήѧμ Ϩόϟ�Ϟϳϭ́Η�Ϧϣ�ΉέΎϘϟ�ϦϜϤΗ�ϲΘϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϥ�ϱ�ˬ�ϖΑΎδϟ�κ Ϩϟ�ϲϓ�ΓήϐΜϟ

(في مكان أخر من النص  .151(

:ومن ھنا یقسم علماء اللغة النصیوناإلستبدال إلى ثالثة أقسام 

  .  29 -28ة ـ سورة النحل ، اآلی148

.61، ص 2003، 1سعید حسن بحیري ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، القاھرة، ط:ورزنیاك ، مدخل إلى علم النص ، مشكالت بناء النص ، ترجمة ـ زتیسالفوا149

www.elbassairـ اللسانیات النصیة ضمن موقع 150 . com 05ص.

.111نادیة رمضان النجار ، علم لغة النص واألسلوب ، المرجع السابق ، ص ینظر، ـ 151



الشعري بین السالمة النحویة وتفكك اللغة النسق:الفصل األول 

67

nominal:اإلستبدال اإلسمي :1–3 s:

onesأخر وأخرى :وھو أن یحل اإلسم محل أخر مؤدیا وظیفتھ التركیبیة ومنھا  – one

((كقولھ تعالى same)152(ونفس  َوإِْن ِخْفتُْم أَال تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن :

لَِك أَْدنَى أَال َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أَال تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ذَ النَِّساِء َمْثنَى َوثُالَث 

)153())تَُعولُوا

.إمرأة (یبدوا أن كلمة واحدة في اآلیة تم إستبدالھا بكلمة  (

verbal:اإلستبدال الفعلي :2–3 . s:

(یفعل (الفعل استخدامیمثلھ غالبا  ((نحو قولھ تعالى )154) یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا :

ِة َوقَْد َكفَُروا بَِما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ یُْخِرجُ  ُكْم أَْولِیَاَء تُْلقُوَن إِلَْیِھْم بِاْلَمَودَّ ي َوَعُدوَّ ُسوَل َوإِیَّاُكْم َعُدوِّ وَن الرَّ

�˶Α�ϮϨ˵˶ϣ˸Ά˵Η�˸ϥ˴�˶Γ͉Ω˴ϮϤ˴˸ϟΎ˶Α�˸Ϣ˶Ϭ˸ϴ˴ϟ˶·�˴ϥϭή͊δ˶Η˵�ϲ Η˶Ύ˴ο ή˸ϣ˴�˯˴Ύ˴ϐ˶Θ˸Α˴ϭ�ϲ Ϡ˶ϴ˶Β˴γ�ϲ ϓ˶�˱ΩΎ˴Ϭ˶Ο�˸Ϣ˵Θ˸Οή˴Χ˴�˸Ϣ˵Θ˸Ϩ˵ϛ�˸ϥ·˶�˸Ϣ˵Ϝ͋Α˴έ�͉˶ͿΎ َوأَنَا

بِیِل أَْعلَُم بَِما أَْخفَْیتُْم َوَما أَْعلَْنتُْم َوَمْن یَْفَعْلھُ ِمْنُكْم فَقَ  ).155())ْد َضلَّ َسَواَء السَّ

.مكان الفعل تتخذوا )یفعل (الفعل دلاستبفقد   

clausal:اإلستبدال القولي :3–3 . s:

�ϝΪΒΘѧδϤϟ�ήѧμ Ϩόϟ�ϦϤѧπ Θϳ�ϥ�ρήθΑ�κ Ϩϟ�ϞΧΩ�ΓέΎΒϋ�ϞΤϣ�ϱϮϐϟ�ήμ Ϩϋ�ϝϼΣ·�ϢΘϳ�Ϫϴϓϭ

�ϪѧΘΒτΧ�ϲѧϓ�˰�ϢϠѧγϭ�ϪѧϴϠϋ�ௌ�ϰϠѧλ �˰�ϪѧϟϮϗ�ϪѧϨϣϭ�ϪѧΘϔϴυϭ�ΔѧϳΏΗ�ϊ ѧϣ�ΎϬϨϣ�ϝΪΒΘδϤϟ�ΓέΎΒόϟ�ϯ ϮΘΤϣ�ϪΑ

�ΪѧΠϳ�Ϣѧϟ�Ϧѧϣϭ�ˬ�ϞѧόϔϴϠϓ�ΓήѧϤΗ�Ϧѧϣ�ϖѧθΑ�Ϯѧϟϭ�ˬ�έΎѧϨϟ�Ϧѧϣ�ϪϬΟϭ�ϲϘϳ�ϥاستطاعفمن "ینة األولى بالمد

�Ϟѧλ( فالعنصر "  فبكلمة طیبة  Ϸ�ϥ ѧ́ϛϭ�ϪѧϴϠϋ�ΔѧϣΪϘΘϤϟ�ΔѧϠϤΠϟ�ϞѧΤϣ�ϞΣ�ϞόϔϴϠϓ)�Ϧѧϣ�ϪѧϬΟϭ�ϖѧϴϠϓ

�ΔѧΒϴρ�ΔѧϤϠϜΒϓ�ΪѧΠϳ�Ϣѧϟ�Ϧѧϣ(�ΔѧΒϴτ(�ΎϫΪѧόΑ�ΔѧόϗϮϟ�ΔϠϤΠϟ�Ϊϛϭ)النار ولو بشق تمرة  ϟ�ΔѧϤϠϜϟ�ϥϷ�ˬ

)156. (قة صد

.20ـ ینظر محمد خطابي ، لسانیات النص ، المرجع السابق ،ص 152

.03ـ سورة النساء اآلیة 153

لقدمیة للشیخ مصطفى العدوي، كلیة األداب جامعة الحاج لخضر باتنة ، شھادة وإنسجام الحدیث القدسي ، دراسة تطبیقیة في صحیح األحادیث اـ محمد عرباوي ، دور الروابط في إتساق154

.48م ، ص 2011ماجستیر ، 

.1ـ سورة الممتحنة االیة 155

.112نادیة رمضان النجار ، المرجع السابق ، ص ـ ینظر156
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:بالحذف عالقة اإلستبدال

�ϦѧϜϟϭ�Ϟѧμ ϓ�Ϧϣ�ϢϬϨϣϭ�ˬ�ΎϤϬϨϴΑ�ϊ ϤΟ�Ϧϣ�ϦϴΜΣΎΒϟ�ϦϤϓ�ˬ�ϑ άΤϟϭ�ϝΪΒΘγϹ�ϦϴΑ�ϞΧΪΗ�ϙΎϨϫ

ϝΪΒΘѧγϹ�ήѧμ Ϩϋ�ϥ�Ϯѧϫ�ΎѧϫΰϴϤϳ�ϱάѧϟ�ί έΎѧΒϟ�ήϬψϤϟ�έϮѧπ Σ�Δѧϗϼϋ�˰�Δϳήѧμ Ϩϋ�ΩϮѧΟϮΑ��˰�ϞϜѧθϳ

�ϝΪѧΒϤϟ�έϮѧπ Σ�ϱ�ΪѧΣϭ�ϥ�ϲѧϓ�ΏΎѧϴϏϭ�έϮѧπ Σ�Δϗϼϋ�˰�Ϫϳήμ Ϩϋ�ΪΣ�˯ΎϐϟΈΑ�˰�ϑ άΤϟ�ϞϜθϳ�ΎϤϨϴΑ

�ϝΪѧѧΒϤϟ�ΏΎѧѧϴϏϭ�ϪѧѧϨϣ)157(�ϚΒѧѧδϟ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧΘϴϤϫ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϠϘϳ�ϻ�ϝΪΒΘѧѧγϹ�ϥ�ϻ·�ϑ ϼѧѧΨϟ�ϢѧѧϏέ�ϪѧѧϴϠϋϭ�ˬ

ϮѧϘϳ�Ϋ·�ˬ�κ Ϩѧϟ�ϞѧΧΩ�ϱϮѧΤϨϟ�ϚΒѧδϟ�ΔѧϴϠϤϋ�ϢϋΪѧϳ�Ϫѧϧ�ΚѧϴΣ�ϲμ Ϩϟ�έϭΪѧϟΎΑ�ϪѧΑ�ϝΪΒΘѧδϤϟ�ήѧμ Ϩόϟ�ϡ

�κ ϨѧϠϟ�ϱϮѧϐϠϟ�˯ΎѧϨΒϟ�ϕΎϴѧγ�ϲѧϓ�έϭΩϷ�ϲѧϓ�ΔϳέήϤΘѧγϹ�ϩάѧϫϭ�ˬ�ϪϨϣ�ϝΪΒΘδϤϟ�ήμ Ϩόϟ�ϪϳΩΆϳ�ϱάϟ

).158(تمنحھ قوة السبك 

:junction)العطف (ـ الربط 4

:أ ـ لغة 

(العین والطاء والفاء أصل واحد صحیح یدل على إنثناء وعیاج "قال إبن فارس  "159.(

�έϮѧѧψϨϤϨΑ·�ϝΎѧϗϭ) :�ϩήѧѧϜϳ�ΎѧϤΑ�ϪѧѧϴϠϋ�ϊ ѧΟέ�Ύѧѧϔτ ϋ�ϒѧτ όϳ�ϪѧѧϴϠϋ�ϒѧτ ϋ( ....�ϰѧѧϟ·�ϥϼѧϓ�ϒѧѧτ ϋ�ϝΎѧϘϳϭ

(نحوه وانعطف ناحیة كذا یعطف عطفا إذا مال إلیھ  .160(

�ϲѧϨΜϟ�ϝϮѧΣ�ϲϟϻΪѧϟ�ϪѧϟΎΠϣ�ϲѧϓ�έϭΪϳ�Ϫϧ�ϒτ όϟ�Ϡτ μ Ϥϟ�ϦϴϳϮϐϠϟ�ϦϴϣϮϬϔϤϟ�Ϧϣ�κ ϠΨΘδϧ

.والمیل والرجوع 

:ب ـ إصطالحا 

�ˬϯ ήѧΧϷ�ϞΎѧγϮϟ�Ϧѧϋ�ϒѧϠΘΨϳ�ϮѧϬϓ�ˬ�ΔѧϳϮΤϨϟ�ϕΎѧδΗϹ�ϞΎγϭ�Ϧϣ�ΔόΑέ�ΔϠϴγϭ�ϒτ όϟ�Ϊόϳ

�ϥ ѧ́η�Ϯѧϫ�ΎѧϤϛ�ˬ�ϖΤϠϴѧγ�Ύѧϣ�ϭ�ϡΪѧϘΗ�ΎѧϤϴϓ�ν ήѧΘϔϤϟ�Ϧѧϋ�ΚѧΤΒϟ�ϮѧΤϧ�ΔѧϬΟϮϣ�ΓέΎη·�ϦϤπ Θϳ�ϻ�ϪϧϮϛ

�ϞϜѧѧθΑ�ϖѧѧΣϼϟ�ϊ ѧѧϣ�ϖΑΎѧѧδϟ�ΎѧѧϬΑ�ςΑήѧѧΘΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϘϳήτ Ϡϟ�ΪѧѧϳΪΤΗ�Ϯѧѧϫ�ϞѧѧΑ�ˬ�ϝΪΒΘѧѧγϹϭ�ϑ άѧѧΤϟϭ�ΔѧѧϟΎΣϹ

�ΔϜѧγΎϤΘϣ�ΓΪѧΣϮϛ�ϙέΪΗ�ϲϜϟϭ�ΎϴτΧ�ΔΒϗΎόΘϣ�ΔϴϠϤΟ�ΔϴϟΎΘΘϣ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�κمع).161(منظم Ϩϟ�ϥ�άϫ�ϰϨ

.تحتاج إلى عناصر متنوعة تصل بین أجزاء النص 

.340ـ دي بوجراند ، النص والخطاب واألجراء ، المرجع السابق ، ص 157

.113رمضان النجار ، علم لغة النص واألسلوب ، ص نادیة ـینظر 158

.351/ص)م1979ھـ ـ 1399(تحقیق عبد السالم ھارون دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت،4ارس ، مقاییس اللغة ،جـ أبو الحسین أحمد بن ف159

.299،ص9ج) عطف ( بن منظور ، لسان العرب ، مادة ـ ا160

.23، المرجع السابق ، ص محمد خطابي ـ ینظر، 161
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�ˬ�ϲѧѧμ Ϩϟ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ϖѧѧϴϘΤΗ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϴΒϛ�ϞϜѧѧθΑ�ϢϫΎѧѧδϳ�ϪѧѧϧΈϓ�ςΑήѧѧϟ�ΕϭΩ�ΪѧѧΣ�ϒѧѧτ όϟ�έΎѧѧΒΘϋΈΑϭ

�ϥήѧϘϟ�ΕΎѧϳ�Ϧϣ�Δϳ�ΪΠϧ�ΩΎϜϧ�ϻ�Ϋ·�ϲϧήϘϟ�κ Ϩϟ�ϲϓ�Δλ ΎΧϭ�ΎѧϬϴϓ�ϩΩΪѧόΗ�Ϧѧϣϭ�ˬ�ϪѧϨϣ�ϮѧϠΨΗ�ϢϳήѧϜϟ

.عدة مرات 

�Ύѧμ ϧ�ήϘϧ�ΎϣΪϨόϓ�κ Ϩϟ�ϞϤΟ�ϦϴΑ�ΕΎϗϼόϟ�Ί θϨΗ�ϲΘϟϭ�ΓήΜϜΑ�ΓήθΘϨϤϟ�ϞΎγϮϟ�Ϧϣ�ϒτ όϟΎϓ

(من النصوص ، نالحظ أن جل الجمل والفقرات تلتحم بسابقتھا بحرف من حروف العطف  .162(

�ϲѧϓ�ΔѧϐϠϟ�Ϟѧϫ�Ϧѧϣ�˯Ϯѧγ�ΔѧγέΪϟ�Ϧѧϣ�ήѧϓϭ�ΎΒϴμھذا األخیر بإھتمام فقد حظي   ϧ�ϝΎϧϭ�ήϴΒϛ

�ϩϮѧѧϟϭ�Ϧϳάѧѧϟ�κ Ϩѧѧϟ�˯ΎѧѧϤϠϋ�ΪѧѧΠϧ�ϦϴΛΪѧѧΤϤϟ�Ϧѧѧϣϭ�ˬ�ϲϟΎѧѧΤϟ�ΖѧѧϗϮϟ�ϲѧѧϓ�ϦϴѧѧγέΪϟ�ΪѧѧϨϋ�ϰѧѧΘΣ�ϭ�ϢϳΪѧѧϘϟ

�ΎѧϤϬΑΎΘϛ�ϲϓcohesion"بالغا خاصة عند ھالیداي ورقیة حسن اھتماما in english�ϦϤѧπ Η�ϱάѧϟ

(التي تحقق اإلتساق النصي في طیاتھ ورود العطف ضمن األدوات  .163(

�ϢϫΎѧδΗ�ˬϯ"أحمد عفیفي "أما  ήѧΧ�ΕϭΩ�ΐ ѧϧΎΟ�ϰѧϟ·�ς Αήѧϟ�ϞΎѧγϭ�ΪѧΣ�ϒѧτ όϟ�ϞόΟ�ΪϘϓ

�Ύѧϴϔϴυϭ�ΎϜγΎϤΗ�ϪϧϮϜϟ�ϚϟΫϭ�ˬ�ΪϳΪΤΗ�ΕϭΩϷ�ΐاتساقفي  όλ �ϩΪϋ�ϱάϟ�ˬ�ςΑήϟ�ϖϳήρ�Ϧϋ�κ Ϩϟ

(بدرجة كبیرة  .164(

ήѧѧϟ�ΓέϮѧѧμ ϟ�ΎѧѧϘϴϗΩ�έϮѧѧμ Η�κ Ϩѧѧϟ�˯ΎѧѧϤϠϋ�Ϯѧѧτ ϋ�Ϊѧѧϗϭ�Δϴѧѧλ ΎΧ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ϮѧѧϠόΠϓ�ˬ�ϲѧѧμ Ϩϟ�ςΑ

�ˬϯ ήѧΧϷ�ϞѧϤΠϟ�Ϧѧϣ�ϢѧϬϔϳ�ΎѧϤΑ�ΎѧϬΘϗϼϋ�ϲѧϓ�κ ϨѧϠϟ�ΔϧϮϜϣ�ΔϠϤΟ�Ϟϛ�ϢϬϓ�ϰϠϋ�ΪϤΘόΗ�ˬ�ΏΎτΨϠϟ�ΔϴϟϻΩ

�ϲѧѧϓ�ϞѧѧΜϤΘϳ�Ύѧѧϣϭ�ˬ�κ ϨѧѧϠϟ�ϲΤτ ѧѧδϟ�ϯ ϮΘѧѧδϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ςΑήѧѧΘϟ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ΪѧѧϤΘόϳ�ϲѧѧΘϟ�ϞѧѧϣϮόϟ�ϥϮΣήѧѧθϳϭ

Ϲ�˯ΎϤѧγ�Ϛϟάѧϛϭ�Ϟѧμ ϔϟϭ�Ϟѧλ Ϯϟϭ�ϒѧτ όϟ�ΕΎѧϣϼϋ�ϞѧΜϣ�ΔϳϮϐϟ�ΕήηΆϣ�ϒѧϳήόΘϟ�ΕϭΩϭ�ΓέΎѧη

�ί ήѧΑ·�ΔѧϔϴυϮΑ�ϡϮѧϘΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧτΑήϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�Ϧѧϣ�ϚѧϟΫ�ήѧϴϏϭ�ϥΎѧϜϤϟϭ�ϥΎѧϣΰϟϭ�ΔϟϮλ ϮϤϟ�˯ΎϤγϷϭ

(العالقات السببیة بین العناصر المكونة للنص في مستواه الخطي  .165(

.202، عمان األردن ص 2006، 3جھاد حمدان ، د موسى عمایرة ، محمد العناني ، مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل للنشر ط :ـ ینظر ، شحدة فارغ ، د 162

.257، المرجع السابق ، ص 1ـ، إبراھیم الفقي ، ج 163

.128ـ ینظر أحمد عفیفي نحو النص ، ص 164

.123ـ سعید حسن بحیري ، علم لغة النص المفاھیم واإلتجاھات ، ص 165
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ϝΰѧΘΧϹ�ΐ ѧϧΎΟ�ϰѧϟ·�ς Αήѧϟ�ϲѧϓ�ϞѧΜϤΘΘϓ�ϒѧτ όϟ�ΎѧϬϳΩΆϳ�ϲΘϟ�ϒΎυϮϟ�Ϧϋ�Ύϣ�ˬέΎѧμ ΘΧϹϭ

ϫϭ�ΩΪѧΤΘΗ�ΔѧϨϴόϣ�ΔѧϟϻΩ�ΎѧϬϨϣ�ϞѧϜϓ�ΕϭΩϷ�ϲϗΎΑ�κ Ψϳ�ΎϤϴϓ�Ύϣ�ˬ�ΕϭΩϷ�ϩάϫ�ϒΎυϭ�Ϣϫ�ϥϼΜϤϳ�ΎϤ

(من التراكیب التي ترد فیھا  .166(

�ˬ�ϑ ϭήѧΤϟ�ϩάѧϫ�Ϫѧϴϓ�ΩήѧΗ�ϲѧΘϟ�ϕΎϴδϟ�ϖϳήρ�Ϧϋ�ΎϬΘϟϻΩ�ΐ δΘϜΗ�ϒτ όϟ�ϑ ϭήΣ�ϥϷ�ήψϧϭ

:ه العالقات إلى أربعة أنماط كان طبیعیا أن توجد عالقة بین المتعاطفین ، وقد صنف العلماء ھذ

:additive:الربط اإلضافي  :1–4

�ϥΎѧѧΗΩϷ�ϪѧѧϠΜϤϳϭ�ϒѧѧτ όϟ�ϑ ήѧѧΣ�Δτ ѧѧγϮΑ�ςΑήѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϨϟ�άѧѧϫ�ϢΘѧѧϳ) و ، أو(�Ϧѧѧϋ�ϼѧѧπ ϓ

�ϲϟϻΪѧϟ�ϞѧΛΎϤΘϟ�Δϴѧλ ΎΧ�ΎѧϬϟ�ϲѧΘϟ�ˬ�ςΑήѧΘϟ�Ϧѧϣ�ωϮѧϨϟ�άѧϫ�ϦϤѧο �ϊ ϘΗ�ΕϭΩϷ�Ϧϣ�ϯ ήΧ�ΔϋϮϤΠϣ

�ϮѧѧΤϧ�ϞѧѧϤΟ�ς ѧѧΑέ�Ϧѧѧϋ�ΞΗΎѧѧϨϟ:)�ΎѧѧϤϠΜϣ(�ϞѧѧΜϣ�ˬ�ΕϭΏѧѧΑ�ϢΘѧѧΗϭ�ϞѧѧϴΜϤΘϟ�Δϴѧѧλ ΎΧ�ϭ)�ϮѧѧΤϧ(�Δϴѧѧλ ΎΧ�ϭ

�ϞѧѧΜϣ�ˬ�ΕέΎѧѧΒόΑ�ϢΘѧѧΗϭ�Υήѧѧθϟ)�ϲѧѧϨϋ( أو ،)�ήѧѧΧ�ήѧѧϴΒόΘΑ) (167(�ϰѧѧϨόϣ�ϒϴѧѧπ Η�ςΑϭήѧѧϟ�ϩάѧѧϫϭ�ˬ

.الربط الجمعي )(168(التالي إلى السابق ، حیث أطلق علیھا تمام حسان  (

:odversative:الربط العكسي :2–4

ن الجملة التابعة مخالفة للمتقدمة ، ھذا یعني أنھ یتم بمجموعة من األدوات التي تجعل ویفید أ

�ϦѧϜϟ(من العبارة الالحقة في النص على عكس ما كان یتوقعھ المتلقي ، وأھم ھذه األدوات األداتین 

�ϚѧѧϟΫ�ϊ ѧѧϣ�ѧѧ˰(�ϥΎѧѧϔϟΆϤϟ�ϥ�ϻ·�ˬ"�Δѧѧϴϗέ�ϦѧѧδΣϭ�ϱΪѧѧϴϟΎϫ"ѧѧΘϟ�Ϧѧѧϋ�ήѧѧΒόΗ�ϲѧѧΘϟ�ΓΩϷ�ϥ�Ύѧѧϳήϳ�ς Αή

)yet ) . (169حتى ( العكسي ھي 

casual:الربط السببي :3–4 j:

�ϪѧϨϋ�ήѧΒόϳϭ�ήѧΜϛ�ϭ�ϦϴΘϠϤΟ�ϦϴΑ�ΔϴϘτ ϨϤϟ�Δϗϼόϟ�ϙέΩ·ϭ�ήψϨϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϲΒδϟ�ςΑήϟ�ϢΘϳϭ

�άѧϫ�ϞΟ�Ϧϣ�ˬ�Ϋ·�ˬ�ΐ: بعناصر مثل  Βδϟ�άϬϟ�ˬ�ϲϟΎΘϟΎΑ....�ΐ ΒѧδϟΎϛ�Δѧλ ΎΨϟ�ΕΎѧϗϼόϟ�Ϧѧϋ�ϼѧπ ϓ

ϭ�ΐ....ط والنتیجة والشر Βѧδϟ�ϲѧϫ�ΔѧϣΎϋ�ΔѧϗϼόΑ�ΔѧϘϴΛϭ�Δѧϗϼϋ�ΕΫ�ΔѧϴϘτ Ϩϣ�ΕΎѧϗϼϋ�ϲϫϭ�ΔѧΠϴΘϨϟ.

)170(

.159–158م ، ص ص 2003محمد حماسة عبد اللطیف ، بناء الجملة العربیة، القراءة ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، ـ ینظر،166

.51وإنسجام الحدیث القدسي ، المرجع السابق ، ص دور الروابط في إتساق:محمد عرباويینظر،  ـ167

.35، النص والخطاب واألجراء ، ص ـ دي بوغراند168

.23ـ ینظر ، محمد خطابي لسانیات النص 169

.53ـ ینظر ، محمد عرباوي المرجع السابق ، ص 170
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:الربط الزمني :4–4

�ϦѧϜϤϳ�κ Ϩϟ�ϞϤΠϓ�ˬ�ήΜϛ΄ϓ�ϦϴΘϠϤΟ�ϦϴΑ�ςΑήΘϟ�Δϗϼϋ�ϥϮϜϳ�ϱάϟ�ϲϨϣΰϟ�ϞδϠδΘϟ�ϰϠϋ�ϡϮϘϳ

�ΎѧϬϟ�ϦϤѧπ ϳ�ϲѧϨϣί �ϞѧδϠδΗ�ϦϤο �ϯ ήΧϷ�ΓΪΣϮϟ�ϊ ΒΘΗ�ϥϕΎѧδΗ�ϲѧϨϣΰϟ�ϝΎѧόϓϷ�ϊΑΎѧΘΗ�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ

  " . ثم " والتي تمثلھا في العربیة حرف العطف thenوأبسط تعبیر عن ھذه العالقة ھو )171(

�ϦϴѧѧΑ�ςΑήѧѧϟ�ΔѧѧϴϠϤϋ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧΜϤΘϳ�ΎѧѧϬϋϮϧ́Α�ςΑήѧѧΘϟ�ΕϭΩ�ϞѧѧϤϋ�ϥ�ϡΪѧѧϘΘΗ�ΎѧѧϤϣ�κ ϠΨΘѧѧδϧ�ϪѧѧϴϠϋϭ

ѧΧΩ�ϒѧϠΘΨΗ�ΎϫΪѧΠϧ�ΎѧϬϴϧΎόϣ�ϰϟ·�Ύϧήψϧ�Ϋ·ϭ�ˬ�κ ϨϠϟ�ΔϧϮϜϤϟ�ΕΎϴϟϮΘϤϟ�ˬ�ΎѧϬϋϮϧ�ΐ ѧδΤΑϭ�κ Ϩѧϟ�Ϟ

�Δѧѧϗϼϋ�ςΑήѧѧΘϟ�ϒѧѧλ ϮΑϭΔϴϗΎѧѧδΗ�ϞѧѧόΟϭ�ˬ�ϞѧѧϤΠϟ�ϦϴѧѧΑ�ΏΎΒѧѧγϷ�ΔѧѧϳϮϘΗ�ϖѧѧϳήρ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϳΎϐϟ�ϖѧѧϘΣ�ΪѧѧϘϓ

.متوالیات الجمل مترابطة متماسكة 

.60ة المرجع السابق ، ص جبار سویس خیجن الذھبي ، اإلتساق في العربیـ ینظر، 171



.االتساق الصوتيـ 1

.ـ قصیدة النثر 2

.ـ قصیدة النثر وجدلیة النسق الشعري أو النثري 3

.ـ اإلیقاع الصوتي وأثره في اتساق النص 4

.ـ  محمود درویش و اإلیقاع الموسیقي5

.ـ   الوزن بین الحداثة والتراث6

.ـ محمود درویش والوزن 7

.ـ القــــــــــــــــافیة بین الحداثة والتراث  8

.ـ محمود درویش والقافیة 9
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�ϲϓ�α ΎϨΠϟϭ�ϊ Πδϟϭ��ˬ�ήόθϟ�ϲϓ�ΔϴϓΎϘϟϭ�ϥί Ϯϟ�ϥ·ѧδϟ�ϲѧϓ�ϢϫΎѧδΗ�ϞΎγϭ�ήόθϟϭ�ήΜϨϟك ب

Ϸ�ϡΎѧγ�ϻϭ��ˬ�ϲѧΑΩϷ�κالصوتي على Ϩϟ�ϯ ϮΘδϣ�ς ѧϤϧ�ϖѧϓϭ�ϰѧϠϋ�ήϴѧδΗ�ΔϴΗϮѧμ ϟ�ΕΎѧϣϮϘϤϟ�ϩάѧϫ�ϥ

).1(انثر و، یتجلى في مقاطع النص شعرا كان أقاع منتظم یإ

μ Η�ΐ ϟΎϗ�ΩήΠϣ�β ϴϟ�ΔϴϓΎϘϟϭ�ϥί ϮϟΎϓ�Ϯѧϫ�ϞѧΑ�ΕΎѧϤϠϜϟ�Ϫѧϴϓ�ΐϳΪϋΎѧδ�ϲѧϓϕΎѧδΗϻϡΎΠѧδϧϻϭ

.الذي یحدث داخل النص في حد ذاتھ 

:االتساق الصوتيـ  1

ϭήѧϟ�Ϧѧϋ�ϒθϜϟ�ϲϓ�ΔϤϬϣ�ΕΎϣΎϬγ·�ΔϴΑήόϟ�ΔϏϼΒϟ�ΖϣΪϗ�Ϊϗϭ�ι Ϯѧμ Ϩϟ�ϲѧϓ�ΔϴΗϮѧμ ϟ�ςΑ

).2(سجع وجناس ووزن وقافیة العربیة من

ϭΪѧϬΘΟϭ�ΔѧψϔϠϟ�ϰϘϴѧγϮϤΑ�Ώήόϟ�ϢΘϫ�ΪϘϓ�ΎѧϬϓϭήΣ�ϦϴѧΑ�ΐ ѧγΎϨΘϟ�ΎϫΪѧϘϔϳ�ΎѧϤϣ�ΎϬѧμ ϴϠΨΗ�ϲѧϓ

ϭ�ˬ�ΕέΎΒόϟ�ϰϘϴγϮϣ�ϰϠϋ��ϮϤΘϫϡΎΠѧδϧϻΎΑ�ΚѧϴΤΑ�ΕΎѧϤϠϜϟ�ϲѧϓ�ϲΗϮѧμكذلك حرسووحركتھا ،  ϟ

).3(لف بمجموعھا نغما تطرب لھ األذن وتقبل علیھ النفس ؤت

�ϥ�έήѧϘϳ�φΣΎѧΠϟ�Ϯϫ�Ύ"ˬ�ΝέΎѧΨϤϟ�ϞϬѧγ�ˬ�˯ΰѧΟϷ�ϢΣϼΘѧϣ�ϪѧΘϳέ�Ύѧϣ�ήόѧθϟ�ΩϮѧΟ�ϢϠόΘѧϓف  

...ϚΒѧγϭ�ΪѧΣϭ�ΎϏήϓ·�ύήϓ�Ϊϗ�Ϫϧ�ϚϱήѧΠϳ�ϮѧϬϓ�ΪѧΣϭ�ΎϜΒѧγ�ϥΎϫΪѧϟ�ϱήѧΠϳ�ΎѧϤϛ�ϥΎѧδϠϟ�ϰѧϠϋبذل

�ϖѧθΗ�ΔϫήϜΘѧδϣ�ΓήϓΎѧϨΘϣϭ�ˬ�ΔѧϨϳΎΒΘϣ�ΔϔϠΘΨϣ�ΎϫήΗ....ذلك حروف الكالم وأجزاء البیت من الشعر وك

�ϯ ήѧѧΧϷϭ�ˬ�ϩΪѧѧϜΗϭ�ϥΎѧѧδϠϟ�ϰѧѧϠϋΧ�ˬ�ϡΎѧѧψϨϟ�ΔѧѧδϠγ�ˬ�ΔѧѧϴΗϮϣ�ΔѧѧΒρέϭ�ˬ�ΔѧѧϨϴϟ�ΔϠϬѧѧγ�ΎѧѧϫήΗ�ϰѧѧϠϋ�Δѧѧϔϴϔ

ومن ھنا )4(، "اللسان، حتى كأن البیت بأسره كلمة واحدة ، وحتى كأن الكلمة بأسرھا حرف واحد 

�ѧϤϠϣ�ϝϭ�ϪѧΗΎψΣϼϣ�ΕΪѧϋϭ�˭�ϪѧϠϴϠΤΗϭ�κ Ϩѧϟ�ΔγέΪϟ�ϼΧΪϣ�ΔϴΗϮμ ϟ�ΔϴϨΒϟ�ϞόΠϳ�φΣΎΠϟ�ϥ�ϭΪΒϳ

).5(تطبیقي لدراسة التوافق الصوتي الذي یعتري النص ملفوظا ومكتوبا 

.127ص السابق ،المرجع علم لغة النص النظریة والتطبیق،عزة شیل محمد،:ـ ینظر1

.125المرجع السابق، ص :ـ ینظر2

.293م، ص1978ھـ، منشورات وزارة الثقافة والفنون، العراق 07د العرب حتى نھایتھ القرن نعمة رحیم العزاوي، النقد اللغوي عن:ـ ینظر3

.67ص ، المصدر السابق ،1البیان والتبیین، جـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ4

.75م، ص 2012شاھین، جامعة الكوفة، كلیة األدب، العراق ـ مذكرة أصول المعاییر النصیة في التراث، النقدي والبالغي عند العرب، رسالة الماجستیر عبد الخالق5
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�ϰѧϟ·�ΪѧΘϤΗ�ϩέϭάѧΟ�ϞѧΑ�ήѧλاالتساقدراسة إذن ف ΎόϤϟ�ϱϮѧϐϠϟ�ΚѧΤΒϟ�ΓΪѧϴϟϭ�ϦѧϜΗ�Ϣѧϟ�ϲΗϮѧμ ϟ

بالصوت وتوافقھ من أھم العناصر التي تؤثر االھتمامالدراسات اللغویة العربیة القدیمة ، حیث كان 

.على المتلقي وعلى مدى تقبلھ لتلك النصوص الشعریة 

�Ϟѧμالبنیةأما عند اللغویون المحدثین فنجد أن  ϔϨΗ�ϻ�Ϊѧδϟ�ϦϳΪѧϟ�έϮѧϧ�ΪѧϨϋ�ΓΪϴѧμ ϘϠϟ�ΔϴΗϮμ ϟ

�ΎϬΗΎϳϮΘδϣ�Ϧϋϯ ήѧΧϷ�ΔϴϟϻΪϟ"�ΔѧϳϮϐϟ�ˬΔϴϓήѧλ �ˬΔѧϳϮΤϧ"�ϥί Ϯѧϟ�ϥ�ϲѧϨόϳ�άѧϫϭ�ˬ"�ΩήѧΠϣ�β ϴѧϟ

�ϝϮѧϘϳ�ϰѧϨόϤϟ�άѧϫ�ϲѧϓϭ��ˬ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϞϴϜѧθΗ�ϲѧϓ�ϡΎѧϫ�˯ΰѧΟ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϧ·�Δϳήόθϟ�ΔΑήΠΘϟ�Ϫϴϓ�ΐ μ Η�ΐ ϟΎϗ

ϴѧη�β"محمد النویھي  ϴѧϟ�ήόѧθϟ�ϲѧϓ�ϥί Ϯϟ�ϥ·�ˬ�ϦѧϜϤϳ�Ϊѧί �ΎΌ˯ΎϨϐΘѧγϻ�ϞϜѧη�ΩήѧΠϣ�β ϴѧϟϭˬ �ϪѧϨϋ

�ϲѧϓ�ΔѧϳήϫϮΟ�ΔѧϤϴϗ�ϞѧϤΤΗ�ΓέΎѧηϹ�ΔѧϤϠϜϟ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·ϭ�ˬΓϭϼѧΣϭ�Γϭϼѧρϭ�ΔѧϨϳί �ήόѧθϟ�ΐ δϜϳ�ϲΟέΎΧ

ΎϫϮѧγ�ϊϣ�ΎϬΘϗϼόΑ�ΎϬΘϤϴϗ�ΩΪόΘΗ�ΎϤϧ·ϭ�ΎϬΗΫ،ΓήϳΎѧϐϣϭ�Ύѧο έΎόΗˬ�ήѧΛ�ΎѧϬϟ�β ϴѧϟ�ΓΩήѧϔϤϟ�ΔѧϠϴόϔΘϟ�ϥΈѧϓ

όθϟ�ΏΎτΨϟ�ϞΧΩ�ϲϔϓ�ήΤΒϟ�ΓήΩ�ΝέΎΧ�ΎѧϫήϴΛ́Ηϭ�ϲϘϴѧγϮϤϟ�ΎѧϫέϭΩ�α έΎѧϤΗϭ�ΎѧϬΘϳϮϴΣ�άѧΧ́Η�ϱή

�ϱήόѧθϟ�ΏΎѧτΨϟ�ϲѧϓ�ϲϏϼΒϟϭ�ϱϮΤϨϟϭ�ϲϓήμ ϟϭ�ϲΗϮμ ϟ�ϞϴϜθΘϟ�ΔϴϟΎόϓ�ί ήΒΗ�ΎϨϫϭ�ϲϘϠΘϤϟ�ϲϓ

�ϢϟΎѧϋ�ΝϮѧϟϭ�ϰѧϠϋ�ΪϋΎѧδΗ�ΔѧϴϨϓ�ΕΎѧϗΎρ�Ϧѧϣ�ϪѧϜϠϤΗ�Ύѧϣϭ�ϕΎϴѧδϟ�ΔѧόϴΒρ�ΎϫΩΪѧΤΗ�ΔѧϴϟΎϤΟ��ΔѧϏϼΑ�ϲτ όΘϟ

)6".(التخیل وآفاقھ الواسعة 

�ΓέΎΒόΑ�ϭ�ΔѧΑήΠΘϟ�Ϧѧϋ�ήϴΒόΘϟ�ϲϓ�ΎϫέϭΩ�ί ήΒϳ�ϱήόθϟ�κ Ϩϟ�ΔϴϨΑ�ϲϓ�ϰϘϴγϮϤϟ�ϥΈϓ�ϯ ήΧ

�ϲϘϴѧγϮϤϟ�α ήΠϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϪΒόϠϳ�ϱάϟ�έϭΪϟ�ϰδϨϧ�ϥ�ϥϭΩ�ϖδΘϣ�ϲϨϓ�ϡΎψϧ�ϲϓ�ήϳϮμ Ηϭ��ˬ�Δϳήόθϟ

ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϲϓ�ΔϴϋΎϘϳ·�ΔϴϘϴγϮϣ�ΔδϤϟ�˯Ύτ ϋ·�ϲϓ�ωΎϘϳϹϭ�ήΒϨϟϭ�α ΎϨΠϟϭ�ΔѧϔρΎόϟ�ϭ�β ϔϨѧϟ�Ϧѧϋ�ήѧΒόΗ

.والتخیالت

�ήѧλأل   ΎϨόϟ�ΪѧΣ�Ϊѧόϳ�ϮѧϬϓ�ˬ�ϱήόѧθϟ�κ Ϩѧϟ�ϲѧϓ�ΎϴѧγΎγ�ήѧμ Ϩϋ�ϞϜѧθϳ�ϲΗϮμ ϟ�ϯ ϮΘδϤϟ�ϥ

ϲѧΒϴϛήΗ�ˬ�ϲϓήѧλ"المكونة لإلیقاع في بنیة النص فھو في تفاعلھ مع العناصر األخرى  �ˬ�ϲϟϻΩ�ˬ"

ϟ�ΔϴϤϫ́Α�ΔѧγέΪ، في تشكیل الرؤیا الشعریة وأبعادھا الفنیة والجمالیة ولھذا علینا أن ننوه بدءاً یسھم 

�ϥΎѧόϣ�Ϧѧϋ�ήѧΒόΗ�ΔϋϮϤδϣ�ΔϗϮτ"الصوتیة ألن  Ϩϣ�ΔϴΗϮλ �ΓέϮλ �ϝϭϷ�ϡΎϘϤϟ�ϲϓ�άΨΘΗ�ΔϐϠϟ�ΔόϴΒρ

(أو عالمیة اجتماعیةأو أفكار ذاتیة أو  . "7(

ص م ،1،1997،دار ھومة لنشر و التوزیع ، الجزائر ،ط2، دراسة في النقد العربي الحدیث ،تحلیل الخطاب الشعري و السردي ،ج"سلوبیة وتحلیل الخطاب ـ ینظر ، نور الدین السد ،  األ6

139.

.45، ص)د ط (، 2003، دراسة صوتیة وتركیبیة ، دار ھومة، الجزائر ،  "ص الخطاب في دیوان ، أبو فارس الحمداني خصائ" ـ محمد كراكبي 7
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�ϝΎѧΤϟ�ΔѧόϴΒτΑ�ήόѧθϟ�ΎѧϬϴϓ�ΎѧϤΑ�ΔѧϴϨϔϟ�ϝΎѧϤϋϷ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�ϲϓ�φΤϠϧ�Ϋ·"�ΕϮѧμ ϟ�ΔѧϘΒρ�ΖѧϔϠΗ

(ن التأثیر الجمالي وتؤلف بذلك جزءا ال یتجزأ ماالنتباه . "8(

�Ϧѧϋ�ΝέΎѧΧ�Ϣѧϐϧ�ΩήѧΠϣ�β ϴϟ�ϲΗϮμ ϟ�ωΎϘϳϹ�ϥΈϓ�ϚϟάΑϭέΎѧρ·�ήѧΠΘϳ�ϻ�˯ΰѧΟ�Ϯѧϫ�ϞѧΑ�κ Ϩѧϟ

�Δϳήόѧθϟ�ϥίریة كانت في جانب ھام منھا رافضةمنھ، لكن الثورة التي قامت بھا الحداثة الشع ϭϸѧϟ

�ΩήѧϤΗ�ϚѧϟΫ�Ϊόϓ�Ϧϣΰϟلھا طوال روح كبیرة من ةي عرفھا الشعر العربي وظلت خاضعالجاھزة الت

ΩήѧϤΘϟ�άѧϫ�ΔѧϤϗ�ΔѧϳήΜϨϟ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ΪѧόΗϭ��ˬ�ϪѧΗΫ�ΪѧΣ�ϲϓ�ήόθϟ�Ϧϋ�ϲϴϤѧγ�ΓΰѧϴΟϭ�ΓήѧΘϔΑ�έϭήѧϤϟ�ΪѧόΑ

�Ζѧϋΰϧ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμشعرھا ϗ�ϦѧϜϟ�ν ϭήѧόϟ�Ϧѧϣ�ϞѧϴϠϗ�˯ΰѧΟ�ϰϠϋ�φϓΎΤΗ�ΖϧΎϛ�ΚϴΣ�ˬ�ΔϠϴόϔΘϟ�ήόθΑ

.نھائیا رداء تلك البحور الخلیلیة 

.نشأتھا ؟؟  وكیف كانتفما ھي قصیدة النثر 

:قصیدة النثر ـ  2

Ϗ�ΖϧΎϛ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμال شكل  مام   ϗ�Γ́θϧ�ΎϬϧ�Ϫϴϓ�ϲѧϓ�Ύѧδϧήϓ�ϲѧϓ�ΕήѧϬυ�ΪѧϘϓ�ˬ�ΎϬόΑΎϨϣ�ϲϓ�ΔϴΑή

19�ϲѧδϧήϔϟ�ήϋΎѧθϟ�Ϊϳ�ϰϠϋ"�αالنصف األول من القرن  ϮϴѧγϮϛ"ήѧΗήϴΑ�ϥ"�ήόѧθϟ�ϪѧϧϭΩ�ϲѧϓ

).9(نیة في ذلك الوقت والفألدبیة ، وقد أحدث ضجة كبیرة في الساحة ا)سیار اللیل كـــ( الوحید 

.قد كان سبب تلك الضجة الغرابة في شكل قصائده و 

�ΔѧϴΑήόϟ�Δѧπ ϬϨϠϟ�ϞѧϭϷ�˯ήόѧθϟ�ξ ѧόΑ�ϊ ѧϣ�ΕΎϳΪѧΒϟ�ΖѧϧΎϜϓ�ΔѧϴΑήόϟ�ΔϴΑΩϷ�ΔΣΎδϟ�ϲϓ�Ύϣ

ѧθϟ�έϮѧΜϨϤϟ�ήό(Ϊѧϗϭ(ت تحتھ ما عرف بــ الذین قدموا بعض األشكال القریبة من قصیدة النثر كتب

:تمثلت ھذه المحاوالت في 

ˬ��άѧϛϭ"أسواق الذھب"نصوص أحمد شوقي التي أطلقت علیھا صفة الشعر المنثور ،  في كتابھ "

(انرخلیل مط"، و "أمین الریاحني "و"فیاض نقوال"ھذا في نماذج  "10.(

.123،  ص 1، ط 1997، مدخل لتحلیل ظاھرتین المركز الثقافي ، الدار البیضاء ، المغرب "الشكل والخطاب "ـ محمد الماكري ،  8

.106، ص م 1،2004وافي ،   قصیدة النثر من تأسیس إلى مرجعة ،  المجلس األعلى للثقافة،القاھرة ،طالعزیز مـ ینظر ، عبد9

.122ـ مصدر نفسھ ، ص 10
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ξ ѧόΑ�ϥ�ϢѧϏέ�ΎѧϬΒΗΎϛ�ΪѧϨϋ�ϰѧΘΣ�ήόθϠϟ�ΔϴϘϴϘΤϟ�ΔϐΒμ ϟ�ΎϬϟ�ϲ τ όϳ�Ϣϟ�ΕΎϳΪΒϟ�ϩάϫ�˯ήόѧθϟ

ϴϴѧѧδϧΎϣϭήϟن ѧѧϟΫ�ϲѧѧϓ�ΕΎϤϫΎѧѧδϣ�ϢѧѧϬϟ�ΖѧѧϧΎϛ�ϝΎѧѧΜϤϛ�Ϛ"�ϰѧѧϠΨϧ�Ϊϴѧѧηέ" و"�ϲѧѧϣΩΎѧѧϳί�Γ"�ΔѧѧϳΪΒϟ�ϦѧѧϜϟ

�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ"اللبنانیة "إلى مجلة شعر  تسبنالحقیقیة تعود وت ϗ�ΞϳϭήѧΗ�ϲѧϓ�ήѧϴΒϛ�έϭΩ�ΎϬϟ�ϥΎϛ�ΪϘϓ

�β" عتبر ، حیث ی"سوزان بیرنان "عن كتابھ "أدونیس "لترجمة والنقل لـ ابعد و ϴѧϧϭΩ"�Ϯѧϫ

ϱάѧѧϟϭ�ήѧѧΜϨϟ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧϘϴϘΤϟ�ήѧѧψϨϤϟѧѧο ΎΧ�Ϧϳάѧѧϟ�Ώήѧѧόϟ�˯ήόѧѧθϟ�ϪѧѧϨϋ�άѧѧΧاو�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϨϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ

ѧϟ�ΔϟΎϘϣ�ϲϓ"ϭΩ�β˰�اولة نظریة لتوجھ الجدید ، متمثلةظھرت أول مح"األدب فقد  ϴѧϧ"�ϥϮѧϨόΑ:"

(الشعر الحر محاولة في تعریف" "11(

�ϥ�ϼϴѧѧϠΟ�ΎѧѧϨϟ�ήѧѧϬψϳ�ϖΒѧѧγ�ΎѧѧϤϣϭ�ΓΪѧѧϴϟϭ�ϲѧѧϫ�ήѧѧΜϨϟ�ΓΪϴѧѧμ ϗϙΎѧѧϜΘΣϻ�ΎѧѧϬΗήϜϓϭ�ϲѧѧΑήϐϟ�ΏΩϷΎѧѧΑ

�ϕϵΎѧΑ�ϙΎѧϜΘΣϻ�ϰѧϟ·�ˬ�ήΧϟϞϴϜѧθΗ�ΓΩΎѧϋ·ϭ�ΔѧϤΟήΘϟϭ�ΔѧϔϗΎΜϤ�ϢϴϫΎѧϔϤϟاѧϓ"وصیاغتھا جاءت عبر 

έΎΠΘϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ΔϳήψϨϟϳήόθϟ�ΏΛ�Ϧϣ�κ ϠΨΘϟ�ΕΩέ�ϲΘϟ�ΓΪϳΪΠϟ�Δ�ΩϮѧϤϋ�ς ϐѧο ϭ�ˬ�Ι ϭέϮѧϤϟ�ϞϘ

(الشعر العربي  . "12(

ϫ�Ϧѧϣ�ϭ�ΏΩϷ�Ϧѧϣ�ωϮѧϨϟ�άϯ وبلوقد ق έ�Ϊѧϗϭ�Δѧλ ΎΧ�ΓΪϳΪѧη�Δѧο έΎόϤϟ�ήόѧθϟ�ξ ѧόΑ�Ϫѧϴϓ

�ϥ·"  ىϟϮѧϤϟ�ΪΒϋ�ϦϳΪϟ�˯ϼϋ�ΪϤΤϣ"الباحثین أنھ تمردا عن مقومات الشعر الحقیقي ویرى  ѧ́Α�ϕΎѧΤϟ

�ϲѧΑήόϟ�ήѧΜϨϟ�ΕΎϤγ�ϲϫ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ΕΎϤγ�ϥ�Ϋ·�ˬ�ΔϗέΎϔϣ�ϰϠϋ�ϱϮτ Ϩϳ�ϲΑήόϟ�ήόθΑ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ

).13(ال الشعر 

�ϦϴΒϳ�άϫϭ�ϯ ήѧϳ�ϮѧϬϓ�ˬ�ϪѧΗΫ�ΪѧΣ�ϲѧϓ�ΏΩϷ�ωϮѧϧ��ΪѧϳΪΤΗ�ϲѧϓ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϊϣ�ΚΣΎΒϟ�ϑ ϼΘΧ

(ضافة إلیھ العربي الذي من حقھا تطویره واإلجذورھا موجودة في النثر "أن  "14(

نثر ال ثورة عن الشعر فیرى أن إنجازھا الیؤكد بأن ھذا النوع من األدب یعد ثورة عن فھو 

�ήѧѧΜϨϟ�ήϳϮѧѧτΗ�Ϯѧѧϫ)15.(�Ϧѧѧϋ�ήϳΎѧѧϐϣ�έΎѧѧδϣ�ϖѧѧϠΧ�ΕΩέ�ΎѧѧϬϧϷ�ΓΪϳΪѧѧη�Δѧѧο έΎόϤΑ�ήѧѧΜϨϟ�ΓΪϴѧѧμ ϗ�ΖѧѧϠΑϮϘϓ

.الشعر العربي المعروف

.135ـ عبد العزیز موافي ، قصیدة النثر في تأسیس إلى المرجعیة ، ص 11

.59، ص 1982، دمشق ، 135ة موفق األدبي ،  العدد ـ قحري صالح ، القصیدة العربیة الحدیثة اإلطار النظري  والنماذج ، مجل12

.110، ص 206ـ ینظر ، محمد عالء الدین عبد مولى ، وھم الحداثة، مفھومات قصیدة النثر نموذجاً ،  إتحاد الكتاب العرب ،  دمشق ،  13

.110ـ المرجع نفسھ، ص 14

.111ـ ینظر ، المرجع نفسھ ، ص 15



اتساق الخطاب الشعري بین الوثوقیة واإلرسال :الثانيالفصل 

76

�ϩΪΣϭΪѧϨϋ�ϰѧΘΣ�ΖѧϧΎϛ�ϞѧΑˬ�ΪѧϳΪόϟ�˯ΎѧΑΩϷ�Ϧѧϣ ىاإلشكالیة لم تكن عند محمد عبد المولوھذه

�ήόѧη�ϲѧϓاتبوالتي تعتبر من األوائل الشعراء الذین كمثالً "نازك المالئكة "أنفسھم ، فـوالشعراء

ΖѧϟΎϗ���ˬ�ϢϳΪѧϘϟ�ϱΩϮѧϤόϟ�ήόθϟ�ϰϠϋ�ΎϬΘѧθϗΎϨϣ�νكان یعتبر كذلك ثورةو الذيالتفعلیلة ήѧόϣ�ϲѧϓ

(شعرا على أي وجھ ترید دعوة النثر ألن یسمى ف" لخالدة سعید  "16(

ϔλ �ΔϜϼϤϟ�ϙί Ύϧ�Ζϔϧ�ΪϘϓ�ΰѧϴϤϳ�ϱάѧϟ�ϥί Ϯѧϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϟΎΧ�ΎѧϬϧϷ�ΔѧϳήΜϨϟ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�Ϧϋ�ήόθϟ�Δ

.النثر عن الشعر حسب رأیھا

�ήѧѧϴΒόΘϟϭ��ˬ�ΔϳέϮόѧѧθϟϭ�ΔϴѧѧδϔϨϟ�ΕϻΎѧѧΤϟ�Ϧѧѧϣ�˯ΰѧѧΟ�ϱήόѧѧθϟ�ήѧѧϴΒόΘϟ�ϥ�ϯ ήѧѧϳ�β ϴѧѧϧϭΩ�ϦѧѧϜϟ

�Ϫѧϟ�ϥ�ϲѧϨόϳ�άѧϫϭ�ˬ�ΪѧϳΪΟ�ήѧϴΒόΗ�Ϫѧδϔϧ�Ϧѧϋ�ήѧΒόϳ�ΪѧϳΪΠϟ�ήόθϟϭ�ˬ�ΩΪΠΘϣ�ϲΣ�ϦΎϛ�ΔϐϠϟΎϓ�ϥΫ·ˬ Δϐϟ

).17(لغة متمیزة وخاصة 

Ϫѧѧϟϭ�ήόѧѧη�Ϯѧѧϫ�ΏΩϷ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϨϟ�άѧѧϫ�ϥ ѧ́ѧΑ�ϯ ήѧѧϳ�ϚϟάѧѧΑ�ϮѧѧϫϭϦѧѧϣ�ΔѧѧϘϠΣϭ�Δѧѧλ ΎΨϟ�ϪѧѧΘϐϟ�ΕΎѧѧϘϠΣ

�ϝϮѧΣ�ωήѧλ �ϲѧϓ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϩάѧϫ�Ζѧόϗϭ�ϚϟάѧΑ�ϭ�ˬ�ήΜϨϟ�Ϧϋ�ϒϠΘΨΗ�ϲϫϭ�ˬ�ϲΑήόϟ�ήόθϟ�ϲϓ�ΪϳΪΠΘϟ

.إثبات ھویتھا بین الشعر و النثر

:قصیدة النثر وجدلیة النسق الشعري أو النثري ـ  3

Θѧϓ�ˬ�ΎϬѧδϨΟ�ϝϮѧΣϭ�ΎϬΘϴϫΎϣ�ϝϮΣ�ΪϳΪη�ϻΪΟ�Ϊϟϭ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�έϮϬυ�ϥ·�Ϣѧϛ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϋ�ξ ΨϤ

�Ύѧπوانقسم، اآلراءوالتباین في االختالفكبیر من  ϓέ�ϝϭϷ�ˬ�ϦϴϘϳήѧϓ�ϰѧϟ·�ϚѧϟΫ�ϲϓ�ΩΎϘϨϟϭ�˯ΎΑΩϷ

�ΎϬϧ́Α�ϻ�ΪѧϴϠϘΗ�ΩήΠϣفیھا الوجھ المشوه للشعر و، ویرونإلى الشعراالنتسابلھا من حیث ھي ترید 

�ωϮѧϨϟ�άϬϟ�ΪϳΆϣ�ϲϧΎΜϟ�ϖϳήϔϟ�Ύϣ�ˬΔϠμ Α�ϲΑήόϟ�ΏΩϸϟ�ΖϤϳѧΣϭέ�Ϫѧϴϓ�ϯ ήѧϳϭ�ϲѧΑΩϷ�ϲѧϓ�ΪѧϳΪΠΘϠϟ�˱Ύ

:ذلك فیما یلي اختصارسنحاول و.یواكب التطور الحاصل في العالم ومعبرا عنھالعربي، شعرال

.217، ص ضایا الشعر المعاصر ،  المرجع السابق، قـ نازك المالئكة 16

.40صأدونیس ،  زمن الشعر،المرجع السابق ،:أنظر ـ 17
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:الفریق الذي ال یرى أن قصیدة النثر تعبر عن الشعر :1–3

ϻ�ϒѧϠΘΨϣ�β ϨΟ�ΎϬϧ́Α�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϰϟ·�ϥϭήψϨϳ�ϱήϟ�άϫ�ϮϨΒΗ�Ϧϳάϟ�ϥ·�Ϧѧϣ�ϝΎѧΣ�Δѧϳ΄Α�ϦѧϜϤϳ�

�ϥϼѧϋ·�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�Ϟѧπ ϓϷ�Ϧѧϣ�ϥ�ϯ ήѧϳ�Γήѧλ ΎϨϣ�ϦϳΪѧϟ�ΰѧόϓ��ˬ�ήόѧθϟ�Δϔѧλ �ϲѧτ όΗ�ϥ�ϝϮΣϷ

�βاالستقالل ϨѧΟ�ΎѧϬϴϓ�ϯ ήѧϳϭ�ήΜϨϟϭ�ήόθϟ�Δϔλ �ΎϬϴϠϋ�ϲϔϨϳ�ϮϬϓ�ˬ�˯Ϯγ�ΪΣ�ϰϠϋ�Ωήδϟϭ�ήόθϟ�Ϧϋ

ϟ�ϚѧϟΫ�ϪΒΒγ�ϥΎϛ�ˬΎϤϬϨϋ�ϒϠΘΨϣ�ΚϟΎΛϭΰѧΘϔϟ�ΔѧϳήΜϨϟ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϦϴѧΑ�ϦϴѧΠϬϟ�Ν�ϲѧΑήόϟ�ήѧΜϨϟϭ�Δϴѧδϧή

)18(ˬ�ϚѧϟΫ�Ϫѧμ ϘϨϳ�ωϮѧϨϟ�άϫ�ϥΈϓ�Γήλ ΎϨϣ�ΐ δΣϭϕΎѧδΗϻ�ΩϮѧΟϮϤϟ�ωΎѧϘϳϹϭ�υΎѧϔϟϷ�ϦϴѧΑ�Ϟѧλ ΎΤϟ

�ϞϣΎϜϟ�ήόθϟ�ϲϓˬ�ωΎѧϘϳϹ�ΎϬѧμ ϘϨϳϭ�ΔϴΗϮѧμ ϟ�ΔѧϟϻΪϟΎΑ�ϩϮϋΪѧϳ�Ύѧϣ�ΎϬѧμ ϘϨϳ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϥ�ϯ ήϳ�ϮϬϓ

�Δϳήόѧη�Δѧϐϟϭ�Δϳήόѧη�ΓέϮѧλاشتمالھاالشعري رغم  ϭ�ϱήѧΜϧ�ωΎѧϘϳ·�ϰϠϋ)19(ѧϬϓ وϑ ήѧΘόϳ�ΔϳήόѧθϟΎΑ

ΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϲϓ�ήϓϮΘΗ�ϲΘϟ�ΔϴϟΎόϟ�Ϧѧϋ�ΎѧϬΟήΨϳ�ϻ�ϚѧϟΫ�ϯ ήѧϳ�Ϫϧ�ϻ·�ˬ�ήѧΜϨϟ�έΎѧρ·�ϚѧϟΫ�Ϟѧμ Σ�ϥ·ϭ�ή

�ΚѧϟΎΛ�ΎѧδϨΟϭ�ΎΣϮΘϔϣرفھ سوى خاطرة نثریة أو كتابة خنثى ونصاً ال یعدو أن یكون في عفارتقاؤھا

.لى حد سواءو النثر ع،وھو بذلك یلح على إقصاء قصیدة النثر من دائرة الشعر)20(

�ϲѧϓ�ΕΩΪѧΟ�ΎѧϬϧ́Α�ϯ ήѧϳ�ϱάѧϟ�ˬ�ϰϟϮѧϤϟ�ΪѧΒϋ�ϦϳΪѧϟ�˯ϼѧϋ�ΪѧϤΤϣ�ΪϨϋ�ϩΪΠϧ�ΎΒϳήϘΗ�ϱήϟ�β ϔϧϭ

�ϰѧѧΘΣ�ήѧѧΜϨϟ�ΕΎѧѧϴϨϘΗѧѧΜϨϟ�ϪΒѧѧθΗ�ϻϭ�ΎϬΗάѧѧΑ�ΔϠϘΘѧѧδϣ�ΕέΎѧѧλ�ήόѧѧθϟ�ϪΒѧѧθΗ�ϻϭ�ˬ�ϪѧѧϨϋ�Ζѧѧπ ΨϤΗ�ϱάѧѧϟ�ή

ѧϤϴϘϟ�ϲѧϘϴϘΣ�ϲѧϓ�ήѧΜϨϟ�Δانتقاصقصیدة النثر بالشعر ، ھو إلحاقوالقصیدة العربیة ،  ویرى محاولة 

�ΐ)21(ر ѧΜϨϟ�ΔѧΒΗήϣ�ϲѧϓ�ϲϧΪΗϭ�ήόθϟ�ϕϮϔΘΑقناعھ لدى أصحابھ رحدا ذاتھ ، ألنھ یضم Βѧγ�ϊ ѧΟήϳϭˬ

ˬ��ΎѧϤϣاستثنائیةجاذبیة وقداسة أن الشعر في الالوعي العربي لھ إلى،ھذه النظرة السلبیة إلى النثر

Ϯϔϳ�ϝΎϋ�ϯ ϮΘδϣ�ΕΫ�ΔϳήΜϧ�ϥϮϜΗ�Ϊϗ�ΔϤϬϣ�ΔϳήϴΒόΗ�ϝΎϜη�ζ ϴϤϬΗ�ϱΩΆϳ�Ϊϗ�ˬήόѧθϟ�ΕΎϴϧΎϜϣ·�ϰΘΣ�ϕ

�ˬήόѧη�β ϴѧϟ�ϪѧϧϷ�κ ѧϘϧ�ΓΪϘόΑ�ϪϟΎϴΣ�ήόθϧ�ΎϨϨϜϟ)22(�ϑ ήѧΘόϳ�ϻ�Ϫѧϧ�ϢѧϏέ�ϮѧϬϓϕΎѧΤϟΈΑ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ

�ΝέΎѧΧ�ι ΎѧΧ�ϊ ѧϗϮϣ�Ϧѧϋ�ΚΤΒϳ�ϥϭ�ˬ�ϪΘϴλ Ϯμ Χ�Ϫϟ�ϥϮϜΗ�ϥ�ωϮϨϟ�άϬϟ�Ϊϳήϳ�Ϫϧ�ϻ·�ήόθϟΎΑέΎѧρ·

.الشعر ،  دون الشعور بعقدة نقص حیال الشعر 

.95-94م، ص  2002،  1ـ ینظر ، عز الدین مناصرة، إشكالیة قصیدة النثر ، نص مفتوح عابر لألنواع ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  بیروت ، ط 18

.79المرجع نفسھ ، ص ـ ینظر ،19

.78،  ص ـ ینظر ،  المرجع نفسھ20

.111وھم الحداثة ،  ص محمد عبد المولى ، ـ ینظر ، 21

.112ـ ینظر ،  المرجع نفسھ ، ص 22
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ϓήѧѧϟ�άѧѧϫ�ήѧѧμ ΘϘϳ�Ϣѧѧϟϭ�ϪѧѧΟϮϟ�Ϯѧѧϫ�ϱΩϮѧѧϤόϟ�ήόѧѧθϟ�ϥϭήѧѧΒΘόϳ�Ϧϳάѧѧϟ�˯ΎѧѧΑΩϷϭ�ΩΎѧѧϘϨϟ�ΪѧѧϨϋ�ξ

�ϙί،الحقیقي لكلمة الشعر العربي Ύѧϧ�ϝΎΜϣ�ήόθϟ�ϲϓ�ΪϳΪΠΘϟ�ΎϫϮϤγ�ΔϛήΣ�ϮΛΪΣ�Ϧϣ�ϰϟ·�ϩΪόΗ�ϞΑ

όϔΘϟ�ήόѧη�ϭ�ήѧΤϟ�ήόѧθϟΎΑ�ϰϤѧδϳ�Ύѧϣ�Ωϭέ�Ϧѧϣ�ήѧΒΘόΗ�ϲΘϟ�ˬ�ΔϜϼϤϟϴ�ϱάѧϟ�ς ϤϨѧϟ�Ϧѧϋ�ΖѧϟΎϗϭ�ˬ�ΔѧϠ

�ς" ر تكتب بھ قصیدة النث ϤϨϟ�άϫ�ϰϠϋ�ϲϓ�ήρϮΨϟ�ΕήΟΨΗϭ�ΔѧΒϳήϏ�έϮѧλ �ΎϬϴϓ��ˬ�ΏΎΘϜϟ�άϫ�ήѧϴ

�ϥΎѧϣίاعتیادیالأللفاظ وتلوین ، غیر أنھا مكتوبة نثرا  ϭ�ϥΎѧϜϣ�Ϟѧϛ�ϲϓ�ήΜϨϟΎϛ) "23(�Ϫѧϧ�ϯ ήѧΗ�ϲѧϬϓ�ˬ

�ΕΎѧϨϳϮϠΘϟ�ϚѧϠΗ�ϲѧϓ�ϻ·�ˬΎѧϤϬϨϴΑ�ϕήѧϔϟ�φѧΣϼϧ�Ϣѧϟ�ΔѧϳήΜϨϟ�ΔѧΑΎΘϜϟ�ϞϜѧθΑ�ΔѧϳήΜϨϟ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϚϠΗ�ΖΒΘϛ�Ϯϟ

ϟϷϭ�ήόѧθϟϭ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϦϴΑ�ΎϧΎϴΣ�ςϠΨϳ�ΎϤϨϴΣ�ϖϓϮΗ�ϻ�ϲϫϭ�ˬ�ήϴϏ�ϻ�ήΜϨϟ�Ϧϋ�ΎϫΰϴϤΗ�ϱάϟ�υΎϔ

�ϝϮѧѧϘΘϓ�ϝϭϷ�ϚѧѧϟΫ�β ѧѧϜϋ�ήόѧѧθϟ�Δϔѧѧλ �ϩΪѧѧϨϋ�ήѧѧϴΧϷ�άѧѧϫ�ϥ�ϯ ήѧѧΗϭ�ˬήѧѧΤϟ":�Ύϧήόѧѧη�ΎϨϴϤѧѧγ�ΎѧѧϤϧ·ϭ

ί"  شعر " ، فھو االصطالح، ألننا نقصد كل كلمة في ھذا "بالشعر الحر "الجدید ،  Ϯѧϣ�ϪѧϧϷ�ϥϭ

�Ϯѧϫϭ�ˬϪѧϧί ϭ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϧΎϤΛ�ϰѧϠϋ�ϱήѧΠϳϭ�ϞϴϠΨϟ�ν ϭήόϟ�ϊ π Ψϳ"ήѧΣ"�ΕϼϴѧόϔΗ�ΩΪѧϋ�ωϮѧϨϳ�ϪѧϧϷ�ˬ

�ήτ ѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�ϮѧѧθΤϟ....�ήόѧѧη�ήѧѧΜϨϟ�ϲϤѧѧδΗ�ϥ�ήѧѧΜϨϟ�ΓϮѧѧϋΩ�ΪѧѧϳήΗ�ϪѧѧΟϭ�ϱ�ϰѧѧϠόϓ) "24(Η�ϲѧѧϫϭ�Ϊѧѧμ Ϙ

�ΪѧϤΤϣ�ϞѧΜϣ�Ϛϟάѧϛ�ϲѧϫϭ�ˬ�ήѧΤϟ�ήόθϟϭ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϦϴΑ�ΰϴϤΗ�ϥ�ΪϳήΗ�ϲϬϓ�ήΤϟ�ήόθϟ�ΎϨϫ�ήόθϟΎΑ

(لمولى ، ترى أن شعورھم بالدونیة ھو الذي أدى بھم إلى إلحاق النثر بالشعر عبد ا .25(

�ϢϬϨѧϣ�ήѧϴΜϜϟ�ϑ ήѧΘόϳ�ϞѧΑ�ΓΩϮѧΠϟ�ϭ�ΔѧϴϋϮϨϟ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�β ϴϟ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ξ ϓήϳ�ϖϳήϔϟ�άϬϓ

�Ύѧϣ·�Ϫѧϴϓ�ϥϭήѧϳ�ϦϜϟ�ϪΑ�ϡΎϗ�ϱάϟ�ΪϳΪΠΘϟ�ϭΩΪѧΘϣ�ϼϜѧη�ϭ�ήѧΜϨϟˬ�وباختالفھبالشعریة التي یتمتع بھا 

�ήΧΘΨϳ�ϰѧϠϋ�φϓΎѧΤϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ϲѧϘϴϘΤϟ�ήόѧθϟ�ϥ ѧ́Α�ϥϭήѧϳ�ϭ�ˬ�˯Ϯѧγ�ΪѧΣ�ϰϠϋ�ήόθϟϭ�ήΜϨϟ�Ϧϋ�ϒϠ

�ϭ��έϮѧѧμ όϟ�ήѧѧϣ�ϰѧѧϠϋ�ϲѧѧΑήόϟ�ήόѧѧθϟ�ΎѧѧϬΛέϮΗ�ϲѧѧΘϟ�ϥί ϭϷ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧΜϤΘϤϟ�ϲΗϮѧѧμ ϟ�ΐ ѧѧϧΎΠϟ�ΔѧѧγΪϗ

�ς ϤϨѧϟ�ΔѧόΑΎΗ�ΔѧϳΪϳΪΠΗ�ΔѧϛήΤϟ�ΪѧϴϠϘΗ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�˯ΎѧΟ�ϦϴѧΠϫ�ϞϜѧη�Ϯѧϫ�ωϮѧϨϟ�άϫ�ϥ�ϥϭήϳ�ϭ�ˬ�ϝΎϴΟϷ

.ف عن الثقافة العربیة و موروثاتھا التي یجب المحافظة علیھاثقافي ، یخل

.215قضایا الشعر المعاصر ، ص نازك المالئكة ،  ـ   23

.217ـ المرجع نفسھ ، ص 24

.218ـ ینظر ،  المرجع نفسھ ، ص 25
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:الفریق الذي یرى في قصیدة النثر الوجھ المعاصر للشعر :2–3

�ϲѧΘϟ�ΓΪѧϳΪΠϟ�ΔѧϴΑήόϟ�Δϳήόθϟ�ΔϛήΤϟ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϲϓ�ϯ ήϳ�ϱάϟ�β ϴϧϭΩ�ΪΠϧ�ϢϬΘϣΪϘϣ�ϲϓϭ

�ϲѧΑήόϟ�ΎѧϨΛήΗ�ϲϓ�ΪϳΪΟ�Ϧϣ�ΓέΎΛϹ عن تبحثتخضع اللغة وقواعدھا وأسالیبھا لمتطلبات جدیدة ،  و

�ήόѧθϟ�ϥ�Ϫѧϳέ�ΐˬ�)26(بشعر یتناسب وتلك المتطلبات  ѧδΣ�ΎѧϫΩΎϔϣ�ϲϧΎΟήΠϠϟ�ΔϟϮϘϣ�Ϧϣ�ϖϠτ Ϩϳ�ϮϬϓ

�Ϧѧѧϣ�ΓήϤΘѧѧδϣ�ΔѧѧϛήΣ�Ϯѧѧϫ�ΎѧѧϤϧ·ϭ�ˬ�ΎѧѧΘΑΎΛ�ΎΌϴѧѧη�ϝϭΎѧѧϨΘϳ�ΎѧѧΘΑΎΛ�ΎΌϴѧѧη�β ϴѧѧϟ�ϪѧѧϧϷ��ˬΔѧѧϴΎϬϧ�ΕΎѧѧϔϳήόΘΑ�ΪѧѧϴϘΘϳ�ϻ

).27(اإلبداع المستمر 

�ξ ϓήϳ�ϮϫϭϕΎѧΤϟ·ѧμ ϗ�άѧϬϓ�ˬ�ΎѧΑέΎϘΗ�ΎѧϤϬϣ�ϥΎѧϗήΘϔϳ�ήѧΜϨϟϭ�ήόѧθϟ�ϥ�ϩΪѧϨόϓ�ήΜϨϟΎѧΑ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴ

�ϞѧϘϨΗ�ϻ�ΎѧϬΘϟΎΣ�ϰѧμ ϗ�ϥΈѧϓ�ˬ�ϚѧϟΫ�ΖѧϠόϓ�Ϋ·ϭ�ˬ�ϚѧϟΫ�ϞѧόϔΗ�ϻ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�Ύѧϣ�ϊ ѧϗϮϟ�ϰѧϟ·�ΎѧϨϠϴΤϳ�ήϴΧϷ

�ϞѧѧϘϨΗ�ΎѧѧϤϧ·ϭ�ϊ ѧѧϗϮϟ"�ΓέϮѧѧλ"�ˬ�ΎѧѧϬΒΗΎϛ�ΔѧѧϠϴΨϣ�ΝΎѧѧΘϧ�ϲѧѧϫ�ϪѧѧϨϋΔѧѧϔϴυϮϓ�ϞѧѧΑ�ϖѧѧϴΛϮΘϟ�Ζѧѧδϴϟ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ

ϨϴΑ�ˬ��ϞϴΨΘϟ�ϊ ѧϗϮϟϭ�ΔѧϐϠϟ�ϦϴѧΑ�ΏήѧϘϳ�ήѧΜϨϟ�ΎѧϤ)28(�ΎѧϤϧ·ϭ��ˬ�ΔѧϳΎϏ�ϭ�ΎϓΪѧϫ�β ϴѧϟ�ϞϜѧθϟ�ϥΈѧϓ�ϪѧϴϠϋϭˬ

)29(الھدف ھو تولید فعالیة جمالیة جدیدة 

�ΓΪϴѧμ ϗϭ�ήѧΜϨϟ�ϦϴѧΑ�ϕήѧϔϟ�Ϧѧϋ�ΔѧϨϫήΒϟ�ΔѧϟϭΎΤϣ�ϲѧϓ�ϢϬѧδϔϧ�ϱήѧϟ�άѧϫ�ΏΎΤλ �ΪΟϭ�άϜϫϭ

�ΔόϴΒρ�ϭΫ�Ϫϧ�ϦϴΒϴϟ�ˬ�ήΜϨϟ�κ Ύμ Χ�ΝΎΤϟ�ϲδϧ�ϝϭΎϨΘϴϓ�ˬ�ήΜϨϟ�ΔϳΎϏϭ�ΔϠγήϣΔϳέΎΒΧ·�Ωήѧγ�Ϯѧϫϭ�ˬ

�ϊ ѧѧγϮΘϟ�ϰѧѧϟ·�ϞѧѧϴϤϳ�ήѧѧηΎΒϣΩήτΘѧѧγϻϭ�ΓήϳΎѧѧϐϣ�κ Ύѧѧμ Χ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧδΘϜΗ�ϞѧѧΑΎϘϤϟ�ϲѧѧϓϭ�ˬ�Ρήѧѧθϟϭ

).30(تتمثل في كونھا عالما مغلقا مكتفیا بنفسھ ، ذا وحدة كلیة في التأثیر 

ϣ�ϲϓ�ϲϓϮϣ�ΰϳΰόϟ�ΪΒϋ�Ϫϴϓ�ϩΪϧΎδϳ�ϱήϟ�άϫϭϨϟ�Ϧѧϋ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϥΎϴΒΘϟ�ΔϟϭΎΤѧΜ�ѧο Ϯϴϓ�ή

�ΖѧϗϮϟ�ϲѧϓ�ϲѧϫϭ،  ھي عالم مغلق ، مقفل على نفسھ ،إطارمركزة ، مجانیة ، كثیفة، ذات "بأنھا 

(قلة بال نھایة من اإلیحاءات ذاتھ كتلة مشعة مث .فیرى شعریتھا في كثافتھا وإیحاءاتھا)31"

.113،  مقدمة للشعر العربي ، ص ، أدونیس  ـ ینظر26

.ـ ینظر ،  المرجع نفسھ ، نفس الصفحة 27

.34-33، ص ص حوت األزرق ،  المرجع السابقـ ینظر ، أدونیس موسیقى ال28

.12م ، ص 1996،  2ـ ینظر ،  أدونیس ، سیاسة الشعر ،  دار األداب ، بیروت ، ط 29

.05م ، ص 1982،  2المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط "  لن " سي الحاج ، دیوان ـ أن30

.136ـ عبد العزیز موافي ، قصیدة النثر من التأسیس إلى المرجعیة ،ص 31
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Η�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ�ϥ�ϯ ήѧΗ�ϲѧΘϟ�έΎѧϧήΑ�ϥί Ϯѧγ�ΪѧϨϋ�ϩΪѧΠϧ�Ϫδϔϧ�ϱήϟ�άϫϭ�ΎѧϤΩ�ϪѧΠΘ

Η�ϑ Ϊϫ�ΏϮλέΪϟ�ήΜϨϟΎΑ�Δλ ΎΨϟ�ϑ ΪϫϷ�ϰτΨΘκ Ύѧμ Χ�ϊ ѧϣ�ν έΎѧόΘΗ�ϻ�ΎϬϴϠϋ�Ϋ·�ˬ�Ν�Ι ϼѧΛ

�ΔΒѧδϨϟΎΑ�Γΰѧϴϣ�ϱ�ωΎѧϘϳϺϟ�ϯ)32(والغموض والكثافة یتمیز بھا الشعر ، وھي الالنفعیة  ήѧΗ�ϻ�ϲϬϓ�ˬ

.للشعر بل حصرت ما یتمیز بھ الشعر عن النثر من حیث المتن في الغموض والكثافة 

�ϞϜѧθϟ�άѧϫ�ϥ΄Α�ϪΘϳ΅ήϟ�ˬ�ήϴϟΩϮΑ�ΪϨϋ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ΔΑΎΘϛ�ϊϓϭΩ�ϰϟ·�έΎϧήΑ�ϥί Ϯγ�ΩϮόΗ�ϦϴΣϭ

).33(أشد مما ھو كائن في قصیدة النظم وانفتاحیتمتع بحریة أكبر 

.فبودلیر یجعل من قصیدة النثر مجال أرحب للتعبیر مما ھي علیھ في قصیدة النظم 

�Δϳ΅έ�Ϧϣ�ϖϠτاآلراءولعل ھذه  ϨΗ�ˬΖѧΑΎΛ�ήѧϴϏ�ήόѧθϟ�ϡϮѧϬϔϣ�ϥ΄Α�ϯ ήϳ�ϱάϟ�ϥϮδΒϛΎϳ�ϥΎϣϭέ

ΔѧϔϴυϮϟΎΑ�Δϳήόѧθϟ(�ϻ�Ϊѧϳήϓ�ήѧμ(فھو یتغیر مع الزمن، ولكن تبقى ما أسماه  Ϩϋ�ˬ�ΔϳήϋΎѧθϟ�ϱ

�ϦѧѧϜϤϳϪѧѧϟΰΘΧ�ΔѧѧϴϨΑ�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜϣ�ΩήѧѧΠϣ�ΔϳήϋΎѧѧθϟ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·ϭ�ˬϯ ήѧѧΧ�ήѧѧλ ΎϨϋ�ϰѧѧϟ·�ϲϜϴϧΎѧѧϜϴϣ�ϞϜѧѧθΑ

λ ΎϨόϟ�Γέϭήπ ϟΎΑ�ϝϮΤϳ�ϥϮϜϣ�ΎϬϧΈϓ�ΔΒϛήϣ�ϪѧϧΈϓ�Ϛϟάѧϟϭ�ˬ�ωϮѧϤΠϤϟ�ϙϮϠѧγ�ΎѧϬόϣ�ΩΪΤϳϭ�ˬϯ ήΧϷ�ή

�ΕήѧѧϬυ�Ϋ·�ΔϳήϋΎѧѧθϟ)�Δϳήόѧѧθϟ�ΔѧѧϔϴυϮϟ(�Ι ΪΤΘϨѧѧγ�ΎѧѧϨϧΈϓ�ΔѧѧϨϤϴϬϟ�ΔѧѧΟέΩ�ΖѧѧϐϠΑϭ�Ύѧѧϣ�ϲѧѧΑΩ�ήѧѧΛ�ϲѧѧϓ

).34(حینئذ عن شعر 

ϭ�ήѧΜϨϟ�ϦϴѧΑ�Ϟѧμب) الوظیفة الشعریة (وھو ھنا یحدد الشاعریة  ϔΗ�ϲѧΘϟ�ϲϫ�ΎϬϔλ Ϯل�Δϳήόѧθ

�ΔϳήϋΎѧθϟ�ϩάѧϫϭ�ήόѧθϟ�Ϧѧϋ�ΎϨϫ�ϡϼϜϟ�Βλ)العنصر المھیمن (یمن فكلما سیطر ھذا العنصر وھ 

�ήόѧθϟ�ϕΎѧτ ϧ�ϊ ѧγϮϳ�ϥϮѧδΒϛΎϴϓ�ϥΎѧϣί Ϸ�ϞϜϟ�ΓΪΣϭ�ΔϳήϋΎη�ΪϳΪΤΗ�ϦϜϤϳ�ϻ�ϱ�ˬ�Ϧϣΰϟ�ήϴϐΘΑ�ήϴϐΘΗ

�Ϧѧϣ�ϡΎѧψϧ�ϪΗΫ�ϲϓ�Ϯϫ�ϞΑ�ΔϤδϘϨϣ�ήϴϏ�ΓΪΣϭ�β ϴϟ�Ϯϫϭ��ˬ�ΎτϴδΑ�ΎϣϮϬϔϣ�β ϴϟ�Ϫϧ́Α�ϯ ήϴϓ�ήϓϮѧΘϳ�ϢϴѧϘϟ

�ΎϬϧϭΪѧΑ�ϲѧΘϟ�ΔѧϨϤϴϬϤϟ�ϲѧϫ�Δϴѧδϴέ�ΔѧϤϴϗ�ϢϴϘϟ�ϩάϫ�ϦϴΑϭ�ˬΎϴϧΪϟϭ�ΎϴϠόϟ)�ϲѧϓھعلى سلمیة خاصة لقیم

�Ϧϴѧόϣ�ϲϨϓ(�ϢϛΎѧΤϳ�ϭ�ϢѧϬϔϳ�ϥ�ήόѧθϠϟ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�ˬϩέΎѧΒΘϋΎΑ�ϩάѧϬϓ�ˬ�ήόѧηواتجاهحقبة معینة ،  إطار

:ه المھیمنة یمكن البحث عنھا في مظان متنوعة المھیمنة ھي التي تكسب األثر نوعیتھ ،  وھذ

ص /،1998اجعة وتقدیم ، رفعت سالم ، دار الشرقیات للنشر والتوزیع ، القاھرة ، راویة صادق ،  مر:،  تر 1قصیدة النثر من بودلیر من الوقت الراھن ، ج :ـ ینظر ، سوزان برنار 32

148.

.145ـ ینظر ، المرجع نفسھ ، ص 33

.19، ص 1988،  1محمد الولي مبارك حنون، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ، ط :ـ ینظر ، رومان یاكبسون ،  قضایا الشعریة ، تر  34
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�ϲϓ�ΎϫΪΠϨϓ�ΔѧΒϘΣ�Ϧѧϓ�ϲѧϓ�ϰѧΘΣϭ�ˬ�Δϳήόѧη�ΔѧγέΪϣ�ϝϮѧλ �ωϮϤΠϣ�ϲϓ�ϭ��ˬ�Ωήϔϣ�ϥΎϨϔϟ�ϲΑΩϷ�ήΛϷ

).35(كال واحدا باعتبارھامعینة 

θϟ�β ϴϟ�ϥ�ϰϠϋ�ΪϛΆϳ�ϚϟάΑ�ϮϫϭΎѧλ ΎΧ�ΎϣϮϬϔϣ�ήόˬѧμ Η�ϲѧΘϟ�ΔϳήόѧθϟΎΑ�ΩΪѧΤΘϳ�ϞѧΑ�ϝϼѧΧ�ΎѧϬϴϠϋ�Ϡτ

.فني معین اتجاهفترة زمنیة محددة ، وحتى من خالل 

�Ϫѧϴϟ·�ΎϓΎѧπ ϣ�ήѧΜϨϟ�Ϯѧϫ�β ϴѧϟ�ήόѧθϟ�ϥ�Ϧѧϣ�ϥϮѧδΒϛΎϳ�ϊ ѧϣ�ϖѧϔΘϳ�ϦϫϮϛ�ϥ�ϭΪΒϳ�ϰϟϭϷ�ΔϠϫϮϠϟϭ

ΒϠγ�ήόθϟ�ϭΪΒϳ�ΔϴΣΎϨϟ�ϩάϫ�Ϧϣϭ�ˬ�ήΜϨϠϟ�ΩΎπ ϣ��ˬ�ϪΘϘϴϘΣ�ϲϓ�ϪϨϜϟ�ˬ�Ύϣ�Ί η�ϞѧΘόϣ�ϞϜη�Ϫϧ́ϛ�ˬΎϣΎϤΗ�Ύϴ

�ΔѧϐϠϟ�ϡΪѧϬϳ�ϻ�ήόѧθϟ�ϥ�ϲѧϓ�ϞѧΜϤΘϳ��ˬ�ΎѧϴΑΎΠϳ·�ήѧΧ�ήμ Ϩϋ�ϦϤπ Θϳ�ϝϭϷ�ήμ Ϩόϟ�άϫ�ϦϜϟϭ��ˬ�ΔϐϠϟ

��ˬ�ϲΒϠδϟ�ήμ Ϩόϟ�άϫϭ�ˬ�ϰϤγ�ςϴτΨΘϟ�ΎϘϓϭ�Ύϫ˯ ΎϨΑ�Ϊϴόϳ�ϲϜϟ�ϻ·�ΔϳΩΎόϟϩέΎѧΒΘϋΎΑ�Ύϳέϭήѧο �Ύρήѧη

(للعنصر اإلیجابي ،  لم یحظ بدراسة منظمة  .36(

ϟάѧΑ�ϮϬϓϓ�ˬ�ήѧΜϨϠϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ�ϑ Ϯϟ́ѧϤϟ�Ϧѧϋ�ΝϭήѧΨϟ�Ϯѧϫ�ήόѧθϟ�ϥ�ϯ ήѧϳ�Ϛ�ήϴѧδϜΗ�Ϫѧϧ�ΎѧϴϠΟ�ϭΪѧΒϴ

�ϱάϟ�ϡΎψϨϟ�ϦѧϜϟ�ˬ�ϒѧϠΘΨϣ�ϞϜѧθΑ�ϩ˯ΎѧϨΑ�ΓΩΎѧϋ·ϭˬ �ήѧΜϨϠϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ�ΪΎδϟ�ϖδϨϟϭ�ϒϴϟ́Θϟϭ�ΔΑΎΘϜϟ�ϪϓήόΗ

�ΓΩ�ήόѧθϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ϥί Ϯϟ�ϲϓ�ϯ ήϳ�Ϫϧ�ϲϓ�ϥϮδΒϛΎϳ�ϊϣ�ϒϠΘΨϳ��ήѧψϨϳϭ�ˬ�ϪѧΟϭ�ϦѧδΣ�ϰѧϠϋ�ϪѧϟΎϤΘϛϻ

نظرة مختلفة فكوھن یتعرض إلى الخلط الواقع بین أوساط المثقفین بین الوزن والشعر ، وھو ھ  بإلی

τ́�:منھ، كما یقول االحتراسخطأ علینا  Χ�ϲϓ�ϊϘϧ�ϻ�ϞΑΎϘϤϟ�ϲϓ�ΎϨϴϠϋ�ϦϜϟϭ�Ϧѧϣ�ϞѧόΠϨϓ�ˬ�ΩΎπ Ϥϟ

ϴѧϟ�ϥί)37(الوزن مجرد زینة أو قیود تكمل حریة التفكیر الشعري  Ϯѧϟ�ϥ�ϰѧϠϋ�ϞϴϟΪѧϟϭ�ˬ�ˬϚϟάѧϛ�β

�ΓήϫΎѧѧυ�ΖѧѧϠυ�ήѧѧΜϨϟ�ΓΪϴѧѧμ ϗ�ϥΔϴΎϨΜΘѧѧγ�ϱάѧѧϟ�ϮѧѧϴϟΩϮΑ�ϰѧѧΘΣ�ϥ�ϯ ήѧѧϳϭ�ˬϪѧѧΘϘϘΣ�ϱάѧѧϟ�ΡΎѧѧΠϨϟ�ϢѧѧϏέ��ˬ

�ϪѧϘϴϘΤΗ�ϢѧϏέϭ��ˬ�ΔϴϓΎϗ�ϻϭ�ϥί ϭ�ϼΑ�ΎϴϘϴγϮϣ�ϥϮϜϳ�ϱάϟ�ϱήόθϟ�ήΜϨϟ�ΓΰΠόϣ�ϖϴϘΤΘϟ�ϪΣϮϤρ�ϦϠϋ

Θϓήϋ�Ύϣ�ϢϏέ�Ϫϧ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμیضیفو."أزھار الثر "لذلك الطموح فإنھ یظل أكبر في دیوان  ϗ�Ϫ

�ϰѧѧϠϋ�ΕΎѧѧΤϴϘϨΗ�ϦѧѧϣΩΪѧѧΘϣ ت�ϥ�ϻ·�ΎѧѧϬΨϳέΎ"�ήόѧѧθϟ�ΓΪϴѧѧμ ϗ"�ϲѧѧόϴΒτ ϟ�ΐ ѧѧϛήϤϟ�ϡϮѧѧϴϟ�ϰѧѧϟ·�ΖѧѧϠυ

).38(للشعر

المؤسسة المغربیة إلتحاد الناشرین /إبراھیم الخطیب ،  مؤسسة األبحاث العلمیة :نصوص الشكالنین الروس ، تر "نظریة المنھج الشكلي "،  رومان یاكبسون، القیمة المھیمنة ضمن ـ ینظر 35

.82–81، ص ص 1982الرباط ،  /المتحدین ،  بیروت 

.72م ،  ص 2000أحمد دوریش ، دار غریب ، القاھرة ،  :، تر  النظریة الشعریة :جون كوھن :ـ ینظر36

.73نظر ، المرجع نفسھ ، ص یـ  37

.ـ ینظر ، المرجع نفسھ ،الصفحة نفسھا 38
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�ϥϷ�ˬ�ϪѧΘϳήΣ�Ϧѧϣ�ΪѧΤϳ�Ϊϴϗ�β ϴϟ�Ϫϧ�ΎϤϛ�ˬ�ήόθϟ�Ϯϫ�β ϴϟ�ϥί Ϯϟ�ϥ�ϰϠϋ�Ϊϴϛ΄ΘϠϟ�ϦϫϮϛ�ΩϮόϴϟ

�ϥ�ϰѧϠϋ�ϞѧϴϟΩدون شك ـ اني ـومعنوي ، والمستوى الثالتغییر یتم على مستویین في اللغة ، صوتي 

ѧθϠϟ�ΩϮѧΟϭ�ϻ�ϥ�ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ˬΔϳήόѧθϟ�ΔѧϴΣΎϨϟ�Ϧѧϣ�ΓΩϮѧΟϮϣ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ�ϖѧѧγΎϨΗ�ϰѧϠϋ�ΪѧϤΘόϳ�ϱάѧϟ�ήό

ήόѧθϟ�ϥ�άϫ�ϰϨόϣϭ�ˬΔϴϘϴγϮϤϟ�ΔϴΣΎϨϟ�Ϧϣ�ςϘϓ�ΕΎϤϠϜϟϦѧϜϤϳϪѧϟ�ϪѧϨϜϟϭ�ˬϥί Ϯѧϟ�Ϧѧϋ�ϲϨϐΘѧδϳ�ϥ

�ϪѧϴϠϋ�ϞѧϣΎϜϟ�Ϧϔϟ�ϥ�Ϋ·�ˬ�ϥΎμ ϘϨϟΎΑ�ϢΘϴγ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓΨΘѧγϡΪϪѧΗϭΩ�ϞѧϛϥΈѧϓ�ΔѧϤΛ�Ϧѧϣϭˬ�ΓΪϴѧμ ϗ

).39(النثر بإھمالھا للمقومات الصوتیة للغة الشعر تبدو كما لو كانت شعرا أبترا 

ѧΠΘϳ�ϻ�˯ΰѧΟ�Ϯѧϫ�ϞѧΑ�ήόѧθϟ�Ϯѧϫ�β"جون كوھن "وبذلك یقرر  ϴѧϟ�ϥί Ϯѧϟ�ϥ�ϪѧϧϭΪΑϭ�ϪѧϨϣ�ΰ

.أبتراً یكون الشعر ناقصا 

�ΔϳήϫϮΠϟ�Δϴπ Ϙϟ�ϥ�ΎϨόϣ�ϖΒγ�ΎϤϣ�φΣϼϤϟΎϓ�ΔΒѧδϨϟΎΑ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ�ϝΎϜѧη·�ΎϬϟϮΣ�έϭΪϳ�ϲΘϟ

�ϡΎѧϫ�˯ΰѧΟ�Ϫѧϴϓ�ϯ ήѧϳ�Ϧϣ�ϢϬϨϤϓ�ˬϡΎϋ�ϞϜθΑ�ϲΗϮμ ϟ�ωΎϘϳϹ�ϭ�ΔϴϓΎϘϟϭ�ϥί Ϯϟ�ϲϫ�ΔϳΩϮϤόϟ�ΓΪϴμ ϘϠϟ

�ϦѧѧϜϤϳ�ϻ�Ύϴѧѧδϴέ�ΎѧѧϨϛέ�ϭ�ήόѧѧθϟ�ϲѧѧϓ˯ΎϨϐΘѧѧγϻ�Ϧѧѧϣ�Ϊѧѧϳΰϳϭ�ϰѧѧϨόϤϟ�ϲѧѧϓ�ϞΧΪѧѧϳ�ϪѧѧϨϋϕΎѧѧδΗ�κ Ϩѧѧϟ

ϓΎοوانسجامھ ·�ήϣ�Ϫϴϓ�ϯ ήϳ�ϱάϟ�ήΧϷ�ξ όΒϟϭ�ϦѧϜϤϳ�Ύϴ˯ΎϨϐΘѧγϻήόѧθϟ�κ Ϩѧϟϭ�ϪѧϨϋϱ�ϖѧϘΤϳ

.ساقھ من خالل آلیات أخرى كالكثافة واإلیحاء واتشعریتھ 

ϲΗϮѧμالذيوھذا السجال الكبیر ϟ�ωΎѧϘϳϹ�ϭ�ΔѧϴϓΎϘϟ�ϭ�ϥί Ϯѧϟ�ϝϮѧΣ�ϲδϴήϟ�ϩέϮΤϣ�ϝΆѧδΘϟ�ΎѧϧΩϮϘϳ

�ϲϧΎѧόϣ�ήѧΒόϣϭ�Ϫѧϴϓ�ϞѧΧΩ�Ϯѧϫ�ϭˮھذا الجانبھل:مفاده  �ήόѧθϟ�Ϧѧϣ�ΰΠΘϳ�ϻ�˯ΰΟ�Ϯϫ�ϞѧΧΩ�ΔѧϳϮϧΎΛ

�βالنسق؟ و تزید من اتساقھ ؟ ϴѧϟ�ϲϟΎѧΘϟΎΑ�ϭ�ϕΎѧδΗϻ�ϻ�ϭ�ϖѧδϨϟ�ϲѧϓ��Ϫϟ�ϞΧΩ�ϻ�ϲϓΎο ·�˯ϲ η�Ϯϫ�ϡ

  .؟جزأ من شعریة القصیدة

�ϲѧϓ�ζ ѧϳϭέΩ�ΩϮϤΤϣ�ϱέ�ϰϟ·�˱ϻϮλ ϭ�ϦϴϘϳήϔϟ�˯έϵ�ϕήτ Θϟ�ήΒϋ�ΔϠΌγϷ�ϩάϫ�Ϧϋ�ΔΑΎΟϹ�ϝϭΎΤϨγ

.كل عنصر من العناصر

.74–73ـ ینظر ،  جون كوھن ،  النظریة الشعریة، ص ص 39
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:ه في اتساق النص اإلیقاع الصوتي وأثرـ 4

:الرأي الذي یري أن اإلیقاع الصوتي یدخل في اتساق النص:1–4

�Ϧϴѧόϣ�ϞϜѧη�ϰѧϠϋ�ΕϮλ Ϸ�ϊΑΎΘΗ�ϥ�ί ΩέΎθΘϳέ�ϯ ήϳѧϴϬϳئ ϫάѧϟϦѧϣ�ΪѧϳΪΟ�ϊ ΑΎѧΘΗ�ϞѧΒϘΘϟ�Ϧ�ς ϤϨѧϟ�άѧϫ

�ΔѧϔϠΘΨϤϟ�ΕΎѧόΑΎΘΘϟΎΑ�ςدون غیره ، فاإلیقاع  ΒΗήѧϣ��ˬ�ϥΫ·�ϩήѧψΘϨϳ�Ύѧϣ�ϊ ѧϣ�ΔϤΠѧδϨϤϟ�ΔѧϳϮϐϠϟ�ΔϠѧδϠδϠϟ

�ϥϮѧϜϳ�άϜϫϭ"�Ϧѧϣ�ϒϟ́ѧΘϳ�ϱάѧϟ�ΞϴѧδϨϟ)40(أحیانا االنسجامجھاز التلقي لدینا ،  والخارجة عن ھذا 

ΕѧѧΟΎϔϤϟ�ϭ�Ϧѧѧψϟ�ΔѧѧΒϴΧϭ�ΕΎϋΎΒѧѧηϹϭ�ΕΎѧѧόϗϮΘϟ�ωΎѧѧϘϳϹ�Ϯѧѧϫ�ϊ ρΎѧѧϘϤϟ�ϕΎϴѧѧγ�ΎϫΪѧѧϟϮϳ�ϲѧѧΘϟ)"41( ،

تحقیق نوع من التجانس الصوتي ، بین الكلمات والحروف، بل ال بد أن "فاإلیقاع ال یتحقق بمجرد 

(یتبع ذلك إیقاع في المضمون  "42(�ˬ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ΔϴϘϴѧγϮϣ�Ϧѧϋ�ϪѧΜϳΪΣ�ΪѧϨϋ�ϲϬϳϮѧϨϟ�Ϫϴϟ·�έΎη�Ύϣ�άϫϭ

�ΎѧϬϧ�ϯ ήϳ�ϲΘϟ"Ύѧόϟ�ΎѧϬϠϜϴϫ�ϲѧϓ�ΪѧΟϮΗ�ΕϮѧλ Ϸ�ς ѧϤϧ�ˬ�Ϧϴѧτ Ϥϧ�Ϧѧϣ�ϒϟ́ѧΘϳ�ϞѧϜϴϬϟ�άѧϫϭ�ΓΪѧΣϮϛ�ϡ

�υΎѧѧϔϟϷ�ΎѧѧϬϠϤΤΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϳϮϧΎΜϟ�ϲϧΎѧѧόϤϟ�ς ѧѧϤϧϭ)"43(�ϲѧѧϨόϳ�άѧѧϫϭ�ˬ�ϱήόѧѧη�κ ѧѧϧ�ϞѧѧϜϟ�ϥ�ˬ�ϪѧѧϴϨόϳ�ΎѧѧϤϣ

�ΔϴϘϴѧѧγϮϣ�ΓέϮѧѧλ �ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϋ�ΞΘѧѧϨϴϓ��ˬ�ϱήόѧѧθϟ�κ Ϩѧѧϟ�ϒѧѧϨΘϜΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔϳέϮόѧѧθϟ�ΔѧѧϟΎΤϟ�Ϧѧѧϣ�ϊ ѧѧΒϨϳ�ΎѧѧϋΎϘϳ·

).44(تضطلع بنقل المعني إلى وجدان المتلقي 

�ϯ ϮΘѧѧδϤϟΎΑ�ϲϋΎѧѧϘϳϹ�ϯ ϮΘѧѧδϤϟ�Δѧѧϗϼϋ�ϰѧѧϠϋ�ΡΎѧѧΤϟϹ�άѧѧϫ�ΎѧѧϨϫΎΒΘϧ�ΖѧѧϔϠϳ�ϲѧѧΑήόϟ�ΪѧѧϘϨϟ�ϲѧѧϓϭ

�ϰϨόϤϟΎѧΑ�ϪѧΘϗϼϋ�ϲѧϓ�ΕϮѧμ ϟ�ϞѧϴϠΤΗ�Γέϭήѧο �ΏΩϷ�Δѧϳήψϧ�ΏΎΘϛ�ϲΒΣΎλ �Ϊϴϛ΄Η�ϚϟΫ�Ϧϣϭ�ˬϲ ϟϻΪϟ

ѧϠϋ�Γϭϼϋ�ˬ�ϲϨϔϟ�ϞϤόϟ�ϲϓ�ϞϣΎϜΘϟ�ϡϮϬϔϣ�˯Ύϐϟ·�ϲϨόϳ�ϦϴΒϧΎΠϟ�ϦϴΑ�ϝΰόϟ�ϥϷ�ϲΑΩϷ�ϞϤόϟ�ϞΧΩ ى

�Ύϔϴόѧο �ϥϮѧϜϳ�ήϴΛ́ѧΘϟ�άѧϫ�ϥ·�ϭ��ˬ�ϪѧΗΫ�ΪѧΣ�ϲϓ�ϲϟΎϤΟ�ήϴΛ́Η�Ϫϟ�β ϴϟ�ΩήΠϤϟ�ΕϮμ ϟ�ϥ)45(�ΎѧϨϨϜϟ�ˬ

�ϦϜΗ�Ϣϟ�Δϗϼόϟ�ϩάϫ�ϥ�ϰϟ·�ϡΎϘϤϟ�άϫ�ϲϓ�ήϴθϧϟ�ϢϳΪѧϘϟ�ϲΑήϐϟ�ϡϮϬϔϤϟ�ϲϓ�ΔΤο ϭ�ωΎѧϘϳϹΎϓ�ˬ�ωΎѧϘϳϺ

.میة یجاور المعنى ویقابلھ في الوقت نفسھ ، ومن ثم فھو ال یرتبط معھ بعالقة حت

.185م ، ص2005طفى بدوي ، المجلس األعلى للثقافة ، القاھرة، ـ ینظر ، ریتشاردز ، مبادئ النقد األدبي والعلم والشعر ، ترجمة مص40

.188ـ المرجع نفسھ، ص 41

.136ـ حسن مخافي ، القصیدة الرؤیا ،  ص 42

.23، ص 1971،  2قضیة الشعر الجدید، مكتبة الخانجي ، دار الفكر ، القاھرة ، ط :ـ محمد نویھي 43

.146، ص 2001/2002یقاع في شعر نزار قباني ، رسالة ماجستیر ، أشراف ریاض العوابدة، قسم اللغة العربیة وآدابھا ، جامعة دمشق ـ ینظر ، مؤمنات الشامي ، اإل44

.ص 1987محي الدین صبحي ،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت /ـ رینیھ ، ویلیك وأوستن وارین ، نظریة األدب ، تر 45
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�ϚѧϠΘϟ"مسائل فلسفة الفن المعاصرة"الفصل األخیر من كتابھ "جان ماري جویو "ویعقد 

�ςΑήѧϳ�Ϟѧμ:العالقة ، ویتجلى ذلك في عنوان الفصل نفسھ  ϔϟ�άѧϫ�ϲϓ��ˬ�ϥί Ϯϟϭ�ϰϨόϤϟ"ϮѧϳϮΟ"

�ϲѧѧϓ�έϮѧѧτΗ�ϱ ѧ́ѧϓ�ˬΓΪΠΘѧѧδϤϟ�ΕέϮτ ΘϟΎѧѧΑ�Δϳήόѧѧθϟ�ϝΎϜѧѧηϷ�έϮѧѧτΗϥϮѧѧϜϳ�ΎѧѧϤϧ·��ˬ�ϲѧѧϨϔϟ�ϞϜѧѧθϟ�ΐ ΒѧѧδΑ

ΪѧΣϭ�ήϜϔϟΎѧϓ�ˬϥϮϘΑΎѧδϟ�˯ήόѧθϟ�Ϫϓήόϳ�Ϣϟ�ΎϤϣ�ˬ�ϥΫ·�ˬ�ϩواجتماعیاتطور في المعاني ، فلسفیا ودینیا 

�ϊ ϴτΘѧѧδϳ�ϱάѧѧϟ�Ϯѧѧϫ�ΎѧѧϘϴϤϋ�ήѧѧϴϴϐΗ�ήόѧѧθϟ�ϥί ϭ�ήѧѧϴϐϳ�ϥ�ˬ�ήѧѧϴϐΘϳ�ϦϴѧѧΣ)46( ،"�ϒѧѧρϮόϟϭ�ϰϨόϤϟΎѧѧϓ

).47" (شعر الجدیدة تحتاج إلى شكل أكثر مرونة وغنى ، وإن لم یخرج عن المبادئ الثابتة لل

�ΕϮѧϴϟ·.س.ویظھر اإللحاح على تلك العالقة بین المستویین الصوتي والداللي أیضا لدى ت 

�ϥ�ΪѧѧϛΆϳ�ϱάѧѧϟϰϘϴѧѧγϮϣ�ϰѧѧϨόϤϟ�Ϧѧѧϋ�ΔϠϘΘѧѧδϣ�Ζѧѧδϴϟ�ήόѧѧθϟ)48(�Δѧѧϗϼόϟ�Ϧѧѧϋ�ϊ ѧѧΒϨΗ�ΔѧѧϤϠϜϟ�ϰϘϴѧѧγϮϣϭ

)49(ات أخرى كتستھا في سیاقھا ،  وكل المعاني السابقة التي إالكائنة بین معناھا المباشر في سیاق

�ϲѧѧϫ�ΔϴϘϴѧѧγϮϤϟ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϥΈѧѧϓ�ˬ�ϪѧѧϴϠϋϭ"�ς ѧѧϤϧϭ��ˬ�ΕϮѧѧλ Ϸ�Ϧѧѧϣ�ϲϘϴѧѧγϮϣ�ς ѧѧϤϧ�ΎѧѧϬϟ�ϲѧѧΘϟ

ΪѧѧѧΣϭ�Ί ѧѧѧη�ΎѧѧѧϤϫ�Ϧϴѧѧѧτ ϤϨϟ�Ϧϳάѧѧѧϫ�ϥϭ�ˬ�ΎѧѧѧϬϔϟΆΗ�ϲѧѧѧΘϟ�ΕΎѧѧѧϤϠϜϠϟ�ΔѧѧѧϳϮϧΎΜϟ�ϲϧΎѧѧѧόϤϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϲϘϴѧѧѧγϮϣ وال

(ینفصالن "50.(

�ϦϴѧѧΒϳ�ΎѧѧϤϛ"�ϦϫϮѧѧϛ�ϥϮѧѧΟ"ϢψϨѧѧϟ�ϥ�ΪѧѧΟϮϳ��Ϫѧѧϧ�ϱ�ˬΔѧѧϴϟϻΩ�ΔϴΗϮѧѧλ �ΔѧѧϴϨΑ�Ϯѧѧϫѧѧϗϼϋ�ϦϴѧѧΑ�Δ

(الصوت والمعنى  و بذلك فالصوت یدخل في البنیة الداللیة ،إذ أن ھناك عالقة بین الصوت و )51.

�ˬΕϮѧѧϴϟ·�ήѧѧϴΒόΗ�ΪѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�ϥϼѧѧμ ϔϨϳ�ϻ�Ϧϴѧѧτ Ϥϧ�ΎѧѧϤϬϓ�ˬ�ήόѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϤϬϨϴΑ�Ϟѧѧμ ϔϟ�ϦѧѧϜϤϳ�ϻ�ϭ�ϰѧѧϨόϤϟ

.فالكلمات تنبع من العالقة الموجودة بین معناھا المباشر و سیاقھا

.211، ص 21965اري جوبو ،  مسائل فلسفة الفن المعاصرة ، ترجمة وتقدیم سامي الدروبي ، دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر ، دمشق، طـ ینظر جان م46

.212-211ـ المرجع نفسھ ، ص ص 47

.29، ص 1991،  1لنشر ، دمشق ، ط إلیوت ، في الشعر والشعراء ، ترجمة محمد جدید ، دار كنعان للدراسات وا.س.ـ ینظر ، ت 48

.34ـ ینظر المرجع نفسھ ، ص 49

.35ـ إلیوت، في الشعر والشعراء ، ص 50

.52ـ ینظر ، جون كوھن ، بنیة اللغة الشعریة ، ص 51
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ωΎѧϘϳ·�˯Ϯѧθϧ�ϰѧϟ·�ϲѧπارتباطن نیس على أو یؤكد محمد ب ϔϳ�ήόѧθϟ�ϲѧϓ�ϲϧΎѧόϤϟΎΑ�ΕϮѧλ Ϸ

�ϰѧϨόϤϟϭ�ΕϮμˬ�متمیز متفرد  ϟ�ϰϟ·�ΔϓΎο ·�ˬϪϤϜΤϳѧϓ�ϦϴѧΑ�ΔѧϤΎϘϟ�ΔѧϴϟΪΠϟϭ�ήϤΘѧδϤϟ�ωήѧμ ϟ�Ϛϟά

ΕΎѧѧϗϼόϟϲѧѧϫ�ˬ�ϩέϭΪѧѧΑ�ϢϜΤΘѧѧϳ�ΏΎѧѧτΨϟ�ϥ�ΎѧѧϤϛ�ˬ�ϱήόѧѧθϟ�ΏΎѧѧτΨϟ�ϖѧѧδϧ�ϞϜѧѧθΗ�ϲѧѧΘϟ"�ϖѧѧδϧ�ϲѧѧϓ

(ناتھالخطاب أي بناء عناصره ومكو ، وبھذا التكامل بین اإلیقاع ونسق الخطاب تتحقق جمالیة )52"

��ˬ�ΔѧϔϠΘΨϤϟ�ϪΗΎϳϮΘѧδϣ�ϦϴΑ�ΐ γΎϨΘϟϭ�β ϧΎΠΘϟ�Ϧϣ�ˬ�ϯ ήΒϛ�ΔΟέΩ�ώϠΒϳϭ�ˬ�ϪΘϴϋΪΑ·ϭ�ϱήόθϟ�κ Ϩϟ"

وتناغم في بنیتھ وبین مستویاتھ ،  بقدر ما یبلغ حدا أرفع من الشعریة اتساقفبقدر ما ینم النص عن 

).53"(بداعي واإلتقان اإل

�ϪѧѧΑΎΘϛ�ϲѧѧϓ�ΩΎѧѧϴϋ�ϱήϜѧѧη�ΪѧѧϘόϳ�ΎѧѧϤϛ"ϩΎѧѧϨόϣϭ�ήόѧѧθϟ�ϰϘϴѧѧγϮϣ"�ϦϴѧѧΑ�Δѧѧϗϼόϟ�Δϴѧѧπ Ϙϟ�ϼѧѧμ ϓ�ˬ

�ϥϮѧѧϨϋ�ΖѧѧΤΗ�ΔѧѧϟϻΪϟϭ�ωΎѧѧϘϳϹ"�ϩΎѧѧϨόϣϭ�ήόѧѧθϟ�ϰϘϴѧѧγϮϣ"�ϰѧѧϟ·�ΪѧѧϗΎϨϟ�ν ήѧѧόΘϳ�Ϟѧѧμ ϔϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓϭ�ˬ

ѧѧϠϘϣ�ˬΔѧѧϗϼόϟ�ϚѧѧϠΘϟ�Ώήѧѧόϟ�Ϧϴϴѧѧο ϭήόϟ�ϝΎѧѧϔϏ·�ϦѧѧΑ·�Ϫѧѧϳϭήϳ�ϱάѧѧϟ�ήѧѧΒΨϟ�ϥ ѧ́ѧη�Ϧѧѧϣ�ϼέѧѧΑΎΘϛ�ϲѧѧϓ�ϖϴѧѧη�Ϫ

�ΎѧϳήϫΎυ�Ύϔѧλ ϭ�ϻ·�β ϴѧϟ�ϚѧϟΫ�ήѧΒΘόϣ�ˬΔϳήόѧθϟ�έϮѧΤΒϟ�ΔϴϤѧδΗ�ΔѧϠόΑ�ϖѧϠόΘϳ�ΎѧϤϴϓ�ΝΎѧΟΰϟ�Ϧѧϋ�ΓΪϤόϟ

)54(لألصوات التي یتشكل منھا كل بحر 

ήϜѧη�ΩΪη�ΪϗϭϱΔѧϟϻΪϟϭ�ωΎѧϘϳϹ�ϦϴѧΑ�Δѧϗϼόϟ�ϰѧϠϋ�ΩΎѧϴϋ�ϞѧϤόϟ�ϲѧϓ�ϡί ϼѧΗ�ϙΎѧϨϫ�ϥ�ϯ ήѧϴϓˬ

ϧΎΟ�ϦϴѧѧΑ�ϱήόѧѧθϟѧѧΒϰѧѧϨόϤϟ�ϭ�ΕΎѧѧϤϠϜϟ�ϭ�ϲΗϮѧѧμ ϟ�Ϫ�άѧѧϫ�ϥϭ�ˬϼϤΘѧѧϜϣ�ϭ�ϦϘΘѧѧϣ�ϥϮѧѧϜϳ�ϻ�ϞѧѧϤόϟ اال

�ϩΩήѧϔϤΑ�ωΎѧϘϳϺϟ�ϥϮϜϳ�ΪϘϓ:"قولھ ویلخص ذلكبتضافر تلك العناصر و خروجھا في ثوب واحد ،

ΓήѧϴΜϜϟ�ϩήѧλ ΎϨόΑ�ϲѧϘΘϠϳ�ϰѧΘΣ�ϲϨϓ�ήϴϏ�ϭ�ΎϴϨϓ�ϰϤδϳ�ϻ�ήϴΛ́Θϟ�άϫ�ϦϜϟϭ�ˬ�ήϴΛ́Η...�˯˱ΎѧϘϟ�ϰѧϨόϤϟ�ϊ ѧϣ

(على التوافق والطباق معا یقوم  "55(

.178، ص 2001،  2لدار البیضاء ، ط ، دار توبقال للنشر ، ا)التقلیدیة (1ـ محمد بنیس ،  الشعر العربي الحدیث ،  بنیاتھ وإبداالتھ ، ج 52

.61،  ص 2، ط 1999ـ سامي سویدان ،  في النص الشعري العربي ،  مقاربات منھجیة ، دار األدب ، بیروت ، 53

.135، ص 1998،  3ـ ینظر شكري محمد عیاد ، موسیقى الشعر العربي ، مشروع دراسة علمیة ،  أصدقاء الكتاب ، القاھرة ، ط 54

.148ـ شكري عیادة ، موسیقى الشعر العربي ، ص 55
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�ϰѧϨόϤϟ�ΔѧϣΪΧ�ϲѧϓ�ϥΎϬΑΎѧθΘϣ�ϱϮΤϨϟ�ϒμ Ϩϟϭ�ϲΗϮμ ϟ�ϖδϨϟ�ϥ�ϰϠϋ�ΔϟϻΩ�ϡϼϜϟ�άϫ�ϲϓϭ

�β ϴѧѧϨΑ��ΪѧѧϤΤϣ�ήϴѧѧθϳ�ΎѧѧϤϛ�ˬ�ωΎѧѧϘϳϹ�ϥ·ϭ��ˬ�ΩήѧѧϤϟ�ϰѧѧϨόϤϟ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧϠΧ�ϰѧѧϟ·��ϱΩΆѧѧϳ�ΎϤϫΪѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧϠΨϟϭ

�ΎѧϤϬϨϴΑ�ϞѧϋΎϔΘϟ�έΎѧδϣϭ�ˬ�ϱήόѧθϟ�ΏΎѧτΨϟ�ϲѧϓ�ήѧΒϛϷ�ϝΪѧϟ"معتمدا على ھنري میشونیك ،  ھو 

Ύѧѧϣ�Ϯѧѧϫ�ϪѧѧΘϴϟϻΩ�ΏΎѧѧτΨϠϟ�ϖѧѧϘΤϳ) . "56(ѧ́ѧϛϭ�ϻ�˯ΰѧѧΟ�ΔѧѧϴϋΎϘϳϹ�ΔѧѧϴϨΒϟ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧόΠϳ�ϥ�Ϊѧѧϳήϳ�α έΪѧѧϟ�ϥ

غیر منفصل عن معنى أي خطاب ، ما دام ھو المنظم لكل من المعنى والذات ھیتجزأ من النص وأن

).57(عبر حركتھما في الخطاب 

:تحول مفھوم اإلیقاع في قصیدة النثر :2–4

�ϡϮϬϔϣ�ΪϬη�ΪϘϟήѧϴΒϛ�ϻϮѧΤΗ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ�ΓΎѧϋΩ�ΪѧϨϋ�ωΎϘϳϹ�ϰѧϟ·�ϢϬΗϮѧϋΩ�ϕΎϴѧγ�ϲѧϓ�ϚѧϟΫϭ�ˬ�

ΠΘϟ�ϲѧϓ�ΔϴϧΎѧδϧϹ�β ϔϨϟ�ΔΒϛϮϤϟ��ˬ�ΔϤϳΪϘϟ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ΎϬο ήϔΗ�ϲΘϟ�ΔΑΎϗήϟ�ϚϠΗ�ί ϭΎΠΗϭ�ήόθϟ�ϲϓ�ΪϳΪ

�ΔѧϳΪϴϠϘΘϟ�Δϳήόѧθϟ�ϰϘϴγϮϤϟ�Δϣ˯ϼϣ�ϡΪϋ�ϰϟ·�ϪΗέΎη·�ϲϓ�ΝΎΤϟ�ϲδϧ�ΪϨϋ�ϪδϤϠϧ�Ύϣ�άϫϭ�ˬ�ΎϬΗتحوال

ѧѧδϧϹϱΫ�ήѧѧϴϐΘϣ�ϥΎѧѧΠΗ�ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧδϧϹ�ϥ·ϭ�ˬ�ΪѧѧϳΪΟ�α ΎѧѧδΣ·�ϢѧѧΩ�ΩΪ)58(�ϥ�ϰѧѧϠϋ�ˬ�β ϴѧѧϧϭΩ�ΪѧѧϛΆϳ�ΎѧѧϤϛˬ

�ΓΩϻϭ�Ϫѧϟ�ϱήόθϟ�ϞϜθϟ�ϥϮϛ�ϰϠϋ�ΪϳΪθΘϟ�ΐ Οϭ�ϢΛ�Ϧϣϭ��ˬ�ϥΎδϧϹ�ΩΪΠΘΑ�ΩΪΠΘϳ�Ϟψϳ�Ύπ ϳ�ωΎϘϳϹ

ѧѧθϟ�ϥ·ϭ�ˬΓήϤΘѧѧδϣϳ�́ѧѧΘϔϳ�ϻ�ϱάѧѧϟ�Ϯѧѧϫ�ϲѧѧΤϟ�ϱήόѧѧθϟ�ϞϜ�ΩΪѧѧΠΘϳϭ�ϞϜѧѧθΘ)59(�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϩάѧѧϬϟ�ϥ�ϯ ήѧѧϳϭ

�ϝϮѧϘϳ�Ϋ·�ήѧμ،ا اإلیقاعي الداخلي المنافينظامھ όϟ�άϫ�ϥΎδϧ·�Ϧϋ�ήΒόϳ�ϱάϟ" :�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ�ϲѧϔϓ

�ϰϘϴѧѧγϮϣ�ϲѧѧϫ�ϞѧѧΑ��ˬ�ΔѧѧϤϳΪϘϟ�ΕΎѧѧϋΎϘϳϺϟ�ωϮѧѧπ Ψϟ�ϰϘϴѧѧγϮϣ�Ζѧѧδϴϟ�ΎѧѧϬϨϜϟ�ϰϘϴѧѧγϮϣΔΑΎΠΘѧѧγϻ�ωΎѧѧϘϳϹ

�ΔѧψΤϟ�Ϟѧϛ�ΩΪΠΘϳ�ωΎϘϳ·�Ϯϫϭ��ˬ�ΓΪϳΪΠϟ�ΎϨΗΎϴΣϭ�ΎϨΑέΎΠΗ) "60(Α�ήѧϴϐΘΑ�έήѧϗ·�ϚѧϟΫ�ϲѧϓϭ�ˬϳϹ�ΔѧϴϨ�ωΎѧϘ

�ϲѧΘϟ�ϒϳέΎѧόΘϟ�ΩϭΪѧΣ�ΎϳΪόΘϣ�ϊإطارمقارنة بالقصیدة القدیمة، إذ حسب رأیھم صار یتحرك في  γϭ

،  وإلى ، فقد یكون لھ أوجھ عدیدة حسب متطلبات العصروما ینتج عنھ من أثارتربطھ بالصوت 

.178،  ص 2ـ محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث ، ج 56

.104محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث ، ص :ـ ینظر57

.12، ص "  لن " ـ ینظر ، أنسي الحاج ، دیوان 58

.110ـ ینظر ، أدونیس مقدمة للشعر العربي ، ص 59

.166ـ المرجع نفسھ ، ص 60
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�ΔѧΜΣΎΒϟ�ήϴѧθΗ"�ΐالرأي ھذا ѧϳήϏ�ί ϭέ"�Ϫѧϧ́Α�ωΎѧϘϳϹ�ϑ ήѧόΗ�ϦϴѧΣ�ˬ"�ϑ ήѧΣ�έήѧϜΗ�ϭ�Δѧψϔϟ�ϭ

�Ύѧѧπ ϳ�ωΎѧѧϘϳϹϭ�ˬΔϳϭΎѧѧδΘϣ�ήѧѧϴϏ�ϭ�ΔϳϭΎѧѧδΘϣ�ΩΎѧѧόΑ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ˬ�ϝΎϜѧѧη�Ϧѧѧϣ�ϞϜѧѧη�ϭ�ϥί ϭ�έήѧѧϜΗ

�ϊ...التنسیق یضمن للعبارة التوازن وحسن الرصف ѧϴϤΟ�ϞϤѧθϴϟ�ωΎѧϘϳϹ�ϝϮϟΪѧϣ�ϲѧϓ�ϊ ѧγϮΘϟ�ί ϮΠϳϭ

˯ΎѧΤϳϹ�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ�ΔϴѧѧγΎγϷ�ΎѧϬϴϧΎόϣ�ΔѧϳϮϘΘϟ�ϥΎѧϨϔϟ�ΎѧѧϬϴϟ·�́ѧΠϠϳ�ϲѧΘϟ�ΔϴϘϴѧγϮϤϟ�ϞΎѧγϮϟ�ϲΗϮѧѧμ ϟ"

)61.(

�ϡϮѧϬϔϣ�ϰѧϠϋ�ΪϤΘόϳ�ϒϳήόΘϟ�άϫ�ΐ δΣ�ωΎϘϳϹ�ϥ·�ΩΎѧόΑϷ�ϲѧϓ�ϱϭΎѧδΘϟ�ρήѧη�ϦѧϜϟϭ�ϥί ϮѧΘϟ

�ΓέΎѧη·�άѧϫ�ϲѧϓϭ�Ϫѧδϔϧ�ΖѧϗϮϟ�ϲѧϓ�ϡΎѧψΘϧϹ�ϡΪѧϋϭ�ϡΎѧψΘϧϹ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ωΎѧϘϳϹ�ΩΪѧΤΘϳ�ϲѧϜϟ�ΎϨϫ�ςϘδϳ

�ϪѧϤϜΤΗ�ϱάѧϟ�ΔѧϳΩϮϤόϟ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ωΎϘϳ·�ϰϠϋ�ΝϭήΨϟ�ϰϟ·�ΔϴϨϤοϣ�ϞѧόΠΗ�ςΑϮѧο ϭ�ϦϴϧϮѧϗ�ΎѧϋΎϘϳ·�ϪѧϨ

�ΔѧϗϼόϟΎΑ�ϖѧϠόΘΗ�ϯنظ ήѧΧ�Δϟ́ѧδϣ�ϰѧϟ·�ήϴѧθϳ�ΐ ϳήϏ�ί ϭέ�ϒϳήόΗ�ϥ�φΣϼϧ�ϚϟΫ�Ϟϛ�ϰϟ·�ΔϓΎο ·�ˬΎϴϣΎ

ΎѧѧѧΤϳϹΎΑ�ϩϮϋΪѧѧѧΗ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ϰѧѧѧϨόϤϟϭ�ΕϮѧѧѧμ ϟ�ϦϴѧѧѧΑϲѧѧѧϫϭ��ˬ�ϲΗϮѧѧѧμ ϟ�˯�ϦϴѧѧѧγέΪϟ�ϦϴѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϴϓϼΧ�Δϟ́ѧѧѧδϣ

�ϊ)62(والنقاد ѧϤΠϳ�Ϋ·�ˬ�ήѧϴΒόΗϭ�Ϣѧϐϧ�ϲѧϫ�ΎѧϤϧ·ϭ�ˬ�ΐ δΤϓ�ΎϤϐϧ�Ζδϴϟ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϥ�β ϴϧϭΩ�ΪϛΆϳϭˬ�ϢϐϨѧϟ

�ΎϧΪѧΟϭ�Ύѧϣ�Ϋ·ϭ�ˬ�ΪѧΣϭ�ϥ�ϲѧϓ�ϪϋϮο Ϯϣϭ�ϪΒΣΎμ Α�ΎϨτΑήϳ�ήϴΒόΘϟ�ϥ�ϦϴΣ�ϲϓ�ϝϮϟΪϤϟϭ�ωΎϘϳϹ�ϦϴΑ

�ϲѧϓ�Δϳήόη�Γάϟ"�ΎѧϬόρΎϘϣϭ�ΕΎѧϤϠϜϠϟ�ΔϴѧδϔϨϟ�ΔѧϛήΤϟ"�ϚѧϠΗ�ϥϮѧϜΑ�Δρϭήѧθϣ�ϥϮѧϜΗ�ΔѧϐϠϟ�ϩάѧϫ�ϥΈѧϓ

�Ϧѧϋ�ΪѧϟϮΘΗ�ΔϛήΤϟ"�ϕΎѧϤϋϷ�ΕήѧΠϔΗ"ΩέΎѧΑ�Ϧϴѧϧέ�ϰѧϟ·�ϝϮѧΤΘΗ�ΎѧϬϧΈϓ�Ϛϟάѧϛ�ϦѧϜΗ�Ϣѧϟ�Ϋ·ϭ�ˬ�ϲόϨѧλ

(وأجوف  .فالشعر حالة شعوریة ، تتجسد في الكلمات حسب رأیھ.)63"

ΖѧΒϫΫϪѧϴϟ·"ϥίمامعفقیتھذاولعل ϮѧγΩέΎѧϧήΑ"ϲѧϓΎѧϫήϴΒόΗϦѧϋѧθϟعرήѧλ ΎόϤϟˬبϪѧϧ́

ϥϭίللشعرجدااآللیةالرقيوسائلیرفض"أصبح ϮѧϤϟϰѧϔϘϤϟ،ΐ ѧϠτ ϳϭ"ϦΗΎѧϔϣ"ήѧΜϛΔѧϗΩϦѧϣ

ΕΎѧѧϤϠϜϟˬΎϬѧѧδϔϧϦѧѧϣϭΕΎѧѧϘϓϮΘϟΔϳήѧѧδϟϲѧѧϓϰѧѧϨόϤϟΕϮѧѧμ ϟϭϦϴѧѧΑϭΓήѧѧϜϔϟωΎѧѧϘϳϹϭϦϴѧѧΑϭΔѧѧΑήΠΘϟ

ΔϳήόѧѧθϟΔѧѧϐϠϟϭϲѧѧΘϟΎѧѧϬϤΟήΘΗ"،)64(άѧѧϬΑϭν ϮѧѧόΗΓΪϴѧѧμ ϗήѧѧΜϨϟ،ΎѧѧϣϪΘϤѧѧγωΎѧѧϘϳϹΎΑϲΗϮѧѧμ ϟ

عناصریرفض"حینمافشاعرھا،للقصیدةالداخليللعالممعایشةمنتكتسبلذةإلىالخارجي

.211-210، ص ص 1969،  1ـ روز غریب ،  جبران في أثاره الكتابیة، دار المكشوف ، بیروت ، ط 61

.55م ،  ص 2006،  3نامیة النص ، تنظیر وإنجاز ،المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط ـ ینظر ، محمد مفتاح، دی62

.94مقدمة في الشعر العربي ، ص ـ ینظر ،  أدونیس ،  63

.59ـ سوزان برنارد ، قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا ، ص 64
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ΎѧϬϴϠϋέϮѧμیعوضأنفعلیھكلھاھاعلیالمتفقالشعر ϟΎΑΓΫΎѧΧϷ،ς ѧϤϧϭϦѧϣωΎѧϘϳϹˬϡΎѧϨΘϤϟϲѧϠΧΩ

.)65("جدید

άѧѧϫϭωΎѧѧϘϳϹϦѧѧϣέϮѧѧψϨϣβ ϴѧѧϧϭΩالϮѧѧϤϨϳϲѧѧϓήϫΎѧѧψϤϟΔѧѧϴΟέΎΨϟϢϐϨѧѧϠϟϦѧѧϣΔϴѧѧο Ύϗα ΎѧѧϨΟϭ

ϑتزاوجو ϭήѧΣΎѧϫήϓΎϨΗϭΎѧϤϧ·ϭϮѧϫί ϭΎѧΠΘϳϩάѧϫϝϮѧλ ϷΔѧϣΎόϟϰѧϟ·"έήѧγϷΔϠѧλ ϮϟΎѧϤϴϓϦϴѧΑ

ϯإیقاعیةعناصرتستثمرالنثرقصیدةأنیرىفھو،)66("الحیاةواإلنسانبین،والكلمةفسالن ήѧΧ

،ωΎѧѧϘϳΈϛΔѧѧϠϤΠϟΔѧѧϗϼϋϭѧѧλ ϷΕϮϲ ϧΎѧѧόϤϟϭέϮѧѧμ ϟϭ،ΔѧѧϗΎτ ϟϭΔѧѧϴΎΤϳϹϡϼѧѧϜϠϟΎѧѧϣϭΎѧѧϬόΒΘϳϦѧѧϣ

)67.(ومتعددةمتلونةأصداء

ϰѧϟ·ήѧλالعبدیمنىأشارتوقد ΎϨϋϯ ήѧΧΎѧϫήΗذاتΔѧϴϤϫήѧΒϛΔΒѧδϨϟΎΑΓΪϴѧμ ϘϟήѧΜϨϟΪѧόΑ

:العناصرھذهومنالتقلیدياإلیقاععنالتخلي

.داللتھالتأدیةفةموظأشكالوفقالتكرارـ

.محدددالليبھدفالقصیدةمستوىعلىوالتقسیمالتوزیعـ

)68(.حروفھابینوالموازاةاأللفاظبعضحرسعلىالتوقیعـ

رأي أنھم ال ینفون دور الصوت تماما لكن الصوت الذي یراھنون رى أصحاب ھذا الوبھذا ی

�ˬΔѧϴΒϴϛήΗϭ�ΔϳΩήϓ·�ϦϴΑ�ΐ Ϡτ Ϥϟ�ΪΒϋ�ΪϤΤϣ�ϯ ήϳ�ΎϤϛ�ωϮϨΘΗ�ϲϫϭ�ΎϬΗΫ�ΪΣ�ϲϓ�ΔϤϠϜϟ�ΕϮλ �Ϯϫ�ϪϴϠϋ

�ήΒѧλاشتغالوبین حرفیة وصرفیة ، وبین بدیعیة ونحویة ، ولكن متابعة  �ϰѧϟ·�ΝΎѧΘΤΗ�ήѧλ ΎϨόϟ�ϩάϫ

ϳ�ϱάϟ�ϲΑΎΘϜϟ�ϊΑΎτ ϟ�ΐ ΒδΑ�ˬϲΗϮѧμ ϟ�β ѧΤϟ�ΐ ѧϴϐϳ�ϥ�ˬϪόϣ�ΩΎϜϳ�ϱάϟϭ��ˬΎϫΰϴϤ�ϰѧϠϋ�ϥΈѧϓ�ϢѧΛ�Ϧѧϣϭ

�ϯ Ϊѧѧѧϣϭ�ωΎѧѧѧϘϳϹ�ΰΎѧѧѧϛέ�ΪѧѧѧϳΪΤΘϟ�ΔϴϫΎϔѧѧѧθϟ�ϰѧѧѧϟ·�ΔѧѧѧϴΑΎΘϜϟ�ϞѧѧѧϘϨϳ�ϥ�ϊΑΎѧѧѧΘϤϟΎϫέΎѧѧѧθΘϧ�ΎѧѧѧϳΩϮϤϋϭ�ΎѧѧѧϴϘϓ

)69(�ϩΎϤѧѧγ�Ύѧѧϣ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�Ι ΪѧѧΤϳ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϩάѧѧϫ�ϡΪѧѧΨϳ�ϱάѧѧϟ�ϲΗϮѧѧμ ϟ�ΆϓΎѧѧϜΘϟ�ϥ�ϯ ήѧѧϳϭˬ"�ϝϭΪѧѧϟ"

�ϦϳέϭΎѧΠΘϣ�ϦϴѧϟΩ�Ϧѧϣ�ήѧΜϛ�ϭ�ϑ"والدوال المتجاورة حرفیا  ήΣ�ΩΩήΗ�ϝϼΧ�Ϧϣ�Δϗϼόϟ�ϩάϫ�́θϨΗϭ

(بھا وإدراكھا ة التي تتطلب إنصاتا تاما لإلحساسأو مجموعة دوال متجاور إذن فحدود ھذه )70.

.121، ص 2003،  1ـ علي جعفر العالق، في حداثة النص الشعري ، دار الشروق للطباعة والنشر ، األردن ، ط 65

.94ـ أدونیس ، مقدمة في الشعر العربي ، ص 66

.116سھ ، ص ـ المرجع نف67

.106، ص 1999،  4ـ ینظر ، یمنى العید ،  في معرفة النص ،  دار األدب ، بیروت ،  ط 68

.38ـ ینظر ، محمد عبد المطلب ،  قصیدة النثر ، ص 69

.40ـ ینظر ،  المرجع نفسھ ، ص 70
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�ϞѧϋΎϔΘϟ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣϭ�ˬΎѧϬΗ˯ΎΤϳ·ϭ�ΎѧϬΗϻϻΩϭ�υΎѧϔϟϷ�ΕϮѧλ �ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΎϬΗΫ�ΔϐϠϟ�ϯ ΪόΘϳ�ϻ�ΓΪϴμ Ϙϟ

.ات من الجملة الواحدة ، وفي ترابط أجزاء القصیدة وتناسقھا الحاصل بین الكلم

ΎѧϴϠΠΗϭ�ϖѧϠΨϠϟ�ΎϓΪѧϫ�Βѧμ˱�"وفي ذلك یقول علي العالق  Η�ϞѧΑ�ΔϠϴѧγϭ�ΔѧϐϠϟ�ΩϮόΗ�ϻ�ϲѧϓϭ�ˬ�Ϫѧϟ

�ϭΪѧόΗϭ�ˬ�ΔϟϻΪϟ�ΪϴϤΠΗ�ϲϓ�έϭΪΑ�ΔϤϠϜϟ�ΕϮλ �ξ ϬϨϳ�ΚϴΣ��ˬ�Δϴμ Ϙϟ�ΎϫΩϭΪΣ�ΔϓΎΜϜϟ�ώϠΒΗ�ΔϐϠϟ�ϩάϫ

�ΓήѧΜϋ�Ϧѧϣ�Ϫѧϴϓ�ΎϤΑ�Βμالكلمة شكال صوتیا للمعنى، ϳ�ϲΎϳΰϴϔϟ�ΎϫΩϮΟϭ�ϭ�ΔϴδΤϟ�ΎϬΗέϮλ �ϥ�ΎϤϛ

(صورة مرئیة لما ترید التعبیر عنھ استطالةأو اكتظاظأو  "71. (

�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�ϒϴόѧο �ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ�ϲѧϓ�κ Ϩϟ�άϫ�ϥ�ϑ ήΘόϳ�Ϫϧ�ϻ·�ϕϼόϟ�Ϫϴϟ·�ΐ ϫΫ�Ύϣ�ϢϏέϭ

ϣ�ϱήόη�ΥΎϨϣϭ�ˬ�ΔϘϴϤϋ�ΓήΒϧ�ΓήϫΎѧΒϟ�ΔѧϴΎϘϠΘϟ�ΓέϮѧλ"الترابط إذ یقول بأنھا ذات  �ΖѧϧΎϛϭ��ˬ�ςΑήΘ

�ΔѧϴΎϘϠΗ�Ϧѧϣ�ϪѧΗΎΑΎΘϛ�ϲѧϓ�Ύѧϣ�ϢѧϏέ�ˬ�ΩήѧϤΘϟϭ�ΔϜϠόѧμ ϟϭ�ˬ�ϦϴѧϨΤϟ�˯ϮѧΟ�Ϧѧϣ�Ϫѧϟ�ΩϭΪΣ�ϻ�ΎϤϟΎϋ�β ϜόΗ

(تشتت كثافة النص ،  وتضعف ترابطھ أحیانا  "72(�ΪѧΠϴϟ�ΪѧϳΪΠϟ�ωΎѧϘϳϺϟ�ΕΎѧϔϳήόΘϟ�ϩάѧϬϟ�ΉέΎѧϘϟϭˬ

Ϲ�ΪϋϮϗ�ѧπ"  ـنفسھ في حیرة لتحدید معالمھ ، ف ΘΗ�Ϣѧϟ�ΔѧϤϫϭ�ϪΒѧη�ΓέϮλ �ϲϓ�ΪϳΪΠϟ�ϱήόθϟ�ωΎϘϳ

�ϞѧϭϷ�Ωϭήѧϟ�˯ήόѧθϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϠϘϟ�ϻ·�ѧπ ΘΗ�Ϣѧϟ�ΔѧϤϫϭ�ϝΎΜϣ�Ϧϣ�ϞϭϷ�Ωϭήϟ�˯ήόθϟ�Ϧϣ�ΔϠϘϟ�ϻ·

�ϱάѧϟ�ϑ....من أمثال أنسي الحاج و  Ύόѧπ ϟ�˯ήόѧθϟ�Ϧϣ�ϯ ήΧ�ΔϋϮϤΠϣ�ΪϨϋ�Δπ ϣΎϏ�ΔϤΎϏ�ΖϠυ

(وجدوا فیھا مركبا میسورا  �ΓΪϴѧμفأصب ).73" ϗ�ΎѧϬϧ�ϰϠϋ�ΎϬϣΪϘϳ�ϭ�ΕΎϤϠϜϟ�ξ όΑ�ϒλ ήϳ�ήϴΜϜϟ�

  .نثر

:محمود درویش و اإلیقاع الموسیقيـ    5

:ما معناه)محمود درویش شاعر األرض المحتلة ( عن " الھام"یقول الناقد رجاء النقاش في كتابھ 

"ϭ�ΔѧѧѧϴΟέΎΨϟ�ϰϘϴѧѧѧγϮϤϟ�ϦϴѧѧѧΑ�ѧѧѧο ϭ�ϖѧѧѧϴϗΩ�ϥί ϮѧѧѧΗ�ϰѧѧѧϟ·�Ϟѧѧѧμ ϳ�ϥ�ζ ѧѧѧϳϭέΩ�ΩϮѧѧѧϤΤϣ�ωΎτΘѧѧѧγ�ΪѧѧѧϘϟ

�ΔϴϠΧΪϟ�ϰϘϴγϮϤϟ�ϭ�ϲϘϴѧγϮϤϟ�ΕϮѧϔΨϟ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϣ�κ ϠΨΘѧδϳ�ϚϟάΑ�Ϯϫϭ�ˬ�ωϮϤδϣ�ϪΗΪϴμ ϗ�ΕϮμ ϓ�ˬ

ادــــــــدفع النقـــــالفتور النغمي الذي نالحظھ في عدد غیر قلیل من نماذج الشعر الجدید ، والذي ی

.123ـ علي جعفر العالق ، في حداثة النص الشعري ،  ص 71

.127، ص ـ المرجع نفسھ72

.25-24، ص ص 2012مارس /4ـ مسعودة الوقاد ،  قصیدة النثر وشعریة التجاوز مجلة علوم اللغة العربیة وآدابھا ،كلیة اآلداب واللغات ، جامعة الوادي ، العدد 73
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ΎѧϬϧ́Α�ΝΫΎѧϤϨϟ�ϩάϫ�ϒλ ϭ�ϰϟ·)�ΔѧϳήΜϧ..(Ϧѧϋ�ΎϫΪѧόΑ�έΪѧϘΑ�ήѧΜϨϟ�Ϧѧϣ�ΔѧΒϳήϗ�ΎѧϬϧ�ϱ�ήόѧθϟ.�ΎѧϨϨϜϟϭ

�˱ΎѧϴϨϓ�ϼѧϤϋ�ϪΗΪϴѧμ ϗ�Ϧѧϣ�ϞѧόΠϴϓ�ˬ�ΎΤѧο ϭ�ΎѧγΎδΣ·�ήόѧθϟ�άѧϫ�ϰϘϴγϮϤΑ�β Τϧ�ΩϮϤΤϣ�ήόθϟ�ΔΒδϨϟΎΑ

.مسموعا باألذن و القلب معا 

�ϦϴѧѧΒΘΗ�ϥ�ϊϴτΘѧѧδΗϭήѧѧϴΒϛ�˯ΎѧѧϨϋ�ϥϭΩ�ζ ѧѧϳϭέΩ�ΪѧѧϨϋ�ΔΤѧѧο Ϯϟ�ΔϴϘϴѧѧγϮϤϟ�ΓέΪѧѧϘϟ"74.�άѧѧϫ�ϭ

وره في شعریتھ العالیة و لعلل اعترافھ اعتراف من ھذا الناقد بحس درویش اإلیقاعي الموسیقي و د

�ΔϨѧγ�ρΎѧΑήϟ�ϲѧϓ2004�Ϫѧϧ́Α�ϝΎѧϗ�ΚѧϴΣ�ϡ"الكرمل"بھذا الشأن خیر دلیل في حوار أجرتھ معھ مجلة 

":Ϲ�ϰϟ·�ί ΎϴΤϧϹ�ϱΪϳΪη�˯ήόθϟ�Ϧϣ�ΕήѧΒϋ�Ϊѧϗ�ϭ�ˬ�ΎѧϴϠΧΩ�ϡ�ΎѧϴΟέΎΧ�ωΎѧϘϳϹ�άϫ�ϥΎϛ�˯Ϯγ�ωΎϘϳ

Θϳήόѧη�ϖѧϘΣ�ϥ�ϊϴτΘѧγ�ϻ�ϲѧϨϧ�Ϧѧϋ�Γήϣ�Ϧϣ�ήΜϛ�˱ΎѧϴόϘϳ·�ϻ·�ϲ"75.�έϭΩ�ϲѧϔϨϳ�ϻ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�Ϯѧϫ�ϭ

.اإل أنھ یرى شعریتھ ال تتحقق بدون اإلیقاع موسیقي اإلیقاع الداخلي للقصیدة ،

�Ϧѧѧϋ�Ϫѧѧϟ�Δϳήόѧѧη�ΔѧѧϋϮτ Ϙϣ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ϲϘϴѧѧγϮϤϟ�ωΎѧѧϘϳϹ�ϪϟΎϤόΘѧѧγ�Ϧѧѧϋ�ϻΎѧѧΜϣ�ήѧѧϴΨϟ�ϲϧΎѧѧϫ�ϕΎѧѧγ�Ϊѧѧϗϭ

:الشاعر اإلسباني لوركا 

قاتعازف الجیتار في اللیل یجوب الطر*

و یغني في خفاء 

و بأشعارك یا لوركا ، یلم الصدقات

76من عیون البؤساء

:و كذلك نجد ھذا الحس الموسیقي في قولھ

یوم كانت كلماتي *

..تربةً 

كنت صدیقا للسنابل

یوم كانت كلماتي

..غضباً 

.21م،ص2008، 1، الجزائر ، طـ ھاني الخیر ، محمود درویش ، رحلة عمر في دروب الشعر، دار فلیتس للنشر و التوزیع، المدیة 74

.47ـ المرجع نفسھ ، ص 75

.21ـ المرجع نفسھ ، ص 76
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كنت صدیقا للسالسل

یوم كانت كلماتي 

..حجراً 

.كنت صدیقاً للجداول

یوم كانت كلماتي

..ثورة ً

77كنت صدیقا للزالزل

�Ρήѧλ �ΪѧϘϓ�άѧϫ�ϰѧϠϋ�ϡϷ�ήμ ΘϘϳ�Ϣϟ�ϭ�ˬ�ϥΫϷ��ϩ́τ ΨΗ�ϥ�ϊϴτΘδΗ�ϻ�ο ϭ��ϲϘϴγϮϤϟ�β Τϟ�ΎϨϫ�ϭ

ϝΎѧѧϗ�ΚѧѧϴΣ�ϰѧѧϨόϤϟ�ϭ�ϖѧѧδϨϟΎΑ�ϲϘϴѧѧγϮϤϟ�ωΎѧѧϘϳϻ�ΔѧѧϗϼόΑ�˱ΎϴϨϤѧѧο �ˬ�ζ ѧѧϳϭέΩ�ΩϮѧѧϤΤϣ�έϮѧѧΤϟ�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ

:الصحفي

"�ϭ�ϲϋΎϘϳ·�ϡΪΨϳ�ϲϜϟ�ϰϘϴγϮϤϟ�ϰϟ·�ΝΎΘΣ�ˬ�˱ΎϧΎϴΣ�ˬ�ϼΜѧϣ�ˬ�Ύѧϣ�˱ΎѧϋΎϘϳ·�ϰϘϴѧγϮϤϟ�ϩάѧϫ�Ϧѧϣ�άѧΧ�ϲϜϟ

�ϭ�ΓήѧΒϨϟ�ϲϟΎѧϋ�ϊ ѧτ Ϙϣ�ΐ ѧΘϛ�ϥ�Ϊѧϳέ�ΎϣΪѧϨϋ�ϭ�ˬ�ϥΎΑϮѧη�ϰѧϟ·�ϊ ϤΘѧγ�˱ΎѧΘϓΎΧ�˱Ύμ ϧ�ΐ Θϛ�ϥ�Ϊϳέ�ΎϣΪϨϋ

.78"قویاً ، أستمع إلى بتھوفن

وھذا یبن رأي درویش في عالقة المعنى باإلیقاع الموسیقي ، بل ھو ال ینكر عالقة الموسیقى 

:ول بالنسق فیق

"�˱έΎѧϜϓ�ΎѧϬϨϣ�άѧΧ�ϲѧϜϟ�ϰϘϴѧγϮϤϟ�ϰѧϟ·�ϊ ϤΘγ.�ϲѧϫ�Ύѧϣ�ˬ�ΕΎѧϤϠϜϟΎΑ�Ϛѧϟ�ϝϮѧϘΗ�ϻ�ϰϘϴѧγϮϤϟ�ϥϷ�ˮΫΎѧϤϟ

�ϲϫ�Ύϣ�ϭ�ˬ�ΎϬΗΎϋϮο Ϯϣ�ϢΟήѧΘΗϭ�ϝϭΆѧΗ�Ζѧϧ́ϓ�ˬ�ΎϬΘϠΣέ�ϲϫ�Ύϣ�ϭ�ˬ�ΎϬϘϳήρ�ϊ ѧϣ�ϚѧϠϋΎϔΗ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϥ

ΔѧѧγϮϤϠϣ�ΕΎѧѧϤϠϛ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϳΪϳήΠΘϟ�ΕϮѧѧλ Ϸ�ϩάѧѧϫ�ϰϘϴѧѧγϮϤϟ.ϘϴѧѧγϮϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΪϴϔΘѧѧγ�Ύѧѧϣ�˱ήѧѧϴΜϛ�ϲѧѧϧ· ى  و

�ϲѧϨϨϴόΗ�ΕΎѧϤϠϛ�ϰѧϟ·�ΎѧϬϠϳϮΤΗ�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ϞѧΑ�ˬ�ωΎѧϘϳϹ�ϭ�ΓήΒϨϟ�ξ ϴϔΨΗ�ϭ��ΔϳϮϘΘϟ�ςϘϓ�β ϴϟ�ΎϬϣΪΨΘγ

�κ.79"على أن أترجم الموسیقى إلى لغة Ϩѧϟ�ΩΎѧΤΗΈΑ�β ѧΤΗ�ϥ�ϊϴτΘѧδΗ�ΚѧϴΣ�ϚѧϟΫ�Ϟѧϋ�ΔϠΜϣϷ�Ϧϣ�ϭ

:مع اإلیقاع الصوتي لھ ن قول درویش 

25،26، دار العودة ،بیروت،ص2ـمحمود درویش ، مزامیر ، دیوان محمود درویش ،ج77

.53ـ ھاني الخیر ، محمود درویش ، ص78

.ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا79
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ھو اآلن یرحل عنا *

و یسكن یافا

حجرا..اویعرفھا حجر

وال شيء یشبھھ

و األغاني

..تقلده

تقلد موعده األخضرا

ھو اآلن یعلن صورتھ ــ

و الصنوبر ینمو على مشنقھ

ھو اآلن یعلن قصتھ ــ

.80و الحرائق تنمو على زنبقھ

�ΐ ѧѧπ Ϗ�ϰѧѧϠϋ�ϝΪѧѧϟ�ϱΪϋΎѧѧμ Θϟ�ϲΗϮѧѧμ ϟ�ϰѧѧΤϨϤϟ�β ѧѧΤΗ�ϥ�ϊϴτΘѧѧδΗ�ϰѧѧϠϋ�Ϯѧѧϔτ ϳ�Ύѧѧϣ�ϥΎϋήѧѧγ�ϲѧѧϠΧΩ

.وطن و الشوق و الحنین الذي یزید دائما إل الدیارالواجھة بسبب الحرمان من ال

:بین الحداثة والتراث و أثره في اتساق النصالوزن ـ   6

:الوزن  و اتساق النص الشعري:  1  ـ   6

�ΔѧѧϴϠϜϟ�ΓΪѧѧΣϮϟ�ϞϴϜѧѧθΗ�ϲѧѧϓ�β ϜόϨѧѧΗ�ϲѧѧΘϟ�ήόѧѧθϠϟ�ΔѧѧϴϋΎϘϳϹ�ΔѧѧϴϨΒϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϨϴΘϣ�ΎѧѧγΎγ�ϥί Ϯѧѧϟ�Ϊѧѧόϳ

ѧ́ѧѧϳ�Ϧѧѧϟϭ�ˬι ΎѧѧѧΧ�ϪѧѧΟϮΑ�ϱήόѧѧѧθϟ�ΏΎѧѧτΨϠϟ�ϻ·�ϲѧѧѧΰΠϟ�ϭ�ϲѧѧϠϜϟ�ϪϠϜѧѧѧη�ϲѧѧϓ�ϱήόѧѧѧθϟ�ΏΎѧѧτΨϟ�ϒϟ

)81.(على األدوات الموسیقیة التي بھا یتزن ویستقیم باالعتماد

�ˬ�ρΎѧѧΒΘϋϹ�ΏΎѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�β ϴѧѧϟ�ί ϭΎѧѧΠΘϟ�άѧѧϫϭ�ˬ�ΓέϭΎѧѧΠΘϤϟ�ΕϼϴѧѧόϔΘϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�Ϯѧѧϫ�ϥί Ϯѧѧϟϭ

(التنافر بین أجزائھ الجتنابولكنھ تجاوز مقصود وذلك  ϞϜѧθΑ عتϭѧοفالوزن لیس تفعیالت)82.

.أجزاء النص من حیث ھي تجعل أجزاؤه مترابطة غیر متنافرة اتساقتساھم في اعتباطي، ولكنھا

.88،ص2محمود درویش، المجلد محمود درویش ، عائد إلى یافا ، دیوانـ  80

.107، ص )د ت (، )د ط (، دیوان المطبوعات الجامعیة ،لجزائر)نظریة حازم القرطاجني ، في تأصیل الخطاب الشعري (أصول الشعریة العربیة :ـ ینظر ،  الطاھر بومزبر  81

.236م ، ص 1981، 2، تحقیق محمد الحبیب بلخوجة ، دار المغرب اإلسالمي ، بیروت، ط ـ ینظر ،  القرطاجني أبو الحسن حازم، منھج البلغاء وسراج األدباء82
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�ΔѧϧΎΘϣϭ�ˬ�ΓΩϮѧΠϟ�Ϧϣ�ϯ ϮΘδϣ�ϰϠϋ�ΪΎμ Ϙϟϭ�ΕΎϴΑϷ�ϥϮϜΗ�ϰΘΣ�ˬ�ΩϮθϨϣ�ήϣ�ϥί Ϯϟ�ΐ γΎϨΘϓ

�έϮϔѧμ ϋ�ήΑΎѧΟ�ϥΎδϟ�ϰϠϋ�Ωέϭ�ΪϘϓ��ˬ�ΞϴδϨϟ" :ѧγΎϨΘϠϟ�ΕϻΎѧΣ�ϙΎѧϨϫ�ϥΗ�ˬ�ΐΑ�ϖѧϘΤΘ�ΐ ѧϗΎόΗ�ΔѧϴϔϴϜ

(مع غیرھا في عالقات صوتیة ذات أبعاد منتظمة في الزمن وانتظامھاالتفاعیل ،  "83(

�ϰѧϠϋ�Γέϭήπاالنتظامیرى أن ذلك ف   ϟΎΑ�ήΛΆϳ�ϲΗϮμ ϟ�Ϧϣί �ϲϓϡΎѧψΘϧ�ϰѧϠϋ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ϖѧδϨϟ

.المعني 

ί ΎѧΣ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϋ�Ι ΪΤΗϭϡϲѧϓ�ξ όΒѧϟ�ΎϬѧπ όΒϟ�ΔѧϤϼϤϟ�ΔΒѧγΎϨΘϤϟ�ΕΎѧΒϴϛήΘϟ�Ϧѧϣ�ϲϨΟΎѧρήϘϟ

�ϲѧϓ�ϊ:"قولھ ѧϘϳ�ϻϭ�ΕΎϋέΎѧπ ΘϤϟϭ�ΕϼΛΎѧϤΘϤϟ�ϥήΘϗΈѧΑ�ϥϮϜΗ�ΎϬϧ·ϥήѧΘϗ�ΕήϓΎѧϨΘϤϟϭ�ΕΩΎѧπ ΘϤϟ

).84("تناسب أصالتركیب ت

�ΎѧϤϛ�ϦϴѧϘϔΘϣ�ϦϴѧΑ�ϻ·�ϥϮѧϜΗ�ϻ�ΔѧϠΛΎϤϤϟ�ϥ�ϚѧϟΫ�ˬωϮϨϟ�ϲϓ�ϞϴϋΎϔΘϟاتفاق:وھو یعني بالتمائل 

.فعولن ، فعولن ،فعولن ، فعولن(ھو في بحر المتقارب  (

�ΎѧϤϛ�ˬ�ΎѧϤϬϨϣ�Ϟѧϛ�ΔϔϋΎπ ϤΑ�ϦϴΘϔϠΘΨϣ�ϦϴΘϠϴόϔΗ�Ϧϣ�ϥί ϭϷ�ϞϴϜθΗ�Δϴϔϴϛ�ϰϟ·�ήϴθϳ�ωέΎπ Θϟϭ

�ϞѧѧϳϮρ�ήѧѧΤΑ�ϲѧѧϓ)�ϦϠϴϋΎѧѧϔϣ�ˬ�ϦϟϮѧѧόϓ�ˬ�ϦϠϴϋΎѧѧϔϣ�ˬ�ϦϟϮѧѧόϓ) (85(�ϡί ΎѧѧΣ�ϒϴѧѧπ ϳϭ" :�ϊϓΎѧѧθΘϣ�ϥΎѧѧϜϣϭ

أجزاء الشطر من غیر أن یكون متماثل جمیعھا ،  فھو أكمل األوزان مناسبة ، ومكان متشافع 

Ο�ξ όΑ�ΐ ѧγΎϨΘϟ�ϲѧϓ�ΔѧΟέΩ�ΎѧϫΎϧΩ��ˬ�ϊϓΎѧθΗ�ϩήτ ѧη�ϲѧϓ�ϊ ѧϘϳ�Ϣϟ�Ύϣϭ�ΔΒγΎϨϤϟ�ϲϓ�ϩϼΗ��ˬ�ήτ θϟ�˯ΰ

(قل ، ولم یستحل أیضا للتكرار ستثألتشافع والتماثل في جمیعھ ،  وما وقع ا . "86(

�ϊ ϳήѧδϟ�ήѧΤΑ�ϲѧϓ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϛ�ήτ ѧθϟ�ϲѧϓ�ΔΟϭΩΰϣ�ΔϠϴόϔΗ�ΊΠϣ�ˬ�ϪΑ�Ϊμ Ϙϳ�ϊϓΎθΘϟ)�ˬ�ϦϠόϔΘѧδϣ

(مستفعلن ، فاعلن  (87.(

.310م ،  ص 2005، )د ط (مفھوم الشعر ،  دراسة في المفھوم النقدي ،  الھیئة المصریة العامة ، القاھرة للكتاب ، :ـ جابر عصفور 83

.248ـ حازم القرطاجني ،  منھج البلغاء ، ص 84

.310مفھوم الشعر ، ص :ـ ینظر ، جابر ، عصفور 85

.267ـ حازم القرطاجني ،  منھج البلغاء ،  ص 86

.310ـ ینظر ،  جابر عصفور ،  مفھوم الشعر ،  ص 87
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�ΕϼϴѧόϔΘϟ�έήѧϜΗ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�ϦΘѧϤϟ�ϰѧϠϋ�ϥί Ϯѧϟ�α ΎѧϜόϧ·�ϦϴΒϳ�ϲϨΟΎρήϔϟ�ϡί ΎΣ�ϯ Ϊѧϣ�ϦϴѧΒϓ�ˬ

ΛΎϤΘϟϭ�ϊϓΎθΘϟ�ήϴΛ́Η�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�ϖѧδϨϟ�ϰѧϠϋ�ΎϫήϴΛ́Η�ϯ Ϊϣϭ�ΎϤϬϨϴΑ�ϞΧΪΘϟϭ�ωέΎπ Θϟϭ�ϞϥΎѧδΤΘγϻ

�φϔϠϟ�ϲϓϝΎϘΜΘѧγϻϭϮѧϟ�ϥ�ϞѧϴϟΩ�άѧϫϭ�ˬ�ϥί Ϯѧϟ�ϊ ѧϣ�φѧϔϠϟ�ΔΒѧγΎϨϣ�ϱ�ΔΒѧγΎϨϤϟΎΑ�ΎϬϤѧγ�Ϊѧϗϭ�ˬ�Ϫѧϟ�ϥί

.وھو جزء منھ الشعريعلى النسقانعكاسھ

ΔѧϛήΣ�ΔѧϛήΣ�ϥί:"ھذا من ناحیة الصوتیة أما من ناحیة المعنى ، فیقول جابر عصفور  Ϯѧϟ

)88".(المعنى أو تعاقبھا  حركةأنیة ال تنفصل عن 

�ϢѧΛ�ˬ�ϪϟϮϨϣ�ϰϠϋ�ϢψϨϴγ�ϱάϟ�ήΤΒϟ�Ϧϋ�ΚΤΒϳ�ϻ�ˬ�ϪΗΪϴμ ϗ�ϢψϨϳ�ΎϤϨϴΣ�ήϋΎθϟ�ϥ�ϯ ήϳ�ϮϬϓ

.یبحث عن المعاني لیصبھا في ذلك البحر بل یكون حضورھما في أن واحد 

�ϥϷ�ϰѧϨόϤϟ�Ϧѧϋ�Ϟμ ϔϨϣ�Ϯϫϭ�ϪϨϣ�ϯ ϭΪΟ�ϻ�ϥί ϮϟΎϓ" :�ϰϘϴѧγϮϤϟ�ϡΎѧόϧ́ϛ�Ζѧδϴϟ�ήόѧθϟ�Δѧϐϟ

ϞѧΑ��ˬ�ΓΩήѧΠϣ�ΔϴΗϮλ �ήλ ΎϨϋ�ΩήΠϣ�ϝΎѧΣ�ϱ ѧ́Α�ϰѧϨόϤϟ�ΕϮѧμ ϟ�ΎѧϬϴϓ�ϕέΎѧϔϳ�ϻ�ΔѧϳϮϐϟ�ήѧλ ΎϨϋ�ϲѧϫ

)89.(

�ˬΎϘΑΎѧγ�ΎѧϨϳέ�ΎѧϤϛ�ϖѧδϨϟ�ϰѧϠϋ�ήΛΆѧϳ�Ϯѧϫ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ϰϨόϤϟ�ϲϓ�ϞΧΩ�ϥί Ϯϟ�ϥ�ϰϠϋ�ΩΪθϳ�ϮϬϓ

Ϡϟ�ΔѧϴϨΒϟ�Ϧѧϋ�ΎϬϠѧμ ϓ�ϝϮѧΣϷ�Ϧѧϣ�ϝΎѧΣ�ϱ ѧ́Α�ϦϜϤϳ�ϻ�ΔϴϋΎϘϳϹ�ΔϴϨΒϟΎϓ�ϥ�ϱ��ˬ�ΔѧϳϮϐ"�β ϴѧϟ�ϥί Ϯѧϟ

ϗ�ΩήΠϣ�ϭ�ˬΔΑήΠΘϟ�Ϫϴϓ�ΐ μ Η�ΐ ϟΎ�Ϟѧόϔϟ�Δϴϧϵ�ΔϛήΤϟ�ΩΎόΑ�Ϧϣ�ΪόΑ�Ϯϫ�ΎϤϧ·ϭ�ˬ�κ Ϩϟ�ϱϮΘΤϳ�˯Ύϋϭ

�ϡϮѧϬϔϤϟ�Ϧѧϋ�ωϮϤѧδϤϟ�Ϫѧϴϓ�Ϟѧμ ϔϨϳ�ϻ�ϰѧϨόϣ�ϖѧϠΧ�ΔѧϟϭΎΤϣ�ϲϓ�ˬ�ϪΗΫ�ϱήόθϟ�ήϴΒόΘϟ)"90.( أي أن

.الوزن ال ینفصل عن النسق ، بل ھو داخل في المعنى نفسھ

ί Ϯѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϴϤϫ�ί ήѧѧѧΒΗ�άѧѧѧϜϫϭΣϭέ�ΓΪϴѧѧѧμ Ϙϟ�Ϩѧѧѧϣ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�ϪѧѧѧΘϤϴϗϭ�ϥ�ˬ�ΎѧѧѧϬ�ΔϘѧѧѧγΎϨΘϣ�ΎѧѧѧϬϠόΟϭ

).91(الوحدات، متزنة األجزاء ،  منسجمة 

.332ـ المرجع نفسھ ، ص 88

.333ـ المرجع نفسھ ، ص 89

.334ـ المرجع نفسھ، ص 90

.105أصول الشعریة العربیة ، ص ـ ینظر ، الطاھر بومزبر ، 91
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Α�Ϯѧѧϫ�ϥίف     Ϯѧѧϟ�ϥ�ϯ ήѧѧϳ�ˬ�ήΑΰϣϮѧѧΑ�ήϫΎѧѧτ ϟΎΎϬϗΎѧѧδΗ�ΓΪϴѧѧμ ϘϠϟ�ϲѧѧτ όΗ�ϲѧѧΘϟ�Ρϭήѧѧϟ�ΔѧѧΑΎΜϤ�ϱάѧѧϟ

�Γέϭήѧѧπ ϟΎΑ�Ι ΪѧѧΤϳΎѧѧϬϟ�ϡΎΠѧѧδϧϻΎѧѧθϟ�ϊϴτΘѧѧδϳ�ϥί ϮϟΎѧѧΒϓ�ϦΠѧѧη�Ϧѧѧϣ�Ϫѧѧδϔϧ�ϲѧѧϓ�ΞϠΘѧѧΨϳ�Ύѧѧϣ�ΚѧѧΒϳ�ϥ�ήϋ

�Βѧλاختیارعند " لصباغ ،رور ، وفي ھذا یقول رمضان اوحزن ،  وفرح وس �ˬ�ΔѧϠϴόϔΘϟ�ήϋΎѧθϟ

ήѧΒόϳϭ�ˬ�ΓΪѧϘόϣ�ϯ ήѧΧ�Δϴѧδϔϧ�ΕϻΎѧΣϭ��ˬ�Ρήѧϔϟϭ�ϥΰΤϟ�Ϧϣ�ΕϻΎΣ�Ϧϋ�ήΒόϳ�ϥ�Ϫόγϭ�ϲϓϪѧΑ�Ϧѧϋ

.(تقلبات النفس مستخدما اإلیقاع  .إذن الوزن داخل في الحالة الشعوریة و النفسیة للشاعر)92"

ѧϟϭ�ˬ�Ϊѧίحسب رأي النویھيفالوزن �ΎΌϴѧη�β ϴѧϟ�ϦѧϜϤϳ�ϲΟέΎѧΧ�ϞϜѧη�ΩήѧΠϣ�β ϴ˯ΎϨϐΘѧγϻ

).93(العمیق بالتكوین والسلوك البشریین ارتباطھاعنھ ،  بل ھو ضرورة أكیدة ، لھا 

�ϥوھو في ھذا  ѧ́Α�ύΎΒѧμ ϟ�ϥΎπ ϣέ�ϊϣ�ϖϔΘϳέΎѧϴΘΧ�ήѧϣ�β ϴѧϟ�ϥί ϮѧϟΎѧϴρΎΒΘϋ�ϥϮѧϜϳ�ϞѧΑ�ˬ

�ϲѧΘϟ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ϪѧΘϟϻΩ�ϪѧϠϓ�ΔϤΛ�Ϧϣϭ�ήϋΎθϠϟ�ΔϴδϔϨϟ�ΔϟΎΤϟ�ϊϣ�ΎϴϨϣΰΗ�β ϜόϨѧΗ�ϲѧΘϟϭ��ˬ�ΎѧϬϴϟ·�ϲΣϮѧϳ

�ϲѧѧϘϠΘϤϟ�ϊϴτΘѧѧδϳ�ϲѧѧΘϟϭ�ˬκ Ϩѧѧϟ�ϲѧѧϓΎϬѧѧμ ϠΨΘγ�ϰѧѧϟ·�ϝϮѧѧλ Ϯϟϭ�κ Ϩѧѧϟ�ϞѧѧϣΎϛ�ϢѧѧϬϓ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ˬ�ϪѧѧϨϣ

.المقصدیة المرجوة منھ 

�Ϫѧѧμ Ύμ Χϭ�ˬ�ϥί Ϯѧѧϟ�ΕΎϤѧѧγ�ςΑήѧѧϳ�ϲϬϳϮϨϟΎѧѧϓΕϻΎѧѧόϔϧϻΎΑ�ΔѧѧϴΣΎϨϟ�ϲѧѧϓ�ϭΪѧѧΒΗ�ΎѧѧϤϛ�ˬ�ΔϴϧΎѧѧδϧϹ

"الفیزیولوجیة ، فیقول  :ΨϤϟ�Ϫѧϧί ϭ́Α�ήόѧθϟ�β ϴϠϓ�ΓΎѧϛΎΤϣ�ϯ Ϯѧγ�ΓΩΪѧόΘϤϟ�ϪѧϋΎϘϳ·�ΔѧϤψϧϭ��ˬ�ΔѧϔϠΘ

القویة، فالوزن الشعري االنفعاالتالجسمي والتموج الصوتي ، یأخذاننا ونحن نعاني االھتزازلھذا 

�ς ϐѧο ϭ�ˬ�˯ΎѧτΑ·ϭ�ωήѧγ·�ϦϴѧΑ�ϥΎѧδϠϟ�Ϫϴϓ�ΩΩήΘϳ˯ΎѧΨΗέϭ�ϥ·�ˬΕϮѧμ ϟ�Ϫѧϴϓ�ΩΩήѧΘϳϭ�ˬ�Ϧϴѧϟϭ�ΓΪѧΣϭ�ˬ

ϗέϭ�ΔϴΗϮѧμوانحباسانطالقأحسنا القراءة ،  بین  ϟ�ΕΎѧΟϮϤΘϟ�ϩάѧϫϭ�ˬ�ρϮѧΒϫϭ�ϮѧϠϋϭ�ˬ�υΎψΘϛϭ�Δ

)94".(الجسم وتراوح الصوت في األزمة العاطفیة الشدیدة ارتعادتحكي حكایة قرینة 

�ϲѧѧψϔϠϟϭ�ϲΗϮѧѧμ ϟ�ϪѧѧϋΎϘϳ·�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϔρΎϋ�ΔϨΤѧѧη�ϞѧѧϤΤϳ�ϱήόѧѧθϟ�κ Ϩѧѧϟ�ϥ�ϲѧѧϨόϳ�άѧѧϫϭ

Ϙϧ�ήϋΎθϟ�ϝϭΎΤϳѧη�Ύѧϣ�άϫϭ�ˬ�ϲϘϠΘϤϠϟ�ΎϬϠΪΣ�ϲѧϓ�ϲϬϳϮѧϨϟ�Ϫѧϴϟ·�έΎ�ˬ�Δϳήόѧθϟ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�κ ѧϧ�Ϧѧϋ�ϪѧΜϳ

ΎѧѧϬϧ́Α":�ς ѧѧϤϧϭ�ΕϮѧѧλ Ϸ�ς ѧѧϤϧ��ˬ�Ϧϴѧѧτ Ϥϧ�Ϧѧѧϣ�ϒϟ́ѧѧΘϳ�ϞѧѧϜϴϬϟ�άѧѧϫϭ�ˬ�ΓΪѧѧΣϮϛ�ϡΎѧѧόϟ�ΎѧѧϬϠϜϴϫ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧΟϮΗ

(المعاني الثانویة التي تحملھا األلفاظ  "95.(

.38، ص 1992، )د ط (دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، )دراسة جمالیة (ـ رمضان الصباغ ،  نقد الشعر العربي المعاصر 92

.38ـ ینظر ، محمد نویھي ، قضیة الشعر الجدید، ص 93

.33،  ص المرجع نفسھ ـ  94

.23، ص ـ المرجع نفسھ95
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�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧοفارتباط ·�ˬϪѧϤϜΤϳ�ΩήѧϔΘϣ�ΰѧϴϤΘϣ�ωΎѧϘϳ·�˯Ϯѧθϧ�ϰѧϟ·�ϲѧπ ϔϳ�ήόѧθϟ�ϲѧϓ�ϲϧΎѧόϤϟΎΑ�ΕϮѧλ Ϸ

ϨόϤϟϭ�ΕϮμ ϟ�ΏΎѧτΨϟ�ϖѧδϧ�ϞϜѧθΗ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϗϼόϟ�ϦϴѧΑ�ΔѧϤΎϘϟ�ΔѧϴϟΪΠϟϭ�ήϤΘδϤϟ�ωήμ ϟ�ϚϟΫ�ˬϰ

(في نسق الخطاب أي بناء عناصره ،  ومكوناتھ "الشعري ، كما أن الخطاب یتحكم بدوره  "96( ،

�ΔѧѧΟέΩ�ώѧѧϠΒϳϭ�ϪѧѧΘϴϋΪΑ·ϭ�ϱήόѧѧθϟ�κ Ϩѧѧϟ�ΔѧѧϴϟΎϤΟ�ϖѧѧϘΤΘΗ�ΏΎѧѧτΨϟ�ϖѧѧδϧϭ�ωΎѧѧϘϳϹ�ϦϴѧѧΑ�ϞѧѧϣΎϜΘϟ�άѧѧϬΑϭ

�Ϧѧϋ�κ"نس والتناسب بین مستویاتھ المختلفة كبرى من التجا Ϩϟ�ϢϨϳ�Ύϣ�έΪϘΒϓ��ˬϏΎѧϨΗϭ�ϕΎѧδΗ�ϲѧϓ�Ϣ

(بنیتھ وبین مستویاتھ ، بقدر ما یبلغ حدا أرفع من الشعریة واإلتقان اإلبداعي  "97(

Έѧϓ�ΔϤψόϟ�ήϳάϨϟ�ΔΒδϨϟΎΑϭ�ϢϳΪѧϘϟ�ϲѧΑήόϟ�ήόѧθϟ�ϕϮѧϔΗ�ΐ Βѧγ�ΖѧϧΎϛ�ϲѧΘϟ�ϲѧϫ�ΏΎΒѧγϷ�ϩάѧϫ�ϥ

�ΚѧѧϴΣϟ�ϥί ϭϷ�ϥ�ϯ ήѧѧϳ�ˬ�ΔѧѧϔϠΘΨϣ�ΎѧѧϣΎϐϧ�ΎѧѧϬϨϣ�ϭΪѧѧϟϮϳ�ϥ�˯ήόѧѧθϟ�ϥΎѧѧϜϣΈΒϓ�ˬ�ΓΰϫΎѧѧΟ�Ύϐϴѧѧλ �Ζѧѧδϴ

�ϲѧѧϓ�ϥΎϣΪΨΘѧѧδϳ��ˬ�ϞѧѧϴΜϤΘϟ�ϞϴΒѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ˬ�Δѧѧϓήρϭ�β ϴѧѧϘϟ�̈́ήϣ́ѧѧϓΎѧѧϤϬϴΘϘϠόϣ��ˬ�Ϫѧѧδϔϧ�ϱήόѧѧθϟ�ήѧѧΤΒϟ

�ΎѧѧϤϬϨϜϟϭ"�ϥΪѧѧμ Τϳ"ѧѧδϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧϟϮΘϳ�Ύѧѧϣ�έΪѧѧϘΑ�ˬ�ς ѧѧϘϓ�ήѧѧΤΒϟ�Ϧѧѧϣ�ϊ ѧѧΒϨϳ�ϻ�ωΎѧѧϘϳϹΎϓ�ΎѧѧϔϠΘΨϣ�ΎѧѧϋΎϘϳ· بك

(م في بحر من البحور الشعریة سیاق النغاللغوي في تشابكھ مع  .98(

�ϥί"مویل كولودج ص" وقد تناول  Ϯѧϟ�ϥ��ϰѧϟ·�ΐ ϫάѧϓ��ˬ�ϲϘϠΘϤϟ�ϲϓ�ϩήϴΛ́Η�ΚϴΣ�Ϧϣ�ϥί Ϯϟ

ˬ��ϰϠϋ�ϪΗέΪϗϭΔΑΎΠΘγϻ�ΎѧϤϛ�ˬΓήѧϴΒϛ�ΔϳϮϴΣ�Ϫϴϓ�ϖϠΨϳϭانتباھھیؤثر بمفرده في القارئ ، إذ یزید من 

�ϪѧΒΣϭ�ϪΘѧθϫΩ�ήѧϴΜϳ�ϪϧωϼτΘѧγϼϟϰѧο ήϳ�ϢѧΛ�ˬ حάѧϫ�ϪѧΒ.Δѧϴϟ�ΓέϮѧμ Α�β ϴѧϟ�ϦѧϜϟϭ�ΔѧΒϴΗέ)99(�ϦѧϜϟˬ

�ΓήѧϴϘϓ�ΎϬΘϐϟ�ΖϧΎϛ�ϭ�ˬ�ΎϬϓΎΗ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ωϮο Ϯϣ�ϥΎϛ�ΫΈϓ��ˬ�ΓΪϴΟ�ΓΪϴμ ϗ�˯ΎϨΑ�ϲϓ�ϲϨϐϳ�ϻ�ϩΪΣϭ�ϥί Ϯϟ

مجردة ، فإن القارئ في ھذه الحالة یشعر بخیبة كبرى، ولھذا یشبھ كولودج الوزن بالخمیرة التي ال 

).100(بغیرھا من العناصر امتزاجھالى نتائج طیبة حین فائدة منھا وحدھا ، ولكنھا تؤدي إ

.178،  ص 2ـ محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث ،ج 96

,.61ـ  سامي سویدان ،  في النص الشعري العربي ، ص 97

.440–439، ص ص 1984،  1جھاد فاضل ،  قضایا الشعر الحدیث ، دار الشروق ، بیروت ،  ط :ـ ینظر98

.101، ص 1988،  2، القاھرة، ط ـ ینظر ، محمد مصطفى بدوي ،  كولودج ، دار المعارف 99

.102-101المرجع نفسھ ، ص ص :ـ  ینظر100
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:الوزن ال یدخل في نسق القصیدة وإتساقھا :2–6

�ϪϨϤѧπواستندواسعى أنصار قصیدة النثر إلى التقلیل من أھمیة العروض ،  Η�Ύѧϣ�ϰϟ·�ϚϟΫ�ϲϓ

ϣ�ϪΗΫ�Ι ήΘϟ�ΔϟϭΎΤϣ�ϲϓ��ˬ�ϚϟΫ�ΖΒΜΗ�ΕέΎη·�Ϧόѧθϟ�Δϴϋήѧθϟ�˯Ύѧτ ϋϹ�ϢϬϨѧϣ�Ϣѧϟϭ�ˬ�ϢϬΗΪϴѧμ Ϙϟ�Δϳή

ѧη�ϲѧϓ�ΔϏϼΒϟϭ�ΔΣΎμالوزن"یجدوا مثل قول الجرجاني في أن  ϔϟ�Ϧϣ��β ϴϟ يء�Ϟѧϛ�Ϫѧϟ�ϥΎѧϛ�Ϯѧϟ�Ϋ·

�ΔѧϏϼΒϟϭ�ΔΣΎѧμ ϔϟ�ϲѧϓ�ΎѧϘϔΘΗ�ϥ�ϥί Ϯϟ�ϲϓ�ΎΘϘϔΗ·�ϦϴΗΪϴμ ϗ�Ϟϛ�ϲϓ�ΐ Πϳ�ϥΎϛ�ΎϤϬϴϓ�ϞΧΪϣ)"101(�Ϊѧϗϭ

ϞѧΑ��ˬ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμاعتمد ϗ�Ϧѧϋ�ϪѧϋΎϓΩϭ�ϪΗήϳήΒΗ�ϲϓ�ϝϮϘϟ�άϫ�ϰϠϋ�β ϴϧϭΩ�ϯ έ�ΎѧϤϨϴΣ�ΪѧϴόΑ�ΐ ѧϫΫ

�Ρϭέ�ϲѧϫ�Δϳήόѧθϟ�ϥ ѧ́Α�ϯ έ�ΎѧϨϫ�Ϧѧϣϭ�ϥήϘϟ�ϢϬϋΎϤγ�ϦϴΣ�ν ϭήόϟΎΑ�ήόθϟ�ϭΰϴϤϳ�Ϣϟ�Ώήόϟ�ϥ΄Α

(النص التي تشیع فیھ الحیاة  .102(

�ϲѧϠϴϠΨϟ�νلوقد جعلوا أو ϭήѧόϟ�ϰϠϋ�ΓέϮΜϟ�ϲΑήόϟ�ήόθϟ�ϲϓ�ΚϳΪΤΘϟ�ήϫΎψϣ�Ϧϣ�ήϬψϣ

ΔѧΠΤΑ�Ϧϣΰѧѧϟ�Ϡѧѧμ ϳ�ϥΎѧѧϛ�ϲϓΎѧѧο ·�Ί ѧѧη�ΎѧѧϬϧѧπ ϣ�ΎѧѧϬϧ́Α�ˬ�ΎѧѧϬϨϋ�ΝΎѧѧΤϟ�ϲѧѧδϧ�ϝϮѧѧϘϳϭ�ˬ�ϰ" :�ϰϘϴѧѧγϮϣ

�ϥΎѧϛ�ήϋΎѧθϟ�ϟΎѧλ �ΐ ѧϟΎϗ�ΎѧϬϧ·�ˬΔϔѧμ ϟ�ϩάѧϬΑ�Δϔѧμ Θϣ�ϰѧϘΒΗ�ϖϤόΘϟ�ϲϓ�ΖϨόϣ�ΎϤϬϣ�ΎϬϧ�ϢΛ�ˬ�ΔϴΟέΎΧ

ϭ�ˬϲϫ�ΎϤϛ�ϰϘϴγϮϤϟ�ϩάϫ�ΖϠυ�ΪϘϟ��ˬ�ϪΒγΎϨΗϭ�ΎϬΒγΎϨϳ�ϢϟΎϋ�ϲϓ�ϥΎϛϭ�ˬ�ΎϬϟ�Ϡμ ϳ�ήѧϴϐΗ�ϢϟΎѧϋ�ϲϓ�ϦϜϟ

�ϲϓ�ϰΘΣ�ΪϳΪΟ�αإلنسان تغیر وإل ΎδΣ�ΔѧϴϓΎϘϟϭ�ϥί Ϯѧϟ�ϰϘϴѧγϮϣ�ϦѧϜΗ�Ϣѧϟ�ˬΎѧϬϧΎϣί �ϥΎѧϛ�ϱάѧϟ�ϥΎϣΰϟ

(وحدھا ما یزلزل القارئ  "103(�ΔѧϠΧΩ�ήѧϴϏ�ΔѧϴΟέΎΧ�ϲϘϴѧγϮϣ�ΩήѧΠϣ�ΔϴϓΎϘϟϭ�ϥί Ϯϟ�ϥ�ϯ ήϳ�ϮϬϓ�ˬ

�ΐ ϴΠΘѧѧδϳ�ϥΎѧѧϛ�ΎϴϠϜѧѧη�ΎѧѧΒϟΎϗ�ϥί Ϯѧѧϟ�Ϊѧѧϋϭ��ˬ�ϪϘѧѧδϧϭ�κ Ϩѧѧϟ�ϥϮϤѧѧπ ϣ�ϲѧѧϓ�ΖѧѧϧΎϛ�Δϔѧѧλ �ϱ ѧ́ѧΑΕΎѧѧΟΎϴΘΣϻ

ѧѧϟ�ήѧѧλ ΎόϤϟ�ήϋΎѧѧθϟ�β ѧѧϜϋ��ˬ�ήѧѧμ όϟ�ϚѧѧϟΫ�ϥΎѧѧδϧ·�ϩάѧѧϫ�ΖΤΒѧѧλ ΄ϓ�ˬ�Δϳήόѧѧθϟ�ϪѧѧΘΑήΠΗ�ΕΪѧѧϘόΗ�ϱά

.الحة لھ غیر صالقوالب

�ΩήѧΠϣ�ήόѧθϠϟ�Ϊѧϴϗ�ϪѧϠόΟ�Ύѧϣ�ϒѧλ ϭϭ�Ι ήѧΘϟ�ϢΟΎѧϫ�ΚϴΣ�ˬΪΟ�ΪϴόΑ�ΐ ϫΫ�ΝΎΤϟ�ϲδϧ�Ϟόϟϭ

"سطحیة إذ یقول  )104".(ألف عام من الضغط ، ألف عام ونحن عبید وجھالء وسطحیون  :

.302، ص جرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ـ عبد القادر ال101

.23قاد ، قصیدة النثر وشعریة التجاوز، ص ـ ینظر ، مسعودة و102

.12، ص "لن " ـ أنسي الحاج ، دیوان 103

.08، ص "لن " ـ أنسي الحاج ،  دیوان 104
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�ϥίوكأنھ یرى في الوزن عائق أمام لغتھ أو أن Ϯѧϟ�ϡΎѧΠϠΑ�ϢΠϠΗ�ϥ�Ϧϣ�ΐ Σέϭ�ϊ γϭ�ϪΘΤϳήϗ

�ϲˬ�بصلة  بأنھ أمر سطحي ال یمت للشعر الذي عبر عن رأیھ فیھ  ϧΎѧΤϳήϠϟ�ϥΎѧϛ�ΎѧΒϳήϘΗ�ϱήѧϟ�β ϔϧϭ

�ΔѧѧϣΪϘϣ�ϲѧѧϓ"�ΕΎѧѧϴϧΎΤϳήϟ"�ϝϮѧѧϘϳ�Ϋ·...."�˵ΖѧѧϘϘΤΘϓ�Δϴόѧѧο Ϯϟ�ϥί ϭϷϭ�ΓΪѧѧΣϮϟ�ΔѧѧϴϓΎϘϟ�ϡΰѧѧΘϟ·�ϥ

�ήτ π ϴϓ�ϖϓΪΘϟϭ�ς δΒΘϟ�ϥϭΩ�ΎΒϟΎϏ�ϝϮΤϳ�ΎϬѧγέ�ήѧδϜΘϓ�ΖѧϴΒϟ�ϲѧϓ�ϊϘΗ�ϼΌϟ�ϪΘΤϳήϗ�ϢΠϠϳ�ϥ�ήϋΎθϟ

�Ϛϟάѧϟ��ˬ�ϡϮψϨϤϟ�ήΜϨϟΎΑ�ΎϨϴΉϴϓ�έϮϣϷ�ϥϮϫ�έΎΘΨϳ�ϭ�ΔϤϳΪϘϟ�ώϴμ ϟ�ϢϼΘϟ�ΓΪϳΪΠϟ�ϲϧΎόϤϟ�Ώάθϳ�ϭ

�ΪϬѧθϳ�ϱάѧϟ�έϮѧΜϨϤϟ�ήόѧθϟΎΑ�ΖѧΌΟ�ϡϮѧψϨϤϟ�ήѧΜϨϟ�ϝΪѧΑϭ�ˬ�ϥί:قلت  ϭ�ϻϭ�ϲϓϮϗ�ϻϭ�ΔϤϳΪϗ�ώϴλ �ϻ

)105".(واألفكار الجدیدة واالستعاراتمن موحیات المعاني لوح الوجودفي  على ما

ήτ اقل من الوزن عائفالریحاني یجع ѧπ ϳ�Ϫϳέ�ΐ δΣ�ϮϬϓ�ˬ�ΔϐϠϟ�ΰΟΎΣϭήϋΎѧθϟألن�ϱϮѧϠϳ

ϖѧδΘϣϭ�ΪѧϴΟ�ϞϜѧθΑ�ήѧϴΒόΘϟ�ϖѧϴόϳ�ϖѧδϨϟ�ϲѧϓ�ϞѧϠΧ�ϙΎѧϨϫ�ϥϮϜϳ�ϲϟΎΘϟΎΑϭ�ϥί Ϯϟ�ϢϼΘϟ�ΕΎϤϠϜϟ�ϕΎϨϋ

�ϭ�ϩέΎѧϜϓ�ξ ѧόΑ�Ϧϋ�ϲϠΨΘϠϟ�ήϋΎθϟ�ήτ π ϴϓˬϥί Ϯѧϟ�ΐ ѧγΎϨΗ�ϻ�ΕΎѧϤϠϜϟ�ϥ�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ϪѧΠϟϮΧ�ϰѧϠϋ

�ϒѧϠϜΗ�ϭ�ΕΎѧϤϠϜϟ�ϖѧϨΨΗ�ϥίاللغةاستعمالاك رحابة في عكس ما في قصیدة النثر فھن ϮѧϠϟ�ΩϮѧϴϗ�ϼѧϓˬ

.في اصطناعھا ، بل اطالق العنان لنفس لتعبر بأي كلمات أرادت المھم أن تكون موحیة و معبرة

�ϰѧϟ·�ΔѧγΎϣ�ΔѧΟΎΣ�ϲѧϓ�ΎϬѧδϔϧ�ΕΪѧΟϭ�Γήλویؤكد عبد هللا راجع إلى أن الفاعلیة ΎόϤϟ�Δϳήόθϟ

�ΩϭΪΤϟ�ί ϭΎΠΗ�ΕϻΎѧΠϣ�ϞѧΧΩ�ϮѧϤϨΗ�ϥ�ΔѧϴϠϋΎϔϟ�ϩάѧϬϟ�ϦѧϜϳ�Ϣѧϟ�Ϋ·�ˬΔѧδϴΒΤϟ�ΎϬΗέΪѧϗ�ήѧϴΠϔΘϟ�ΔϣέΎμ ϟ

ѧ˰ϓ�ˬ�ΩϮѧϴϘϟ�ϚѧϠΗ�Ϛϓ�ϝϼΧ�Ϧϣ�Ϊϳدالشعر العربي علیھ التجفـ ،)106(محكومة بتلك القوانین الصارمة 

"ϟ�Ϫϧ�ϲΑήόϟ�ήϋΎθϟ�ϙέΩ�ΪϘϟ�ΓέήΣϭ�ϕΪλ �ϞϜΑ�ϪΘΑήΠΗ�Ϧϋ�ήΒόϳ�ϲϜ�ˬ�ϰѧϟ·�Ζѧμ Ϩϳ�ϥ΄Α�ΐ ϟΎτϣ

�ΐاضطرابھاحركة ھذه التجربة في  ѧϟϮϘϟ�ΎϬѧο ήϔΗ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϛήΤϟ�ϰѧϟ·�Ζѧμ Ϩϳ�ϥ�ϞѧΒϗ�ˬ�ΎϬϭΪѧϫϭ

(الجاھزة  . "107(

.10، ص 1978،  بیروت ، القاھرة ، 8،  دار الكتاب اللبناني ، دار الكتاب المصري ،  ط 2ـ أمین الرحاني ،  الریحانیات ، ج 105

.99، ص 1987،  1ط ،  منشورات عیون ،  الدار البیضاء ، 1ـ ینظر ، عبد هللا راجع ،  القصیدة المغربیة المعاصرة ،  بنیة الشھادة واإلستشھاد ، ج 106

.103الحداثة الشعریة العربیة ، ص :ـ ینظر ، عبد هللا  راجع 107



اتساق الخطاب الشعري بین الوثوقیة واإلرسال :الثانيالفصل 

99

ϖѧδϨϟ�ϡΪѧΨΗ�ϻ�ΓΩέΎΑ�ΓΰϫΎΟ�ΐاألوزان إعادة لنفس التھمة وھي أنوفي ھذا ϟϮϗو�ϰѧϨόϤϟ

ˬ�·ήόѧθϟ�Ϧϋ�Ϫϣϼϛ�ϲϓ�ϖϴηέ�Ϋابنما ذھب إلیھ ھم یعتمدون في رأیھم ھذا إلىد السواء ، وعلى ح

�ϝϮѧѧϘϳ"�˯ΎѧѧϤϠόϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΣϭ�ήѧѧϴϏ�ϝΎѧѧϗϭ:�Δѧѧόήϟ�ΓέΎόΘѧѧγϹϭ�ˬ�ήΎѧѧδϟ�ϞѧѧΜϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ϞϤΘѧѧη·�Ύѧѧϣ�ήόѧѧθϟ

�ΔϤѧγ�ΔѧϏϼΒϟϭ�ΔΣΎѧμˬ)108"(الوزنوالتشبیھ الواقع ، وما سوى ذلك فإنما لقائلھ فضل ϔϟ�Ϧѧϣ�ϞόΠϓ

ѧѧϘϴϘΤϟ�ήόѧѧθϟ�φѧѧϔϠϟ�Ϯѧѧϫ�ήόѧѧθϟ�ΪѧѧΣ�ϥ�ϰѧѧϠϋ�ΪѧѧϛΆϳ�ΏΎѧѧΘϜϟ�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ�ϦѧѧϜϟ�ˬΔϴϓΎѧѧο ·�ΔϤѧѧγ�ϥί Ϯѧѧϟϭ�ϲ

(الوزن أعظم أركان حد الشعر "وبأن )109(والمعنى والوزن والقافیة  "110.(

�Δѧϳέ�ΐ ѧδΣ�ϞѧϴϠΨϟ�ϥϷ�ˬ�ϞѧϴϠΨϟ�ϞϤόϟ�Ί γ�ϢϬϓ�Ϯϫ�ϥί ϮϟΎΑ�ϝϮϘϟ�ϥ�ϰϟ·�β ϴϧϭΩ�ΐ ϫΫ�Ϛϟάϟ

، وإنما كان تأریخا لإلیقاعات الشعریة المعروفة لم یقصد وضع قواعد مستقبلیة للشعر العربي

ویضیف بأن ھویة الشعر العربي ال تكمن في مجرد كونھ موزون مقفى، وإنما في )111.(حتى أیامھ 

)112.(الرؤى التي یكشف عنھا، واآلفاق التي یفتحھا للحساسیة والفكر 

ѧ́Α�ΩΎѧϘϨϟ�Ϧѧϣ�ήѧϴΜϜϟ�Ϫѧϴϟ·�ΐ ѧϫΫ�Ύѧϣ�Ϟѧϛ�ϲѧϔϨϳ�β ϴѧϧϭΩ�ϥΈѧϓ�ϲϟΎΘϟΎΑϭ�ϥϼΧΪѧϳ�ΔѧϴϓΎϘϟϭ�ϥί Ϯѧϟ�ϥ

�β ϴѧѧѧγΎΣϷ�Ϧѧѧѧϋ�ήѧѧѧΒόϣϭ�ήόѧѧѧθϟ�Ρϭέ�Ϯѧѧѧϫ�ωΎѧѧѧϘϳϹ�ϥ�ΚѧѧѧϴΣ�Ϧѧѧѧϣ�ˬ�ϖѧѧѧδϨϟ�ΐ ѧѧѧϴϛήΗ�ϲѧѧѧϓ�ϥήΛΆѧѧѧϳϭ

�ϝΎѧϗ�ϱάѧϟ�βانعكاسوالعواطف وھو  ϴѧϧ�ϢϴϫήѧΑ·�Ϫϴϟ·�ΐ ϫΫ�Ύϣ�άϫϭ�ˬΎϬϟ":�ϥ·ν ήόΘѧγ�ΪΎѧμ Ϙϟ

(زنھ القدیمة وموضوعاتھا ال یشعرنا بمثل ھذا التخییر والربط بین موضوع الشعر وو . "113(

�ϥίاالرتباطوھو بالتالي ینفي ذلك  Ϯѧϟ�ϥ�ϱ�ϥί Ϯϟϭ�ΔϴδϔϨϟ�ΔϟΎΤϟ�ϦϴΑ�ξ όΒϟ�ϪΑ�ϝΎϗ�ϱάϟ

.ھو بعید كل البعد عن المعنى الموجود في القصیدة، وھو عامل خارجي فقط 

�β ϴѧϟ�ν ϭήόϟ�ϥ·�ϞΑ�ˬ�ν ϭήόϟ�Ϧϣ�ϞϤη�ήόθϟ�ϥϷ�ν ϭήόϟΎΑ�ΩΪΤϳ�ϻ�ήόθϟ�ϥΈϓ�ϪϴϠϋϭ

ϣ�ΔϘϳήρ�ϯ Ϯγ�ϢψϨѧϟ�ΔѧϘϳήρ�ϲѧϫ�ϱήόѧθϟ�ήϴΒόΘϟ�ϖήρ�Ϧ)114(�ΓήѧΒΧ�β ϴѧϟ�ϞϜѧθϟ�άѧϫ�ϥ�ΎѧϤϛ��ˬ

.علمیة تتوارث ،  إنھ یولد وال یتبنى ، یخلق وال یكتسب شأنھ شأن المضمون الشعري 

.130، ص 2001،  1،  دار الكتب العلمیة ،  بیروت ، ط 1ـ إبن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ،  تحقیق محمد عبد القادر ،أحمد عطا ، ج 108

.127ھ ، ص ـ ینظر ، المرجع نفس109

.141ـ المرجع نفسھ ، ص 110

.110ـ ینظر ،  أدونیس ،مقدمة في الشعر العربي ،ص 111

.10ـ ینظر ، المرجع نفسھ ، ص 112

،  مارس 04اب واللغات جامعة الوادي ، العدد األدـ عبد الحمید جودي ، الموسیقى الشعریة في شعر الزھد ، عند أبي إسحاق األلبیري األندلوسي ، مجلة علوم اللغة العربیة وأدابھا ، كلیة113

.126،  ص 2012

.114-113ـ ینظر ، أدونیس ، مقدمة للشعر العربي ،  ص ص  114
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�ήѧϴϏ�Ϧѧϣί �ϰѧϟ·�ΎѧϴϤΘϨϣ�ΎѧϴΟέΎΧ�ϼϜѧη�ήϴόΘѧδϳ�ϻ��ˬ�ήϋΎѧη�ϥϮϜϳ�ϲϜϟ�ˬ�ήϋΎθϟ�ϥΈϓ�ϢΛ�Ϧϣϭ

).115(ة یصبح صانعا ال شاعرا زمانھ، ألنھ في ھذه الحال

ѧπوبالتالي جعل أصحاب ھذا الرأي األوزان ϓ�ϰѧϨόϣ�ϱ�Ϧѧϋ�ήѧΒόϳ�ϻ�ϊ Ϩѧμ Η�ΩήѧΠϣال �ϰѧϠϋ

ϞϜѧη�Ϯѧϫ�ϝϮѧΣϷ�ϦѧδΣ�ϲѧϓϭϲΟέΎѧΧ�ΔѧϠΣήϣ�ΐ.داخل  النصأن لھ دخل في االتساق  ѧγΎϨϳ�ϥΎѧϛ

.زمنیة معینة 

�ΓέΎηϹϋ�ϥΈϓ�ϥίبنا وتجدر  ϮϠϟ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ξ ϓέ�ϢϏέ�ϥ�ΎϨϫ�ϞѧΜϣ�Ϧѧϣ�ϮѧϠΨΗ�ϻ�Ϊѧϗ�ϢϬϟΎϤ

�ΓΰϴϤϟ�ϩάϫ�ϞѧϴϟΩ�ώϳΎѧμ ϟ�ϖѧϴϓϮΗϭ�ρϮϏΎѧϤϟ�ΪѧϤΤϣ�ήόѧη�Ϧѧϣ�ΔϴΗϷ�ΔϠΜϣϷ�ϲϓ�Ϟόϟϭ�ήϴΜϛ�ΎϬϓΩΎμ ϧϭ

.على ذلك

:بعض األسطر الموزونة من شعر الماغوط 

(اللیل واألزھار "من قصیدة * "116(

متفعلن فاعالت =ـ یموت فیھ المساء 

  مفاعلتن = ـ وفي وسطھ 

  مستفعلن مستفعالتن = العصافیر الحنونھ  ـ حتى

  فاعالتن متفعلن فاعالتن = ـ إنھم یكرھونني یا حبیبھ 

فاعالتن فاعالت فاعالتن =ـ إنني ال أستطیع یا حبیبھ 

(واجبات منزلیة "من قصیدة  * "117.(

  فاعالتن مستفعلن فعالتن = ـ أطلبي لي كوفیة وعقاال 

  فعلن  فعلن فعلن= ـ ألعود إلى الماضي 

  فاعالتن فاعالتن فعالتن فا = ـ أغرسي كالبة في شفتي السفلى 

  متفعلن فاعالتن = ـ إلى ضواحي المدینھ 

  فعلن فعلن = ـ فوق ساریتھ 

.110، ص ـ ینظر ،  المرجع السابق115

.68–66ـ محمد الماغوط ، دیوان محمد الماغوط ، ص ص 116

.270–268ـالمصدر نفسھ ، 117
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(بعد تفكیر طویل "من قصیدة * "118:(

  فاعلن فاعلن = ـ أنزعوا األرصفھ 

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن = ـ لم تعد لي غایة أسعى إلیھا 

  فعولن فعولن فعولن = سكعتھا في فراشي ـ ت

مستعلن مستعلن فعول =ـ طالبا الموت أو الرحیل 

  متفعلن فعالتن = ـ ولن أقول ودعا 

فاعالتن مستفعلن فعالت =ـ فلیخاطبني من وراء جدار 

فاعالت فاعالتن =ـ أو وراء شجرة ما 

مستفعلن فاعالت =ـ ال شئ غیر الغبار 

(القصیدة ك (من توفیق صایغ بعض أسطر الموزونة (119:(

فعولن فعولن فعولن فعول =ـ بھذي اللیالي الطوال القصار 

  . فاعلن فاعلن فاعلن مسـ = ـ ما حجبناه عنا ، بنینا 

تفعلن متفعلن فعول =ـ بینھ وبیننا الجدار 

فعولن فعول =ـ وكنت الخبیر 

فاعالتن فاعالت =ـ أن تكون الذاكرات 

  متفاعلن متفاعلن = یدرك الوفیر ـ ینتاج ب

مستعلن مستعلن فعول =ـ إنبقرت بعدك من جدید 

  . متفاعلن متفاعلن = ـ وتركت أسراك الجدد 

�ΪΎѧμ Ϙϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�Δѧϴϋϭ�ϻ�Δϔѧμ Α�Ϯѧϟϭ�ϥί Ϯѧϟ�έϮѧπ Σ�ΕΎѧϴΑϷ�ϩάѧϫ�Ϧѧϣ�φΣϼϳ�ϱέ�ϲѧϐϠϳ�ϻ�άѧϫϭ

ϟϺϟ�ϢϬѧπ ϓέϭ�ήѧΜϨϟ�ΓΪϴѧμ ϗ�ΏΎΤѧλ �Δλ ΎΧϭ�ήόθϟ�Ϧϣ�ΔΛΪΤϟ�ΏΎΤλ �ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϲѧϓ�ϥί ϮϟΎѧΑ�ϡΰѧΘ

.وبأنھ ال دخل لھ في إتساق النص أو معناه وحتى في إنسجامھ 

.274–271ق ، ص ص ـ المصدرالساب118

ومن الطریف أن سلمى الخضراء تشیر إلى أن ھناك من أصحاب المیول الشعریة الكثیر ممن ال یتحكم في :18، المقطع 1960القصیدة ك ،  دار المكتبة العصریة ، بیروت :توفیق صایغ  ـ 119

اإلتجاھات والحركات في الشعر العربي "أنظر كتابھا *أكد للناقدة  ، أن أذنھ لم تكن قط حساغسة بأوزان الشعر العربي األوزان وال یستنبطھا بشكل غریزي أبدا ،  ومن ھؤالء توفیق صایغ الذي 

.في الصفحة نفسھا 119، والھامش 698، ص "الحدیث 



اتساق الخطاب الشعري بین الوثوقیة واإلرسال :الثانيالفصل 

102

:ـ محمود درویش والوزن 7

ζلیقو ѧϳϭέΩ�ΩϮϤΤϣ"�ϰѧϔϘϤϟ�ϥϭί ϮѧϤϟ�ϡϼѧϜϟ�Ϯѧϫ�β ϴѧϟ�ήόѧθϟ�ϥ�ϴΤѧλ�ˬ�έΎѧϜϓ�Ϧѧϋ�ήѧΒόϤϟ�ˬ

(كلنا یأنف من ذلك.ومشاعر، كما تقول الكتب المدرسیة  ترى االتفاق بینھ وبین شعراء فھنا ).120"

�ΐ ѧѧϧΎΠϟ�άѧѧϫ�ήѧѧϜϨϳ�ϻ�ζ ѧѧϳϭέΩ�ϦѧѧϜϟ�ˬ�ϢϳΪѧѧϘϟ�ϲϜϴѧѧγϼϜϟ�ς ϤϨѧѧϟ�Ϧѧѧϋ�ϝϮѧѧΤΘϟ�Δϴѧѧπ ϗ�ϲѧѧϓ�ήѧѧΜϨϟ�ΓΪϴѧѧμ ϗ

�ϪѧѧΑ�ϪѧѧϣΎϤΘϫ�ϯ Ϊѧѧϣ�ϭ�ϲΗϮѧѧμ ϟ�ωΎѧѧϘϳϹ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϨόϣ�ήѧѧϣ�Ϣѧѧϛ�ˬ�ΔѧѧϓΎϛ�ϲϋΎѧѧϘϳϹ’�ΎѧѧϤΟΎϬϣ�ϝϮѧѧϘϳ�ϭ�ΏΎΤѧѧλ 

ϞѧϫϭϪѧδϜϋ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ϒѧϳήόΘϟ�άѧϫ�ΎϨѧπ"قصیدة النثر في ذلك  ϓέ�ϲѧϨόϳ�ϥ�ϝϮѧϘϨϟ�ˬ�ϴΤѧμ ϟ�Ϯѧϫ

�ϪѧϟΎΣ�ϦѧϜϟ�ΎϣΎϤΗ�ϩήϜϨϳ�ϻ�ϮϬϓ).121"(الشعر ھو ما لیس كالما موزونا ،مقفى ، و ال یعبر عن شيء 

�ϢϳΪѧϘϟ�ήόѧθϟ�ϲѧϓ�ήϳϮѧτ Θϟ�Γέϭήѧπ Α�ϥϭήѧϳ�Ϧϳάѧϟ�ˬ�ϝϭϷ�ϞѧϴΠϟ�Ϧϣ�ΔΛΪΤϟ�ΏΎΤλ �ϝΎΣ�ϊϣ�ϖϔΘϳ

�ϚѧϟΫ�ϲѧϓ�ϝϮϘϴϓ�ˬ"ΠΗ�ήϳϮѧτمع المحافظة على خصوصیتھ Η�ϥ�ήѧγ�β ϴѧϟϭ�ϭ�ΪѧΒϳ�Δϳήόѧθϟ�ϲѧΘΑή

�ˬ�ϪѧΗΫ�ϰѧϠϋ�ΎѧϘϠϐϣ�β ϴѧϟ�ϕΎϴδϟ�άϫ�ϦϜϟ�ˬ�ϥϵ�ϰϟ·�ΔϴϠϫΎΠϟ�Ϧϣ�ˬ�ΔϴΑήόϟ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϕΎϴγ�Ϧϣ�ϙήΤΘϳ

ΔѧϴϤϟΎόϟ�ΔѧϓΎϘΜϟΎΑ�ΔѧϴΑήόϟ�ΔѧϓΎϘΜϟ�Δѧϗϼϋ�ϰѧϠϋ�ΘѧϔϨϣ�ϞΑ)"122.(�ΐ ѧϟϮϘϟ�ϚѧϠΘϟ�ωΎϴѧμ ϧϻ�ξ ѧϓέ�Ϊѧϗ�ϭ

�ΔѧϐϠϟ�ϥ΄Α�ϭ�ϪΗΫ�Ϧϋ�ήΒόΗ�ϻ�ΎϫήΒΘόϳ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ˬ�ΔϴϠϴϠΨϟ�ΔѧϴΑήόϟ�ϭ�ΐ ѧϟϮϗ�ϲѧϓ�ϊ ѧο ϮΗ�ϥ�Ϧѧϣ�ήѧΒϛ

�ϪϠϜѧηیؤكد بأن اللغة لم تأخذ شكلھا النھائي ، و أن الشعر العربي لم یأخذ شكلھ مبكرا ،بل أخذ یحدد

ϱήόѧѧθϟ)123.(ف�ΝΫΎѧѧϤϧ�Ϧѧѧϣ�ϭ�ΓΪϴѧѧμ ϘϠϟ�ϲΟέΎѧѧΨϟ�ϭ�ϲϠΧΪѧѧϟ�ωΎѧѧϘϳϻΎΑ�ϢΘѧѧϬϳ�ΎϘΑΎѧѧγ�ΎѧѧϨϳέ�ΎѧѧϤϛ�ήϋΎѧѧθϟΎ

:ال أوزان التفعیالت التي استعملھا على سبیل المث

":بطاقة ھویة"في قصیدة 

  مستفـ=    سجل                           *

  )علنمتفا(مفاعلتن =    أنا عربي                        

مفاعلتن مفاعن فعول=و رقم بطاقتي خمسون ألف 

مفاعیلن مفاعلتن=و أطفالي ثمانیة                

)124(عیلن فعول مفاعلتن مفا= سیأتي بعد الصیف..وتاسعھم 

.8م، ص1982ـ محمود درویش ، أنقذونا من ھذا الشعر ، مجلة الكرمل ، بیروت ، العدد السادس ،ربیع 120

.ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا121

.39ـ محمود درویش ، رحلة عمر في دروب الشعر ، المرجع السابق، ص 122

.43ـ المرجع نفسھ، ص123

.67ـ المرجع السابق ،ص124
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":عاشق من فلسطین"قصیدة و یقول 

عالتن فاعالتن فاع=عیونك شوكة في القلب                 *

  التن فاعالتن فا= توجعني و أعبدھا                          

  عالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فا= أعمدھا وراء اللیل و األوجاع أعمدھا 

  عالتن فاعالتن فاعالتن فا=         فیشعل جراحھا ضوء المصابیح

  عالتن فاعالتن فا= و یجعل حاضري غداھا                  

:بین الحداثة والتراث  و أثرھا في اتساق النصالقــــــــــــــــافیة  ـ  8

:تساق النص القافیة وعالقتھا بإ1–8

ѧΑήόϟ�ήόθϠϟ�ΔϴΟέΎΨϟ�ϰϘϴγϮϤϟ�ϲϓ�ήμ Ϩϋ�ΔϴϓΎϘϟ�ΪόΗѧϬϟ�ΎѧϤϟ��ˬ�Ύѧόϣ�ΔѧΜϳΪΣϭ�ΔѧϤϳΪϗ�ϲ�Ϧѧϣ�Ύ

.النص الشعري أھمیة بالغة في تشكیل بنیة 

�ΎϬϓήϋ�Ϊϗϭ�ϪѧϟϮϘΑ�ϞѧϴϠΨϟ" :�Ϧѧϣ�ΔѧϴϓΎϘϟ�ϥ·�Ϧѧϣ�ϪѧϴϠϳ�ϦϛΎѧγ�ϝϭ�ϰѧϟ·�ΖѧϴΒϟ�ϲѧϓ�ϑ ήѧΣ�ήѧΧ

(قبلة، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن  . "125(

�ϪѧϟϮϘΑ�ΎѧϬϓήόϓ�ϲϨΟΎѧρήϘϟ�ϡί ΎΣ�Ύϣ"ѧϴϠϳ�ϙήѧΤΘϣ�Ώήѧϗ�ϦϴѧΑ�Ύѧϣ�ΔѧϴϓΎϘϟ�ϊ ѧτ ϘϨϣ�ϰѧϟ·�ϦϛΎѧγ�Ϫ

(وبین منتھى مسموعات البیت المقفى  .126(

ΎѧϬϋϮϧ�Ϧѧϋϭ�ΎѧϬϨϋ�ΚϳΪΤϟ�ϲϓ�ϮϤϬγ�Ϊϗ�Ϧϴϴο ϭήόϟ�ΪΠϧ�ΎϬΘϴϤϫϷ�ήψϧϭ�ϰѧϟ·�ΎϫϮϤѧδϗϭ�ˬ

ϭ��ˬ�ΓΪϴϘϣϭ�ΔϘϠτϣ�ϴѧο ϮΗ�ϲѧϓ�ϞѧΜϤΘΗ�ΔϴΗϮѧλ �Ύѧϳΰϣ�Ϧѧϣ�ΎѧϬϟ�ΎѧϤϟ�ΓΪѧϴϘϤϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧϘϠτ Ϥϟ�ΔѧϴϓΎϘϟ�ϭήѧΛ

ήѧѧϟ�ϑ ήѧѧΣ�ΕϮѧѧλ �ϦϴϳΰѧѧΗϭ�ϊ Ϥѧѧδϟ�ϦϳέΎѧѧϴόϣ�ΎѧѧϬϟ�Ϯόѧѧο ϭϭ�ˬ�ΪϴѧѧδΠΗϭ�ϼΜѧѧϤΗ�ήѧѧΜϛ�ϪѧѧϠόΠΗϭ�ˬ�ϱϭ

.یحكمانھا كمي وكیفي 

�ϲѧϓ�ϞΜϤΘϳ�ϲϧΎΜϟϭ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϞϣΎϛ�ϲϓ�ΔϣΎΘϟ�ΓΪΣϮϟΎΑ�ΔϴϓΎϘϟ�ϡΰΘϟ·�ΏϮΟϭ�ϲϓ�ϞΜϤΘϴϓ�ϝϭϷ�Ύϣ

�ΕΎѧϛήΤϟ�β ѧϔϧϭ�ϑ ϭήѧΤϟ�β ѧϔϧ�έήѧϜΗ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϚϟΫϭ��ˬ�ΔϴΗϮλ �Ϣϴϗ�έήϜΗ)127(�ϙέΪѧϳ�ήϋΎѧθϟΎϓˬ

.قافیة في بناء قصیدتھ وتفاعلھا مع باقي العناصر لخلق المعنى العام للقصیدة تماما وظیفة ال

.131، ص 1986، )د ط (زائر ، ـ صالح یوسف عبد القادر ،  في العروض واإلیقاع الشعري ، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، األیام للطباعة والنشر والتوزیع ، الج125

.175ـ الفرطاجني ،  أبو الحسن حازم ، منھا ج البلغاء وسراج األدباء ، ص 126

،  2007/2008، 1دریة ، مصر ، ط،  دار العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، اإلسكن)دراسة في لسانیة النص األدبي (ـ ینظر ، محمد السید أحمد الدسوقي ، جمالیات التلقي وإعادة إنتاج الداللة 127

.187ص
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�ϱϭήѧѧϟ�ϑ ήѧѧΣ�ΕϮѧѧμ ϟ�ΓήѧѧϴΒϛ�ΔѧѧϴϤϫ�ϥϮΛΪѧѧΤϤϟ�ϥϮѧѧγέΪϟ�ϰѧѧϟϭ�Ϊѧѧϗϭ)�ΔѧѧϴϓΎϘϟ(�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ

"یوري لوتمان (توضیح وظیفتھ الداللیة ،  یقول  (�ΓήѧηΎΒϣ�ςΒΗήѧϳ�ϲѧϘϠΘϤϟ�β ϔϧ�ϲϓ�ΔϴϓΎϘϟ�ϊ ϗϭ�ϥ·

ΎΒϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬψΤΑ�ϊΑΎѧѧρ�ΕΫ�ϲѧѧϫ�ΎѧѧϤϣ�ήѧѧΜϛ�ϲѧѧϟϻΩ�ϊΑΎѧѧρ�ΕΫ�ΎѧѧϬϧ�ϲѧѧϨόϳ�άѧѧϫϭ��ˬ�ϊ ѧѧϗϮΘϟ�ϡΪѧѧϋ�ϭ�ΔѧѧΘϏ

نطقي أو صوتي ،  ولیس من الصعب اإلقتناع بھذه الحقیقة إذا قارنا ما بین القوافي التي تعتمد على 

.التكرار لفظا ومعنى 

�ϖΑΎѧѧτΘϟ�ϯ ήѧѧϧ�ϦϴΘϟΎѧѧΤϟ�ΎѧѧΘϠϛ�ϲѧѧϔϓ�ˬϰѧѧϨόϣ�ϒѧѧϠΘΨΗϭ�Ύѧѧψϔϟ�ϙήΘѧѧθΗ�ϲѧѧΘϟ�ϲϓϮѧѧϘϟϭ�ϲΗϮѧѧμ ϟ

الة تكرار ــــــیجعل القافیة تبدو أكثر غنى، أما في ح....واإلیقاعي واحدا غیر أن إختالف المعاني 

�ΎѧѧϬϧΈϓ�ϰѧѧϨόϣϭ�Ύѧѧψϔϟ�ϲϓϮѧѧϘϟ�ϰѧѧϠϋ�ϑ Ϯѧѧϗ�ΎѧѧϬΑ�ϑ ήѧѧόϳ�ΩΎѧѧϜϳ�ϻ�ϞѧѧΑ�ˬ�ϼϴΌѧѧο �ΎѧѧϋΎΒτ ϧ·�β ϔϨѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ϙήѧѧΘΗ

).128(اإلطالق 

ϪѧΑΗΪϴѧμفالقافیة لیست مجرد صوت محسن یأتي ϗ�ϦϴϳΰѧΘϟ�ήϋΎѧθϟ�ήѧΜϛ�ϲѧϫ�ϞѧΑ�ˬ�ΐ ѧδΤϓ�Ϫ

�Ϧѧϋ�κ،من ذلك بكثیر Ϩѧϟ�ΔѧϴϨΑ�ϊϣ�ϞϋΎϔΘΗ�ΎϬϧ·�ϱήόθϟ�κ Ϩϟ�ϲϓ�ΔϴϧϮϤπ ϣϭ�ΔϴϟϻΩ�ΩΎόΑ�ΕΫ�ΎϬϧ·

�ΕϮѧλ Ϸ�ϲϗΎѧΒϟ�ϡΎΠѧδϧϹ�ϨѧϤϳ�ϱάѧϟ�ϲѧδϴήϟ�ΕϮѧμ ϟ�ϞѧΜϤϳ�ϮѧϬϓ�ˬ�ϪΗϮѧλ ϭ�ϱϭήϟ�ϑ ήΣ�ϖϳήρ

).129(األخرى في القصیدة 

·�ΔϠϴѧγϭ�ϭ�ΓΩ�Ζδϴϟ�ΔϴϓΎϘϟ�ϥ"قافیة فقال عن الوظیفة الداللیة لل)جون كوھین (كما تحدث 

�ϻ�έϮѧμ ϟ�Ϧѧϣ�Ύѧϫήϴϐϛ�ϲѧϫϭ��ˬ�ΎѧϫήϴϏ�ϰѧϟ·�ϑ Ύѧπ Η�ΓέϮѧλ �ϞϘΘѧδϣ�ϞϣΎϋ�ϲϫ�ϞΑ�ˬ�ήΧ�Ί θϟ�ΔόΑΎΗ

).130("في عالقتھا بالمعنىإالتظھر وظیفتھا الحقیقیة 

�ϰѧϨόϤϟ�έϮѧπارتبطال یعني شیئا إال إذا فصوت القافیة وحده Σ�ϲϋΪΘѧδϳ�ϩέϮѧπ Τϓ�ϰϨόϤϟΎΑ

"جوییر (كس وفي ھذا الصدد یقول والع اعالن في ذھن الشاعر ، ــــــیة والمعنى یتفـــإن القاف)

�ΎϣΩΎѧμ Θϳ�ϥ�ϥϭΩϭ��ˬ�ΪѧΑ�ΎѧϤϬΗϮτΧ�ςϠΘѧΨΗ�ϥ�ϥϭΩ�ήѧΧϷ�ϝϮѧΣ�ΎѧϤϬϨϣ�ΪѧΣϭ�Ϟѧϛ�έϭΪϳϭ�ϥΎΑΫΎΠΘϳ

(ویجب أن یسیر تداعي األصوات وتداعي المعاني جنبا إلى جنب  . "131(

.188ـ  محمد الدسوقي ،المرجع السابق ،ص 128

.189ـ ینظر ،  المرجع نفسھ ، ص 129

.190ـ المرجع نفسھ ، ص 130

.219–218، ص ص 1965،  2، سوریا،  ط ـ جوییر ، مسائل في فلسفة الفن المعاصر وترجمة سامي الدوروبي ، دار الیقضة العربیة للتألیف والترجمة والنشر ، دمشق 131
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�Δѧϗϼϋ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ΪѧΑϻ�ϰѧϨόϤϟϭ�ΔϴϓΎϘϟ�ϦϴΑ�ΔτΑήϟ�Δϗϼόϟ�ϥإلىن بدويیر عبد الرحماویش

�ΎѧϔϠϜΘϣ�ϰΉѧΘϳ�ϩήόѧη�ϥΈѧϓ�έΎѧϜϓϷ�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ϲϓϮѧϘϟ�ϞѧΟ�Ϧϣ�έΎϜϓ�Ϧϋ�ΚΤΒϳ�ϦϴΣ�ήϋΎθϟΎϓ�ˬ�ΔϴϨρΎΑ

�ωΎѧѧϘϳϹ�ΐ ѧѧδΣ�ΔϠѧѧδϠδΘϣ�ΔѧѧόΑΎΘΘϣ�ϩέΎѧѧϜϓ�ϞѧѧόΠϳ�ϥ�ήϋΎѧѧθϟ�ϰѧѧϠϋ�Ϛϟάѧѧϟ�ˬϊ ϣΎѧѧδϟ�ϥΫ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧόϗϮϟ�ήѧѧΛ

ϢϏΎѧϨΗ�ˬΕΎϤϠϜϟ�ϥί ϮѧΘϟϭ�Δϣϼѧδϟ�ϦϤѧπ ϳ�Ύѧϣ�ϲϓϮѧϘϟ�ϲѧϓ�ήѧϴΒϛ�ήϴΛ́ѧΗ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϲѧτ όϳϭ�ˬ�έΎѧϜϓϸϟ

).132(النفس السامع وخیالھ 

Ϊϴѧѧμ Ϙϟ�ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϴϓΎϘϟ�ϦϤѧѧπ Η�άѧѧϬΑϭϭ�ˬήϋΎѧѧθϠϟ�Ϊѧѧλ ΎϘϣ�ϴѧѧο ϮΗ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�Γ�ΝήΧΈѧѧΑ�ϚѧѧϟΫ

άѧѧΑ�ϞϜѧѧθΘϓ�ˬ�ΓήΛΆѧѧϣ�ΔϴϘϴѧѧγϮϣ�ΕϮѧѧλ �ϞϜѧѧη�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϨϋ�ήѧѧϴΒόΘϟ�ΩήѧѧϤϟ�ΔϴϨϤѧѧπ ϟ�ϲϧΎѧѧόϤϟلك ΔѧѧϴϓΎϘϟ ،

ΎѧϴϧΎΛΎϤϫΎѧδϳ�ϥΎѧϧϮϜϳϭ��ˬ�κ˱�ˬ�اً موسیقیاً إیقاعالدعامة الثانیة ، بعد الوزن فیشكالن  Ϩѧϟ�ϚѧγΎϤΗ�ϲѧϓ�ϥ

.للقصیدة اً جمالیاً مظھرإضافة لذلك

:القافیة ال دخل لھا في إتساق النص :2–8

لك من إن أنصار قصیدة النثر كانت ثورتھم على بنیة القصیدة العمودیة ككل ، وجعلوا من ذ

�Ϧѧϣ�ΔϴϓΎϘϟϭ�ϥίافنفومظاھر التحدیث في الشعر العربي ،  Ϯϟ�ϥϮϜϳ�ϥ΄Α"ϩΪѧϋϮϗϭ�ήόѧθϟ�ϝϮѧλ "

�ϥϭΩ�ϥϻϮѧΤϳ�ϻ�ϥήѧμ"یوسف الخال "وقد وصل األمر بالبعض مثل  Ϩόϟ�ϥάѧϫ�ϥ ѧ́Α�ήѧϴΒόΘϟ�ΪѧΤϟ

ϣ�ΎϤϫέϮѧπ Σ�ϥϮѧϜϳ�Ϊѧϗϭ�ˬ�ΓΪϴѧμ ϘϠϟ�Δϳήόѧθϟ�ϦϤπ ϳ�ϻ�ΎϤϫήϓϮΗ�ϥ�ΎϤϛ��ˬ�ΔϤϴψϋ�ΓΪϴμ ϗ�ϡΎϴϗ�ΎѧΒϛϮ

(لغیاب ھذه الشعریة  .133(

.138، ص 1965ـ ینظر ، عبد الرحمن بدوي في الشعر األدبي المعاصر ، األنجو ، للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، د ط ،  132

.65، ص 1995ـ ینظر ، محمد عزام ،  الحداثة الشعریة ، منشورات إنحاد الكتاب العرب  ، دمشق ، 133
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�ΎϬϨϣ�ϖΒγ�ΖϧΎϛ�ΔϴϓΎϘϟ�ϰϠϋ�ΓέϮΜϟ�ϞόϟϭѧϬϧ�ΎѧϫΩΎϔϣ�ΔѧϋΎϨϘϟ�ϥί Ϯϟ�ϰϠϋ�ήѧΜϛ�ϖѧδϨϟ�ήѧπ Η�Ύ

�ΚѧѧΣΎΒϟ�ήϴѧѧθϳ�ϕΎϴѧѧδϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓϭ�ˬϩΪѧѧϴϔΗ�ΎѧѧϤϣ"�έΎѧѧμ ϧ�ϦϴѧѧδΣ"Ϯѧѧϟ�ΖϘΒѧѧγ�Ϊѧѧϗ�ΔѧѧϴϓΎϘϟ�ϥ�ϰѧѧϟ·�ϲѧѧϓ�ϥί

�Δϳήόѧθϟ�αرأى فیھا خصومھا الحائل الوحیدالعثور على من یخاصمھا ، إذ ΎѧϨΟϷϭ�˯ήόѧθϟ�ϦϴѧΑ

الغیر الغنائیة كالشعر القصصي والشعر التمثیلي ، كما حملوھا مسؤولیة غیاب القصائد الطویلة في 

،)134(الشعر العربي ألنھا تشعل الشاعر عن اإلسترسال في معانیھ بالتفتیش عنھا 

�ΎѧϬϴϓ�ϯ ήѧϳ�ϱάѧϟ�β ϴѧϧϭΩ�ΪѧϨϋ�ϩΪѧΠϧ�Ϫδϔϧ�ϱήϟϭΎѧϣΰϟ·ϟ�ΔѧόϓΪϟ�ϼΗΎѧϗ�ϲѧϫ�ϭ�ϱήόѧθϟ�ϖѧϠΨ

�ΔΑΎΠΘѧγϹ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϘϴϤόϟ�Δϳήόθϟ�ϪγϭΪΤΑ�ΔϴΤπ Θϟ�ϰϠϋ�ήϋΎθϟ�ήΒΠΗ�ϲϬϓ�ϞϗϷ�ϰϠϋ�Ϫϟ�ΔϠϗήόϣ

�ϰѧϠϋ�ϲϨΠΗ�ΎϬϧ�ϯ)135(لھذا المطلب  ήϳϭˬϟήόѧθϟ�ϖѧδϨˬϱ�έήѧϜΘϟ�ΩήѧΠϣ�ϰѧϠϋ�ΎѧϬΘϤϬϣ�ήѧμ ΘϘΗ�Ϋ·

Ϊѧѧί �ϲ ΉѧѧΗ�Ϊѧѧϗ�ΎѧѧϬϧ�ΎѧѧϤϛ��ˬ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϥϮϤѧѧπ ϣ�ϞѧѧϣΎϜΗ�ϲѧѧϓ�Δѧѧϔϴυϭ�ΎѧѧϬϟ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ϥϭΩ�ΎѧѧϬϨϴΣ�ϦϜϤϴѧѧϓ�ˬ�Γ

�ϩάѧϬΑ�ϪѧϣΰΘϟ·�ϩήτ ѧπ ϳ�Ϊѧϗ�ήϋΎѧθϟ�ϥ·�ϞΑ�ˬ�ΔϳέϮόθϟ�ΎϬΘόϓΩϭ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ήΛ́ΘΗ�ϥ�ϥϭΩ�ΎϬϨϋ�˯ΎϨϐΘγϹ

�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧϓ�Ϊѧѧϭΰϟ�ϚϟάѧѧΑ�ήѧѧΜϜΘϓ�ΔϳέϮόѧѧθϟ�ΎѧѧϬΘόΘϓΩϭ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΒϳήϏ�ΔѧѧϴϓΎϗ�ϊ ѧѧο ϭ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϴϓΎϘϟ

).136(وتمتلئ بالحشو 

ϡΎѧѧϗ�ΚϳΪѧѧΤϟ�ήόѧѧθϟ�ϥ�ϟΎѧѧϘϤϟ�ΰѧѧϳΰόϟ�ΪѧѧΒϋ�ϯ ήѧѧϳϭ�ήόѧѧθϟ�ΰѧѧϴϤΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧΑΎϗήϟ�ί ϭΎѧѧΠΗ�ϰѧѧϠϋ

�ϲϜϴѧѧγϼϜϟ)�ϱΩϮѧѧϤόϟ�ήόѧѧθϟ(�Ϋ·�ˬ�ΔѧѧϴϓΎϘϟ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧΜϤΘϳ�ΎϬΗΎΒΒѧѧδϣϭ�ΔѧѧΑΎϗήϟ�ϩάѧѧϫ�ήϫΎѧѧψϣ�ϝϭ�ϥϭ�ˬ

ѧѧϘϳولـ":�ϞϴϜѧѧθΘϟ�άѧѧϫ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣϭ)�ϲϘϴѧѧγϮϤϟ( ،"�ΔѧѧϴϓΎϘϟ"�ϢϐϨѧѧϟ�ϭ�ˬ�ΐ ѧѧϴΗήϟ�ϢΗήѧѧϟ�ϚѧѧϟΫ�ˬ

�ΔϴϜϴѧѧγϼϜϟ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧϓ�έήѧѧϜΘϤϟ)137(ˬϯ ήѧѧϳ�ϚϟάѧѧΑ�Ϯѧѧϫϭ�ϻ·�ϱήόѧѧθϟ�ϖѧѧδϨϠϟ�ϒϴѧѧπ Η�ϻ�ΔѧѧϴϓΎϘϟ�ϥ

.تكرار ورتابة مضرة بھ ألنھ مجرد نغم یتكرر في قصیدة الشعر العمودي 

�ΔϣϮѧμ Ψϟ�ϩάѧϫ�ϲϓ�ϯ ήϳ�Ϋ·�ˬ�ϻΪΘόϣ�ΎϔϗϮϣ�ΔϴϓΎϘϟ�Ϧϣ�ϒϘϳ�Ϟο Ύϓ�ΩΎϬΟ�ϦϜϟ)ΔѧϴϓΎϘϟ�ϊ ѧϣ(�Ϣѧϟ

�ήѧѧμ Ϩϋ�ΎѧѧϫέΎΒΘϋ·ϭ�ΔѧѧϴϓΎϘϟ�Ϧѧѧϋ�ϝί ΎѧѧϨΘϟΎΑ�ΔѧѧΒϟΎτ Ϥϟ�ϕϼѧѧρϹ�ϰѧѧϠϋ�ˬ�ϲѧѧϨόΗ�ϦѧѧϜΗ�˯ΎѧѧϨΒϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϳϮϧΎΛ

�Ϧѧѧϣ�ήϋΎѧѧθϟ�ϊ ѧѧϨϤΗϭ�ΔѧѧΑΎϗήϟ�ϖѧѧϠΨΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϴϓΎϘϟ�ΔѧѧϳΩΎΣ�Ϊѧѧο �ΔѧѧϬΟϮϣ�ΔϣϮѧѧμ Χ�ϲѧѧϫ�ϞѧѧΑ�ˬϱήόѧѧθϟ

)138.(التطویل

.153، ص 2002،  1ینظر حسین نصار ،  القافیة في العروض واألدب ، مكتبة الثقافة الدینیة ،  القاھرة،  ط  ـ 134

.115ـ ینظر ،  أدونیس ، مقدمة في الشعر العربي ، ص 135

.115ـ ینظر ، المرجع نفسھ ، ص 136

.232م، ص 1985، 2ات والترجمة والنشر،  دمشق ،  ط ـ عبد العزیز المقالح ، الشعر بین الرؤیا والتشكیل ، طالس للدراس137

.247-246ـ ینظر ، جھاد فاضل ،  قضایا الشعر الحدیث، ص ص 138
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�ϱήόѧθϟ�ϖѧδϨϟ�ϰѧϠϋ�ΎѧϬϧ�ήѧϴϏ�αˬوعموماً أصحاب ھذا الرأي ال یرون في القافیة أیة مزیة  έΎѧϤΗ

�ϱήόѧθϟ�ήϴΒό�ΔΒѧγΎϨϤϟ�ΕΎѧϤϠϜϟΎΑϞѧϜϟقاتالً یحد من التإلزاماأنھامنع من التطویل في القصائد ، وال

.الشكلیةمقابل كلمات تخدم اإللتزام بالقافیة،و الخاطریجول في النفسما 

ϥ�ϡΪѧόϧ�ϻ�ΎѧϨϧ�ϻ�ϢϳΪϘϟ�ήόθϟ�ϲϓ�ΔϴϓΎϘϠϟ�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϊ ρΎϘϟ�ξ ϓήϟ�ϢϏέϭωϮѧϨϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�ήѧϬψΗ

:من الشعر فمثال عند أنسي الحاج تتعدد القوافي من

:متوطئة المتتابعة كقولھالقافیة ال

العریس الملقى عروسھ ھجرا تحت اللیل*

سجنھا طواھا تحت اللیل

)139(و ھي تقوم و تغطیھ في اللیل

:و من القافیة المتواطئة المتباعدة قولھ في نفس القصیدة

من التكوینھذه قصة الوجھ اآلخر*

وجدتھا و عیناي مغمضتان

فالطریق حبیبتي 

قادم من انتظارھا لي

قادم من رجوعھا إلیھا

)140(ھذه قصة الوجھ اآلخر من التكوین

:و من القافیة الغیر متواطئة

في سالم من ال یھز سالما إال لتسقط منھ تحیة*

)141(في حریة من ال یعرف أنھا حریة

.20م،ص..1963، بیروت ،2ـ أنسي الحاج ،الرسولة بشعرھا الطویل حتى الینابیع ،دار الجدیدة ،ط139

.11ـ المصدر نفسھ ، ص140

.14ـ المصدر نفسھ ،ص141



اتساق الخطاب الشعري بین الوثوقیة واإلرسال :الثانيالفصل 

108

:ـ محمود درویش والقافیة 9

یتھ و بھ یحقق المعنى الذي یؤكد الشاعر على الجانب اإلیقاعي في شعره و بأنھ جانب مھم في شعر

�ΪѧѧϳήϳϪϟΎѧѧμ ϳ·�ϥ�ϯ ήѧѧϳ�ϒѧѧϴϛ�ϭ�ϩΪΎѧѧμ ϗ�ϲѧѧϓ�ϲϘϴѧѧγϮϤϟ�ΐ ѧѧϧΎΠϟ�ΔѧѧϴϤϫ�ϯ Ϊѧѧϣ�ΎѧѧϧΩέϭ�Ϊѧѧϗ�ϭ�ϲѧѧϘϠΘϤϠϟ

·�ϢѧϏέ�ϩήόѧη�ϲѧϓ�ϚϟΫ�ΔϳϮϔϋ�ϰϠϋ�ΪϛΆϳ�Ϫϧ�ϻ)142(سیقى في حد ذاتھا تعبر عن كلمات تجریدیة والم

ϪѧѧѧΑ�ϪѧѧѧϣΎϤΘϫ�ϝϮѧѧѧϘϴϓ"ϖѧѧѧϘΣ�ϥ�ϊϴτΘѧѧѧγ�ϻ�ϲѧѧѧϨϧ�Ϧѧѧѧϋ�Γήѧѧѧϣ�Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧΜϛ�ΕήѧѧѧΒϋ�Ϊѧѧѧϗϭ�ϻ·�ϲΘϳήόѧѧѧη

�ϭ�ϩήόѧη�ϲϓ�ήϴΜϛ�ΎϓΩΎμ).143"(متوفرة لكنني ال أخطط لھا مسبقااإلنشادعناصر ف.إیقاعیا Η�ΔϴϓΎϘϟϭ

:من األمثلة على ذلك

:من القافیة الغیر متواطئة

:وأحبك  .....یقول محمود درویش في قصیدة موت أخر 

یین إال البقایا إن التراب یخون جمیع المح*

اراانتظأجیئك منك 

انتحاراوأغرق فیك 

انفجاراأجیئك منك 

..وأسقط فیك شظایا 

)144(وكیف أقول أحبك ؟ 

:و من القافیة المتباعدة

:ویقول في قصیدة عابر سبیل 

.بالدي بعیدة *

تبخر مني ثراھا 

..إلى داخلي 

.ال أراھا 

وأنت بعیده 

أراك 

.53ود درویش رحلة عمر في دروب الشعر، صـ ینظر محم142

.47ـ المرجع نفسھ،ص143

.316ـ دیوان محمود درویش ، المجلد الثاني ، ص 144
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كومضة ورد مفاجئ 

الغناء وفي جسدي رغبة في 

.لكل الموانئ 

وإني أحبك ..

  لكنني   

ال أحب األغاني السریعھ 

والقبل الخاطفھ

وأنت تحبینھا 

)145(..كبحارة یائسین 

).146(ویقول محمد درویش في قصیدتھ ریتا والبندقیة 

وأنا قبلت ریتا *..

عندما كانت صغیره 

وأنا أنكر كیف التصقت 

فیره بي وغطت ساعدي أحلى ض

وأنا أذكر ریتا 

مثلما ینكر عصفور غدیره 

ریتا ..أه 

بیننا ملیون عصفور وصوره 

ومواعید كثیره 

بندقیھ ..أطلقت نارا علیھا 

.إسم ریتا كان عیدا في فمي 

.166-165ـ المرجع السابق ، ص ص 145

.83ـ محمود درویش ، رحلة عمر في دروب الشعر ، ص 146
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�ϊϓΪѧϳ�ˬ�Ϧϴѧπ ϗΎϨΘϣ�ϦϴϴΟϮϟϮϳΪѧϳ·�ϦϴϫΎѧΠΗ�ϦϴѧΑ�ϒѧϴϨόϟ�ωήѧμ ϟ�ϚѧϟΫ�ΎϧΪϫΎη�Ϊϗ�ήϴΧϷ�ϲϓ�ϭ

ѧϳέ�Ϧѧϋ�Ϟϛ�ΔѧϴϓΎϘϟ�ϭ�ϥί Ϯѧϟ�ϭ�ϲϋΎѧϘϳϹ�ΐ ѧϧΎΠϟ�ϝΎѧμ Η�ΔѧϘϴϘΣ�Ύѧϣ�ˬ�ΩϮѧΟϮϟ�ΕΎѧΒΛϹ�ΔѧϟϭΎΤϣ�ϲѧϓ�Ϫ

�ϭ�˯έϵ�ΎѧϬϴϓ�ΖѧΑΫΎΠΗˬ�ΎѧϨϳέ�ΎϤϠΜϣ�ΪϴϘόΘϟ�ϲϓ�ΔϳΎϏ�Δϟ́δϣ�ϲϬϓ�ϡΎϋ�ϞϜθΑ�ϖδϨϟ�ϭ�ϱϮΤϨϟ�ΐ ϧΎΠϟΎΑ

ѧΒϘϟ�Ϫѧϟ�ϥΎѧϛ�ϲΗϮѧμ ϟ�ϲϋΎѧϘϳϻ�ϪѧΒϧΎΠΑ�ήόѧθϟ�ϥ�ΎѧϨϫ�ΓέΎѧηϻ�έΪѧΠΗ�ϭ�ˬ�ήѧϴΒϛ�ΪѧΣ�ϰϟ·�ˬ�έΎϜϓϷ�ϝϮ

.لحال ااألكبر من ما ھو علھ اآلن بما یسمى بشعر الحداثة و ھذا لیس تقلیال من شأنھ لكن توصیف



,ـ الوصل 1

.ـ اإلحالة 2

.ستبدال اإلـ  3

.ـ الحذف 4
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�Ϧѧϣ�κ Ϩѧϟ�˯ΰΟ�ϦϴΑ�Ϟλ ΎΤϟ�ςΑήΘϟ�ϭ�ϚγΎϤΘϟ�ϚϟΫ�Ϯϫ�ϲμ Ϩϟ�ϕΎδΗϹ�ϥ·

�ΐ)فقرات ، جمل ، الكلمات ( ѧΠϳ�ϲϠϜѧθϟ�ϯ ϮΘѧδϤϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧϴϠϜϟ�ΓΪѧΣϮϟ�ϩάѧϫ�ϖϴϘΤΘϟϭ

�κ ѧϧ�ϰѧϟ·�ϝϮѧλ Ϯϟ�ϞѧΟ�Ϧϣ�ϝΎόϔϟ�έϭΪϟ�άϫ�ϱΩΆΗ�ˬ�ΔϨϴόϣ�ΔϴϠϜη�ςΑέ�ΕϭΩ�ήϴϓϮΗ

�ΕΎΟέΩ�ϰμ ϗ�ϰϟ·�ΔϳΎϬϨϟ�ϲϓ�ϱΩΆϳ�ς ΑήΘϣ�ωΎѧϨϗϹ"�ϖѧΒτ ϨΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϳϮϐϠϟ�Ι ΪѧΣϷΎϓ

�ϭ�Ι ΪѧѧѧΣϷ�ϩάѧѧѧϫϭ�Ύѧѧѧϫήϧ�ϭ�ΎѧѧѧϬτΨϧ�ϲѧѧѧΘϟϭ�ˬ�ϲѧѧѧϨϣΰϟ�ΎѧѧѧϬΘΒϗΎόΗ�ϲѧѧѧϓ�ΎϬόϤѧѧѧδϧ�ϭ�ΎѧѧѧϬΑ

�Ϋ·�ϻ·�Ύѧμ ϧ�ϞϜѧθΗ�ϻ�ΎѧϬϨϜϟϭ�ΔѧϳϮΤϨϟ�ϲϧΎѧΒϤϠϟ�ΎѧόΒΗ�ξ ѧόΑ�ϊ ѧϣ�ΎϬѧπ όΑ�ϢψΘϨϳ�ΕΎϧϮϜϤϟ

�κ Ϩѧϟ�ϞόΠϳ�Ύϣ�ϚΒδϟ�ϞΎγϭ�Ϧϣ�ΎϬϟ�ϖϘΤΗΎѧψϔΘΤϣϭ�ϪѧΘϧϮϨϴϜΑ�ϪΘϳέήϤΘѧγ) إذن )1"

.ستمراریتھ وتلعب دورا ھاما في اإلتساق النصيالروابط النحویة تضمن للنص ا

:ومن ھذه العناصر 

I ـ الوصل:

�ϞѧόΟ�ΪѧϘϟϭ�ˬ�ϞѧϤΠϟ�ϦϴѧΑ�ΔѧϳϮΤϨϟ�Δѧϗϼόϟ�ϚѧϠΗ�ΪѧϟϮΗϭ�ϲѧτΨϟ�ςΑήѧϟ�ΪѧϴϔΗ�ϲϫϭ

(دافید كریستال منھا أول وسیلة من وسائل التماسك  ΫΈѧϓ:"ویقول عنھا الخطابي )2.

نقصد بالوظیفة ھنا الربط بین (من الوصل متماثلة كانت وظیفة ھذه األنواع المختلفة 

�ΓέΎѧΗ�Ϟѧλ)المتوالیات المشكلة للنص  Ϯϟ�ϲϨόϳ�ΪϘϓ�ˬΔϔϠΘΨϣ�κ Ϩϟ�ϞΧΩ�ΎϬϴϧΎόϣ�ϥΈϓ�ˬ

�ΕΎѧѧϣϮϠόϣ�ϭ�ϖΑΎѧѧδϠϟ�ΓήϳΎѧѧόϣ�ΕΎѧѧϣϮϠόϣ�ϭ�ΔϘΑΎѧѧγ�ΕΎѧѧϣϮϠόϣ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧπ ϣ�ΕΎѧѧϣϮϠόϣ)

ϟ�ΐ(مترتبة عن السابق )نتیجة Βѧδ(�ϲϧΎѧόϤϟ�Ϧѧϣ�ϚѧϟΫ�ήѧϴϏ�ϰѧϟ·) "3(�ΐ ѧόϠΗ�ϻ�ϲѧϬϓ

�ΕϻϻΪѧѧѧѧϟϭ�ϲϧΎѧѧѧѧόϤϟ�ς ѧѧѧѧΑέ�ϲѧѧѧѧϓ�ϢϫΎѧѧѧѧδΗ�ϞѧѧѧѧΑ�ϲѧѧѧѧτΨϟ�ϯ ϮΘѧѧѧѧδϤϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ς ѧѧѧѧϘϓ�έϭΩ.

دراسة في قصیدة جاھلیة ، مجلة فصول ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة المجلد العاشر ، العدد األول ،جویلیة ـ سعد مصلوح ، نحو أجرومیة للنص الشعري ، 1

.54ص ،1991،

.257، ص 1لنصي بین النظریة والتطبیق ، ج ـ ینظر صبحي إبراھیم الفقي ، علم اللغة ا2

.24ـ محمد الخطابي ، لسانیات النص ، ص 3
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I  الوصل عند محمود درویش :  1ـ:

�ΪѧΎϋ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϲϓ�ΓΩϮΟϮϤϟ�ϒτ όϟ�ΕϭΩϷ�ϲΤϴο ϮΗ�ϝϭΪΟ�Ϯϫ�ϲϟΎΘϟ�ϝϭΪΟ

.إلى یافا

لمئویةالنسبة اتكرارھاأدوات العطف

%3782الواو

%0203أو 

%0715الالم 

%48100المجموع

".بطاقة ھویة"في قصیدة الموظفةوفیما یلي جدول توضیحي ألدوات العطف 

النسبة المئویةتكرارھاأدوات العطف

%2480الواو

%0517الفاء

%29100المجموع

ΩϷ�ϲΤϴο:أما الجدول التالي  ϮΗ�ϝϭΪΟ�ϮϬϓ�ΓΪϴѧμ ϗ�ϲϓ�ΔϔυϮϤϟ�ϒτ όϟ�Εϭ"�ϳΪѧϣ

.الظل العالي  "

النسبة المئویةتكرارھاأدوات العطف

%38266الواو 

%9817الالم

%4708الفاء 

%3205أو 

%1703السین 

 %01  05  ثم 

%580100المجموع



.تطبیق بین الشعر محمود درویش ومحمد الماغوط:الفصل الثالث 

114

I  ـ تحلیل قصیدة عائد إلى یافا  1ـ:

ϱήόѧѧθϟ�Ϫѧѧμ ϧ�ϲѧѧϓ�ϒѧѧυϭ�ήϋΎѧѧθϟ�ϥ·�ΎѧѧϬϨϴΑ�Ϧѧѧϣ�ϒѧѧτ ϋ�ΕϭΩ"�ϭϮѧѧϟ"�Ϊѧѧϗϭ

�ΕέήѧѧϜΗ)37(�ΔΒѧѧδϨΑϭ�Εήѧѧϣ82%�ΔѧѧϠΜϣϷ�ΩέϮѧѧϧ�κ Ϩѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϔϴυϮΗ�ΝΫΎѧѧϤϧ�Ϧѧѧϣϭ

:التالیة 

:ویسكن یافا *

.حجرا ....ویعرفھا حجرا 

.وال شئ یشبھھ 

�ϲѧϬϓ�ϪѧϨϋ�ΕΪόΑ�ϥ·ϭ�ϰΘΣ�ΎϓΎϳ�ήϛάϳ�ϚϔϨϳ�ϻ�Ϫϧ́Αϭ�ΊΟϼϟΎΑ�ΕΎϳήϛάϟ�ςΑήϳ�ΎϨϫ

�ήΠΘϳ�ϻ�˯ΰΟ�ˬΎϫΎѧδϨϳ�ϻ�ΎѧϬϴϧΎϏ�ϰѧΘΣ�ήѧΠΣ�ήѧΠΣ�ϪϟΎϴΧ�ϲϓ�ΔηϮϘϨϣ�ϲϬϓ�ϪϧΎϴϛ�Ϧϣ

�ΩήѧϤϟ�ϰѧϨόϤϟ�ΎѧϨϴτ"الواو "وقد شارك حرف العطف  όΘϟ�ϞϤΠϟ�ϚϟΫ�ϦϴΑ�ςΑήϟ�ϲϓ

:فمثال لو نزعنا حرف الواو لكان شكلھا كاآلتي 

.حجرا ...یعرفھا حجرا *

.ال شئ یشبھھ 

)4(.األغاني 

ήѧϟ�ϡΪϋ�ϥ�φΣϼϤϟ�ϩήѧϛΫ�ϡΪѧϋϭ�ΔϓΎѧο Ϲ�Ϊѧϴϔϳ�ϭϮѧϟ�ϑ ήѧΤϓ�ΔѧϜϜϔϣ�ΎѧϬϠόΠϳ�ΎѧϬϨϴΑ�ςΑ

�ε ϮѧθϴΘϓ�ˬ�ϰѧϨόϤϟ�ϙέΩ·�ϲѧϓ�ΔѧΑήϐϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϋϮϧ�ΎѧϬϴϠϋ�ϲϔѧπ ϳϭ�ΓΪѧϋΎΒΘϣ�ϞϤΠϟ�ϞόΠϳ

.القارئ لھا 

�ϑ ή ѧ˰˰˰˰˰Σ�ϮѧϬϓ�ΎѧϓΎϳ�ϰϟ·�ΪΎϋ�ΓΪϴμ ϗ�ϲϫ�Ϛϟάϛ�ϪϠϤόΘγ·�ϱάϟ�ϒτ όϟ�ϑ ήΣ�Ύϣ

  : كانتا في  % 02دة بنسبة لكن بنسبة قلیلة جدا ولم یظھر إال مرة واح"أو"

.ھو اآلن یمضي إلیھ *

برتقال ...قنابل أو 

وال یعرف الحد بین الجریمة حین تصیر حقوقا 

.88، ص 2ـ دیوان محمود درویش ، م 4
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)5(وبین العدالة

�ϭ�ϞѧΑΎϨϘϟ�ϦϴѧΑ�ϱϭΎѧδϳ�ϮѧϬϓ�ΔѧΣΎΑϹ�ΪѧϴϔΗ�ϞѧΑ�ήѧϴΨΘϟ�Ϊϴϔϳ�ϻ"أو "وھذا حرف 

Ύѧϣ�ϱ�ϕϮѧϘΤϟ�ΐبالبرتقال لی ΟϮϤΑ�ΏϮϠδϤϟ�ϖΤϟ�Ϧϋ�ΎϨϟ�Ϊ�ϖѧΣ�Ϧѧϣ�ΔϨϳΎϬѧμ ϟ�ϪѧϴϋΪϳ

�ϰѧѧΘΣ�ˬ�ϪѧѧϴϠϋ�ϲϤϟΎѧѧόϟ�ϱήѧѧϟ�ΖϤѧѧλ ϭ�ˬ�ΔѧѧϠΘΤϤϟ�Ϧϴτ ѧѧδϠϓ�ν έ�ϲѧѧϓςϠΘѧѧΧ�ΔѧѧϤϳήΠϟ

�ϱάѧϟϭ�ς"أو "أین العدالة فكان لذلك الربط في بالحق فلم تعرف  ѧϘϓ�ΪѧΣϭ�ϥΎѧϛ�ϥ·�ϭ

�ϰѧϠϋ�ΖѧϧΎϜϟ�ΎϬϨϓάѧΣ�Ϯѧϟ�ϼΜѧϤϓ�ϰѧϨόϤϟ�ϲѧϓ�ήѧϴΒϜϟ�ϝϮѧόϔϤϟ�ϚѧϟΫ�ΎϴΑΎδΣ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ς γϮΗ

:الشكل التالي 

.برتقال .... قنابل 

ϭ�ϝϭ́ ѧΘϠϟ�ϝΎΠϤϟ�ΘϔΘϓΐ ѧϴϛήΘϟ�Ϧѧϣ�ϰѧϐΘΒϤϟ�ϰѧϨόϤϟ�Ϟѧμ ϳ�ϻ�ϦϴѧΑ�Ϟѧμ ϳ�ϱάѧϟ

�ϥΎѧϛ�ΚѧϴΣ�ςΑήѧϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�Ϛϟάѧϛ�ΪϋΎγ�Ϊϗ�ϭϮϟ�ϑ ήΣ�ϥ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ�ΔϘΑΎδϟ�ϞϤΠϟ

.لھ حضور 

�ϑ ήѧΣ�ϥΎѧϜϓ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϩάѧϫ�ϲϓ�ϒυϭ�ϱάϟ�ΚϟΎΜϟ�ςΑήϟ�κ Ψϳ�ΎϤϴϓϭ"ϡϼѧϟ"

:وتجلى ظھوره من خالل %16مرات أي بنسبة )09(ل القصیدة فقد تكرر خال

نعلن قصتنا كل یوم *

(لنكسب خصلة ریح وقبلة نار " .6(

�Ε˯ΎѧѧΟ"�ϡϼѧѧϟ"�ΔϓΎѧѧο Ϻϟ�ΎѧѧϨϫˬ�ϱάѧѧϟ�ϰѧѧϟ·�ΎϫΪѧѧόΑ�˯ΎѧѧΟ�ϱάѧѧϟ�ϡϼѧѧϜϟ�ΖϓΎѧѧο ΄ϓ

�ϯ ϮϜѧθϟΎΑ�ϡϮѧϳ�Ϟѧϛ�ϢϟΎѧόϠϟ�ϥϮѧϬΟϮΘϳ�ϢϬϧ́ѧΑ�ΖѧϗϮϟ�β ϔϧ�ϲϓ�ήμ ΤϨϳϭ�ο Ϯϳ�ϮϬϓ�ˬϖΒγ

ϬϘΣ�ϝϮΣ�ϲѧο έϸϟ�ΕΎΑΎѧμ ΘϏϹ�ϚѧϠΗ�ϡϮѧϳ�Ϟѧϛ�ϯ ήѧϳ�ϢϟΎѧόϟϭ�ϢϫΪѧϠΑ�ϰϟ·�ωϮΟήϟ�ϲϓ�Ϣ

�ΕΎϘϴϔѧμ Η�ΩήѧΠϣ�ΏΫΎѧϛ�ϒρΎѧόΗ�ήѧϴΧϷ�ϲѧϓ�ϥϮѧϨΠϳ�ϢϬϨϜϟ�ˬ�˯ΪϬθϟ�ϞϓϮϗϭ�ϢήΠϟϭ

ΎѧѧϬϨϜϟ�ΓϮѧѧΧϹ�Ϧѧѧϣ�ΕΪϋΎѧѧδϣϭ�ϳήѧѧϟ�ΔϠѧѧμ ΨΑ�ΎѧѧϬϨϋ�ήѧѧΒϋ�ΩήѧѧΠϣ�ϞѧѧΑ�ΔѧѧϳϮΧ�Ϧѧѧϣ�Ζѧѧδϴϟ

.بلة النار الرأي العام العربي لذلك عبر عنھا بقملھم أماتلمیعات 

.81ـ محمود دوریش ، المصدر نفسھ ، ص 5

.79ـ المصدر نفسھ ، ص 6
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:ومن األمثلة على توظیف الالم كذلك 

.لنطرح أحزاننا في مقاھي الرصیف ...ونمضي *

).7(ونحتج ، لیس لنا في المدینة دار 

�ˬ�ϖΑΎѧѧδϠϟ�ϖѧѧΣϼϟ�ϡϼѧѧϜϟ�ΔϓΎѧѧο ·�ϱ�ΔϓΎѧѧο Ϻϟ�ϡϼѧѧϟ�ϑ ήѧѧΣ�ϒѧѧλ ϭ�Ϛϟάѧѧϛ�ΎѧѧϨϫϭ

�ϢϴѧΨϟ�ΖѧΤΗ�Ϣѧϫϭ�ϢѧϬΑلیبین حالتھم في مخیمات الالجئین ، فھو یبین الحزن الذي لحق

ϟ�ϥϮϜϴϟ�ϥϮϗΎΘθϴϓ�ˬ�ΔϨϳΪϤϟ�ϲϓ�ϢϬϧ�ϢϏέϬ�Ϧѧϳ�ΎϓΎϳ�ϰϟ·�ϦϴϨΣ�Βμ ϳ�ϕϮθϟ�άϫ�ˬ�έΩ�Ϣ

.المسكن والسكون 

�ΚѧϴΤΑ�ϞѧϤΠϟ�ϰϠϋ�Ϫο ήϔΗ�ϱάϟ�ϚγΎϤΘϟ�ϲϓ�ϒτ όϟ�ΔϤϴϗ�ΎϨϟ�ήϬψΗ�ϖΒγ�ΎϤϣϭ

Ϡγ�ϭ�ΓήѧϘϔϟ�ϲϓ�ϊϴγϮΗ�Δϗϼϋ�ϚϟάΑ�ϒτ όϟ�ϥϷ�ΔϘδΘϣϭ�ΔϘγΎϨΘϣ�ΓΪΣϭ�ΎϬϨϣ�ϞόΠΗ�ΔϠѧδ

�ΓΩήѧѧϔϣ�ϭ�ΓέΎѧѧΒϋ�ϭ�ΔѧѧϠϤΟ�ˬ�ΓΪѧѧϳΪΟ�Δѧѧϗϼϋ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ ѧ́ѧΑ�ΔѧѧϠϤΠϠϟ�Ϥѧѧδϳ�ˬ�ϞѧѧϤΠϟ.�ΚѧѧϴΤΑ

�ϰѧѧϟ·�ΖѧѧϔΘϠϳϪѧѧρΎΒΗέ�ϲѧѧϓ�ΓήѧѧϘϔϟ�ϞΎѧѧγϭ�Ϧѧѧϣ�ΔϠϴѧѧγϭ�Ϫѧѧδϔϧ�ϲѧѧϓ�Ϯѧѧϫϭ�ˬΔϘΑΎѧѧδϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟΎΑ

ΩΎѧѧμ Θϗϻ)8(ѧѧϫ�ξ όΒѧѧΑ�ΎϬѧѧπ όΑϭ�ϞѧѧϤΠϟ�ςΑήѧѧϳ�Ϫѧѧϧ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ϱ�ˬ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧϣΎϋ�Ϯ

.مباشرةفكرة ماطناب للوصول إلىاقتصاد الكالم فینقص اإل

I  یة ھوتحلیل القصیدة بطاقة :  2 – 1ـ:

:في قصیدة بطاقة ھویة   ما نجد ومن 

�Ϊѧѧϗ�ΐأن ѧѧΗΎϜϟΪѧѧϤΘϋ�ϒѧѧτ όϟ�ΕϭΩ�ϰѧѧϠϋ�ˬ�Ϟѧѧλ Ϯϟ�ˬ�ΔѧѧϴΣΎϨϟ�ϩάѧѧϫ�Ϧѧѧϣήѧѧμ ΘΧϭ�άѧѧϫ

.مرة )24(فنجد أن الواو تكررت "الفاء "و "الواو "أیضا في 

:ومن األمثلة على ذلك 

.....رقم بطاقتي ـ و

.....ـ وأطفالي 

.....ـ وتاسعھم 

.....ـ وأعمل مع الرفاق 

.، نفس الصفحة ـ المصدر السابق7

.184، ص 2004، 1نقد النظریة ، وبناء أخرى ، عالم الكتاب الحدیث ، األردن ، ط و خرمة ، نحو النص ،ـ ینظر عمر أب8
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.....ـ واألثواب 

.....ـ وال أتسول 

.....ـ وال أصغر 

.....ـ وقبل ترعرع العشب 

.....ـ ولون العین 

.....ـ وكل رجالھا 

)9.....(ـ ولم تترك لنا 

:مرات )05(لم تتكرر سوى "الفاء "أما *

.فھل تغضب ؟ ثالث مرات  ـ

ـ فھل ترضیك منزلتي ؟ 

)10(ـ فھل ستأخذھا ؟ 

�ϲѧϫ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�ϒτ όϟ�ΕϭΩ�ωϮϤΠϣϭ)29(�ϦϴѧΑ�Δѧμ ϘϨϣ"�ϭϮѧϟ"

Ύѧѧϔϟ"�ΎѧѧϬΑ�ΓΪϴѧѧμ˯�"و ϗ�ϲѧѧϓ�ΓήѧѧθΘϨϣ)66(�ςΑήѧѧΗ�ϭϮѧѧϟ�ϑ ήѧѧΣ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ήτϴѧѧγ�ˬ�ήτ ѧѧγ

.وصل رئیسي ولم تضفر األدوات األخرى 

إال الفاء في خمسة أماكن وھذا یبین عدم إعتماد الكلي .....لین مثل الم الجر، ا

�ϩάѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ήϋΎѧѧθϠϟ"�ΔѧѧϴϘτ ϨϤϟ��Ϟѧѧλ Ϯϟ�ΕϭΩ"�Ϊѧѧϴϔϳ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧϬϨϣ�ϡΪΨΘѧѧδϳ�Ϣѧѧϟ�ϮѧѧϬϓ�ήѧѧϴΜϛ

مثال : أو ما یفید التوضیح.....ألن :أوال ، أخیرا أو ما یفید الشرح مثل :التعداد مثل 

.حو ، مثال ن: أو ما یفید التمثیل ....... خاصة 

.وما یفید الربط العكسي أو اإلختصار وحتى ما یفید التعاقب الزمني 

�ϩάѧϫ�ϒѧϴυϮΗ�ϲѧπ ΘϘΗ�ϲѧΘϟ�ϲѧϫ�κ Ϩѧϟ�ΔѧόϴΒρ�ϥϷ�ϪѧΗΫ�ΪѧΣ�ϲϓ�ΎΒϴϋ�β ϴϟ�άϫϭ

�ΓήѧΜϛ�Ϫϔόѧπ)11(األدوات المختلفة  ϳ�Ϊѧϗ�ϱάѧϟ�ήόѧθϟ�ϝΎѧΠϣ�ϲѧϓ�ΐ ΗΎϜϟ�ΎϨϫϭϝΎϤόΘѧγ

:تلك الروابط لكن 

.67،68،69ـ محمود درویش ، رحلة عمر في دروب الشعر، المرجع السابق ،ص9

ـ المرجع نفسھ ،نفس الصفحة10

.95ـ ینظر محمد األخضر  صبیحي ، مدخل إلى علم النص ، ص 11
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I  یدة مدیح الظل العالي في قص:  3 – 1ـ:

�Ϟѧλ Ϯϟ�ΕϭΩ�Ϧѧϣ�ωϮѧϧ�ήϋΎѧθϟ�ϥ�ΪѧΠϧ�ϰϟϭϷΎѧΑ�ΔѧϧέΎϘϣ�ΔѧϟϮτϣ�ΓΪϴμ ϗ�ϲϫϭ

�ϞϤόΘѧѧγΈϓ"�ϭϮѧѧϟ" و"�ϡϼѧѧϟ"و"�˯Ύѧѧϔϟ" و "أو "و"�Ϧϴѧѧϟ" و"�ϢѧѧΛ"�Ύѧѧϣ́ϓ

�ΕήѧѧϬυ�ϭϮѧѧϟ)382(�ϯ ήѧѧΧ�Γήѧѧϣ�ϦϴѧѧΒϳ�άѧѧϫϭ�ΓήѧѧϣΩΎѧѧϤΘϋ�ϑ ήѧѧΤϟ�άѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ήϋΎѧѧθϟ

ˬ�ΔϓΎѧο Ϲ�Ϊϴϔϳ�ϱάϟ�ϲѧϓ�ϩέϭΩ�ϲѧϔϨϳ�ϻ�άѧϫϭ�ˬ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϲѧϓ�ήѧϴΜϛ�ήѧϜϨϳ�ϮѧϬϓϕΎѧδΗϻ

:النحوي الذي یفرضھ ، ومن األمثلة على ذلك 

والماء مالح *

.والغیم فوالذ ، وھذا النجم جارح 

.وعلیك أن تحیا وأن تحیا 

(وأن تعطي مقابل حبة الزیتون جلدك  .12(

:وقولھ أیضا 

ویمدد األعضاء ، فوق الطاولة *

.ویواصل الفاشي رقصتھ ، ویضحك للعیون المائلة 

)13(ویحن من فرح ، وصبرا لم تعد جسدا 

�ϪѧϧϷ�ΎϘΑΎѧγ�ΎѧϧήϛΫ�ΎѧϤϛ�ΓήϴΜϛ�ΔϠΜϣϷϭΪѧϤΘϋ�ϑ ήѧΣ�ϰѧϠϋ�ήѧϴΜϛ"�ϭϮѧϟ"�ϪѧϨϣ�ϞѧόΟϭ

ألن الشاعر ھنا في مجال سرد و وصف و حرف الواو رابطا أساسیا بین جمل النص 

.لتھیفید في اإلضافة مما یخدم حا

(الالم "رابط "وظھر  :مرة من األمثلة على ذلك )98"

.........بحر ألیول الجدید *

.......بحر للنشید المر 

........بحر لمنتصف النھار 

.........بحر لرایات الحمام ، لظلنا ، لسالحنا الفردي 

.............بحر للزمان المستعار 

.17، ص 1984، دار العودة ، بیروت ، 2ح الظل العالي ، ط ـ محمود درویش ، مدی12

.88ـ محمود درویش ، المصدر السابق ، ص 13
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).14(لیدیك ، كم من موجة سرقت یدیك 

:مرة منتشرة في أوصال القصیدة نذكر منھا )47(فقد تكررت "الفاء"وأما 

.لھبي إذا شئتم ، عن الدنیا ، وإن شئتم فزیدوه أن ال ما فلتطفئوا 

.ـ فیمثل تسع عشر طفلة *

.أیھا البطل أنكسر فینا :ـ فنصرخ 

.ـ فلیفتح قصیدتھ 

ـ فال أي منفى ترجعون ؟ 

.ال تذھب إلى القربان فأحذروھا و

.فال تلمس ید القرصان 

�έϭΩ�ϥΈѧѧϓ�ϡϮѧѧϠόϣ�Ϯѧѧϫ�ΎѧѧϤϛϭ"�˯Ύѧѧϔϟ"όϟ�ΕϭΩ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϧϮϛ�ΐ ѧѧϴΗήΘϟ�ΪѧѧϴϔΗ�ϒѧѧτ

.إما مفردا أو جملة والتعقیب ، سواء أكان المعطوف 

مرة وضیفتھا التخیر أو اإلباحة تساعد في الربط )32(فقد تكرر "أو "أما 

:توظیفھااألمثلة على الجمل وتماسكھا من

.ـ والبحر یسمع ، أو یوزع صوتھ بین الیدین 

.أو فكرة 

.أو سنبلة 

لك أن تكون 

....أو ال تكون 

.لھم حصونا أو قالعا 

.أو ذكریات 

.أو شراعا 

.05ـ المصدر نفسھ ، ص 14
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).15(أو لتضئ للمحتل وجھي كي یرى وجھي 

�ϑ ήѧѧΣ�ςΑήѧѧϟ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ϑ ϭήѧѧΤϟ�Ϧѧѧϣ�ήϋΎѧѧθϟ�ϒѧѧυϭϭ"�Ϧϴѧѧδϟ"�Ϯѧѧϫ�ϱάѧѧϟ

�Ύѧϫήϳ�ϻ�Ϯѧϫϭ�ϖѧϘΤΘΗ�ϥ�ΎϫΪѧϳήϳ�ϲѧΘϟ�ϪѧϟΎϣ�Ϧѧϋ�ήѧΒόϴϟ�ΐ ϳήϘϟ�ϞΒϘΘδϤϠϟ�β ϴϔϨΗ�ϑ ήΣ

:بعیدة المنال ومن األمثلة على ذلك من القصیدة 

.سأراك في قلبي غدا ، سأراك في قلبي *

أه ، یا دمنا الفضیحة ، ھل ستأتیھم عماما ، 

(سندمر الھیكل  .16(

.ي خطاي صدقت ما صدقت ، لكي سأمشي ف

.بعد ھنیھة سنكون ماكنا وما ستكون 

�Ύѧѧπ ϳ�ΎϬϠϤόΘѧѧγ·�ϲѧѧΘϟ�ςΑήѧѧϟ�ΕϭΩ�Ϧѧѧϣϭ:�ΔѧѧϧέΎϘϣ�ΔѧѧϠϴϠϗ�ΔΒѧѧδϨΑ�ϦѧѧϜϟ�ϢѧѧΛ�ϑ ήѧѧΣ

�ΕέήѧϜΗ�ΚϴΣ�ˬ�ΔϘΑΎδϟ�ΕϭΩϷΎΑ)05(�Εήѧϣ�ΪѧϴϔΗ�ϲѧϫϭ�ˬ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�Ϟѧϛ�ϯ Ϊѧϣ�ϰѧϠϋ

)17(الترتیب مع التراخي وتفید كذلك في التعاقب الزمني الحاصل بین معاني الجمل 

:ومن األمثلة من خالل النص 

.بحر ، ثم بحر ، ثم بحر *

.یسمون الجزیرة ، یعسلون الماء ، ثم یطرزون حصارنا 

Α�ΔϴϘτ ϨϤϟ�ςΑϭήϟ�ϝΎϤόΘγ·�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϩάϫ�ϲϓ�φΣϼϤϟϭ�ήѧΜϜˬ�ΓΪϴѧμ ϘϟΎΑ�ΔѧϧέΎϘϣ

�ήѧΜϛ�ΪѧΣϮϟ�ϊ ѧτ ϘϤϟ�ϲѧϓ�ϊ ѧϤΘΠΗ�Ϊѧϗϭ�ήѧΜϛ�ϚγΎϤΗ�ΎϬϴτ όϳ�ΎϤϣ�ωϮϨΘϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ϰϟϭϷ

:ن أداة للعطف فمثال في قولھ م

الیوم أكملت الرسالة فانشروني ، إن أردتم ، في القبائل توبة *

أو ذكریات  ،

.أو شراعا 

.ـ محمود درویش ، المصدر السابق 15

.ـ المصدر نفسھ 16

.95ـ ینظر ، محمد صبیحي ، مدخل إلى علم النص ، ص 17



.تطبیق بین الشعر محمود درویش ومحمد الماغوط:الفصل الثالث 

121

الیوم أكملت الرسالة فیكم 

فیتطفئوا لھبي ، إذا شئتم ، عن الدنیا ، 

وإن شئتم فزیدوه إندالعا 

.أنا لي ، كما شئت خطاي 

فراشات ، حملت روحي فوق أیدیكم

وجسمي نرجسا فیكم ، 

(وموتاي أندفاعا  .18(

�ϊ ѧѧτϘϤϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓϊ ѧѧϤΘΟ"�ϭϮѧѧϟ"ϭ�ˬ�Εήѧѧϣ�Ι ϼѧѧΛ�ΕέήѧѧϜΗ�ϲѧѧΘϟ"أو"�ϲѧѧΘϟ

�ί ΰόϳ�Ύϣ�άϫϭ�ϦϴΗήϣ�Ύπ ϳ�˯Ύϔϟϭ�ϦϴΗήϣ�ΕέήϜΗϕΎѧδΗϻ�ϑ �ϲϠϜѧθϟ"�ωϮѧϧ�ϥΎѧϛ�Ύѧϳ

�ϞѧѧϣΎϋ�ήѧѧΒΘόϳ�ˬ�ΕϭΩϷ�ϩάѧѧϫ�ϖѧѧϳήρ�Ϧѧѧϋ�Ϟѧѧλ Ϯϟ�ϭ�ςΑήѧѧϟ�ϥΈѧѧϓ�ˬ�κ ϨѧѧϟϡΎΠѧѧδϧ*

�ΕΎѧѧϴϟϮΘϤϟ�ϦϴѧѧΑ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ϦϴѧѧΘϤΗϭ�ˬ�ΔѧѧϴϠϤΠϟ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�ΔѧѧϳϮϘΗ�Ϧѧѧϣ�ϪѧѧΤϴΘϳ�ΎѧѧϤΑ�ΎϴѧѧγΎγ

Δϴѧѧμ Ϩϟ)"19(�ϞѧѧϤΠϣ�ϥΎѧѧϛ�ΚѧѧϴΣ�ˬ�ήѧѧϴΒϛ�ϞϜѧѧθΑ�ϦϴΘϘΑΎѧѧδϟ�ϦϴΗΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧΟϮΘϣ�ϲѧѧϫϭ

�ϰѧϟϭϷ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϲϓ�ςΑϭήϟ�έήϜΗ)29(�Γήϴѧμ ϗ�ΓΪϴѧμ ϗ�ϲѧϓ�ˬ�Γήѧϣ"�ΔѧϳϮϫ�ΔѧϗΎτΑ"

�ϒѧτ" لعالي مدیح الظل ا"أما في القصیدة المطولة  όϟ�ΕϭΩ�έήѧϜΗ�ϥΎϛ�ΪϘϓ)580(

.مرة مما یدل حرص الشاعر على ھذا النوع من الربط 

�κ ΘѧΨΗ�ϱάѧϟ�ςΑήѧϟ�ϚѧϟΫ�ϰѧϠϋ�φϓΎѧΤϳ�ζ ϳϭέΩ�ΩϮϤΤϣ�ϥ�ΎϨϟ�ήϬψϳ�ϖΒγ�ΎϤϣϭ

�ϲѧϓ�ΕΪϋΎѧγ�ΎѧϬϠϛ�ΎѧϬϧ�ϻ·�ˬ�ΓήѧϴΒϛ�ΔѧϴϠϋΎϔΑ�ϭϮϟاستعمالبھ حروف العطف وإن كان 

:، ألن وظیفة العطف ھي تشكیل شبكة متحدة األجزاء 

*�ήѧΒΘόϳ�ΔϟΎΤϣ�ϻ�ϪϧΈϓ�ˬ�ΔϜγΎϤΘϣ�ΔτΑήΘϣ�ΕΎϴϟϮΘϤϟ�ϞόΟϭ�ϞϤΠϟ�ϦϴΑ�ΏΎΒγϷ�ΔϳϮϘΗ

(في النص اتساقعالقة  "20(

.97–96السابق ، ص ص ـ محمود درویش ، المصدر18

.96-95ـ محمد صبیحي ، مدخل إلى علم النص ، ص ص 19

.23ـ محمد الخطابي ، لسانیات النص ، ص 20
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I  تحلیل لقصیدة محمد الماغوط :  2ـ" )21("القتل :

:ھذا الجدول یبین أدوات العطف في القصیدة 

النسبة المئویةتكرارھاأدوات العطف

%13871الواو 

%4021الباء 

%1005الالم 

%0402السین 

%0101الفاء 

%193100المجموع

)22(سماء الحبر الجرداء :قصیدة 

.جدول یبین تكرار أدوات العطف في القصیدة 

النسبة المئویةتكرارھاأدوات العطف

%1275الواو 

%0212.5الباء 

%0212.5السین 

%16100المجموع

I ل قتقصیدة ال:تحلیل :   1 – 2ـ :

�ΓΪϴѧѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧѧϓ�ϒѧѧѧτ όϟ�ΕϭΩ�ωϮѧѧѧϤΠϣ�ϥΎѧѧѧϛ�ΪѧѧѧϘϟ193�Ϊѧѧѧϗ�Ϛѧѧѧη�ϥϭΪѧѧѧΑ�ϲѧѧѧϫϭ�ˬ

�ϒѧτ όϟ�ϑ ήѧΣ�ϥ�ϭΪѧΒϳϭ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ςΑήΗ�ϲϓ�ήϴΒϛ�ΪΣ�ϰϟ·�ΖϤϫΎγϭ�ΕΪϋΎγ"ϭϮѧϟ"

:مرة ، یقول الشاعر)198(قد كان لھ الحضور الكبیر وعدد التكرارات 

.دود یعمر المستنقعات والمدارس كان ال*

.خیطان رفیعة من التراب والدم 

.58، ص 2006، 2ـ محمد الماغوط ، األعمال الشعریة ، دار المدى للثقافة والنشر ، بیروت لبنان ، ط 21

.149ـ المصدر نفسھ ، ص 22
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.تتسلق منصات العمودیة المستدیرة 

.تأكل الشاي وربطات العنق والحدید المزالیج 

)23(من كل مكان ، الدود ینھمر یتلوى كالعجین 

:وكذلك في قولھ 

.نلوح بمعاطفنا وأقدامنا *

.حیث المدخنة تتوارى في الھجیر

.وأسنان القطار محطمة في الخالء المتوحش 

.الطفلة الجمیلة تبتھل 

.واألسیر مطارد على صخر 

).24(وأسنان القطار محطمة في الخالء الموحش 

�ήϋΎθϟ�ϥ�ϊ τ ϘϤϟ�άϫ�ϲϓ�φΣϼϤϟϞϤόΘѧγ" واو"�Γήѧο ΎΣ�ϲѧϫϭ�ΔϓΎѧο Ϲ

�ϲѧϓ�ήϴΜϛ�ϢϫΎδΗ�Ϣϟ�ϱϮΤϨϟ�ϯ ϮΘδϤϟ�ϰϠϋ�ΎϬϨϜϟ�ΓϮϘΑΑήѧϟΎѧϫϮϠΧ�ϥϷ�ς�ΕϻΎѧΣϹ�Ϧѧϣ

:جعلھا مجرد تراكیب متوالیة وإن كان العطف حاضرا فیھا وكذلك في قولھ 

.رفتي مطفأة بین الجبال غ*

ونشرب الساحل في ھدوء لعین 

راء وتمضي ذبابة الوجود الشق

فق على طرف الحجرة تخ

.كنا كنزا عظیما 

  . ضاء ومناھل سخیة بالدھن والبغ

لمراحیض تشاجر في ان

)25.(تعانق كالعشاق ون

.59لسابق ، ص ـ المصدر ا23

.60ـ المصدر نفسھ ، ص 24

.62ـ المصدر نفسھ ، ص 25
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�Ϛϧ�ϻ·�ϭϮϟ�ϑ ήΤΑ�ςΑήϟ�ΩϮΟϭ�ϢϏέΨΑ�ΎѧϤΩ�β ΤΗ�ΔѧϘϴϤόϟ�ΔѧϴϨΒϟ�ϲѧϓ�Ύѧϣ�ϞѧϠ

ϴΤѧѧλ �ϥϮѧѧϜΗ�ϻ�Ϊѧѧϗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϴΤΘϟ�Γ˯ΎѧѧϔϜϟ�ϲϜѧѧδϣϮθΗ�ΎϬϴϤѧѧδϳ�Ύѧѧϣ�ϭح�ΔѧѧϴϨΒϟ�ΖѧѧϧΎϛ�ϥ·ϭ�Δ

)26(السطحیة صحیحة 

�ϑو ήѧѧΣ�έϮѧѧπ Σ�ϞΠѧѧγ�Ϊѧѧϗ"�˯ΎѧѧΒϟ"ήѧѧϜΗ�Ϊѧѧϗϭ�ϒѧѧτ ϋ�ϑ ήѧѧΤϛ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�έ

�ϲѧѧϓ�ϩέϮѧѧπ Σ)40(�ΔΒѧѧδϨΑϭ�Γήѧѧϣ21%�ϲѧѧϓ�ϒѧѧτ όϟ�ϑ ϭήѧѧΣ�ΕέήѧѧϜΗ�ωϮѧѧϤΠϣ�Ϧѧѧϣ

:القصیدة ، ومن األمثلة على حضورھا قولھ 

.غفاة على البالط المكسو بالبصاق والمحارم *

.....نرقد على بطوننا المضروبة بأسالك الحدید 

.كنا كنزا عظیما 

(ومناھل سخیة بالدھن والبغضاء  .27(

�ϦϴѧΑ�ΖѧτΑέ�ΚѧϴΣ�ˬ�ϞѧϤΠϟ�ϦϴΑ�ϒτ"الباء "أن ھنا نالحظ  όϟ�ϲϓ�ΖϤϫΎγ�Ϊϗ

�Ϫϴϓϭ�ϥϮϣΎϨϳ�ϱάϟ�έάϘϟ�ϥΎϜϤϟϭ�Ϟѧϛ�Ϧѧϣ�ΪѧϳΪΤϟΎΑ�ϦϴѧϠΒϜϣ�Ϣѧϫϭ�ϢϬΘϟΎѧΣ�ΎϨϟ�ϒλالنوم ϭ

  . جانب 

:ومن األمثلة على حضور ھذا الحرف قولھ 

.كنت أتساقط وأحلم بعینیك الجمیلتین *

.بقمصانك الوردیة 

قبولتك األخیرة والھجیر الضائع في 

.مرحبا بك ، بفمك الغامق كالجرح 

)28(بالشامة الحزینة على فتحة الصدر 

�ΔѧϠϤΟ�Ϟϛ�ΖϓΎο"الباء "وھنا كذلك ساھمت  �ΚϴΣ�ˬ�ϊ τ ϘϤϟ�άϫ�ϚγΎϤΗ�ϲϓ

.الحقة للباء معنى أخر إلى الجملة السابقة مما یزید من تماسك النص 

.54، ص 2008ـ التواتي بن تواتي ، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناھجھا في البحث دار الوعي للنشر والتوزیع ، 26

.62-61ـ محمد الماغوط ، األعمال الشعریة ، ص ص 27

.64–63ص ـ المصدر السابق ، ص 28
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"ونجد أن األدوات األخرى من مثل  �ϥΎѧϛ"السین "، و"الفاء "، "الالم :

.حضورھا وتكرارھا محتشما مقارنة بمسابقیھا 

:مثل قولھ %05مرات بنسبة )10(تكررت "الالم "حیث أن 

ومئات األحضان المھجورة تدعو لفنائھا *

وسقوط ھاماتھا 

.ش والتراب والمكانس  وردمھا بالق

الصحراء والبحر حتى لو قدر للدموع الحبیسة بین 

.أن تھدر أن تمشي على الحصى 

).29(إلزالتھا تلك الحشرة الزاحفة إلى القلب 

.إضافة معنى الحق لمعنى سابق الالم ھنا وضیفتھا ھي اإلضافة أيو

:كأداة یوظفھا لیعبر عن التمرد والغضب في قولھ "السین "وتظھر 

شئ یمزقني أن أراھم یلمسونك بغلطة *

لیلى  اھوك یتأن یش

.سأكلم الحدید والجباه الدنیئة 

.سأصرح كالطفل وأصبح كالبغي 

(عیناك لي منذ الطفولة تأسرني حتى الموت  .30(

ήѧѧϴϟ�ΐ ѧѧϳήϘϟ�ϞΒϘΘѧѧδϤϠϟ�β ϴѧѧϔϨΗ�ΎѧѧϓήΣ�ϲѧѧϫ�ΎѧѧϨϫ�Ϧϴѧѧδϟϭ�ϰѧѧϠϴϟ�ϰѧѧϠϋ�˯ΪѧѧΘϋϹ�ΔѧѧϠϤΟ�ςΑ

.وغضبھ بصراخھ

�ςΑήѧϟ�ϲϓ�ήϴΒϛ�έϭΩ�ΐ όϠΗ�ϒτ όϟ�ϑ ϭήΣ�ϥΈϓ�ϥΎϛ�ΎϤϬϣϭ�ΪѧϳΰΗϭ�ϞѧϤΠϟ�ϦϴѧΑ

�ϒѧτ όϟ�ϑ ήΣ�ΩϮΟϭ�κ Ϩϟ�άϫ�ϰϠϋ�ϰϐρ�Ϊϗϭ�ˬ�ΎϬϜγΎϤΗ�ϲϓ"�ϭϮѧϟ"�ϰѧϠϋ�ΪϋΎѧδϴϟ

�ϊاالسترسال ѧϗϮϟ�ϰϠϋ�ΓΩήϤΘϤϟ�ήϋΎθϟ�Δϴδϔϧ�β Ϝόϳ�ϱάϟ�ˬ�ϱΩήδϟ�ΪϬθϤϠϟ�ϲΎϘϠΘϟ

.الباء "حرف استعمالوالرافضة لھ ، ساعده على ھذه المھمة كثرة  "

.66ـ المصدر نفسھ ، ص 29

.64ـ المصدر نفسھ ، ص 30
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I  ر الجرداء حبقصیدة سماء الحروف العطف في:  2 – 2ـ:

�ΚѧϴΣ�ΎΤϴΤѧη�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�ϒѧτ όϟ�ςΑϭέ�έϮπ Σ�ϥΎϛ�ΪϘϟΖϠϤΘѧη�ϰѧϠϋ

.مرة )16(تكررت كلھا في "السین "و "الباء "و "الواو "ثالثة حروف 

:مرة كقولھ )12(منھا "الواو "كان تكرار حرف 

.أنام على الشوك ، وینامون على الحریر *

.تب عن المرأة والنجوم والشھوة أك

.وأعشق فضالت الشوارع 

.لقد ستمتك یا بیروت 

.من حریر یا سرطان 

.ال مرأة وال حریة 

)31(ال شرف وال مال 

�ϱΩήѧγ�ΪϬѧθϤϟ�ϲΎѧϘϠΘϟ�ϝΎѧγήΘγϺϟ�ΐ"الواو "و  ѧΗΎϜϟ�ΎϬϠϤόΘѧγ·�ΔϓΎο Ϻϟ�ΎϨϫ

ϋϭ�ˬ�Ϫθϴόϳ�ϱάϟ�ϊ ϗϮϟ�Ϧϣ�ήϋΎθϟ�ρΎΒΣ·�β Ϝόϳ�ϱάϟϭ�ϭϮϟ�ΎϣϮϤ�ϚѧγΎϤΗ�Ϧѧϣ�ΕΩί

ΔѧϴΑήόϟ�ϖѧθόϳ�ϞѧΟέ�Ύѧϧˬ�"النص وإن كان حضورھا قلیل ، ویقول محمد الماغوط ، 

)وأحب واو العطف  ...... (، أكثر من أي قاموس أجنبي ( "32(

:كذلك في قولھ "واو "وظھر حرف العطف 

.بین الثلوج البیضاء *

.وأمضي على فرس من الجر 

(ولن أعود  ....33(

:فقط في قولھ فقد تكرر مرتین "الباء "أما حرف العطف 

.150ـ المصدر السابق ، ص 31

.34م ، ص 2002، 1تصاب كان وأخواتھا ، دار البلد ، ط غـ خلیل صویلح ، محمد الماغوط ، إ32

.150ـ محمد الماغوط ، األعمال الشعریة ، ص 33
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طیوري الزرقاء المھاجرة یا*

.إنك باردة كالصقیع 

.في الخریف تذكرینني باللیل واإلثراء المحتقنة 

....یتوافد القرى المطفأة 

(وبكاء الجنود في المدن الغریبة  .34(

ΎϬϟΎϤόΘѧѧγϭϯ Ω�Ϊѧѧϗ�ϞѧѧϤΟ�ΔѧѧΛϼΜϟ�ϩάѧѧϫ�ϦϴѧѧΑ�ˬ�ΎѧѧϫΎϨόϣ�ϚѧѧγΎϤΗϭ�ΎѧѧϬτΑήΗ�ϰѧѧϟ·

�ήѧϬψΗ�Ϣѧϟ�ϦѧϜϟϭ�ΎϬΘϘΒѧγ�ϲѧΘϟ�ΔѧϠϤΠϟ�ϰѧϟ·�ΔѧϠϤΟ�Ϟѧϛ�ϰѧϨόϣ�ΔϓΎο ϹΎΑ"�˯ΎѧΒϟ"�ϲѧϓ�ϻ·

.سطرا )32(ھذین الموضعین طیلة القصیدة التي بھا 

:لم یظھر إال من مناسبتین فقط في قولھ "السین "وكذلك حرف 

.سأقذف ھذا القلم إلى الریحیا من تقتاتون على حزني كالكالب الضاریة *

سأدفنھ كالطائر 

.بین الثلوج البیضاء 

.وأمضي على فرس من الحبر 

.....ولن أعود 

�ΔѧΛϼΜϟ�ϞѧϤΠϟ�ϦϴѧΑ�ϮѧτΑέ�Ϊѧϗϭ�ΐ"السین "ھنا  ѧϳήϐϟ�ϞΒϘΘѧδϤϟ�Ϧѧϋ�β ϴѧϔϨΘϠϟ

�Ϧϳάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϻ·�ήѧѧϬψΗ�Ϣѧѧϟ�Ϋ·�ΪѧѧΟ�ΔΤϴΤѧѧη�Ϛϟάѧѧϛ�ΎѧѧϬϨϜϟ�ςΑϭήѧѧϟ�ϩάѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�ΏϮѧѧϠτ Ϥϟ�άѧѧϫϭ

.ن من القصیدة الموضعی

�ΎѧϬΑ�ϲѧΘϟ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϩάϫ�ϥΈϓ�ΎϣϮϤϋϭ)32(�ϒѧτ όϟ�ϑ ϭήѧΣ�ΎѧϬϴϓ�ΖѧϧΎϛ�ήτ ѧγ

�Ϧѧϋ�ΎϬΗέήϜΗ�ί ϭΎΠΘΗ�Ϣϟ�ΚϴΣ�ΪΟ�ΔϠϴϠϗ)16(�άѧϫϭ�ϑ ϭήѧΣ�ΔѧΛϼΛ�Ϧѧϋ�ΩΰѧΗ�Ϣѧϟϭ�Γήѧϣ

.الشاعر على مثل ھذه الروابط اعتمادیؤكد عدم 

.149ـ المصدر نفسھ ، ص 34



.تطبیق بین الشعر محمود درویش ومحمد الماغوط:الفصل الثالث 

128

:لماغوط حروف العطف عند محمود درویش ومحمد ااستعمالـ مقارنة بین 

:الكلماتاستعمالكل شاعر لرابط حروف العطف بعدد استعمالالجدول یمثل مدى 

القصیدة
تكرارات حروف 

العطف
عدد األسطرعدد الكلمات

1131220313القتل 

1611030سماء الحبر الجرداء 

2914066بطاقة ھویة 

4618074عائد إلى یافا 

�ήѧΜϛ�ϥΎѧϛ�Ϊѧϗ�ρϮϏΎѧϤϟ�ΪѧϤΤϣ�ϥ�ϰϟϭϷϻΎϤόΘѧγ�ςΑϭήѧϠϟقد یبدوا من الوھلة

�ΎϨϤѧѧδϗ�Ϯѧѧϟ�ΔϴΎѧѧμ ΣϹ�ΔѧѧϴΣΎϨϟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϨϧϷ�ϴΤѧѧλ �ήѧѧϴϏ�άѧѧϫ�ˬ�ϦѧѧϜϟ�ζ ѧѧϳϭέΩ�ΩϮѧѧϤΤϣ�Ϧѧѧϣ

�ςΑϭήѧϟ�ΩΪѧϋ�ϰϠϋ�ΕΎϤϠϜϟ�ΪѧϨϋ�ϞѧϤΠϟ�ΐ ѧϴϛήΗ�ϥϮϜϴѧγ�Ϋ·�ϴΤѧλ �β ѧϜόϟ�ϥ�ϯ ήϨѧγ

�ΔѧϓΎΜϛ�ΪѧϛΆϳ�ΎѧϤϣ�ζ ѧϳϭέΩ�ΩϮѧϤΤϣ�ΪѧϨϋ�ϪѧϨϣ�ήѧΒϛ�ρϮϏΎϤϟϝΎϤόΘѧγϋ�ςΑϭήѧϟ�άѧϫ�ΪѧϨ

�ϞѧϤΠϟ�ΕΎѧϤϠϛ�ϦϴѧΑ�ςΑήϟ�ϝΪόϣ�ϥϮϜϳ�Ϋ·�ˬήϴΧϷ�ΓΪϴѧμ ϗ�ϲѧϓ"�ΔѧϳϮϫ�ΔѧϗΎτΑ"�ϞѧϜϟ�ˬ

(03)�Ϯѧϫ�ΎѧϓΎϳ�ϰѧϟ·�ΪѧΎϋ�ϲѧϓ�ΔѧϠϤΠϟ�ΕΎѧϤϠϛ�ϝΪѧόϣ�ϲѧϓ�Ύѧϣ�ϒѧτ ϋ�ϑ ήΣ�ΎϬόΒΘϳ�ΕΎϤϠϛ

03(�ΎѧϨϫϭ�ϒτ ϋ�ϑ ήΣ�ΎϬόΒΘϳ�ΕΎϤϠϛѧπ Θϳ�ΔѧϓΎΜϛ�ΎѧϨϟϝΎϤόΘѧγ�ΪѧϨϋ�ϒѧτ όϟ�ϑ ϭήѧΣ

�ϱάϟ�ρϮϏΎϤϟ�ΪϤΤϤΑ�ΔϧέΎϘϣ�ζ ϳϭέΩ�ΩϮϤΤϣϦϴѧΑ�ϞϤΠϟ�ΕΎϤϠϛ�ΩΪϋ�Ϟμ Η)6(و)

7(�Ϯϫϭ�ΕΎϤϠϛ�ΔѧϴΣΎϨϟ�Ϧѧϣ�Ύѧϣ�ˬ�ς ѧϘϓ�ΔϴΎѧμ ΣϹ�ΔϴΣΎϨϟ�Ϧϣ�άϫ�ϥΎϛ�ˬ�ϞϳϮρ�ΐ ϴϛήΗ

�ϦϴѧѧΑ�υϮѧѧΤϠϤϟ�ΪѧѧϋΎΒΘϟ�φѧѧΣϼϧ�ρϮϏΎѧѧϤϟ�ΪѧѧϤΤϣ�ΪѧѧϨϋ�ϲѧѧϓ�ϼΜѧѧϣ�φѧѧΣϼϧ�ΎѧѧϨϧΈϓ�ˬ�ΔѧѧϴϠϤόϟ

:القتل "حروف العطف فمثال في قصیدة استعمال "

.ا عند لك یا حبیبھ أن*

رى كیف یبدو المطر في الحدائق ؟ ت

.كالنسیم یا لیلى ابتعدي

.یجب أال تلتقي العیون 
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.ھرم اإلنحطاط نحن نرفعھ 

.نحن نشك رایة الظلم في حلقات السالسل 

�ϱΩϮόΗ�ϻ�ͿΎΑ.

  . لظة شئ یمزقني أن أراھم یلمسونك بغ

(لیلى أن یشتھوك یا .35(

�ΕϭΩ�Ϫϴϓ�έήϜΘΗ�Ϣϟ�ϊ τ ϘϤϟ�άϫ�ϑ ήѧΣ�Ϯѧϫϭ�ϦϴΗήѧϣ�ϻ·�ϒτ όϟ"˯ΎѧΒϟ"�άѧϫϭ

�ϲѧѧϓ�Ϊѧѧϫί �ϙΎѧѧϨϫ�ϥ�ϲѧѧϨόϳϝΎϤόΘѧѧγ�ΓΪϴѧѧμ ϗ�ϲѧѧϓ�Ϛϟάѧѧϛϭ�ˬ�ς Αϭήѧѧϟ�ϩάѧѧϫ"�ήѧѧΒΤϟ�˯ΎϤѧѧγ

�ϚѧϟΫ�ϯاستعمالكان فیھا الزھد الواضح في "الجرداء  ήѧΗ�Ϛѧϧ�ΚѧϴΣ�ˬ�ςΑϭήѧϟ�ϩάѧϫ

�ΪѧѧϋΎΒΘϟ�ϲѧѧϓΎϬϟΎϤόΘѧѧγϻ�ϝϭϷ�ϊ ѧѧτϘϤϟ�ϼΜѧѧϤϓ�ϪϜѧѧγΎϤΗϭ�κ Ϩѧѧϟ�ςΑήѧѧΗ�Ϧѧѧϣ�κ ϘϨѧѧϳ�ΎѧѧϤϣ

.یحتوي على أي رابط من حروف العطف 

�ϑ ϭήѧѧΣ�ς ѧѧΑέ�ϰѧѧϠϋ�ѧѧο Ϯϟ�ΩΎѧѧϤΘϋϹ�ϚѧѧϟΫ�ϯ ήѧѧΗ�ζ ѧѧϳϭέΩ�ΩϮѧѧϤΤϣ�ΪѧѧϨϋ�Ύѧѧϣ

�ϰѧϟ·�ΪѧΎϋ�ΓΪϴѧμ ϗ�ϲϓ�ϼΜϤϓ�ΓΪϴμ Ϙϟ�Ϧϣ�ΩήϤϟ�ϰϨόϤϟ�ϚγΎϤΗ�ϲϓ�ΪϳΰΘϟ�ΎϤΑέ�ˬ�ϒτ όϟ

:یافا یقول في المقطع األول 

.ن یرحل عنا ھو اآل*

.ویسكن یافا 

.را حج.... ویعرفھا حجرا 

.وال شئ یشبھھ 

....اني تقلده واألغ

.ضرا تقلد موعده األح

.ھو اآلن یعلن صورتھ 

.والصنوبر ینمو على مشنقھ 

.ھو اآلن یعلن قصتھ 

.، األعمال الشعریة ، ص ـ محمد الماغوط35
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).36(والحرائق تنموا على زنبقھ 

�ϑاستعمالنالحظ كثافة    ήѧΣ�ΎѧϬϴϠϋ�ϰѧϐρ�ϥ·ϭ�ϒτ όϟ�ϑ ϭήΣ"�ϭϮѧϟ"�ϪѧϧϷ

بالتماسك والترابط واإلحساس االنطباععطي القارئ ذلك في مجال السرد ، لكن ھذا ی

.الكالم انقطاعبعدم 

�ΓΪϴѧѧμ ϗ�ϲѧѧϓ�ϩήѧѧϧ�Ί ѧѧθϟ�β ѧѧϔϧϭ"�ΔѧѧϳϮϫ�ΔѧѧϗΎτΑ"�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϓΎΜϜϟ�ϚѧѧϠΗ�ϯ ήѧѧϧ�ΚѧѧϴΣ�ˬ

:حروف العطف ، یقول الشاعر في المقطع األول استعمال

  : سجل *

أنا عربي 

مسون ألف ورقم بطاقتي خ

.وأطفالي ثمانیة 

.سیأتي بعد الصیف ...وتاسعھم

فھل تغضب ؟ 

  سجل 

أنا عربي 

وأعمل مع رفاقي الكدح في محجر 

وأطفالي ثمانیة 

أسل لھم رغیف الخبز ،

واألثواب والدفتر 

...من الصخر 

)37(ك وال أتسول الصدقات من باب

.88، ص 2ـ دیوان محمود  درویش ، مج 36
.67ـ محمود درویش ، رحلة عمر في دروب الشعر ، ص 37
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�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϓΎΜϜϟ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑϝΎϤόΘѧѧγ�ωϮѧѧϨΗ�ϙΎѧѧϨϫ�ϒѧѧτ όϟ�ϑ ϭήѧѧΣ�Ϧѧѧϣ�ςΑϭήѧѧϟ

�Ϧϴѧδϟ"�άѧϫϭ�ΔѧϓΎΜϜϟ�ϩάѧϫ"و "Ύѧϔϟ˯�"و "الواو "ت في ھذا المقطع كذلك إذ وجد

.التنوع یزید من ترابط النص وتماسكھ 

�ήѧΜϛ�ζ ѧϳϭέΩ�ΩϮѧϤΤϣ�ήϋΎθϟ�ϥ�ΞΘϨΘδϧ�ΎϨΑ�ήϣ�ΎϤϣϭϝΎϤόΘѧγ�Ϟѧλ Ϯϟ�ςΑήѧϟ

�Ϫѧμ"حروف العطف " ϧ�ςΑήѧΗ�ϲѧϓ�ΖϤϫΎѧγ�ΎѧϤϣ�ˬ�ρϮϏΎѧϤϟ�ΪϤΤϣ�ήϋΎθϟ�Ϧϣ�ήΜϛ

όΑ�ϝϮμ Σϭ�ϪϜγΎϤΗϭ�ΔѧόϴΒτ ϟ�ΩϮѧμ Ϙϣ�ϥϮϜϳ�ς Αέ�ρϮϏΎϤϟ�ΓΪϴμ ϗ�κ ϧ�ϲϓ�ϚϜϔΘϟ�ξ

�ήΜϨϟ�ΓΪϴμ ϗ�ϲϓ�ΔϐϠϟϝϮѧϘϴϓ�Δϳήόθϟ�Ι ΪΤΗ�ϥ�ϦϜϤϣ�ΎϫΪΣϭ�ΕΎϤϠϜϟ�ϥ�ϯ ήϳϮϬϓ�ˬ":

�ϢѧϬϤϟ�ˬ�ί ήѧΒϟ�ϭ�ϞϤϘϟ�ϭ�ΔϔϴΠϟ�ϰΘΣ�ˬ�Δϳήόη�ΔϤϠϛ�ϲϫ�ΔϴΑήόϟ�ϲϓ�ΔϤϠϛ�Ϟϛ�ϥ�ϯ έ

�ϦϴϣϮѧϳ�ϰѧϘΑ�ϥΎϴΣϷ�ξف:"و یقول أیضاً .)38"(أن تجد مكانھا المالئم في النص  όΑ�ϲ

�ΔѧѧϠϤΠϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ѧѧλ �ϭ�ϯ Ϯѧѧϗ�ϭ�Ϟѧѧπ ϓ�ΎѧѧϤϬϳˬ�ϲѧѧδϔϧ�ϝ ѧ́ѧγ":˯ΎѧѧΒϟ"ѧ˰ѧ˰ϟ�ϭ"ϲѧѧϓ"

)"39.(�ΎѧϤΑ�β ϴѧϟ�ϭ�ϒτ όϟ�ϑ ϭήΣ�Ϧϣ�Ϯϫ�ϪΒγΎϨϳ�Ύϣ�Ϧϋ�ΚΤΒϟ�ϮΣ�ϑ ήΘϋ�άϫ�ϲϓ�ϭ

.تقتضیھ النحویة لجملة ما

II ـ اإلحالة:

ςقبنوعیھا المتعد اإلحالة ا Αϭήѧϟ�Ϧѧϣ�Δϴѧμ Ϩϟϭ�ΔѧϴϣΎ�ΔѧϤϬϤϟ�ϕΎѧδΗϺϟ�ΔѧϳϮΤϨϟ

:النص وتماسكھ وھي تضم اتساقالتي تعمل على 

.أ ـ الضمائر 

.ب ـ أسماء اإلشارة 

.ج ـ أدوات المقارنة 

II  الضمائر  - 2ـ:�ˬ�κ Ϩѧѧϟ�ϞѧѧΧΩ�ΩϮѧѧΟϮϣ�ϡΪѧѧϘΘϣ�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϧΎϴΣ�ϞѧѧϴΤΗ�Ϊѧѧϗ�ήΎϤѧѧπ ϟϭ

�ϰѧѧϠϋ�ΩϮѧѧόϴϟ�ˬήϴϤѧѧπ ϟ�ϝΎϤόΘѧѧγΈϓϢѧѧγέήѧѧϜΗ�Ϧѧѧϣ�ϝΪѧѧΑ�ˬ�ϖѧѧΣ�ϻϭ�ϖΑΎѧѧγ�ˬϪѧѧδϔϧ�ϢѧѧγϹ

وأحیانا أخرى )40(ویؤدي ذلك إلى ضمان وحدة النص في ضوء ترابط جملھ 

.33ـ خلیل الصویلح ، محمد الماغوط ، إغتصاب كان و أخواتھا، ص38

.ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا39

.82م، ص 2009، 1ت األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، األردن ، طـ ینظر نعمان بوقرة ، المصطلحا40
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�ϲѧϫ�ˬ�ΐ"تكون  ѧρΎΨϤϟϭ�ϢϠϜΘѧϤϟ�ϰϠϋ�ΔϟΪϟ�ήΎϤπ ϟ�ΎϬΘΤΗ�ΝέΪϨΗ�ϲΘϟ�ϡϼϜϟ�έϭΩ

(إحالة لخارج النص بشكل نمطي  . "41(

.18ـ محمد الخطابي ، لسانیات  النص ، ص 41
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II  1 – 1ـ  :�ϡΪΨΘѧѧγ ·�ϦϴѧѧΒΗ�ϲѧѧΘϟ�ϝϭΪѧѧΠϟ�ξ όΒѧѧϟ�ν ήόΘѧѧγ ·�ϲѧѧϠϳ�ΎѧѧϤϴϓϭ�ήϋΎѧѧθϟ

:محمود درویش للضمائر 

).42(عابرون في كالم عابر:القصیدة األولى 

النسبة المئویةالتكرارالضمائر

%3539المتكلم

%5359المخاطب

%0202الغائب

%90100المجموع

�ϮѧΤϨϟ�ϰѧϠϋ�ήΎϤπ"قصیدة العائد إلى یافا "أما في  ϟ�ΕέήϜΗ�ϢϴδϘΗ�ϥΎϜϓ�ˬ

:التالي 

النسبة المئویةالتكرار  ضمائرال

%3133المتكلم

%5965الغائب 

%0202المخاطب 

%82100المجموع

:فكانت على النحو التالي "بطاقة ھویة "أما في قصیدة 

النسبة المئویةالتكرارالضمائر

%3259المتكلم 

%1324المخاطب 

%0907الغائب 

%54100المجموع

.102–101–100-99ـ محمود درویش ، رحلة في دروب الشعر ، ص ص ص ص 42
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:قصیدة عابرون في كالم عابر : II – 1 – 1 – 1: ل تحلی

�ήΎϤѧѧπ ϟ�ΕέήѧѧϜΗ�ΩΪѧѧϋ�ϥΎѧѧϛ�ΪѧѧϘϓ�ˬ�ήΑΎѧѧϋ�ϡϼѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ϥϭήΑΎѧѧϋ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ΔΒѧѧδϨϟΎΑ

�ϢϠϜΘѧϤϟ�ήϴϤѧοانقسمتمرة ، )88(المستعملة خالل النص  �ϦϴΑ�Ύϣ)�ϦѧΤϧ(�ϥΎѧϛ�Ϊѧϗϭ

�ϩέήѧѧϜΗ)35(�ˬ�ΐ ѧѧρΎΨϤϟ�ήϴϤѧѧο ϭ�ˬ�Γήѧѧϣ)�ϢΘѧѧϧ(�ϲѧѧϓ�ήϫΎѧѧψϠϟ)˯ΎϤѧѧγ�ˬ�ΎѧѧϬϳ�ˬ�Ϣϛ

53(�ϢΘѧϧϭ�ϦѧΤϧ�ϦϴѧΑ�ϪѧΑΎτΧ�ήϋΎѧθϟ�ήѧμ(ˬ��έήѧϜΗ�Ϊѧϗϭ.....)انصرفوا Σ�Ϊѧϗϭ�Γήѧϣ

�ΔѧΤϤϟ�ΓΪϴѧμ ϘϠϟ�ϲѧτ όΗ�ϲѧϫϭ�ΏϮѧμ ϐϤϟϭ�ΐ ѧμ ΘϐϤϟ�ϦϳήΪϟ�ΐ Ϡτ Ϥϟϭ�ωήμ ϟ�ϦϴΒϴϟ

.ثوریة في ذلك الخطاب الدائر بین ضمیرین یعطیھا قوة في الخطاب 

τ" نحن " فالضمیر  ѧδϠϔϟ�Δϴѧπ ϘϠϟ�ΎѧϨϠϴΤϳ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϲϓ�ϪѧϠϤΤΗ�Ύѧϣ�ϞѧϜΑ�ΎѧϬϠϛ�ΔϴϨϴ

�ήѧϛΫ�κ ѧμ Χϭ�κ Ϩѧϟ�ΝέΎѧΧ�Ί ѧη�ϰѧϟ·�ΎѧϨϠϴΤΗ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·�ϲϫϭ�Ϟϴλ ΎϔΗ�Ϧϣ"ϦѧΤϧ"

:مناسبات جاءت في سطرین فقط )3(كضمیر منفصل في 

.وعلینا ، نحن ، أن نحرس ورد الشھداء *

)43(وعلینا ، نحن أن نحیا كما نشاء ، 

Ϡϔϟ�Δϴπ Ϙϟ�Ϧϣ�ι ΎΨηϷ�ϪΑ�Ωέ�κ ϴμ ΨΘϟ�άϫϭ�ϦϴϴϨϴτ ѧδϠϔϟ�ϥ�ϱ�ΔϴϨϴτ δ

�ϲѧϓ�ϖѧΤϟ�ϢѧϬϟ�ϥ ѧ́Αϭ�ν έϷ�ϲѧϓ�ϢѧϬϘΣϭ�ϢϬΨϳέΎѧΗ�ϻϭ�Ϣϫ˯ ΪϬѧη�ϮѧδϨϳ�ϻ�ϥ ѧ́Α�ϥϮϴϨόϣ

"ϦѧΤϧ"العیش بحریة فھذه بلدھم ولھم أن یحیوا فیھا بالطریقة التي یرتاحون إلیھا ف 

�ΎѧϬϴϓ�ήϋΎѧθϟ�ΩΪѧΣ�άѧϜϫϭ�ˬ�ΔѧϴΟέΎΧ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·�ϲϫϭ�ϲϨϴτ δϠϔϟ�ΐ όθϟ�ϰϟ·�ΎϨΘϟΎΣ

.ي الصمود واإلنسانیة في طلب الحریة المستلبة معان

�ϊ) نا(والضمیر المتصل  ѧϤΠϟ�ϢϠϜΘѧϤϟ�ϰϠϋ�ΪΎόϟ"�ϦѧΤϧ"�ϰѧϠϋ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·

)Ύѧϧ(المتصل القضیة الفلسطینیة بكل أبعادھا كما ذكرنا سابقا وقد طغى ضمیر المتكلم 

�Ωήѧϓ�Δϴѧπفي أغلب أسطر القصیدة لیوحي بالنزعة الجماعیة وتأكیدھا ، ألنھا ϗ�Ζѧδϴϟ

�ΎѧѧϬϘΣ�ϲѧѧϓ�ΔΒѧѧμ Θϐϣ�Δѧѧϣ�Δϴѧѧπ ϗ�ΎѧѧϬϧ·�ϢϬѧѧδϔϧ�ϦϴϴϨϴτ ѧѧδϠϔϟ�ϰѧѧΘΣ�ϭ�ΔѧѧϋΎϤΟ�ϭ�ΪѧѧΣϭ

�ϱάѧѧϟ�ΡήѧѧΠϟ�ϥ ѧ́ѧΑϭ�Ώήѧѧόϟ�ΪѧѧΣϮΗ�ϲѧѧϓ�Ϟѧѧϣϭ�ήϴϛάѧѧΗ�ΖѧѧϗϮϟ�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ�Ϯѧѧϫϭ�ˬ�ωϭήѧѧθϤϟ

.ینزف أالمھ تصل إلى كل أوصال ھذه األمة 

.100ـ محمود درویش ، رحلة في دروب الشعر ، ص 43
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ومن األمثلة على ما مضى من النص قولھ 

قلنا في أرضنا ما تصل *

.لنا قمح تربیة ونسقیھ ندى أجسادنا و

:ولنا ما لیس یرضیكم ھنا 

(أو حجل .... حجر  .44(

�ϢѧϬϟ�ΎѧϬϧ́Αϭ�ν) نا(ھنا إحالة مقامیة في  έϷ�ϲϓ�ϢϬϘΣ�ΪϛΆϳ�ϮϬϓ�ˬ�ΔϓΎϛ�ΏήόϠϟ

�ϲѧϓ�ϥΎѧδϧϹ�ϪѧΒΤϳ�Ύѧϣ�Ϟѧϛ�ΎѧϬϴϓϭ�ϦϜѧδϟ�ΎѧϬϴϓ�ς ѧϘϓϭ�ν έ�ΎϬϧ�Ϧϣ�ήΜϛ�ΎϬΑ�ϢϬόϤΠΗ�Ϋ·

ϻ�Ύѧϣ�ΎϬϴϓ�ήΜϛ�ΎϬϴϓϭ�Ϧρϭ�ϱ�ˬ�ήΠΤϟΎѧΑ�ϪѧϨϋ�ήѧΒϋϭ�ϪѧΗΫ�ΪѧΣ�ϲѧϓ�ΐ ѧμ ΘϐϤϟ�ϰѧο ήϳ�

�Ϟѧγήϟϭ�ΕϻΎѧγήϟ�ΪѧϬϣ�ϲѧϬϓ�ˬ�ΪΑΎόϤϟϭ�β ΎϨϜϟϭ�ΝήόϤϟ�ΓήΨλ ϭ�ϰμ ϗϷ�ΪΠδϤϟ

�ϞѧϜϓ�ϲϧϮϴϬѧμ ϟ�ΐ ѧμ ΘϐϤϟ�ϰѧο ήϳ�ϪѧϠϛ�άѧϫ�Ϧѧϣ�Ί ѧη�ϼϓ�ϚϟΫ�Ϟϛϭ�Ϟγήϟ�˯Ϊϋ�Ϣϫϭ

.شئ في ھذا البلد یعادیھ حتى الحجر الذي فیھ أیضا معنى الصمود واإلنتماء 

:وكذلك في قولھ 

.قلنا ما لیس یرضیكم ، لنا المستقبل *

)45(ولنا في أرضنا ما نعمل 

ѧπ"ل إلى نحن یحی"  نا " فالضمیر المتصل  Ϙϟ�ΏΎΤλ �Δϴ"Δϴѧπ Ϙϟ�ϦѧΤϧ"

"�ϥϮϴϨϴτ ѧѧδϠϔϟ�ϦѧѧΤϧ" ،"�Ώήѧѧόϟ�ϦѧѧΤϧ"�ϖΑΎѧѧδϟ�ϡϼѧѧϜϟ�ϢΘѧѧΘϟ�ΔѧѧϴϣΎϘϣ�ΔѧѧϟΎΣ·�ϲѧѧϫϭ�ˬ

όϔϳ�Ύѧϣ�Ϟϛ�ϢϏέ�ϥϭ�Ϊόϟ�ήΒΨΘϟ�ΎѧϬϴϓ�Ί ѧη�Ϟѧϛ�ϥϷ�ν έϷ�ΏΎΤѧλ Ϸ�ϞΒϘΘѧδϤϟ�ϥΈѧϓ�ϪѧϠ

.یعادیھ ویمقتھ 

.100ـ المرجع السابق ، ص 44

.ـ المرجع نفسھ ، نفس الصفحة 45
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�ήϛάѧϟ�ΎϨϔϠѧγ�ΎѧϤϛ�ΔϴΟέΎΧ�ΔϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·�ϭΫ" نا " ودائما جاء الضمیر المتصل 

�Ϟϴѧλ ΎϔΗ�ϦϴѧΑ�ΪѧΟϮΘϤϟ�ϖѧΤϟ�ϚѧϟΫ�έΎѧϬυϹ�ΎϬϠϤόϨѧγϭ�Ώήѧόϟϭ�ϦϴϴϨτ δϠϔϟ�ϰϠϋ�ϞϴΤΘϟ

:القضیة الفلسطینیة كاملة فیقول 

  . ما نعمل  قلنا في أرضنا*

ولنا الماضي ھنا 

ولنا صوت الحیاة األول 

(خرة واآل....ولنا الحاضر والحاضر  .46(

�ϲѧο ΎϤϟ�Ϧѧϋ�Ϫѧϴϓ�ϮѧΜΤΑ�Ϋ·�ϱάѧϟ�ϖѧΤϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�ϲϋΎѧϤΠϟ�έϮѧπ Τϟ�ΪѧϛΆϳ�ϮϬϓ

�Ϧѧѧϣ�ϮΉѧѧϳ�Ϣѧѧϟ�ϢϬϧϮѧѧϛ�ϚѧѧϟΫ�ΪѧѧϛΆϳ�ήѧѧο ΎΤϟ�ϲѧѧϓ�ϮѧѧΜΤΑ�Ϋ·ϭ�ΔѧѧϣϷ�ϩάѧѧϬϟ�ϖѧѧΤϟ�ϥ�ϥϭΪѧѧϛ΄Θϳ

άϫ�ϲϓ�ΎΜΒϋ�ϭΪΟϮΘϴϟ�ύήϓ�ΏήόϟΎѧΑ�ΐ ѧϧΎΟ�Ϟѧϛ�Ϧѧϣ�ΔѧρΎΤϣ�ϼѧλ �ϲѧϫ�ϲѧΘϟ�ΔϘτ ϨϤϟ�ϩ

�Ϧѧϟ�ϲѧΑήόϟ�ςϴѧΤϤϟ�άѧϫ�ς ѧγϭ�ΎѧϬϧϷ�ϚѧϟΫ�ΪѧϛΆϳ�ϞΒϘΘѧδϤϟ�ϰѧΘΣ�ϥ ѧ́Α�Ϫϣϼϛ�ΎϬϓΩέ�άϬϟ

�Ϯѧϫ�ϝϭϷ�ΓΎѧϴΤϟ�ΕϮѧλ �ϰϘΒϳϭ�ϝϭΰΗ�Ύϣ�ϥΎϋήγ�ΔϠϋ�ϯ Ϯγ�ϥϮϜΗ�Ϧϟϭ�ζ ϴόϟ�ϊϴτΘδΗ

.من یدوم 

53قد تكررت فقد برزت وبشكل واضح في بناء النص فضمائر المخاطبأما 

.من باقي الضمائر األخرى %59مرة أي بنسبة 

�Ϟѧѧμ ΘϤϟ�ήϴϤѧѧπ ϟ�ϲѧѧϓ�ΩήѧѧϔϤϟ�ΐ ѧѧρΎΨϤϟ�ήϴϤѧѧο �ήѧѧϬψϓ"�Ύѧѧϫ"�ϲѧѧϓϭ"�ΎѧѧϬϳ"

�˯ΎѧѧϘΑ·�ϪѧѧϨϣ�ν ήѧѧϐϟ�ϲϧΎѧѧϴΒϟ�έήѧѧϜΘϟ�ϚѧѧϟΫ�ΕέήѧѧϜΗ�ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϠϤΟ�ϲѧѧϓ�ϻ·�ΩήѧѧΗ�Ϣѧѧϟϭ�ΕάѧѧΑ

:المتلقي مع الموضوع الرئیسي للنص وذلك في قولھ 

).47(ن الكلمات العابرة أیھا المارون بی*

.101ـ المرجع السابق ، ص 46

.99ـ المرجع نفسھ ، ص 47
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�ΕέήѧϜΗ�ϲѧΘϟ�ΓέΎѧΒόϟ�ϩάѧϫ�ϊ ѧϣ�ς ѧϘϓ�ήΘΘѧδϤϟ�Ζѧϧ�ΐ ѧρΎΨϤϟ�ήϴϤѧο �έήϜΗ�Ϊϗϭ

"�ϭ�ΎѧϬϳ�ϲѧϠϳ�Ύѧϣ�ϥ�ϑ ήѧόϧϭ�ϭΪѧόϠϟ�ΔϴΟέΎΧ�ΔϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·�Ϫϴϓϭ�ˬ�κ Ϩϟ�ϲϓ�Εήϣ�ΔΘγ

�˰ѧѧΑ�ϲѧѧϠΤϣ�ϥϮѧѧϜϳ�ΎѧѧϬΘϳ" ال"�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϴΤϳ�Ϯѧѧϫ�ϱ"�ϭΪѧѧόϟ" "�ΩϮѧѧϬϴϟ�ΔϨϳΎϬѧѧμ ϟ" ،"

�ϥϮΒѧμ ΘόϤϟ"�ϱ�ϞѧѧϜϟ�ϲѧѧϨόϳ�Ϯѧϫ�ϭ�˯ΎϤѧѧγϷ�ϩάѧѧϫ�β ϨѧΟ�ϰѧѧϟ·�ϑ Ύѧѧμ ϧΈΑ�Ϟѧϛ�ϊ ѧѧϤΠϳ�Ϫѧѧϧ

�˯ΎϨΜΘγ·�ϥϭΩ�˯Ϊѧϋ�ϢѧϬϠϛ�ϪѧϨϋ�ΖϜѧγ�Ϧϣϭ�ΏΎμ ΘϏϹ�άϫ�ϰϠϋ�ΪϋΎγ�Ϧϣϭ�ΐ μ Ϗ�Ϧϣ

�ϦϴѧΑ�ϥΎѧϜϣ�ϱ�ϲѧϓ�β ϴѧϟϭ�ϱΩΎѧϋ�έϭήѧϣ�ΩήѧΠϣ�ϢѧϬϧ�ϱ�ϥϭέΎϤϟΎΑ�ϢϫΎϤγϭ�ϥϮΒμ Θϐϣϭ

ϊ ѧѧϣ�ήѧѧΤΒϟ�ϭήѧѧΒϋ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧϣϮϳ�ϮϧΎѧѧϛ�Ϋ·�ϱ�ΓήΑΎѧѧϋ�ΕΎѧѧϤϠϛ�Ϛϟάѧѧϛ�ϲѧѧϫϭ�ς ѧѧϘϓ�ΕΎѧѧϤϠϛ�ϲѧѧΒϨϟ

�ϱ�ϢѧϬϟ�ϥϮѧϜϳ�Ϧѧϟϭ�ϥϭέΎѧϣ�ΩήѧΠϣ�ϡϮѧϴϟ�ϢϬϧΈѧϓ�ΦϳέΎѧΘϟ�ϚѧϟΫ�ΪѧϠΧϭ�ϡϼѧδϟ�ϪϴϠϋ�ϰγϮϣ

:تاریخ تائھون ولن یكون لھم أي مستقر في ھذه البالد العربیة 

Ύѧѧѧϛ�ΎѧѧѧϤϛ�ϝΎѧѧѧόϓϷ�ϲѧѧѧϓ�ϢΘѧѧѧϧ�ΐ ѧѧѧρΎΨϤϟ�ήϴϤѧѧѧπ ϟ�έϮѧѧѧπ Σ�ϥ)�ˬ�ϮѧѧѧϠϤΣ

:األمثلة على ذلك ...)تموتوا ...، أخرجوا انصرفوا

.وانصرفواأسماءكم أحملوا *

.وانصرفواساعاتكم من وقتنا واسحبوا

.شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة  ما واسرقوا

.وخذوا ما شئتم من صور ، كي تعرفوا 

(أنكم لن تعرفوا  .48(

�ϭΪѧѧόϟ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϴΤϳ�ϝΎѧѧόϓϷ�ϲѧѧϓ�ήϴ�ϲϧϮϴϬѧѧμمѧѧπفال   ϟ�ΐ ѧѧμ ΘϐϤϟϭ�ήϤόΘѧѧδϤϟϭ

Χ�ΔϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·�ϲϫϭ�ϢϫΪϧΎγ�Ϧϣ�ϰΘΣϭ�ϢϫήѧΒΨϳ�ϮϬϓ�κ Ϩϟ�ϞΧΩ�ϰϨόϤϟ�ί ΰόΘϟ�ΔϴΟέΎ

�ΓήΑΎѧϋ�ΕΎѧϤϠϛ�ϯ Ϯѧγ�ϥϮѧϜΗ�Ϧѧϟ�ϞϴήѧγΈΑ�ΎѧϤϟ�ϢϬΘϴϤѧδΗ�ϥϭ�ϢѧϬϟ�Ζδϴϟ�ν έϷ�ϩάϫ�ϥ

ϢѧγϹ�άϫ�ϞϤΤΑ�Ϣϫήϣ́ϴϓ)ήѧγ·�Ϟϴ(Ϥϳ�Ύѧϣ�Ϯѧϫ�ϢѧγϹ�άѧϫ�ϥϷ�Ϯϓήѧμ Ϩϳϭ�ϲѧϓ�ϪѧϧϮϜϠ

έΎѧΘϟ�ήѧϳϭΰΗ�ϢΘϟϭΎΣ�ΎϤϬϣϭ�ϢϜΨϳέΎΘΑ�ΎϨΨϳέΎΗ�Ϧѧϟ�Φϳاختالطفنحن كرھنا ،ھذه األرض

.اقتالعھتستطیعوا ذلك ألنھ مختلط بالبر والبحر ولن تستطیعوا 
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:ویظھر الضمیر المخاطب في األفعال كذلك في قولھ 

.فخذوا الماضي إذ شئتم إلى سوق التحف *

.وأعیدوا الھیكل العظمي للھدھد إن شئتم 

.زف على صحن خ

)49(فلنا ما لیس یرضیكم لنا المستقبل 

�ήϴϤπ ϟΎϓ�ϲѧϓ�ϭΪόϟ�ϰϠϋ�ϞϴΤϳ�ΎϤΩ�ήΘδϤϟ�ϊ ϤΠϠϟ�ΐ ρΎΨϤϟ)ϭΪѧϴϋ�ˬ�ϭάѧΣ(

�ϒѧϴϛ�ΦϳέΎѧΘϟ�ϒѧϳΰϳ�ϥ�ϊϴτΘѧδϳ�Ϫϧ́Α�ϭΪόϠϟ�ϝϮϘϳ�ϮϬϓ�ΔϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·�ΎϤΩ�ϲϫϭ) شئتم (

ما یشاء وأن یسرق منھ ما یشاء ویغیر ما یشاء كأن یحاول بناء الھیكل المزعوم للنبي 

�ϮόϴτΘѧδϳ�Ϧѧϟ�ϢѧϬϓ�ϰѧμسلیمان علیھ السالم الذي أشار لھ بالھدھد ϗϷ�ΪΠδϤϟ�ϥΎϜϣ�ˬ

في األسماء " كم " ألنھ یجزم أن المستقبل ألصحاب األرض وظھر الضمیر المتصل 

:الذي یحیل على ضمیر المخاطب أنتم في عدة أماكن في النص نذكر منھا 

.وانصرفواكدسوا أوھامكم في حفرة مھجورة *

.مقدس وأعیدوا عقارب الوقت إلى شرعیة العجل ال

أو إلى توقیت موسیقى المسدس ؟ 

.فلنا ما لیس یرضیكم ھنا ، فانصرفوا 

.ینزف .....ولنا ما لیس فیكم وطن ینزف شعبا 

).50(وطنا یصلح للنسیان أو للذاكرة 

�Ϟѧѧμ ΘϤϟ�ήϴϤѧѧπ ϟ�ϞѧѧϴΤϳϭ"�Ϣѧѧϛ"�ΔѧѧϟΎΣ·�ϲѧѧϫϭ�ϞѧѧΘΤϤϟϭ�ϭΪѧѧόϟ�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϤΩ�ΎѧѧϨϫ

�ϕΎѧϤϋ�ϲѧϓ�Ώήѧπ Η�ΎѧϬϧ��ϻ·�Ϛϟάѧϛ�ΔϴϣΎϘϣ�ϰѧϠϋ�Εήτϴѧγ�ϲѧΘϟ�ϡΎѧϫϭϷ�ΪѧϴόΘϟ�ΦϳέΎѧΘϟ

Ϗέ�ΩϮϬϴϟυ�ϦϴѧΑ�ϥϭέΎѧϫϭ�ϰѧγϮϣ�ϦϴѧϴΒϨϟ�ΩϮѧΟϭ�Ϣ�ϢϨѧμ ϟ�έϮѧΧ�ΩήѧΠϣ�ϥϭ�ˬ�ϢϬϴϧήѧϬ

�ϲѧϫ�Ϧϴτ ѧδϠϓ�ν έ�ϥ�Ϯѧϫ�ϲϧΎѧΛ�ϢϫϮѧΑ�ϢϫϮѧϟ�ϚѧϟΫ�ϞѧΜϤϓ�ˬ�ϢϬΘѧϬϟ�Ϫѧϧ�ϥϭΪѧϘΘόϳ�ϢϬϠόΟ

�Ϟѧλ Ϸ�ϢѧϬϧ�ϱ�ˬ�ΎѧϬϨϣ�ϢϬϧϭήѧΠϬϳ�ϢϬϧ́ѧΑ�ϢϫήѧϛΫ�ϥ·�ϢϬϨϋ�ϚϟΫ�ϰϔϨϓ�ˬ�ϢϬο έˬ�ϞѧΑΎϘϣ

ϳ�Ϧϣ�ΎѧϬϴϟ·�ϥϭήΟΎѧϬ.�ϰѧϟ·�ϞѧϴΤϳ�Ϫѧϧ�ϱ�ˬ�ΔѧϴΨϳέΎΗ�ΔѧϟΎΣ·�ϰϤѧδϳ�Ύѧϣ�Ύѧπ ϳ�Ϫѧϣϼϛ�ϲѧϓϭ

.أحداث تاریخیة ، وھذه أیضا إحالة مقامیة 
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�ϯ ήѧΧ�ϊ ρΎѧϘϣ�ϲϓϭϊ ѧϤΘΟήΘΘѧδϤϟ�ΐ ѧρΎΨϤϟ�ήϴϤѧοϲѧϓ"�Ϣѧϛ"�ϞѧϴΤϳ�ϱάѧϟ

�ήΘΘѧδϤϟ�ϊ ѧϤΠϟ�ϢϠϜΘϤϟ�ήϴϤο ϭ�ΔϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·�ϲϓ�ϭΪόϟ�ϰϠϋ"�Ύѧϧ"�ΎѧϋϮϧ�ϙΎѧϨϫ�ϥΎѧϜϓ

:لصدام داخل النص قبل الواقع ، في قولھ من ا

.منكم السیف ، ومنا دمنا *

.منكم الفوالذ والنار ، ومنا لحمنا 

.منكم دبابة أخرى ، ومنا حجر 

.منكم قنبلة الغاز ، ومنا المطر 

)51(وعلینا ما علیكم من سماء وھواء 

όϤϟϭ�ϭΪѧόϟ�ϦϴѧΑ�ϡΪѧμ ϟ�ϰϠΠΘϳ�ΎϨϫΤϳ�ϱάѧϟ�ϪѧϴϠϋ�ϱΪѧΘѧϤϬϴϟ·�Ϟѧϴا �ϲϟϮѧΘϟ�ϰѧϠϋ

ϦϳήϴϤѧѧѧπ ϟΎΑ�ˬ�ϥϼѧѧѧμ ΘϤϟ"�Ϣѧѧѧϛ" و"ѧѧѧϧ ا  "�ϰѧѧѧϠϋ�ϩέήѧѧѧλ ·ϭ�ϭΪѧѧѧόϟ�ϕϮѧѧѧϔΗ�ήѧѧѧϬψϴϓ

�ΔϴϧΎѧѧδϧ·�Δϔѧѧλ �ϲѧѧϫ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϳήΤϟΎΑ�ΔѧѧΒϟΎτ ϤϠϟ�ΔѧѧϣϭΎϘϤϟ�Ώήѧѧϗ�ϲѧѧϫ�ϲѧѧΘϟ�ΔϴѧѧθΣϮϟ�ϞѧѧΑΎϘϣ

�ϞѧΑΎϘϣ�ϲѧϓ�ϩήΠΣϭ�ˬ�έΎϨϟ�ϞΑΎϘϣ�ϲϓ�ϪϤΤϟϭ�ϒϴδϟ�ϞΑΎϘϣ�ϪϣΩ�ˬ�ΔѧΒϨΘϟ:للحیوانیة فیقدم 

�ϲϓ�άϫ�Ϟϛϭ�ϥ�ϞΑΎϘϣѧθΑ�Ϧѧϣ�ΏϮϠѧδϤϟ�ϪѧϘΣ�ΩήΘѧδϳ�˯ΎϤѧδϟ�β ѧϔϧ�ΖѧΤΗ�ζ ϴѧόϳ�ϪѧϠΜϣ�ή

.لیظھرھا على أنھا قضیة إنسانیة ،ویتنفس الھواء مثلھ

فحضوره كان شحیحا كثیرا ، ولم یظھر إال في مناسبتین في ضمیر الغائبأما 

.في قولھ "الھاء "س السطر ، تمثل في الضمیر المتصلنف

.جسادنا ولنا قمح تربیة ونسقیھ ندى أ*

:ولنا ما لیس یرضیكم ھنا 

)52(أو حجل .... حجر 

�ϲѧѧϓ�˯ΎѧѧϬϟ�ϞѧѧϴΤΗ�ΚѧѧϴΣ�ˬ�ΔѧѧϴϠΧΩ�Δϴѧѧμ ϧ�ΔѧѧϟΎΣ·�ΔѧѧϟΎΣϹ�ϩάѧѧϫ�ΖѧѧϧΎϛϭ"ΔѧѧϴΑήΗ"

.ونسقیھ" "
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�ΔϟΎΣϹ�ΩϮόΗϭ�˯ΰѧΟ�ς ѧΑέ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ�έήѧϜΘϟ�ϡΪѧϋ�ΕΩΎѧϓ�Ϊϗϭ�ϤϘϟ�ϰϠϋ

�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϠϤΠϟ"�ΔѧѧϴΑήΗ�ѧѧϤϗ�ΎѧѧϨϟϭ" "Ο�ϯ Ϊѧѧϧ�ϪϴϘѧѧδϧϭ�ΎϧΩΎѧѧδ"�ρΎѧѧΒΗέϹ�ϯ Ϊѧѧϣ�ϦϴѧѧΒϴϟ

.الحاصل بین الشعب الفلسطیني بھذه األرض المقدسة 

υϮΗ�ϥ�ϯ ήϧ�ΎϨόϣ�ϰπ ϣ�Ύϣ�Ϧϣϭ�κ Ϩϟ�ϚγΎϤΗ�ϲϓ�ϢϫΎγ�ήΎϤπ ϟ�ϒϴϪϗΎѧδΗϭ

�ϒϨѧμ ϟ�άѧϫ�ϊ ѧϣ�ϲόϴΒρ�άϫϭ�ΔϴϣΎϘϣ�ήΎϤπ ϟ�ϊϣ�ϪΘϟΎΣ·�ΐ ϠϏ�ΖϧΎϛ�ήϋΎθϟ�ϥ�ϢϏέ

ϓ�ϰΘΣ�ϲόϴΒρ�άϫϭ�ˬ�ϚϟΫ�ϰϠϋ�ϝΪΗ�ΔϴΒϟΎϏ�ϥϷ�˯Ύϴѧη�ϰѧϠϋ�ΎѧϤΩ�ϞѧϴΤΗ�ΎѧϬϧ�Ϋ·�ΔϐϠϟ�ϲ

.النص من حیث المعنى انسجام، فھي تساھم في )53(وموجودات خارج النص 

II–1–1–2: قصیدة عائد إلى یافا:

ѧѧυϮΗ�Ϣѧѧϟ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϩάѧѧϫ�ϥ·�ϞѧѧΑ�ΎѧѧϬϠϛ�ήΎϤѧѧπ ϟ�ΎѧѧϬϴϓ�ϒΕήѧѧμ Τϧ�ήΎϤѧѧπ ϟ�ϲѧѧϓ

)�ϲѧϓ�ϢϠϜΘѧϤϟ�ήϴϤο)31حیث كان حضورو المخاطب بنسبة ضئیلةالمتكلم والغائب

�έϮѧπ%33مرة ، بنسبة  Τϟ�Ϧѧϣ�ήѧΒϛϷ�ΔΒѧδϨϟ�Ϫѧϟ�ΖѧϧΎϛ�ΪѧϘϓ�ˬ�ΐ ѧΎϐϟ�ήϴϤѧο �Ύϣ�ˬ

�ΔϘΑΎѧδϟ�ΓΪϴѧμ%65مرة أي بنسبة )59(بتكرار  ϘϟΎΑ�ΖѧϧέϮϗ�Ύѧϣ�Ϋ·�ΓήϴΒϛ�ΔΒδϧ�ϲϫϭ

ΔΒѧδϨΑ�ϦϴΗήѧϣ�ΕέήѧϜΗ�ΪѧϘϓ�ΐو%02إذ لم تتعدى  ѧρΎΨϤϟ�ήΎϤѧο �Ύѧϣ2%ˬ�ϦϴѧΒϳ�άѧϫ

�ΐاستعمالالتنوع في  ѧγΎϨϣ�ϩήѧϳ�Ύѧϣ�ΐ ѧδΣ�ζ ϳϭέΩ�ΩϮϤΤϣ�ήϋΎθϟ�ΪϨϋ�ήΎϤπ ϟ�ϩάϫ

�ϰѧϠϋ�˯Ϯѧγ�ΏϮѧϠτ Ϥϟ�ϚѧγΎϤΘϟ�κ ϨѧϠϟ�ϲѧτ όϳ�ΎѧϤϣ�ϪѧΟέΎΧ�ϭ�κ Ϩϟ�ϞΧΩ�ΕϻΎΣ·�Ϧϣ

.المستوى الخطي أو العمودي 

�ΪѧѧϗϭϞϤόΘѧѧγ�ϊ ѧѧϤΠϠϟ�ϢϠϜΘѧѧϤϟ�ήϴϤѧѧο �κ Ϩѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ήϋΎѧѧθϟ"�ϦѧѧΤϧ"�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧϓ

�ϪѧϴϠϋ�ϝΪϳ�ϱάϟ�Ϟμ ΘϤϟ�ήϴϤπ ϟϭ"Ύѧϧ"�ϥΎѧϛϭ�ϞѧϴΤϳ�ϪѧϠϤΟϭ�κ Ϩѧϟ�ϑ ήѧρ�ϞѧΟ�ϲѧϓ

�ϡϼѧδϟϭ�ϦѧϣϷϭ�˯Ύѧτ ϐϟ�Ϧѧϋ�ΚѧΣΎΒϟ�ΩέΎѧτ Ϥϟ�ΐ όθϟ�άϫ�ϦϴϴϨτ δϠϔϟϭ�ϦϴΌΟϼϟ�ϰϠϋ

�ϲѧϫϭ�ΔϛήΘѧθϤϟ�Δϴѧπ Ϙϟ�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϋΎϤΠϟ�Ρϭήѧϟ�ϖϴϘΤΘΑ�ϲΣϮϳ�ϦΤϧ�ήϴϤπ ϟ�άϫϭ

:قضیة العودة إلى الدیار فیقول 

ونحن بعیدون عنھ ، *

.ا حقائب منسیة في مطار ویاف

.89ینظر ، محمد صبیحي ، مدخل إلى علم النص ، ص ـ  53
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.ونحن بعیدون عنھ 

.لنا صور في جیوب النساء 

وفي صفحات الجرائد ، 

.نعلن قصتنا كل یوم

)54(.لنكسب خصلة ریح وقبلة نار 

�ϰѧϠϋ�ΔѧϟϻΪϠϟ�ΔѧϴΟέΎΧ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϓ" نحن " ظھر ضمیر المتكلم للجماعة 

ϭ�Ϧϴτ ѧѧδϠϓ�Ϫѧѧϴϟ·�ϥϮѧѧϨΤϳ�ϱάѧѧϟ�ϢϬϨѧѧρϭ�Ϧѧѧϋ�ϥϭΪѧѧϴόΒϟ�ϦϴϴϨϴτ ѧѧδϠϔϟ�ϦϴѧѧΌΟϼϟ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧΜϤΘϤϟ

�ˬ�ϪѧϠϫϷ�ϖѧΤϟ�ΩϮѧόϳ�ϥ�ήѧψΘϨΗ�ΔϴѧδϨϣ�ΖΤΒѧλ �Δϴѧπ Ϙϟ�ϩάѧϫ�ϥ�ϯ ήѧϳ�ϲΘϟϭ�ΎϓΎϳ�ΔϨϳΪϣ

�Ϟѧѧμ ΘϤϟ�ήϴϤѧѧο �ήѧѧϬυϭ"�Ύѧѧϧ"�ϲѧѧϓ�ϦѧѧΤϧ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϴΤϳ�ϱάѧѧϟ"�ΏϮѧѧϴΟ�ϲѧѧϓ�έϮѧѧλ �ΎѧѧϨϟ

ˬ��ϱάѧϟ�ϢϫΪѧϠΑ�ϰѧϟ·�ϢϬϨѧϴϨΣ�ΎѧϬϴϓ�ήѧϬυϭ�ϦϴѧΌΟϼϟ�Ϧѧϋ�ΎѧϤΩ�ΔϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·�ϲϫϭ"النساء

.ات عبر الصحف میمن المخبصوره ویتابعون أخباره ،یحتفظون 

�ϦϴѧѧϠόϔϟ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�Ύѧѧπ ϳ�ήѧѧϬυϭ"�ϦѧѧϠόϧ"�ΐ ѧѧδϜϧ"�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϤΩ�ϞѧѧϴΤϳ�ϱάѧѧϟ

�ˬ�ΔѧѧϴϣΎϘϣ�ΔѧѧϟΎΣ·�Ϛϟάѧѧϛ�ϲѧѧϫϭ�ϦϴѧѧΌΟϼϟ�ϦϴϴϨτ ѧѧδϠϔϟ"�ϡϮѧѧϳ�Ϟѧѧϛ�ΎϨΘѧѧμ ϗ�ϦѧѧϠόϧ" أي أن

�ϢϬΘϳήѧΣ�ϞΟ�Ϧϣ�ϢϬϟΎπ ϧ�ϥϮϠλ Ϯϳ�ϦϴΌΟϼϟ"έΎѧϧ�ΔѧϠΒϗϭ�ѧϳέ�ΔϠѧμ Χ�ΐ ѧδϜϨϟ"�ϦѧϜϟ

ϢϬϟάѧΨϳ�ϢϬϟϮѧΣ�Ϧѧϣ�ϢϟΎόϟ�ΞϴΠѧπ ϟϭ�ϞѧϴϠϬΘϟϭ�ϖϴϔѧμ Θϟ�ϯ Ϯѧγ�Ώήѧϐϟ�Ϧѧϣ�ϥϮϟΎѧϨϳ�ϻϭ

.وھن العرب سوى مساعدات ال تلبي مستوى رغباتھم بل یحسون من خاللھا بالقھر

:نحن في قولھ "وكذلك یظھر الضمیر 

:ونحن بعیدون عنھ *

....نھیب بھ أن یسیر إلى حتفھ 

.نحن نكتب عنھ بالغا فصیحا 

.وشعرا حدیثا 

.لنطرح أحزاننا في مقاھي الرصیف ....ونمضي

(ونحتج ، لیس لنا في المدینة دار  .55(

.78، ص 2ـ دیوان محمود درویش ، م 54
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�ήϴϤѧѧπ ϟ�ϞѧϴΤϳϭ"�ϦѧѧΤϧ"�ϦϴϴϨϴτ ѧѧδϠϔϟ�ϰѧѧϟ·�ΎѧϤΩ�ϦϴΘΒѧѧγΎϨϤϟ�ϲѧѧϓϦϴѧѧΌΟϼϟ�ϲѧѧϓ

�ϝΎѧόϓϷ�ϲѧϓ�ήϴϤѧπ ϟ�ϥ�ΎѧϤϛ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϫϭ�ˬ�ϢѧϫΩϼΑ�Ϧѧϣ�ϦϳήΠϬϤϟ�ΕΎϤϴΨϤϟ"

�ϲϨϴτ، یحیل"نھیب ، مكتب ، نمضي ، نحتج  ѧδϠϔϟ�ΐ όθϟ�ϲϫϭ�Δϴμ Ψθϟ�β ϔϧ�ϰϟ·

�ΔѧϛήόϤϟ�Ϟϴѧλ ΎϔΗ�ήϛάΗ�Δϴμ Ψθϟ�ϩάϫ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϝϮϘϳ�ϥ�ϝϭΎΤϳϭ�ˬΔϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·�ϲϫϭ

�ˬέΎѧΒΧϷ�ϥϮѧΒϗήΘϳ�Ϣѧϫϭ�ϢϬϨѧϋ�ΓΪѧϴόΑ�ΎѧϫΎΣέ�έϭΪѧΗ�ΖѧϧΎϛ�ΚѧϴΣ�ˬ�˯ΪѧϋϷϭ�ΪϴϬθϟ�ϦϴΑ

ήϛάѧѧΗ�ϯ Ϯѧѧγ�ϢϫΪѧѧϴΑ�β ϴѧѧϟϭξ ѧѧόΑبال�˯ϮѧѧΠϠϟ�ϥΰѧѧΣ�ήϛάѧѧΗϭ�ˬ�έΎόѧѧηϷ�ΔѧѧΑΎΘϛϭ�ΕϻϮѧѧτ

ϟϭ�ϲѧѧϓ�ϦϳΪѧѧϋΎϘϟ�ϦϴѧѧϔϠΨϤϟ�Ϣѧѧϫ�ϢϬϨѧѧϴΑϭ�ΪϴϬѧѧθϟ�ϦϴѧѧΑ�ϕέΎѧѧϔϟ�ϦϴѧѧΒϴϟ�ˬ�ΕΎѧѧϤϴΨϤϟ�ϲѧѧϓ�ϦϜѧѧδ

.المخیمات یحملون األحزان وال یفعلون شئ غیر التحسر 

:تكرر في القصیدة مرتین فقط في قولھ ضمیر المخاطبأما 

.أبانا الذي في السموات :ال تقولوا *

).56(قولوا ، أخانا الذي أخذ األرض منا وعاد 

�ΩΎѧϳ·�ϲѧϠϋ�ϮѧΑ�ΪϴϬѧθϟ�˯ΎѧϨΑ�ϰѧϟ·�ΔѧϟΎΣ·�Ϫѧϴϓϭ�ήΘΘѧδϤϟ�ϢΘѧϧ�ήϴϤѧπ ϟ�ήѧϬψϳ�ΎϨϫϭ

�ϝϮѧϘϳ�Ϯѧϫϭ�ˬϰѧϨόϤϟ�ϯوانسجامھوھي إحالة مقامیة تزید من تماسك النص  ϮΘδϣ�ϰϠϋ

�ΪѧѧϠΧ�ϪѧѧϧϷ�ΎѧѧόϴϤΟ�ϢϬϨѧѧϣ�ήѧѧΜϛ�ζ ϴόϴѧѧγϭ�ϲѧѧΣ�Ϯѧѧϫ�ϞѧѧΑ�ΎѧѧΘϴϣ�β ϴѧѧϟ�ϢϫΎѧѧΑ�ϥ ѧ́ѧΑ�˯ΎѧѧϨΑϸϟϪϤѧѧγ

θϟ�ζاسموسیكبر األبناء ویروحوا لكن  ϴόϴѧγ�ϪѧϧϷ�ΎϧΎΧ�ϮϟϮϗ�ϢϬϟ�ϝΎϗ�Ϛϟάϟ�ˬ�ϕΎΑ�ΪϴϬ

�Ϣѧѧϟϭ�ˬ�ϝϼΘѧѧΣϺϟ�ϪѧѧΘϣϭΎϘϣ�˯ΎѧѧϨΛ�ΎѧѧϬΑ�ϡΎѧѧϗ�ϲѧѧΘϟ�ϪѧѧΘϟϮτ Α�Ϫѧѧϟ�ΪϬѧѧθΗ�ΪϴϬѧѧη�ϮѧѧϬϓ�ˬ�ϢϬϨѧѧϣ�ήѧѧΜϛ

.أیادي الغدر والعمالة اغتالتھیطأطئ رأسھ بل عاش ومات صامدا إلى أن 

�ϲѧѧϓ�Γήѧѧο ΎΣ�ΎѧѧϬϧ�ϩΪѧѧΠϨϓ�ˬ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧϓ�ΐ ѧѧΎϐϟ�ήΎϤѧѧπ ϟ�ΎϧΪѧѧλ έ�ΪѧѧϨϋϭ)59(

�ϦϴѧΑ�ΔϓΎѧδϤϟ�ϥϭ�Δѧλ ΎΧ�ˬ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϚѧγΎϤΗ�ϲѧϓ�Ύѧϣ�ΪѧΣ�ϰѧϟ·�ΖϤϬѧγ�ϚϟάѧΑ�ϲϫϭ�ˬΓήϣ

�Ϧѧѧϣ�Ωί �Ύѧѧϣ�άѧѧϫ�ˬ�ΓήѧѧηΎΒϣϭ�Γήϴѧѧμ ϗ�ΔϓΎѧѧδϣ�ϥΎѧѧϴΣϷ�ΐ ѧѧϠϏ�ϲѧѧϓ�Ϫѧѧϴϟ·�ϝΎѧѧΤϤϟϭ�ϞѧѧϴΤϤϟ

�ήϴϤѧѧѧπ ϟ�ϲѧѧѧϓ�ΐ ѧѧѧΎϐϟ�ήΎϤѧѧѧο �ΖѧѧѧϠΜϤΗϭ�ˬ�ΎϬϣΎѧѧѧδϗ�ϚѧѧѧγΎϤΗϭ�ΓΪϴѧѧѧμ Ϙϟ�˯ΰѧѧѧΟ�ρΎѧѧѧΒΗέ·

(ھي "و "ھو "المنفصل  (منھا ما تدل علیھ األفعال مثل و)الھاء ، ھا ، ھم "

.82ـ نفس المصدر ، ص 56
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�ΩΎѧѧϋ�ˬ�ϢϠόΘѧѧϳ�ˬ�ϦϜѧѧδϳ�ˬ�ϦϜѧѧγ( ....�Ϧѧѧϣϭ�ˬ�ήѧѧΧϷ�Ϧѧѧϋ�ήϴϤѧѧο �Ϟѧѧϛ�ΔѧѧϟΎΣ·�ϒѧѧϠΘΨΗϭ�ˬ

:النماذج الدالة على ذلك قول الشاعر 

.ھو اآلن یرحل عنا *

ویسكن یافا 

.حجرا ...ویعرفھا حجرا

.وال شئ یشبھھ 

.واألغاني 

.....تقلده 

.تقلد موعده األخضر 

ھو اآلن یعلن صورتھ 

والصنوبر ینمو على مشنقھ 

ھو اآلن یعلن قصتھ 

.والحرائق تنمو على زنبقھ 

.ھو اآلن یرحل عنا 

)57(لیسكن یافا 

:إن المقطع السابق ، والمكون من ثالثة عشر سطرا ، إنطوت على ثالثة 

ϲѧϓ�ϞѧϤΠϟ�ϞѧόΟ�Ύѧϣ�άѧϫ�ˬ�Ϧϴѧόϣ�Ί ѧη�ϭ�ϰѧϨόϣ�ϰѧϠϋ�ϞϴΤΗ�ΎϬϠϛ�ˬ�ήΎϤο�ϩάѧϫ

�ήϋΎѧθϟ�ΘѧΘϓ·�Ϊѧϗϭ�ΎѧτΑήΘϣ�Ύϴѧμ ϧ�ΎΠϴѧδϧ�ϚϟάѧΑ�ϥϮѧϜΘϟ�ΔϜѧγΎϤΘϣ�ήѧθϋ�ΔΛϼΜϟ�ήτ γϷ

�ϪѧϟϮϗ�ϲϓ"�ΎѧϨϋ�ϞѧΣήϳ�ϥϵ�Ϯѧϫ"�ΎѧϨϫϭ"ھو "ھذا المقطع والقصیدة بضمیر الغائب 

�ΩΎѧϳ·�ϲϠϋ�ϮΑ"�ˬ�ϩΩΎϬѧθΘγ·�ΪѧόΑ�Ζѧϔϟ�ΓΪϴѧμ"اإلحالة مقامیة للداللة على الشھید  ϘϟΎϓ

.وھو اآلن یرحل عنا قیبین أنھ قد إستشھد 

ھو یحیل على الكالم السابق ، بأن الذي قصده "یمكن "أما الضمیر في الفعل 

األولى ھو من یسكن یافا ، وبالتالي ھذه إحالة نصیة قبلیة ، تربط الجمل "ھو " من 

.78-77ـ المصدر نفسھ ، ص ص 57
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�ϪѧѧΣϭέ�ϥ�Ϊѧѧμ Ϙϳ�ϮѧѧϬϓ�ήѧѧΧ�ΎΌϴѧѧη�ϩΪѧѧϳήϳ�ϱάѧѧϟ�ϰѧѧϨόϤϟ�ϥΎѧѧϛ�ϥ·ϭ�ϰѧѧΘΣ�ˬ�ξ όΒѧѧΑ�ΎϬѧѧπ όΑ

.ھناك واستقرتن ذھبت إلى فلسطی

�ς"یعرفھا "ثم قال  ѧΑέ�ΎѧϤϣ�ΎϓΎϳ�ϰϠϋ�ϞϴΤϳ�ϪϧϷ�ΔϴϠΒϗ�Δϴμ ϧ�ΔϟΎΣϹ�ΖϧΎϛ�ΎϨϫ

�Ϧϴτ ѧδϠϓ�ϑ ήѧόϳ�ΪϴϬѧθϟ�ϚѧϟΫ�ϥ ѧ́Α�Ϊѧμ Ϙϳϭ�ˬ�ΎѧϬϟ�ΔѧϘΣϼϟ�ΔѧϠϤΠϟΎΑ�ΔϘΑΎѧδϟ�ΔѧϠϤΠϟ�Ϛϟάϛ

ήΒѧѧη�ϝΎѧѧϗ�ϢѧѧΛ�ˬ�ϙΎѧѧϨϫ�Ϫѧѧϓήόϳ�Ί ѧѧη�Ϟѧѧϛ�ˬ�ΩΪѧѧΠϣ�ˬ�ΔѧѧδϴϨϛ�ˬ�ΪΠѧѧδϣ�ˬ�ΎѧѧΘϴΑ�ΎѧѧΘϴΑ�ˬ�ήΒѧѧη

�ΎϨϫ�ϥϷ�ΔѧϴϠΒϗ�Δϴѧμ"یشبھھ " ϧ�ΔѧϟΎΣ·�Ϛϟάϛ"�˯ΎѧϬϟ"�ΔѧϠϤΠϟ�ϲѧϓ�ήѧΠΤϟ�ϰѧϠϋ�ΩϮѧόΗ�ˬ

.السابقة، فیتحدث عن فلسطین وبأن ال شئ یستھھا ، فھي ممیزة عن بقیة العالم 

:وقال كذلك 

"�ϲϧΎѧѧϏϷϭ....�ϩΪѧѧϠϘΗ"�ΎѧѧϨϫ"�˯ΎѧѧϬϟ"�ϰѧѧϟ·�Ϟѧѧμ Η�ΔѧѧϴϠΒϗ�Δϴѧѧμ ϧ�ΔѧѧϟΎΣ·"�Ϯѧѧϫ"

�ΎϫΪѧѧόΒΗ�ϱ�ϝϭϷ�ήτ ѧѧδϟ�ϲѧѧϓ�ΓΩϮѧѧΟϮϤϟ�ϱάѧѧϟ�ϚѧѧγΎϤΘϟ�άѧѧϫ�φΣϼϨѧѧϓ�ˬ�ήτ ѧѧγ�ΔѧѧδϤΧ

�ˬ�ϖѧϠόΘϳ�ϥΫ·�ήϴϤѧπ ϟΎϓ�ˬΔѧϴϠΧΩ�ΕϻΎѧΣ·�ϰѧϟ·�ήϴѧθΗ�ϲѧΘϟ�Δѧλ ΎΧ�ήΎϤѧπ ϟ�ϩάϫ�Ϫο ήϔΗ

�ϦϴѧόΗ�ΔϨϳήϗ�ϊ ΟήϤϟ�άϫ�ΔϟϻΩ�ΪϳΪΤΗϭ�ϪϘΒδϳ�Ϧϴόϣ�ϊΟήϤΑ�ˬ�ΔϴϟϻΪϟ�ΔϳϮΤϨϟ�Γέϭήπ Ϡϟ

).58(على إزالة اإلبھام الذي یتلبس بالضمیر عند اإلستعمال 

الموجودة في السطر األول "ھو "یحیل على "موعده " في  وكذلك الضمیر

�ΕΪϋΎѧγ�ˬΔѧϴϠΒϗ�Δϴѧμ"أبو علي إیاد "الذي یحیل بدوره عن الشھید  ϧ�ΔϟΎΣ·�ϚϟάΑ�ϲϫϭ

�˯ΎѧϬϟ�ϩάѧϫ�έήѧϜΗ�ϊ ѧϣ�ήτ γ�ΔΘγ�Ϫϴϟ·�ϝΎΤϤϟϭ�ϞϴΤϤϟ�ϦϴΑ�ϥ·�ΎϴτΧ�κ Ϩϟ�ϚγΎϤΗ�ϰϠϋ

�ΐ ϫάѧѧΗϭ�ΔϜѧѧγΎϤΘϣ�ΎѧѧϬϠϛ�ΎѧѧϬϠόΠΗ�ΎѧѧϬϧΈϓ�ΔϘΑΎѧѧδϟ�ήτ ѧѧγϷ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧϨϋ�ΎϨΛΪѧѧΤΗ�ϱάѧѧϟ�ν ϮѧѧϤϐϟ

  . سابقا

�ήϴϤѧѧπ ϟ�ήϛάѧѧϴϟ�ΩϮѧѧόϳ�ϢѧѧΛ"�Ϯѧѧϫ"�ˬξ όΒѧѧϟ�ΎϬѧѧπ όΑ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϟΎΣϹ�ΪѧѧόΘΒΗ�ϻ�ϰѧѧΘΣ

�Ϧѧϋ�ΎϤϫΪѧόΑ�ϥϷ�ˬ�ΓήѧηΎΒϣϭ�Γήϴѧμ ϗ�ΔϓΎѧδϣ�Ϫѧϴϟ·�ϝΎѧΤϤϟϭ�ϞѧϴΤϤϟ�ϦϴѧΑ�ΔϓΎѧδϤϟ�ϰϘΒΗϭ

ھو "بعض في بعض األحیان قد یحدث نوعا من الغموض أو خلطا في الفھم ، فیقول 

  في " الھاء"تحیل عن الشھید وھي إحالة مقامیة أما "ھو "ف "ھ اآلن یعلن صورت

.197م ، ص 1991جامعیة الجزائر ، ـ ینظر ، إبراھیم رماني الغموض في الشعر العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات ال58
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�Ϧѧϋ�ϞѧϴΤΗ"�Ϯѧϫ"�ϦϴѧΑ�ϖѧϴΛϮϟ�ϚѧγΎϤΘϟ�ϚѧϟΫ�ϖѧϠΨΘϟ�ˬ�ήτ"صورتھ " ѧδϟ�β ѧϔϧ�ϲѧϓ

.الجمل والمعاني في نفس الوقت 

�Ϛϟάѧϛ�ϲѧϫϭ�ήΑϮϨѧμ"ینمو "أما  ϟ�ϰϠϋ�ϞϴΤϳ�ΎϬϴϓ�ήϴϤπ ϟΎϓ�ϊ γΎΘϟ�ήτ δϟ�ϲϓ

Ϙϳϭ�ˬ�ΔѧѧϴϠΒϗ�Δϴѧѧμ ϧ�ΔѧѧϟΎΣ·�Δϔѧѧμ Α�ϪѧѧΗϮϣ�ϭ�ΎѧѧϬϴϓ�ϖѧѧϠόϳ�ϲѧѧΘϟ�ΔϘΘѧѧθϤϟ�ϰѧѧΘΣ�ϥ�ϚϟάѧѧΑ�Ϊѧѧμ

.عامة، موت أسطوري مخلد 

ήϴϤѧπ" نحن " ن یلتقي الضمیر وفي مقاطع أخرى أی ϟϭ�Ϫϴϟ·�ϝΪΠϳ�Ύϣ�ϭ"�Ϯѧϫ

"�β ΤΘѧѧϓ�ΪϴϬѧѧθϟϭ�Ϧϴτ ѧѧδϠϔϟϭ�ήϋΎѧѧθϟ�ϦѧѧΤϧ�ϦϴѧѧΑ�˯ΎѧѧϘΘϟϹ�ϚѧѧϟΫ�β ѧѧΤΗ�ˬ�Ϫѧѧϴϟ·�ϞѧѧϴΤϳ�Ύѧѧϣϭ

:والحزن فمثال في قولھ بذلك التشكي 

حن بعیدون عنھ ،ون*

نعانق قاتلھ في الجنازة ، 

.ھ القطن حتى نلمع نسرق من جراح

).59(أوسمة الصبر واإلنتظار 

�Ύѧϣ�ˬ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϫϭ�ϦϴѧΌΟϼϟ�ϰϟ·�ϞϴΤϳ"�˯ΎѧϬϟ"�ϲѧϓ" نحن " فالضمیر 

�ΔѧδϤΧ�Ώ�ϪѧϨϋ�ΪѧόΒϳ�ϱάѧϟ�ϪѧϔΘΣ�ϰѧϟ·�ήϴѧδϳ�ϱάѧϟ�ϰѧϟ·�ΔѧϴϠΒϗ�Δϴѧμ"عنھ " ϧ�ΔѧϟΎΣ·�ϲϬϓ

"الھاء"لضمیر في نعانقھ دائما یعود على الالجئین في إحالة مقامیة ، أما أسطر، أما ا

�ΕϻΎѧΣϹ�ϲѧϓ�ωϮѧϨΘϟ�άϫ�ˬ�ϪϨϋ�ϥϭΪϴόΑ�Ϣϫ�ϦϳάϠϟ�ΔϴϠΒϗ�Δϴμ"قاتلھ " في  ϧ�ΔϟΎΣ·�ϞϴΤΗ

�ˬϪϗΎѧδΗ·�ϲѧϓ�ΪѧϳΰΗ�Δϴѧμ ϧ�ΔϟΎΣ·ϭ�ΔϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·�ϦϴΑ�ΡϭήΘϳ�ϮϬϓ�ϚγΎϤΘϣ�κ Ϩϟ�ϞόΠϳ�Ύϣ

Α�ϢϬϧ́ѧΑ�ϊ τ ϘϤϟ�άϫ�Ϧϣ�Ϊμ Ϙϳ�Ϯϫϭ�ϚϟάѧΑ�Ϊѧμ Ϙϳ�ˬϪѧϠΗΎϗ�ϥϮϘϧΎѧόϳ�ˬ�ϪѧϨϋ�ΪѧόΒϟϭ�ϪѧΗϮϣ�Ϊѧό

�ϊ ѧϣ�ΩϭΪѧΤϟ�ϲѧϓ�ϪѧθϴΟ�ϪϴϠϋ�ξ Βϗ�ϥ�ΪόΑ�ϪϠΘϘΑ�ήϣϷ�ϰτ ϋ�ϱάϟ�ϦϴδΤϟ�ϥΩέϷ�ϚϠϣ

�ϰѧϠϋ�ϮѧδϋΎϘΗ�ϱάѧϟ�ΔϴϨϴτ ѧδϠϔϟ�ήϳήΤΘϟ�ΔϤψϨϣ�˯ΎϤϋί �Ύπ ϳ�ΓήηΎΒϣ�Ϊμ Ϙϳϭ�Ϧϴτ δϠϓ

ϳϭ�ϪѧѧΗί ΎϨΟ�ϲѧѧϓ�ϥϭήѧѧο ΎΣ�ϡϮѧѧϴϟ�Ϣѧѧϫϭ�ˬϪѧѧϴϠϋ�ξ ΒѧѧϘϟ�ΪѧѧόΑ�ϮϠΧΪѧѧΘϳ�Ϣѧѧϟϭ�ϪΗήѧѧμ ϧ�ϥϭΰѧѧό

�ϩάѧѧϫ�Ϟѧѧυ�ϲѧѧϓ�έΎѧѧψΘϧϹϭ�ϪѧѧΗϻϮτ ΒΑ�ϲѧѧγ΄Θϟ�ϯ Ϯѧѧγ�Ί ѧѧη�Ϟѧѧόϓ�ϥϮϴότΘѧѧδϳ�ϻ�Ϣѧѧϫϭ�ˬϩ˯ΎѧѧϨΑ

.الخیانة األخویة 

.80–79ـ دیوان محمود درویش ، ص ص 59
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:حضورا في قولھ "ھي "وقد كان لضمیر الغائب ، 

.وما كان الجئ *

.ھي األرض الجئة في جراحھ 

.وعاد بھا 

ϩάѧϫϭ�ΔѧϠΘΤϤϟ�ν"ھي "والضمیر  έϷ�Ϧϴτ ѧδϠϓ�ϰѧϠϋ�ΔϟΎΣ·�Ϫϴϓ�ϲѧϫ�ΔѧϟΎΣϹ

�Ύѧϣ�κ Ϩѧϟ�ΝέΎѧΧ�Ί ѧη�ϰѧϟ·�ήϴѧθΗ�ΎѧϬϧϷ�ΔϴϣΎϘϣ"�Ύѧϫ"�ϰѧϟ·�ϞѧϴΤΗ�ϲѧϬϓ�ΎѧϬΑ�ΩΎѧϋϭ�ϲѧϓ

"ϲѧѧϫ"ϼϛϭ�ΔѧѧϴϠΒϗ�Δϴѧѧμ ϧ�ΔѧѧϟΎΣ·�ϲѧѧϫϭ�ϖΑΎѧѧδϟ�ήτ ѧѧδϟ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧΘϟ�ϡΎѧѧΤΘϟ·�Ϧѧѧϣ�ϥΪѧѧϳΰϳ�ΎѧѧϤϫ

ΓΪϴѧμˬ�النص سواء Ϙϟ�ϩάѧϬϟ�Δϴѧμ Ϩϟ�ϖѧϴϘΤΗ�ϲѧϓ�Ϊϳΰϳ�ΎϤϣ�ϲϘϓϷ�ϭ�ϱΩϮϤόϟ�ϪΒϧΎΟ�Ϧϣ

Ύθϟ�ο Ϯϳ�ϊ τ ϘϤϟ�άϫ�ϲϓϭ�ϦѧϜϟ�ΔѧΌΟϼϟ�ϲѧϫ�ν έϷ�ϞѧΑ�Ί ѧΟϻ�β ϴѧϟ�ΪϴϬθϟ�ϥ΄Α�ήϋ

�ϡϭΎѧϗ�ϞѧΑ�˯ϮѧΠϠϟ�ΓΎѧϴΤΑ�ϲѧο έ�Ύϣ�ϪϧϷ�ϪΣήΟϭ�ϪϣΩ�ϲϓϞѧο Ύϧϭϭ�ήϴϤѧπ ϟ�ήѧϬυ�Ϊѧϗ"

في قولھ "ھا "الضمیر المتصل  في" ھي

  . صباحا .... صباحا *

.لتكتشف األرض عنوانھا 

).60(وتكتشف األرض فینا 

�ΎѧϬϧ"�ϲѧϫ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�Ϧϴτعنو" في "  ھا "فالضمیر المتصل  ѧδϠϓ�ϰѧϠϋ�ϞѧϴΤϳ

�ϝϮѧϘϳ�ϥ�ήϋΎѧθϟ�Ϊϳήϳ�ΎϨϫϭ�ˬϪϴϟ·�ϞϴΤΗ�ϪϨϋ�ΝέΎΧ�Ί ηϭ�κ Ϩϟ�ϦϴΑ�ςΑήΗ�ΔϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·

�ϲѧѧѧϘϴϘΤϟ�ΎϬϤѧѧѧγ·�ΎѧѧѧϬϟ�ϊ ѧѧѧΟήϳϭ�ΎϬΑΎΤѧѧѧλ �ϰѧѧѧϟ·�ν έϷ�ϊ ѧѧѧΟήϳ�ϱάѧѧѧϟ�Ϯѧѧѧϫ�ϝΎѧѧѧπ Ϩϟ�ϥ ѧ́ѧѧΑ

�ϩάѧϫ�Ϫѧϴϓ�ΖѧηΎϋ�ϞѧϳϮρ�ϥΎϣήΣ�ΪόΑ�ΎϬϴϟ·�ϦϴΌΟϼϟ�ΩϮόϳϭ"وعنوانھا فلسطین العربیة 

.رض بداخلھم فقط األ

:وقد أشار الشاعر في النص للعدو الصھیوني في مناسبتین فقط إذ یقول

.ریاحا ...ریاحا 

.لتنتشر أسماؤھم 
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.جراحا ...جراحا 

).61(لتنفجر اآلن أجسادھم 

�Ϣϫ̈́" في " ھم "والضمیر المتصل  ΎϤѧγ"و"�ϢϫΩΎѧδΟ"�ϭΪѧόϟ�ϰѧϟ·�ϞѧϴΤϳ

�ήϋΎѧθϟ�έϮѧλ:م ، وبالتالي فاإلحالتین ھما الصھیوني وكل من ساندھ �Ϊϗϭ�ˬ�ϥΎΘϴϣΎϘϣ

�ˬϭΪѧѧόϟ�ϕΎѧѧϫέ·�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�˯ΎϣΪѧѧϟ�ϝάѧѧΑϭ�ϝΎѧѧπ Ϩϟϭ�ΔѧѧϣϭΎϘϤϟ�Γέϭήѧѧο �ϊ ѧѧτϘϤϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ

.للوصول إلى المبتغى 

�ϒѧϴϛϭ�ΕϻΎѧΣϹ�ϲѧϓ�ωϮѧϧ�ήΎϤѧπ ϟ�ωϮѧϨΗ�ϥ�ϒѧϴϛ�φѧΣϼϧ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϩάѧϫ�ϲϓϭ

ѧѧϤϣ�ΪѧѧΣϮϟ�ήϴϐѧѧμ ϟ�ϊ ѧѧτϘϤϟ�ϲѧѧϓ�ϰѧѧΘΣ�ωϮѧѧϨΘϟ�άѧѧϫ�ϥΎѧѧϛ�ϱϮѧѧΤϨϟ�ΎѧѧϬτΑήΗ�ϲѧѧϓ�ϢϫΎѧѧγ�Ύ

.وتماسك النص 

.84ـ المصدر نفسھ ، ص 61
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II–1–1–3: بطاقة ھویة "الضمائر في قصیدة: "

"�ϦϴѧΑ�ΖѧϋϮϨΗ�Γήѧϣ)54(لقد كان مجموع تكرارات الضمائر في ھذه القصیدة 

Ύѧѧϧ"و"�Ζѧѧϧ"و"�ϢΘѧѧϧ" و"�Ϯѧѧϫ" و"�ϲѧѧϫ"�Ϧѧѧϋ�ϭ�ϲѧѧϘϴϘΣ�έϮѧѧπ Σ�ϦϴѧѧΑ�ΖѧѧϋϮϨΗ

�ΔΒѧδϨΑ�ϱ�Γήϣ)32(ار وقد كان نصیب ضمائر المتكلم منھا طریق اإلتصال أو اإلستت

59%�ΩΪѧϋ�ϥΎѧϛ�ΪѧϘϓ�ˬ�ΐ ѧρΎΨϤϟ�ήΎϤο �ΎϣѧϬΗέήϜΗ13( ا (�ΔΒѧδϨΑ�ϱ�Γήѧϣ24%

�ΕέήѧϜΗ�ΪϘϓ�ΐ Ύϐϟ�ήΎϤο �Ύϣ)09(�ΔΒѧδϨΑ�Εήѧϣ07%�ϞѧϤόϟ�άѧϫ�Ϧѧϣ�φѧΣϼϤϟϭ

ΤΗ�ϞϴΒѧγ�ϲѧϓ�Ύѧϧϵ�ϥΎѧϴϐρ�ϲΣϮϳ�ΎϤϣ�ϢϠϜΘϤϟ�ήΎϤο �ϥΎϴϐρ�Ϯϫ�ϲΎμ ΣϹ�Εάѧϟ�ϖѧϴϘ

.سواء الفردیة أو الجماعیة وتأكیدھا 

ھ ، في ل إلى الشاعر نفسھ ، كتحدید لھویتفي القصیدة یحی"أنا "وإن الضمیر 

:جئ فیقول لمن ینكرونھا علیھ بموجب أنھ التحدي واضح

أنا عربي *

ورقم بطاقتي خمسون ألف 

).62(ب سیأتي بعد الصیف فھل تغض...وأطفالي ثمانیة وتاسعھم 

�Ύѧѧϧ"�ϥ�ϝϭΎѧѧΤϴϓ�ΔѧѧϴϣΎϘϣ�ΔѧѧϟΎΣ·�ϲѧѧϫϭ�ϲϨϴτ"ف  ѧѧδϠϔϟ�Ί ѧѧΟϼϟ�ϰѧѧϟ·�ϞѧѧϴΤΗ�ΎѧѧϨϫ

.یقول أن ھویتي عربیة یا من تریدون أن تنكروھا علیا ألنني الجئ 

�ϖΑΎѧδϟ�ήτ"أنا العربي "تحیل على "  بطاقتي " في "  ي "و  ѧδϟ�ϲѧϓ�ϲΘϟ

.وھي إحالة نصیة قبلیة 

�κتح" �ϲѧѧϓ"�ϲϟΎѧѧϔρ"ي "و Ψѧѧθϟ�β ѧѧϔϧ�ϰѧѧϟ·�Ϟѧѧϴ"�ϲѧѧΑήϋ�Ύѧѧϧ"�Ϛϟάѧѧϛ�ϲѧѧϫϭ

.إحالة نصیة قبلیة 

�ΔѧϴϧΎϤΜϟ�ϩ˯ΎѧϨΑ�ϥ ѧ́Α�ϚѧϟΫ�ϰϠϋ�Ϊϳΰϳϭ�ΎϬϴϠϋ�ΪϛΆϳϭ�ϪΘϳϮϫ�ΖΒΜϳ�ϥ�ΎϤΩ�ϝϭΎΤϳϭ

ΨϤϟ�ϲϓ�ϲ Ήϴγ�ϊ γΎΘϟϭ�ϥϮϴϨτ δϠϓϭ�Ώήϋ�Ϣϫ�Ϛϟάϛ�ϚѧϟΫ�ϥΎϛ�Ϋ·ϭ�ˬ�ϒϴμ ϟ�ΪόΑ�ΕΎϤϴ

  . فلتغضب  ،ضبكیغ

.67ـ محمود درویش ، رحلة في دروب الشعر ، ص 62
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:تصل الذي یشیر إلیھ في قولھ والضمیر الم"أنا "ویظھر ضمیر 

.أنا ال أكره الناس *

.وال أسطو على أحد 

إذا ما جعلت ....ولكني 

.أكل لحم مغتصبي 

  . من جوعي ... حذار ...حذار 

)63(ومن غضبي ؟؟ 

�ϦѧϜϟ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·�ΎѧϨϫ�ΔѧϟΎΣϹ�Ε˯ΎΟ�Ϊϗϭ�ϲϨϴτ"أنا " δϠϔϟ�ΊΟϼϟ�ϰϟ·�ϞϴΤΗ

�ΔѧϴϠΒϗ�Δϴѧμ)، مغتصبي ، جوعي ، غضبي  لكني( في كل من " الیاء " ϧ�ΕϻΎѧΣ·�ΎϬϠϛ

�ϚѧγΎϤΗ�Ϧѧϣ�ΎѧϋϮϧ�ϦϴѧΒϳ�Ύѧϣ�άѧϫϭ�ϝϭϷ�ήτ"أنا "تحیل إلى الضمیر  ѧδϟ�ϲѧϓ�ΩϮΟϮϤϟ

�Ί ѧΟϼϟ�ΔϴϧΎѧδϧ·�ϦϴѧΒϳ�ϥ�ήϋΎѧθϟ�ϝϭΎѧΤϳ�ϊ ѧτ ϘϤϟ�άѧϫ�ϝϼΧ�Ϧϣϭ�ϪτΑήΗϭ�ϊ τ ϘϤϟ�άϫ

Ϋ·�ϪϨϜϟ�ˬ�ϢϬϴϠϋ�Ϯτ δϳ�ϻϭ�α ΎϨϟ�ϩήϜϳ�ϻ�Ϫϧ�ΚϴΣ�ˬ�ϲϨϴτ δϠϔϟ�Ϊѧμ Ϙϳ�ΎѧϤΑέ�ˬ�ωΎΟ�Ύϣ�

ˬ�ΪѧѧϠΒϠϟ�ϦϴѧѧϨΤϟ�ϥΎѧѧϴϐρ�ΎѧѧϨϫ�Ϧѧѧϣ�ϰѧѧϠϋ�ϯ Ϯѧѧγ�ΪѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�ϯ ΪѧѧόΘϳ�Ϧѧѧϟ�ϪѧѧϧΈϓΐ ѧѧμ ΘϏ�ϩΪѧѧϠΑ

النص وتماسكھ اتساقفیحذروه من ھذا الغضب ، فنالحظ أن ھذه الضمائر زادت من 

.�ϪѧϴϠϋ�ήѧϜϨϳ�ϱάѧϟ�ΐ ѧμ ΘϐϤϟ�ϭΪѧόϟ�ϮѧΤϧ�ΎѧϤΩ�ϞѧϴϤΗ�ϥΎϛ�ΪϘϓ�ΐ ρΎΨϤϟ�ήΎϤο �Ύϣ

:حضور ھذا المخاطب في قولھ مثال وطنھ وھویتھ ، وتسجل

.وال أتوسل الصدقات من بابك *

  ر وال أضغ

.أمام بالط أعتابك 

فھل تغضب ؟

)64(سجل 

�ϪѧϨϣ�ΐ"أعتابك "بابك و "الموجودة في "الكاف "ف  ѧϠρ�ϱάѧϟ�ϰѧϠϋ�ϞϴΤΗ

ھي " بابك " في " ك "ف أن یسجل وھو قد سبق بالذكر قبل سنة أسطر وبالتالي 

.70ـ المرجع السابق ، ص 63
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Σ·�ϭ�ϞΠѧѧδϳ�ϥ�ϪѧѧϨϣ�ΐ ѧѧϠρ�ϱάѧѧϟ�ϭΪѧѧόϠϟ�ήϋΎѧѧθϟ�ΎѧѧϬϴϓ�ϞѧѧϴΤϳ�ΔѧѧϴϠΒϗ�Δϴѧѧμ ϧ�ΔѧѧϟΎ" ك"�ϲѧѧϓ

�ϚѧѧγΎϤΘϟ�ϲѧѧϓ�ϢϫΎѧѧδΗ�ϚϟάѧѧΑ�ϲѧѧϫϭ�κ Ψѧѧθϟ�β ѧѧϔϧ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϴϠΒϗ�Δϴѧѧμ ϧ�ΔѧѧϟΎΣ·�ϲѧѧϫ�ϚѧѧΑΎΘϋ

�Ϫϧ́Α�ΎϨϫ�ήϋΎθϟ�ΎϧήΒΨϳ�ϥ�Ϊϳήϳϭ�ˬ�Ϛϟάϛ�ϲμ Ϩϟ�ϕί έ�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ϰϘѧθϳϭ�ϞѧϤόϳϭ�ΪϜϴγ

ن أجل أن یعطیھ شئ ، وفي نفس تسول للعدو مبأنھ لن یمرغ وجھھ بو،أطفالھ العرب 

�ϪѧϟϮϘΑ�ϱί ΰϔΘγ·�ϝΆγ�ϲϓ�ϚϟΫ�ϞόΠϴϓ�ϪΒπ ϐϴγ�ήϣϷ�άϫ�ϥ�ϑ ήόϳ�Ϯϫ�ΖϗϮϟ"�Ϟѧϫ

.وفیھ إحالة نصیة على من یسجل وھي كذلك إحالة قبلیة ،" تغضب 

�Ϟѧόϔϟ�ϲѧϓ�ΐ ρΎΨϤϟ�ήϴϤο �ήϬυ�Ϊϗϭ"�ϞΠѧγ"�Ϫѧϴϓϭ�Εήѧϣ�ΔΘѧγ�ϩέήѧϛ�ϱάѧϟ

.مغتصب الذي ینكر عنھ ھویتھ ووطنھ إحالة مقامیة عن العدو المحتل وال

.وقد بین ھذا اإلغتصاب للذي أمره بأن یسجل بأنھ عربي في قولھ 

.سلبت كروم أجدادي *

وأرضا كنت أفلحھا 

أنا وجمیع أوالدي 

.ولكل أحفادي ...ولم تترك لنا 

)65....(سوى ھذي الصخور 

�ϲѧѧϓ�ήϴϤѧѧπ ϟ"�ΖΒϠѧѧγ"ѧѧϠρ�ϱάѧѧϟ�ϭΪѧѧόϟ�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϤΩ�ϞѧѧϴΤϳ�ϥ ѧ́ѧΑ�ήϋΎѧѧθϟ�ϪѧѧϨϣ�ΐ

�ϭ�ΔѧϴϠΒϗ�Δϴѧμ ϧ�ΔѧϟΎΣ·�ϲϬϓ�ˬϞΠδϳ"�ϑ ΎѧϜϟ"�ϲѧϓ�Ϛϟάѧϛ"�ϙήѧΘΗ"�Δϴѧμ ϧ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϫ

.قبلیة تدل على نفس الشخص 

κ)09(وبالنسبة لضمائر الغائب فقد تكررت  ѧϧ�ϲѧϓ�ΔѧϋϮϨΘϣ�ΖѧϧΎϛϭ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ

.إال أن كل واحد منھا كان یدل ویحیل على شئ ، اعلى امتدادھ

:تغضب في قولھ فنجد الضمیر في

.تكرر مرتین )66(فھل تغضب ؟ *

.80–79ص ص ـ المرجع السابق ،65
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�ΔѧϟΎΣϹΎϓ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ϲѧΑήϋ�Ϫѧϧ́Α�ϞΠѧδϳ�ϥ�ήϋΎѧθϟ�ϪѧϨϣ�ΐ Ϡρ�ϱάϟ�ϰϟ·�ΎϨϫ�ϞϴΤϳ

�ˬ�ήτ ѧγ�ΔѧδϤΨΑ�ϖΒδΗ�ˬΔϴϠΒϗ�Δϴμ ϧ�ΔϟΎΣ·�ΎϨϫ�ϝΆѧγ�ήτ ѧδϟ�άѧϫ�ϲѧϓϭϱ ί ΰϔΘѧγإذ ،

.إن أردت الغضب فھذا ال یھمني اغضبیرید القول لھ 

:ئب في قولھ وظھر ضمیر الغا

.وأطفالي ثمانیة *

.أسل لھم رغیف الخبز 

.واب والدفتر واألث

(من الصخر  ....67(

یحیل إلى األطفال في السطر السابق ، واإلحالة ھنا "ھم "فالضمیر المتصل 

.من الناحیة الخطیة :لتین الة نصیة قبلیة تزید من تماسك الجمإح

:قبلیة في ضمیر الغائب في النص من خاللولقد ظھرت اإلحالة النصیة ال

  ....صلبة كالصخر  وكفي*

.وتخمش من یالمسھا 

:وعنواني 

.منسیة  ..الء أنا من قریة عز

.شوارعھا بال أسماء 

)68(في الحقل والمحجر ..وكل رجالھا 

تحیل على الكف في السطر السابق، "یالمسھا "و "  تحمش " فالضمیر في 

"�ϰѧϠϋ�ϞϴΤΗ"رجالھا "و "شوارعھا " في "  الھاء "حالة نصیة قبلیة و وكالھما إ

�ΔϴѧδϨϤϟ�˯ϻΰѧϋ�ΔϳήϘϟ"�Ϛϟάѧϛ�ΎѧϤϫϼϛϭ�Ϧϳήτ ѧδΑ�ΔѧϴϧΎΜϟϭ�ήτ ѧδΑ�ϰѧϟϭϷ�ϖΒѧδΗ�ϲѧΘϟ

�ϞѧϜΑ�ϩΩϻϭ�ΕϮѧϗ�ΐ Ϡρ�ϲϓ�ϪΘΑϼλ �ϯ Ϊϣ�ϊ τ ϘϤϟ�άϫ�ϲϓ�ήϋΎθϟ�έϮμ ϳϭ�ˬ�ΔϴϠΒϗ�ΔϟΎΣ·

ϣ�ϲϓ�ϢϬϧ�ϢϏέ�ϪϠΜ�ˬΎѧϬϴϓ�ωέϮѧη�ϻ�ΕΎϤϴΨم الفلسطینیینجھد وكد ، وأن كل الالجئین 

.لالجئین ھي مخیمات 

.78ـ المرجع نفسھ ، ص 67
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�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�κ Ϩѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΐ ѧѧΎϐϟ�ήϴϤѧѧο �ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϳΪόΒϟ�Δϴѧѧμ Ϩϟ�ΔѧѧϟΎΣϹ�ΕήѧѧϬυ�Ϊѧѧϗϭ

:قولھ

.فھل ستأخذھا *

كما قیال ؟ .... حكومتكم 

إذن ؟ 

  " . حكومتكم " یحیل على "ستأخذھا " في " ھا "فالضمیر المتصل 

.ي ، وبالتالي فاإلحالة ھنا ھي إحالة نصیة بعدیة في السطر الموال

�Ύѧѧϣ"�Ϣѧѧϛ"�ΔѧѧϤϠϛ�ϲѧѧϓ"�ϢϜΘϣϮѧѧϜΣ"�ΔϴϠϴήѧѧγϹ�ΔѧѧϣϮϜΤϟ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϴΤΗ�ϲѧѧϬϓ

.الصھیونیة ، وھي إحالة مقامیة 

�ΔѧϟΎΣ·�ϲϫ�ΔϴϧΎΜϟϭ�ΔϳΪόΑ�Δϴμاجتماعفترى  ϧ�ΔϟΎΣ·�ϰϟϭϷ�Ϧϳήτ γ�ϲϓ�ϦϴΘϟΎΣ·

.الرابط النحوي لإلتساق بقوة الشاعر لھذااستغالل، مما یؤكد مقامیة 

ϻ�Ϊϗ�ΎϣϮϤϋϭυϭ�Ϊϗ�ζ ϳϭέΩ�ΩϮϤΤϣ�ήϋΎθϟ�ϥ�ΎϨψΣ�ϲѧϓ�ΕϻΎѧΣϹ�ϒϠΘΨϣ�ϒ

�ΪѧϛΆΗ�ˬ�ΎѧϬϴϋϮϨΑ�Δϴѧμ ϧ�ΔѧϟΎΣ·ϭ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔϟΎΣ·�Ϧϣ�ˬ�άϫ�Ϫμ ϧϩΩΎѧϤΘϋ�ςΑήѧϟ�άѧϫ�ϰѧϠϋ

.من أجل جعل نصھ متماسك ومتسق ومترابط األطراف 

Α�ϊϣ�ϞϴϠΤΗ�Ϧϣ�ΎϨόϣ�ϖΒγ�Ύϣ�ΎϧέΎϗ�Ϋ·ϭ�ξ ѧόΑ�ΪѧΠϧ�Ϊѧϗ�ΎϨϧΈϓ�ΔΛΪΤϟ�ΪΎμ ϗ�ξ ό

�ήѧϛΫ�ϥϭΩ�ϞѧϳϮτ ϟ�ϊ ѧτ ϘϤϟ�ΕϮϔϳ�ϭ�ϥϮϜΗ�ϭ�ήΎϤπ ϟ�Ϧϣ�ΔϴϟΎΧ�ϥϮϜΗ�ΩΎϜΗ�ι Ϯμ Ϩϟ

�ϪѧѧϟϮϘϳ�Ύѧѧϣ�ήѧѧμ Τϟ�β ϴѧѧϟϭ�ϝΎѧѧΜϤϟ�ϞϴΒѧѧγ�ϰѧѧϠϋϭ�ˬ�ΔѧѧϟΎΣϹ�ϱ�ςΑϭήѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϨϟ�άѧѧϫ:

:أنسي الحاج 

والحزن ؟ *

ف الصرع تذیع رَ دُ ...عالمة ، الغضب إبحار ما سعر رجل حزین ؟ التغضن

.ا أخلع وجنتي الربیع، وعند الصباح تتعانق المذبحة والضفر وحسدً 

لكن الخوف ؟ 

  ما 

الخوف ؟ 



.تطبیق بین الشعر محمود درویش ومحمد الماغوط:الفصل الثالث 

153

  خذ قبلي  ! ال: األفقیة ؟ موالي ل ، جناحك ، عینك أ سأضؤال تبد

...!حصادي

)69(حدیث دمٌ 

ϓϷ�ϲѧϓ�ήΎϤѧπ ϟ�ϊΑΎѧΘΘϓ�ˬ�ΔѧϟΎΣϹ�ϲѧϓ�ΔϳϮѧο Ϯϓ�ϊ ѧτ ϘϤϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�φΣϼϤϟ�ϝΎѧό

وحذف الروابط أعطى ذلك الشعور بأن اللغة المستعملة فوضویة ، وھذه اللغة 

�ϥϮѧѧϳΩ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϬψΗ�ΔϳϮѧѧο Ϯϔϟ"�ϑ ϭήѧѧΤϟ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧϴΜϛ�ϑ άѧѧΣ�Ϟѧѧπ ϔΑ�ΝΎѧѧΤϟ�ϰѧѧδϧϷ�Ϧѧѧϟ

�ήϴϤѧπ ϟ�ϝϮѧΤΘϴϓ�ˬ�ήϴϤѧπ ϟ�ϰѧϠϋ�ΓήѧηΎΒϣ�ϡί ϼϟ�Ϟόϔϟ�ΔϳΪόΗϭ�ˬ�ΕΎϤϠϜϟ�ϦϴΑ�ΔτΑήϟ

Ϲ�ϥϷ�ˬ�ϪѧѧΑ�ϝϮѧѧόϔϣ�ϰѧѧϟ·�Ϫѧѧϴϟ·�ΎϓΎѧѧπ ϣ�ϥΎѧѧϛ�ϱάѧѧϟ�ϒѧѧϨϋϭ�ϯ Ϯѧѧϗ�Ϟѧѧόϔϟϭ�ˬΔϔϴόѧѧο �ΔϓΎѧѧο

)70(�ϲѧѧϓ�ϞΧΪѧѧϟ�ϱϮѧѧΤϧ�ΐ ѧѧϧΎΟ�Ϧѧѧϣ�ςΑήѧѧϟ�ΎѧѧϨϫ�α έΪѧѧϧ�ϦѧѧΤϧϭˬϕΎѧѧδΗ�ϞѧѧΧΩ�ˬ�κ Ϩѧѧϟ

.لسانیات النص و اتزان النص یكون بمدى تحقیق االتساق داخلھ

�φΣϼϧ�ϭ�ρϮϏΎϤϟ�ΪϤΤϣ�ήόη�ϲϓ�ϚϟΫ�ϊ ΒΘΘϨγ�ϭ·�ϙΎѧϨϫ�Ϟѧϫˬ�ϪѧϧϮϛˬ�ήΎϤѧπ ϟΎΑ�ΕϻΎѧΣ

.من رواد قصیدة النثر

II–1–2: الضمائر في قصائد محمد الماغوط:

�ΔѧѧѧϴϟΎΘϟ�ϝϭΪѧѧѧΠϟ�ϩάѧѧѧϫ:�ϲѧѧѧΘϟ�ϦϴΗΪϴѧѧѧμ Ϙϟ�ϲѧѧѧϓ�ήΎϤѧѧѧπ ϟ�έήѧѧѧϜΗ�ΎѧѧѧϬϴϓ�ήѧѧѧμ Τϧ

:أخترناھما للدراسة 

:القتل "أ ـ قصیدة  "

النسبة المئویةالتكرارالضمائر

%13759المتكلم

%4218المخاطب

%5223الغائب

%231100المجموع

.21-20ـ أنسي الحاج ، دیوان لن ، ص ص 69

.72-71م ، ص ص 1979، دار العودة ، بیروت ، 1ـ ینظر خالدة سعید ، حركیة اإلبداع ، ط 70
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:سماء الحبر الجرداء "صائي للضمائر في قصیدة ب ـ جدول إح "

النسبة المئویةالتكرارالضمائر

%2175المتكلم

%0311المخاطب

%0414الغائب

%28100المجموع

:القتل "قصیدة :  1 – 2 – 1ـ  II: تحلیل  "

ة مرة موزع)231(لقد تكررت الضمائر في ھذه القصیدة المطولة الضمائر 

أي )92(والمخاطب بتكرار %59مرة ونسبة )137(على ضمائر المتكلم بتكرار 

�ΔΒѧѧδϨΑ18%�ΕέήѧѧϜΗ�ΐ ѧѧΎϐϟ�ήΎϤѧѧο �Ύѧѧϣ)52(�ΔΒѧѧδϨΑ�ϱ�Γήѧѧϣ23%�φѧѧΣϼϧϭ

�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�ϢϠϜΘѧϤϟ�ήΎϤѧο �ϥΎϴϐρ"�ΎѧΒϨΠΗ"�ξ ΨϤΘѧϳ�Ύѧϣϭ�ˬ�ϪѧϣΎϫϭϭ�ΪѧϳήΠΘϠϟ

�Δѧϐϟ�ϰѧϠϋ�ϰѧϐτ ϳ�ϢϴϫϮΗϭ�ϲϨϓϭ�ϱϮϨόϣ�˯ϮΧ�Ϧϣ�ϪϨϋ�ϲѧϓ�ϡΎѧϫ�Ϧѧϛέ�ϲѧϫ�ϲѧΘϟ�ˬ�ΡϮѧΒϟ

(قصیدة الماغوط  "71(

�ϦϴѧΑ�ϢϠϜΘѧϤϟ�ήΎϤο �ΖΣϭήΗ�ΪϘϟϭ)�ϱ�ˬΎѧϧ(�ϢϠϜΘѧϤϟ�ϊ ѧϤΠϟ�ήϴϤѧο ϭ)�ˬϦѧΤϧ

Ύѧѧϧ(�˯έϭ�ϦϳΰѧѧΣ�ˬ�ϡΰѧѧϬϨϣ�Ϯѧѧϫϭ�Ϫѧѧδϔϧ�ήϋΎѧѧθϟ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϴΤϳ�ϢϠϜΘѧѧϤϟ�ήϴϤѧѧπ ϟ�ήѧѧϬυ�Ϊѧѧϗϭ

:الغضبان فیقول 

.وأنا مستلق على قفاي *

.ال أحد یزورني أثرثر كأرملة 

.عن الحرب ، واألفالم الخلیعة ، ونكران الذات 

.والخفیر المطھم ، یتأمل قدمي الحافیتین 

.وقضت وراء األسوار یالیلى 

.أتصاعد وأرتمي كأنني أجلس على نابض 

.21م، ص 2007إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 432بین الحزن والتمرد ، مجلة الموقف األدبي ، ع ....ـ سمیر حماد ، الماغوط 71
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)72(وقلبي مفعم بالضباب 

Ϥϟ�ήϋΎθϟ�Δϴμ"أنا "ف  Ψη�ϰϠϋ�ϞϴΤΗ�Ύѧϣ�ˬ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·�ϲϫϭ�ϥϮΠδ" ي

األولى "أنا "كلھا تحیل إلى "یزورني ، قدمي ، أرتمي ، كأنني ، قلبي قفاي،" في 

�ςΑήѧѧΗ�ϰѧѧϠϋ�ΪϋΎѧѧδΗ�ΎѧѧϬϠϛ�ΔѧѧϴϠΒϗ�Δϴѧѧμ ϧ�ΕϻΎѧѧΣ·�ΎѧѧϬϠϛ�ϲϟΎѧѧΘϟΎΑϭ�ήϋΎѧѧθϟ�ϰѧѧϟ·�ϞѧѧϴΤΗ�ϲѧѧΘϟ

.واتساقھالنص 

ѧϟΎΣ�ϝϮѧΣ�ϒѧϗϮϤϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�ϲϜΤϳ�ήϋΎθϟϭ�ϯ Ϯѧγ�ϪѧϠόϔϳ�Ί ѧη�ϼѧϓ�ϦΠѧδϟ�ϲѧϓ�Δ

.التي تحیط بھ من كل جانب  يوالمآسر الماضي وسط تلك األحزان تذك

ϠΧΩ�ΔѧϟΎΣϺϟ�ΓΩ�ϱάѧϟ�ήϴϤѧπ ϟ�ΩϮѧΟϭ�ϊϣϭ�κ Ϩϟ�ϲϓ�ΎϧΎϴΣ�ϦϜϟ�ΪѧΠΗ�ϚѧϨϜϟ�Ϫѧϴ

، ϞѧϤΠϟ�ϦϴѧΑواإلنقطاعات،وسط فوضى من الضمائر ال إلیھ صعوبة في تحدید المح

:ومثال على ذلك قولھ 

وأنا ما زلت ألعق الدم المتجمد على الشفة العلیا *

.یوني یسیل مالحا كان ، من ع

من عیوني أمي یسیل 

.سطحوه على األرض 

األشرعة تتساقط كالبلح 

.لقد فات األوان 

إنني على األرض منذ أجیال 

.أتسكع بین الوحوش واألسنان المحطمة 

).73(أضربھ على صدره إنھ كالثور 

ΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϓ�ϥϮΠѧδϤϟ�ήϋΎѧθϟ�ϰϠϋ�ϞϴΤΗ�Δѧϴϣ"ي "والضمیر المتصل "أنا "ھنا 

لكن غیاب الضمائر التي تحیل إحالة نصیة قبلیة أو بعدیة یعطیك شعور بأن كل جملة 

ϯ ήѧѧΧϷ�Ϧѧѧϋ�ΎѧѧϳϮΤϧ�ΔϠѧѧμ ϔϨϣ�ϊ ѧѧτϘϤϟ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϣˬ�ΔѧѧϠϤΠϟ�ϲѧѧϓ�ϰѧѧϨόϤϟ�ϞѧѧϤΘϜϳ�ϻ�ϲϟΎѧѧΘϟΎΑϭ

الواحدة فضال عن أن تتوصل إلى الداللة الكبرى من خالل المستوى السطحي لھذه 

.63ـ محمد الماغوط ، األعمال الشعریة ، ص 72

.69-68ـ المصدر السابق ، ص ص 73
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ϛ�ϪѧϨϋ�ήѧΒϋ�Ύѧϣ�άѧϫ�ΎϤΑέϭ�ˬϞϤΠϟήѧϴΧ�ϝΎѧϤ�ί ΎѧϴΘϣΈΑ�ΔϳϮѧο Ϯϔϟ�ΔѧϠϤΠϟ�ΓΩϻϭ�Ϫѧϧ́Α�ϚѧΑ

)74(ѧѧϤϠϛ�ϭ�ώϴѧѧλ �ΩήѧѧΠϣ�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϬΘϟΎΣΈΑ�ϚѧѧϟΫϭѧѧϤϧϭΩ�ΓέϭΎѧѧΠΘϣ�ϭ�ΓέήѧѧϜϣ�ΔѧѧόΑΎΘΘϣ�ΕΎ ا

).75(انتظام

�ϢϠϜΘѧϤϟ�ϊ ѧϤΠϟ�ήϴϤѧο �ϞϤόΘѧδϳ�Ϯѧϫϭ�ϼΜϤϓ�ϮΤϨϟ�ϚϟΫ�ϰϠϋ�ϊ ρΎϘϤϟ�Ϟϛ�Ζδϴϟϭ

:في النص 

.نمشي ونحن نیام *

.ق والمحارم حفاة على البالط المكسو بالبسا

.نرقد على بطوننا المطروبة بأسالك الحدید 

.احل في ھدوء لعین ونشرب الشاي الق

.وتمضي ذبابة الوجود الشقراء 

.تخفق على طرف الحنجرة 

.كنا كنزا عظیما 

.ومناھل سخیة بالدھن والبغضاء 

.نتشاجر في المراحیض 

).76(ونتعانق كالعشاق 

�ήϴϤѧѧѧπ ϟ�ΎѧѧѧϨϫ"�ϦѧѧѧΤϧ"�ϝΎѧѧѧόϓϷ�ϲѧѧѧϓ�ήϴϤѧѧѧπ ϟϭ)�ˬ�Ώήѧѧѧθϧ�ˬ�Ϊѧѧѧϗήϧ�ˬ�ϲѧѧѧθϤϧ

�Ϣѧϫϭ�ΓΪϴѧμ)نتشاجر، نتعانق  Ϙϟ�ΝέΎѧΧ�ϦϴѧϤϠϜΘϣ�ϰѧϠϋ�ϥϼϴѧΤϳ"�ϦϴΟΎѧδϤϟ"�˯ϼѧϣί

�ήϴϤѧѧπ ϟ�άѧѧϫ�έϮѧѧπ Σϭ�ˬϪѧѧδϔϧ�α ΆѧѧΒϟϭ�ϢѧѧϟϷ�ϥϮϧΎѧѧόϳ�Ϧϳάѧѧϟϭ�ˬ�Δѧѧϧΰϧΰϟ�ϲѧѧϓ�ήϋΎѧѧθϟ

�ϦϴΟΎѧѧδϤϟ�ΓΎѧѧϴΣ�ϝϮѧѧΣ�ΔѧѧτΑήΘϣ�ΎѧѧϬϠόΟ�ϊ ѧѧτϘϤϟ�ήτ ѧѧγ�ΐ ѧѧϠϏ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϣΎϘϤϟ�ϪѧѧΘϟΎΣ·ϭ

وساعد في ذلك حضور حروف العطف المتنوعة في ھذا المقطع وبالتالي ،وذكریاتھم 

�ϰѧϟ·�˯ϮѧΠϠϟ�ϥϭΩ�ϲΤτ ѧδϟ�ϪѧΒϧΎΟ�Ϧѧϣ�ϢѧϬϔϳ�ϚѧγΎϤΘϣ�ν ϮѧϤϐϟ�Ϧѧϣ�ϮѧϠΨϳ�ς ΑήѧΘϣ�ϥΎϛ

.التأویل 

.158ـ ینظر أحمد بزون ، قصیدة النثر العربیة، ص 74

.172ـ ینظر المرجع السابق ، ص 75

.62–61ـ ینظر ، محمد الماغوط األعمال الشعریة ، ص ص 76
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عن مرة لكنھا كانت متباعدة )40(ضمائر المخاطب بتكرار استخداموكذلك 

:فمثال في قولھ استعمالھاباختالففیھا اإلحالة  تختلفافبعضھا في كل مرة ،

.سیدي ي یاضع قدمك الحجریة على قلب*

الجریمة تضرب باب القفص 

.والخوف یصدع كالكروان 

.ھاھي عربة الطاغیة تدفعھا الریح 

).77(وھا نحن نتقدم 

�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϫϭ�ϪѧϠΟήΑ�ϪѧϴϠϋ�α"الكاف " ϭΪѧϳ�ϱάѧϟ�ϥΎΠѧδϟ�ϰѧϟ·�ϞѧϴΤΗ�ϚϣΪϗ�ϲϓ

ϦѧѧϜϟ�ˬΔѧѧϴϣΎϘϣ�ΔѧѧϓΎΜϛ�ϯ ήѧѧΗ�ˬ�ϊ ѧѧτϘϤϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓϝΎϤόΘѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϴΤΗ�ϥ�ϥϭΩ�ήΎϤѧѧπ ϟ

�ΔѧϟϻΪϟ�ΚѧϴΣ�Ϧϣالمقطعھذا بعضھا البعض إال على مستوى الجملة الواحدة ، فتشتت 

�ϯانقطاعوتحس أن ھناك ، ήѧΘϓ�ˬ�ϲΤτ ѧδϟ�ϯ ϮΘѧδϤϟ�ϰѧϠϋ�ϞϠΨϟ�άϫ�ΐ ΒδΑ�ϢϬϔϟ�ϲϓ

ήΘΗ�ϻ�ΎϬϧ́ϛϭ�ϞϤΠϟ�ϞϣΎϋ�ϰϟ·�ΎϤΑέ�ΝΎΘΤΗϭ�ΎϳϮΤϧ�ς Α�ϯ ϮΘѧδϤϟ�άѧϫ�Ϧѧϋ�ΝέΎѧΧ�ήѧΧ

.لیربط بینھا 

:ـ وظھر ضمیر المخاطب أیضا في قولھ 

.لیلى ھكذا تحكي الشفاه الغلیظة یا*

.أنت ال تعرفینھا 

.مي رائحتھا القویة السافلة ولم تش

.وارتیاحسأحدثك عنھا ببساطة وصدق 

ولكن 

.أال تكوني خائنة یا عطور قلبي المسكین 

ήϴϤѧѧπ ϟѧѧϓ ي  "�ϚΛΪΣ ѧ́ѧγ"�ϲѧѧϓ�ήϴϤѧѧπ ϟϭ"�ϲϧϮѧѧϜΗ�ϻ"�ϲѧѧϓ�ϰѧѧϠϴϟ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϴΤΗ�ΎѧѧϬϠϛ

و ألن انقطاعإحالة نصیة قبلیة جاء فیھا المقطع مترابطا من حیث ال یوجد فیھ 

.لیلى و بالتالي كان ھذا المقطع مترابطاإلىالشاعر في كل جملة أو سطر یحیل 

.58ـ المصدر السابق ، ص 77
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Ε˯ΎѧΟ·ϪѧΘϟΎΣ�ΐ، الذيضمیر الغائب كذلك الكاتب استعملولقد  ѧδΣ�ΔѧϔϠΘΨϣ

ήϛάѧѧϟ�ϖΑΎѧѧδϟ�ϊ ѧѧτϘϤϟ�ϲѧѧϔϓ�ϝΎϤόΘѧѧγϹˬ�ήϴϤѧѧπ ϟ"�Ύѧѧϫ"�ϲѧѧϓ)�ˬ�ΎѧѧϬΘΤέ�ˬ�ΎѧѧϬϨϴϓήόΗ

�Δϴѧμ"الشفاه الغلیظة "كانت تحیل على عنصر سبق ذكره وھو )عنھا  ϧ�ΔѧϟΎΣ·�ϲϫϭ

.قبلیة 

:وفي موضع أخر 

وعلى حافة الباب الخارجي *

قیة من العشب الصغیر األخضر سا

ستحم في الضوء ت

وثمة أحذیة براقة تنتقل على رؤوس األزھار 

المعة وتحمل معھا رائحة الشارع، ودور السینما كانت 

).78(كانت تدوس بحریة 

�ϲѧѧϓ�ήϴϤѧѧπ ϟ�ϥ·)�α ϭΪѧѧΗ�ˬ�ϞѧѧϤΤΗ�ˬ�ΖѧѧϧΎϛ(�ήϴϤѧѧπ ϟϭ"�Ύѧѧϫ"�ϲѧѧϓ"�ΎѧѧϬόϣ"

�Ϯѧϫ�ϖΑΎѧγ�ήѧμ Ϩϋ�ϰѧϠϋ�ϥϼϴΤϳ"�ΔѧϗήΒϟ�ΔѧϳάΣϷ"ѧϴϠΒϗ�Δϴѧμ ϧ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϓ�Ϊѧμ Ϙϳ�ˬ�Δ

�ωέϮѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�ϥϮѧѧϟϮΠϳϭ�ϦΠѧѧδϟ�ΝέΎѧѧΧ�Ϧϳάѧѧϟ�α ΎѧѧϨϟ�ϊ ѧѧτϘϤϟ�άѧѧϫ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ήϋΎѧѧθϟ

.ویذھبون إلى دور السینما 

�ϞѧΑ�ςΑήѧϟ�ϲѧϓ�ΪϋΎѧδϣ�ήΎϤѧπ ϟ�Ϧѧϣ�ϞѧΎϬϟ�ϢѧϜϟ�ϚѧϟΫ�έϮπ Σ�ϦϜϳ�Ϣϟ�ΎϣϮϤϋϭ

�ϭ�ϲѧϘϴϘΤϟ�ϪѧϧΎϜϣ�ϲѧϓ اυϮΗ�ϡΪѧϋ�ΪϨϋ�ςΑήΘϟ�ϞΨϠΨϳ�ϼϣΎϋѧϬϔϴكان في بعض األحیان

ΣϷ�ξ ѧѧόΑ�ϲѧѧϓ�ΎϬѧѧπ όΑ�ϰѧѧϠϋ�ΎѧѧϬΘϟΎΣ·�ϥϭΩ�˰�ΎѧѧϨΑ�ήѧѧϣ�ΎѧѧϤϛ�˰�Ύѧѧϣ�ϊ ѧѧτϘϣ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΗήΜϛ�ϥΎѧѧϴ

.وتشتتھ لى عنصر خارجي معین تزید من تفكك النصالبعض أو إحالتھا ع
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II–1–2–2: ر الجرداء حبسماء ال"قصیدة: "

�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ήΎϤѧѧπ ϟ�ΕέήѧѧϜΗ�ΪѧѧϘϟ)28(�ϢϠϜΘѧѧϤϟ�ϦϴѧѧΑ�Ζѧѧϋί ϮΗ�ˬ�Γήѧѧϣ

�ΔΒѧδϨΑ�Εήϣ�ΔΛϼΛ�ΐ%75، مرة)21(بتكرار ρΎΨϤϟ�ήΎϤο ϭ11%�ήΎϤѧο �Ύѧϣ

�ϲѧϓ�ϪѧϧϷ�ϢϠϜΘϤϟ�ήΎϤο%14مرات بنسبة )04(الغائب فلم تتكرر سوى  �ϥΎϴϐρϭ�ˬ

:موقع سرد عن نفسھ ومن األمثلة على ذلك 

.انتھیتلقد *

.الدخان یتصاعد من قلبي 

بر الجرداء یا سماء الح

أما من غیمة عابرة ؟؟

ال صغیر على سفوح األلم من عزأما 

(أنام على الشوك ، وینامون على الحریر  .79(

ˬ�ΖѧϴϬΘϧ�ϡΎѧϧ�ˬ�ϲѧΒϠϗ�ˬ"�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϓ�ήϋΎѧθϟ�ϰѧϠϋ�ϞѧϴΤΗ�ΎѧϬϠϛ"ـ الضمیر في 

ѧϴΤΗ�ϻ�ΔϠѧμ ϔϨϣ�ΓΪѧϋΎΒΘϣ�ϞѧϤΠϟ�ϥϻ�κ Ϩѧϟ�ςΑήѧΗ�ϰѧϠϋ�ΪϋΎѧδΗ�Ϣϟ�ΎϬϨϜϟ�ϰѧϟ�ΎϬѧπ όΑ�Ϟ

άѧϫ�ςΑήΗ�ΎϬѧοتالحظ كأنما العالقة التيحتى  بعض و  ήϓ�έϭΎѧΠΗ�Δѧϗϼϋ�ϲѧϫ�ϞѧϤΠϟ�ϩ

ϥ�ϭ�ς ѧѧϘϓ�ΐ ѧѧΗΎϜϟ�ΕΎѧѧϴϟ�ΎѧѧϤΑέ�ϲϋΪΘѧѧδϳ�ˬ�ΎѧѧϬϟ�ϢѧѧϬϔϟ�ϭ�ϲѧѧτΨϟ�ΐ ѧѧϧΎΠϟ�ήѧѧϴϏ�ϯ ήѧѧΧ

�ϯ ϮΘδϤϟϹ�ΎϤΑέ�ϦϜϟ�ϲΤτ δϟѧϘϠΘϤϟ�ΪѧόΒϳ�Ϊѧϗ�ΐ ѧϧΎΠϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�ϕήѧϏ�ΔϠѧλ Ϯϣ�Ϧѧϋ�ϲ

.)80(لك الطالق الذي تكلم عنھ جون كوھن فعل القراءة و یحدث ذ

:لھ ونفس اإلحالة في قو

أكتب عن المرأة ونجوم والشھوة *

).81(وأعشق فضالت الشوارع 

.149ـ المصدر السابق ، ص 79

.31ـ ینظر ،جون كوھن بنیة اللغة الشعریة ، المرجع السابق ،ص80

.ـ المصدر نفسھ ، نفس الصفحة 81
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�ΎΗΪϋΎѧγ�Ϊѧϗϭ�ˬ�ΔѧϴϣΎϘϣ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϓ�ήϋΎѧθϟ�ϰѧϠϋ�ϥϼϴΤϳ"أكتب ، أعشق"فالضمیر في 

.ن مع بعضھما البعض كما نالحظ یعلى ربط الجملت

:ـ أما عن ضمائر المخاطب فقد ظھرت ثالث مرات فقط كقولھ 

.ت لقد سئمتك یا بیرو*

.یا سرطانا من الحریر 

.ال المرأة وال الحریة 

).82(ال الشرف وال المال 

�ϲѧϫ�ΎѧϨϫ�ΔѧϟΎΣϹΎϓ�ˬ�ΕϭήϴΑ�Ϯϫϭ�ϻ�ϖΣϻ�ήμ Ϩϋ�ϰϠϋ�ΩϮόΗ�ϚΘϤΌγ�ϲϓ�ϑ ΎϜϟ

.إحالة نصیة بعدیة وال شك أن ھذا یزید من ترابط النص وتماسكھ 

:وقولھ أیضا 

.وأنتم یا أعدائي وأحبائي *

.ونني فوق السروج والصھوات یا من تقرؤ

)83(من تقتاتون على حزني كالكالب الضاربة یا

.تحیل على عنصر الحق ھو أعدائي وأحبائي وھي إحالة نصیة بعدیة"أنتم " ـ 

�ϲѧѧϓ�ήϴϤѧѧπ ϟ�Ύѧѧϣ�ѧѧ˰"�ϥϮΗΎѧѧΘϘΗ�ˬ�ϲѧѧϨϧϭ̈́ ήϘΗ"�˯ΪѧѧϋϷ�Ϣѧѧϫ�ϖΑΎѧѧγ�ήѧѧμ Ϩϋ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϴΤΗ�ˬ

�ΔѧϴϠΒϗ�Δϴѧμ ϧ�ΔѧϟΎΣ·�ϲϫϭ�ˬ�˯ΎΒΣϷϭ�ˬϟ�άѧϫ�ϭ�Ϫѧϴϓ�ΕήϓΎѧπ Η�Ϋ·�ς ΑήѧΗ�Ϫѧϴϓ�˯ΎѧΟ�ϊ ѧτ ϘϤ

�ϙΎѧϨϫ�ϥ�φѧΣϼΗ�ϼѧϓ�ˬ�ΔѧϳΪόΑ�ΕϻΎѧΣ·�ϙΎѧϨϫ�ΖѧϧΎϛ�ϭ�ϢϠϜΘѧϤϟ�ϭ�˯ΪѧϋϷ�ϦϴѧΑ�ΕϻΎΣϹ

ϴΑΫ�φѧΤϠΗ�βانقطاع ѧϜόϟ�ϰѧϠϋ�ϞѧΑ�ˬϞѧϤΠϟ�Ϧ�ΔѧϴϤϫ�Ϛѧϟ�ϦϴѧΒϳ�ˬ�ΎѧϤϣ�ΎѧϬϨϴΑ�ϚѧγΎϤΘϟ�Ϛѧϟ

ΎϤΗ�ϭ�κ Ϩϟ�ςΑήΗ�ϲϓ�ˬ�ϡΎϋ�ϞϜθΑ�ΔϳϮΤϨϟ�ςΑϭήϟ�ϭ�ΔϟΎΣϹΤτ ѧδϟ�ϪѧϧΎΟ�Ϧϣ�ϪϜγ ي

.اللة الكبرى للنصا كبیر في توضیح الدور، الذي یلعب د

:مرات تمثل منھا بقولھ 04وبالنسبة لضمائر الغائب التي تكررت 

.سأقذف ھذا القلم إلى الریح *

.سأدفنھ كالطائر 

.الصفحة ـ المصدر نفسھ ، نفس82
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.بین الثلوج البیضاء 

.وأمضي على فرس من الحبر 

..…ولن أعود 

ϋ�ϞϴΤΗ�ϊ"سأدفنھ "ـ الھاء في  ѧτ ϘϤϟ�άѧϫ�ήϴѧθϳϭ�ˬ�ΔѧϴϠΒϗ�Δϴѧμ ϧ�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϫϭ�ϢϠϘϟ�ϰϠ

�ϪѧϤϠϗ�ϦϓΪѧϳ�ϥ�ϱϮѧϨϳ�Ϫѧϧ�ΔѧΟέΪϟ�ήϋΎθϟ�ϱϮΘΤϳ�ϱάϟ�α ΄ϴϟϭ�ϥΰΤϟ�ϰϟ·�ΓέΎѧη·�ϲѧϓ�ˬ

.للبعد عن الشعر و الكتابة

وفي األخیر أن الفرق واضح بین شعر محمود درویش و محمد الماغوط  ، في قضیة 

Ϸ�ϥ�ΚϴΣ�ήΎϤπ ϟΎΑ�ΔϟΎΣϹ�ϝΎϤόΘγ�κ Ϩѧϟ�ϞѧϤΟ�ϦϴѧΑ�ήΎϤѧπ ϟΎΑ�ΔѧϟΎΣϹ�ΖόϤΟ�ϝϭ

:سواء منھا النصیة أو المقامیة ومن األمثلة على ذلك 

ونحن بعیدون عنھ ،*

..نھیب أن یسیر إلى حتفھ

نحن نكتب عنھ بالغا عربیا فصیحا 

وشعرا حدیثا 

لنطرح أحزاننا في مقاھي الرصیف..و نمضي

.لیس لنا في المدینة دار:و نحتج

یدون عنھ ،ونحن بع

:نعانق قاتلھ في جنازة 

نسرق من جراحھ القطن حتى نلمع

)84(أوسمة الصبر و اإلنتظار

�ΖѧѧτΑέ�ΚѧѧϴΣ�κ Ϩѧѧϟ�ϚѧѧγΎϤΗ�ϰѧѧϠϋ�ΕΪϋΎѧѧγ�ήΎϤѧѧπ ϟ�ϲѧѧϓ�ΕϻΎѧѧΣϹ�ϥ�ϒѧѧϴϛ�φѧѧΣϼϧ

)�ϪѧΣήΟ�ˬ�ϪѧϠΗΎϗ�ˬ�ϪϨϋ�ˬ�ϪϨϋˬ�ϪϨϋˬϪϔΘΣ(الجمل ببعضھا"الھاء"اإلحاالت النصیة ل

ϴΤΗ�ΎϫΪΣϮϟ�ϞϤΟ�ΎѧϨϋ�ϞѧΣήϳ�ϱάѧϟ�ϰѧϟ·�ΔѧϟΎΣ·�ϲѧϓ�ξكلھا كانت في όΒϟ�ΎϬπ όΑ�ϰϟ�Ϟ

في بدایة القصیدة ،یتكلم عن الشھید البطل أبو إیاد ،باإلضافة إلى ضمیر المتكلم ، 

.79،80ـ دیوان محمود درویش ، المرجع السابق ،ص ص84
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ˬ��φѧΣϼΗ�ϡϮϤϋϭ نالذي نجده في كل الجمل ،في إحالة مقامیة عن الالجئین الفلسطینیی

  .رحالة بالضمائابط بین الجمل الذي ساعدت علیھ اإلذلك التر

ϟ�ϝΎѧλ ϭ�ϦϴѧΑ�ϚѧϜϔΘϟ�ϚѧϟΫ�ΪΠϨϓ�ρϮϏΎϤϟ�ΪϨϋ�Ύϣ�ϪѧϧϷ�ˬ�ϲΤτ ѧδϟ�ΎѧϬΒϧΎΟ�Ϧѧϣ�ΓΪϴѧμ Ϙ

�ϝΎѧΤϤϟ�ΪѧϳΪΤΗ�ϲѧϓ�ΔΑϮόѧλ �ΉέΎѧϘϟ�ΪѧΠϳ�ˬ�ΎϧΎϴΣ�ΎϬΘϓΎΜϛ�ϭˬ ήΎϤπ ϟ�ϝΎϤόΘγ·�ϊ ϣ�ϰΘΣ

�ΔѧϠΜϣϷ�Ϧѧϣ�ϭ�ϩέΎѧψΘϧ�ΔϴΤτ ѧδϟ�ΔѧϐϠϟ�ϲѧΒϠΗ�Ϧѧϟϭ�ΓήѧϴΣ�ϲϓ�ϪϠόΠϳϭ�ϪΘΘθϳ�άϫ�ϭ�ˬ�Ϫϴϟ·

:على ذلك 

طرف اللسانالنجیع ینشد على*

و الغراب ینھض الى عشھ

شتى األنحاءاأللم یتجول في ا

و المغیص یرتفع كالموج حتى الھضبة

ال الوحشيكادت تنسحب من ھذا النض

من ھذا المغیص المروع 

و ماؤھا الفضي یسیل حزینا على الجوانب

من وراء المیاه و المرمر

یلوح شعر قاسیون المتطایر مع الریاح

المقاھيو غمامة من 

)85(و الحانات المغرورقة بالسكارى

�ΎϬѧπ όΒΑ�Δѧϗϼϋ�ΎѧϬϟ�β ϴѧϟ�ΎѧϬΘϴΒϠϏ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϞϤΟ�ϥ΄Α�ϲ τΨϟ�ϯ ϮΘδϤϟ�ϰϠϋ�φΣϼϧ�ΎϨϫ

�ΎѧϨϫ�ϢϠϜΘϧ�ϦΤϧϭ�ˬΎϬϨϴΑ�ςΑήΗ�ϻ�ϭ�ΎϬδϔϧ�ϞϤΠϟ�ϞΧΩ�ΖϧΎϛ�ήΎϤπ ϟ�ΔϟΎΣ·�ϥϷ�ξ όΒϟ

ϳϭ́ΘϟΎΑ�ΎϨϟ�ϞΧΩ�ϻ�ϭ�Δϴμ Ϩϟ�ΕΎϴϧΎδϠϟ�ϲϓ�ϞΧΪϟ�ϲΤτ δϟ�ΐ ϧΎΠϟ�Ϧϋ�φѧΣϼϤϟ�ϭ�ˬ�Ϟ

.تفكك ھذا المقطع و عدم الترابط بین الجمل عند محمد الماغوط

.80ـ محمد الماغوط ، المرجع السابق،ص85
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IIـ أسماء اإلشارة2ـ:

Ύѧѧπ ϳ�ΔѧѧϟΎΣϹ�ϞΎѧѧγϭ�Ϧѧѧϣ�ΓέΎѧѧηϹ�˯ΎϤѧѧγ�ΪѧѧόΗ�ϞϜѧѧθΑ�Δϴѧѧμ Ϩϟ�ΕϼϴѧѧΤϤϟ�Ϧѧѧϣ�ϲѧѧϫ�ϭ�ˬ

�ΎѧϬϧϮϛˬ�ϲѧϠΒϘϟ�ςΑήѧϟ�Ϯѧϫ�ΎѧϬϴϠϋ�ΐ ѧϟΎϐϟ�ϥ�ήѧϴϏ�ˬ�ϱΪѧόΒϟ�ϭ�ϲϠΒϘϟ�ςΑήϟΎΑ�ϡϮϘΗ�ϲτ Ϥϧ

.متأخر بعنصر سابق ،ومن ثمة كان اإلسھام في الربط و االتساقتربط عنصرا

�ΎѧϤϬϧ�ϱ�ˬ�ΪѧΟ�ΎϤѧθΘΤϣ�ϥΎϛ�ΎϫέϮπ Σ�ϥ�ρϮϏΎϤϟ�ϭ�ζ ϳϭέΩ�ΪΎμ ϗ�Ϧϣ�φΣϼϤϟ�ϭ

�ϦρϮѧѧϣ�ϦϴΒϨѧѧγ�ΎѧѧϨϨϜϟ�ΪΎѧѧμ Ϙϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ѧѧο ϭ�ϞϜѧѧθΑ�ςΑϭήѧѧϟ�ϩάѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ϭΪѧѧϤΘόϳ�Ϣѧѧϟ

.ظھورھا في تلك القصائد

IIقصائد محمود درویش اإلحالة بأسماء اإلشارة في : 1ـ2ـ:

ΎѧϓΎϳ�ϰѧϟ·�ΪΎϋ"�ϡΪѧϋ�ϦϴѧΒϳ�άѧϫ�ϭ�ΓέΎѧηϹ�˯ΎϤѧγ�ϰѧϠϋ�ΎѧϣΎϤΗ�ήѧΜόϧ�Ϣѧϟ"فأما في قصیدة 

.استخدامھ لھذا النوع من الربط في ھذه القصیدة 

�ΓΪϴѧѧμ ϗ�ϲѧѧϓϭ"ΔѧѧϳϮϫ�ΔѧѧϗΎτΑ"�ϲѧѧϓ�ΓΪѧѧΣϭ�Γήѧѧϣ�ϻ·�Γήѧѧο ΎΣ�ΓέΎѧѧηϹ�˯ΎϤѧѧγ�ϦѧѧϜΗ�ϢѧѧϟϢѧѧγ

:في قولھ"ھذي "

وأرضا كنت أفلحھا*

ع أوالديأنا وجمی

وكل أحفادي..ولم تترك لنا

)86..(سوى ھذي الصخور

ˬ��Ϯѧϫ�άϫ�ϥΎϛϭ"الصخور"ھنا اإلحالة النصیة بعدیة ألنھا تشیر إلى عنصر الحق ھو 

.اإلشارة الوحید في النصاسم

ήΑΎѧϋ�ϡϼѧϛ�ϲϓ�ϥϭήΑΎϋ"�Γήѧμ"أما قصیدة  ΘϘϣ�Εήѧϣ�Ι ϼѧΛ�ΓέΎѧηϹ�˯ΎϤѧγ�ΕήѧϬψϓ

:كلھا تحیل إلى األرض "ھنا"في 

)87(لنا ما لیس یرضیكم ھنا، فاصرفواف*

)88(ولنا الماضي ھنا*

.80ـ محمود درویش ،رحلة عمر في دروب الشعر، المرجع السابق،ص86

.101ـ المرجع نفسة،ص87

.101المرجع نفسة،ص88
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)89(خرةواآل..ولنا الدنیا ھنا*

و عموما نال تجب أن .و كلھا إحاالت نصیة قبلیة تحیل كما أسلفنا الذكر عل األرض 

.تستعمل قدر الحاجة في النصالعطف ألنھاتظھر أسماء اإلشارة بكثرة مثل حرف

IIاء اإلشارة في نصوص محمد الماغوطبأسم اإلحالة: 2ـ2ـ:

�Ύѧϣ�ΔϟϮτϣ�ΓΪϴμ"القتل"في قصیدة  ϗ�ΎϬϧ�ϢϏέ�Εήϣ�ΔΘγ�ϻ·�ΓέΎηϹ�˯ΎϤγ�ήϬψΗ�Ϣϟ

.لم تظھر إال مرتین فقط"سماء الحبر الجرداء"في قصیدة 

  :نجد "القتل"ففي قصیدة 

ننا من شرقإ*

)90(من ذلك الفؤاد الضیق البارد

.ي إحالة نصیة قبلیة ، ربطت بین الجملتینتحیل على الشرق ، و ھ"ذلك"

بشدة ،بشدة، نحن عبید یا لیلى*

كنت في تلك اللحظة

)91(أذوق طعم الضجیج اإلنساني في أقسى مراحلھ

�ϭ�ΔϘΑΎѧδϟ�ΔѧϠϤΠϟΎΑ�Δѧϗϼϋ�ΎѧϬϟ�ΖѧδϴϠϓ�ˬ�ΔψΤϠϟ�ϰϠϋˬ��ΔϠϤΠϟ�ϞΧΩ�ϻ·�ϞϴΤΗ�ϻ" تلك"

ΎΠϟ�Ϧϣ�ήϬψϳ�ΎϤϴϓ�ϞϗϷ�ϰϠϋˬ�ΎϬΘϘΒγ�ϲΘϟ�ϞϤΠϟ�Ϟѧϛ�ΔϘΑΎѧδϟ�ϞѧϤΠϟΎϓ�ˬ�ϲΤτ ѧδϟ�ΐ ϧ

�ΎѧѧϬϟ�ϲѧѧϓ�Ϟѧѧλ ΎΤϟ�ϚѧѧϜϔΘϟ�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ˬ�ϯ ήѧѧΧϷ�ϊ ѧѧϣ�ς ΒΗήѧѧΗ�ϻ�ϭ�ι ΎѧѧΨϟ�ΎѧѧϫΎϨόϣˬ

.بعض األحیان داخل الجملة نفسھا

حب من ھذا النضال الوحشيكادت تنس*

من ھذا المغیص المروع

)92(رأسي على حافة النفورة

ΧΩ�ΔϟΎΣ·�ϲϫ�ϞѧϴΤΗ�ϰϟϭϷΎѧϓ�ˬ�ΎϫΪόΘΗ�ϻ�ϭ�ΔϠϤΠϟ�Ϟ"ھنا"دائما اإلحالة إلسم اإلشارة 

�έϮѧπ.على النضال و الثانیة تحیل على المغیص ، ھذا اللفظ الغریب Σ�ϥ�φѧΣϼϤϟ�ϭ

.101ـ المرجع نفسة،ص89

.65حمد الماغوط ، األعمال الشعریة،صـ م 90

.69ـالمرجع نفسھ ،ص 91

.70المرجع نفسھ، ص92
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ѧϏέ�ςΑήѧΘϟ�ϰѧϠϋ�ΪϋΎѧδϳ�Ϣѧϟ�ΓέυϮΘϟ�ϦѧδΤϓ�Ϛϟάѧϟ�ˬξاسم اإلشا ѧόΑ�Ϧѧϣ�ΎѧϤϬΑήϗ�Ϣ�ϒѧϴ

.یلعب دور كبیر

:تین في قولھفلم یظھر إال مرتیین متتابع"سماء الحبر الجرداء"أما في قصیدة 

..ثالثة رماح في قلبي*

ھذي أغنیتي األخیرة 

)93(ھذا ھو نشید اإلنكسار

ϓ�άѧϫ�Ύϣ�ˬΔϳΪόΑ�Δϴμ ϧ�ΔϟΎΣ·�ϲϓ�ϲΘϴϨϏ�ϰϠϋ�ΖϟΎΣ�ϱάϫ�έΎѧδϜϧϹ�Ϊϴѧθϧ�ϰѧϠϋ�ΖѧϟΎΣ΄

.و ھي كذلك إحالة بعدیة  ، و كان المقطع مترابط

III–االستبدال:

:قصیدة مدیح الظل العالي اإلستبدال في 

(·�Ϧϴѧόϣ�ήѧΧ�ϱϮѧϐϟ�ήѧϴΒόΗ�ϞѧΤϣ�ϱϮѧϐϟ�ήϴΒόΗ�ϝϼΣ"یقصد باإلستبدال  "94( ،

�ήѧѧΧϭ�ήΧ́ѧѧΘϣ�ήѧѧμ Ϩϋ�ϦϴѧѧΑ�ςΑήѧѧϳ�Ϫѧѧϧ�ϰѧѧϨόϤΑ�ΔѧѧϴϠΒϗ�ϲѧѧμ Ϩϟ�ϝΪΒΘѧѧγϹ�ΕϻΎѧѧΣ�ϢѧѧψόϤϓ

�κ Ϩѧϟ�ϚѧγΎϤΗ�ϰѧϠϋ�ϞϤόΗ�ϲΘϟ�ϞΎγϮϟ�Ϧϣ�ΔϴγΎγ�ΔϠϴγϭ�ϝΪΒΘγϹ�Ϊόϳ�ϪϴϠϋϭ�ˬϡΪϘΘϣ

.واتساقھ

ϴγϭ�ΔϴϟΪΒΘγϹ�Δϗϼόϟ�ήΒΘόΗ�ϲϓ�ΪϤΘόΗ�ΔϴγΎγ�ΔϠϕΎѧδΗ�ΎѧϤϬϣ�ϼϜѧηϭ�ˬ�κ Ϩѧϟ

Ϩϟ�ΕΎϗϼόϟ�Ϧϣ�Ύѧϣ�άѧϫ�ˬ�ϡΪѧϘΘϣ�ήѧμ Ϩόϟ�ϼϳΪѧΑ�ϲ Ήѧϳ�ήΧ́ѧΘϤϟ�ήѧμ Ϩόϟ�ϥϷ�ΔѧϴϠΒϘϟ�Δϴμ

�ϯ ήѧѧϳϭ�ˬ�ϦϳΪѧѧϋΎΒΘϣ�Ϧϳήѧѧμ Ϩϋ�ϦϴѧѧΑ�ςΑήѧѧΗ�ΎѧѧϬϧϮϛ�ϕΎѧѧδΗϹ�ϖѧѧϴϘΤΗ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΩΎѧѧϗ�ΎѧѧϬϠόΠϳ

�Ϫѧϧ"�ϭ�Ϟѧόϔϟ�ϭ�ϢѧγϹ�Ϧѧϋ�ΚѧΤΒϟ�ϲѧϐΒϨϳ�ϱάѧϟ�ϝϮѧϘϟ"رقیة حسن "و "ھالیداي"

�Ϟѧϳϭ́Η�Ϧѧϣ�ΉέΎѧϘϟ�ϦѧϜϤΗ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϣϮϠόϤϟ�ϥ�ϱ�ˬ�ϖΑΎѧδϟ�κ Ϩѧϟ�ϲѧϓ�ΓήѧϐΜϟ�ϩάϫ�ϸϤϳ

(العنصر اإلستبدالي توجد في مكان أخر في النص  . "95(

�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϨϟ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϣΎϤΗ�ϮѧѧϠΨΗ�ΎѧѧϬϧ�ΪѧѧΠϧ�ΎѧѧϨϧΈϓ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϩάѧѧϫ�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϨΌΟ�Ϋ·�Ύѧѧϣ

.اإلتساق 

.149،صـ المرجع السابق93

.61وأورزنیاك ، مدخل إلى علم النص ، مشكالت بناء النص ، ص  والفـ زتیس94

.21-20ـ محمد خطابي ، المرجع السابق ، ص ص 95
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:اإلستبدال في قصیدة القتل للماغوط

�ϞѧѧΘϘϟ�ΓΪϴѧѧμ ϗ�ϲѧѧϓ�ϝΪΒΘѧѧγϹ:��ΓΪϴѧѧμ ϗ�ϰѧѧϟ·�ΎѧѧϨΌΟ�Ϋ·ϭ"�ϞѧѧΘϘϟ"�ΪѧѧΠϧ�Ϣѧѧϟ�ϝΪΒΘѧѧγϹ�ϥ

:، یقول الشاعر یظھر إال في موضع واحد

.أعطیني فمك الصغیر یا لیلى "

أعطني الحلمة والمدیة إننا نجثو 

.نتحدث عن أشیاء تافھة 

(وأخرى عظیمة كالسالسل التي تصر وراء األبواب  "96(

ϛ�ϥ·�ΔѧѧϤϠ"�ϯ ήѧѧΧ"��ϡΪѧѧϘΘϤϟ�ήѧѧμ Ϩόϟ�Ζѧѧο Ϯϋ�ϊ ѧѧτϘϤϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ"�˯Ύϴѧѧη"

ویسمى ھذا العنصر المستبدل منھ ، واألخر الذي حل محلھ المستبدل بھ ، وھذا النوع 

.من اإلستبدال ھو اإلستبدال اإلسمي 

VI– الحذف:

�ϰѧϠϋ�ϡϮϘϳ�ϮϬϓ�ˬ�ΔϴϠΒϗ�Δϗϼϋ�ΓΩΎϋ�ϥϮϜΗ�ˬ�κ Ϩϟ�ϞΧΩ�Δϗϼϋ�ϰϟ·�ϑ άΤϟ�ήϴθϳ

"�ΏΎѧѧτΨϟ�ϲѧѧϓ�ϩήѧѧϛΫ�ϖΒѧѧγ�ϱϮѧѧϐϟ�ήѧѧμ Ϩϋ�ϑ άѧѧΣ) "97(�ϱΪѧѧΘϬϳ�ΎѧѧϏήϓ�Ι ΪѧѧΤϳ�ΎѧѧϤϣ�ˬ

.القارئ إلى ملئھ اعتمادا على ما ورد سابقا 

�ϚϟάѧѧѧΑ�Ϯѧѧѧϫϭ�ˬ�Ί ѧѧѧη�ϱ�ϑ ϭάѧѧѧΤϤϟ�ϞѧѧΤϣ�ϞѧѧѧΤϳ�ϻ�Ϋ·�ˬ�ήѧѧѧΛ�ϒѧѧѧϠΨϳ�ϻ�ϑ άѧѧΤϟϭ

.یختلف عن اإلستبدال الذي یترك أثرا ، وأثره ھو وجود أحد عناصر اإلستبدال

Ϋ�ϱϮѧϐϟ�ήѧμ"ویقصد بالحذف   Ϩϋ�ϑ άѧΤΑ�ϊ ѧϘϳ�ϱάѧϟ�ϑ ϭάѧΤϟ�Ϧϣ�Ώήπ ϟ�Ϛϟ

(سبق ذكره في الخطاب  "98( ،

�ϲѧμ Ϩϟ�ϊ τ ϘϤϟ�ϲϓ�ϩΩϮΟϭ�ΔϴϔϠΧ�ϰϠϋ�ϲμ Ϩϟ�ϊ τ ϘϤϟ�ϲϓ�ήμ Ϩϋ�ϑ άΣ�Ϯϫ�ϱ

�Ϧѧѧϣ�ϪѧѧϜϠΘϤϳ�Ύѧѧϣ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ϲѧѧϘϠΘϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ϒѧѧϗϮΘϣ�ϩέΎѧѧπ ΤΘγ�ϥΈѧѧϓ�ϲϟΎѧѧΘϟΎΑϭ�ˬ�ϖΑΎѧѧδϟ

άѧϫ�ϰѧϠϋ�˯ΎѧϨΑϭ�ˬ�ωϮѧο ϮϤϟ�ϚϟάѧΑ�Δѧλ ΎΧ�ΔϘΒѧδϣ�ϑ έΎόϣϭ�ΕΎϣϮϠόϣ�ΐ ѧϫΫ�"�ΪѧϤΤϣ

دور الحذف في اإلتساق ینبغي البحث :"إلى تحدید أھمیة الحذف في قولھ "  خطابي 

.صاألعمال الكاملة ،ـ محمد الماغوط ، 96

.237ـ یوسف أبو العدوس ، األسلوبیة  الرؤیة والتطبیق ، ص 97

.237ـ المرجع نفسھ  ،ص 98
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ΓΪѧѧΣϮϟ�ΔѧѧϠϤΠϟ�ϞѧѧΧΩ�β ϴѧѧϟϭ�ϞѧѧϤΠϟ�ϦϴѧѧΑ�Δѧѧϗϼόϟ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧϨϋ)"99(�ϥ�ΪѧѧΠϧ�άѧѧϫ�ϰѧѧϠϋϭ�ˬ

�Ϧѧϣ�ϲѧϠϳ�ΎѧϤϴϓ�ϑ ϭάΤϤϟ�Ϧϋ�ήΛ�ΩϮΟϭ�ϡΪϋ�ϲϓ�ϝΪΒΘγϹϭ�ΔϟΎΣϹ�Ϧϋ�ϒϠΘΨϳ�ϑ άΤϟ

.النص 

VI  ود درویش في قصائد محم الحذف 1ـ:

�Ϋ·�ΔѧϔϴϨϋ�ΔѧΟέΪϟ�ΚϳΪѧΤϟ�ήόѧθϟ�ϲѧϓ�ϩΎѧΒΘϧϺϟ�ΔѧΘϔϠϣ�ΓήϫΎυ�ϲϫ�ϑ άΤϟ�ΓήϫΎυ�ϥ·

�Ϟѧϛ�ήϴѧγϮϟ�ϝϮϘϳ":ΔѧϐϠϟ�Ϊѧο ��ϢѧΛϹ�άѧϫ�ΏΎѧϜΗέΈΑ�ϊΘϤΘѧδϧ�ΎѧϨϧ·�ϱάѧϟ�ϒѧϨόϟ�άѧϫ�ϥϷ

Η�άο �ϪγέΎϤϧ�ΎѧϬΘϳϮϴΣ�ΎϬϴϟ·�ϒϴπ ϳ�Ύϣ�Ϯϫ�ΎϬΒϴϛή)"100(�ΎѧϬϨϋ�ϝϮѧϘϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧϐϠϟ�ϩάѧϫ

Ύѧπ˯�"تاذ محمد ملیاني  األس ϓ�Ϧѧϣ�ΎѧϬΟήΨΗ�ϭ�ΎѧϬϋϮτ Η�ΎϬϴϠϏ�ωΪΒϤϟ�Ϊϳ�ΎϬϴϟ·�ΪΘϤΗ�ϦϴΣ

�Ϧѧѧϣ�ΓήѧѧϴΜϛ�ωϮѧѧϧϷ�ϪѧѧϔϴυϮΗ�ϚѧѧϟΫ�ϲѧѧϓ�ϞΧΪѧѧϳϭ�ˬ�ΔѧѧϴϋϮτ ϟ�ϭ�ϦϴѧѧϠϟ�˯Ύѧѧπ ϓ�ϰѧѧϟ·�Δϣήѧѧμ ϟ

�ήѧηΎΒϣ�ήѧϴϏ�ϭ�ήηΎΒϣ�ΎγΎϜόϧ�ΎϬϔλ)المشحونة بالدالالت(الحذوف غیر المحایدة  ϮΑ

)101"(عن الصراع الداخلي الذي یعنیھ المبدع

VI  عابرون في كالم عابرالحذف في قصیدة  1ـ  1ـ:

:كر منھا نذزاخرة بالحذوف لقد كانت ھذه القصید

:كقولھ :حذف األفعال

)102(احملوا أسماءكم و انصرفوا

Ϯϓήѧμ"و تقدیر الكالم "أقول "حذف فعل  ϧ�ϭ�Ϣϛ˯ΎϤѧγ�ϮѧϠϤΣ�ϢϜϟ�ϝϮϗ"�ϝΩ�Ϊѧϗ�ϭ

فیھ تجنب للتكرار في األسطر الموالیة في قولھعلى الفعل الكالم الذي لحقھ و كان 

...اسحبوا

...اسرقوا

...خذوا

.22ـ محمد خطابي ، المرجع السابق ، ص 99

50،صجون جاك لوسیار، عنف اللغة ، المرجع السابق 100

.19ملیاني ، ثنائیة الملفوظ و المسكوت عنھ ، المرجع السابق ،صمحممد 101

.99درویش ، رحلة في دروب الشعر ،صمحمود102
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�ϭ�ˬ�ΏΎѧτΨϟ�ϕΎϴѧγ�ϲѧϓ�ήϋΎѧθϟ�ϥϷ..."او أقول لكم اسحبو"و كان من الممكن القول 

�ϦϴѧΑ�ϕΎѧδΗ�ϲѧϘΑ�ϭ�ϰѧϨόϤϟ�ϞΘΨϳ�Ϣϟ�ϑ.قد دل على الكالم ما لحقھ منھ άΤϟ�ϚϟΫ�ϢϏέ�ϭ

.اسطر ھذا المقطع

:وكذلك في قولھ

)103(كیف یبني حجر من أرضنا سقف السماء*

�ϪѧϴϠϋ�ϝΩ�Ϊѧϗ�ϭ"كیف یستطیع أن یبني حجر من أرضنا سقف السماء"وتقدیر الكالم 

�ϰϨόϤϟ�ϲϓ�ϞϠΧ�ϙΎϨϫ�ϦϜϳ�ϢϠϓ�ϖΣϼϟ�ϡϼϜϟ�ϲϟϮѧϤϟ�ϡϼѧϜϟ�ϭ�Ϫѧδϔϧ�ήτ δϟ�ϲϓ�˯Ϯγ

.أو السابق و ھذا یدل على اتساق بین أطراف الكالم

:و في قولھ 

دوا عقارب الوقت إلى شرعیة العجل المقدسأعی*

)104(!أو إلى توقیت موسیقى المسدس

�ήτ"أعیدوا"فقد حذف الفعل  ѧδϟ�ϲѧϓ�ϪѧϴϠϋ�ΖѧϟΩ�ϲΘϟ�ΔϨϳήϘϟ�ΩϮΟϮϟ�ϲϧΎΜϟ�ήτ δϟ�ϲϓ

�ϭ�ϦϴѧΘϠϤΠϟ�ϦϴѧΑ�ϕΎѧδΗ·�ϙΎѧϨϫ�ϞѧόΟ�ϞѧΑ�ϰϨόϤϟΎѧΑ�ϞΨϳ�Ϣϟ�άϫ�ϭ�έήϜΘϟ�ΐ ϨΠΘϟ�ˬ�ϝϭϷ

.زاد من ترابطھما 

:حذف األسماء

:ن حذف األسماء في القصیدة نذكر وم

منكم السیف ، و منا دمنا

منكم الفوالذ و النارــ و منا لحمنا

منكم دبابة أخرى ــ ومنا حجر

)105(منكم قنبلة غاز ، و منا مطر

�ϢϜϨѧϣ)ς"في ھذا المقطع تم حذف الكثیر من األسماء كـ  ϴϠѧδΗ...Ώήѧο...ΏΎѧϫέ·(...

"الدم...)حیةتض...سیالن...نزیف( منا " "السیف 

.المرجع السابق ،نفس الصفحة103

.101المرجع نفسھ ،ص104

.99المرجع نفسھ ، ص105
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"الفوالذ و النار...)تخویف...تسلیط..عذاب ( منكم " 

  "لحمنا...) عذاب...تضحیة...صبر( و منا "

�ϞѧΟ�Ϧϣ�Ϫϴϟ·�ήϋΎθϟ�ΪϤϋ�ϭ�ϪϴϠϋ�ϝΪϳ�ϡϼϜϟ�ϕΎϴγ�ϥϷ�ΪΘΒϤϟ�ϑ άΣ�ΔϠΜϣϷ�ϩάϫ�ϲϓ�ϭ

�ΎѧѧϫέΎΘΨϳ�ϲѧѧΘϟ�ϲϧΎѧѧόϤϟ�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧγϮΘϠϟ�ΐ ѧѧΣέ�ϝΎѧѧΠϣ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ϭ�έΎѧѧμ ΘΧϻ�ϭ�ί ΎѧѧΠϳϹ

.قارئ ،فیكون ھناك مجال أرحب للتأویل أكبر من كلمة قد یفرضھا الشاعر نفسھال

:حذف الجمل 

:ونذكر منھا قولھ 

وتموتوا أینما شئتم و لكن ال تموتوا بیننا*

فلنا في أرضنا ما نعمل

ولنا الماضي ھنا 

ولنا صوت الحیاة األول

و اآلخرة..ولنا الحاضر ، و الحاضر 

)106(فخرجوا من أرضنا

�ϼΜѧϣ�ˬέΎѧμ"في أرضنا "فقد حذفت شبھ الجملة  ΘΧϻ�ϭ�ί ΎѧΠϳϺϟ" :�ϮѧΗϮϤΗ�ϻ�ϦѧϜϟϭ

"في أرضنا (بیننا (

)"في أرضنا(ولنا الماضي ھنا "

)"في أرضنا(یاة األول الحتولنا صو"

ھذا الحذف لم یثر في بناء النص بل كان ھناك اتساق بین أجزائھ سواء على المستوى 

ϮΘѧѧδϣ�ϰѧѧϠϋ�ϭ�ϲѧѧτΨϟ�ΐ ѧѧϨΟ�ϭ�ΩήѧѧϤϟ�ϰѧѧϨόϤϟ�ϲѧѧϓ�ϝϼΘѧѧΧ�ϙΎѧѧϨϫ�ϦѧѧϜϳ�ϢѧѧϠϓ�ˬ�ϰѧѧϨόϤϟ�ϯ

.الشاعر التكرار 

:حذف الحروف

)107...(أیھا المارون *

ـ  106
.101المرجع السابق، ص

.99محمود درویش ،رحلة في دروب الشعر ،ص107
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Ύѧϳ"�ϡϼѧϜϟ�ήϳΪѧϘΗ�ϭ"ϥϭέΎѧϤϟ�ΎѧϬϳ�Ύѧϳ"Αέ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϣ�ν"ھنا حذفت أداة النداء  ήѧϐϟ�ΎѧϤ

.في الكالم ، و ھذا جائز عند النحوییناإلیجاز و التساع

VI  قصیدة مدیح الظل العالي الحذف في  2ـ  1ـ:

:ویظھر الحذف اإلتساقي في قصیدة درویش 

:كقولھ :حذف الجمل 

بن أمي ، كم كنت وحدك ،  یا ا*

بن أكثر من أب ، یا ا

كم كنت وحدك 

خرین القمح مر من حقول اآل

والماء مالح 

.والغیم فوالذ ، وھذا النجم جارح 

وعلیك أن تحیا وأن تحیا 

(مقابل حبة الزیتون جلدك وأن تعطي . "108(

�ΔѧϴΪϨϟ�ϞѧϤΠϟ�Γήѧϣ�Ϟϛ�ϲϓ�ήϋΎθϟ�Ϊϴόϳ�ϥ�Ϧϣ�ϻΪΒϓ"�ϲѧϣ�ϦѧΑ·�Ύѧϳ"�ΎϬϓάѧΣ

"بقولھ واكتفى �ϲѧϣ(�ϲѧτ بنا ای(علیك أن تحیا : όΗ�ϥϭ�ˬ�ΎѧϴΤΗ�ϥϭ)�Ύѧϳϲѧϣ�ϦѧΑ(

ϣϭ�ϢѧϬϣ�ϝ΅ΎѧδΗ�ΎѧϨϨϫΫ�ϰѧϟ·�έΩΎѧΒΘϳ�ΎѧϨϫϭ�ˬ�ϙΪѧϠΟ�ϥϮѧΘϳΰϟ�ΔѧΒΣ�ϞΑΎϘϣѧϜϤϳ�ϒѧϴϛ�ˬ�ήѧϴΜ ن

�ϲѧϓ�ϖϤόΘϟ�ΪϨϋ....بن أكثر من أب ؟  وماذا قصد الشاعر بذلك ؟؟ لإلنسان أن یكون ا

ϲϨϴτ ѧδϠϔϟ�ΐ όѧθϟ�Ϯѧϫ�ΪѧϴΣϮϟ�ϥ�ΪѧΠϧ�ΓΪϴμ Ϙϟ�ϪѧϟϮϘΑ�ήϋΎѧθϟ�Ϫѧϟ�ϰѧϨϛ�ϱάѧϟ" :�ϦѧΑ

ϭ�ˬ�Ϣѧϫ�Ώ�Ϧѧϣ�ήѧΜϛ�ϦΑ"فلسطین "و ھي وطن الشاعر ، واألم ھي األرض أ"أمي

Αήόϟ�ΔѧѧϤψϧϷ�ϭ�Ώήѧѧόϟ�ϡΎѧѧϜΤϟ�ήѧѧϳήΤΗ�ϭ�ΔϴϨϴτ ѧѧδϠϔϟ�Δϴѧѧπ Ϙϟ�ϲѧѧϨΒΗ�ϲϋΪѧѧΗ�ϲѧѧΘϟ�Δѧѧϴ

�˯ΎѧϋΩϹ�άѧϫ�ϥ�ϪѧϨϣ�Ϊѧϴϛ΄Η�ˮ�ϙΪΣϭ�ΖϨϛ�Ϣϛ�ˬ�ϊ τ ϘϤϟ�ήΧ�ϲϓ�ϝΆδϟ�Ϊϴόϴϟ�ˬ�Ϧϴτ δϠϓ

.ال وجود لھ 

.17–16ـ محمود درویش ، المصدر السابق ، ص ص 108
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:اإلشارة بالرمز

:یقول درویش أیضا 

:بیروت لیال *

.ال تنامي كل ھذا اللیل )ه(

ال تتحدثي عما یدور وراء ھذا الباب )ه(

ال ترمي ثیابك )ه(

ال تعریني تماما )ه(

ال تقولي الحب )ه(

(ال تعطي سوى فخذیك )ه( . "109(

�Δѧϣϼόϟ�Ϫѧϴϓ�ΖϠΣ�ύήϓ�Ϟϛ�ϥ�ϒϴϛ�˯ϼΠΑ�ήϬψϳ�ϩϼϋ�ϊ τ ϘϤϟ�ϥ·)ه(�Ϯѧϫ�ΎѧϤϧ·

ΧϷ�ϩάѧϫ�ˬ�ϲѧϓ�ήϋΎѧθϟ�ΎϫέϭΪѧλ"بیروت "محیل إلى العنصر المفترض  �ϲѧΘϟ�Γήѧϴ

ϧ�ϪѧΘΒϏέ�Ϊѧϳήϳ�ΚѧϴΣ�ˬ�ΏήΤϟΎѧΑ�ΎѧϫϮΤ�ΎѧϫΩΎόΑ·ϭ�ΎѧϬϛϼΘϣ متزجتصورة امرأة جمیلة ا

�ΎѧϬϨϴΑ�ΎѧϤϴϓ�ϊΑΎѧΘΗ�ϞѧϤΠϟ�ϩάѧϫ�ϥ�φѧΣϼϤϟ�Ϧϣϭ�ˬ�ΎϬΒόΗϭ�ΎϬϘϫέ�ϱάϟ�ΏήΤϟ�Ϧϴϧ�Ϧϋ

.دون وجود روابط نحویة 

:عالمة الترقیم الدالة على الحذف

:ومن األمثلة األخرى الدالة على الحذف 

.الوداعا ....یا أھل لبنان *

:ید نحن سمان للتوحا

.على مشیئتنا أردنا أن نكون 

.67–66ـ المصدر نفسھ ، ص ص 109
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.وال یكون الناس في الدنیا متاعا 

(الوداعا ....یا أھل لبنان  "110(

�ν Ϯѧѧόϧ�ϥ�ϊϴτΘѧѧδϨϓ�ˬ�Ύѧѧϣ�ΔѧѧϤϠϜϟ�ϑ άѧѧΣ�ϢѧѧΗ�Ϫѧѧϧ́ϛϭ�ϭΪѧѧΒϳ�ΔѧѧΛϼΜϟ�ρΎѧѧϘϨϟ�ϥΎѧѧϜϣ�ϥ·

�Ϟѧϫ�Ύѧϳ�ϝϮѧϘϧ�ϥ ѧ́ϛ�ΎѧϨΗ˯ήϗ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϕΎϴδϟ�ΐ γΎϨΗ�ϲΘϟ�ΔψϔϠϟ�ϊ π ϧϭ)�ˬ�˯ΎϗΪѧλ Ϸ

)ء ، األشقاء ، الشرفاء الكرما ، وھنا تكمن عالقة النص بمتلقیھ ، إذ ترك الشاعر ....

.مجاال للمتلقي لیصبح طرفا في ھذه العملیة 

�ΖϤϫΎѧγ�ϲѧΘϟϭ��ˬ�ΓΪϴѧμكھو Ϙϟ�ϲϓ�Γί έΎΒϟ�ϕΎδΗϹ�ήλ ΎϨϋ�Ϧϣ�ϑ άΤϟ�ϥΎϛ�ά

.إلى حد بعید في تالحم وترابط أجزائھا 

VI  ماغوط الحذف في قصائد محمد ال 2ـ:

VI  جنازة نسر"الحذف في قصیدة  1ـ  2ـ:"

�ϕΎѧδΗϻ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�κ Ϩѧϟ�ϡΪѧΨΗ�ΖѧϧΎϛ�Ϧѧϣ�ΎѧϬϨϣ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ϑ ϭάΤϟ�ΖϋϮϨΗ�ΪϘϟ

�Ϟѧѧλ Ϯϓ�ϪѧѧϠϤΟ�ϦϴѧѧΑ�ΖѧѧϠόΟ�ϭ�ϩΪѧѧϴϘόΗ�ϭ�ΪϬѧѧθϤϟ�ν ϮѧѧϤϏ�Ϧѧѧϣ�ΕΩί �Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϨϣϭ�ϱϮѧѧΤϨϟ

Ϥϟ�ϲѧΘϟ�ΔѧϐϠϟ�ϥϷ�ΔϠϤόΘѧδبعیدة المدى یصعب على القارئ تأویلھا بسرعة على األقل

Ω�ϝϮѧѧϘΗ�ΎѧѧϤϛ�Γ˯ήѧѧϘϟ�Ϟѧѧόϓ�Βѧѧμ ϴϓ�ΔѧѧϓϮϟ́ϣ�ήѧѧϴϏ�Δѧѧϐϟ�ϲѧѧϫ.ε ϭΪѧѧϤΣ�Ζѧѧϳ�ΓΪѧѧϳήϓ"�ΔѧѧϴϠϤϋ

�ϱάѧѧϟ�έΎѧѧϴόϤϟ�Ϟѧѧυ�ϲѧѧϓ�ΓήѧѧϴΜϛ�ΕϻϻΩ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧΣϮΘϔϤϟ�κ Ϩѧѧϟ�ΕϻϮѧѧΤΘϟ�ΔϴϨѧѧπ ϣ�ϒѧѧθϛ

)111."(تحتكم إلیھ النصوص الحدیثة و التي تخیب كل توقعات المتلقي 

:من األمثلة عل ھذا الحذف

ویل المجعدیا سیفي الط..أیھا الحزن*

الرصیف الحامل طفلھ األشقر

یسأل عن وردة أو أسیر،

...عن سفینة و غیمة من الوطن

.103ـ محمود درویش ،  المصدر السابق ،  ص 110

  .99ـ 98أبحاث ، المرجع السابق ،ص ص ـ فریدة أیت حمدوش، محددات تلقي النص في ضوء جدلیة المبدع و التلقي، مجلة 111
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)112(و الكلمات الحرة تكتسحني كالطاعون

ϊ ѧϗϮϟ�ϑ άΤϟΎϓϲѧϓϰѧϟϭϷ�ϑ άѧΤϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧϟΪϟ�ϢϴϗήѧΘϟ�ρΎѧϘϧϊ ѧτ ϘϤϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�ϑ άѧΣ�ˬ

المسافة بعیدة ف" جعدسیفي الطویل المیا..أیھا الحزن "یصعب إیجاد مراد الشاعر فیھ 

�ϰѧϠϋ�ΐ όѧμ ϳ�ϪѧϠΒϗ�ϱάѧϟ�ϭ�ϖΑΎѧδϟ�ήτ ѧδϟ�Ϧѧϣ�Γ˯ήѧϘϟ�ΕΪѧΑ�ϥ·�ϭ�ϰΘΣ�ϦϴΘϠϤΠϟ�ϦϴΑ

.القارئ إیجاد الجملة المحذوفة 

�ϪѧѧϴϠϳ�ϱάѧѧϟ�ήτ ѧѧδϟ�ϲѧѧϓ�ϭ"ήϘѧѧηϷ�ϪѧѧϠϔρ�ϞѧѧϣΎΤϟ�ϒϴѧѧλ ήϟ�ΎѧѧϬϳ"�ϑ ήѧѧΤϟ�ϑ άѧѧΣ�ΎѧѧϨϫ

م الشاعر ،فال زاد من تعقید الوصول إلى المراد من كال ما،  "لـ " العطف ، ربما ھو 

.الحزنعلى من تعود على الرصیف أم السیف أم"طفلھ األشقر "یعرف 

ونفس الصعوبة تجدھا في الوصول إلى كالم المحذوف الدالة علیھ نقاط الترقیم الثانیة 

:في ھذا المقطع 

...عن سفینة و غیمة من الوطن "

"و الكلمات الحرة تكتسحني كالطاعون 

كالم المحذوف یرتبط بھ ،ة العطف في السطر الالحق ألن الالصعوبة أوجدتھا أدا

�ϭ�ϪѧϠϤΟ�ϦϴѧΑ�ϲѧτΨϟ�ϖѧγΎϨΘϟ�ΩΎѧΠϳ·�ϲѧϓ�ΔΑϮόѧλ �ΪΠϳ�ήτ θϟ�άϬϟ�ΉέΎϘϟ�ϥΈϓ�ΎϣϮϤϋϭ

.سطوره و یحس بھا متنافرة فیما بینھا

�Ϧѧϣ�ϕΎѧδΗϻ�ϡΪѧΨΗ�ˬ�ΓΪϴѧμ Ϙϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�ϑ ϭάѧΤϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϋϮϧ�ΪΠϧ�ϥ�ϡΪόϧ�ϻ�άϫ�ϢϏέϭ

:ھا جانبھ الخطي نذكر من

  :مثل  :حذف الجمل

أظنھا من الوطن*

ھذه السحابة المقبلة كعینین مسیحیتین

)113(أظنھا من دمشق

:و تقدیر الكالم من السطر األول و السطر الثالث"أقبلت "حذفت الجملة الفعلیة 

"من الوطن)أقبلت (أظنھا "

"من دمشق )أقبلت (أظنھا "

.16ـ محمد الماغوط ، قصیدة جنازة النسر، األعمال الكاملة ،المرجع السابق ،ص 112

.ـ نفس المرجع ، نفس الصفحة 113
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�ϭ�έήϜΘϟ�ήϋΎθϟ�ΐ ϨΟ�ϑ άΤϟ�άϫ�ϕΎѧδΗϻ�Ϧѧϣ�Ωί �ϭ�ήѧμ ΘΧϹ�ϭ�ί ΎѧΠϳϹ�ϲѧϓ�ΩΎϓ

.الخطي في النص

:حذف األسماء

:و من األمثلة على ذلك قولھ

أظنھا من دمشق*

)114(ھذه الطفلة المقرونة الحواجب 

�ϦѧϜϳ�Ϣѧϟ�ϭ�έΎѧμ"دمشق " فحذفت  ΘΧϻ�ϭ�ί ΎѧΠϳϺϟ�ϭ�έήѧϜΘϟ�ϡΪѧόϟ�ϲϧΎѧΜϟ�ήτ ѧδϟ�Ϧϣ

اك اتساق بین الجملتینھناك خلل على مستوى الكالم ، بل كان ھن

:حذف الحروف

:ومنھا قولھ

أحبك أكثر من التبغ و الحدائق*

)115(أكثر من جندي عاري الفخذین

.من السطر الثاني و لم یخل ھذا بالمعنى"و "حذف حرف العطف 

:و كذلك في قولھ

إن مالیین السنین الدمویة*

)116(تقف ذلیلة أمام الحانات

�ΎѧϨϫ�ΖϓάΣ" الم"ΪѧΘΑϻ�ϡϼѧϜϟ�ήϳΪѧϘΗ�ϭ�˯"ϴϟΫ�ϒѧϘΘϟ�ΔѧϠ"�ϕΎѧδΗ�ϲѧϓ�ϞѧΨϳ�Ϣѧϟ�άѧϫ�ϭ

.و ال من معناهالمقطع

VI  القتل "الحذف في قصیدة  2ـ  2ـ: "

:اءحذف االسم

:ویظھر الحذف في مواضع كثیرة من القصیدة ،  یقول الشاعر 

قطار ھائل وطویل *

ـ 114
.السابق ، نفس الصفحة االمرجع 

.ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا 115

.، نفس الصفحة ـ المرجع انفسھ 116
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كنھر من الزنوج 

یئن في أحشاء الصقیع المتراكم 

.ت القیاصرة والموسیقیین على جث

ینقل في ذیلھ سوقا كامال 

(من الوحل والثیاب المھلھلة  "117(

الكلمة التي حذفھا الشاعر "القطار " على  ھما فعالن یالن)یئن ، ینقل (

ˬ�έήϜΘϠϟ�ΎϳΩΎϔΗ�ϦѧϜϳ�Ϣϟ�ΔόΑΎΘΘϤϟ�ϞϤΠϟ�ϥϷ�ˬ�ΖΘθΘϟ�Ϧϣ�ωϮϨΑ�ΉέΎϘϟ�β Τϳ�ϚϟΫ�ϢϏέ

:تحدث عن القطاربینا ترابط منطقي وھو ی

كنھر من الزنوج

یئن في أحشاء الصقیع المتراكم

  نعلى جثث القیاصرة و الموسیقیی

�ϞѧѧϤΠϟ�ϦϴѧѧΑ�ϕΎѧѧδΗϻ�ϲѧѧϓ�ΪϋΎѧѧδϳ�Ϣѧѧϟ�ήѧѧμ ΘΧϻ�ϭ�ί ΎѧѧΠϳϹ�ϲѧѧϓ�ϪΗΪϋΎѧѧδϣ�ϢѧѧϏέ�ϑ άѧѧΤϟ

�ΩήѧѧϤϟ�ϢѧѧϬϔϟ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�κ Ϩѧѧϟ�ΕΎѧѧϴϟ�ήѧѧϴϏ�ϯ ήѧѧΧ�Δѧѧϴϟ�ϰѧѧϟ�ΝΎѧѧΘΤΗ�ϭ�ϼѧѧλ �ΓΪѧѧϋΎΒΘϤϟ

.الشاعر

:حذف الجمل 

:الشاعریقول 

أواه لم زرتني یا لیلى ؟ *

وأنت أشد فتنة من نجمة الشمال 

وأحلى رواء من عناقید العسل 

(ال تكتبي شیئا سأموت بعد أیام  "118(

�ϊ"یا لیلى "حذف الشاعر الجملة الندائیة  ѧτϘϤϟ�άѧϫ�ήѧΧ�ϲѧϓ�ΎϫΪѧϴόϳ�ϥ�Ϧϣ�ϻΪΑ : ال

.سأموت بعد أیام )لیلى (تكتبي شیئا 

:ثلة أخرى للحذف في القصیدة وتوجد أم

وعلى  حافة الباب الخارجي*

.57، صعمال الشعریةـ محمد الماغوط ، اال117

.65ت64ـ المصدر نفسھ ، ص118
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ساقیة من العشب الصغیر األخضر 

تستحم في الضوء 

وثمة أحذیة براقة تنتقل على رؤوس األزھار 

كانت المعة وتحمل معھا رائحة الشارع ، ودور السینما 

(كانت تدوس بحریة  "119(

�ϝΎѧѧόϓϷ�ϥ·)�α ϭΪѧѧΗ��ˬ�ϞѧѧѧϤΤΗ�ˬ�ΖѧѧϧΎϛ(ϋ�ΩϮѧѧѧόΗν ήѧѧΘϔϤϟ�ήѧѧѧμ Ϩόϟ�ϰѧѧϠ":�ΔѧѧѧϳάΣϷ

:وفي موضع أخر ،  یقول الشاعر "البراقة 

إنني رجل من الصفیح *

أغنیة ثقیلة حادة كالمیاه الدفقة 

كالصھیل المتمرد على الھضبة 

ھضبة صفراء میتة تشرق باأللم والفوالذ 

فیھا أكثر من ألف خفقة جنونیة 

تنتحب على العتبات والنوافذ 

نحة العصافیر تلتصق بأج

(لتنقل صرخة األسرى ،  وھیاج الماشیة  "120.(

�ϪΒѧθϳ�ήϋΎѧθϟ"، إذ أن "�ϰѧϠϋ�ΩϮόΗ"�ΔѧϴϨϏϷ)تنتحب ،  تلتصق ، تنقل (فاألفعال 

�ήϴϓΎѧμ όϟ�ΔѧΤϨΌΑ�ϖѧμ ΘϠΗϭ�ˬ�άѧϓϮϨϟϭ�ΕΎѧΒΘόϟ�ϰѧϠϋ�ΐ ѧΤΘϨΗ�ΔϨϳΰΣ�ΔϠϴϘΛ�ΔϴϨϏ́Α�Ϫδϔϧ

.لتنقل صرخة األسرى 

�ρϮϏΎϤϟ�κإن ϧκ ϨѧϠϟ�ϲΤτ ѧδϟ�ϰϨόϤϟΎѧΑ�ϞΨΗ�ϑ ϭάΣ�Ϫϴϓ�ΪΠΗ�ΓήѧϴΜϛ�ϲѧϫ�ϭ

:كحذف الرواط  مثال حروف العطف كقولھ

كانوا یكدحون طیلة اللیل *

المومسات و ذو األحذیة المدببة

یعطرون شعورھم

)121(ینتظرون القطار العائد من الحرب

.65ـ محمد الماغوط ،  األعمال الشعریة ،  ص 119

.66، صـ المصدر السبق120
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ϼΜѧϣ�ΎϬѧπ όΑ�ϰϟ�ϞϤΠϟ�ΔϓΎο ·�ϙΎϨϫ�ϥϮϜϳ�ϼϓ�ˬ��ϒτ όϟ�ϑ ϭήΣ�ήϋΎθϟ�ϑ άΣ�ΚϴΣ

:و كذلك قولھ

كان الدود یغمر المستنقعات والمدارس*

خیطان رفیعة من التراب و الدم 

تتسلق منصات العبودیة المستدیرة

تأكل الشاي و ربطات العنق أو حدید المزالیج

من كل مكان ، الدود ینھمر و یتلوى كالعجین

)122(القمح المیت بین الجبال

Ω�ϻ·�ΎϬϓάΣ�ϭ�ςΑϭήϟ�ϝΎϤόΘγ�ϡΪόϓ�ϲѧϓ�ΔѧϜϜϔϣ�ΎѧϬϨϣ�ϞѧόΠϳ�ΎѧϧΎϴΣ�ΔϠϤΠϟ�ΐ ϴϛήΗ�ϞΧ

ήϓΎѧϨΘϟ�ΎѧϬϴϠϋ�ϭΪΒϳ�ϭ�ΎϫήϫΎυ.�ϙ�ΎѧϴϟϻΩ�ϢϴϘΘѧδΗ�ϻ�ϲѧΘϟ�ΐ ѧϴϛήΘϟ�ξ ѧόΑ�ϰѧϟ�ΔϓΎѧο ϹΎΑ

"ϱΎѧѧθϟ�Ϟѧѧϛ΄Η"�ΐ ѧѧϧΎΠϠϟ�ϦѧѧϜϤϳ�ϻ�ν ϮѧѧϤϐϟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϋϮϧ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�ϰѧѧϠϋ�ϲϔѧѧπ ϳ�άѧѧϫ�Ϟѧѧϛ

.السطحي أن یجیب علیھ

ί �ΎѧѧϤϣ�Δϴѧѧμ Ϩϟ�ΔѧѧϟΎΣϹ�ΏΎѧѧϴϏ�ϰѧѧϟ·�ϯ Ω�ήΎϤѧѧπ ϟ�ϑ άѧѧΣϭ�Ϧѧѧϣ�ϭ�ϢѧѧϬϔϟ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧϴϘόΗ�Ϧѧѧϣ�Ω

:االمثلة على ذلك

الطفلة الجمیلة تبتھل*

و األسیر مطارد على الصخر

أنام على وسادتي وردتان من الحبر

الخرف یتدحرج كالقارب الذھبي

والساعات المرعبة تلتھب بین العظام

)123(یدي مغلقة على الدم

�ϰϟ·�ϯ Ω�ήΎϤπ ϟ�ϑ άΣѧθϣ�Ϧѧϣ�Ωί �ΕϻΎѧΣϹ�ΩϮѧΟϭ�ϡΪѧϋΪϬ�ΔϴΑΎΒѧπ ϟ�ϭ�ν ϮѧϤϐϟ

·�ϝϮѧѧλ Ϯϟ�ϲѧѧϓ�ѧѧο ϭ�ϲΤτ ѧѧδϟ�ϚѧѧϜϔΘϟ�ΚѧѧϴΣ�ˬ�ϞѧѧϤΠϟ�ϩάѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�ΩήѧѧϤϟ�ϰѧѧϨόϤϟ�ϰѧѧϟ�ˬ

.57ص،ـ المرجع نفسھ121

.59ـ المرجع نفسھ،ص122

.60ـ المرجع نفسھ،ص123
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·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ϙ�ΎѧѧϴϟϻΩ�ϢϴϘΘѧѧδΗ�ϻ�ϲѧѧΘϟ�ΐ ѧѧϴϛήΘϟ�ϰѧѧϟ"ήΨѧѧμ ϟ�ϰѧѧϠϋ�ΩέΎѧѧτ Ϥϟ�ήϴѧѧγϷ"

ϪѧϴϠϋ�ϝΪѧΗ�ΔϨϳήϗ�ΪΟϮϳ�ϻ�Ϫϧ�ϭ�Δλ ΎΧ�ϰϨόϤϟ�ϪΑ�ϢϴϘΘδϳ�ϻ�ΎϨϫ�Ϟόϔϟ�ϑ άΤϓ.�ΔѧϠΜϣϷ�ϭ

.ي القصیدة و ھي كذلك من میزات قصیدة النثرمثل ھذه كثیرة ف
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  : خـــــــــــاتمة 

ھكذا یبلغ البحث نھایتھ ، بعد أن عبر مناطق متباینة ، وعند ھذه النھایة ، یحاول 

البحث تسجیل أھم النتائج المستخلصة و طرح أسئلة أخرى ال تزال في حاجة إلى 

المعالجة والبحث على أفاق جدیدة تنفتح من خاللھا الدراسة النصیة لقصیدة النثر 

:العربیة 

اثي و ـ لقد كان تباین في وجھة النظر بخصوص التماسك النصي بین الفرقین الحد1

متناقضین و قد سجلنا أن الفریق  نالتراثي و كان الصراع بین اتجاھین إیدیولوجیی

ث رؤیتھا للتماسك من حیلى اللسانیات النصیة في توجھاتھاالتراثي كان أقرب إ

التي حددتھا اللسانیات النصیة من أجل راثیون أقرب للمعاییرالنصي و كان الت

.الوصول إلى نص متماسك ومنسجم 

ـ أما بالنسبة للسالمة النحویة فقد كانت قصیدة النثر تتعمد تحطیم البنیة اللغویة 2

للجملة و النص على حد سواء ، ما خلق بذلك الجمل الفوضویة و التي بدورھا أنتجت 

طي و السطحي حیث كان عدم اإلعتماد على ما یعتبر النص الفوضوي من جانبھ الخ

الروابط النحویة بین الجمل یجعل منھا نصا مفككا ، أما أصحاب التراث فقد أولو 

تخطي ذلك إال بما سمي بالضرورة الشعریة ایجیزوللجانب النحوي عنایة كبیرة ولم 

لى ا عدوفي ھذا أقرب لعلماء اللسانیات النصیة  الذین أكاو كانو)الوزن اختالل(

.الروابط النحویة لتحقیق اإلتساق 

ـ اإلختالف بین الفرقین في دور الوزن في الشعر و إرتباطھ بالمعنى و اإلتساق ، 3

رؤیة ثابتة لم تتغیر تمیل إلى :وكان مرد ھذا االختالف إلى رؤیتین متباینتین 

لمعنى و التساق ا، و رؤیتھم أن الوزن لھ دخل في اأصحاب معاییر الشعر القدیم 

غنى للشعر عنھ ، و رؤیة أخرى عرف مفھوم الشعر لدیھا تأثر من الثقافة الغربیة ، 

تساقھ ، بل تراه مجرد قوالب تحد من ي الوزن أیة أھمیة في المعنى أو اال ترى ف

و ھنا یبقى مجال البحث مفتوحا حول مدى تحقیق الجانب الصوتي لإلتساق .اإلبداع 

.نحوي للنص بالجانب الارتباطھو 
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ـ المتتبع ألراء النقاد العرب القدامى یرى ذلك التقارب الكبیر في أرائھم مع 4

نسجامھ حیث یولون لذلك نیات النصیة من حیث التأكید على اتساق النص و االلسا

أھمیة كبیرة فھم یؤكدون على حسن النقلة و ترابط المعنى و سالسة الترتیب ، فیما 

.الحبك سبك ولسمیة عندھم با

بتجاوزھا حدود قواعد لحدود اللغة ، إلحداث لغة ثانیة تجاوزت قصیدة النثر  ـ 5

اللغة ذلك الترابط على المستوى الخطي النحوي ، وھذا ما قد ال یحقق لنصوصھا 

اإلتساق عند علماء اللسانیات النصیة ، وھنا كذلك تجدر االشارة إلى أن المجال 

تسمح بھا اللغة لتجاوزھا و التي ال تخل بإتساق النص مفتوح للبحث حول حدود التي 

و بالتالي إیجاد الحدود التي ال تجعل بین النص و المتلقي شرخا قد یؤدي إلى الطالق 

.بینھما 

ـ تلعب الروابط النحویة في اإلتساق دورا ھاما في الربط بین الجملة و أخرى 6

.وحدة دااللیة كبرى منسجمة داخل النص و بالتالي تربط بین معاني النص لیكون

یكون یحصل اإلتساق في نص ما وـ لیس بالضرورة أن تتوفر الروابط النحویة ل7

سالمة تركیب الجملة یلعب دور في متسقا ، ألن حسن توظیفھا یلعب دورا كبیرا ، و 

.تساق المعنى ا

و أحسن ستعمل محمود درویش الروابط النحویة في النماذج التي حللناھاـ لقد ا8

توظیفھا فالحظنا في نصوصھ حسن الترابط الجملي مما زاد من تماسك تلك 

.النصوص 

شحیحا أحیانا بدرجة ـ محمد الماغوط كان حضور الروابط النحویة في نصوصھ9

و أحیانا تتكث و تتتابع لدرجة یحصل بھا نفصال و تفكك بین الجمل تالحظ فیھا ا

و ھذا لیس بدعا ككثرة الضمائر أو الحذوفد المتلقيتثیر الحیرة والقلق عنالقلقلة و

"تفجیر اللغة "في شعره ، لكنھ یتبع منھج قصیدة النثر الذي یتبنى مفھوم 
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:و ھناك مالحظات كانت على ھامش البحث منھا 

ــ كان التنظیر للعلوم الوافدة علینا منھا اللسانیات النصیة مكتنفا دائما باالضطراب 

المصطلح وتعدده ، و ھي مسألة ال تزال في حاجة إلى جھود كثیرة من أجل في 

.التخفیف منھا على األقل 

ــ الصراع على أحقیة قصیدة النثر باالنتماء إلى الشعر،  ناتج لإلختالف بین الفرقین 

عن مفھوم النسق الشعري و النثري في حد ذاتھ و ھذه الثنائیة المختلف فیھا لیست 

.االدب العربي فقط ، فاالدب الغربي یعیش نفس االشكالیة مقصورة على
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:قصائد محمود دروش 

)1(بطاقة ھویة

  سجل ؟   

أنا عربي 

ورقم بطاقتي خمسون ألف 

وأطفالي ثمانیة 

سیأتي بعد صیف ؟ ....وتاسعھم 

فھل تغضب ؟ 

  سجل ؟ 

أنا عربي 

وأعمل مع رفاقي الكدح في محجر 

وأطفالي ثمانیة 

أسل لھم رغیف الخبر ، 

واألثواب والدفتر 

..من الصخر 

أتوسل الصدقات من بابك وال 

وال أصغر 

أمام بالط أعتابك 

فھل تغضب ؟ 

  سجل 

أنا عربي 

67، ص 2008، 1المدیة ، الجزائر ،  ط ـ محمود درویش رحلة عمر في دروب الشعر إعداد ھاني الخیر ، دار فلیتس ،1
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أنا إسم بال لقب 

صبور في بالد كل ما فیھا 

یعیش بفورة الغضب 

..جذوري 

قبل میالد الزمان رست 

وقبل تفتح الحقب 

وقبل السرو والزیتون 

وقبل ترعرع العشب ..

من أسرة المحراث..أبي 

ال من سادة نجب 

وجدي كان فالحا 

وال نسب ؟ .. بال حسب 

یعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب 

وبیتي ، كوخ ناطور 

من األعواد والقصب 

فھل ترضیك منزلتي ؟ 

أنا إسم بال لقب ؟ 

  سجل ؟ 

أنا عربي 

ولون الشعر فحمي 

ولون العین بني 
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:ومیزاتي 

على رأسي عقال وكوفیھ 

  ..صلبة كالصخر  وكفي

تخمش من یالمسھا 

:وعنواني 

منسیھ..أنا من قریة عزالء 

شوارعھا بال أسماء 

في الحقل والمحجر ..وكل رجالھا 

فھل تغضب 

  سجل 

أنا عربي 

سلبت كروم أجدادي 

وأرض كنت أفلحھا 

أنا وجمیع أوالدي 

ولكل أحفادي ..ولم تترك لنا 

..سوى ھذي الصخور 

فھل ستأخذھا 

كما قیال ؟ .. حكومتكم 

إذن ؟ 

برأس الصفحة األولى .. سجل 

أنا ال أكره الناس 
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وال أسطو على أحد 

إذا ما جعت ..ولكني 

أكل لحم مغتصبي 

  من جوعي .. حذار ..حذار 

!ومن غضبي  !

***
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)2(عابرون في كالم عابر

أیھا المارون بین الكلمات العابرة 

أحملوا أسماءكم وأنصرفوا 

وأسحبوا ساعاتكم من وقتنا ، وأنصرفوا 

وأسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة 

وخنوا ما شئتم من صور ،  كي تعرفوا 

أنكم لن تعرفوا 

كیف یبني حجر من أرضنا سقف السماء 

أیھا المارون بین الكلمات العابرة 

منكم السیق ،  ومنا دمنا 

منكم الفوالذ والنار ـ  ومنا لحمنا 

منكم دبابة أخرى ـ  ومنا حجر 

منكم قبلة الغاز ،  ومنا المطر 

وعلینا ما علیكم من سماء وھواء 

وأنصرفوا ..فخذوا حصتكم من دمنا 

وأدخلوا حفل عشاء راقص وأنصرفوا

وعلینا ،  نحن ،  أن نحرس ورد الشھداء 

  نشاء  وعلینا ، نحن أن نحیا كما نحن

أیھا المارون بین الكلمات العابرة 

كالغبار المر ، مروا أینما شئتم ولكن 

ال تمروا بیننا كالحشرات الطائرة 

فلنا في أرضنا ما نعمل 

99، ص 2008، 1محمود درویش رحلة عمر في دروب الشعر إعداد ھاني الخیر ، دار فلیتس ، المدیة ، الجزائر ،  ط ـ  2
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ولنا قمح نربیھ ونسقیھ ندى أجسادنا 

:ولنا ما لیس یرضیكم ھنا 

أو حجل .. حجر 

فخذوا الماضي ، إذ شئتم ،  إلى سوق التحف 

للھدھد ، إن شئتم ،  "وأعیدوا الھیكل العظمي 

على صحن خزف 

لنا المستقبل :فلنا ما لیس یرضیكم 

ولنا في أرضنا ما نعمل 

أیھا المارون بین الكلمات العابرة 

كتسوا أوھامكم في حفرة مھجورة ،  وأنصرفوا 

وأعیدوا عقرب الوقت إلى شرعیة العجل المقدس 

!المسدس أو إلى توقیت موسیقى 

فلنا ما لیس یرضیكم ھنا ، فانصرفوا 

ینزف ..ولنا ما لیس فیكم ، وطن ینزف شعبا 

وطنا یصلح للنسیان أو للذاكرة 

أیھا المارون بین الكلمات العابرة 

أن أن تنصرفوا 

وتقیموا أینما شئتم ولكن ال تقیموا بیننا

أن أن تنصرفوا

بیننا وتموتوا أینما شئتم ،  ولكن ال تموتوا 

فلنا في أرضنا ما نعمل 

ولنا الماضي ھنا 
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ولنا صوت الحیاة األول 

ولنا الحاضر ،  والحاضر ، والمستقبل 

واألخرة ..ولنا الدینا ھنا 

فاخرجوا من أرضنا 

  من بحرنا .. من برنا 

  من جرحنا .. من ملحنا .. من قمحنا 

من كل شئ وأخرجوا 

من ذكریات الذاكرة 

..!أیھا المارون بین الكلمات العابرة 

***
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)3(عائد إلى یافا 

ھو اآلن یرحل عنا 

ویسكن یافا 

حجرا ..ویعرفھا حجرا 

وال شئ یشبھھ 

واألغاني 

..تقلده 

.تقلد موعده األخضرا 

ھو اآلن یعلن صورتھ ـ 

والصنوبر ینمو على مشنقھ 

ھو اآلن یعلن قصتھ ـ 

.والحرائق تنمو على زنبقھ 

ھو اآلن یرحل عنا 

.لیسكن یافا 

***

ونحن بعیدون عنھ ، 

ویافا حقائب منسیة في مطار 

ونحن بعیدون عنھ ؛

لنا صور في جیوب النساء ، 

وفي صفحات الجرائد ، 

نعلن قصتنا كل یوم 

.لنكسب خصلة ریح وقبلة نار 

.77ص م ، 1978، 2ط ـ دیوان محمود درویش المجلد الثاني ، دار العودة ، بیروت ،3
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ونحن بعیدون عنھ ، 

..أن یسیر إلى حتفھ نھیب بھ

نحن نكتب عنھ بالغا فصیحا 

وشعرا حدیثا 

لنطرح أحزاننا في مقاھي الرصیف ..ونمضي 

.لیس لنا في المدینة دار :ونحتج 

نعانق قاتلھ في الجنازة ، 

نسرق من جرحھ القطن حیى نلمع 

أوسمة الصبر واإلنتظار 

****

ھو اآلن یخرج منا 

ة ماطره كما تخرج األرض من لیل

وینھمر الدم منھ 

.وینھمر الحبر منا 

وماذا نقول لھ ؟ ـ  تسقط الذاكره 

  على خنجر ؟ 

!والمساء بعید عن الناصره 

ھو اآلن یمضي إلیھ 

برتقالھ ..قنابل أو 

وال یعرف الحد بین الجریمة حین تصیر حقوقا 

وبین العدالھ 

ولیس یصدق شیئا 
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.ولیس یكذب شیئا 

ویتركنا ..ھو اآلن یمضي 

كي نعارض حینا 

.ونقبل حینا 

ھو اآلن یمضي شھیدا 

!جئینا ویتركنا ال

ونام 

ولم یلتجئ للخیام 

ولم یلتجئ للموانئ 

ولم یتكلم 

ولم یتعلم 

وما كان الجئ 

ھي األرض الجئة في جراحھ 

.وعاد بھا 

أبانا الذي في السموات :ال تقولوا 

نا الذي أخذ األرض منا أخا:قولوا 

..وعاد 

ھو اآلن یعدم 

واآلن یسكن یافا 

حجرا ..ویعرفھا حجرا 

وال شئ یشبھھ 
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واألغاني 

.تقلده 

تلقد موعده األخضرا 

لترتفع اآلن أذرعة الالجئین 

.ریاحا ..ریاحا 

لتنتشر اآلن أسماؤھم 

جراحا ..جراحا 

لتنفجر اآلن أجسادھم 

  .صباحا .. صباحا 

لتكتشف األرض عنوانھا 

.ونكتشف األرض فینا 
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4(:جنازة نسر

أظنُّھا من الوطن

ھذه السحابةُ المقبلةُ كعینین مسیحیتین ،

أظنُّھا من دمشق

ھذه الطفلةُ المقرونةُ الحواجب

ھذه العیوُن األكثر صفاءً 

.من نیراٍن زرقاَء بین السفن

د..أیھا الحزن  یا سیفَي الطویل المجعَّ

الرصیُف الحامُل طفلھ األشقر

یسأل عن وردٍة أو أسیر ،

...عن سفینٍة وغیمة من الوطن

والكلمات الحّرة تكتسحني كالطاعون

ال امرأةَ لي وال عقیده

ال مقھى وال شتاء

ضمني بقوة یا لبنان

أحبَُّك أكثر من التبِغ والحدائق

أكثر من جنديٍّ عاري الفخذین

یشعُل لفافتھ بین األنقاض

ان مالیین السنین الدمویھ

تقف ذلیلةً أمام الحانات

كجیوٍش حزینٍة تجلس القرفصاء

ثمانیة شھور

وأنا ألمُس تجاعید األرِض واللیل

أسمع رنیَن المركبة الذلیلھ

.16، األعمال الشعریة ، المصدر السابق ، صـ محمد الماغوط4
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والثلَج یتراكُم على معطفي وحواجبي

حزین ، واأللُم یومُض كالنسرفالتراُب 

ال نجوَم فوق التالل

التثاؤب ھو مركبتي المطھمةُ ، وترسي الصغیره

واألحالم ، كنیستي وشارعي

بھا استلقي على الملكاِت والجواري

.وأسیُر حزیناً في أواخر اللیل
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:المصادر و المراجع 

ـ إبراھیم رماني الغموض في الشعر العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ، 

.م1991

النقد األدبي الحدیث ، من المحاكاة إلى التفكیك ، دار المسیرة للنشر ـ إبراھیم محمود خلیل ،

.م2003، 1، ط والتوزیع ، عمان

.م2007، 1ـ إبراھیم محمود خلیل، في اللسانیات و نحو النص ،دار المیسرة ، عمان ، األردن ،ط

ات و النشر ،بیروت ـ إبراھیم محمود خلیل ،األسلوبیة و نظریة النص ، المؤسسة العربیة للدراس

.م1997،

.م 2005ـ  1426، 4ـ إبراھیم مصطفى ، المعجم الوسیط مكتبة الشروق الدولیة ،القاھرة ، ط 

1424، 2ـ إبن جني الخصائص ، تحقیق ، عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 
.2م ، ج 2002–

رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ،  تحقیق محمد عبد القادر ،أحمد عطا ، ـ إبن

.م 2001،  1،  دار الكتب العلمیة ،  بیروت ، ط 1ج 

د (طباطبا ، عیار الشعر ، تحقیق عبد العزیز الناصر ، المانع مكتبھ الفاتحي القاھرة، مصر ـ إبن

.د ت (، )ط  (

، الدار المتوسطة )وسق (، مادة 1أبو الفضل ، جمال الدین ، لسان العرب ج ـ إبن منظور

.م ، 2005ـ  1426، 1للنشر والتوزیع ، تونس ، ط 

ـ إبن ھشام ، أبو محمد عبد هللا جمال الدین األنصاري ، شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب 

.م1988، 1، تحقیق حنا الفاخوري، دار الجیل ، بیروت، ط

ـ إبن ھشام األنصاري ، شرح قطر الندى ویل الصدى ، تحقیق أمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب 

.1996، 1العلمیة بیروت ، لبنان ط 

ـ إبن ھشام األنصاري ، مغنى اللبیب ، عن كتب األعاریب ، تحقیق مازن مبارك ومحمد علي حمد 

.م2005–1426، 1روت ، لبنان ، ط هللا، مراجعة ، د سعید األفغاني ، دار الفكر ، بی

، تحقیق عبد السالم ھارون دار الفكر للطباعة 4ـ أبو الحسین أحمد بن فارس ، مقاییس اللغة،ج

.م1979ھـ ـ 1399والنشر والتوزیع بیروت 
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بالقاھر تحقیق عبد السالم ھارون مكتبة الخانجيالكتاب،سیبویھ ،أبو بشیر عمرو وبن عثمان  ـ

.م 1988ھـ ، 1408، 3،ط 

، تحقیق وشرح عبد السالم محمد ھارون، 1ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البیان والتبیین، ج

).م1960ھـ، 1380(2مكتبة الخانجي بمصر، ط

.1996، 1ـ أحمد بزون ، قصیدة النثر العربیة اإلیطار النظري ، دار الفكر الجدید ، بیروت ، ط 

1960/ھـ 1380أحمد رضا ، معجم متن اللغة ،منشورات ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، لبنان ـ 

.5م ، ج 

1ـ أحمد عزت یونس ، العالقات النصیة في لغة القرآن الكریم ، دار األفاق العربیة ، القاھرة ، ط 

.م2004ھـ ، 1435، 

الخطاب الشعري ، عالم الكتب ، أربد ، األردن ـ أحمد مداس ،لسانیات النص ،نحو منھج لتحلیل 

.م1،2008،ط

.م1996،  2ـ أدونیس ، سیاسة الشعر ،  دار األداب ، بیروت ، ط 

.م1979، 2العودة ،بیروت،ط،دارـ أدونیس ، مقدمة في الشعر العربي

.م1978ن 2ـ أدونیس ، زمن الشعر ،دار العودة ،بیروت ، ط

.2002،  1ت األزرق ،  الھویة، العنف ،  دار األداب ، بیروت ، ط ـ أدونیس موسیقى الحو

ـ أشرف عبد البدیع عبد الكریم، الدرس النحوي في كتب إعجاز القرآن الكریم، مكتبة األداب ، 

.2008القاھرة ، د ط ، 

الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي ، بیروت ـ األزھر الزناد ، نسیج النص ، بحث فیما یكون بھ

.1993، 1، ط 

ـ التواتي بن تواتي ، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناھجھا في البحث دار الوعي للنشر 

.م 2008والتوزیع ، 

ة ـ الثعالبي ،  فقھ اللغة وأسرار العربیة ، ظبطھ وراجعھ دیاسة األیوبي ،  ط ،  المكتبة العصری

.م1999بیروت 

الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ، البیان والتبیین ، تحقیق ، عبد السالم محمد ھارون ، دار ـ 

(د ط (الجبل بیروت ،  ).د ت )
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إبراھیم السامرائي دار :مھدي المخروسي ود :ـ الخلیل بن أحمد الفراھدي ، العین ، تحقیق ، د 

.م1984الرشید للنشر ، العراق 

.م1982الزمخشري أساس البالغة تحقیق عبد الرحیم محمود ، دار المعارف بیروت ،  ـ

خطاب نظریة حازم القرطاجني ، في تأصیل ال(أصول الشعریة العربیة :ـ الطاھر بومزبر  

.م1،2007الدار العربیة للعلوم ناشرون ، منشورات اإلختالف ،ط)الشعري 

(د ط (أبادي القاموس المحیط المجلد الثاني دار الجیل بیروت زـ الفیرو .)د ت )

القرطاجني ، منھج البلغاء وسراج األدباء ، تحقیق محمد الحبیب بلخوجة ، دار أبو الحسن حازم ـ 

.م1981، 2المغرب اإلسالمي ، بیروت، ط 

خفاجي ، المكتبة األزھریة ـ القزویني ، اإلیضاح في علوم البالغة شرح وتعلیق عبد المنعم

.م19،1993،طللتراث

،  8،  دار الكتاب اللبناني ، دار الكتاب المصري ،  ط 2ـ أمین الرحاني ،  الریحانیات ، ج 

.1978بیروت ، القاھرة ، 

م 1982،  2المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط "  لن " ـ أنسي الحاج ، دیوان 

.م..1963، بیروت ،2لحاج ،الرسولة بشعرھا الطویل حتى الینابیع ،دار الجدیدة ،طـ أنسي ا

ـ بشیر أبریر ، البحث عن النص في الدراسات اللسانیة الغربیة منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین 

.م 2009، 1، ط 

، 1960القصیدة ك ،  دار المكتبة العصریة ، بیروت ،:توفیق صایغ  ـ

مفھوم الشعر ،  دراسة في المفھوم النقدي ،  الھیئة المصریة العامة ، القاھرة :عصفور ـ جابر 

.م 2005، )د ط (للكتاب ، 

ـ جمال الدین السیوطي ، تناسق الدرر في تناسب السور ، دراسة وتحقیق عبد القادر أحمد ، عطا 

.م1983، 1دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزیع ط 

.م 1984،  1ـ جھاد فاضل ،  قضایا الشعر الحدیث ، دار الشروق ، بیروت ،  ط 

ـ حسام حمد فرج ،نظریة علم النص رؤیة منھجیة في بناء النص الشعري ،مكتبة األداب ، القاھرة 

.م2008، ھـ1428، 1، ط 

.1998، اللغة و الشعر في دیوان أبي تمام ، دار الجنوب للنشر ،تونس ،ـ حسین الواد
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.م 2002،  1ـ حسین نصار ،  القافیة في العروض واألدب ، مكتبة الثقافة الدینیة ،  القاھرة،  ط 

.م 1979، دار العودة ، بیروت ، 1ـ خالدة سعید ، حركیة اإلبداع ، ط 

، 1نقد النظریة، وبناء أخرى، عالم الكتاب الحدیث ، األردن ، ط خرمة ، نحو النص ، عمر أبو ـ 

.م 2004

ـ خلیل بن یاسر البطاشي ، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطابي ،دار حریر للنشر 

.م2009، ھـ1430، 1والتوزیع ، عمان ، ط 

.م2002، 1بلد ، ط ـ خلیل صویلح ، محمد الماغوط ، إعتصاب كان وأخواتھا ، دار ال

دار الوفاء للطباعة والنشر )دراسة جمالیة (ـ رمضان الصباغ ،  نقد الشعر العربي المعاصر 

.م1992، )د ط (والتوزیع ، 

.م1969،  1ـ روز غریب ،  جبران في أثاره الكتابیة، دار المكشوف ، بیروت ، ط 

، 2اربات منھجیة ، دار األدب ، بیروت ، طـ سامي سویدان ،  في النص الشعري العربي ،  مق

.م1999

میة ، ـ سعود الحنین ، النقد النحوي والصرفي عند قدامى النقد ، جامعة محمد بن سعود اإلسال

.م2007ھـ، 1428، 1الریاض ، السعودیة ، ط

دار البحیري،علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق دراسة تطبیقیة على السورة  حسن ـ سعید

.م2000، 1قباء ، القاھرة ج 

ة زھراء الشوق ، ـ سعید حسن بحیري ، دراسات لغویة تطبیقیة في العالقة بین البنیة والداللة مكتب

.م1999القاھرة ، 

سعید حسن بحیري ، علم اللغة النص، المفاھیم و اإلتجاھات ، الشركة المصریة العالمیة لنشر ، 

.م1997،)د،ط(، القاھرة ، لونجمان

ـ سعید یقطین ، إنفتاح النص الروائي ، النص والسیاق ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء ، ط 

.م 2001، 2

جھاد حمدان ، د موسى عمایرة ، محمد العناني ، مقدمة في اللغویات :ـ شحدة فارغ ، د 

.،3،2006المعاصرة، دار وائل للنش عمان ، االردن ،ط 
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ـ شكري محمد عیاد ، موسیقى الشعر العربي ، مشروع دراسة علمیة ،  أصدقاء الكتاب ، القاھرة 

.م1998،  3، ط 

، دار قباء للطباعة ، 1/2ـ صبحي إبراھیم الفقي ، علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق ،ج

.م1،2000القاھرة ،ط

واإلیقاع الشعري ، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، األیام ـ صالح یوسف عبد القادر ،  في العروض

.م 1986، )د ط (للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

ـ طاھر سلیمان حمودة ، ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر 

.، د ت1، طوالتوزیع اإلسكندریة 

ـ عبد الرحمن بدوي في الشعر األدبي المعاصر ، األنجو ، للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، د 

.م 1965ط ،  

.1983)د ط (ـ عبد السالم المسدي ، النقد والحداثة ، دار الطلیعة ، بیروت 

ر،  دمشق ،  ـ عبد العزیز المقالح ، الشعر بین الرؤیا والتشكیل ، طالس للدراسات والترجمة والنش

.م 1985، 2ط 

تأسیس إلى مرجعة ،  الھیئة النصریة للكتاب ، القاھرة، العزیز موافي ،   قصیدة النثر من ـ عبد

.م2004، 1ط

ـ عبد القاھر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز في علم المعاني ، تحقیق یاسین األیوبي ، المكتبة 

.م2003ھـ ،1424العصریة ، صیدا ، بیروت ، د ط ، 

،القاھرة 1ـ عبد القدر البغدادي ، خزانة األدب و لب لسان العرب تح عبد السالم ھارون ،ج

.م1986،

،  منشورات 1ـ عبد هللا راجع ،  القصیدة المغربیة المعاصرة ،  بنیة الشھادة واإلستشھاد ، ج 

.م1987،  1،  الدار البیضاء ،  ط عیون 

قصیدة النثر ، نص مفتوح عابر لألنواع ، المؤسسة العربیة ـ عز الدین مناصرة، إشكالیة 

.م 2002،  1للدراسات والنشر ،  بیروت ، ط 

.2007، القاھرة ، 1ـ عزة شبل محمد ، علم لغة النص ، النظریة والتطبیق ، مكتبة األداب ، ط 
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،  1األردن ، ط ـ علي جعفر العالق، في حداثة النص الشعري ، دار الشروق للطباعة والنشر ، 

.م 2003

الجزائر منشورات األختالف ،ـ محمد األخضر الصبیحي ، مدخل إلى علم النفس ومجاالت تطبیقھ

.م2008ھـ ، 1429، 1، ط 

ي العربي ، الدار مدخل إلى إنسجام الخطاب ، المركز الثقافلسانیات النصـ محمد الخطابي ،

.م1991البیضاء ، 

دراسة في لسانیة النص األدبي (ـ محمد السید أحمد الدسوقي ، جمالیات التلقي وإعادة إنتاج الداللة 

.م 2007/2008، 1،  دار العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، اإلسكندریة ، مصر ، ط)

، 1ـ محمد العبد ، النص ، الخطاب واإلتصال األكادیمیة الحدیثة لكتاب الجامعي ، القاھرة، ط 

.م2005

ل ، رملة بوالق د ، حبك ، النص منظورات التراث ، الھیئة العامة للكتاب ، كرنیش النیـ محمد العب

.م2002، القاھرة ، 

.م 2006، 2ـ محمد الماغوط ، األعمال الشعریة ، دار المدى للثقافة والنشر، بیروت لبنان ، ط 

حلیل ظاھرتین المركز الثقافي ، الدار البیضاء ، ، مدخل لتـ محمد الماكري ،   الشكل والخطاب 

.م1،1997، ط المغرب

، دار توبقال للنشر ، الدار 1/3ھ وإبداالتھ ، ج ـ محمد بنیس ،  الشعر العربي الحدیث ،  بنیات

.م 2001،  2البیضاء ، ط 

والنشر والتوزیع ـ  محمد حماسة عبد اللطیف ، بناء الجملة العربیة، القراءة ، دار غریب للطباعة

.م2003، 

ـ محمد حماسة البنیة النحویة في الشعر الحر دراسة نصیة في شعر صالح عبد الصبور دار 

).د ت (، )د ط (غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة 

.م 1،1996اھرة ، طـ محمد حماسة عبد اللطیف ، اللغة و بناء النص ، مكتبة الخانجي ، الق

ـ محمد شاوش ، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، المؤسسة العربیة للتوزیع 

.م2001ھـ ـ، 1421، 1، تونس ،ط 1ج
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/ـ محمد عباس ، ضد الذاكرة ، شعریة قصیدة النثر ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء

.م2000، 1بیروت ، ط 

.األسلوبیة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مصرـ محمد عبد المطلب ، البالغة و

محمد عبدو فلفل ، في التشكیل اللغوي للشعر ، مقاربات في النظریة و التطبیق ، منشوات الھیئة ـ 

.م2013العامة السوریة للكتاب ،دمشق ،

.م 1995ـ محمد عزام ،  الحداثة الشعریة ، منشورات إتحاد الكتاب العرب  ، دمشق ، 

محمد عالء الدین عبد مولى ، وھم الحداثة، مفھومات قصیدة النثر نموذجاً ،  إتحاد الكتاب العرب ـ 

.م2006،  دمشق ،  

یة ، دراسة صوتیة وتركیب"خصائص الخطاب في دیوان ، أبو فارس الحمداني "ـ محمد كراكبي 

.م2003، دار ھومة، الجزائر ،  

.1988،  2ر المعارف ، القاھرة، ط ـ محمد مصطفى بدوي ،  كولودج ، دا

.م 1986ـ محمد مفتاح ، تجلیات الخطاب الشعري ، استراتجي التناص ، الدار البیضاء ، 

،  3ینامیة النص ، تنظیر وإنجاز ،المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط دـ محمد مفتاح، 

.م2006

.م1971،  2الخانجي ، دار الفكر ، القاھرة ، ط قضیة الشعر الجدید، مكتبة :ـ محمد نویھي 

.1984، دار العودة ، بیروت ، 2ـ محمود درویش ، مدیح الظل العالي ، ط 

.م1978، 2، دار العودة ،بیروت،ط2ـ محمود درویش ،دیوان محمود درویش ،ج

، ، القاھرة مصر ي ـ محمود عكاشة ، الربط في اللفظ والمعنى ، األكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامع

.م2010، 1ط 

ـ نادیة رمضان النجار ، علم لغة النص واألسلوب بین النظر والتطبیق ، كلیة األداب جامعة حلوان 

.م2013،اإلسكندریة مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع 

.م1983،  7لمالیین ،  بیروت ، ط ـ نازك المالئكة ، قضایا الشعر المعاصر ،  دار العلم ل

ـ نعمان بوقرة ، المصطلحات األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، عالم الكتب الحدیث ، 

.م 2009، 1إربد ، األردن ، ط
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ھـ، منشورات وزارة الثقافة 07ـ نعمة رحیم العزاوي، النقد اللغوي عند العرب حتى نھایتھ القرن 

.م1978والفنون، العراق 

.م1993، أوھاج الحداثة ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، نعیم الیافيـ 

ـ ھاني الخیر ، محمود درویش ، رحلة عمر في دروب الشعر، دار فلیتس للنشر و التوزیع، المدیة 

.م 2008، 1، الجزائر ، ط

1بیروت ،ط ،النحو القرآني في ضوء لسانیات النص دار الكتب العلمیة،ـ ھناء محمود إسماعیل

.م1971، 

ـ وھب رومیة ، شعرنا القدیم والنقد الجدید ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب ، الكویت ، 

.م1996

.م1999،  4ـ یمنى العید ،  في معرفة النص ،  دار األدب ، بیروت ،  ط 

المراجع المترجمة

اختارھا سعید الغانمي )مقاالت لغویة في األدب (و آخرون اللغة و الخطاب األدبي ـ ادوارد سابیر

.م1993،بیروت ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ،

إلیوت ، في الشعر والشعراء ، ترجمة محمد جدید ، دار كنعان للدراسات والنشر ، .س.ـ ت 

.م 1991،  1دمشق ، ط 

1محمد بدوي ، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت ، ط :كل عنف اللغة تر ـ جان جاك لوسیر

.م2005، 

.م2000أحمد دوریش ، دار غریب ، القاھرة ،  :النظریة الشعریة ، تر :ـ جون كوھن 

.م1993ن3أحمد درویش ، دار المعارف ، القاھرة، ط :ـ جون كوھن ،بنیة اللغة الشعریة تر 

ترجمة سامي الدوروبي ، دار الیقضة العربیة للتألیف ، مسائل في فلسفة الفن المعاصر ـ جوییر ،

.م1965،  2والترجمة والنشر ، دمشق ، سوریا،  ط 

، 1، ترجمة تمام حسان ، عالم الكتب ، القاھرة ، طجرا ءدیبونغراد ، النص  و الخطاب و إ ـ

.م1998
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محمد الولي مبارك حنون، دار توبقال للنشر ، الدار   ترجمةیاكبسون ،  قضایا الشعریة ، ـ رومان 

.19، ص 1988،  1البیضاء ، ط 

نصوص الشكالنین الروس ، "  ي نظریة المنھج الشكل"ـ رومان یاكبسون، القیمة المھیمنة ضمن 

حدین تالمؤسسة المغربیة إلتحاد الناشرین الم/إبراھیم الخطیب ،  مؤسسة األبحاث العلمیة   ترجمة

.م1982الرباط ،  /،  بیروت 

ـ ریتشاردز ، مبادئ النقد األدبي والعلم والشعر ، ترجمة مصطفى بدوي ، المجلس األعلى للثقافة 

.م 2005، القاھرة، 

محي الدین صبحي ،  المؤسسة العربیة أوستن وارین ، نظریة األدب ، ترجمةـ رینیھ ، ویلیك و

.م1987للدراسات والنشر ، بیروت 

سعید حسن :واورزنیاك ، مدخل إلى علم النص ، مشكالت بناء النص ، ترجمة ـ زتیسالف

.م2003، 1ر والتوزیع ، القاھرة، طبحیري ، مؤسسة المختار للنش

راویة صادق ،  ،  ترجمة1یر من الوقت الراھن ، ج قصیدة النثر من بودل:ـ سوزان برنار 

.م1998للنشر والتوزیع ، القاھرة ، مراجعة وتقدیم ، رفعت سالم ، دار الشرقیات 

ـ فان دیك علم النص مدخل متداخل لإلختصاصات ترجمة سعید حسن بحیري دار القاھرة، 

.م2005، 2جمھوریة مصر العربیة ، ط 

دیم سامي الدروبي ، دار الیقظة العربیة ـ ماري جوبو ،  مسائل فلسفة الفن المعاصرة ، ترجمة وتق

.م 21965للتألیف والترجمة والنشر ، دمشق، ط

أحمد ، دار المعارف ـ یروي لوتمان ، تحلیل النص الشعري ، بنیة القصیدة ، ترجمة محمد فتوح 

.م1995القاھرة 

:الـــدوریـــــــــات

النصیة إلى خصوصیة التجربة الشعریة ـ إبراھیم بشار ، اإلتساق في الخطاب الشعري من شمولیة

.م2010، 6یدي، أم البواقي العدد مجلة المخیر ، جامعة العربي بن مھ

ي بین النص المكتوب والنص المنطوق دكتور محمد إسماعیل بصل ، بحث ـ التراكم العالمت

.م1994، 370منشور في مجلة المعرفة العدد 
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ـ الطاھر سعد هللا ، مجلة علوم اللغة العربیة وأدابھا ، دوریة أكادیمیة محكمة متخصصة ، كلیة 

.م2012األداب واللغات ، جامعة الوادي العدد الرابع مارس 

قصة سمیرة عزام دموع البیع (ـ بشیر أبریر ، إستراتیجیةاإلنسجام في قراءة النص األدبي 

.مقال مخطوط (وأدابھا ، جامعة عنابة الجزائرمعھد اللغة العربیة )نموذجا  (

2003أكتوبر 31المجلد 2من النص إلى النص المترابط ، مجلة عالم الفكر العدد ،ـ سعید یقطین 

.75م ، ص 

إتحاد الكتاب 432بین الحزن والتمرد ، مجلة الموقف األدبي ، ع ـ سمیر حماد ، الماغوط ،

.م 2007العرب ، دمشق ، 

عبد الحمید جودي ، الموسیقى الشعریة في شعر الزھد ، عند أبي إسحاق األلبیري األندلوسي ،  ـ

،  مارس 04مجلة علوم اللغة العربیة وأدابھا ، كلیة األداب واللغات جامعة الوادي ، العدد 

.م 2012

، اإلحالة النصیة وأثرھا في تحقیق تماسك النص القرآني ، مجلة األثر ، ـ عبد الحمید بوترعة

).الجزائر (جامعة الوادي 

، 32، المجلد 02ـ توفیق فریرة ، التعامل بین بنیة الخطاب وبنیة النص ، مجلة عالم الفكر العدد 

.م  2003أكتوبر 

صالح ، القصیدة العربیة الحدیثة اإلطار النظري  والنماذج ، مجلة موفق األدبي ،  العدد ـ قحري

.1982، دمشق ، 135

ـ محمد ملیاني ، ثنائیة الملفوظ والمسكوت في بناء المعنى الھامشي للنص ، مجلة أبحاث مختبر 

.اللسانیات وتحلیل الخطاب ، جامعة وھران، العدد األول

.م 1982، أنقذونا من ھذا الشعر ، مجلة الكرمل ، بیروت ، العدد السادس ،ربیع ـ محمود درویش

5ـ مراد حمید عبد هللا ، من أنواع التماسك النصي ، مجلة جامعة ذي قار ـ العدد الخاص ـ المجلد 

.2010/، حریزان 

دابھا ،كلیة اآلداب ـ مسعودة الوقاد ،  قصیدة النثر وشعریة التجاوز مجلة علوم اللغة العربیة وآ

.م2012مارس /4واللغات ، جامعة الوادي ، العدد 
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ـ ناصر إسطنبول ، تجلیات التكامل المعرفي في تلقي النص ، مجلة أبحاث ، مختبر اللسانیات 

.2013وتحلیل الخطاب ، وھران ، العدد األول 

داب ، جامعة محمد خیضر ، ـ نعیمة سعدیة ، اإلتساق النصي في التراث العربي ، مجلة كلیة األ

.2009بسكرة ، العدد الخامس ، جوان 

، مرحلة مجلة شعر"نظریة الشعر "ـ یوسف خال ، مفھوم القصیدة الحدیثة ، ضمن 

ـ یوسف سلیمان ،النحو العربي بین نحو الجملة ونحو النص ،علیان المجلة األردنیة في اللغة 

.ول  ، العدد األ7العربیة وأدابھا ، المجلد 

:المذكرات الجامعیة

ـ أحمد حسین حیال ، السبك النصي في القرآن الكریم، دراسة تطبیقیة في سورة األنعام ، رسالة 

.2011-1433ماجستیر ، الجامعة المستنصریة، 

رسالة )دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث (في العربیة ـ جبار سویس حیحن الذھبي ، اإلتساق

.م2005ماجستیر ، كلیة األدب في الجامعة المستنصریة 

.ـ حازم رشك حسوني شذر ، اإلتساق في العربیة، رسالة ماجیستیر في اللغة العربیة، جامعة بغداد

سة تطبیقیة في صحیح ـ محمد عرباوي ، دور الروابط في إتساق وإنسجام الحدیث القدسي ، درا

األحادیث القدمیة للشیخ مصطفى العدوي، كلیة األداب جامعة الحاج لخضر باتنة ، شھادة ماجستیر 

.م2011، 

ـ مذكرة أصول المعاییر النصیة في التراث، النقدي والبالغي عند العرب، رسالة الماجستیر عبد 

.م 2012الخالق شاھین، جامعة الكوفة، كلیة األدب، العراق 

ـ مؤمنات الشامي ، اإلیقاع في شعر نزار قباني ، رسالة ماجستیر ، أشراف ریاض العوابدة، قسم 

.م 2001/2002معة دمشق اللغة العربیة وآدابھا ، جا
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:ملخص

التي فرضتھا إنھ لمن المؤكد أن تمیز التجربة الحداثیة في الشعر و التحوالت المتسارعة

على بنیة القصیدة العربیة المتوارثة ، انعكست على النص الشعري انعكاسا واضحا ال جدل 

فیھ ، فقد استشرفت وجودھا من جدلیة القیود و التحرر و التراث و الحداثة ، و في خضم 

بحثھا عن موضع قدم اصطدمت بجدار الوزن و القافیة فاخترقتھما و دخلت في صراع مع 

للغة بحجة أن االستجابة لمتطلبات الفعل اإلبداعي تجیز الخروج عن خارطة قواعد حصون ا

اللغة العربیة ، الستكشاف مواطن إبداع مغیبة تحدھا تلك الحدود الوھمیة المحكومة بقواعد 

ال تساعد الشاعر الحدیث على اإلبداع ، فاستبیحت حرومات قواعد اللغة العربیة ، وسط 

بین مؤیدة لطوفان الحداثة و متطلبات فعلھا اإلبداعي و معارض یرى تشتت للرؤى النقدیة 

أن اإلبداع ال یكون إال باالستثمار داخل طاقات الكامنة في اللغة نفسھا ابتداء من الجملة 

ووصوال  إلى النص ،فقدمت قصیدة النثر نصھا الشعري المتمرد عن كل ما ھو تراثي 

.قواعد النحویة، في محاولة إلنتاج لغة شعریة ثانیة فتخلت عن الوزن و القافیة و عبثت بال

فبحثنا في المدى الذي وصلت إلیھ قصیدة النثر لتحقیق اتساق نصھا من الجانب النحوي 
لالتساق النصي في ظل التحوالت التي فرضتھا على البنیة الشعریة القدیمة



ملخص

إنھ لمن المؤكد أن تمیز التجربة الحداثیة في الشعر و التحوالت المتسارعة التي فرضتھا على

، فقد الشعري انعكاسا واضحا ال جدل فیھ، انعكست على النص بنیة القصیدة العربیة المتوارثة

، و في خضم بحثھا عنیود و التحرر و التراث و الحداثةاستشرفت وجودھا من جدلیة الق

موضع قدم اصطدمت بجدار الوزن و القافیة فاخترقتھما و دخلت في صراع مع حصون اللغة 

، وج عن خارطة قواعد اللغة العربیةبحجة أن االستجابة لمتطلبات الفعل اإلبداعي تجیز الخر

تساعد الشاعر الستكشاف مواطن إبداع مغیبة تحدھا تلك الحدود الوھمیة المحكومة بقواعد ال 

، وسط تشتت للرؤى النقدیة بین بیحت حرومات قواعد اللغة العربیة، فاستى اإلبداعالحدیث عل

مؤیدة لطوفان الحداثة و متطلبات فعلھا اإلبداعي و معارض یرى أن اإلبداع ال یكون إال 

فقدمت ،تداء من الجملة ووصوال  إلى النصباالستثمار داخل طاقات الكامنة في اللغة نفسھا اب

ھا الشعري المتمرد عن كل ما ھو تراثي فتخلت عن الوزن و القافیة و عبثت قصیدة النثر نص

فبحثنا في المدى الذي وصلت إلیھ قصیدة .ي محاولة إلنتاج لغة شعریة ثانیةبالقواعد النحویة، ف

النثر لتحقیق اتساق نصھا من الجانب النحوي لالتساق النصي في ظل التحوالت التي فرضتھا 

ة القدیمةعلى البنیة الشعری
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