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Abstract. This study aims to monitor the data of a group of elements of consistency and textual harmony that are 

important in achieving the total coherence of the text, on the surface (linguistic) and deep (semantic) levels, in one 

of the famous poems created by the poet Abu Dhu’ib Al-Hudhali, a text that deals with what happened to his 
children due to the plague disease. The study is based the mechanisms of consistency: textual references, 

deletions, conjunction, lexical consistency, and textual harmony mechanisms (the overall structure of text, title, 

repetition, overall knowledge of the world, textual time/discourse, etc.) The conclusion of the research paper 
summarizes the most important results. 
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قراءة يف قصيدة أيب  جتليات االتساق واالنسجام النيص،

 ذؤيب اهلذيل/ القصيدة العينية

يَّة، رثى فيها أبو ذؤيب 
هذه القصيدة، التي تسمى بالعينس

اهلذيل َمن هلك من بنيه بالطاعون، ومَل َيبكَق منهم جالَّ طفل 

عُ "وادد، التي بدأها بقوله:  بسَها َتتََوجَّ  َوَريك
َن املكَنُونس  "َأمس

الدراسة، أورد ابن عبد  (، موضوع344الضبي، د.ت، ص)

عر،  ربه أبياتا منها يف العقد الفريد، والقصيدُة من كنو  الشِّ

وقد قيل: أن أبا هذيل قد تقدم مجيع شعراء هذيل بقصيدته 

 (.9، ص 4004العينية، التي يرثي فيها بنيه)اهلذيل، 

وتتناول هذه الدراسة عنارص االتساق النيص، التي هتتم 

تجسدة يف ظاهر النص، والتي ُتَعدُّ بالروابط الشكلية امل

الوسيلة املتحكمة يف بنيته واملسامهة يف َنصيَّته وهي: اإلدالة، 

واالستبدال، واحلذف، والوصل، واالتساق املعجمي، تناوال 

ية معرفة مدا جسهامها يف حتقيق االتساق النيص  تطبيقيا ُبغك

يَّته، منطلقا  يف ذلك الذي من االله ُيمنح النص األديب َنصِّ

 من بحثه لقصيدة أيب ذؤيب اهلذيل)العينية( يف ندب أبنااه.

وكام سيحاول البحث رصد االنسجام النيص، الذي ُيَعدُّ 

أدد املعايري املهمة يف حتقيق متاسك النص عىل مستوا بنيته 

العميقة، والذي يتآ ر مع معيار االتساق النيص يف طبع النص 

نية الكلية للنص، والعنوان، املُعالج بصبغة النصية، وهي: الب

والتكرار، واملعرفة الكلية للعامل، والزمن النيص/ اخلطاب، 

(، املنهج الوصفي التحلييلوغريها.. الخ. وقد اتبعت )

مستعينا بمقوالت علم النص، ومسرتشدا بالنظريات النقدية 

 احلديثة التي تساعد البادث يف الولوج جىل عامل النص.

ان دافعا الاتيارها ميدانا لتطبيق ولعل شهرة القصيدة ك

آليات االتساق واالنسجام النيص، فقد عرض الشاعر 

قصيدته التي تتكون من ثالثة وستني بيتا ببناء غري معهود 

قبله، فعىل الرغم من أهنا قيلت يف الرثاء، وهو من األغراض 

املشهورة يف الشعر العريب القديم، جال أهنا ختتلف عن قصااد 

ي سبقتها ااتالفًا الفتا يستدعي الوقوف عندها الرثاء الت

والتأمل فيها، ألن أبا ذؤيب ال يقف عند رثااه ألبنااه  وجنام 

يتحدث عن مشكلة أعّم وأشمل، مشكلة ال يفلت منها أدد، 

أال وهي مشكلة املوت، وقد تكون من أعظم املشاكل التي 

تواجه اإلنسان وتؤرقه، وال ننسى أن أبا ذؤيب يتحدث 

يث الشاعر املرهف، ودديث اإلنسان املفجوع الذي يعرب دد

 بشفافية عن أدزاننا وآالمنا مجيعًا.

 

 االتساق تعريف

 العالقات من جمموعة عىل اللغوي النص ينهض

 املتعالقة، والدالالت املتجاذبة، النصية واألشكال املتضافرة،

 من اللغوية واملكونات العنارص عرب العالاق هذه وتتجسد

 العنارص بني والتأليف والرتتيب الرتكيب هيكلة االل

 الشكلية، اللغوية بالوساال واملتمثلة للنص، املكّونة

 أن فيه شك ال ومما وغريها. واملعجمية النحوية والعالقات

 الرتكيبية، هندستها عىل الوقوف يستدعي النصوص، مقاربة

 بنية النص من جعلت التي العالاقوكشف السجوف عن 

 عنارص معطيات عن البحث من بد ال ذاك وجذ متكاملة 

 ال عليه وبناء وترابطه، النص استمرار ضمنت التي االتساق

 النيص؟. االتساق هو ما اآليت: السؤال طرح من بد

 املفاهيم من النيص االتساق جن قلنا: جن مندودة ال

 يتكئ فهو األديب، النقدي املشهد سادة دالت التي احلديثة

 النيص، اللغة علم دقل من انبجست التي دئاملبا أريكة عىل

 السويرسي اللغوي العامل يد عىل األوىل جرهاصاهتا وبدأت

 جديدة مردلة كانت الستينيات أواار ففي ،"سوسري دي"

 والصورة الكربا اللغوية البنية النصَّ  جعل جديد تيار لظهور

 الدراسة يف األساسية واملادة املتامسكة واألارية الكاملة

 التيار هذا النص، لسانيات تسميته: عىل واصطلح تحليل،وال

 للمناهج النصية اللسانية الدراسات ددود جتاو  الذي

 هو الصغرا، اللغوية البنية اجلملة/ َتُعدُّ  كانت التي السابقة،

 وددة أكرب باعتبارها اللسانية، للدراسة األسايس املوضوع

 لسانيات من يفاملعر االنتقال هذا"و للتحليل  قابلة لغوية

 وأدواته، املنهج، يف انتقال هو النص لسانيات جىل اجلملة

 بلوغ النص لسانيات استطاعت ديث وأهدافه، وججراءاته،

 جذ جليها، الوصول اجلملة لسانيات تستطع مل متقدمة حمطات

 واجلمل الكلامت تربط التي العالقات حتديد من متكنت

 ،4044 ة،)وهب "عدة مستويات عىل النصوص وفقرات

 واالنسجام. االتساق قضاياها: أبر  ومن (،44ص

 التامسك هبا حيدث التي الكيفية فيعني االتساق وأما

 املعنوية العالقات جىل حييل داليل مفهوم وهو عنارصه، برتابط



 ... جتليات االتساق واالنسجام النيص، قراءة يف قصيدة: حممود سليم حممد هياجنه

 

36 

 صفة ومتنحه حتدده عنارص وهي النص، داال القاامة

انية،  قاتاملنس من عددا هذا االتساق مفهوم ويشمل النَّصَّ

 واالستبدال واحلذف واإلشارة الضامار، جىل كاإلداالت

 (،45ص ،4994)اطايب، املعجمي واالتساق والوصل

َلة األجزاء بني الشديد التامسك ذلك " هو فاالتساق:  املَُشكِّ

 التي الشكلية اللغوية بالوساال فيه وهيتم ما، اطاب   لنص/

 "برمته اطاب أو اطاب من جلزء املكونة العنارص بني تصل

 (.5ص ،4994 )اطايب،

 وكلام الداالية، النص عنارص االتساق يشكل ما جن

 الشعرية البنية ترابط عىل دل أكثر اتساقية أدوات توافرت

 (،36-35ص ،4009 ،املتلقي)اهلواوشة عند وانسجامها

م   فاالتساق  جذ االنسجام، جىل طريق وهو االنسجام  عىل ُمَقدَّ

 مرتابطا نصا منه جتعل حمددة رشوطا حيقق مل ما" النص جن

 جزءا يفقد أنه أو نصا، ُيَعدُّ  ال فإنه ومعجميا  ونحويا دالليا

انية رشوط من  (.544 ص ،4044 والزعبي، )عبابنة، "النَصَّ

 
 ق النيصعنارص االتسا

 أوال: اإلدالة )جداالت النص(

ُتَعدُّ اإلدالة املظهر األول الذي يربط عنارص النص، 

تضمن استمرار وددته املوضوعية يف ضوء ترابط  "والتي 

(، 84، ص 4009)بوقره،  "مُجَلسهس وتعلقها بعضها ببعض

فكل لفظ أو عنرص الدق يعتمد عىل ما سبقه، فاللفظة ال 

عن ساار املكونات املورفيمية املشكلة  تقوم مستقلة بذاهتا

للنص، وجنام تتمثل يف عودةس بعض عنارص امللفوظ عىل عنارص 

لفظية أارا يمكن أن نقدرها داال السياق، أو يف املقام، 

واألارية عالقات يمكن رصدها بني مكوناته، وتتفرع هذه 

، 4994اإلدالة جىل جدالة قبلية وجدالة بعدية )اطايب، 

قسم اإلدالة جىل جدالة مقامية وجدالة نصية. فأما (، وتن41ص

اإلدالة جىل السياق اخلارجي، أو  "اإلدالة املقامية فهي: 

اإلدالة جىل اارج النص، أو جىل غري مذكور، وفيها حييل 

، 4004)الشاوش،  "عنرص يف النص جىل يشء اارج النص

(، ديث تسهم يف الق النص باعتبارها تربط 445، ص4ج

( ولذا فهي جدالة 41، ص4994ياق املقام )اطايب،اللغة بس

اارجية. وأما اإلدالة النصية فهي التي حتيل جىل عنرص سابق 

أو الدق داال النص وتقوم بدور فعال يف اتساق النص 

 (.48-41، ص4994)اطايب، 

فاألبيات يف الرشحية األوىل من القصيدة العينية مجيعها 

لدهر/ املوت( وبعد مرتبطة بحادثة ومقام حمدد )فكرة ا

الرجوع جليها وجد البادث ارتباطا مشرتكا بينها من جهة، 

وارتباطا وثيقا مع موضوع القصيدة من جهة أارا، 

التي تؤول جليها هذه األبيات مل تقم  -مثال–فاإلدالة املقامية 

يف جنتاج النص فحسب، بل تعدت ذلك جىل اإلسهام يف دبك 

سة أو نواته، فنواة النص هي النص وتوجيهه نحو البؤرة الراي

احلقيقة الفاجعة بفقد األبناء، أو احلقيقة التي يصفها بقوله: 

ب  َمنك ََيكَزُع( وما املقامات التي تؤول جليها 
تس ُر ليكَس بسُمعك هك )والدَّ

 جال مفردات هلذه الفاجعة. 

 يقول أبو ذؤيب يف الرشحية األوىل من القصيدة:

بسها تَ   وريك
َن املَنُونس عُ َأمس  َتوجَّ

 

ب  َمنك ََيكزعُ 
تس ُر ليكَس بسُمعك هك  والدَّ

با  َك شادس مس سك
 قالتك أَُميكَمُة ما جلسس

 

ثكُل مالسك َينَفعُ  لكَت ومس ُتذس  ُمنُذ ابك

َجعا  ُم َمضك
َنكبسَك ال ُيالاس  أمك ما جلس

 

َجعُ   جال أَقضَّ عليكَك ذاك املَضك

َي أنه  مس سك
 فأَجبكُتها أنك ما جلس

 

َدا  ُعواأوك َن البالد َفودَّ
يَّ مس
 َبنس

قبوين ُغّصةً   دا بني وأعك  أوك

 

ًة ال ُتقلسعُ   وَعربك
َد الّرقادس  َبعك

واُهم  نقوا هلس  َسبقوا َهوًا وأعك

 

عُ  َ موا ولسُكلِّ َجنكب  َمرصك  فَتَخرَّ

ب    َدُهمك بسَعيكش  ناصس ُت َبعك  َفَغرَبك

 

تتبعُ   وجااُل أيّن الدق  ُمسك

ُت   صك  بأنك أُدافسَع َعنكُهمولَقدك َدرس

 

َفعُ  ّيُة أقبلتك ال ُتدك
س  فإذا املَن

 وجذا املنّيُة أنكَشَبتك أظكفاَرها 

 

 ألفيكَت كلَّ مَتيَمة  ال َتنكَفعُ 

داَقها  َدُهم كأنَّ دس ُ َبعك  فالَعنيك

 

َمعُ  ر  َتدك  فهي عوك
ك  لَتك بسشوك

 ُسمس

َوة     َمرك
 َدّتى كأيّن للحوادسثس

 

قس  َرعُ بسَصفا املُرّشَّ  كّل يوم  ُتقك

رك  
نك َتَلف  ُمقيم  فانكَتظس

 ال ُبدَّ مس

 

عُ  َ را املرَصك َك أمك بأاك
ضس قومس  أبسأرك

 ولَقدك أَرا أنَّ الُبكاَء َسفاَهةً  

 

َف ُيوَلُع بالبُكا َمنك ُيفكَجعُ   وَلَسوك

 ولَيأتنَيَّ عليك يوم  مرةً  

 

َمعُ   ُيبكَكى عليك ُمقنّعا ال َتسك

ي   لُّدس هيموجَتَ تني ُأرس  للشامس

 

َضعُ  هر ال أَتَضعك  أيّن لريكبس الدَّ

بكتها   والنفُس راغبة  جذا رغَّ

 

نَعُ   فإذا ُتَردُّ جىل قليل  َتقك

لس ُملكتَئسمس اهلَوا  مك نك مجيعس الشَّ
 َكمك مس

 

ُعوا م  فَتَصدَّ  باتوا بعيكش  ناعس

ُبه  م فَجَع الزماُن وريك نك هبس
 فلئس

 

جعُ جيّن بأهلس َمودَّيت ملُ   فك

 (344-344)الضبي، د.ت، ص  

 ويستهل البحث احلديث بإداالت الضامار:

 

 الضامار:

للضمري دور بار  وكبري يف الرتابط النيص، كام له دور 

مهم يف االاتصار  فهو يسهم يف رد املدلوالت جىل أصحاهبا، 

ورسم فضاء النص وفتح باب التصور لفضاءات النص، وجذ 

ذاك فقد كان له مسادة واسعة يف الدراسات اللسانية احلديثة، 
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من مظاهر وبخاصة تشكيله لإلدالة التي ُتَعدُّ أهم مظهر 

التامسك النيص، وقد حييل الضمري جىل كلمة مفردة وقد حييل 

جىل مجلة، فضال عن جدالته جىل سياق مقام اارج النص، وقد 

دور السياق يف "أواله اللغويون أمهية بالغة، وأّكدوا عىل 

معرفة مرجعية الضمري، ااصة جذا كانت مرجعيته غامضة 

 "مد عىل سياق احلالواارجية، ألن املرجعية اخلارجية تعت

(، ومن االل الرجوع لتلك 456، ص4، 4000)الفقي، 

الرشحية وجدنا وفرة للضامار، وبخاصة ضمري املتكلم/ 

الشاعر، ثم يليه ضمري املُخاَطب، وضمري الغيبة )هي( يف 

االستخدام، مما يدل عىل أن اخلطاب يدور يف فلك جمموعة 

ت املحبوبة أو من الذوات، أنا/ الذات الشاعرة، وهي/ ذا

الزوجة )أميمة(، والضمري)أنت( املُخاَطب، وهم/ ذات 

األبناء املفقودين، وهي العاادة عىل املنّية/ املوت، وغري ذلك 

من الضامار التي حتيلنا جىل شبكة من العالقات التي تربط بني 

 هذه التجارب يف نسيج متناسق حمبوك.

ترتة، ونستطيع تصنيفها جىل ضامار ظاهرة وضامار مس

والضامار الظاهرة دارضة صياغة ومدلوال، وفيها احلزن 

واجلزع واألمل بسبب املوت الذي وقع عىل األبناء، والضمري 

املسترت يفسح املجال أمام املتلقي لفهم النص وتصور 

فضاءاته، فضال عن أن تنوع الضامار بني الغااب واملتكلم 

شعرية ليبدو واملُخاَطب، قد جعل الشاعر يتخىل عن مهمته ال

متكلام آار غريه، لينقل املتلقي من فكرة ألارا، فالشاعر 

يتحدث بضمري الغااب عن هول الفاجعة وعظمها فضال عن 

أنه خيتفي وراء الضامار، وهذا االاتفاء والتنقل بني الضامار 

ينمُّ عن دالة مضطربة ضعيفة مستسلمة لريكب الدهر، أضف 

ر أمل املوت واحلزن  جىل ذلك أن وفرة استخدام الضامار ُيَصوِّ

 عىل الفقد واالستسالم حلتميته.

 ومن ذلك ما ورد يف الرشحية األوىل يف قول الشاعر:

عُ  بسها َتَتوجَّ  وريك
َن املَنُونس  َأمس

 

ب  َمنك ََيكزعُ 
تس ُر ليكَس بسُمعك هك  والدَّ

منذ -تنفتح  -كام هو باد –فالرشحية األوىل من القصيدة 

ل مع الدراما عرب تقنية احلوار بنوعيكه عىل التداا -بدايتها

 ) َن املَنونس الداايل واخلارجي، وحيتل االستفهام باهلمزة )َأمس

حمط ردال احلركة الدرامية، وهو استفهام استنكاري كام هو 

َ كان، 
باد من السياق، جذ هو تقرير بفعل قد كان وجنكار  له ملس

عىل جدالة وينهض البيت األول من الرشحية األوىل للقصيدة 

مقامية يمثلها الضمري املسترت )أنَت( ضمري املخاَطب الذي 

خياطبه الشاعر، يف اطاب املحمول املقصود بالداللة، ومن 

َن  هنا يمكننا أن نتساءل َمنك هذا الذي خياطبه الشاعر بقوله: أمس

املنون وريبها تتوجُع؟ هل هو اإلنسان/ كل جنسان يقف 

ابه؟ أم أنه هو الشاعر ذاته؟ أم عاجزا أمام رصوف الدهر ونوا

َن املنون  أن هناك صوتا اارجيا خياطُب الشاعَر ويقول له: أمس

 وريبها تتوجع، والشاعر قام بنقل هذا الصوت؟

ولعل هذه التساؤالت التي متتلك نصاب الرشعية نصيا، 

تنمُّ بيشء من الغموض واللَّبس، ذلك ألهنا حتيلنا اارج 

النص، واإلدالة اخلارجية تقلل من التامسك النيص وترابطه، 

فضال عن أن الضامار مورفيامت وظيفية تتغري وظاافها 

ا نرا النحوية بتغري املقامات التي تنزل فيها، ال سيام أنن

اإلداالت التالية عليها مرتبطة هبا ومتتح من معينها الرتكيبي 

فنحن نرا ما يتبع هذه اإلدالة جداالت أارا حتيل جىل 

مَك، ابكتذلَت، مالسَك، ما  سك
الداللة نفسها يف كلامت: )ما جلس

َنكبسَك، عليَك( يف قوله:  جلس

با َك شادس مس سك
 قالتك أَُميكَمُة ما جلسس

 

لك  ُتذس ثكُل مالسك َينَفعُ ُمنُذ ابك  َت ومس

َجعا  ُم َمضك
َنكبسَك ال ُيالاس  أمك ما جلس

 

َجعُ   جال أَقضَّ عليكَك ذاك املَضك

لون عىل ضامار الغااب التي حُتيل جىل   وعلامء النص ُيَعوِّ

يشء داال النص، ذلك ألهنا تدفع املتلقي جىل البحث يف 

لون عىل ال ضامار املُحيلة النص عام يعود جليه الضمري، وال ُيَعوِّ

جىل ُمَتكّلم أو خماَطب يف عملية اتساق النص ذلك ألهنا حتيل 

(، أضف جىل 461، ص4044جىل اارج النص )البطايش، 

يمكن االستعانة كذلك بأسلوب آار يف توجيه "ذلك أنه 

اإلداالت الضمريية يف النص، وذلك من االل ما يسمى 

ه األارية عىل شد البؤرة الرايسة للنص أو النواة، جذ تعمل هذ

مكونات النص نحوها بام فيها الضامار، ويكون النص 

متامسكا عندما تعمل البؤرة عىل استقطاب الضامار وجذهبا 

(، ففي القصيدة نجد 461، ص 4044)البطايش،  "نحوها

الضمري)ضمري املُخاَطب( مشدودا نحو بؤرة النص أو نواته 

ع بفقد أبنااه، أ ال وهو الشاعر وهو ذلك الرجل الذي ُفجس

نفسه، ولذا فهو البنية الكربا األوىل، ومما ُيَعزِّ  هذا احلكم أنَّ 

د الضامار حُتيل جليه  فقد ورد الضمري املُحيل جليه كثريا يف  َدشك

 الرشحية األوىل من القصيدة، فمثال جاء يف قوله:

َي أنه مس سك
 فأَجبكُتها أنك ما جلس

 

عُ  َن البالد َفودَّ
يَّ مس
َدا َبنس  واأوك
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ة، َفَغرَبكُت بعدهم، وجاال أينِّ  ويف قوله: )وأعقبوين ُغصَّ

ُت، بأنك ُأدافسَع، دتى كأيّن للحوادث، ولقد  صك ، ولقد َدرس الدق 

أرا أّن البكاء، وجتلُّدي للشامتني، أرهيم، أينِّ لريكب الدهر، 

.)  ال أتضعضُع، وجينِّ بأهل َمَودَّيتس

ي ببؤرة النص بشكل فقد بر  ضمري األنا املتكلم واملعن

واضح وكبري، وهذا يتفق مع التجربة الفردية والقضية 

ورية، وأما اإلدالة املقامية املتمثلة بضمري املخاَطب فقد  حك
املس

أسهمت برتابط النص ودبكه، كام عملت عىل تأطريه يف فلك 

وادد، وذلك من االل ما أدالت مكوناته جىل مقامات 

فاألبيات مجيعها مرتبطة اارجية بينهام قواسم مشرتكة، 

د، نوااب الدهر،  بحوادث ومقامات حمددة )الفجيعة، الَفقك

 دتمية املوت(.

يَّةس 
س ومما  اد من متاسك النص تلك الضامار املُحيلة عىل املَن

)أقبلت، ال تدفع، أنشبت، أظفارها( فالضمري الذي يمثل 

الفاعل/ الشاعر ااتفى من سادة املشهد ليطغى حمله الضمري 

لفاعل/ املوت ليشكل احلتمية النهااية، ذلك ألنه طرف ا

 رايس يف رعب اليقني لدا الشاعر.

ومن االل تتبعنا ألنواع الضامار وجداالهتا نجد أهنا كلها 

كرست دضورها جلذب األفكار املختلفة نحو البؤرة املركزية 

َجة  إلظهار هول الفاجعة من  )هنااية املوت احلتمية(، فهي ُفرك

فيف التصدع النفيس من جهة أارا، وبذلك يثري جهة وخت

الضمري املعنى، وهو الرصاع بني املوت واحلياة، وما التنوع 

بالضامار جال لتعرب عن تصدع وتردد وضياع أمام رعب 

اليقني/ املوت، فضال عن أن تنوع الضامار يمكن حتميلها 

بعدا جنسانيا، كي ينقل التجربة من جتربة فردية جىل جتربة 

 انية لتكون أكثر شموال.جنس

ومن األمثلة عىل هذا ما جاء يف رشحية أارا يرسم فيها 

الشاعر لودة فنية رااعة، تلك اللودة التي يصور فيها احلامر 

 الوديش وُأُتنَُه، ومرصعها عىل يد الصااد، يقول فيها:

ُر ال َيبكقى عىل َدَدثانسهس  هك  والدَّ

 

اةس َلُه َجدااسُد  َ ُن الرسَّ َبعُ َجوك  َأرك

واربس ال يزاُل كأنَّهُ   ُب الشَّ  َصخس

 

بَعُ   أيب ربيَعَة ُمسك
 عبكد  آللس

أكل اجلَميَم وطاوعته  

َحج    َسمك

 

َرعُ  َعَلتكُه األمك  وأ ك
 مثل القناةس

 بسَقرارس قسيعان  َسقاها وابسل   

 

َلعُ  َهًة ال ُيقك َجَم ُبرك  فأثك
 واه 

َن   جك
تَلس ينا َيعك

َضة  َفَلبسثكَن دس  بسَروك

 

َمعُ  ينا يف العسالجس وَيشك دُّ دس  َفَيجس

ياُه ُرُ ونسهس    دتَّى جذا َجَزَرتك مس

 

نيس َمالَوة  َتَتَقطَّعُ   وبسأيِّ دس

َرهُ    َذّكَر الوروَد هبا وشاقى أمك

 

م وأقبَل َديكنه َيَتَتبَّعُ   شؤك

 

 وَماُؤهُ 
س
َن الّسواء تنّهّن مس  فافك

 

يَعُ بسثكر  وَعاَنَدُه َطريق    َمهك

َ ُينابسع    عس َبنيك زك ا باجلس  فكأهنَّ

 

 هَنكب  جُمكَمعُ 
س
جاء ي الَعرك

 وأُوالتس ذس

نَّ َربابة  وكأنَّهُ    وكأهنَّ

 

َدعُ  داحس َوَيصك
 َيرَس  َيفيُض عىل القس

َوس  ُمتََقلِّب    دك  وكأنَّام ُهَو مس

 

َلعُ  ُه ُهَو أضك  يف الكفِّ جال أنَّ

َن والَعيُّوُق   َعَد رابسئس َفَوَردك  مقك

 

َق النَّظكمس ال يَتَتلَّعُ   فوك
س
باء ك  الَّضَّ

ب    َن يف َدَجراتس َعذك عك َفرَشَ

 بارد  

 

بس البسطاح تَغيُب فيه األَككُرعُ   َدصس

 

 

سا دوَنهُ  َن دس عك
َن ُثمَّ َسمس بك  َفرَشس

 

َرعُ  ع  يُقك جابس وَريكَب قَرك
ُف احلس  رَشَ

ص  ُمَتَلبِّب   
نك قانس

 وَنميَمة  مس

 

ء  َأَجشُّ وأقكَطعُ يف  هس َجشك  َكفِّ

َستك بسهس   رَتَ َن وامك َنُه وَنَفرك رك
 َفنَكس

 

ُشعُ   ُجرك
 َسطكعاُء هادسية  وهاد 

نك َنجود  عااسط   
 فرَمى فأنكفَذ مس

 

عُ  ا فخرَّ وريُشُه ُمَتَصمِّ  س مَهك

 فبدا له أقراُب هذا رااسغا َعجسال 

 

عُ   فعيََّث يف الكسنانةس ُيرجس

طكَحرا  يا مس دس ََق صاعس  فَرمى فأحلك

 

لُعُ   األضك
تَملتك عليهس حس فاشك  بالَكشك

 

 

ب   ُهنَّ ُدُتوَفُهنَّ فهارس  َفَأَبدَّ

 

عُ  جس  أو بارك  ُمَتَجعك
 بسَذمااسهس

يَتك  
َن يف َددِّ الظُّبات كأناّم ُكسس  َيعكثُرك

 

ُرعُ   ُبروَد َبنسي َيزيَد األذك

 (345-344)الضبي، د.ت،ص 

الرشحية بتلك الال مة التي كانت مفتادا لكل فقد بدأ 

، بصيغة "والدهر ال يبقى عىل ددثانه......،"الرشااح، 

اجلملة اخلربية التقريرية، التي تؤكد الفناء/ موت احلامر 

الوديش، وقد بر  ضمري الغيبة املسترت بوفرة يف هذه الرشحية، 

ات وبشكل الفت لالنتباه لُيحيل جىل ذاتني  ذات الدهر وذ

، بدا، رمى، عّيَث، يرجع،  الصياد، )ال يبقى، رمى، أنفذ، ارَّ

لس  زَّ َوَثَباتس َعقك
ََق( ليشكل فضاء النص من جهة، وَيستفس أحلك

ر  لفضاءات  نصّية  من جهة أارا   املتلقي خلَلكقس َتَصوُّ

حس املجال أمام  فالضمري املسترت يثري املعنى من االل َفسك

نص وتصورها، ذلك ألن اإلدالة املتلقي إلدراك فضاءات ال

بضمري الفاعلية املعرب عنها بـ)هو( تيش بيشء من عدم 

التامسك النيص، ألهنا تشغل ذهن املتلقي بموضوعات شتى، 

وتستوقفه عن املتابعة بطرح جمموعة من التساؤالت املتعلقة 

َ توارا 
بالداللة املبتغاة التي نجمت عن اإلدالة  مثال: ملس

؟ أكان ذلك ملعرفة الشاعر به؟ أم جنه جمهول الفاعل مسترتا 

 غري معروف؟ أم جنه واراه لداللة ااصة ومقصودة؟.

ونأيا عن األفق الداليل الذي يمكن أن حيمله الضمري 

املسترت)هو( فإن الضمري املسترت من املمكن أن حيمَل ُبعدا 

خماتال ما، جذ يظهر أن الشاعر قد تنا ل عن مهمته الشعرية 

متكلام آار غريه، وهو نوع من التامهي باآلار مستحَّضا 

 والتواري الف أقنعة  خترج الضمري عن دوره املبارش.
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ومما هو الفت لالنتباه دري بالتأمل أن الشاعر قد 

ية  شس ( فيام خيص احُلُمر الَودك استعمل ضمري العاقل )ُهنَّ

، َفَوَردك  ، كأهَنُنَّ َتنَُهنَّ َن، َفافك جك
َتلس َن، )َفَلبسثكَن، َيعك عك

َن، َسمس عك َن، َفرَشَ

( ولعلها جدالة  َن= ُهنَّ ُثرك ، َيعك ن، فأَبّدُهّن، ُدتُوَفُهنَّ َنه، َنَفرك رك
َفنَكس

تيش بترسبله الف الضمري  لينقل التجربة من املستوا 

الذايت الشخيص/ الداايل جىل املستوا الذايت احليواين/ 

تقاطع اخلارجي  فالشاعر قد وضعنا أمام لودة فنية متحركة ت

مع ما يعتمل نفسه وخيتلج أعامقه، وهو هبذا حييلنا عىل العامل 

اخلارجي جدالة حتتاج جىل ربكط  بني البؤرة املركزية للنص وبني 

هذه القصة التي تقطر بالدم، والرصاع بني املوت واحلياة، ويف 

النهاية املوت هو الذي يكرس وجوده، ومن هنا يمكن فهم 

غة باملقام، فهو مل يستطع ولو للحظة أن أثر اإلدالة يف ربط الل

يسلو الفاجعة بفقد أبنااه، ألهنا أاذته كل مأاذ  بل ملكت 

عليه ذاته، فهو وجن هرب جىل عامل احليوان جال أنه بقي منجذبا 

لعامله البرشي، دتى أصبح ضمري العاقل يكرس وجوده يف 

 عامل احليوان.

لودة ومما ال شك فيه أن الشاعر دني يصور تلك ال

الدرامية لرصاع محار الودش، بذلك األسلوب البارع، 

والتصوير الدقيق، جنام يريد من املتلقي أن يتامهى مع احلدث 

بكل تفاصيله، ألن الرسالة التي يريد أن ينقلها للمتلقي جنام 

هي  أن السعادة مل تدم طويال، وأن احلياة مصريها حمتوم  

ودش وأتنه، هو املصري فاملصري املحتوم الذي أداط بحامر ال

 الذي ال يفلت منه أدد.

 وجذا ما انتقلنا جىل الرشحية الثالثة التي يقول فيها:

 والدهُر ال َيبكقى عىل َدَدثانسهس 

 

عُ  الُب ُمَروَّ
ُه الكس تك  شبب  َأَفزَّ

 َشَعَف الكسالَب الضارباتس فُؤادَهُ  

 

َق َيفكَزعُ  بكَح املَُصدَّ  فإذا رأا الصُّ

هُ وَيعوُذ   طى جذا ما َشفَّ  باألرك

 

َزعُ   َقطكر  وراَدتكه َبلسيل  َ عك

ُفهُ    الُغيوَب وَطرك
 يرمي بسعيكنيكهس

 

ُق َطرُفُه ما يسَمعُ   ُمغكض  ُيَصدِّ

ُق َمتنَُه فَبدا لهُ    َفَغدا ُيرَشِّ

 

ها قريبا توَ عُ   ُأوىَل َسوابسقس

نك َفَزع  وَسدَّ ُفُروَجهُ  
تاَج مس  فاهك

 

َدعُ غربك  َضوار    وأجك
 وافيانس

ي  ُنَّ وحَيكَتمس نَُه وَيُذهبُّ  َينكَهشك

 

س ُمَولَّعُ  َتنيك َوا بالُطرَّ  َعبكُل الشَّ

س َكأنَّام 
َقنيك  َفنَحا هلا بسُمَذلَّ

 

َدعُ  حس أيك حس املَُجدَّ َن النَّضك
سام مس  هبس

رَتا  وَديكنس ملَّا ُيفك  فكأنَّ َسفُّ

 

 رَشب  ُينكَزعُ 
س
واء ال له بسشس  َعجس

َت الُغبارس وَجنُبهُ   نَُه حَتك عك  َفرَصَ

 

عُ  َ  ُمَترَتِّب  ولكلِّ َجنكب  َمرصك

بَةً   تك وأقكَصَد ُعصك  دتى جذا ارَتدَّ

 

عُ  نكها وقاَم رَشيُدها َيَتََّضَّ  مس

هس    َفَبدا لُه َربُّ الكسالبس بسَكفِّ

 

عُ  هاف  ريُشُهنَّ ُمَقزَّ  بيض  رس

 

ها َفَهوا لهُ  َذ َفرَّ
 َفَرمى لسُينكقس

 

َتيكهس املسنكَزعُ   َسهم  فأنفَذ ُطرَّ

بو فسنيق  تارس      َفَكبا كام َيكك

 

َرعُ   جال أنَّه ُهَو األبك
 باخلُبتس

 (341-345)الضبي، د.ت، ص 

نجده كالعادة يفتتح اللودة بال مة البؤرة املركزية 

، ثم يقدم قّصة الثور "والدهر ال يبقى عىل ددثانه......"

وبصورة أشد مأساوية من قصة احلامر الوديش، ويبدأ القصة 

ته الكالب ُمَرّوُع، والشبُب هنا هو الثور،  بقوله: َشَبب  أفزَّ

راجيدية مأساوية، وامللحوظ من املبدع أنه وضعنا أمام قصة ت

وعىل اشبةس مرسح  تفوح منه رااحة الدم، والرعب واخلوف 

والفزع والعراك، وهي قصة الثور مع الكالب والصياد، 

جىل الثور جدالة نصية قبلية  -منذ البداية-فأدال يف الرشحية 

قريبة، والالفت لالنتباه تكثيفه لضمري الغيبة )اهلاء( لرتسم 

ُه، فؤادُه، َشّفُه، رادته، فضاء ردبا للنص يف املف تك ردات:)أَفزَّ

نَُه( وكلها تعود عىل  ُفُه، متكنُه، فروجه، َينكَهشك ، طرك
بسَعيكنَيكهس

َمتك تلك األبيات التي جاءت  الثور)شبب(، فلواله ملا ُفهس

بعده، وهنا يتجىل دور اإلدالة يف تأدية دورها نحو اتساق 

كئة عىل النص، ديث ربطت بني جمموعة من األبيات ُمت

الضمري الغااب، فكل بيت ارتبط باآلار الدتوااه عىل 

 الضمري املُحيل لعنرص وادد.

وأما الثاين من جداالت الضمري الغااب، هو ذلك الذي 

استعمله فيام خيص الكالب، )ينهشنه، يذهبن، سوابقها، هلا، 

منها( وامللحوظ أنه استخدم ضمري العاقل مرة )ينهشنه، 

ضمري غري العاقل )سوابقها، هلا، منها( يذهبن( ثم استخدم 

 -هذه املرة-واملسند جليه وادد وهو الكالب، وكأين بالشاعر 

يتناوب بني عاملي الوعي والالوعي، ففي غمرة انفعاله 

وتعلقه بأبنااه يكون مع البرش، فتسيطر عليه ضامار العاقل، 

ويف حلظة وعيه يكون مع احليوان، فتسيطر عليه ضامار غري 

قل، فاإلدالة هنا بضمري الغيبة مرتدد بني العاقل لغري العا

العاقل)هن = ينهشنه، يردهن(، وغري العاقل وهو املناسب 

هلا)هي = هلا، منها( وهذا يف ظاهره يعكس ضعفا يف اإلدالة، 

جال أنه يف بعده العميق يعكس تصدعا نفسيا، ومن هنا تكمن 

دالة ودورها يف براعة املبدع ونباهة املتلقي يف فهم أثر اإل

عملية ربط اللغة باملقام. ولو تتبعنا الضمري املُحيل جىل الصياد 

يف املفردات )بكفه، فرمى، لينقذ، له، فأنفذ( ال ددنا معرفة يف 

دورها يف عملية ربط اللغة باحلال أو املقام، فالضامار ُأديلتك 

َح به مرة واددة يف قوله: فبدا له ربُّ  جىل الصياد الذي رّصّ
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لكالب، ثم أضمر بتلك الضامار جدالة نصية قبلية، ومل يكرر ا

 اسم الصياد، ولعله يريد من ذلك  يادة يف اإلحياء.

 
 الرشحية الرابعة:

ُر ال َيبكَقى عىل َدَدثانسهس  هك  والدَّ

 

ر  َدَلَق احلديدس ُمَقنّعُ 
عس َتشك  ُمسك

َهه  ُع دتى وجك يتك عليه الدرك
 مَحس

 

ها يوم الكرهيةس  نك َدرِّ
 أسفعُ  مس

هُيا  ُم َجرك
صاُء َيفكصس  َاوك

 َتعدو بسهس

 

كرعُ  و  مَت  َدَلق الردالة فهي َراك

َج حلُمها   َقرَصَ الصبوَح هلا َفرُشِّ

 

َبعُ  َي َتُثوُخ هبا اإلصك  بالنَّيِّ َفهك

 ُمَتفلق  أنساؤها عنك قانئ 

 

طس َصاو  َغربُه ال يرضعُ  رك
 كالقس

بتك   ضس ُتغك ّرهتا جذا ما اسك
 تأبى بسدس

 

 جال احلميم فإّنه يتبضعُ 

 بينا تعنقه الكامُة وروُغه 

 

ي  َسلكفعُ   يوما أتيَح له َجرك

ُدو بسهس هَنَُش املَشاشس كأّنه   َيعك

 

ُعه ال يضلعُ  ع  سليم  رجك  َصدك

 فتناديا وتواقفتك َايكالمُها 

 

 خُمكدعُ 
س
 وكالمُها َبَطُل اللقاء

ينيك املجَد كلٌّ واثق   
 ُمتحامس

 

 واليوم يوم أشنعُ ببالاسه 

ودتان قضامُها   وعليهام َمرسك

 

 داوود أوك ُصنع السوابغس ُتبَّعُّ 

يَّة   
نس ه يزك  وكالمها يف كفِّ

 

َلعُ   أصك
نان  كاملنارةس  فيها سس

نق    ح  ذا َروك  وكالمها ُمَتوشِّ

 

با جذا َمسَّ الَّضيبة يقطعُ   َعضك

 فتخاَلسا نفسيكهام بنوافسذ   

 

قعُ كنوافسذس العبط التي ال   ُترك

د     وكالمها قد عاَش َعيكَش ماجس

 

 وَجنى العالَء لوك أّن َشيئا َينكَفعُ 

 (349-341)الضبي، د.ت، ص 

وجذا ما انتقلنا جىل الرشحية األارية، ووقفنا عىل عتبتها 

نجد املبدع بدأها بتلك الال مة التي مل تفارقه دتى يف اجلزء 

، ولكن "عىل ددثانهوالدهر ال يبقى  "األاري من القصيدة، 

هذه املرة بمواجهة بني فارسني بطلنيك يمتلكان ُبعدًا أسطوريا 

يف القوة واملنعة، وهلذا نجد اإلدالة قد غلبت عليها التثنية 

)تنا ال، ايالمها، كالمها، عليهام، قضامها، فتخالسا، 

نفسيهام، كالمها( وهي مجيعها حتيل جىل املامثلة يف الفروسية 

ولة واملنعة، ومع ذلك فإن النهاية دتمية والقوة والبط

 ومعروفة، وهي الفاجعة بحتمية املوت لكليهام.

وبعيدا عن البعد الداليل لإلدالة  فإن الرشحية قد غلب 

عليها اإلداالت النصية، واصوصا منها اإلدالة عىل 

شخصني، لقد ساهم ضمري التثنية بدور عال يف تكّون نسيج 

ضمري التثنية جىل الفارسني  النص، وال شك يف أن مرجع

عسر(  َتشك الذين ذكرمها املبدع يف أول الرشحية بقوله: )ُمسك

( للفارس الثاين، ال حتتاج للبحث عن  ي  للفارس األول، )َجرك

 ، متقدم أو متأار، فضمري التثنية واضح اإلدالة للفارسنيك

ولكنها جدالة قبلية بعيدة املدا، وقد دققت هذه الضامار 

ر اإلدالة االتساق كام  أسهمت يف ربط اجلمل دالليا، فدوك

بالضمري ال يقترص عىل االتساق الشكيل فحسب  بل هلا 

 وظيفة داللية، جذ تقوم عىل ربط الدالالت املتناثرة للجمل.

و يادة عىل هذا فقد وَضَعنا الشاعر أمام جداالت بضمري 

، مثل: )عليه، وجهه، به، له( واهلا ء املفرد لكل من الفارسنيك

ضمري حييل للفارس األول، بينام حييل بالضمري للفارس الثاين 

مفردا يف قوله: يعدو به...، فهي جداالت تربط اللغة باملقام، 

فقد أبر ت تلك الضامار ما لكل وادد من الفارسني من قوة 

وبأس، فالضمري يمكن حتميله ُبعدا أسطوريا يف األنفة والقوة 

حصن بالدروع القوية واملنعة والشجاعة، فضال عن الت

ر، أو األثر الذي تقوم به  وك واملحكمة، ومن هنا يمكن فهم الدَّ

ايا، وامللحوظ أن  اإلدالة يف ربط اللغة باملقام ولو ُجزك

اإلداالت بالضامار قد دققت ترابطا ومتاسكا نصيا أدا جىل 

 الربط وساال أهم من فكانتحتقيق الفاادة والفهم للمتلقي. 

نتك  النص، َعَصَب  كانت جذ العينية، يف
 لذلك استمراره  وَضمس

 ُصنع يف النصية اإلدالة أمهية مدا عىل "البادثون يركز

 تعددها عىل  يادة الشعرية النصوص فضاء داال االتساق

 الفضاء هذا داال والتشكيل الرؤيا خلصوصية وتنوعها 

 (.58، ص 4005)اخلوالدة، "الشعري

 

 الظروف:اإلدالة عن طريق عنارص اإلشارة و

ومن هذه اإلداالت نجد نوعا آار يتمثل يف أسامء 

اإلشارة، وهي من األصناف التي تقوم بربط أجزاء الكالم 

ربطا قبليا أو بعديا، وتعمل عىل اتساق النص وترابطه 

 (. 40-49، ص 4994)اطايب، 

ويالدظ أن )العينية( موضع الدراسة قد افتقرت جىل 

عنارص الربط اإلشارية، فلم تشتمل جال عىل عنرصين اثنني 

من عنارص اإلشارة  األوىل يف الشطر الثاين من البيت الثالث، 

، والثاين يف الشطر "جال أقض عليك ذاك املضجع"يف قوله: 

دا له أقراب فب"األول من البيت السابع والثالثني، يف قوله: 

، فحضور أسامء اإلشارة هبذا احلجم القليل مل خيدم "هذا رااغا

اتساق النص الكيل يف القصيدة، فورودها مرتني يف النص 

قليل جدا جذا ما قيست نسبته جىل نسبة دجم النص الشعري،، 

جال أنه كان ذا أثر وظيفي يف الشطر الذي ُوظَِّف فيه، مما 

كام يؤسس لروابط تأويلية،   يساعد جانب التامسك النيص،
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َجعُ "ففي قوله:  ، أشار عنرص "جال أَقّض عليك ذاَك املَضك

دي، وأسهم يف اتساق النص يف  اإلشارة )ذاك( جىل عنرص َبعك

هذا املوضع، فقد أّكَد عنرصا بعده، ومجع بني اإلرادة 

والرفض، جرادة النوم وهجرانه، ويف املقطع الثاين استخدم 

رة )هذا(  ليحيل عىل احلامر، وهي جدالة الشاعر اسم اإلشا

َقبكلسّية سامهت يف ربط هذا البيت بام قبله، و ادت من متاسك 

األبيات يف الرشحية لغويا من جهة، وقدمت داللة شمولية يف 

استمرارية املأساة ودتمية الدهر من جهة أارا، وهبذا الربط 

ي مع جعل الفكرة أكثر فعالية، جذ تآ ر فيها اجلانب اللغو

 اجلانب الداليل.

واشتملت القصيدة عىل عنارص ظرفية يف مواضع 

 متعددة، ومن أمهها:

 قالت أميمة ما جلسمك 

 شادبا

 منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع

فقد ورد فيه الظرف )منذ(، وهو ظرف  مان حييل جىل  

عس املصيبة التي دلت به،  دس أبنااه، تبيانا ملقدار َوقك َعةس َفقك فاجس

 ملقدار ما أملّ به من املأساة وأثرها املوجع عىل نفسه. وتوضيحا

وأما الظرف الثاين الذي ورد يف القصيدة فهو، )بعد( 

 وورد يف قوله:

 أودا بني وأعقبوين غصة

 

 بعد الرقاد وعربة ال تقلع

وقد جاء يف مقام القبلية، جذ أدال جىل الرقاد، معربا عن  

  من الرادة وهنأ العيش.

لثالث الذي ورد يف القصيدة، فهو )بعد( يف وأما الظرف ا

 قوله:

 فغربت بعدهم بعيش ناصب

 

 وجاال أين الدق مستتبع

 

 

وقد جاء يف مقام القبلية، معربا عن احلال الذي آَل جليه 

ق  نفيس وأرق ودزن،  بعد هالك أبنااه، من َنَصب  ومَتَزُّ

 وكذلك يف قوله:

 فالعنيك بعدهم كأن دداقها

 

 عور تدمع سملت بشوك فهي

ل   َظَم املُصاب، وتذكريا بأصك
فقد كرر الظرف ليؤكد عس

 الفاجعة.

كام تكرر الظرف )جذا الرشطية الظرفية( عدة مرات يف 

 أكثر من موضع، مثل قوله:

 وجذا املنية أنشبت أظفارها

 

 ألفيت كل متيمة ال تنفع

وهي جدالة بعدية لزمن املستقبل، ودلت عىل تأكيد القطع  

ث املوت، وقامت بربط اجلملة بام قبلها، كام بوقوع دد

 جاءت يف مثل قوله:

 والنفس راغبة جذا رغبتها

 

 فإذا ترد جىل قليل تقنع

فقد جاءت يف الشطر األول من البيت للربط بني  

اجلملتني والنفس راغبة، ورغبتها، وأفادت رشح ما حيدث 

بعد تعويد النفس الرغبة دتى تصبح راغبة بصيغة اسم 

الفاعل، وأما الثانية التي جاءت يف الشطر الثاين فقد جاءت 

فجااية تفيد الرسعة يف التنفيذ، وقد ربطت اجلملتني: مجلة 

نَُع(. ( ومجلة )َتقك  )ُتَردُّ

، وقد "جذا مّس الَّضيبة يقطع"كام وردت يف قوله: 

ربطت بني اجلملتني: مّس الَّضيبة، ويقطع، وأفادت 

التفصيل والرشح والتوضيح عىل ما حيدث بعد املَّس، جذ 

 اشرتط الشاعر َمّس الَّضيبة مقابل التقطيع. 

ومن أدوات الربط الظرفية التي استخدمها الشاعر)دني( 

، وقد دلت عىل الربط "يعتلجن بروضةفلبثن دينا "يف قوله: 

الزماين، بني اللبث واالعتالج بتلك الروضة، كام وظف 

( ليدل عىل املكان، يف قوله:  فكأهنا  "الشاعر الظرف )بنيك

، لتوضيح روعة املكان ومدا مجاله "باجلزع بني ينابع

 بالينابيع.

كام وظف الشاعر الظرف )حتت( ليدل عىل ما آلت جليه  

لكي يرسم صورة املأساة الدرامية يف قوله: األمور، و

  "فرصعنه حتت الغبار وجنبه   مترتب ولكل جنب مرصع"

فالظرف هنا مل يقم بربط اجلملتني فحسب، وجنام أضاف 

قسّية  وظيفة داللية تبني مدا القهر واالنكسار، فام من فوك

ألدد، وجنك كانت  فال بد أن تنقلب لتحت  ليكون حتت 

ره ودتميته، ومن الظروف التي وظفها وطأة الدهر وقه

غهس يوما "الشاعر الظرف )بني( يف قوله:   الكامَة وروك
هس بيكنا َتَعنُّقس

، وقد أفاد برو  الذات البطل ومتظهره "أتيح له جريء  َسلكَفعُ 

يف البينية، فضال عن وظيفة الربط بني ما سبقها وما بعدها من 

 اجلمل واملشاهد.

 

 اإلداالت املقارنة:

هي من وساال اإلدالة، واملقصود هبا وجود عنرصين و

يقارن بينهام النص، وذلك يف التشابه، أو االاتالف 

واملطابقة، واملقارنة تؤدي وظيفة اتساقية داال النص 

وتعد املقارنة بناء لغويا معربا عن "(48، ص4994)اطايب، 

قيمة عالية لدا املبدع  لتقديم رؤياه وتشكيلها اعتامدا عىل 
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ملني يصنعهام بذاته، ويقدمهام ملتلقيه بعيدا عن لغة املعنى عا

املكشوف  ذاك ألهنا لعبة لغوية ماهرة وذكية بني طرفني: 

صانع املقارنة وقاراها، عىل نحو يقدم فيه صانع املقارنة عاملا 

، 4005)اخلوالدة،  "من التقارب املودي عرب البوابة اللغوية

العينية بوفرة هذه األداة، (وقد انام  البناء النيص يف 35ص

ومتوضعها بشكل انتقااي  فهي تقوم بدورها االتساقي يف 

رتق الفتق النيص يف فضاء النص، وَتبكنسي جرسا لسانيا لعبور 

الداللة اصوصا بتعالقها مع غريها من املفردات، وتأطريها 

لكثري من الرؤا يف أغوار النص الشعري. ومن األمثلة عليه 

 يف العينية:

داقهافا دُهم كأّن دس  لَعني بعك

 

َمعُ  ر  َتدك  فهي َعوك
ك  لَتك بشوك

 ُسمس

يبدو استحضار مقارنة املشاهبة هنا من االل األداة  

)كأّن( التي يمكن أن تعدها جرسا لسانيا يربط بني دالتني 

تتجسد جددامها يف بكاء الشاعر الداام عىل فقد أبنااه وجظهار 

مل الذي دل به، وقد أبان دالة احلزن الشديد والتوجع واأل

داقها بشوك   َلتك دس
هذا من االل جبرا  صورة العني التي ُسمس

فهي مريضة ال يفارقها الدمع  فجعلها مشبها به  لتكون 

احلالة الثانية  فاألفق الذي صنعته املقارنة يف مستوا وددة 

النص اللغوية، وبيان داللته مرتبط باإلحياء املرتجم للداللة 

جىل الوضوح ومن التخيل جىل احلقيقة. ويف  من الغموض

سبيل الغاية نفسها رسم الشاعر صورة ملا دل به من ارسان 

أبنااه، وما دل به من املصااب املوصولة بعدهم، ولنتوقف 

 عند قوله:

 دّتى كأينِّ للَحوادسثس مروة

 

َرعُ   بسَصفا املَرشقس ُكلَّ يوم  ُتقك

وهنا استحضار مقارنة املشاهبة مرة أارا، باستخدام  

األداة )كأن( التي جسدت دالتني: دالة الصخرة/ مشبه به، 

صخرة يف األرض يقرعها الرااحون والغادون بأقدامهم، 

ودال الشاعر بذله وانكساره، وتبقى الصخرة صلبة ثابتة 

ويبقى الشاعر متجلدا كام قال سابقا: وجتلدي 

.، ولتفيض اإلدالة جىل درجة من التامسك للشامتني.....

 واالتساق النيص، ومن األمثلة أيضا قوله:

َبعُ   أيب ربيعَة ُمسك
بس ال يزاُل كأنه عبد  آللس ُب الّشوارس  َصخس

وتتبدا املقارنة يف هذا البيت من االل عقد التشبيه بني 

َبع  أي  محار الودش/ صخب الشوارب، وعبد آلل ربيعة ُمسك

اع يف غنمه، وهو دليل عىل اخلوف والقلق، عبد وقع السب

وما الت املقارنة ختدم مستوا وددة النص اللغوية، وتوجيه 

داللته ملركزية النص. ونتوقف مع مثال آار، عىل الرغم من 

 أن األمثلة كثرية، يقول:

بو َفنيق  تارس     فَكبا َكام َيكك

 

َرعُ   جال أّنه ُهو أبك
بكتس
 باخلس

قارنة القاامة عىل التشابه ظاهرة بشكل وكام هو باد فإن امل 

جيل يف النص، واملبدع اضطر جليها يف مواطن كثرية، 

وامللحوظ يف البيت أنه عقد مقارنة املشاهبة بني جزور ضخم 

وبني الثور، ليدل عىل قوته وضخامته، جال أنه القى املصري 

نفسه، فكان املوت هنايته، واملبدع يريد من ذلك كله جبرا  

ملوت وهو يتغلب عىل احلياة. ولعل ما مثلنا به من صورة ا

النامذج لبعض أدوات املقارنة التي وردت يف القصيدة عىل 

كثرهتا يفيض بمدا دضورها ومدا ادمتها يف اتساق 

 النص، وقد متيزت بكيفيتها اهلادفة من ديث تشكيل الرؤيا.

 

 االستبدال

ستوا يمثل االستبدال ركيزة مهمة يف بناء النص عىل امل

اللساين، فهو وفقا لنظرية هاليداي، عملية تتم داال النص ال 

من اارجه، فيَُعّوُض عنرص من عنارص النص بعنرص آار منه 

أيضا، مما يعني أن االستبدال يمثل شكال من أشكال 

العالقات النَّصانية القبلية، فالعنرص املتأار يكون بديال 

تساقه )اطايب، لعنرص متقدم مما يفيض جىل متاسك النص وا

(،وال يمكن فهم العنرص املستبدل جال بالعودة 40، ص4994

يف أساسه أي ارتباط "جىل ما هو ُمتعلق به قبليا، فاالستبدال 

بني مكونني من مكونات النّص أو عامل النّص يسمح لثانيهام 

)دي  "أن ينشط هيكل املعلومات املشرتكة بينه وبني األول

مع هذا فقد ظهر أن نص ، و)400، ص 4998بوجراند، 

العينية ال حيتفل به جال ادتفاال يسريا جدا، ومن األمثلة عىل 

 ذلك قوله: 

صخب الشوارب ال يزال كأنه.....، وقوله: جون الرساة 

له جدااد أربع، فقد أددثه بني كلمتي صخب الشوارب 

وجون الرساة، ومها حيمالن الداللة نفسها، وهو احلامر 

وله: دتى كأين للحوادث مروة...... الوديش، وكذلك يف ق

ق، فاملروة والصفا بمعنى وادد تقريبا وكلتامها  بصفا املُرَشِّ

تدل عىل القسوة والصالبة، وهذا النوع يسمى االستبدال 

 االسمي.
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 احلذف

ذكر )هاليداي( أّن احلذف عالقة داال النّّص ويف معظم 

هذا يعني األمثلة يوجد العنرص املفرتض يف النّّص السابق، و

أّن احلذف عادة عالقة قبلّية، وهو من العالقات الداالية 

املهمة التي تسهم يف تسخري الطاقات التعبريية للغة ال خيتلف 

يف ذلك عن االستبدال، غري أنه يتميز يف أنه ال يرتك أثرا يف 

النص، ويمكننا العثور عليه بناء عىل ما ورد يف مجلة سابقة، 

داال النص وال يشكل عالقة  بمعنى أنه يشكل عالقة

(، أي أّن عالقة 44-44،ص4994اتساقية يف بيئته )اطايب، 

االستبدال ترتك أثرًا، وأثرها هو وجود أدد عنارص 

االستبدال، بينام عالقة احلذف ال ختّلف أثرًا يف نّصانية النص، 

وهلذا فإّن املستبدل يبقى مؤرّشًا يسرتشد به املتلقي للبحث 

فرتض، مما يمّكنه من ملء الفراغ الذي خيلقه عن العنرص امل

االستبدال، بينام األمر عىل االف هذا يف احلذف، جذ ال حيّل 

حمّل املحذوف أّي يشء، ومن ثّم نجد يف اجلملة الثانية فراغًا 

بنيوّيًا هيتدي املتلقي جىل ملئه اعتامدًا عىل ما ورد يف اجلملة 

تنشط ايال املتلقي وهي آلية  "األوىل أو النّّص السابق، 

وتقوي العالقة بني النص واملتلقني، دون أن تكون قصدية 

متاما يف هذا االجتاه، بل ربام حتققت ضمن قصدية حتميل 

)عبابنة، والزعبي،  "املبدع نصه طاقات تعبريية يقصد جليها

 (.546، ص4044

ودسب قسمة )هاليداي ورقية دسن( فإّن احلذف 

ينقسم جىل ثالثة أقسام: االسمي والفعيل واجلميل )هاليداي، 

(، ولقد شكل 454، نقال عن اطايب، 435، 4916ودسن، 

احلذف عالقة بار ة اتكأ عليها نص العينية، وهلذا ال ُبّد 

للمتلقي من دور يف جدراك مواطن احلذف، ويف التفاعل 

بينه وبني النص الذي ال يعطي كل ما عنده، وجنام املفرتض 

هناك أشياء تبقى عصية يف تقديمها بني يديه، وهلذا ُيَعدُّ 

احلذف وسيلة تسهم يف الق ترابط  نيص، جذ يرشع احلذف يف 

النّص واملتلقي، وهو دوار يتجىل فيه  تكوين دوار  طرفاه

فرتاض تواصل املتلقي مع النّص، مما دعا بعض النقاد جىل ا

وجود أسباب هلذا احلذف ُتَقّدر َوفكق 

 (.440،ص4004سياقها.)الرواشدة،

 

 

 :ومن نامذج احلذف الفعيل يف العينية

قالت أميمة ما جلسمك شادبا   منذ ابتليت ومثل مالك 

 ينفع

فقد دذف الفعل )قالت( استغناء بحرف العطف/ 

الربط، واألصل هو: )قالت مثل مالك ينفع(، وهو دذف 

حيقق انسجاما نصيا، ويمنح النص نصيته، ومن  جوا ي

 األمثلة أيضا، قوله:

ُبُه.....،فقد دذف الفعل  فلئن هبم فجع الزماُن وريك

)فجع( استغناء بحرف الربط)درف العطف، الواو( 

واألصل هو )وفجع ريبه( وهو دذف حيقق االنسجام النيص 

ن وخيلص النص من التكرار، ومن األمثلة كذلك قوله: فافتنه

من السواء وماؤه......، فقد دذف الفعل)افتنهن( واستغنى 

بذكر درف العطف )الواو( واألصل هو: )وافتنهن ماؤه(، 

 ومثل ذلك قوله:

ّسا ُدوَنهُ  َن دس عك
َن ُثّم َسمس بك  َفرَشس

 

َرعُ  ع  ُيقك جابس وَريكَب قَرك
ُف احلس  رَشَ

َب   ن َريك عك
ن( واألصل هو )َسمس عك

فقد دذف الفعل )َسمس

(، استغناء بحرف العطف.َقرك   ع 

 

 قوله:ومن نامذج احلذف االسمي  

داقها َدهم كأّن دس ُ َبعك  فالعنيك

 

َمعُ   فهي عور  َتدك
ك  لَتك بشوك

 ُسمس

فقد دذف االسم )العني( يف الشطر الثاين واألصل هو  

)فالعني عور تدمع( وهو دذف خيدم االتساق اللغوي ويقلل 

 من التكرار.

 ومن األمثلة كذلك قوله: 

عس بنيك ُينابسع   زك  فكأهّنا باجلس

 

 هَنب  جُمَمعُ 
س
جاء  ذي الَعرك

 وأوالتس

فقد دذف )كأهنا ذي العرجاء( أو )بني أوالت ذي  

 العرجاء(.

 ومن النامذج أيضا ما ورد يف قوله: 

د    وكالمها قد عاَش َعيكَش ماجس

 

 وَجنى العالَء لوك أّن َشيئا َينكَفعُ 

دذف )كالمها( يف قوله: وجنى، واألصل  )وكالمها  فقد 

جنى(، واألمثلة عىل ذلك فيها وفرة يف عينيته، ولكن البادث 

 يكتفي هبذا القدر اشية اإلطالة.

 

 ومن أمثلة احلذف القويل

ما ورد يف قول الشاعر: قالت أميمة ما جلسمك شادبا، 

ويل  وقوله: فأجبتها أن ما جلسمي أنه، وتقدير املحذوف الق



 ... جتليات االتساق واالنسجام النيص، قراءة يف قصيدة: حممود سليم حممد هياجنه

 

53 

)أن ما جلسمي شادب أنه....( فقد دذف لفظة )شادب( 

ليكسب النص بعدا دالليا يتمثل يف العذاب ودال التأ م يف 

 أغوار النفس املوجوعة.

 

 الوصل

 متاسك يف مهم باألدوات الوصل تقنية أن فيه شك ال مما

 أهم من ُيَعدُّ  بل اآلار، بعضها مع بعضها النص أوصال

 يف يسهم جذ عدمه، من النص اتساق تؤكد التي التقنيات

 سبك، من األدوات هذه به تقوم ما أن كام مكوناته، ترابط

نُ  الداللية، النص ببنية وثيقا ارتباطا يرتبط نَ  فُيَمكِّ  الّسبككس  مس

 واملقاطع اجلمل، بني وكذلك اللغوية، الوددات بني

 بابا هلا يفرد أن اجلرجاين القاهر عبد دعا ما وهو والفقرات،

 أن ينبغي بام العلم جن " قااال: والفصل، الوصل عنوان تحت

 العطف ترك أو بعض عىل بعضها عطف من اجلمل يف يصنع

 من أارا بعد منها واددة تنساق منثورة هبا واملجيء فيها

 ويف (،413 ص ،4994 )اجلرجاين، "البالغة أرسار

 بعضها عطف أو اجلمل بني الوصل" هو البالغية الدراسات

 جىل وينقسم (.453 ص /4 ،4984 )مطلوب، "ضبع عىل

 والعطف السببي، والعطف اإلضايف، العطف أقسام:

 الزمني. والعطف العكيس،

 

 اإلضايف العطف

 العطف كأدرف عديدة روابط القصيدة يف انترشت وقد 

 اإلضايف، الربط تفيد التي بالفاء، العطف وأدرف بالواو

 من بغريها مقارنة لواوبا الربط هيمنة يظهر العينية واستقراء

 ولعل القصيدة، يف ورود نسبة أعىل شكل جذ الربط، أدوات

 ساار من غريها عن الواو به تنفرد ما جىل يرجع ذلك مردَّ 

 مطلق عىل لداللتها وكذلك ومرونة، افة من األدوات

 اجلمع.

ففي الرشحية األوىل التي كّرستك دضورها للتفّجع عىل 

العطف )الواو( دضورا وافرا فقدان األبناء، كان حلرف 

الفتا لالنتباه، مثل: )وريبها، والدهر، ومثل، وأعقبوين، 

، وجااُل، ولقد،....( وهو درف يفيد  وعربة، وأعنقوا، ولكلِّ

حتديد الالدق بالسابق، فضال عن جفادته مطلق اجلمع، 

قس التاّمهي بالفاجعة التي دّلتك  -يف السياق-وداللته  عنك ُعمك

 بأبنااه.

وقد ضارع درف العطف )الفاء( درف العطف )الواو( 

مثل: )فأجبتها، فودعوا، فتخرموا، فغربت،...( ولعل يف 

دضور دروف العطف هبذا املستوا من الكثافة ييش بكثافة 

 يف العاطفة األبوية، وهو أمر طبيعي ال غرابة يف وجودها.

وجذا ما انتقلنا للرشحية الثانية التي تصور محار الودش 

تنه، نجدنا أمام كثافة واضحة حلضور درف العطف وأ

)الواو( قبل الصياد وبعده، فمام جاء قبل الصياد، مثل: 

)وطاوعته، وأ علته، وأقبل، وشايف، وأقبل، وماؤه، 

وعانده،.....(، واملالدظ أهنا جاءت لتدل عىل االجتامع للهو 

واملرح واللعب، ولذا جاءت لتدل عىل الطريقة التي يرتابط 

ها الالدق بالسابق، ولتشكل بنية النص من اجلمل في

 احلقل جىل معناها يف ترجع التي اجلمل بني والربط املتطابقة،

 الصياد، ظهور بعد )الواو( استخدام قل بينام نفسه، الداليل

 ذكرت وعندما للموقف، مالءمة أكثر درف حملها ليحل

 املوت. أمام االحتاد عىل لتدل جاءت

كثر استخدام درف )الفاء( لداللته عىل وملالءمة املقام 

الرتتيب والتعقيب القريب، مثل: )فوردن، فرشبن، فرشعن، 

فنكرن، فرمى، فبدا، فنفر، فخر، فخر،.....( وهذا واضح 

الداللة عىل التناسق واالتساق يف استعامل احلروف يف 

مواضعها، فاملقام ييش برسعة تسارع األدداث، لذا جاءت 

مل من معنى، وكلها تشرتك يف الداللة عىل متامشية مع ما حت

قرص الزمن وهيمنة املوت، فاألدداث تركض وجتري 

 أسهام قد والفاء بالواو الرابط يكون وهكذاوتتسارع، 

 اللغوي اتساقه يف واضحا جسهاما النص يف بتواترمها

 والرتكيبي.

وجذا ما انتقلنا للرشحية الثالثة، وهي رشحية الثور، نجد 

استعمل درف العطف )الواو( يف عطف األفعال الشاعر قد 

عىل بعضها، مما يدل عىل توايل األدداث وتتابعها للوصول 

جىل النتيجة املفجعة، بينام استعمل درف العطف )الفاء( الذي 

يفيد الرتتيب والتعقيب  ليدل عىل رسعة األدداث وتسارع 

الزمن، فضال عن رسعة استجابة الشخوص هلذه األدداث، 

شهد تفوح منه رااحة الدم واملوت، كام يمثل نكوس وهو م

 النفس واهنزامها أمام سطوة املوت وجربوته.
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وأما الرشحية الرابعة فلم تكن تنأا عن درف العطف 

)الفاء(، فقد كرس دضوره بشكل الفت، جال أن الشاعر قد 

برع يف تو يعه دسب تنوع فن االستعداد واملواجهة بني 

ج، فإّنه، فتناديا، فتخالسا( وكلها الفارسني، مثل)فهي، فرّش 

تدل عىل الرتتيب والتعقيب ورسعة عدو الفرس، كام تدل 

عىل االستجابة وااتبار قوة كل منهام لآلار من االل املنا لة 

واملناوشة، وافة احلركة والكر والفر ورسعة العدو، واحلذق 

والرباعة يف فنون القتال يف مواجهة املصري الذي حياول كل 

هام أن ينفلت منه. لقد أسهمت دروف العطف برباعة من

 املبدع يف اتساق النص والربط بني معاين األبيات.

 دروف بمختلف الربط كثر اإلضايف، الربط عىل وعالوة

 النص متاسك يف أسهم مما عن(، عىل، الباء، الالم، اجلر)من،

 لالنتباه، الفت الكثرة هبذه اجلر دروف فشيوع وانسجامه 

 األسامء دركة من املنبثقة للشاعر االنكسار بحالة تيش ولعلها

 وأما األوىل، الرشحية يف وبخاصة احلروف هذه بعد الواردة

 يفيد الذي الباء اجلر درف ورد فقد الثانية الرشحية يف

 احلياة بأسباب يمدها بام احليوانات التصاق ولعله االلتصاق،

 نلحظ ثم ره،ظهو بعد باألرض والتصاقها الصياد، ظهور قبل

 يف َدَجرات، يف العالج، )يف مثل: )يف( اجلر درف وجود

 بعد وما الصياد، ظهور قبل ما بداللتني: تيش وهي كفه(

 والكأل املاء جىل باالنجرار تيش الظهور قبل ولعلها ظهوره،

 االنكسار بحال الظهور بعد تيش ولعلها احلياة، وأسباب

 واملوت.

 أيضا، متنوعة األارية الرشحية يف اجلر دروف وجاءت

 تفيد كلها وهي عليه( عليهام، )عىل، املبدع استخدم فقد

د   مقام واملقام فاملوقف االستعالء،  أنفة وموقف وبرو ، حَتَ

مهام كانت النتيجة لكال  اللقاء هذا يف وشموخ وكربياء وعزة

الفارسني، فاحلروف عىل كثرهتا مّكنت من جدراك التعالق 

ني اجلمل واملفردات، وادمت اتساق اللفظي والداليل ب

 النص ومتاسكه.

 

 املعجمي االتساق

 وددات تعاقب االل من املعجمي االتساق ينهض

 بناء يف وفعال نافذ   بدور يقوم كام وتالمحها، املعجمية النص

 النص، استمرارية يف يسهم مما النص، يف العالقات شبكة

 غوية،الل األداءات بني ويآ ر النص، يشد لكونه وذلك

 التكرير ااصيتي االل من وذلك ترابطه يف ويسهم

 يعدّ  شعري عمل يف املفردات ااتيار ألن " والتضام،

 عالقات يف ويدال للعمل، اجلاملية البنية من جزءا بالَّضورة

 (453،ص4994 )اطايب، "األارا مكوناته مع معقدة

 التكرير االل من املستوا هذا معطيات رصد ويمكن

 النص بناء يف املعجمية القدرة مقاليد يمثالن ذيكنالل والّتضام،

 ومتاسكه.

 تؤكد التي املعجمية الركااز من مهمة ركيزة التكرار ُيَعدُّ 

 عنرص جعادة "عىل يقوم ألنه عنارصه، وتآلف النص اتساق

 )اطايب، "مرادف شبه أو له مرادف ورود أو معجمي

 تو يع االل من النص اتساق ويظهر (،43ص ،4994

 تشكل حماور أو كلامت دول وَدَورانه العنرص هذا فةوظي

 التي والداللة املعنى عامل مع بتعالقها ذلك فيه، الثقل مركز

 املختلفة مكوناته جرجاع االل ومن املبدع، ذهن يف تعتمل

 جليه.

 ربط يف اإلسهام عىل التكرار به يقوم الذي الوقت ويف 

 له فإن ومتاسكه  بنيته عىل واملحافظة النص مكونات

 كام والتأثري، التأكيد مثل بالغة  أمهية ذات متعددة جوانب

 واملتلقي. املبدع بني التواصل جانب خيدم

 ذؤيب، أيب عينية يف واضحا دضورا التكرار شكل وقد

 املنية، تكرار)املنون، ذلك فمن خمتلفة، بأشكال ورد جذ

 عىل تسيطر كانت التي للموت مرتادفات وكلها املرصع(

 املوت بقضية منشغل فهو مضجعه، وَتُقضُّ  الشاعر نفسية

 تلك جيّل، بشكل الدهر تكرار ظهر كام ببنيه، أودت التي

 بدا ديث كبري، بشكل يرب ها أن داول التي اخلفية القوة

 ما َيمع أن داول أنه واملالدظ أمامها، ضعيفا مهزوما

عة مفردات من استطاع  به، أملّت التي املصيبة هبذه الَفاجس

 عىل جحلاده االل من املنحى هذا جىل باملتلقي يسري أن اوالحم

 البالد من بني )أودا مثل: واجلمل، املفردات بعض تكرار

 املنون وريبه، الدهر غصة، وأعقبوين بني أودا فودعوا،

 فجع أظفارها، أنشبت املنية وجذا أقبلت، املنية وجذا وريبه،

 شدة للمتلقي سيعك األوىل الرشحية فمعجم وريبه(، الزمان

 عن فضال وجربوته، وقسوته الدهر بوطأة الشاعر جدساس

 أن عىل تؤكد كام ونواابه، رصوفه أمام بالعجز جدساسه
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 يف نالدظه فام حلظة، تغادره ال صدره عىل جاثم باملنية الشعور

 بؤرة يشكل تكرار ومرادفها، للمنية تكرار هو الرشحية هذه

 أو بذاهتا، لغوية ادةم عىل جحلادا يمثل للنص، مركزية

 أن وهي أال صدره  يف تعتمل فكرة جىل بنا ليصل مشتقاهتا 

 ودركة داام ترصف يف فهو منه  أدد يسلم ال الدهر

تسب   وليس مستمرة،  َيزع. َمنك  بُمعك

 الال مة بتلك بدأها قد الشاعر نجد الثانية الرشحية ويف

 تتكرر ال مة وهي ددثانه( عىل يبقى ال )والدهر األسلوبية

 الفاجعة هلول واستسالمه اضوعه يؤكد مما مشهد، كل قبل

 احلزن عن فضال واهللع واخلوف الفزع من دااله يف تعتمل بام

، حماولة من الرغم عىل والقلق،  َيدي ال الّصرب أنّ  جال التََّصربُّ

 يعكس هنا فالتكرار الكاانات، كل عىل املوت سطوة أمام

 لتكوين دالالت من الشاعر نفس يف ما ويظهر النص، ترابط

 فكرته.

 معارك من آار مشهدا تصور التي الثالثة الرشحية ويف

 عىل يبقى ال )والدهر الال مة تلك تتكرر احليوان، عامل

 الوثوقية، الرؤية لتلك أسريا أصبح الشاعر وكأن ددثانه(

 واملوت ونواابه الدهر رصوف وكأن كيانه، عىل سيطرت التي

 املفردات تلك من وغريها واملصيبة، املحنةو والفاجعة والفناء

 دتى واملأساة احلزن حلالة واضحا معجام شكلت التي

 لوجوده. مرآة أصبحت

 التي الرشحية تلك اخلتامية، الرشحية جىل انتقلنا ما وجذا

 الرشااح يف احلال هو كام واحلياة، املوت بني الرصاع حتاكي

 يبقى ال )والدهر الال مة تلك كرر قد الشاعر نجد السابقة،

 التي املكابدة وشدة املعاناة قسوة عىل تأكيد وهو ددثانه( عىل

 املواجهة ليؤكد )كالمها( يكرر هو ها ثم الشاعر، يعانيها

 ايالمها، )تنا ال، يف املثنى ضمري كرر كام والندية، والتكافؤ

 املواجهة عىل ليدل فتخالسا،....الخ( عليهام، نفسيهام،

 ضمري يف داليل جانب من دققه بام لشاعروا أيضا، والندية

 بعضه النص ربط يف متثلت تعبريية قيمة دقق قد فإنه التثنية،

 أن جىل تنبهنا الطريقة هبذه التثنية لضمري فاستخدامه ببعض،

 االحتاد، كان ومهام االستعداد كان مهام أددا يردم ال الدهر

- تحققلي معا الفارسنيك  عىل قىض جذ عادال كان هنا فالدهر

 شيئا يبقي ال الدهر النهاية ويف عادلة، نتيجة -الشاعر دسب

 االستعدادات. كانت ومهام الشخوص كانت مهام

 

 الشعري اخلطاب انسجام

 دقل يف ااصة أمهية له االنسجام أن فيه شك ال مما

الدرس  أسس من مهام أساسا يمثل" كام النصية، الدراسات

خيتص  ( لكونه34/ص 4000،4)الفقي،  "النيص

باالستمرارية الداللية التي تتجىل يف منظومة املفاهيم 

( 44/ص4، 4004والعالقات الرابطة بينها)عبد الوادد،

لذا فهو الطريقة التي يتم من االهلا ربط األفكار داال 

( أي أنه هيتم بالروابط الداللية 38، ص4004النص)عزام، 

من  يتألف من عدد "املتحققة يف عامل النص، ألن النص 

العنارص التي تقيم فيام بينها شبكة من العالقات الداالية التي 

تعمل عىل جَياد نوع من االنسجام والتامسك بني تلك 

العنارص، وتسهم الروابط الرتكيبية والروابط الزمنية 

(، 18، ص4005)بحريي،  "والروابط اإلدالية يف حتقيقها

تجسدة يف بخالف االتساق الذي هيتم بالروابط الشكلية امل

( لذا فهو أعم 95/ص4، 4000ظاهر النص)الفقي، 

(، كونه خيتص 5، ص4994وأعمق من االتساق )اطايب، 

بتحقيق االستمرارية يف أعامق النص/ البنية العميقة، وهي ما 

يطلق عليها االستمرارية الداللية، بينام االتساق عىل عكس 

يف ظاهر ذلك  جذ هيتم االتساق برصد االستمرارية املتحققة 

النص. وسيحاول البحث أن يبحث عن بعض عنارص 

 االنسجام يف نص عينية أيب ذؤيب من االل:

 

 البنية الكلية )موضوع اخلطاب أو حمموله الداليل(:

يمكن القول جن البنية الكلية هي األساس، والركيزة 

األوىل التي تساعد املتلقي عىل فهم موضوع اخلطاب 

الوظيفة التي يقوم عىل تأديتها، وأهم وانسجامه انطالقا من 

العنوان  فهو بمثابة دلقة وصل بني املبدع "من ذلك كله 

واملتلقي ألنه يقدم وظيفة جدراكية تساهم يف بناء النص 

وتفسريه، كام أن هلا بعض التأثري عىل بناء هيكل املعلومات 

(، 98، ص4044)جامهي،  "لدا القارئ أثناء عملية القراءة

لقصااد القديمة ليس هلا عنوان، لذلك نجد جل جال أن ا

اهتامم الشعراء قد انصب عىل استهاللة القصيدة أو ما يسمى 

باملطلع، فهي الركيزة األوىل للقصيدة وهي املحور األساس 

الذي تدور دوله فكرة القصيدة، ولقد عني النقاد باملطلع أي 
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يقصد منه  األبيات من القصااد، وذهبوا مجيعا جىل أن املطلع ال

الشاعر جال جذب انتباه السامعني، وجعدادهم لإلصغاء جىل 

موضوع قصيدته األسايس، فاملطلع هو مفتادها، واألعامل 

تعرف من مقدماهتا، كام تعرف الكتب من عناوينها، ولذلك 

، 4040)مهداوي، "َيب أن يكون داال عىل مقصد الشاعر

شحنة هو الرشارة األوىل لتوصيل ال"(، فاملطلع 49ص

الوجدانية املثرية لعنرص التطريب يف القصيدة لتتفرغ 

، 4988)نبوي، "العواطف عرب قنواهتا نحو اهلدف املقصود

جرس املتلقي ومنفذه جىل عامل "( كام تعد املقدمة 59ص

 "التجربة التي بعثت الشاعر عىل قول القصيدة برمتها

(، فهي متثل اجلانب احليوي الذي 458، ص4990)القييس، 

تمحور فيه جتربة الشاعر اخلالقة، ولذا فإن املطلع عنرص من ت

أهم عنارص فك شفرات القصيدة، فال مندودة جن قلنا جن 

املطلع يفكُّ ُمعميَّات القصيدة التي تعتلج فيه، ألنه العتبة 

وهو ما يمكن أن يساعد عىل تأويل النص،  "األوىل للنص، 

املبدع واملتلقي قبل جذ هو واجهته، فهو عىل هذا أول لقاء بني 

-( ألنه 46، ص4004)قطوس،  "الداول يف النص نفسه

ع عن وعي  من املبدع وجدراك منه، فقد كان  -بال شك قد ُوضس

للربط بني غاية الشاعر من نظمه واملطلع الذي يفتتح به 

جبداعه مبدأ مركزيا يف احلكم عىل قيمة العمل الفنية  ذلك أن 

تتاح ورسالة القصيدة التي االنسجام املوضوعي بني االف

يتواى الشاعر جيصاهلا أمر يف غاية األمهية والقيمة، وهذا ما 

ومالك األمر يف "هـ( قاااًل: 683أكده دا م القرطاجني)ت 

مجيع ذلك أن يكون املفتتح مناسًبا ملقصد املتكلم من مجيع 

جهاته، فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن يعتمد من 

 واألسلوب ما يكون فيه هباء وتفخياًم، وجذا األلفاظ واملعاين

كان املقصد النسيب كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون فيه 

 "رقة وعذوبة من مجيع ذلك، وكذلك ساار املقاصد

 (وَمطكَلع النص يف العينية هو:440، ص4008)القرطاجني، 

عُ  بسها َتَتوجَّ  وريك
َن املَنُونس  َأمس

 

تسب   ُر ليكَس بسُمعك  َمنك ََيكَزعُ  والّدهك

َلُع كام هو باد  اطاب جديد مغاير ملا ألفناه يف   واملَطك

مطالع القصااد اجلاهلية، وبخاصة الرثااية، وامللحوظ أّن 

َمطكلع البيت مستغرق يف االستفهام الذي ارج عن معناه 

احلقيقي الذي يفيد الطلب والفهم جىل ما هو أبعد من ذلك، 

 الشطر الثاين )والدهر ليس وهو تأكيد اليقني الثابت يف

بمعتب من َيزع(، فاالستغراق االستفهامي هو الذي 

استدعى ثبوتية اليقني احلتمي لفعل الدهر، وكان هذا 

االستفهام مفتادا لسرب أغوار عامل القصيدة، فأوجد شخصية 

عىل -أنثوية دارضة غاابة، سامها أميمة، وهو تصغري )أم(

معاين العطف واحلنان الذي باستغراقه حيمل  -األرجح

واللطف واألمان، والطمأنينة، وبتصغريه مضاعفة لذلك، 

فحاورها بعد أن داور نفسه دوارا دااليا كي يكون عتبة 

 للولوج جىل عامل النص. 

لقد كان هذا املطلع وما تاله من أبيات تأسيسا حلقيقة 

يقينية، يقينية مطلقة بحتمية املوت وعبثية الرصاع من أجل 

، ولقد شكل االستغراق االستفهامي يف البيت األول البقاء

وما تاله من استفهام تأكيدا للحقيقة الثابتة من االل اجلمل 

اخلربية، التي حتمل الدهر داللة تقريرية أنه ال يبقى عىل 

ددثانه، وما املفردات التي وردت يف الرشحية األوىل جال 

جنب،  معجام حلقيقة ذلك )املنون، الدهر، معتب، شادب،

مضجع، بني، غصة، رقاد، عربة، هوا، مرصع، عيش 

ناصب، الدق مستتبع، املنية، أظفار، متيمة، العني، دداق، 

شوك، دوادث، مروة، البكاء، سفاهة، الشامتني، ريب 

املنون، النفس راهبة( جذ جلها يرسم لودة املوت والفناء، 

ه، والباقي يرسم صورة االستسالم ودالة االهنزام أمام سطوت

 وقد ناسبت املعنى وساعدت عىل جثرااه وعمقت فكرته.

 

 التكرار

يمثل التكرار فعال مهام يف بناء النص، والق انسجامه، "

جذ يقوم الرتابط النيص عىل معايري مثل تكرار الكلمة نفسها يف 

بداية اجلمل املتتالية واملجموعة االفرتاضية املسبقة التي 

سه بمعزل عن أي تنوع متارس وظيفتها يف داال النص نف

(، فكام له دور حموري يف 40، ص4998)سريفوين،  "مقامي

دور بالغ األمهية يف انسجامه،  -أيضا –اتساق النص، له 

بمعنى هو أداة وعنرص من أدوات االنسجام واالتساق 

ألنه يربط املايض النيص بالدقه أو العكس، وهو هبذا  "النيص

أو عىل األقل يوصله جىل  حياول أن يقيض عىل التشتت النيص،

( 530، ص4044)عبابنه، والزعبي،  "أدنى دد من ددوده

والدهر ال يبقى عىل "كام يف نص العينية الذي تكرر فيه املقطع 

يف بداية كل رشحية، مما يؤدي باملتلقي جىل أن يظل  "ددثانه
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مشدودا للبؤرة املركزية ملوضوع النص، فضال عن أن هذا 

د رؤيا اخلطاب الكيل للنص، ويؤكد الرؤيا التكرار يقوم بتشيي

 الوثوقية التي انبنى عليها.

كام تكرر الَقسم بشكل الفت لالنتباه، يف قوله: ولقد أرا 

أن البكاء سفاهة، وقوله: ولقد درصت بأن أدافع عنهم، 

وقوله: وليأتني عليك يوم مرة، وقوله: ولسوف يولع بالبكا 

يقينية لدا املبدع، قد من يفجع، وكلها تفيد تأكيد دقيقة 

يشك فيها املتلقي، كام أن تكرار القسم هنا يدل عىل عدم 

 استقرار نفيس لدا الشاعر.

وقد كان لتكرار كلمة الدهر، أثر كبري يف ترابط النص، جذ 

كرره مرات متعددة، فالدهر هو املوت والقوة اخلفية التي 

صيدته تأاذ دون عتبى، وددثانه: نواابه ودوادثه، فقد بدأ ق

بالدهر واتمها باحلتوف وكالمها موت، وجعل بداية كل 

لودة ال مة تؤكد هذه احلقيقة التي سيطرت عليه، فاملقدمة 

 أفضت جىل اخلامتة.

 

 املعرفة اخللفية

مما ال شك فيه أن املعرفة اخللفية أو ما يمتله املتلقي من 

جتارب عامة أو ااصة تساعد يف فك شفرة النص وفتح 

والولوج يف عامل القصيدة، ولذا فإن املعرفة اخللفية مغاليقه، 

وتعني ثقافة املتلقي وأداته "آلية من آليات انسجام اخلطاب، 

املعرفية، وما يملكه من قدرات تساعد عىل التصور الذهني 

لألشياء، وملا كانت رؤانا للعامل نسبية، فإن بنية النص يمكن 

 "رشي العامأن تنتج قاعدة أساسية جديدة لإلدراك الب

، وكذلك، 534-534، ص 4044)عبابنه، والزعبي، 

 "(، ولقد عّد حممد مفتاح أن 44، ص4000فلفغانج، 

أساس جنتاج أي نص هو معرفة صادبه للعامل، وهذه املعرفة 

ركيزة تأويل النص من قبل املتلقي أيضا، وبرهنة عىل صحة 

(، ذلك أن النص قد يتخذ 444، ص4985) "هذه املسألة

دا أارا، ال تكون بالَّضورة مطابقة لصورته يف النص، أبعا

ألنه يصور العامل كام نعرفه، وقد يؤكد النص ذلك أو خيالفه 

(، ولذا فإن حتليل النص والنفوذ 80، ص4985)كريستوفر، 

يف غمرته يتكئ عىل أريكة ما تراكم لدا املتلقي من معرفة يف 

سابقة،  التاريخ والرتاث، وما لديه من جتارب ومرجعيات

، يعتمد عىل ما "وجن احلكم عىل النص باالنسجام والنصانية 

تراكم لدا القاام عىل تأويل النص أو متلقيه من معارف 

سابقة جتمعت لديه، قاراا قادرا عىل االدتفاظ باخلطوط 

 "العريضة للنصوص والتجارب السابقة التي قرأها أو عاجلها

فاملعرفة  "ذا (، وعىل ه534، ص4044)عبابنة، والزعبي، 

اخللفية تسهم بشكل فعال يف تكسري العالقة املتوترة بني 

القارئ وبني النص، وبالتايل جتعله يشعر بإمكان الفهم 

 (.446، ص4994)اطايب،  "والتأويل

وجذا كانت الرؤيا العامة للعينية تتمركز دول فاعلية 

الدهر وعبثية الرصاع اإلنساين من أجل البقاء، فإن هذه 

ا مل تغب عن لغة اخلطاب، بل بقيت متفاعلة معها، ديث الرؤي

عرب الشاعر عنها بكل مجلة وكل كلمة ويف كل الرشااح، 

ومنح القارئ فرصة التأويل من االل معرفة مشرتكة بينه 

وبني الشاعر وسياق النص، وقد رسم صورا من املشاهد 

لتشكيل ثالث لودات جتسد عوامل فكرية ااصة، فضال عن 

األوىل التي صورت الصورة االنفعالية احلادة، كل الرشحية 

، "والدهر ليس بمعتب من َيزع"ذلك ليؤكد يقينا يؤمن به، 

و  "ولكل جنب مرصع"، ثم "والدهر ال يبقى عىل ددثانه"و

جين "، ثم "وجذا املنية أنشبت أظفارها ألفيت كل متيمة ال تنفع"

بدأ  ، هذا من جهة ومن جهة أارا فقد"بأهل موديت ملفجع

قصيدته بالتجربة الفردية اإلنسانية ثم اللها صورا حتاكي 

جتارب عىل صعيد العامل اخلارجي يف الرشحيتني الثانية 

والثالثة ثم اتم قصيدته بام بدأ به وهو املستوا اإلنساين، كام 

أن ثمة شيئا الفتا لالنتباه وهو أنه بدأ قصيدته باالستفهام 

واتمها بالتمني اليااس  "جعأمن املنون وريبها تتو"اليااس 

، كل ذلك جاء ركااز النسجام النص، "لو أن شيئا ينفع"

ليبقى املتلقي مشدودا جىل البؤرة املركزية التي أسسها اخلطاب 

 الشعري.

جن أهم مظاهر احلزن والقلق النفيس يف النص هو ما 

ة، وهو أمر يتبداء يف القصيدة من أوهلا جىل  دَّ نطلق عليه بالشس

أي أن القصيدة تشكلت يف جطار من املفردات التي  آارها،

ة، وهي  دَّ تتعالق تعالقا وثيقا  -بال شك–تتضمن معنى الشس

ة النفسية التي كابدها الشاعر، وتيش بقنوطه ويأسه. دَّ  بالشِّ

ومما هو الفت لالنتباه انتقاؤه لأللفاظ انتقاء دقيقا 

نفسية يتناسب مع اطابه وفكرته، لتمثل دالالت ذات أبعاد 

مشكلة يف اآلن نفسه شفرات للولوج جىل عامل نصه، وبناء 
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االنسجام النيص، فمن ذلك مثال كلمة )ودَّعوا( بدال من 

َشّيعوا، مع أن األارية هي الدارجة، ولعل ذلك يعود حلال 

التخفيف من ددة التوتر والتصدع النفيس، فهو يوّدع وال 

لرؤوف، ففيها يشيع، وهذا يتناسب مع مشاعر األب احلاين ا

 -أيضا –استغراق يف اللطف واحلنان، ومن األلفاظ 

مع أن املعهود أن نقول: أورثوين، جذ امليت يورث،  "أعقبوين"

جال أن هذا االنتقاء يتناسب وجو النص واحلالة النفسية 

قوله: تصّدعوا، ذلك ألهنا أنسب  -أيضا –لألب، ومن ذلك 

ع أثر يف دك النفس أعظم من  وأقوا من تقطعوا  ففي الصَّ

التقطع، ألن االنفصال واالنقطاع خيتلف عن التصدع، ففي 

 األاري معنى االنكسار مع بقاء أجزااه.

 

 أ منة النص/ اخلطاب

اهتم علامء النص بأ منة النص/ اخلطاب، من االل 

فامللفوظ يصبح نصا "حتليلهم للنصوص الشعرية وغريها، 

ن، أي يتوفر فيه عندما ترتابط عنارصه باعتامد عامل الزم

عنرص  ماين ما يرتبط بزمان آار معروف، أو معطى عند 

( ومن املعلوم 14، ص4994)األ هر،  "السامع أو املتكلم

أن األدوات املعربة عن الزمن يف النص/ اخلطاب كثرية، 

فمنها األفعال )املايض واملضارع واألمر( بأ منتها املختلفة، 

، سوف..( واألفعال واحلروف الدالة عىل الزمن )السني

الناقصة )كان وأاواهتا...( ودروف النفي )مل، لن....( 

وهي نتاج ثالثة "(، 444، ص4044)البطايش،  "وغريها

حماور  مانية:  من الواقعة املثبتة يف النص والزمن الذي قيل 

فيه النص، والزمن املرجعي، أي  من حتديد احلادثة من االل 

ناك نوع آار من الزمن هو مقارنته بزمن جنتاج النص. وه

الزمن املعطى األويل الذي يتعلق بعامل اخلطاب، الذي حيتوي 

عىل احلدث، أو الصفة الواردة يف الكالم، ويمكن الوصول 

جليه من االل عنارص املقام، ويقسم هذا النوع جىل قسمني: 

الزمن اإلشاري والزمن اإلدايل، فأما الزمن اإلشاري فهو 

مبارش بالزمن املعطى األويل، ألن كل  من الزمن الذي يرتبط 

جشاري يرتبط باملقام ارتباطا مبارشا، فهو الزمن الذي يمثل 

نقطة مستقلة الوجود، وال يتعلق جدراكها أو تصورها بنقطة 

 مانية أارا غري الزمن املعطى األويل. وأما الزمن اإلدايل 

وجنام  فهو الزمن الذي ال يرتبط مبارشة بالزمن املعطى األويل

يرتبط بزمن آار قد سبق ذكره يف النص وهو ما يسمى 

 (.11، ص4044)الطيب،  "بالزمن املعطى الثانوي

واإلنسان يف العرص اجلاهيل عانق الزمن دتى أصبح 

الزمن بالنسبة له  منا نفسيا، يتلون بتلون الذات، ومن هنا 

نجد الشاعر اجلاهيل قد شخص الزمن، وجعل منه تلك القوة 

هر، كام نجده قد املسي هر وال ُتقك لب، وَتقك لب وال ُتغك طرة التي َتغك

نظر جليه بأنه ذلك الزمن القابع وراء األ منة الثالثة: املايض 

واحلارض واملستقبل، باإلضافة جىل تراكيب أارا، مثل كان 

وأاواهتا وسوف والسني التي تفيد االستقبال، كلها تتالدم 

د  وتتضافر يف بنية واددة متامسكة ، لبناء  من خمتلف ذي ُبعك

عميق يتعالق مع رؤياه اجلوهرية  هو ذلك الزمن الفاعل 

واملدمر واملخفي والفاجع والقاهر، والذي ال يمكن مقاومته، 

وقد جتىل ذلك يف العينية موضوع الدراسة، جذ الزمن هنا متثل 

يف شبح فقدان أيب ذؤيب ألبنااه والفاجعة التي أقضت 

 -يف القصيدة يرا أن األفعال الطاغية فيها مضجعه، واملتأمل

تشري جىل تلك  –ماضيها ودارضها وما يشري جىل املستقبل 

القوة الطاغية القاهرة الفاتكة، تلك القوة التي تدمر وتفتك، 

هي التي ختلق وجتدد احلياة جال أهنا هي  -نفسها –وجن كانت 

لعينية التي تبرت، فالرؤيا اليقينية التي انبنى عليها نص ا

وشكلت الوددة له  هي تلك القوة اخلفية املدمرة/ الفناء 

واملوت، فهي احلقيقة النهااية والثابتة، لذا ال مندودة جن قلنا: 

جن اخلاصية الرايسة لبنية القصيدة تفرض نفسها عىل ذهن 

املتلقي، فالقصيدة تتحرك وتتنامى داال هذه البنية التي 

حية األوىل التي بدأ هبا شكلت معاملها، فاملتأمل يف الرش

قصيدته يدرك نبض القلق والتوجس واخلوف أمام الزمن، 

فصورة اإلنسان تظهر يف سياق هجامت الزمن املتتالية، ثم 

تأيت الرشحية الثانية، لتؤسس  منني:  من اارجي و من 

داايل  فأما الزمن اخلارجي فمفعم باحليوية واحلياة جال أنه 

داايل، حيمل معنى السلب  رسعان ما يتحول جىل  من

واالنحسار وتاليش احلياة، ويف الرشحية الثالثة تبدو دركة 

اخلضوع  -من بدايتها-الزمن فيها نذير وشؤم جذ حتمل 

لفاعلية الزمن، ويف الرشحية األارية، مل يعتن الشاعر بالزمن 

كثريا واقترص باحلديث عن وظيفة الشخصيات يف تأكيد 

 دول الدهر.فكرته ورؤياه الوثوقية 
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جن تأثري األفعال الطاغية وجتلياهتا يف النص تكاد تيش بأن 

وعي املبدع بالزمن قد ألغى املسافة بني احلياة واملوت، وبذلك 

يكون الزمن وفعله دارضا يف نصه كله، مما دقق انسجاما 

 لقصيدته، ومتاسكا وترابطا ودضورا فعاال للمتلقي.

 

 اخلامتة

تبني بعد كل هذا  أن ثمة تضافرا بني عنارص االتساق 

واالنسجام يف هندسة البنية الداللية  لقصيدة أيب ذؤيب 

اهلذيل، فام مل تستطع آلية االتساق من تشييده، قامت آلية 

االنسجام بتعويضه وملئه، من االل املعرفة اخللفية، والبنية 

منشئ  الكلية، و من اخلطاب، والقصد الذي يتضمن موقف

النص، واطته يف جنشاء العينية، كام  اد من متاسك النص 

وجود موقف بار  يمكن اسرتجاعه، فضال عن الرتابط 

الرصفي، املعروف بالسبك النحوي واملعجمي، والرتابط 

املفهومي، التي سامهت كلها، بشكل بار  وسااد يف الكشف 

 عن البنية اللسانية له، وقد ظهرت هذه املعايري جلية يف

)عينيته/ املرثية( وحمددة آلفاق اخلطاب، وددوده واملقاصد 

دااله، مما دفع جىل نوع من الوفاء بمقاصدها يف تأويل النص 

وحتليله، وهلذا نستطيع القول: بأن نص العينية نص متامسك 

مرتابط، وهذا ما ساعد املتلقي يف جنشاء العالقات، ومجع 

سيجا واددا متسقا املتباينات وبناء الدالالت التي بدت ن

ومنسجام، جذ َمّكَن املتلقي من سرب أغواره واملشاركة يف 

 تشييده.

 

 املصادر واملراجع:

نسيج النص بحث فيام يكون به (. 4994األ هر، الزناد )

(. الدار البيضاء، املغرب: املركز الثقايف 4. )طامللفوظ نصا

 العريب.

.ط(. . )داألغاين األصفهاين، عيل بن احلسني )د.ت(.

 القاهرة: طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب املرصية.

فعل القراءة، نظرية يف (. 4000أيرس، فلفغانج )

، نقله جىل العربية، عبد الوهاب علوي. االستجابة اجلاملية

 )د.ط(. القاهرة، مرص: املجلس األعىل للثقافة.

دراسات لغوية تطبيقية  (.4005بحريي، سعيد دسن )

. )د.ط(. القاهرة، مرص: مكتبة لبنية والداللةيف العالقة بني ا

 اآلداب.

الرتابط النيص يف ضوء (. 4044البطايش، اليل )

(. الرياض: دار جرير للنرش 4)ط التحليل اللساين للخطاب.

 والتو يع.

املصطلحات األساسية يف  (.4009بوقره، نعامن )

(. عامن، األردن: 4. )طلسانيات النص وحتليل اخلطاب

 كتاب العاملي.                                                          جدارا لل

آليات االنسجام النيص يف اطب (. 4044جامهي، آمنه )

)رسالة ماجستري غري  خمتارة من مستدرك هنج البالغة

منشورة(. جامعة باجي خمتار، عنابة اجلزاار، كلية اآلداب، 

 قسم اللغة العربية(.

 حتقيق: ،اإلعجا  دالال (.4994القاهر) عبد اجلرجاين،

 املدين. مطبعة مرص: القاهرة، (.4)ط شاكر. حممد حممود

 جىل مدال النص، لسانيات (.4994) حممد اطايب،

 الثقايف املركز لبنان: بريوت، )د.ط(. .اخلطاب انسجام

 العريب.

حتليل اخلطاب الشعري، (. 4005اخلوالدة، فتحي )

ام يف ديوان أدد عرش كوكبا ملحمود ثنااية االتساق واالنسج

)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة مؤتة،  درويش

 االردن، قسم اللغة العربية وآداهبا(.

، النّص واخلطاب واإلجراء(. 4998دي، بوجراند )

  ترمجة: متّام دسان، القاهرة. )د.ط(. مرص: عامل الكتب.

جشكالية التلقي والتأويل،  (.4004الرواشدة، سامح )

، عامن، األردن: أمانة 4، طدراسة يف الشعر العريب احلديث

  عامن.

، ترمجة: قاسم امللفوظية(. 4998سريفوين، جان )

  املقداد. )د.ط(. دمشق، سوريا: احتاد الكتاب العرب.

أصول حتليل اخلطاب يف الشاوش، حممد )د.ت(. 

(. تونس: املؤسسة العربية . )د.طالنظرية النحوية العربية

 للتو يع. 

، حتقيق: املفضلياتالضبي، املفضل بن حممد )د.ت(. 

(. 6أمحد حممد شاكر أبو األشبال وعبد السالم هارون. )ط

 القاهرة: داراملعارف.
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جملة  (. االنسجام النيص وأدواته.4044الطيب، العزايل )

 .86 -64(، 8، )املخرب

عنارص االتساق (. 4044عبابنة، آمنة الزعبي )

 .واالنسجام، قراءة نصية حتليلية يف قصيدة أغنية لشهر أيار

 .550 -501(، 4+4)49، جملة جامعة دمشق

(. دمشق، 4. )طالنص الغااب(. 4004عزام، حممد )

  سوريا: منشورات احتاد الكتاب العرب.

. عن بناء القصيدة العربية احلديثة(. 4004عيل، عرشي )

 مكتبة اآلداب.  (. القاهرة، مرص:3)ط

التعلق النيص، مقامات (. 4004عمر، عبد الوادد )

(. املنيا، مرص: دار اهلدا للطباعة 4. )طاحلريري نموذجا

  والنرش.

، القاهرة. علم اللغة النيص (.4000الفقي، صبحي )

  (. مرص: دار قباء للطباعة والنرش.4)ط

منهاج البلغاء ورساج (. 4008القرطاجني، دا م )

(. تونس: الدار العربية 4حتقيق: حممد اخلوجة. )ط ء،األدبا

 للكتاب.

. )د.ط(. جربد، سيمياء العنوان (.4004قطوس، بسام )

  األردن: مطبعة البهجة، من مطبوعات و ارة الثقافة األردنية.

نصوص من الشعر العريب قبل (. 4990القييس، نوري )

ر احلكمة . )د.ط(. بغداد، العراق: دااإلسالم، دراسة وحتليل

 للطباعة والنرش.

(. التفسري والتفكيك 4985كريستوفر، بطلر )

، جملة فصولواإليديولوجيا. نقله جىل العربية: هناد صليحة. 

 .96-19(، مرص، 4، )5

 .البالغية املصطلحات معجم (.4984) أمحد مطلوب،

  العراقي. العلمي املجمع مطبعة العراق: بغداد، )د.ط(.

حتليل اخلطاب الشعري،  مفتاح، حممد )د.ت(.

 ( املغرب: املركز الثقايف. 4. )طاسرتاتيجية التناص

مراثي اخللفاء والقادة يف (. 4040مهداوي، لطيفة )

(. بريوت، 4. )طالشعر العبايس جىل آار القرن الرابع اهلجري

 لبنان: دار الكتب العلمية. 

، دراسات يف األدب اجلاهيل(. 4988نبوي، عبد العزيز )

اهلذيل، أبو لعراق: الصدر خلدمات الطباعة.             ، ا4ط

، حتقيق ورشح: ديوان أبو ذؤيب اهلذيل(. 4004ذؤيب )

 أنطونيوس بطرس. )د.ط(. بريوت، لبنان: دار صادر. 

 يف االتساق عنارص أثر (.4008) حممود اهلواوشة،

 غري ماجستري )رسالة نموذجا يوسف سورة النص، متاسك

 وآداهبا(. العربية اللغة قسم األردن، مؤتة، جامعة ،منشورة(.
 



 

 

 


