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 االتساُق النيص يف ُنونية أمحد شوقي

 -آلياِت التكرار والتضام واإلحالةدراسة لسانية إحصائية يف -

 سامي الوايف

 جامعة العريب بن مهيدي، كلية اآلداب، األدب احلديث واملعارصبعلم  املشاركاألستاذ 

 هـ(02/5/4114هـ، وقبل للنرش يف 02/0/4114)قدم للنرش يف 

  

ألمحد شوقي،  "أندلسية" يتناول هذا املقال بالدراسة والتحليل نموذجا شعريا، متّثل يف قصيدة :البحث ملخص

رّكزنا فيِه عىل االتساِق املُعجمي بِشقيِه: الَتكراُر والتضاُم، الذي حتّدَد كمعياٍر حتلييل يف القصيدِة، من خالل أنواعِه 

 / عالقة بني العنارص من القسم العام نفسه(، بتجسيد
ِ
 باجلزء

ِ
 بالُكل / عالقُة اجلزء

ِ
 األربعِة: )التضاُد / عالقُة اجلزء

عالقاِت الربِط بني الوحداِت اللغويِة املُشّكلة للنِص، وعىل الروابط اإلحالية، بوصفها معيارا أساسيا من معايري 

لْت حضوًرا داخَل النِص: )القبلية / البعدية / النصية(، ُُمّسدًة عالقاَت التطابِق بني  االتساق النيص، التي َشكَّ

 ، ولنُجيب من خالهلا عن األسئلة اآلتية:أطراِف اإلحالِة من ُُميٍل وُُمال إليهِ 

 إشكالية البحث:

 بوصفها معيارا؟ "أندلسية"كيف جتلت ظاهرة االتساق النيص يف قصيدة  -

 وإىل أي مدى يمكننا احلُكم عىل حتقيِق االتساق يف القصيدة؟  -

 والنحوي؟ وهل يمكننا عدُّ هذه القصيدة وحدة كلية متالمحة يف ضوء معياري االتساق املعجمي -

اعتمدت هذه الدراسة التطبيقية نظرية التحليل النيص؛ إذ انطالقا من األفكار السابقة حاولنا تتبَع  منهج الدراسة:

الصالت القائمة بني نص قصيدة أندلسية يف جانبيها: اللفظي واملعنوي، وما تؤديِه من أغراٍض تتعلُق بمقصِد النِص 

 ثُر بطبيعِة سبِك النص وطريقِة صوِغ الكالِم وترددِه. وفهِم املُتلقي، الذي يتفاعُل ويتأ

خمطط البحث: جاءت الدراسُة يف ُمورين؛ األوُل: رّكزنا فيِه عىل االتساِق املُعجمي بِشقيِه: الَتكراُر والتضاُم، والثاين: 

 رّكزنا فيِه عىل الروابِط اإلحاليِة يف القصيدة.
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أّن االتساق املعجمي ُُمثال يف التكرار والتضام، واالتساق النحوي ُُمثال يف  نتائج التحليل: وصلنا يف هناية البحث إىل

َقا الكفاءَة النصيَة املطلوبة لنونيِة أمحد شوقي، عن طريِق خاصيِة الربط والتنسيق؛ ألّن هذا اجلانب من  اإلحالة، حقَّ

 يص.النظام الرتكيبي للغِة ُمهمُته العمل عىل حتقيِق ما نسميِه التامسُك الن

 اللسانيات. -اإلحالة  -التضام  -التكرار  -االتساق : املفتاحيةالكلامت 
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Abstract. This article examines and analyzes a poetic model, represented by the "Andalusia" poem by Ahmed 

Shawki, in which we focus on lexical consistency (both frequency and collocations), as a basic criterion for the 

analysis, using four types: (antonym / part-to-whole relationship/ part-top-part relationship/ and relationship 
between the elements within the general type), and linking the relationships between the linguistic units forming 

the text, in order to answer the following questions: 

• How did the phenomenon of textual cohesion manifest in the "Andalusia" poem as a criterion? 
• To what extent can we judge the cohesion in the poem?  

• Can we consider this poem as a coherent unit according to grammatical and lexical cohesion standards? 

 This applied study adopted the theory of textual analysis; and based on some established ideas, we tried to trace 
the relationships within the text from two aspects: lexical and semantic, as well as the purposes and intentions for 

both the text creator and reader, which interact and get influenced by the text formation and frequency. 

 The study is structured in two main sections; in the first section we focused on lexical coherence in the poem 
including two parts: frequency and collocation, and in the second we focused on the referential relationships in the 

poem. 

Keywords: Cohesion, Frequency, Collocation, References, Linguistics. 
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 مقدمة:

يعد االتساق النيص من املعايري األساسية التي من شأهنا  

-أن ُتسهم يف حتقيق اتساق النصوص وكفاءاهتا التواصلية، 

، انطالقا من مجلة -التي يتباين حضورها من نص آلخر

آليات ووسائل، هي: اإلحالة واحلذف واالستبدال والفصل 

والوصل واالتساق املعجمي من تكرار وتضام، ليفتح لنا هذا 

املعيار اللساين ُماال واسعا لدراسة الشعر من خالل نموذج 

)شوقي،  ألمحد شوقي "أندلسية"تطبيقي خُمتار هو قصيدة 

(، بوصفها واحدة من أهم قصائده 422-421، ص 4922

التي ُنظمت يف منفاه، ُمتضمنة حنينا عميقا، وُمستهلكًة من 

ناظِمها طاقة شعرية كبرية، جعلتنا نحن القراء نلتمُس نربات 

 األمل وعبارات األمل، التي عربت عنها مشاعره.

من هذا املُنطلِق عزمُت عىل تقديِم دراسٍة ترمي إىل  

قصيدة أمحد الوقوِف عند الظاهرة اللغوية اللسانيِة، ألجَد يف 

أنموذجا ُمعربا عنها، وقد وقَع  "أندلسية"شوقي املُسامة 

اختياري عليها بعد قراءٍة متأنيٍة هلا، فوجدُت فيها بروزا 

لظاهرة االتساق النيص، بشقيه املعجمي والنحوي، من هنا 

 كان الداعي األسايس هلذه الدراسِة. 

 
 أسئلة الدراسة:

صيدة املطولة وفق وسعيا منا لفك بعض شفرات هذه الق 

آليات التحليل اللساين النيص، نطرُح إشكاال جوهريا تندرج 

 ضمنه أسئلة فرعية، سنحاول اإلجابة عنها، مفادها:

 "أندلسية"كيف جتلت ظاهرة االتساق يف قصيدة - 

 بوصفها معيارا نصيا؟

وإىل أي مدى يمكننا احلُكم عىل حتقِق االتساق يف - 

 القصيدة؟ 

دُّ هذه القصيدة وحدة كلية ُمتسقة يف وهل يمكننا ع- 

 ضوء معياري االتساق املعجمي والروابط اإلحالية؟

 
 (Cohesionاالتساق: ) -4

ُيشّكل االتساق معيارا مهام من معايري النصية، حيث  

يكُفل متاسَك النص وترابط عنارصه، ليهَتم به علامء النص 

بتحديِد اهتامما بالغا، ُماولني وضَع تعريٍف شامل له، 

 اآلليات التي تضمن حتقيق االتساق داخل النصوص.

وقبل اخلوض يف حتديد تعريف االتساق جيب أوال  

 الوقوف عىل داللته املعجمية يف البيئة اللغوية العربية.

 
 داللة املصطلح املعجمية: -4-4 

للخليل بن أمحد  "العني"مادة )و س ق( يف معجمي:  

 ،(374، ص 4922دي، هـ(. )الفراهي475الفراهيدي )

، ص 4962م(. )رضا، 4953ألمحد رضا ) "متن اللغة"و

(، ُاستخدمت بمعنى النظم واجلمع والضم، وهذا يتفُق 755

التعريفاِت االصطالحية لالتساِق، التي جيء  إىل حدٍّ كبرٍي مع

هبا لتكفل معنى التضام واجلمع بني العنارص املُكونة 

 للنصوص.

 
 االصطالحية ملفهوم االتساق:الداللة  -4-0

االتساُق من أبرِز معايري النصية؛ إذ تقوم أدواتُه عىل  

الرتابِط الظاهري للنص صوتًيا ومعجمًيا ونحوًيا، بحيث 

تتفاعُل العنارُص السطحية فيام بينها، فتحيلنا كلامت إىل كلامت 

(، فهو مرتبط 322-099، ص 4992)دي بوجراند،  أخرى

للنصوص، من خالل مستويات اللغة بالبنية السطحية 

األربعة: الصويت / الرصيف / الرتكيبي / الداليل، التي 

تتداخل فيام بينها، لُتشكل نسًقا لغوًيا مرتابًطا، فاالتساُق 

يرتتُب عىل وسائٍل تبدو هبا العنارُص السطحية "بمفهوٍم عام: 

عىل صورة وقائع، يؤدي هبا السابق إىل الالحق، بحيث 

ا الرتابط الرصفي، وبحيث يمكن استعادة هذا يتحقُق هل

(، الذي هو عبارة عن 456، ص 0242)بشار،  "الرتابط

أدوات وآليات تظهر يف البنية السطحية للنصوص، للربط بني 

وحداهتا اللغوية، فُتحيل كل واحدة منها إىل األخرى، ُمشكلة 

 بنية تراتبية متتابعة.

هو تتابٌع بنائي االتساق النيص بوصفه ربًطا نحوًيا  

ظاهري للنص، عن طريِق استخدام وسائل الربط النحوية 

والقواعدية املختلفة، وبعبارة أخرى هو ارتباط وحدات 

النص من خالل مفاهيم نحوية، فتبدو عنارص بناء النص عىل 

صورة وقائع ُمتتابعة، يؤدي منها السابق إىل الالحق، وهذا 

لتوصل إىل املعاين املعيار شكيل صناعي يدرس املباين ل

 (.44، ص 0242)خليل، 

ذلك التامسك "االتساق بأنه:  "ُممد خطايب"ُيعّرف  

الشديد بني األجزاء املشكلة لنص / خطاب ما، وهيتم فيه 
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بالوسائل اللغوية )الشكلية(، التي تصل بني العنارص املُكونة 

، ص 4994)خطايب،  "جلزء من خطاب أو خطاب برّمته

ا االتساق النيص ال يتم عىل املستوى الداليل (، غري أّن هذ25

فقط، بل يمس حتى النحو واملعجم واألصوات، ولعّل يف 

ذلك إحالة للعملية التي متر هبا الكلمة قبل التلفظ هبا، فهي 

تصور يف البداية ُيرتجم لكلامت ومجل عن طريق روابط 

 معينة، لتتجسد يف الواقع بالصوت والكتابة.

 
 (45: 4994ذلك: )خطايب، خمطط يوضح لنا  

 
 آليات االتساق: -4-3

من طبيعة املعارف املُستحدثة أْن ُتنتَج مصطلحاٍت  

وآلياٍت تقوُم عليها، لذا كان من الطبيعي أِن ُتفرز لسانياُت 

 النص العديد من أدوات التامسك النيص، وهي:

 
ويف مقالنا هذا بالتحديد سنركز بالدراسة والتطبيق عىل  

آليات، هي: االتساق املعجمي بشقيه: التكرار والتضام ثالث 

واالتساق النحوي ُمثاًل يف اإلحالة، بغية كشِف سامِت جتليها 

 ألمحد شوقي. "أندلسية"يف نص قصيدة 

 
 (Glossary Cohesionاالتساُق املعجمي: ) -4-1

واحًدا من االجتاهاِت الرئيسة يف  ُيعدُّ االتساُق املُعجمي 

النِص، بوصِفه َمظهًرا من مظاهِر االتساِق النيص، حتليِل 

ورغَم قّلِة استخدامِه يف املُخّططاِت التطبيقية، بسبِب صعوبِة 

ٍة، فإنُه خُمتلٌِف عن وسائِل االتساِق النحويِة  ضبِط وحداتِه بدقَّ

األخرى كاإلحالة واحلذف واالستبدال، يف كونِِه وسيلًة 

رِص النصيِة، وينقِسُم إىل نوعني: شكليًة نحويًة للربِط بني العنا

 (.Collocation( والّتضاُم )Frequencyالَتكراُر )

 

 (Frequencyالتَكرار: ) -4-1-4

حظي الَتكراُر بوصفه ظاهرة لسانية باهتامٍم بالٍغ من ِقبِل  

 النص، لكونه آليًة من اآلليات املُحّققة للتامُسِك 
ِ
علامء

لتي تصُل بنَي العالقات مُجلُة الروابِط ا"املُعجمي، فهو 

اللسانية، فقاِعدُة الَتكرار يف اخلطابية تتطلُب االستمرارية يف 

الكالِم، بحيث يتواصُل احلديُث عن اليشء نفسِه باملُحافظِة 

عىل الوصِف األوِل أو بتغيرِي ذلك الوصف، ويتقدُم الَتكراُر 

(، 422، ص0229)بوقرة،  "لتوكيد احلُّجِة وااليضاح

بوصفه آليَة ربٍط َتْظهُر ظهورا كبريا يف األحاديِث حلُضورِه 

ٍ بلفظِِه أو  املُسرتَسلة، أين يْعمُد أصحاهُبا إىل إعاَدة لفٍظ ُمعنيَّ

جانٌِب إيقاعي "بُمشتقاتِه أو مفرداته، ويف هذه اإلعادِة يتحّقُق 

ُيعطي النَص جرًسا، بارتباِط أجزاِئه املُختلفة عن طريِق تلَك 

، 0245)املنظري،  "حدة اجلذور خصوصااأللفاِظ املُتّ 

(، فَتكراُر اللفِظ بُمشتقاته خاصًة يمنُح النَص 400ص

حيويًة، وُيضفي عليِه مجاليًة تستسيُغها اآلذاُن، فُيؤّثُر يف نفوِس 

 املُتلقني، ويدفُعهم إىل اإلقباِل عليه بالوقوِف عىل معانيِه.

ملفهوِم الَتكراِر يتَّضح لنا من خالِل التعريفني السابقني  

 أمهيتُه بوصفه آليًة حُتّقُق التامُسَك النيص، كونُه ُيسهُم يف:

حيُث ُيبنّيُ الربط بني الوحدات اللغوية املُشّكلِة للنص:  -

 عالَقَة السابِِق بالالِحِق والعكس.

ا ُمطوال أو حديثا  االستمرارية: - الَتكراُر يستلزُم نصًّ

ُب أو املُتكلُم فيه إىل إعادة لفٍظ ُمسرتَسال، أيَن يْعمُد الكات

ٍ أو ُمرادفُه أو أحَد َمشتقاتِِه، ليُحافَظ عىل انتباِه املَتلقي.  ُمعنيَّ

فتَكراُر الكلمِة عينها أو ما ُيقابُلها فيِه تأكيُد التأكيُد:  -

أمهيتها، وأهنا موِضُع احلديِث، وبناًء عليها ترتتَُّب أفكاُر 

جيٌة ُُيافُظ هبا املُتلقي عىل هيمنتِِه عىل املُتلقنَي، فهو آليٌة ِحجا

َة إقناٍع.  أطراِف اخِلطاِب، بوصفها ُحجَّ

ُح الفكرَة اإليضاُح:  - فإعادُة عنرٍص ُمعجمي واحٍد ُيوضِّ

ُ َمقصديَة املُتكلِم، خاصًة عنَد  التي وضعْت ألجلها، وُيبنيِّ

قي أماَم االعتامِد عىل املرُتادفاِت واملُشتقاِت، فإذا َعجَز املُتل

الُعنرُص املُعجمي املذكوِر أوالً، فإنَّ رؤيتُه ستتضُح من خالِل 

 املُرتادفاِت واملشتقاِت.

لَيكتِسَب نغاًم إضفاُء جرٍس موسيقي عىل النِص:  -

 صوتيًا ُيلِفُت االنتباَه إليِه، ويزيَد من مجاليتِه وخصوصيتِه.
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ا لغويا، ُيعطي النَص زخً التَكراُر بأْنامطِه املُختلفة:  -

حيث جتتمُع فيه الكلامُت املُرتابطُة فيام بينها، والتي تعوُد 

الواحدُة ِمنها لألخرى، وهو ما سُيؤثر إجيابا يف املتلقني، 

فالتكراُر سُينمي رصيدُه اللغوي ويمنحه ُمفردات 

 واشتقاقات ُيضيُفها إىل ُمعجمه اللغوي.

من ديناميكية للَتكراِر أنامٌط كثريٌة وُسبٌل خمتلفة، تزيُد  

يتطلُب إعادة عنرٍص ُمعجمي، أو "النُصوِص وفاعليتها، فهو 

ُوروَد ُمرادٍف لُه أو ِشبَِه ُمرادٍف، أو ُعنرصًا ُمطلًقا أو اساًم 

 (، يتحّدُد يف شكِل:01، ص4994)خطايب،  "عاًما

إعادٍة للُعنرِص املُعجمي / إيراُد ُمرادٍف لُه أو أو ِشبَِه  -

 ُعنرٍص ُمطلٍق / إيراُد اسٍم عاٍم.ُمرادٍف / إيراُد 

ها:   وقد وَردْت تصنيفاٌت كثرية ألنواِع الَتكراِر، أمهُّ

 التكراُر الُكيل.التكراُر املحُض:  -

تكراُر ُعنرٍص، ُسبَِق استخداُمُه التكراُر باملُشتق:  -

 بأشكاٍل وفِئاٍت خُمتلفٍة.

 التَكراُر باملُراِدف. -

وهرِه عىل التوهِم، وتتحّقُق ويقوُم يف جشبُه التكرار:  -

غالبا يف مستوى التشكيِل الصويت، وهو أقرُب إىل اجِلناِس 

 (.427-426، ص4997الناقص )عفيفي، 

ووفَق هذا الرَتتيِب نِقُف عند أهمِّ الروابِط التكرارية  

قصيدة "الواردة يف ُنونيِة أمحد شوقي املُطولة، املُسامُة 

عىل الشاعِر اعتامَد أْنامٍط  ، فطابُع الُطوِل َفرَض "أندلسية

َتكراريٍة خُمتلفٍة، حتَقَق من ِخالهِلا التاَمُسُك بني أبياِت القصيدِة، 

وبنَي بدايتِها وهنايتِها، واجلدوُل اآليت ُُيّدُد نامذَج األلفاِظ 

 املُكّررِة يف القصيدِة:

 قال الشاعر: نموذج عن التكرار التام أو املحض الوارد يف القصيدة:-

 وإِن َأغضـْت عـىل ِمَقةٍ  مصـرَ  لكـنّ 

 

 َعْيـٌن مـن اخلُـْلِد بالكـافور َتسـقينا 

، فلـم َنْخـُل مـن َرْوٍح ُيراِوُحنـا   بِنَّ

 

 ، َوَرُْيَـاٍن ُيغاِدينـامصـرَ مـن َبـرِّ  

 كـالَكْرِم ذي اإِلحسـان:  مصـرُ و 

 

 فاكهٌة حلـــاِِضيَن، وَأكــواٌب لبَادينــا 

 حـائٌط هنضـت مصـرَ كـَأن َأهـراَم  

 

 بــه َيــُد الدهـِر، ال بنيـاُن فانِينـا 

 نقِِض حقَّ ذاكرنا مصـرَ َسـْعًيا إِلـى  

 

 فيهــا إِذا َنِســَي الـوايف، وباكِينـا 

 َأو لـه َشـَجنا ملصــرَ إِذا مَحْلنــا  

 

نْي شاِجني؟   لـم نـْدِر: َأيُّ هـوى األُمَّ

 الوفـاء له َرْسـمِ وقفنـا عـىل  رْسـمٌ  

 

مع، واإِلجـالُل َيثنينـا   َنجــيش بـالدَّ

 َأدُمَعهــم األرُض لِِفْتَيــٍة ال تنــال  

 

 وال َمفـــــارَقهم إاِلَّ ُمَصلِّينــــا 

 دًماملـا َترقـرق فـي  
ِ
 دمـع السـامء

 

 باكينـا األَرَض ْبنَـا ، فَخّض اكهـاج البُ  

 حتى ردَّها َذهبًا األرضِ َألقـى عىل  

 

 مـاًء ملَسـنا بـه اإِلْكِسـرَي، َأو طِينـا 

 مـن َسـْهٍل ومـن جبلٍ  األَرُض وهـذه  

 

 قبــل القيــارص ِدنَّاهــا فراعينـا 

 الــوصُل صافَِيــٌة، والعيُش ناِغَيـةٌ  

 

 ماشـينا والدهـرُ والســعُد حاشـيٌة،  

 حـائٌط هنضـتمرَص  كـَأن َأهـرامَ  

 

 ، ال بنيـاُن فانِينـاالدهـرِ بــه َيــُد  

 ولــم َنـَدْع لليـايل صايف، فـَدعْت  

 

، فقـال    : آمينـاالدهـرُ بــَأن َنغـصَّ

 فيهــا َمآِرُبنـامالِعــٌب َمِرَحــْت  

 

 َأمانينــاوَأرُبــٌع َأنَِســْت فيهــا  

 نـاب احلَـننُِي إِليكـم فـي خَواطِرنـا 

 

 َأمانينـاعليكـم فـي  عــن الــّداللِ  

 الــوصُل صافَِيــٌة، والعيُش ناِغَيـةٌ  

 

 حاشـيٌة، والدهـُر ماشـينا الســعدُ و 

 لـْو داَم، والنعَمـى لِو اطَّردْت  والسـعدُ  

 

، واملقـداِر َلْو ِدينا   والسـيِل َلـو َعـفَّ

 َأْطَغـى فـي َأِعنَّتِه السـعدُ وال حـوى  

 

 منّــا ِجَيــاًد، وال َأْرَحـى مياِدينـا 

 َأْيًكـا غـرَي ساِمرنا البيـنُ رمـى بنـا  

 

 وظِـالًّ غرَي نادينا -َأخـا الغـريب  - 

وى: ِريَش الِفـراق لنا كـل     َرَمْتـه النَـّ

 

ينا البيـنُ ـّل عليـَك َسـْهم، وُس    ِسـكِّ
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 واجلدوُل اآليت ُُيّدُد نامذَج األلفاِظ املُكّررِة تكرارا تاما أو ُمضا يف القصيدِة:

 (24جدول رقم )

 نامذٌج عن األلفاِظ املُكّررة تكراًرا تاًما أو ُمًضا يف القصيدةِ 

نوُع 

 الَتكرارِ 

الكلمُة 

 املُكّررةُ 

كيفية 

 َتكراِرها

عدُد 

َتكراِرها يف 

 القصيدةِ 

 وظيفُة الَتكرارِ 

 

 

 

 

الَتكراُر 

 املحُض 

 تأكيُد الشاعِر تعّلقُه الشديَد بأرِض مرَص املُبعِد عنها. مرات 26 مرُص  مرُص 

مأساته  تأكيدُ  ثم يف إسبانيا، مأساته الفرديه وهي منفاهتأكيُد الشاعِر  مرتان رسمُ  رسمُ 

 من جسِم األمِة اإلسالميِة، أرُض اجلامعية
ِ
، وهي ضياِع هذا اجلزء

 األندلِس.

 مرص. وطنِ رِض الأل هُ شوقَ و هُ حنينَ تأكيُد الشاعِر  مرات 21 األرُض  األرُض 

األندلِس تأكيُد الشاعِر عىل عظمِة العرب، وعىل إشادتِه بأهراِم مرَص وذكر  مرات 23 الدهرُ  الدهرُ 

 الفردوِس املفقوِد.

تأكيُد الشاعِر البحَث عن معاملِ احلياِة والتجديِد يف كل مرٍة، رغم  مرتان أمانِينا أمانِينا

 االنكساراِت التي يتعرُض هلا.

تأكيد الشاعِر أّن جتربة املنفى زادتُه قوًة وإيامنا وارتباًطا بأرِض وطنِه  مرات 23 السعدُ  السعدُ 

 وأعطتُه شحنًة ُمفعمًة بالكراهيِة للُمستعمر اإلنجليزي.، "مرص"

 أنَّ  -والتغرِب عن الوطنِ  الفراِق  قساوةِ ب إحساسهِ  ةِ من شدّ - الشاعرِ تأكيُد  مرتان البنيُ  البنيُ 

هبا إىل أن ترمي من  تصُل ، هذه القوُة والرمي عىل القذِف  قادرةً  قوةً ا ويدً  لهُ 

 ها البحرُ ويفصلُ  للغايةِ  ام شاسعةٌ بينهُ  املسافةَ  السيام وأنَّ  ،إىل آخرٍ  موطنٍ 

 )مرص / إسبانيا(.

 نموذج عن التكرار باملشتق الوارد يف القصيدة:

 قال الشاعر:

 رْسـٌم وقفنـا عـىل َرْسـِم الوفـاء له

 

معَنجــيش    ثنينـا، واإِلجـالُل يُ بـالدَّ

 َثنَـاًء، كلَّمـا ُنـثِرْت نْســِقي ثـراُهْم  

 

 ُنظِمــْت منهــا مراثينـا ُدموُعنــا 

 َأدُمَعهــملِِفْتَيــٍة ال تنــال األرُض  

 

 وال َمفـــــارَقهم إاِلَّ ُمَصلِّينــــا 

 الطْلِح، َأشـباٌه َعَواِدينـا يــا نـائَح  

 

 لوادينا؟ َنْأَسـىَنْشـجى لِـَواِديَك، َأم  

 جسـِمَك شـتَّى حـني تطلبهـم ُأسـاةُ  

 

 فَمــْن لروحـك بـالنُّْطس املَُداوينا؟ 

ــرُّ مـن فنَـٍن سـاًقا إِلـى َفنَـنٍ    جَتُ

 

 املؤاسـيناوتســحُب الــذيَل ترتـاُد  

 مـا َبـاَت َيـْذِوي مـن منازلنـا وآسٍ  

 

 باحلادثــات، َويضـَوى مـن مغانينـا 

 فيخفيــه جتلُُّدنــايبــدو النهــاُر  

 

ــيناللشـــامتني، وَيْأُســـوه    تَأسِّ

 لـم هنتِـك َدَياِجَيـهُ  يشــهدُ  الليــُل  

 

 عــىل نيــاٍم، ولـم هنتِـف بسـالينا 

 والنَّجــُم لــم َيَرنـا إاِلّ عـىل قـدمٍ  

 

 راِعينـا اهلـوى، للعهـدِ  ليـلِ قيــاَم  

  
ِ
 حـائرةٍ  الليـلِ كزْفــَرٍة فـي سـامء

 

ُد فيـه حـني ُيْضِوينـا  ـا ُنــَردِّ  ُمَـّ

وى: ِريَش الِفـراق لنا َرَمتْـهكـل     النَـّ

 

ينا   َسـْهًم، وُسـّل عليـَك البيـُن ِسـكِّ
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 عن جوانِحنا َيرِمييـا سـارَي الـربِق 

 

، وهيِمـي عـن مآقينـا 
ِ
 بعـَد اهلـدوء

 مـن شَجرٍ وبـات كـلُّ ُُمـاج الـواِد  

 

 ترِمينـالــوافَِظ القــزِّ باخليطــان  

 يــا نـائح )الطْلِح(، َأشـباٌه َعَواِدينـا 

 

 لِـَواِديَك، َأم َنْأَسـى لوادينا؟ َنْشـجى 

 َشـَجناإِذا مَحْلنــا ملصــٍر َأو لـه  

 

نْي    ؟اشاِجينلـم نـْدِر: َأيُّ هـوى األُمَّ

ُد    نامذَج األلفاِظ املُكّررِة تكراًرا باملشتِق يف القصيدِة:واجلدوُل اآليت ُُيدِّ

 (20جدول رقم )

 نامذٌج عن األلفاِظ املُكّررِة تكراًرا باملشتِق يف القصيدةِ 

نوُع 

 الَتكرار

الكلمة 

 املُكّررةُ 

عدد  كيفية َتكراِرها

َتكراِرها يف 

 القصيدة

 وظيفُة الَتكرارِ 

 

 

 

 

 

 

اٌر َتكر

 املشتِق ب

بالدمِع/  الدمعُ 

ُدموعنا/ 

 أدُمُعهمْ 

 صفات العزةاإلشادِة ببذلك و ،االندلسِ  هلِ أل ومدح الشاعرِ  اءرث تأكيدُ  مرات 23

 .عند العرب املسلمني الكربياءَ و

نأَسى/ ُأَساُة/  األَسى

املُؤاِسينا/ 

 آٍس/ تأِسينا

 ،"عتمد بن عباداملُ " االندلسِ  اعرِ شبامللِك و مِ اَم احلَ  عالقةَ  تأكيُد الشاعرِ  مرات 25

بن  املعتمد"و "شوقيأمحد "ال من كُ ، فمن التاريِخ  تهُ شخصيُمستلهاًم 

، "مرص / النيُل " :لواديهِ  نُّ ُيِ  وُل فاأل وطنهام،عن وُأبعدا فيا نُ  "عباد

 ."ة / األندلسإشبيلي" :لواديه نُّ والثاين ُيِ 

الليُل / ليِل /  الليُل 

 الليلِ 

بل  ،ملغدرهِ  مِ االني لوا غفلةَ ستغِ م مل يَ فهُ ، األجدادِ  عظمةِ عىل تأكيُد الشاعِر  مرات 23

 .املبارشةِ  باملواجهةِ  الشجعانِ  وا سلوكَ سلكُ 

 .اطلقً مُ  مل يعرفوا الغدرَ  األجدادَ  أنَّ ُمؤكًدا  ،العهدِ ب وفاءال فةِ بصوافتخارُه 

َرمتُه / يرمي  َرمى

 / ترِمينا

ا يدً  لهُ  أنَّ  أحسَّ والتغرِب  الفراِق  بجربوِت  إحساسهِ  ةِ من شدّ  الشاعرُ  مرات 23

هبا إىل أن ترمي من  تصُل ، هذه القوُة والرمي عىل القذِف  قادرةً  قوةً و

 ها البحرُ ويفصلُ  للغايةِ  ام شاسعةٌ بينهُ  املسافةَ  السيام وأنَّ  ،إىل آخرٍ  موطنٍ 

 )مرص / إسبانيا(.

نْشجى/  الشجو

شْجنُا / 

 شاِجينا

 ،"عتمد بن عباداملُ " االندلسِ  اعرِ شبامللِك و مِ اَم احلَ  عالقةَ  تأكيُد الشاعرِ  مرات 23

 عاَش  ذيال هذا امللِك الشاعِر األندليس شخصيةَ  من التاريِخ ُمستلهاًم 

ال من كُ  نَّ أل ؛"عوادنياٌه أشبا" قولهِ  من خاللِ  بمأساتِه، ةً بيهش ساةً أم

 نُّ ُيِ  وُل فاأل وطنهام،عن وُأبعدا فيا نُ  "بن عباد املعتمد"و "شوقيأمحد "

 ."ة / األندلسإشبيلي" :لواديه نُّ والثاين ُيِ ، "مرص / النيُل " :لواديهِ 

 نموذٌج عن التكراِر باملُرادِف الوارِد يف القصيدِة:-

 قال الشاعر: 

 َأْيًكـا غـرَي ساِمرنا البيـنُ رمـى بنـا 

 

 وظِـالًّ غرَي نادينا َأخـا الغـريب 

وىكـل  َرَمْتـه    ِريَش الِفـراق لنا النَـّ

 

ينا البيـنُ َسـْهًم، وُسـّل عليـَك    ِسـكِّ

َأعـداه مـن ُيْمنِه )التابوُت(،  

 وارتَسَمْت 

 

 األَنـواُر مـن ِسـينا جوانبـهعــىل  

 مــاذا تُقـصُّ علينـا غـرَي َأّن يـًدا 

 

ـْت جنـاحك جـالت يف   قصَّ

 ؟حواشينا

 

 ئُِمنَـاعــىل جوانبِهــا َرفَّــْت مَتَا

 

 قـامْت َرواقينـا حافاهِتــاوحــوَل  
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 جوانِحنايـا سـارَي الـربِق َيرِمي عن 

 

، وهيِمـي عـن مآقينـا 
ِ
 بعـَد اهلـدوء

َجـةً  َأرجـاءً وحــازَك الـريُف    ُمَؤرَّ

 

ت بسـاتينا   َرَبــْت خــائَل، واهـتزَّ

 لـو غـاب كـلُّ عزيـٍز عنـه َغْيَبَتنا 

 

 نواحينـالــم َيْأتِـه الشـوُق إاِلَّ مـن  

 آهــا لنــا نـاِزَحْي َأْيـٍك بـَأنَدُلسٍ  

 

 !!رفيًفــا مـن َرَوابينـا َحَلْلنَــاوإِن  

 فِقـف إِلـى النيـل، واهتف يف خائِله 

 

ياحينـا نـزلوانـزل كمـا    الطـلُّ الرَّ

 َثنَـاًء، كلَّمـا ُنـثِرْت  ثـراُهمْ نْســِقي  

 

 ُدموُعنــا ُنظِمــْت منهــا مراثينـا 

ّرُكـه   كــادت عيــوُن قوافينــا حُتَ

 

ِب وكِـْدَن يـوِقْظَن فـي   ْ  السالطينا الرتُّ

 )الطْلِح(، َأشـباٌه َعَواِدينـا يــا نـائَح  

 

 لوادينا؟ َنْأَسـىلِـَواِديَك، َأم  َنْشـجى 

ْلِح    فّرقنافـإِن َيـُك اجلـنُس يا ابَن الطَّ

 

 جيــمْعَن املُصابينـا املصــائَب إِّن  

 جئنـا إِلـى الصـرب ندعـوه كعادتنـا 

 

 ، فلـم يـْأخذ بَأيِدينـاالنائبـاِت فــي  

 مـن كواكِبـه الـدواهيبتنـا نقاِسـي  

 

 حــتى قعدنـا هبـا َحْسـَرى ُتقاِسـينا 

  َعَواِدينـايــا نـائح الطْلِح، َأشـباٌه  

 

 َنْشـجى لِـَواِديَك، َأم َنْأَسـى لوادينا؟ 

 واجلدوُل اآليت ُُيّدُد نامذَج األلفاِظ املُكّررِة تكرارا باملرادف يف القصيدِة: 

 (23جدول رقم )

 نامذٌج عن األلفاِظ املُكّررِة تكرارا باملُرادف يف القصيدةِ 

نوُع 

 الَتكرار

الكلمة 

 املُكّررةُ 

عدد  كيفية َتكراِرها

َتكراِرها 

يف 

 القصيدة

 وظيفُة الَتكرارِ 

 

 

 

 

 التكرار ُ 

 باملرادِف 

 يعيُش  إحساَس الغربِة والُبعِد الذي أملَّ بِه؛ ألنهُ  الشاعرِ تأكيُد  مرتادفان البنُي / النوى الفراُق 

ومايض االستقرار  )إسبانيا( املنفى حاِِض  ا بنيمتزقً داخلًيا 

 .)مرص( يف الوطنِ  ةِ حبمع األ االلتقاءو

جوانِبِه/ حواشينَا /  اجلانُب 

حافاهِتا/ جوانِحنا/ 

 أرجاًء/ نواحيِنا

06 
 مرتادفات

، فاألندلس كانت دولة ومرص األندلسِ تأكيُد الشاعِر عىل 

 .وآالمهُ  مهومهُ  وُيمُل  هو ُين إليهامه، وومرص بالد إسالمية

، فاألندلس كانت دولة ومرص األندلسِ تأكيُد الشاعِر كذلك عىل  مرتادفان حللنَا / َنزل النزوُل 

 .وآالمهُ  مهومهُ  وُيمُل  هو ُين إليهامه، وومرص بالد إسالمية

رِض أل وشوقهِ  هِ حنينمن خالل املرتادفاِت عىل  الشاعرِ تأكيُد  مرتادفان الثرى / الرُتُب  األرُض 

 مرص. وطنهِ 

  بأسلوِب مطلَع قصيدتِه  "أمحد شوقي"بدُأ  مرتادفان نْشجى / نأسى احلزنُ 
ٍ
 األندلسِ  اممِ حل نداء

عتمد بن املُ "األندليس  وامللَك  الذي كان يشجي الشاعرَ املفقوِد، 

 اممِ وبني احلَ  بينهُ  وطيدةٍ  حزنٍ  عالقةِ  ربطِ الغاية هي تأكيُد ، و"عباد

 .، باستخداِم املرتادفاِت عىل اآلخرِ  ا ُيزنُ ، فكالمُه النائِح 

املصائُِب / النائباُت /  صيبةُ املُ 

 الدواهي / عوادينا

04 
 مرتادفات

التي  واملصيبة هِ مدى حزنتأكيد الشاعِر من خالل املرتادفاِت عىل 

 أملت بِه، رغم مَجعها بني املُفرتِقني. 
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 نموذج عن شبه تكرار الوارد يف القصيدة:-

 قال الشاعر: 

 ِمــْن ُكــَرِة األَيـاِم الِعبُنـا فــآَب 

 

 ِمـْن ِسـنَِة األَحـالِم الِهينـا ثــاَب و 

 احلَـننُِي إِليكـم فـي خَواطِرنـا نـاب 

 

 عــن الــّدالل عليكـم فـي َأمانينـا 

 فـي َأِعنَّتِه َأْطَغـىوال حـوى السـعُد  

 

 مياِدينـا َأْرَحـىمنّــا ِجَيــاًد، وال  

 ثـراُهْم َثنَـاًء، كلَّمـا ُنـثِرْت  نْســِقي 

 

 ينـامراثِ ُدموُعنــا ُنظِمــْت منهــا  

 ويـا ُمعطِّـَرَة الـوادي سـَرْت َسـَحًرا 

 

 ينـامرامِ فطــاَب كـلُّ طـُروٍح مـن  

 حـتى َحـَوْتَك سـامُء النيـِل عاليـة 

 

 َميامينـاعــىل الغيـوث، وإِن كـانت  

 ْطَغـى فـي َأِعنَّتِهوال حـوى السـعُد أَ  

 

 مياِدينـا منّــا ِجَيــاًد، وال َأْرَحـى 

ناًن، وال ظمـأً    لــم تـْأُل مـاءك حَتْ

 

كـــاًر، والشــْجوا    َأفانينــاوال ادِّ

 مالِعــٌب َمِرَحــْت فيهــا َمآِرُبنـا 

 

 اَأمانينــوَأرُبــٌع َأنَِســْت فيهــا  

َجـةً  وحــازَك الـريُف َأرجـاءً    ُمَؤرَّ

 

ت    ينابسـاتِ َرَبــْت خــائَل، واهـتزَّ

 الليــُل يشــهد لـم هنتِـك َدَياِجَيـهُ  

 

 بسـاليناعــىل نيــاٍم، ولـم هنتِـف  

 رْسـٌم وقفنـا عـىل َرْسـِم الوفـاء له 

 

مع، واإِلجـالُل  َنجــيُش    اَيثنينـبـالدَّ

 بُمنَْصِدعإِذا دعـا الشـوُق لـم َنـربْح  

 

 ُيَلبِّينــامــن اجلنــاحني عــيٍّ ال  

 عــىل جوانبِهــا َرفَّــْت مَتَائُِمنَـا 

 

 َرواقينـاوحــوَل حافاهِتــا قـامْت  

 آهــا لنــا نـاِزَحْي َأْيـٍك بـَأنَدُلسٍ  

 

 !!َرَوابينـاوإِن َحَلْلنَــا رفيًفــا مـن  

 مــن َأَواِخرنـا لُِســعودٍ  وَمْطَلــعٌ  

 

 مــن َأَوالينــا جلُــُدودٍ وَمْغــِرٌب  

 واجلدوُل اآليت ُُيّدُد نامذَج األلفاِظ املُكّررِة شبه تكرار يف القصيدِة: 

 (21جدول رقم )

 نامذٌج عن األلفاِظ املُكّررِة شبه تكرار يف القصيدةِ 

نوُع 

 الَتكرار

عدد َتكراِرها يف  كيفية َتكراِرها

 القصيدة

 وظيفُة الَتكرارِ 

 

 

 

 شبُه َتكرارِ 

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة  مرات 21 ثاَب / ناَب / آَب 

 األبيات الشعرية.

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة  شبه تكرار -مرتان أطغى / أرحى

 األبيات الشعرية.

مراثينا / مراِمينا / ميامينا / 

 ميادينا

جناس -مرات  21

 ناقص

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة 

 األبيات الشعرية.

جناس -مرتان  أفانينا / أمانينا

 ناقص

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة 

 األبيات الشعرية.

جناس -مرتان  بساتِينا / بسالينا

 ناقص

موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة إضفاُء جرٍس صويت / 

 األبيات الشعرية.

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة  شبه تكرار -مرتان َيثنينا / ُيلبِّينا

 األبيات الشعرية.
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جناس -مرتان  رواقينا / روابِينا

 ناقص

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة 

 األبيات الشعرية.

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة  شبه تكرار -مرتان سُعود / ُجدود

 األبيات الشعرية.

 
بيَّنَت اجلداوُل األربعُة أعاله أنَّ الشاعَر قد نّوَع كثرًيا يف  

بأنامطِه استخداِم آليِة الَتكراِر البسيِط، ُُمثاًل يف تكراِر الكلمِة 

املُختلفِة: )التكراُر املحُض أو التاُم / التكراُر باملُشتِق / 

التكراُر باملُرادِف / شبُه التكراِر(، وهذا مْن أجِل تعزيِز مجاليِة 

وفنيِة القصيدِة، التي تستمُد حيويَتها اإليقاعية مْن خالِل 

 احلركِة الصوتيِة للكلمِة إذا كانت موضَع َتكراٍر.

متالَك الشاعِر ملُعجٍم لغوي واسٍع مّكنُه من كام أنَّ ا 

ُمارسِة فاعليِة االختيار واالنتقاء، وفق شبكٍة عالئقيٍة ناميٍة 

وُمتدٍة يف هيكِل القصيدِة، ومْن خالِل طريقتِه يف الربِط بني 

الدواِل، بعضها ببعٍض يف العبارِة الواحدِة للبيِت الواحِد، 

شكيِل اللغة مجالًيا استطاَع فالشاعُر وهو يمتلُك القدرة عىل ت

برباعٍة جتاوَز املألوِف، وبام جيعُل التنبؤ الذي سيسلكُه املتلقي 

غرَي ُُمكن، ما جيعلُه يف انتظاٍر دائم ٍلتشكيٍل جديٍد، ُينمي لديِه 

 التلقي 
ِ
نُه من دخوِل فضاء حّس االسترشاِف، ما ُيمكِّ

عىل مستوى اإلبداعي، الذي ُيشِعُر املُتلقي بجامِل الكلمِة 

ُماوٍر عدة ، منها ُموُر البرِص، من خالِل التامثالِت اخلطيِة 

األفقية، وُموُر النُطِق من خالِل التامثالِت يف املَخارِج، وُموُر 

الصوِت من خالِل تطابِق احلركاِت الصوتيِة للكلمة بالنغِم 

  املطلوِب.

 ويف ما يأيت جدوٌل ألنواِع الَتكرارات ونسبُة تواترها يف 

 القصيدة:

 (25جدول رقم )

 نِسُب أنواِع التَكرارات يف القصيدة

نوع 

التكرا

 ر

التكرار 

 املحض

التكرار 

 باملشتق

التكرار 

باملراد

 ف

شبه 

التكرا

 ر

املجمو

 ع

مراُت 

التكرا

 رِ 

00 47 42 02 77 

النس

بة 

02٨6

% 

00٨4

% 

03٨3

% 

06% 422% 

 املئوية

 (26شكل رقم )

 التكرارات ونسبة تواتره يف القصيدةِ أعمدة بيانية ُتبنّيُ أنواع 

 
( 25يالحُظ يف القصيدة انطالقا من اجلدوِل رقم ) 

( أنَّ التكراَر ورد بنسٍب ُمتقاربٍة، 26والشكل البياين رقم )

، والتكراُر %03٨3مرة( بنسبة  42أدناها الَتكراُر باملُرادِف )

لصلِة ، اللذان جاَءا وثيَقا ا%00٨4مرة( بنسبة  47باملُشتِق )

ا  باملعنى العام للسياِق الوارِد يف القصيدِة، والقصُد منُه إمَّ

إدخاُل تنوٍع صويت ولفظي، غايتُه إخراُج القوِل عْن نمطيِة 

الوزِن املألوِف، لُيحدَث فيه إيقاًعا خاًصا يؤكُده، ويكون لشدِّ 

االنتباِه إىل كلمٍة بعينها من خالِل مرادفاهِتا، مثُل قولِه: النزوُل 

)حللنَا / َنزَل(، األرُض )الثرى / الرُتُب(، احلزُن )نْشجى / 

نأسى(، املُصيبُة )املصائُِب / النائباُت / الدواهي / عوادينا(، 

الفراُق )البنُي / النوى(، اجلانُب )جوانِبِه/ حواشينَا / 

حافاهِتا/ جوانِحنا/ أرجاًء/ نواحيِنا(، ومن خالل ُمشتقاهتا، 

)بالدمِع/ ُدموعنا/ أدُمُعهْم(، األَسى مثُل قولِه: الدمُع 

)نأَسى/ ُأَساُة/ املُؤاِسينا/ آٍس/ تأِسينا(، الليُل )ليٌل / لياليِنا 

لُه / مَحلنَا(، رَمى )َرمتُه / يرمي /  / الليايل(، محَل )ُنحمِّ

 ترِمينا(، الشجو )نْشجى/ شْجنُا / شاِجينا(.

0
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قصيدة، فإذا أدى هذان النوعاِن معا إلزالِة اإلهبام عن ال 

مل َيفهم املُتلقي كلمًة من الكلامت، فعْن طريِق ُمرادفاهتا أو 

 بنيتها االشتقاقية يتوّضُح لُه األمُر.

كام أّن استخداَم هذين النوعنِي جاَء تعويًضا عن الكلامِت  

السابقِة هلا، وبذلك يتفاَدى الشاعُر َتكراَر الكلمِة عينها يف 

ُه البنيَة اإليقاعية للقصيدة،  مواضٍع ُمتقاربٍة، وهو ما قد ُيشوِّ

 الرصيِد اللغوي فيها.
ِ
 ويف اآلِن نفِسه يزيُد الشاعُر من إثراء

مرة( بنسبة  00أّما الَتكراُر التاُم أو املحُض فقد ورَد ) 

، فالشاعُر قاَم %06مرة( بنسبة  02، وشبُه التكراِر )02٨6%

صيدة إىل هنايتها، بإعادِة العنارِص املُعجمية نفسها من بداية الق

داللًة ووزنا وإيقاعا؛ إذ تعّلَق األمُر بالكلامِت ذاِت الداللِة 

مرات(،  26والوقِع عىل نفسيِة أمحد شوقي، نحو: مرُص )

 23مرات(، الدهُر ) 23مرات(، السعُد ) 25األرُض )

مرات(... وغريها من الكلامِت التي حُتيُل إىل اهلُويِة والوطِن 

وُشعاِع األمِل، خاصًة كلمتا: )مرص( و)األرض( اللتاِن 

شكلتا موقًعا رئيًسا يف رؤوِس هذه األبياِت الشعرية، فقد 

منحتهام نغاًم موسيقًيا تناغَم مع داللِة اجلُمِل، ومن خالِل هذه 

اعَر يوحي من لفظتي: مرَص واألرَض األبياِت يتبنّيُ أّن الش

بتعّلقِه الشديِد بأرِض مرَص املُبعد عنها، فحالُة الُبعِد عن 

ا عنُه  "أمحد شوقي"الوطِن جعلت الشاعَر  ُينُّ إليِه، ُمعرّبً

باحلزِن والفقِد واألسى، وهي حالٌة شعوريٌة خالصٌة، لذلك 

اَن لنفيِه عن فهو يريُد أن تبقى هذه احلالُة أسريَة صدرِه، فقد ك

وطنِه صدى مأساوي، فهو امتداٌد حلالِة الُغربِة واالنكساِر 

التي يعيشها يف إسبانيا املنفى، فجاءت ألفاظُه ُمعرّبًة عن هذه 

احلالِة الشعوريِة، التي تلوُح عىل نفِسه املُتطلعِة لغٍد جديٍد 

تضمحلُّ فيه ُغيوُم الُغربِة، لُترشَق بعدُه شمُس العودِة إىل 

ِض مرَص، نظًرا ألمهيِة طبيعتِه النفسيِة املتأزمِة، التي حتتاُج أر

إىل شحنٍة إُيائيٍة يستطيُع من خالهلا التعبرَي عن جتربتِه 

 الشعورية. 

أّما ِشبُه الَتكراِر فقد أضفى موسيقى ُمستساغة عىل  

القصيدِة، ومؤثرة يف النفوِس، باعتامِد اجلناِس والكلامت 

، التي أّدت وظيفًة مجاليًة، أكسبِت النص املُتشاهبة يف الوزن

القدرَة  "أمحد شوقي"جرًسا موسيًقا أخاًذا، لتمنَح املُخاِطَب 

عىل إجياِد صوٍر لغويٍة جديدة تستهوي القارئ، مثُل قولِه: 

ثاَب / ناَب / آَب / مراثينا / مراِمينا / ميامينا / ميادينا / 

/ َيثنينا / ُيلبِّينا / رواقينا أفانينا / أمانينا / بساتِينا / بسالينا 

 / روابِينا / سُعود / ُجدود.

ومنه فالشاعُر أبدَع يف استخداِم هذه األنواِع األربعة من  

التكراراِت، فنراُه ُيكثُر من توظيف صورة الوطِن / األرض 

/ احلزن / الفراق / الدمع / األسى / املُصيبة، ضمَن 

 إياها مهومُه وعواطفُه مشاهد خمتلفة اقرتنْت بمرَص، ُُمّمالً 

 واشتياقُه.

نجَح التكراُر كظاهرٍة أسلوبيٍة هنا يف حتقيِق االتساِق  

الداليل واللغوي يف القصيدِة؛ ألنُه كان سبًبا يف تقويِة وحدهتا 

النصيِة، ويظهُر ذلَك يف تناوِب احلركِة والسكوِن عىل أبعاٍد 

حد، ما جعَل ومعنى وا شبه متساويٍة، ويف ترديِد لفٍظ واحدٍ 

األحداَث ُمرتابطًة مع بعضها إيقاعًيا وداللًيا، ما انعكَس 

 إجياًبا عىل االنفعاالِت النفسيِة واحلسيِة للشاعِر.

وبعيًدا عن احلشو الذي ُُيدُثه الَتكراُر، نجُد أمحد شوقي  

قد تعّمَد الَتكراَر يف عّدِة صوٍر، ُُمدًدا العالقات بني مفرداِت 

،  القصيدِة لغاياٍت 
ِ
وظيفيٍة، أّثرت يف نفوِس وأحاسيِس القراء

وُمدُمًة هلم معُه يف أحاسيسِه الوجدانيِة وانفعاالتِه النفسيِة 

 التي سيطرت عليِه، ما ساهم يف نمو نصِه.

 
 (Collocationالتضاُم: ) -4-1-0

ُيعدُّ التضاُم آخر آليٍة من آلياِت االتساِق التي تكُفُل  

طريِق عالقاٍت ُمعجميٍة تربُط بني  ترابَط النص ومتاسكه، عن

مفردات النص، فهو وسيلٌة من وسائِل التامسِك النيص / 

توارُد زوٍج من الكلامِت بالفعِل أو "املعجمي، ُيقصُد هبا 

)عفيفي،  "القوِة، نظًرا الرتباطِهام بُحكِم هذه العالقِة أو تلك

 (.440، ص4997

الُعلامُء ِضمَن باِب البديِع، إذْن هو ظاهرٌة بالغيٌة أدرَجها  

حُتيُل إىل توارِد لفظنِي ُمعجمًيا، لعالقٍة بينهام حتوي مُجلًة من 

الوظائِِف واألغراِض، بوصفِه وسيلًة من الوسائِل األكثِر 

براعة يف جتميِع عديِد األفكاِر وتوسيِع املفاهيِم داخَل نطاِق 

 داللية خُمتلفة النص، لُقدرتِه عىل الربِط بني األلفاظ يف حقول

(، كام ُيطلُق عليه مصطلح التَالزِم 05، ص0242)العايب، 

الِعباري أو املُصاحبُة املُعجميُة، ليكوَن دورُه مَتثيَل النظاِم 

احلقيقي للرتابِط املُعجمي للنِص، ذلَك أنُه ِمعياٌر قائٌِم عىل 

عالقاِت الوحداِت بعضها ببعض، باملُعجِم الذي تتنّزُل فيِه، 

ُه تنطلُق نظريُة احلقوِل الدالليِة التي ُتصنُِّف املُفرداَت أو ومن
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األلفاَظ إىل حقوٍل دالليٍة خُمتلفٍة، بحسِب العالقاِت القائمِة يف 

 النِص.

 
 عالقاُت التضاِم وتطبيقاهُتا: -4 -4-1-0

يذهُب ُعلامُء النِص إىل تقسيِم عالقاِت التضاِم بحسِب  

 النص إىل: العالقاِت التي جتمُع أطراَف 

 بالكِل / عالقُة 
ِ
عالقُة تعارٍض )تضاد( / عالقُة اجلزء

 / عالقُة بني العنارِص من الِقسِم العاِم نفسه.
ِ
 باجلزء

ِ
 اجلزء

وأقرَّ الباحثون بصعوبِة هذا النوِع من الرتابِط، نظًرا لعدِم  

مقياٍس آيل صارٍم جيعُلنا نعّد هذه الكلمَة أقرب إىل هذه "توفِر 

أو تلك، ومن ثم فُكلُّ ما نستطيُع قولُه هو أنَّ هذه  املجموعةِ 

الكلمَة أشّد ارتباًطا هبذه املجموعِة من ارتباطِها بمجموعٍة 

(، ليْبقى التضاُم بوصفِه آليًة 05، ص4994)خطايب،  "أخرى

إجرائيًة صعبة التطبيِق، الِزَمًة أساِسيًة لربِط وحداِت النِص 

 احليويِة عليِه، لَذا 
ِ
سنقوُم بإسقاِط ما ذكرَناه سابِقا عن وإضفاء

، برصِد كل مظهٍر "قصيدِة أندلسية"خاصيِة التضاِم عىل نِص 

 من مظاهِر جتلِّيها عىل النحو اآليِت:

 
 التضاُد:  -4-1-0-4-4

اعتمَد الشاعُر يف نونيتِه عىل التضاِد بكثرٍة، ملا لُه من أمهيٍة  

ويف جعلِه ُكالًّ ُموحًدا  يف استمراِر الروابِط الداخليِة يف النِص،

 وُمتَّسًقا، ومن أمثلِة التضاِد قوُله:

َقناَفإْن يُك اجِلنُْس يا ابَن الطَّلِح   جَيَمعنَ إنَّ املََصائَِب  َفرَّ

 املُصابِينَا

 وقولُه:

 ُيغاديناِمْن بِرِّ ِمرَص وَرُْيَان  ُيراوُحنَابِنا، َفَلْم َنْخُل ِمْن َروٍح 

 وقولُه:

 أَواليِنَامن  وَمغرٌب جلُدودٍ  أواِخرَنامْن  لَسُعودٍ وَمطَلٌع 

 وقولُه:

 َُمُدًوا بَِجرينَا َنجائِِب النُورِ  عىل َظلامَء الُعباِب بِاّللِّ إْن ُجبَت 

األبياُت الشعرية أعالُه َشّكلْت نموَذًجا عن الثنائياِت  

َقنا، جيمُعَن / ُيراوحنا، ُيغ ادينا الضديِة الوارِد يف القصيدة: )َفرَّ

/ أواِخرَنا، أَواليِنَا / َظلامَء الُعباِب، َنجائِِب النُوِر(، وقد عمَل 

هذا التضاُد عىل إظهاِر حالة الشاعِر املوغلة يف احلزِن واليأِس 

واإلحباِط من جهٍة، وحالة الفرِح والتفاؤِل والعزيمِة من 

 جهٍة أخرى.

وزيادِة أدى النقيُض يف اتساِق األبياِت وتناُسِق معنَاها،  

 وظيفِة النِص اإلبالغية؛ إْذ باألضداِد تتضُح األموُر. 

 
 بالُكل: -4-1-0-4-0

ِ
 عالقُة اجلزء

 بالُكّل،  
ِ
حاول الشاعُر يف قصيدتِه أْن يرُسَم عالقَة اجلزء

وذلك للفِت انتباه ُمستمعيِه باستخداِم األلفاِظ املُنتقاة، 

، لُيبنّيَ شوقُه وحنينهُ 
ِ
إىل وطنِه األم، وِمن ذلَك  املُفعمُة باإلُياء

 قولُه:

  ىف دمعِ  ملا َترقرَق 
ِ
 يناباكِ  األرَض بنا كا فخضَّ البُ  هاَج  دًما الّسامء
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 بالكل يف أمثلٍة كثرية منها املذكورة 
ِ
جتّسدت عالقُة اجلزء

والكواكُِب والشمُس جزٌء من ُكلٍّ أعاله، فالليُل والنجُم 

كامٍل وهو السامُء، والشجُر والسهُل واجلبُل والرِبُّ والثرى 

ُجزٌء من ُكلٍّ كامٍل وهو األرُض، والرُس وراء هذه التوظيفات 

هو حتقيٌق االستمرارية يف الكالم، باحلفاِظ عىل انتباه السامِع، 

 حيويٍة عىل القصيدِة، ليِجَد املُتلق
ِ
ي نفسُه أماَم ألفاٍظ وإضفاء

 ُمرتابطٍة وُمتَضامٍة بعالقاٍت، تزيُد مْن ُعنرِص التشويِق لديِه.

 
4-1-0-4-3- :

ِ
 باجلزء

ِ
 عالقُة اجلزء

 بنسبٍة  
ِ
 باجلزء

ِ
اعتمَد الشاعر يف قصيدتِه عىل عالقِة اجلزء

ضئيلة، ومع قّلتِها حّققت االتساَق داخَل النص، ومن أهمِّ ما 

 نذُكُر قولُه:ورَد مْن عالقاِت ا
ِ
 باجلزء

ِ
 جلزء

 صليناهم إال مُ وال مفارقَ  همأدمعَ  األرُض  ال تناُل  ةٌ لفتي

من  كل طروٍح  فطاَب  سحراً  رسَت  الوادى ويا معطرةَ 

 ينامرامِ 

 
 
هذه ُمموعٌة مَن األلفاِظ اجلزئية التي تعوُد يف داللتِها إىل  

نجد أنَّ اإلنساِن وإىل هنِر النيِل، فبالنسبِة للمثاِل األوِل 

املَحاجر )ُُميط العنِي( واملآِقي )ُمرى الدمِع( حني حُتيل يف 

، وحني حُتيل 
ٍ
 من ُجزء

ٍ
داللتِها إىل الُعيوِن، تتَحّدُد كعالقة جزء

.  من ُكلٍّ
ٍ
 يف داللتِها إىل اإلنساِن، تتَحّدُد كعالقِة جزء

 

 
 
وبالنسبة للمثاِل الثاين نجُد أّن املاَء والشاطِئ حني ُُييُل  

يف داللتِه إىل الوادي، بوصفه رافدا من روافد النيِل، يتَحّدُد 

، وحني ُُييُل يف داللتِه إىل النيِل، يتَحّدُد 
ٍ
 من ُجزء

ٍ
كعالقِة جزء

.  من ُكلٍّ
ٍ
 كعالقِة جزء

 

 
 
 باجلُ  

ِ
 تُعوُد عىل نستخلُص أنَّ ُمعَظم عالقاِت اجلُزء

ِ
زء

معامِلِ مرَص ومناظِرها، وذلَك دليٌل عىل اهتامم الشاعِر بكلِّ 

 منها؛ وكأنُه حاوَل توظيَف كلَّ شاردٍة وواردة عن باِلِده، 
ٍ
ُجزء

 لُيثبَت أهنا مل ولن ُتفارق خُميلتُه، وأهنا ُمُفورة يف قلبِه.

 
عالقة بني العنارص من القسم العام  -4-1-0-4-1

 نفسه:

أسهَب الشاعُر يف استخداِم ألفاٍظ من حقٍل داليل  

 ُمشرتٍك، ومْن أمثلِة ذلك نذكُر قولُه:

 غريَ  وظالً  ،ا الغريِب أَخ  رناسامِ  ا غريَ أيكً  نيُ البَ ا رمى بنَ 

 ينانادِ 

 
 البنيُ َسْهاًم، وسّل عليَك  لنا الفراُق ِريَش  ،النَّوىكل  رَمْته 

ينا  ِسكِّ

 
 
ن الشاعُر برباعٍة من إدراِج عدٍد كبرٍي من األلفاظ   متكَّ

 
ٍ
التي تنتمي إىل حقٍل داليل واحٍد؛ أي تلك التي تُعوُد إىل ُجزء

عاٍم، قصد: التنويِع يف األلفاِظ والعباراِت / إثراُء الرصيِد 

لفُت انتباِه  ورونقا / حيويةً  الكالمِ  منُح اللغوي للقصيدِة / 

ومدى ثقافته ورهافة  املتكلمِ  ذوِق املُتلقني / اإلبانُة عن 

 . مشاعرهِ 
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  (Reference) اإلحالة: -4-5

النُص بنيٌة شاملٌة، مكونٌة ِمن وحداٍت لغويٍة ُتشّكل كيانُه 

الداخيل، ُمكومٌة بمبدأ التتابِع والرتتيِب، تبعا لطبيعِة احلدِث 

ُت ال بّد هلا من ترابٍط ُُمكٍم، الذي جتّسده، وهذه الوحدا

لتتفاعَل مع بعِضها البعض وُتشّكل املعنى املطلوب، وتعد 

التي حّققت اتساق  الروابُط اإلحالية ِمن أهم العواملِ 

النصوص واحتاد عنارصها، فام املقصود باإلحالة كمصطلح؟ 

وفيم تتمثُل الروابُط اإلحالية يف قصيدة أندلسية ألمحد 

 شوقي؟

إلحالة اهتامم الباحثني املتخصصني يف الدرس نالت ا 

اللساين قديام وحديثا، حيث عاجلوا قضاياها من خالِل 

الروابِط والضامئر وأدوات اإلشارة، ُماولني إعطاء تعريف 

عالقة معنوية بني ألفاظ معينة، وما ُتشري "شامل هلا، بوصِفها 

رى إليه من أشياء أو معان أو مواقف تدُل عليها عبارات أخ

يف السياق أو يدل عليها املقام، وتلك األلفاظ ُتعطي معناها 

عن طريق قصد املتكلم، مثل الضمري واسم اإلشارة واالسم 

املوصول، حيث تشري إىل أشياء سابقة أو الحقة أو عبارات أو 

(، يف 302، ص 4997)عفيفي،  "مواقف لغوية أو غري لغوية

ٌن من ألفاظ النص الذي هو مزيج سياقي / نسقي، ُمكوّ 

ومواقف وسياقات وأحداث ُموّجهة إىل القارئ، بناًء عىل 

 مقصِد املتكلِم.

 
 عنارُص اإلحالِة: -4-5-4

 تتكون اإلحالة من أربعة عنارص، وهي: 

صانُع النِص، وبقصده املعنوي تتم  املتكلُم أو الكاتُب: -

 اإلحالُة إىل ما أشار.

ينبغي أْن يتجسد إّما اللفُظ املُحيُل أو الُعنرُص اإلحايل:  -

ظاهرا أو ُمقّدرا كالضمري، وهو الذي سيغري االجتاه إىل خارج 

 النص أو داخله.

ويكون إّما داخل النص أو خارجه من املُحاُل إليه:  -

 كلامت أو عبارات أو دالالت.

املفروض أْن العالقُة بني اللفِظ املُحيِل واملُحال إليه:  -

)عفيفي،  يكون التطابق ُُمسدا بني اللفظ املُحيل واملُحال إليه

 (.40، ص 4997

وإذا أردنا إسقاط هذه العنارص اإلحالية عىل نص قصيدة  

 معتمدين عىل نامذج خمتارة، فاألمُر يكون كاآليت: "أندلسية"
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 "اليدُ "، أما املُحال إليه فهو "َجاَل "و "َقصَّ "املُقرتنة بالفعلني  "تاء التأنيث الساكنة"، واملُحيل "أمحد شوقي"فاملتكلم هو الشاعر  

  التي قامت بالفعلنِي، والعالقُة بينهام عالقُة تطابٍق.

 
، ومثيلتها يف عجز البيت "مآربنا"يف صدر البيت، التي حُتيل إىل  "تاء التأنيث الساكنة"مجع البيُت أربع عالقاٍت إحالية، جّسدهتا  

، "األْرُبعِ "الثانية يف عجز البيت التي تعود عىل  "اهلاء"، و"املالعب"يف صدر البيت التي تعود عىل  "اهلاء"، وكذا "أمانينا" حُتيُل إىل

 وتربط بني عنارص كل عالقة إحالية عالقة تطابق.

 يقول الشاعر:

 
التي تعود عىل  "بِهِ "يف  "اهلاءُ "، و"يِد الدهرِ "، التي تعود عىل "هَنَضْت "اشتمل البيت عىل عالقتني إحاليتني، مّثلتهام تاء التأنيث يف 

 وعالقتهام التطابق.، "حائِطٍ "

 
 "اإلحالة كانت يف صدر البيت، بني  

ِ
هِ "يف  "اهلاء  تطابق.، وعالقتهام "اإليوانِ "، التي تعود عىل  "مقارِصِ

 أنواع اإلحالة: -4-5-0

 :وهي نوعان اثنان، مها بحسب االجتاهات: -4-5-0-4

 داخل النص، وتشتمل عىل نوعني من اإلحاالت:إحالة نصية:  -أ
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وذلك حني حُتيُل صيغة اإلحالة إىل عنرص لغوي ُمتقدم، وقيل أهنا إحالة بالعودة،  (:Anaphoraإحالة إىل سابق أو ُمتقدم ) -

 حيث تعود عىل ُمفرٍس أو عائٍد سبَق التلُفَظ )اإلحالة القبلية(.

وذلك حني ُُييُل عنرٌص لغوي أو مكوٌن ما إىل تاٍل له يف النص، وقيَل هي تعوُد عىل عنرٍص  (:Cataphoraإحالة إىل الحق ) -

 (.  425، ص 0225)بحريي،  كور بعدها يف النص أو الحق عليها )اإلحالة البعدية(.مذ

 
وهي إحالة عنرص لغوي إىل عنرص غري لغوي موجود يف املقام اخلارجي؛ كأْن ُُييَل ضمرُي (: Exphoraإحالة مقامية ) -ب

 اآليت يوضُح أهم أنواع اإلحالة:(، والشكل 449، ص 4993)الزناد،  املتكلم املفرد عىل ذات صاحبه املتكلم

 
بالعودة إىل القصيدة نجد أّن اإلحالة عىل أساس االجتاهات هلا دوٌر كبرٌي يف اتساِق النص وبنائه الداخيل، بتجسيِد وحدتِه اللغوية،  

 ويف اجلدوِل اآليت نامذٌج من القصيدِة، حاولنا فيها التطبيَق عىل اإلحالِة بأنواعها الثالثِة:

 (۰7قم )جدول ر

 أنواُع اإلحالِة القبليِة يف قصيدِة أندلسية

نوع 

 اإلحالة

 التعليق نامذج من القصيدة

حالة قبلية
إ

 

 قال أمحد شوقي:

لِفتيٌة ال َتناُل األرض 

 ُهمأدُمع

إالَّ  ُهممفاِرقَ وال  

 ُمصلينا

وهي الضمري املتصل جلمع الغائب )هم( يعود عىل الفتية الذين سبق ذكرهم يف أول البيت، 

 إحالة قبلية.

 هم.  الفتية

حالة قبلية
إ

 ْت َأغضلكِنَّ ِمرَص وإْن  

 عىل ِمقة 

َعْيـٌن مـن اخلُـْلِد  

 بالكـافور َتسـقينا

تاء التأنيث الساكنة )ت( يف أغضت حُتيل إىل مرص، التي وردت يف صدر البيت، وهي إحالة 

 قبلية.

 ت.  مرص



 هـ(4114م/0202جامعة امللك سعود، الرياض ) (،4، ع )(30) ، مجاآلدابُملة 

 

49 

حالة قبلية
إ

سـامُء  َك َحـَوتْ حـتى  

 النيـِل عاليـةً 

 ، وإِنْ عــىل الغيـوِث  

 ينـاَميامِ  ْت كـان

يف البيت ُُميالِن: كاف اخلطاب )كـ( يف حوتك، والتي تعود عىل ساري الربق املذكور قبل 

 هذا البيت، وتاء التأنيث الساكنة )ت( يف كانت، التي حُتيل عىل سامء النيل، وهي إحالة قبلية.

 كـ.  ساري الربق

 ت.  ء النيلسام

حالة قبلية
إ

َشـْوَك  ِت َجشـمأ 

 لنا ِت َأتيْ ـَرى حتى سال

ـا ب، وبالرّ ابــالَوْرِد ُكْتبً  

 اوينـاعنَ 

يف البيت ُُميالِن، مها: تاء الفاعل للمخاطب املؤنث يف )أجشمِت( و)أتيِت(، وكالمها يعودان 

 عىل ُمعطرة الوادي، التي ُذكرت قبل هذا البيت، وهي إحالة قبلية. 

  ت.  ُمعطرة الوادي

حالة قبلية
إ

 

 ذيـولِك هــل مـن 

ُلـهمْسـكِي    ُنَحمِّ

َوْشـًيا  غـرائَب الشـوِق  

 ينا؟لِ مـن َأما

يف البيت ُُميالِن، مها: كاف اخلطاب يف )ُذيولك(، والذي ُُييل عىل ُمعطرة الوادي، التي 

 وهي إحالة قبلية. ُذكرت قبل هذا البيت،

 واهلاء يف )نحمله(، والتي تعود عىل

،)  وهي إحالة قبلية. )مسكي 

 كـ. معطرة الوادي

 هـ.  مسكي  

 (۰2جدول رقم )

 البعدية يف قصيدة أندلسيةأنواع اإلحالة 

 

نوع 

 اإلحالة

 التعليق نامذج من القصيدة

حالة بعدية
إ

ريَش  َرمتُْه النوىكل   

 الفراق لنَا

سهاًم، وَسلَّ عليَك  

 الَبنْيُ ِسكينا

اإلحالة البعدية ُمتجسدة يف هذا البيت حتديدا يف هاء الضمري الغائب، الذي ُُييُل عىل النوى 

 إحالة بعدية.وهي  املذكورة بعده،

 النوى. رمته

حالة بعدية
إ

مـن  هـذه األَرُض و 

 بلٍ َسـْهٍل ومـن َج 

 القيــارِص  ـَل قبـْ 

 ينـاِدنَّاهــا فراعِ 

اإلحالة الالحقة يف هذا البيت يف مجلة )هذه األرض(، فـ)هذه( اسم إشارة ُُميل، واألرض 

 املُحيَل، وهي إحالة بعدية.ُعنرُص إحالة أو ُُمال إليه، وقد تال املُحاُل إليِه 

 األرض.  هذه

حالة بعدية
إ

فيها  َمِرحْت َمالِعٌب  

 امآربن

فيها  أنَسْت وأرُبٌع  

 أمانينا

مجع هذا البيت بني إحالتني الحقتني متشاهبتني، املحيل فيهام تاء التأنيث الساكنة يف )َمِرحْت( 

 بعدها، وهي إحالة بعدية.و)أنَسْت(، والتي تعود عىل املآرب واألماين املذكورة 

 مآربِنا.  َمِرَحْت 

 أمانِينَا.  َأْنَسْت 

حالة بعدية
إ

 

 الــذينإِلــى 

 نــا ُودَّ غـرِيهمُ دْ وَج 

ـايف الَص  همُ ، وودُّ ُدين   

 هـو الدينـا

 

(، فالذين ُُميٌل عائٌد عىل ما جاَء  البيت مكون من إحالتني الحقتني: األوىل من: )الذين ... دين 

 بعدُه، أّما اإلحالة الثانية من البيت نفسه فهي: )هو الدنيا( فـــ)هو( ُُميل، و)الدنيا( ُُمال إليه،

 وهي إحالة بعدية.

 وجدنا وّد غريهم ديّن.  الذين

 الدينا.  هو
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 (۰9جدول رقم )

 أنواع اإلحالة املقامية يف قصيدة أندلسية

 

شهدت قصيدة أندلسية تنوًعا يف التوظيف اإلحايل، فقد  

امتزجت فيها اإلحاالت النصية: القبلية والبعدية واإلحالة 

املقامية، لُتشّكل نسًقا إحالًيا مشحوًنا بدالالٍت غزيرة، ولعل 

اإلحالة الالّ نصية )املقامية( هي احلاِضة يف القصيدة، فرغم 

 املغرتبني أو 
ِ
كوهنا مل خترج عن ُمشريين اثنني: إّما فئُة الشعراء

الظروف القاسية التي دفعتهم للنفي واإلبعاد، فإهنا محلت يف 

ثناياها ذواهتم األبية وأرواحهم النقية ومشاعرهم الصادقة 

ت كذلك عن الصلة الروحية املمتدة بينهم  جتاه وطنهم، وعربَّ

ن اإلحالة عىل كثرة اطراده جّسَد وبني وطنهم، فهذا النوع م

أمواجا من املشاعر وعنفوانا من األحاسيس، وزخا من 

الرغباِت من شعراء ُظلموا وُسجنوا وهم أحرار يف وطن 

 ليس وطنهم، وبني أهل ليسوا بأهلهم. 

نجد غلبَة اإلحالِة النصية القبلية عىل اإلحالة النصية  

العريب، فغالًبا ما تكوُن البعدية، وهذا يتفُق وطبيعَة اللساِن 

 مرجعيُة الكالِم سابقة، وهذا الوجُه املألوُف.

ولعلنا نحسُب أّن اإلحالة املقامية روْت قصة خمترصة  

عن معاناة هؤالء الشعراء، ونجد تفاصيل هذه القصة يف ثنايا 

اإلحاالت القبلية والبعدية املُدرجة يف القصيدة، ومن ذلك 

إىل مرص / إىل البساتني/ إىل  إحالة الشاعر إىل النيل /

اخلامئل ... التي ُتبني مدى اشتياقهم وتذكرهم لتفاصيل 

 األشياء من وطنهم.

بحسب املدى الفاصل بني العنرص اإلحايل  -4-5-0-0

 :وهي نوعان اثنان، مهاوُمفرسِه: 

وجتري يف مستوى اجلملة  إحالة ذات مدى قريب: -أ

 مجلية. الواحدة، حيث ال توجد فواصل تركيبية

وجتري بني اجلمل املتصلة إحالة ذات مدى بعيد:  -ب

واملتباعدة يف فضاء النص، وهي تتجاوز الفواصل أو احلدود 

-403، ص 4993الرتكيبية القائمة بني اجلمل )الزناد، 

401.) 

وقد ورد النوعان يف القصيدة املدروسة بشكل مكثف  

املدى، وذلك ومتفاوت، كانت األحقيُة فيه لإلحالة بعيدة 

يعود إىل إسهاب الشاعر يف احلديث عن أمٍر ُمّدد ارتبَط ببعدِه 

عن مرَص، بذكِر صفاته وُميزاته، وفيام يأيت حتديٌد لبعِض نامذِج 

اإلحالتني )قريبُة املدى / بعيدُة املدى( من قصيدة 

 ، عىل سبيل الذكر ال احلرص:"أندلسية"

نوع 

 اإلحالة

 التعليق نامذج من القصيدة

حالة مقامية
إ

، ْلِح يــا نـائح الطَّ  

 َعَواِدينـاَأشـباٌه 

َنْشـجى لِـَواِديَك، َأم  

 ؟لواديناَنْأَسـى 

يعود ضمري املتكلم )نحن( يف هذا البيت عىل ُعصبة الشاعر وأصدقائه ُمّن ُيعانون من الوضع 

يعوُد عىل ُُماٍل إليه، وهو خارج النص، وهي  ُبعٌد وحنني للوطن، فالضمري )نحن( ُُميٌل  نفسه:

 إحالة مقامية غري لغوية .

حالة مقامية
إ

 

قاِسـي ن نـابت

الـدواهي مـن 

 كواكِبـه

ـا هِب  ـانَ عدقَ حــتى  

 ناُتقاِسـيَحْسـَرى 

 تضمن هذا البيت إحاالت مقامية تعود كلها إىل ُُمال إليه واحد، وهم فئة املغرتبني عن وطنهم.
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ُتبنُي لنا هذه األمثلة الثالثة النوَع األوَل من اإلحالة قريبة 

املدى، ففي البيت األول تاء التأنيث يف )اطََّردْت( تعود عىل 

النعمى املذكورة قبلها مبارشة، واألمُر عينُه يف قوله )الصرِب 

يعود عىل ندعوُه(، فهاء الضمري الغائب يف الفعل )ندعوُه( 

)الصرِب(، وقد ُذكَر قبله دون فاصل، ويف البيت الثالث تاء 

التأنيث يف )فَدعْت( تعود عىل )الليايل( املذكورة قبلها 

 مبارشة.

 
 

يالحُظ يف البيِت األوِل وجوَد ُُميلني اثنني، مها: هاُء 

غائب للمؤنث يف كل من )جوانِبها( و)حاَفاهِتا(، الضمري ال

أّما املُحال إليه فليَس يف البيِت عينِه، وإّنام ُذكَر قبلُه، فاهلاُء 

التي ُذكرْت يف البيِت السابِق للبيت  "مرَص "تعوُد عىل 

املذكور، والفاصُل بني املُحيِل واملُحاُل إليِه مجلتان، فهي إذن 

 .إحالٌة قبلية بعيدُة املدى

اجلمع يف  "واو"أّما النموذُج الثاين جتّسَد املُحيُل فيِه يف  

الفعل )يُسودوا(، ويف ضمري الغائب للجمع )ُهم( يف مجلة 
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)كانت هلم أخالُقهم دينا(، وهذه الضامئُر تعوُد عىل الِفتيِة 

الذين سبق ذكرهم يف البيِت السابِق هلذا البيِت، وقد َفَصَل 

ليِه مجلٌة استئنائية، فهي إذن إحالٌة قبليٌة بني املُحيِل واملُحال إ

 بعيدُة املدى.

وأحالْت يف البيِت األخري تاُء الفاِعل للُمؤنَِّث يف  

الفعلنِي: )أجَشمْت( و)أَتيُت( عىل ُُمال إليِه مل ُيْذكر يف سياق 

البيِت، بل قبل بيتنِي من ذلك فَصَلْت بينهم ُمموعة مُجل، 

 دُة املدى.فهي إذن إحالٌة قبليٌة بعي

 
 
 الوسائُل اإلحاليُة: -4-5-3

مُتثُِّل هذه الوسائُل ُمموعة األدوات التي يستعنُي هبا  

القارئ للوصول إىل أطراِف العملية اإلحالية: )ُُميل / ُُمال 

تلك العنارص التي ُيعتمُد عليها "إليه / العالقة بينهام(، فهي 

حَتُكُم تنُقلُه يف لتحديد املُحال إليه داخل النص أو خارجه؛ إذ 

فضاءات النص من أجل تفسريها، فال متلك داللة ُمستقلة، 

، ص 0244)هتامي،  "بل ترتبط بعنرٍص أو عنارَص أخرى

(، ولعلَّ التأكيد عىل هذا األمر ُُييلنا بالرضورة إىل 14

الضامئر واملبهامت، بوصفها ال حتمُل املعنى يف ذاهتا، بل من 

 اللغويِة املُحيطِة هبا.  خالِل تفاعلها مع الوحداِت 

وقد اختلَف الباحثون يف حتديِد ُمموِع الوسائِل  

اإلحاليِة، وإْن كانوا قد اتفقوا يف اإلطاِر العاِم هلا، حيث 

أمجلوها يف ثالِث وسائل هي: الضامئُر / أسامُء اإلشارِة / 

أدواُت املقارنِة، وهو الرأي نفسُه الذي تبناه العرب 

مثال قد رّدَد األمَر  "أمحد عفيفي"لباحث املحدثون، فنجد ا

تتفرُع وسائل التامسك اإلحالية إىل الضامئِر "نفسه بقوله: 

وأسامء اإلشارة واملوصولة وأدوات املقارنة، مثل التشبيه، 

، ص 4997)عفيفي،  "وكلامت املقارنة مثل أكثر وأقل

يني، (، فأما الضمرُي فقد لقي اهتامًما كبرًيا من ِقَبِل اللغو442

واختلفت فيه التعريفاُت قدياًم وحديًثا، فال خيلو نٌص من 

أشهُر نوٍع من الكلامِت الكنائيِة،  وجوِد الضامئِر املختلفة، فهي

وهذا دليٌل عىل شيوعها وكثرة استخدامها نصًيا أو شفوًيا 

 لإلشارِة إىل يشء ما.

ُف الضامئر يف البيئِة اللغويِة العربيِة عىل أهنا   سٌم ا"ُتعرَّ

، 4922حسن، ) "جامٌد يدُل عىل ُمتكلٍم أو خُماطٍب أو غائٍب 

(، فهو اسٌم جامٌد الستحالِة ترصيفِه مع الضامئِر 047ص 

املختلفِة، ُُييُل إىل شخٍص معنٍي أو ُمموعِة أشخاٍص، سواٌء 

أكانوا املتحدثني أم املُخاطبني أم الغائبني، واجلدوُل اآليت ُُيّدُد 

 الضامئِر الواردِة يف القصيدِة:إحصائًيا ُمموَع 

 (42جدول رقم )

 نِسُب الضامئر يف قصيدة أندلسية

 الغائب املخاطب املتكلم 
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 ُنلخُص اجلدول يف الشكل البياين اآليت:

 (44شكل رقم )

 أعمدة بيانية مُتّثل َتكرار الضامئر ونسبتها يف القصيدة
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والشكل البياين  (42)بناًء عىل معطيات اجلدول رقم  

نالحُظ تبايَن توظيِف الضامئر يف القصيدة؛ إذ  (44)رقم 

مرة( 425كانت الغالبية لضمري املتكلم )نحن(، الذي ورد )

(، وهذا راجٌع إىل سياق القصيدة ذاهتا، %35517بنسبة )

وإىل صاحبها، فقد أراد أمحد شوقي أْن يبعَث برسالٍة لكل 

، أرسة أو عائلة مرصية، اغرتَب أحُد أفرادها أو ُنفي ُظلام

وذلك بوصِف حنينه والوضع الذي ُيعانيه يف الغربة، ورغبته 

يف العودة إىل رحاب مرص وأهاليها، ليوضح لنا صورَة ُحبِه 

واشتياقِه لوطنِه، فالبالُد تنتظرُه بأن يأيت إليها، وهو يعيُش 

 حياًة ال يريدها، حياَة البعيِد عن أرضِه واملنفي عن وطنِه.

رية يف مواضع كثرية، حامال ورد هذا الضمري بنسبة كب 

معه داللة املِلكِية، نحو: حواشينا / نادينا / تسقينا / روابينا، 

وهو ما ُيربُز حالة التحدي التي خُتالج نفس الشاعر وَمْن معُه، 

وليؤّكدوا أنَّ األرض التي يسريون عليها أرضهم، وأّن 

روابيها هي روابيهم، وأهنم وإْن ُأبعدوا عن وطنهم عنوة 

 ظلون أوفياء له ُمتمسكني به، طال الزمن أو قرص.سي

 75ورد ضمري الغائب )هو( و)هي( بشكل ُمتقارب: ) 

( عىل %03534( و)%05531مرة( بنسبة ) 69مرة( و)

 وردْت يف 
ٍ
الرتتيب، وُاستعمَل إحالًة ألشخاٍص وأشياء

 السياِق اللغوي للقصيدِة.

املذكر أّما استعامل ضمري املخاطب )أنَت( الدال عىل  

مرة(،  00وضمري املخاطب )أنِت( الدال عىل املؤنِث فكان )

( من االستعامالت الكلية للضامئر %27513بام ُيعادل نسبة )

يف القصيدة، فاملؤنُث منها ُُييُل عىل مكاٍن ُمعنّي خاطَبُه 

الشاعُر يف أبياته، هو: األندلُس / مرُص، أّما الضامئر املُذّكرة 

رتضٍة، وإْن كان التأويُل قد اتفق عىل فتعوُد عىل ذاٍت ُمف

خُماطبته لشخصيٍة تارخييٍة، هو امللُك والشاعُر األندليس 

من  بمأساتِه، ةً بيهش ساةً أم عاَش  ذيال، "املُعتمد بن عباد"

 "شوقيأمحد "ال من كُ  نَّ أل ؛"عوادنيا أشباهُ " قولهِ  خاللِ 

 نُّ ُيِ  وُل فاأل وطنهام،عن وُأبعدا فيا نُ  "بن عباد املعتمد"و

ة / إشبيلي" :لواديه نُّ والثاين ُيِ ، "مرص / النيُل " :لواديهِ 

. وهناَك من يقوُل أنَّ احلاََمَم هو املقصوُد من هذا "األندلس

 اخلطاِب.

وردت يف القصيدة ضامئر أخرى بنسبة أقل من سابقاهتا  

)ضامئُر املخاطِب والغائِب(: )أنتم / مُها / هم / هّن(، حيث 

/  %24524( بنسبة )26/ 43/ 23/ 23ا: )تكرروا تِباع

 ( عىل التوايل، وترجعُ 20520%/  21539%/  24524%

كلها إىل شخصيات وأشياء وأحداث ُمدرجة يف القصيدة، 

واملتمعُن يف نسِب ضامئِر الغائِب اإلحصائيِة يالحُظ ُشحَّ 

استخدامها مقارنًة بنسِب الضامئِر األخرى، حيث جاء 

رغم أمهيتها بوصفها وسيلًة خيتفي وراءها وُروُدها ُمتفاوتا، 

املُتكلم، يوصُل وُيعرّبُ من خالهلا عام يشاُء من أفكاٍر وقضايا 

  ختُص الوطَن واحلننَي إليِه.

وعىل ِقلتها أدى هذا النوُع من ضامئِر املخاطِب والغائِب  

دوًرا أساسًيا يف القصيدِة، من خالل الربِط بني أجزائِها 

مها؛ ألهنا اقرتنت بمدى حتقيِق كل ُموٍر والوصل بني أقسا

 ألغراضِه ومراميِه.

ومنه فالضامئُر هنا عىل كثرهتا وقلتها يف القصيدِة شّكلْت  

حلقًة أساسيًة من حلقاِت اإلحالِة، وقد اعتمدها الشاعُر 

اعتامًدا كبرًيا لضبِط املعاين، وإيصاهلا مرتابطًة /وُمتناسقًة 

 ومفُهومًة للمتلقني.

ل الشاعر اإلحالَة الضمرييَة يف قصيدتِه بصورٍة استعم 

أوسع بكثرٍي عن باقي العنارِص اإلحاليِة: أسامُء اإلشارِة 

وأدواُت املقارنِة، فكانت الضامئُر أقوى الروابِط وأكثرها 

 
ِ
حضوًرا وكثافًة يف قصيدتِه؛ ألهنا أسهمت يف ربِط أجزاء

ضمرَي يف اللغِة النص، وجعلها نسيًجا ُمنتظاًم، والسبُب أّن ال

 العربيِة ُيغنينا عن ذكِر كلامٍت أو تكَرارها. 

أّما بخصوص املُبهامت، مثل: أسامء اإلشارة واألسامء  

تقوم "املوصولة فُتعدُّ من بني أهم الوسائل اإلحالية، حيُث 

بالربط النيص عندما ُتستخدم يف اإلحاالت القبلية والبعدية، 

قيَة أدوات االتساق اإلحالية يف وُتشارُك األسامَء املوصولَة ب

عملية التعويض، فهي ألفاظ كنائية ال حتمُل داللًة خاصًة، 

، ص. 4997)عفيفي،  "وكأهنا جاءت تعويضا عام حُتيُل إليهِ 

(، فهي ال حْتِمُل معناها يف ذاهتا، بل من تفاعلها مع 04-00

ما جاورها من الوحدات اللغوية، فكال االسمني ُُيققان ربطا 

اقيا، سواء أكان مع الوحدات السابقة هلا أم الالحقة، وقد اتس

 الحظنا ندرة يف استخدام األسامء املوصولة وأسامء اإلشارة

التي وردت مرة واحدة فقط يف القصيدة ككل، وذلك يف 

 قوله:

ُهْم الصايِف هَو الِدينا وَجدَنا ُودَّ َغرِيِهمْ  الذينإىل  ، وُودُّ  ُديِن 
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 وقوله أيضا:

قبل القيارِصِ ِدنَّاها  األرُض ِمْن سهٍل ومْن َجبلٍ  هِذهو

 فراِعينا

ولعّل مرّد هذه النُدرة يف استخدام األسامء املوصولة  

وأسامء اإلشارة هو االستخدام املُكّثُف للضامئر بأنواعها، 

 التي حالت دون احلاجة إىل استخدام الصلة واإلشارة.

ن الوسائِل اإلحالية، أّما املُقارنة فهي الوسيلُة الثالثُة م 

 والتفضيِل بينها، بوصفها 
ِ
حيث تقوُم عىل املُقارنة بني األشياء

كّل األلفاِظ التي تؤدي إىل املُطابقة أو املُشاهبة أو االختالف "

، 4997)عفيفي،  "أو اإلضافُة إىل سابٍق َكامًّ أو كْيًفا أو ُمقارنة

تتمَّ (، فاملُقارنة تفرتُض وجود طرفني أو أكثر، ل00ص 

املقارنُة بينهام من خالِل وسائٍل وأدواٍت معينة، هلا وظيفُة 

املُقارنِة، بتفضيِل طرٍف عىل طرٍف آخر أو ُمشاهبتُه بِه يف وجٍه 

 من الوجوِه.

وبإسقاِط هذه املفاهيم النظرية عىل نامذٍج خمتارة من 

القصيدة يرُبُز لنا نوعاِن من املقارنِة: املقارنُة عن طريِق 

 ِل واملقارنُة عن طريِق التشبيِه.التفضي

 :يف قوِل الشاعِر:املقارنُة عن طريِق التفضيِل 

عَد   َميادينا أْرَحىِمنَّا ِجياد، وال  يف أِعنتهِ  أْطَغىوالَ َحوى السَّ

(، فكأنَّ أْرَحى( و)أْطَغىفوجه االستشهاد يف كلمتي: ) 

الشاعَر يقارُن نفسُه وباقي الشعراء املهجريني بغريهم ُمّْن 

ُياولون التصّدي لصعوباِت احلياة، مؤكًدا عىل صالبتهم 

وأفضليتهم، وأّن احلُروَب ودروَب الوغى أهوُن ألَف مرٍة ُما 

يعانونُه يف ُغربتهم، فهذا البيُت هو عنواُن التحدي والصمود 

ياء، فمتى ما كانت هناك صعوباٌت ورمُز األنفِة والكرب

 وعراقيل كاَن معها التجلُد والصرُب والوفاُء. 

كاَن التشبيُه وافَر احلِظ يف القصيدِة، خاصًة التشبيُه  

(، وباألفعاِل )متاثل / حتسبها(،  باألدواِت )الكاف / كأنَّ

 ومتثيُل ذلك:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (40جدول رقم )

 نامذج التشبيه يف القصيدة

 نامذج من القصيدة تواتره التشبيهنوع 
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 َأهراَم مرَص حائٌِط هَنضْت  كأنَّ 

 بِه َيُد الّدهِر، ال ُبنياَن فانِينا
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والشـمُس خَتتـال فـي 

 حَتْسبهاالِعْقيان، 

َتـْرُفُل فـي َوْشـِي  بِلقيَس 

 امنِينـااليَ 

 
 ُنلخُص اجلدول يف الشكل البياين اآليت:

 (43شكل رقم )

 أعمدة بيانية مُتّثل تواتر التشبيه يف القصيدة
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واألعمدة البيانية يف الشكل رقم  (40)ُيبنّي اجلدول رقم  

وردْت أكثَر من األدواِت األخرى،  "كاف التشبيه"أنَّ  (43)

( يف القصيدة، وأغلب 27فقد تكّرَر ذكُرها سبَع مرات )

استعامالهتا تعلقْت بمرَص، حيث شّبهها تشبيها قّيام: )أمُّ 

موسى / الُدنيا / الكرُم(، ويف غريها حديث عن نفسه ومن 

( يف 21رات )فقد وردت أربع م "كأنّ "معه يف الغربة، أّما 

، حيُث شّبهها "مرَص "القصيدة، ثالٌث منها عادت عىل 

التشبيُه "الشاعر باحلائط / السفينة / آليلء الُضحى، يف حني 

جتّسَد يف الفعلنِي: )متاثَل / حَتَسُبها(، واملالحُظ عىل  "باألفعالِ 

هذه التشبيهات أّن ُمعظَمها يدوُر حول مرَص، موطُِن الشاعِر 

وغايتُه األسمى هي العودة إليها ومالمسُة ُتراهبا، وُمستقّرُه، 

فمرُص بالنسبة ألمحد شوقي مكان فاضٌل، جتتمُع فيه صفات 

قي، فال ينفُك ُيشّبُهها بأشياء وأشياء، علَُّه بذلك يوفِيها  الرُّ

ها من الوصِف، لكن هيهاَت.  حقَّ

 
 خامتة:

ويف ختام مقالنا هذا نستنتج أّن الدراسَة التطبيقيَة  

ألمحد شوقي كشفت  "أندلسية"لالتساق النيص يف قصيدة 

عىل أنُه آلية أساسية يف حتقيِق الرتابط والتامسك داخل النص، 

الداخلية للنصوص يف أغلب آلياته من:  الرتكازه عىل البنية

)إحالة / حذف / استبدال / فصل ووصل / اتساق 

اًل بذلك بواب َة معجمي بشقيه: التكرار والتضام(، ُمَشكِّ

الدراسِة اللسانية النصية، التي تنطلُق من اجلانب اللغوي 

 النصوص ومتاُسِك 
ِ
والقواعد اللسانية املُتحكمة يف بناء

أجزائها، فاالتساُق املعجمي حتّدَد بوصفِه معياًرا حتليلًيا، 

َأْثبَت حضورُه يف القصيدِة، من خالل أنواعِه األربعِة: 

 بالُكل 
ِ
 / عالقة )التضاُد / عالقُة اجلزء

ِ
 باجلزء

ِ
/ عالقُة اجلزء

بني العنارص من القسم العام نفسه(، املُجّسدة لعالقاِت الربِط 

بني الوحداِت اللغويِة املُشّكلة للنِص، واإلحالة التي أثبتت 

بدورها حضورا يف القصيدة، من خالل أنواعها الثالثة: )قبيل 

ف / بعدي / نيص(، املُجّسدة لعالقات التطابق بني أطرا

اإلحالة: )املُحيُل / املُحال إليه(، غري أّن هذا السخاَء ُيقابُِلُه 

ُشٌح ملحوٌظ للوسائِل اإلحالية من أسامء إشارة وأسامء 

 موصولة وأدوات املقارنة.

 نجمُل هذه النتائج التطبيقية يف النقاط اآلتية: 

 

 االتساُق املعجمي )التَكراُر والتضاُم(:

مّثَل التكراُر عموًما جانًبا مهاًم من جوانِب االتساِق يف  -

نِص قصيدِة أندلسية، لغزارِة ورودِه فيها ولتعدِد أشكالِه: 

 47) التكراُر باملُشتق(، %02٨6مرة /  00) التكراُر املحُض 

(، %03٨3مرة /  42) التَكراُر باملُراِدف(، %00٨4مرة / 

حّققُه من معاٍن مهمٍة يف  (، وملا%06مرة / 02) شبُه التكرارِ 

تأكيِد ما رآُه الشاعُر أمحد شوقي مهامًّ للمتلقي: )مرُص / 

/األَسى / الليُل / الفراُق  األرُض / رسُم / الدهُر / الدمعُ 

/ احلزُن / املُصيبُة(، هلذا السبِب أعطاُه العنايَة واالهتامَم، 

فاِظ وحّقَق من خاللِه إنشاَء معاٍن جديدة بصورِة تلك االل

  املكررِة، وهذا يدُل عىل املعجميِة الواسعِة هلذِه األلفاِظ.

عالقاُت التشاكِل والتكامِل وعالقاُت التضاِد والتبايِن  -

كوحداٍت يف القصيدِة حفلْت بعالقاٍت ُمعجميٍة فيام بينها، ما 

أدى إىل خلِق جوٍّ من التناسِب والتالؤِم والتضام بني مواقعها 

وردت فيها، كام أّن بعًضا منها أكسَب النَص الرتكيبيِة التي 

إيقاًعا صوتًيا، توحدت فيه جذور بعض الوحداِت، وخري ما 

مّثَل ذلك عالقُة التشاكِل، التي نجدها عىل سبيِل املثاِل بنَي 

: )الشجُر / السهُل / اجلبُل / الكواكُب(، "األرضِ "

 "و
ِ
يف : )الشمُس / الليُل / النجُم / الكواكُب(، "السامء

 بالُكلِ 
ِ
: )العيوُن / املآقي / "الدمعِ "، وبنَي عالقِة اجلزء

 : )املاُء / الشاطئ(، "الوادي"املحاجُر(، و
ِ
يف عالقِة اجلزء

 ،
ِ
: )البنُي / النَّوى / الفراُق(، "الوداعِ "وبنَي باجلزء

يف عالقِة بني : )البكاُء / نجيُش / الدمُع(، "احلزنِ "و

 فسِه.العنارِص من القسِم العاِم ن

وإمجاالً فإنَّ معجميَة قصيدِة نونية أمحد شوقي موضوع  

التحليِل جتّلت بصورٍة ُمكثفٍة فيهام من خالل معياري: 

حيث اكتسبت ألفاظهام ووحداهتام املختلفة التكراِر والتضاِم، 

ترابًطا ُمعجمًيا واتساًقا نصيا بفعِل مجلِة املعايرِي النصيِة، التي 

املعياران، ووجودها َينُم عن سبٍك ُمتقٍن كان من أبرزها هذاِن 

ورصنٍي، استطاَع أن جيعَل التكراَر ُعنرَص متاسٍك بدَل أن 

يكوَن ُعنرَص حشو وإطالٍة وملٍل، واستطاَع أن جيعَل من 

العالقاِت املُعجميِة عنارَص التحاٍم وتضاٍم بدَل أن تكوَن 

 زائِه.عنارص دالة عىل ركاكِة األسلوب وتكلِف الربِط بني أج
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 االتساُق النحوي )اإلحالُة(:

توافُق الضامئِر اإلحاليِة مع العنارِص املُحيلِة عليها  -

خارج النص، من حيث العدِد واجلنِس، وذلك دليُل قياِم 

 الربِط بني الضامئِر والعنارِص.

أسهمت ضامئُر املتكلِم واملخاطِب والغائِب يف ربِط لغِة  -

إحالتها إىل العامل اخلارجي، وهذا النِص بسياقها، من خالل 

جعَل االتصاَل قوًيا وواضًحا ومبارًشا بني املحاوِر الرئيسة يف 

القصيدِة، وكان من أقوى هذه الضامئِر اتصاالً بالسياِق ضمرُي 

رين عن أوطاهِنماملتكلِم ) (، نحُن / مثَّل فئَة املغرتبني واملُهجَّ

( يف النِص، %3555 بنسبةِ /  مرات 4۰5)الذي تكرَر ورودُه 

 وهو ربَط النَص بالسياِق الذي حصَل فيِه.

قياُم تفاعٍل بني املتلقي ولغة نِص القصيدِة، بدليل  -

مقدرتِه عىل حتقيِق إدراكنا للعنارِص املُحاِل عليها خارج النص 

بكِل وضوٍح )مرص، النيل، األندلس، الوطن، املنفى ...(، 

عمليِة اإلحالِة، ورغبُة املتلقي وبالتايل فإنُه يتأكُد لدينا نجاُح 

  يف االستمراِر مع النِص.

وردت أسامُء اإلشارِة بوصفها إحالًة إشاريًة يف  - 

األرُض  هِذهالقصيدِة ككل يف موضٍع واحٍد فقط، يف قولِه: و

ِمْن سهٍل ومْن َجبٍل، وهي إحالٌة قبليٌة متثلت يف اسم اإلشارِة 

 املوصولِة  (، بينام بلغَ هذهِ املفرِد املؤنث )
ِ
عدُد إحاالِت األسامء

وَجدَنا ُودَّ َغرِيِهْم،  الذينإحالًة واحدًة فقط، يف قولِه: إىل 

(، وباعتباِر أّن األسامَء الذينَ متثلت يف االسِم املوصوِل )

املوصولَة ال تقوُم بذاهتا، وإنام تقوُم بام يأيت بعدها من الصلِة 

 هنا جاءت إحالًة بعديًة.والعائِد، فإّن إحالة االسم املوصوِل 

اإلحالة اإلشارية الواردة يف القصيدِة ذات مدى  -

قريب؛ إذ ال يتعدى الفاصُل بني اللفِظ املُحيل واللفِظ املُحال 

إليِه كلمة واحدة، وهذا القرُب بني اللفظنِي جعَل لإلحالِة 

  دوًرا قوًيا يف حتقيِق االتساِق بني اللفظنِي.

 نوعني من املقارنِة: حفَل نُص القصيدِة ب -

(، أْرَحى/  أْطَغى: )األوُل املقارنُة عن طريِق التفضيلِ  -

، ولكن الذي عدهلام 
ِ
جاء املقطعاِن متشاهباِن يف اهليكل والبناء

/  أْطَغىعن صفِة التشابِه إىل صفِة التقابِل هو تقابُل الفعلنِي )

 (.أْرَحى

أحدثِت اجلمُل والثاين املقارنُة عن طريِق التشبيِه:  -

(،  التشبيِه باألدواِت  املقارُن بينها بالتشبيِه: مثُل  )الكاُف / كأنَّ

)متاثُل / حتسُبها( يف نِص القصيدِة تعاُضًدا التشبيِه باألفعاِل و

وتالمُحًا بني أجزائِه؛ إذ مُتثُل كل مجلٍة موقًفا يتشابُه أو يتبايُن 

عند مجلٍة واحدٍة  مع املوقِف اآلخِر، ما جيعُل القارئ ال يقُف 

فقط، بل البد لُه حتى يصَل إىل املعنى املُراِد يف النِص، أْن 

يصَل إىل ما يقاِرُن هذه اجلُمَل ويوضُح معناها، وذلك 

، من غرِي أْن 
ٍ
بإحداِث التالحِم والرتابِط يف سجيٍة وهدوء

  يكوَن ذلَك الفًتا النتباِه القارئ.

 
 خالصُة النتائِج:

واإلحالة النصية بروابطها املختلفة  التكرار والتضام 

َقت الكفاءَة النصيَة لنونيِة أمحد شوقي، عن طريق خاصية  حقَّ

الربط والتنسيق؛ ألّن هذا اجلانب من النظام الرتكيبي للغة 

  ُمهمته العمُل عىل حتقيِق ما نسميِه االتساق النيص.

 
 املصادر واملراجع

بريوت: دار  معجم متن اللغة.(. 4962) رضا. ،أمحد

 مكتبة احلياة.

نسيج النص: بحث يف ما (. 4993) الزناد. ،األزهر

بريوت. لبنان. الدار البيضاء. املغرب:  يكون به امللفوظ نصا.

 املركز الثقايف العريب.

دراسات لغوية تطبيقية (. 0225) سعيد حسن. ،بحريي

القاهرة. مرص: مكتبة  يف العالقات بني البنية والداللة.

 ب.اآلدا

االتساق يف اخلطاب "(. 0242) إبراهيم. ،بشار

الشعري: من شمولية النصية إىل خصوصية التجربة 

ُملة املخرب: أبحاث يف اللغة واألدب اجلزائري، . "الشعرية

 .477-455، (26العدد )

املصطلحات األساسية يف (. 0229) نعامن. ،بوقرة

عامن. األردن: جدار  لسانيات النص وحتليل اخلطاب.

 للكتاب العاملي.

اإلحالة يف ضوء لسانيات (. 0244. )هتامي، الزهرة

. النص وعلم التفسري من خالل تفسري التحرير والتنوير

مذكرة ماجستري. البويرة. اجلزائر: قسم اللغة واألدب العريب. 

 كلية اآلداب واللغات. جامعة آكيل ُمند احلاج.
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النحو الوايف مع ربطه (. 4922) عباس. ،حسن

مرص: دار  باألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددة.

 املعارف.

لسانيات النص: مدخل إىل (. 4994) ُممد. ،خطايب

بريوت. لبنان.الدار البيضاء. املغرب:  انسجام اخلطاب.

 املركز الثقايف العريب.

مباحث حول نحو (. 0242) عبد العظيم فتحي. ،خليل

 مرص: شبكة األلوكة. النص.

النص واخلطاب (. 4992) روبريت. ،بوجرانددي 

 القاهرة: عامل الكتب. .. تر: متام حسانواإلجراء

 الشوقيات: األعامل الكاملة.(. 4922) أمحد. ،شوقي

 بريوت: دار العودة.

أثر التضام يف اتساق "(. 0242) عبد املالك. ،العايب

النص القرآين: دراسة لسانية وظيفية يف سوريت الرمحان 

العدد ، 27ُملد  ُملة علوم اللغة العربية وآداهبا،. "عةوالواق

(41-45 ، )46-02. 

مرص:  اإلحالة يف نحو النص.(. 4997) أمحد. ،عفيفي

 كلية دار العلوم. جامعة القاهرة.

نحو النص: اجتاه جديد يف (. 4997) أمحد. ،عفيفي

 القاهرة: كلية دار العلوم. رس النحوي.دال

 معجم العني.(. 4922) اخلليل بن أمحد. ،الفراهيدي

 بريوت: دار الكتب العلمية.

الرتابط النيص يف (. 0245) سامل بن ُممد. ،املنظري

سلطنة  اخلطاب السيايس: دراسات يف املعاهدات النبوية.

 عامن: بني الغشام.



 

 

 


