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Textual Cohesion and its Tools- a Case Study of the 
poem ummati of ‘Umar Ab┴ R┘shah 
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Abstract 

There have been an enormous evolution in the literature and linguistic studies 
particularly in the textual studies. The latter occupied a great importance amid the 
modern linguistic researches. My aim for this research lay in presenting a brief vision 
for the readers familiarizing them with the “text grammar” by discussing its origins and 
the reasons behind its emergences as well as its objectives. The research has also tackled 
the criteria and tools of this science used by the researcher to achieve the desired 
outcome.    These tools were used and applied on the poem of the poet “‘Umar Ab┴ 
R┘shah”  which conveyed the great range the script had possessed for script coherence 
and showed what was available and was not and concluded with an ending that 
entailed the result of this research. 

Keywords: Linguistic, Textuality, Text grammar, Text coherence, ‘Umar 
Ab┴ R┘shah, The poem my nation  

لقد شهدت الدراسات اللغوية واألدبية يف الفرتة األخرية تطوراً ملحوظاً يف جمال الدراسات النصية اليت حتتل مركزا مهماً 
ث اللغوية املعاصرة، وهذا راجع ابلضرورة إىل أمهية تلك الدراسات يف خدمة البحث اللغوي، وذلك ابخلروج بني األحبا

من لسانيات اجلملة إىل لسانيات النص، وابخلروج من داللة اجلملة إىل داللة النص، وهذا ال يعين أن اللسانيات 
. يقول الدكتور هلا مستوى اجلملة، بل جعلتها منطلقاً النصية ألغت ما توصلت إليه الدراسات اللسانية السابقة على 

أمحد عفيفي: "لن نذهب _أبي مفهوم_ إىل احرتاق حنو اجلملة بعد نضج، أو موت بعد حياة، وهلذا نرفض أن 
نشيع جثمان النحاة التقليديني ... ألن حنو اجلملة مل يفقد قيمته، وليس لنحو النص أن يقوم إبلغائه، فما زال حنو 

لة يقوم بدوره من خالل احلفاظ على املعىن اجلملي الذي هو أساس املعىن النصي، وهلذا فلكل منهما حدود اجلم
  .  1معينة، وليس ألحدمها أن يقوم إبلغاء اآلخر، فهما فرعان لعلم واحد، واحلاجة إليهما معاً ضرورية"

توسيع دائرة البحث اللغوي ليشمل النص كاماًل، وذلك ابالنتقال إىل دراسة العالقات العميقة اليت تربط بني  لقد مت
فقد قدمت الدراسات  ،اجلمل ومتواليات اجلمل. كما ال ميكن حصر أمهية الدراسات النصية يف هذا املقام فحسب

دراسة كواهر لغوية مل تفسر يف إطار دراسات اجلملة،  النظرية والتطبيقية للسانيات النص دراسات متثلت يف تفسري ظ
وغريها من الظواهر النحوية  التطابق والتقابل،وأبنية  ،والرتاكيب احملورية والرتاكيب اجملتزأة ،وصالتماسك النحوي للنص

 .2واملعجمية اليت خترج عن إطار اجلملة املفردة
  

                                                 


 .ابحثة يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغة العربية/ اجلامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آابد 
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 :أسباب اختيار املوضوع

أسلوب دراسة النصوص ويف النظرة إليها شكلت فرقًا واضحًا لدى الباحثني، وذلك من إن هذه النقلة النوعية يف 
حيث دقة النتائج اليت يتوصلون إليها، ومن حيث اتساع الرؤاي النقدية ومشول الداللة يف البحث، وعدم االقتصار على 

املوضوع، وقد رأيت ضم الدراسة حنو اجلملة احملصور يف جمال ضيق. كل هذا وحنوه كان سببًا دفعين الختيار هذا 
التطبيقية إليه رغبة يف إيصال فكرة إىل القارئ مفادها أن هذه املناهج قابلة للتطبيق، وليست جمرد نظرايت جامدة، 
ومن املعروف أن النظرايت تتضح وتُقَبل أكثر من خالل رؤية تطبيقاهتا. وقد اخرتت قصيدة )أميت للشاعر "عمر أبو 

يها من متاسك وانسجام وتالحم بني أجزائها، فبدت يل حُلمة واحدة، ومن مث رغبت يف الكشف عن ريشة" ملا رأيت ف
 متاسكها بطريقة منهجية نصية تظهر ترابط أجزائها، وتكشف عن أسرار متاسكها.

 الدراسات السابقة: 
 احلصر: تناولت كثري من الدراسات احلديثة قضية الرتابط النصي وهذه بعضها على سبيل املثال ال

الرتابط النصي يف رواية "النداء اخلالد" لنجيب الكيالين. دراسة تطبيقية يف ضوء لسانيات النص. إعداد: عيدة مسبل  .1
هـ. سعت هذه الدراسة إىل الكشف عن وسائل الرتابط يف رواية 1430جامعة امللك سعود  (العمري )رسالة ماجستري

ستوييني الرصفي واملفهومي، ويضم املستوى األول عالقتني مها: الربط النداء اخلالد لنجيب الكيالين، وذلك على امل
النحوي والربط املعجمي. أما الربط املفهومي فيضم حتته جمموعة من العالقات أمهها البنية الكربى، وتليها عالقات 

 الكمي. االرتباط السبيب والتخصيص واالنسجام والبيان والتفصيل واإلمجال والتقابل العكسي والتقابل

حممد صاحل العامل )رسالة ماجستري( التماسك النصي يف اخلطاب اإلهلي للكافرين يف القرآن الكرمي. إعداد: روال  .2
م. تسعى هذه الدراسة إىل إظهار أدوات التماسك النصي يف خطاب هللا عز وجل لفئة 2014اجلامعة األردنية 

ابع والتكرار والضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة يف الكافرين يف القرآن الكرمي، وتوضح الرسالة دور التو 
متاسك أجزاء النص، وحاولت الدراسة أن تستنتج قواعد عامة للخطاب املوجه للكافرين يف الدعوة إىل هللا 

 تعاىل، وذلك من خالل السياق وأسباب النزول.

: مسرية حممد إدريس بن عمور )رسالة التماسك النصي يف شعر علي بن اجلهم. دراسة حنوية داللية. إعداد .3
م. وهذا البحث عبارة عن دراسة للتماسك النصي يف ديوان 2012جامعة القاهرة، كلية دار العلوم  (دكتوراه

 شعري لشاعر قدمي، ابإلضافة إىل حتليل قصائده، فهي حماولة لإلحياء وإعادة الطرح وربط للقدمي ابحلديث.

العدد  (14إعداد: أمني لقمان احلبار. جامعة املوصل. جملة الرتبية والعلم. جملد )التماسك النصي يف سورة النبأ.  .4
م. حتاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على سورة النبأ، وذلك ابالستعانة مبفهوم التماسك النصي 2007(2)

يف ثالثة حماور:  الذي يقوم بشد النص مع بعضه داللياً، وقد تبني أن االتساق أو التماسك يف السورة قد متثل
  التسمية، الثيمات، الثنائيات املتقابلة.

 تعريف ابلشاعر ومناسبة القصيدة: 
أفراده، وتلقى تعليمه االبتدائي  كثري منشاعر سوري ولد يف منبج بسوراي، نشأ يف بيت يقول الشعر   عمر أبو ريشة:

يف بريوت، مث أرسله والده  (انتية )اجلامعة األمريكيةدراسته الثانوية يف الكلية السورية الربوتست كملحلب، وأ مدينة يف
عني يف الربازيل مفوضًا من قبل وقد الكيمياء الصناعية يف جامعة مانشسرت.  جل دراسةأل 1930إىل إجنلرتا عام 

_ 1949احلكومة الوطنية السورية، كما عني سفريًا لسوراي يف كل من اهلند والنمسا وأمريكا يف السنوات ما بني 
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بني الشعراء العرب من كبار شعراء وأدابء العصر احلديث، وله مكانة مرموقة يعد  "عمر أبو ريشة" إن. 1970
الذي محل يف عقله وقلبه احلب والعاطفة للوطن  ،الديبلوماسي ،األديب املليء ابإلنسانية، ، وهو الشاعراملعاصرين
 ره أبرقى الصور وأبدع الكلمات واملعاين.، وعرب يف أعماله وشعيف كل زمان ومكانواإلنسان والتاريخ 
حصلت كارثة فلسطني، وعمت التظاهرات واالحتجاجات الوطن العريب، وأقيمت حفلة ومهرجان  1948يف سنة 

شعري يف حلب تعبرياً عن رفض األمة ملا حدث، وكان الشاعر قد أعد هذه القصيدة للمناسبة، واستطاع إبلقائه املؤثر 
 .3يضها، وهي قصيدة منربية محاسية أثرت يف اجملتمع كثرياً آنذاكحتريك اجلماهري وحتر 

 علم حنو النص: 
ن علم حنو النص الذي ظهر يف الستينيات من القرن املاضي قد وضع أسساً ومعايري وضوابط مبثابة عالمات للشعراء إ

وابط نفسها كانت هادايً والكتاب أنفسهم، توجههم لكيفية صناعة نص متماسك متالحم األجزاء، كما أن تلك الض
للنقاد يف حتليلهم للنصوص، ومتييزهم بني املرتابط منها وغري املرتابط، وإن معايري النصية وأدوات الرتابط النصي اليت 
تناوهلا الباحثون ابلدرس والتطبيق هي العالمات اليت يهتدي هبا الباحث يف حكمه على حتلي نص ما ابلرتابط أو 

 عدمه.
وسائل حبثية مركبة، متتد قدرهتا التشخيصية إىل ما وراء اجلملة، إضافة إىل  اتلتحليل ذل طريقةو إن حنو النص ه

لمكوانت داخل اجلملة. وتشمل عالقات ما وراء اجلملة مستوايت ذات طابع تدرجي ل ات الرتكيبيةعالقلفحصها ل
 .4بتمامه ، مث النصاتالفقر العالقات بني عالقات بني اجلمل، مث اليبدأ من 

 نشأة حنو النص:
دراستني اكتسبتا  (بدأ االجتاه إىل حنو النص مع بداايت النصف الثاين من القرن املاضي، حيث نشر )هاريسلقد 

أمهية منهجية يف اتريخ علم اللغة احلديث حتت عنوان: "حتليل اخلطاب" حيث قدم فيهما أول حتليل منهجي 
النصوص املطولة، وتعرض ملسألتني مهمتني، األوىل: ضرورة جتاوز  حيث اهتم بتوزيع العناصر اللغوية يف للنصوص.

  .5اجلملة يف التحليل النحوي، والثانية: ضرورة تسليط الضوء على عالقة اللغة ابلسلوك والثقافة
مؤسس علم النص، وأنه قد بشر يف حبوثه اليت كتبها عن علم اللغة النصي يف  (وهناك من يرى أن )فان دايك

مبولد هذا العلم. وميكن اجلمع بني النظرتني على أن )هاريس بدراسته "حتليل اخلطاب"  القرن املاضيمن  السبعينيات
تصور متكامل حول حنو النص  نشاءفقد سعى إىل إ (يعد رائدًا يف جمال علم اللغة النصي، أما )فان دايك 1952

مع كتابه "النص والسياق"،  1977ام حيث  ظهر كتابه "بعض مظاهر أحناء النص" وظل كذلك حىت ع 1972منذ 
حاول )فان  1972حيث بدأ ينطلق من حتليل سيكولساين للخطاب والنص رابطًا بني الداللة والتداولية. ويف سنة 

متجاوزًا اآلراء املطروحة حول حنو النص، مناقشًا خمتلف التصورات اليت حاولت حتديده  (إقامة )أحناء النص (دايك
 .6رأتت أنه ليس موضوعاً هلاضمن اللسانيات أو ا

 أسباب االنتقال من اجلملة إىل النص:
الرغبة يف جتاوز املناهج النظرية اليت أغرقت يف التجريد وأعرضت عن االهتمام ابالستعمال، وأقصت الداللة  -1

واملعىن والسياق، وهذه مشكالت مىت اجتمعت أفضت إىل جعل اللغة جمرد هيكل شكلي منطقي ال يكاد 
 من حيث انقطاع الصلة بينه وبني احلياة، عن اهليكل العظمي.خيتلف، 
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إن الوسيلة األساسية للتواصل بني الناس هي النصوص وليس اجلمل، لذلك ينبغي أن ينظر إىل النص على أنه  -2
 الوحدة األساسية للتحليل اللساين.

الظواهر ما ينيف على ثالث إن هناك ظواهر لغوية مستعصية على مناذج اجلملة، وقد عد إيزنربغ من هذه  -3
وعشرين ظاهرة، منها: التعريف ابإلضمار وابإلشارة وابألداة، والرتتيب واحلذف، والزمن والوصل والتنغيم، 

. فهذه الظواهر براهني تدل على أن العالقات اللسانية ال تنحصر داخل الكلمة أو اجلملة، بل .. وغريها
ملعجمية، لرتبط بني عنصرين أو أكثر ضمن بنية النص. وهو ما يدعو تستطيع أن خترتق حدود البنية النحوية_ ا

إىل صياغة مناذج أكفأ تفلح يف التعبري عن املبادئ األساسية اليت تفسر انتظام الوحدات اللغوية املختلفة 
 .7وطبائعها املتباينة تفسرياً يتوقع وجود مثل هذه الظواهر، وميكن من مقاربتها بطريقة طبيعية

إن لسانيات النص برزت بدياًل عن النظرايت النقدية، إذ مل تقدم تلك النظرايت على اختالفها مقاربة نصية   -4
رصينة، ومل تستطع أن تستجيب هلذا املطلب ابلوسائل املتاحة، فهي وسائل منصب أغلبها على قضااي اجلملة، 

 .8من أجل توسيعها مبا يتناسب وقضااي النصلكن هذا املطلب كان دافعاً إلعادة النظر يف النظرايت اللسانية 
 أهداف حنو النص:

 إن علم اللغة النصي يهدف إىل الكشف عن كيفية بناء النص وطرائق متاسكه من خالل تركيزه على: 
توضيح املوضوعات مث تعيني اجلملة األوىل فيه، من خالل وصف النص: ويراد به توضيح مكوانت النص وذلك  -1

لروابط اللغوية والداللية املوجودة وما يؤدي إليه من اتساق وانسجام بني مجل النص حىت تغدو  بيان او املتناولة، 
 واحد. بناءكأهنا 

حتليل النص: ويتم فيه بيان الروابط اخلارجية، واالهتمام ابلسياق الذي يؤدي دورًا مهمًا يف مجع أشتات النص  -2
 اليت تظهر متفتتة فتصبح متجاذبة.

 .هومتلقي النص على أحوال منتج تعرفالتواصل، وذلك من خالل ال مراعاة دور النص يف -3
 حتديد منط النص وغرضه. -4
الوقوف عند بنية النص املتمثلة يف: املستوى الصويت واملستوى الرتكييب واملستوى الداليل، هذا ابإلضافة إىل  -5

 .9لنصا يسري عليها اختيار اسرتاتيجية معينة عن الذي هو عبارةاملستوى االسرتاتيجي 
 :()حنوية النص معايري النصية

إن مصطلح "حنو" هنا ذو داللة خاصة، حيث إنه ليس جمموعة من القواعد أو القيود اليت يتم  تطبيقها على النص، 
وإمنا يتضمن مفهوُم القاعدِة جمموعًة من القوانني االختيارية اليت اسُتخِلَصت من النص ذاته،حيث ال متتلك سلطة 

ينبغي أن خيضع هلا النص مهما كان نوعه، ومن الطبيعي أن يعثر على تلك احلرية يف قواعد الداللة  خارجية إجبارية
 .10اليت تتصف ابملرونة والتغري
يف كل نص، وإذا كان أحد هذه املعايري  أن تتوفردريسلر" سبعة معايري جيب "و "بوجراند لقد استنبط كل من "دي

التقابل نصية النصوص تلغي فكرة والعناية هبذه املعايري السبعة يف حتديد فإن النص يعد غري اتصايل،  توفرغري م
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النحوية، وإمنا يف  تهأو بني النص وحجمه يف كم بني مفهومي اجلملة والنص، إذ مل يعد التمييز بينهما منحصراً الضدي 
 .11توفر هذه املعايري السبعة

 : 12وهذه املعايري هي
 التماسك: 1.

وكلها مصطلحات تؤدي مفهومًا واحدًا خيتص أبشكال  ... Cohesionاالتساق، السبك، الربط الرصفي، 
، كالضمائر واإلشارات احمليلة إحالة قبلية أو بعدية، وأدوات العطف، العالقات املتبادلة بني مكوانت النص السطحي

ويقصد به الرتابط الشديد بني أجزاء النص حيث  ،واالستبدال، واحلذف، واملقارنة، واالستدراك وأزمنة األفعال ...
للنص ، داخل السلسلة اللغوية قرؤهااملفردات احلقيقية اليت نسمعها أو ن وهي تقوم به جمموعة من العناصر اللغوية،

 ويعتمد هذا التماسك على عالقات حنوية.

 االنسجام: 2.

وهي كذلك مصطلحات ختتص بكيفية آتلف مكوانت عامل  ... Coherence االلتحام، احلبك، الربط الداليل،
ابلرتابط هذه املكوانت  قبوليف النص السطحي، و  املوجودةالنص فيما بينها، أي كيفية تشكيل املفاهيم، والعالقات 

ا فهم النص. وهو من أشد من خالهليتم  مرتابطة. وتعتمد على عالقات داخلية وعناصر مقامية اً بعضبني بعضها 
 يري اتصاالً ابلنص وحتقيقاً الستمرارية الداللة، فهو معين ابملضمون والربط املوضوعي بني أجزاء النص.املعا

، إال أن االنسجام أعم وأمشل من االتساق كما أنه أكثر منه عمقاً، حيث واملعياران السابقان متصالن ابلنص يف ذاته
القات اخلفية اليت تنظم النص وتولده. وقد منح علماء النص يطلب بناء االنسجام من املتلقي توجيه االهتمام إىل الع

عناية كبرية لالنسجام، حيث يذكرون أنه خاصية داللية للخطاب تعتمد على فهم كل مجلة مكونة للنص يف عالقتها 
الداللية مبفهوم اجلمل األخرى ومضموهنا. وخيتص االنسجام ابالستمرارية املتحققة يف عامل النص، ويقصد ابالستمرارية 

ما يتجلى يف منظومة املفاهيم والعالقات الرابطة بينها. وحتتاج هذه العالقات من القارئ جهدًا يف التفسري والتأويل 
واستخدام ما لديه من معلومات عن العامل، فاالنسجام يتوقف على فهم النص، معتمدًا على جتارب املتلقي السابقة 

 .13ومعارفه
   Intentionalityالقصدية: 1.

 "مستخدم" تشري كلمةوهذا املعيار مرتبط مبستخدم النص ال مبادته، وهو الذي جيعل لعملية التوصيل النصي فاعلية، و 
ال يرقى إىل فإنه . إن مدلول القصد جزء من داللة النص، وأي نص خيلو من القصد تلقيهىل كل من منتج النص ومإ

 ." عليهخطابإطالق صفة " مرتبة

   Acceptabilityاملقبولية: 2.

 ،ن نصًا متماسكًا متآلفاً جمموعة األحداث اليت تكو   كونتينبغي أن ، حبيث أو متلقيه رتبط بسلوك مستقبل النصيو 
 من نوع ما. أو معلومة منها معرفة يستقبل يقلتمقبولة عند امل
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  Informativityاإلعالمية:3.

علومات هتم املتلقي، والواقع أن كل نص حيمل جمموعة من مويشار به إىل ما حيمله النص من  ...  اإلخبارية،
تقود اإلعالمية إىل رفض النص إذا كان وقد اهتمام السامع،  حيدد مدىاملعلومات، غري أن مقدار اإلعالمية هو الذي 

 حيمل حداً منخفضاً من املعلومات.
 Situationalityاملوقفية:  4.

 ؤدي إىل ارتباطوتتصل ابلسياقني املادي والثقايف احمليطني ابلنص، ويشتمل السياق على العوامل اليت ت ... املقامية،
من خالل السياق،  ساساً إن معىن النص واستخدامه يتحدد أ حيث ،نص ما مبوقف حايل. فالسياق ميكن اسرتجاعه

 فال يقال يف مقام فرح كالم حزن أو العكس. وهو ابلطبع يتعلق مبناسبة النص للموقف، فلكل مقام مقاله اخلاص به،
   Intertextualityالتناص: 5.

مرتبطة به، والعوامل اليت جتعل  سابقة واملقصود به التفاعل بني النصوص أو العالقات بني نص ما ونصوص أخرى
 على ما يقدمه نص أو نصوص سابقة من معرفة.فنياً وفكرايً استخدام النص معتمداً 

عالقات  بناءنصاً، يوجه املتلقي إىل  شئأن ين املنتجدوبوجراند" أن النص هو جتل ٍّ إنساين ينوي فيه لقد استخلص "
من أنواع خمتلفة، مما جيعله _أي النص_ قادراً على التعبري عن املواقف، وتوجيهها، وتغيريها. وإذا كان النص نتاج توالٍّ 

ادر على أن يغري هذه األبعاد عند املتلقي. كما استخلص من املعارف واالنفعاالت واجلوانب االجتماعية، فهو ق
علماء لسانيات النص أن األعراف االجتماعية تنطبق على النص أكثر من انطباقها على اجلملة، وأن العوامل النفسية 

، فإن أوثق ارتباطًا ابلنصوص، وأن مفهوم القدرة يف إنتاج النصوص سيكون ذا طابع ذهين إذا ما ارتبط مبفهوم النص
 .14معايري النصية جاءت لتتوافق مع ذلك التمييز بني اجلملة والنص

 أدوات الرتابط النصي: 
حتقيق الرتابط النصي البد من توفر جمموعة من األدوات تعمل على حتقيق االتساق على مستوى النص.  يف سبيل

غوية الرابطة بني مجل لغوية يف متتالية ويرى هاليداي ورقية حسن أن حنو النص ما هو سوى دراسة هذه االعتبارات الل
 ، وهذه األدوات هي: 15خطية

وفيما أييت تفصيل كل منها مع تطبيقها على قصيدة  اإلحالة، االستبدال، احلذف، الربط، االتساق املعجمي.
 للشاعر عمر أبو ريشة.( )أميت 

 نص القصيدة: 
 منرب للسيف أو للقلمِ   أميت هل لك بني األمم

 خجالً من أمسك املنصرم   وطريف مطرقأتلقاك 
 ويكاد الدمع يهمي عابثاً                  ببقااي كربايء األمل

 وتري كل يتيم النغم  أين دنياك اليت أوحت إىل
 ملعب العز ومغىن الشمم  كم ختطيت على أصدائه

 مئزري فوق جباه األجنم   وهتاديت كأين ساحب
 عالك يف فمي!! خنقت جنوى   أميت كم غصةٍّ داميةٍّ 
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 فاته اآلسي فلم يلتئم  أي جرح يف إابئي راعف
 يف محى املهد وظل احلرم؟؟   أإلسرائيل تعلو راية

 تنفضي عنك غبار التهم؟؟  كيف أغضيت على الذل ومل
 موجة من هلب أو من دم؟  أو ما كنِت إذا البغي اعتدى
 يشتف الثأر ومل تنتقمي!  فيم أقدمِت؟ وأحجمِت؟ ومل

 وانظري دمع اليتامى وابسمي  نوح احلزاىن واطريب امسعي
 تتفاىن يف خسيس املغنم  ودعي القادة يف أهوائها

 ملء أفواه البنات اليتم   رب "وامعتصماه" انطلقت
 مل تالمس خنوة املعتصم  المست أمساعهم لكنها

 مل يكن حيمل طهر الصنم!!   أميت كم صنمٍّ جمدته
 يُك الراعي عدو الغنمإن   ال يالم الذئب يف عدوانه

 كان يف احلكم عبيد الدرهم  فاحبسي الشكوى فلوالك ملا
 اي شعاع األمل املبتسم  أيها اجلندي اي كبش الفدا
 طلبتها غصص اجملد الظمي  ما عرفت البخل ابلروح إذا

         بورك اجلرح الذي حتمله                     شرفاً حتت ظالل العلم
  Referenceاإلحالة:  :أوالا 

 إن مصطلح اإلحالة يف البحث اللساين يشري إىل مفهومني خمتلفني: أوهلما تقليدي، وهو ما كانت اللسانيات التقليدية
ال تعده من صميم الدراسة اللسانية العلمية احلقيقية، حيث كانت ترى املرجعية أمرًا ينبغي استبعاده من الدراسة 

هم اخلطاب البشري عموماً. واثنيهما حديث، وهو إحالة العناصر اللغوية بعضها اللسانية على الرغم من أمهيته يف ف
إىل بعض داخل نص من النصوص لتشكل عاملًا نصيًا مرتابطًا يشمل سياقات عناصر النص وأحداثها ووظائفها 

 .16التداولية، ابعتبارها بدياًل ملا هو موجود يف اخلارج

من األلفاظ ال متلك داللة مستقلة، بل تعود على عنصر أو عناصر جمموعة  تطلق تسمية العناصر اإلحالية علىو 
على مبدأ التماثل بني  تقومفشرط وجودها هو النص. وهي  ، قباًل أو بعداً.أخرى مذكورة يف أجزاء أخرى من اخلطاب

ثل: الضمائر، وأمساء بعد ذلك يف مقام آخر. وتعتمد اإلحالة على أدوات م ذكريف مقام ما، وبني ما  أن ورد ما سبق
 . وتنقسم اإلحالة إىل نوعني رئيسن:.. اإلشارة، واألمساء املوصولة

   Textual (_ إحالة داخل النص )نصية داخلية
   Situational (_ إحالة خارج النص )مقامية خارجية

 واإلحالة الداخلية تنقسم إىل: 
 _ إحالة إىل سابق، وتسمى قبلية

 _ إحالة إىل الحق، وتسمى بعدية. 
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 اإلحالة ابلضمري:
. وهي املرجع الذي ستحيل إليه الكثري من الضمائر يف هذه القصيدة، وهو ما .. (يبدأ الشاعر قصيدته ابلنداء )أميت

 سيجعلها متماسكة من أوهلا إىل آخرها، ويف ما أييت تفصيل ذلك:
 نوع اإلحالة العنصر اإلحايل املرجع
 مقامية خارجية )الياء يف )أميت الشاعر

 مقامية خارجية )الياء يف )طريف 
 مقامية خارجية )الياء يف )وتري 
 مقامية خارجية )التاء يف )ختطيتُ  
 مقامية خارجية  )التاء يف )هتاديتُ  
 مقامية خارجية )الياء يف )مئزري 
 مقامية خارجية )الياء يف )فمي 
 خارجيةمقامية  )الياء يف )إابئي 
 مقامية خارجية  )الياء يف )أميت 

 نصية قبلية )الكاف يف )لكِ  أميت
 نصية قبلية )الكاف يف )أتلقاكِ  
 نصية قبلية )الكاف يف )أمسكِ  
 نصية قبلية )الكاف يف )دنياكِ  
 نصية قبلية )أوحت )هي 
 نصية قبلية )الكاف يف )عالك 
 نصية قبلية )التاء يف )أغضيتِ  
 نصية قبلية )يف )تنفضيالياء  
 نصية قبلية )التاء يف )كنتِ  
 نصية قبلية )التاء يف )أقدمتِ  
 نصية قبلية )التاء يف )أحجمتِ  
 نصية قبلية )الياء يف )تنتقمي 
 نصية قبلية )الياء يف )امسعي 
 نصية قبلية )الياء يف )اطريب 
 نصية قبلية )الياء يف )انظري 



  قصيدة-الترابط النصي وأدواته 2،العدد8اجمللدپشاوراسالميكس: 
 
  2017ديسمرب_يوليو ) أمتي ( لعمر أبو ريشة أنموذجا

 

89 

 

 نصية قبلية )الياء يف )ابسمي 
 نصية قبلية )الياء يف )دعي 
 نصية قبلية )التاء يف )جمدته 
 نصية قبلية )الياء يف )فاحبسي 
 نصية قبلية )الكاف يف )فلوالكِ  

 نصية قبلية )اهلاء يف )أصدائه تيم النغمي
 نصية قبلية )اهلاء يف )فاته جرح

 نصية قبلية )اهلاء يف )أهوائها القادة
 نصية قبلية )يف )أمساعهم اهلاء القادة

 نصية قبلية )اهلاء يف )لكنها وامعتصماه كلمة
 نصية قبلية )اهلاء يف )جمدته صنم
 نصية قبلية )اهلاء يف )طلبتها الروح
 نصية قبلية )اهلاء يف )حتمله اجلرح

 اإلحالة ابالسم املوصول:
األول يف البيت الرابع: )أين دنياك اليت أوحت  يستعمل الشاعر اإلحالة ابالسم املوصول يف موضعني من القصيدة،

، تفيد وصف الدنيا أبهنا ملهمة لشعرية الشاعر. واملوضع (إحالة بعدية على )الدنيا (فاالسم املوصول )اليت (إىل..
بقان  ، )الذي اسم موصول قام بدور اإلحالة البعدية، واملوضعان السا(الثاين يف البيت األخري: )بورك اجلرح الذي حتمله

 كالمها إحالة نصية داخلية.
 Substitutionاالستبدال:  :اثنياا 

. وهي أو مجل النحوي املعجمي بني كلمات أو عبارات ينييف املستو  دثهو صورة من صور التماسك النصي اليت حت
، "قبليةتصنف أبهنا "النص، حيث إهنا تعوض عنصراً آبخر. ومعظم حاالت االستبدال النصي  إطار عملية تتم داخل

 .17من مصادر متاسك النصأساسيًا عالقة بني عنصر متأخر وعنصر متقدم، ولذا يعد االستبدال مصدرًا هي  :أي
يف مكان آخر  موجودةمن أتويل العنصر االستبدايل  تلقيعلى أن املعلومات اليت متكن امل تعتمدإن فكرة االستبدال 

 .18نفس يف النص
 :وينقسم االستبدال إىل ثالثة أنواع

 استبدال امسي -1

 استبدال فعلي -2

 استبدال قويل -3

 (_ ورد يف النص قوله: )فاحبسي الشكوى فلوالك ملا          كان يف احلكم عبيد الدرهم
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 استبدل به تركيباً ، حيث املعىن: لوال سكوتك عن الظلم.. (يف )لوالك (ضمري املخاطب )الكاف
 حيث املعىن: رب نداء، أو رب استغاثة..، استبدل املقول ابلقول، (_ وقوله )رب وامعتصماه..

   Ellipsisاحلذف:  :اثلثاا 
ؤدي إىل اإلجياز وسرعة تو  ،كسب اللغة االختصار واالقتصادتاحلذف من خصائص العربية اليت تكسبها بالغة، و  

يتم يف . ويعد احلذف أحد أدوات الرتابط النصي الذي 19من البنية السطحيةفيه  حتذفاإلاتحة، يف الوقت الذي 
من حيث االتساق  على درجة من األمهية احلذف على مستوى اجلملة الواحدة ليساملستوى النحوي املعجمي، و 

. وهذا هو املقصود ابحلذف النصي الذي 20اجلمل، وليس داخل اجلملة الواحدة بنيجيب البحث عنه إمنا النصي، و 
النص واملقام، وهذا الدور أييت من فهم السياق وأتويل على الربط بني  عتمدي حيثتركز عليه أدوات الرتابط النصي، 

: "من أمناط احلذف املهمة يف التحليل النصي حذف بعض إىل ذلك بقوله الفقيصبحي إبراهيم أشار قد املتلقي، و 
 .21األحداث دون البعض يف التسلسل الزمين للقصة"

 أنواع احلذف: 
 احلذف االمسي -1

 احلذف الفعلي -2

 يل. احلذف اجلملي أو القو  -3
 :ويف هذه القصيدة استعمل الشاعر تقنية احلذف لتحقيق التماسك النصي يف مواضع متعددة

من العبارة الثانية، لداللة السابق عليه، فتقدير  (يف البيت الثاين، حذف )منرب (منرب للسيف أو للقلم)قوله:  -
 الكالم: أو منرب للقلم، وهو حذف امسي.

البيت السابع انتقل من فكرة الزهو ابملاضي اجمليد إىل فكرة احلزن على حني انتقل من البيت السادس إىل  -
احلاضر األليم، وهذا اختزال واختصار جملموعة أفكار تتمحور حول كيف احندرت األمة إىل هذا املستوى، وهو 

 حذف مجل.
 ، يفهم منه: اطريب إن استطعت ولن تستطيعي (وابسمي) (.. )واطريب. يف البيت الثالث عشر حذف جلملتني -

  .(.. وكذلك )ابسمي.
 .(فاستجاب هلا املعتصم) حذف من هنايته( .. . يف البيت اخلامس عشر )رب "وامعتصماه" انطلقت -
 وهو حذف مجل. (فلم يستجيبوا هلا)ادس عشر )المست أمساعهم حذف منهاويف البيت الس -
.. . حمذوف مفهوم من البيت السابق، أي: المست الصرخة أمساعهمالفاعل  (ويف قوله: )المست أمساعهم -

 وهو حذف امسي، ربط بني مجلتني.
 

   Conjunctionالربط:  :رابعاا 
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. وهو 22هو أحد األدوات اليت يتماسك هبا النص، حيث خيتار من األدوات ما يتصل فيه الالحق ابلسابق اتصااًل منتظماً 
،  الالحقأو  السابق يف روضنه ال يتضمن إشارة موجهة حنو البحث عن املفحيث إخمتلف عن كل أنواع عالقات االتساق، 

 .23حتديد للطريقة اليت يرتابط هبا السابق مع الالحقوإمنا هو اإلحالة واالستبدال واحلذف،  احلال معكما هو 
 ... طي، تشبيهيويصنف الربط إىل: إضايف، عكسي، سبيب، ظريف، شر 

 يف القصيدة املواضع اآلتية: الربط اإلضايف ورد من 
، (، وهتاديت )الواو االستئنافية(، ملعب العز ومغىن الشمم )الواو العاطفة(الواو احلالية) ، وطريف مطرق(أو)للسيف أو للقلم 

، وأحجمت )الواو (، أو من دم )أو(احلالية، ومل تنفضي )الواو (، وظل احلرم )الواو العاطفة(فلم يلتئم )الفاء االستئنافية
   .()الواو العاطفة ،، واطريب، وابسمي، وانظري(، ومل تنتقمي )الواو احلالية(، ومل يشتِف )الواو احلالية(العاطفة

.. . فاجلواب: خجالً  (، وكأنه جواب على سؤال )ملاذا هو مطرق؟(فقد ورد منه قوله: )خجالً من أمسك الربط السبيبأما 
هي كذلك عالقة سببية تفسري حلالة احلزن السابقة. وقوله: )فلوالك  ( ...وهي عالقة سببية. وقوله: )أإلسرائيل تعلو 

   إشارة إىل عالقة السببية بني األمرين، مما يسهم يف ترابط الفكرة يف األبيات اليت تركز على دور األمة. ( ... ملا
حيث عرب ابلظرف املكاين  (واضع يف القصيدة، مثل قوله: )فوق جباه األجنمفقد ورد يف بضعة م الربط الظريفوأما 

، وأخريًا قوله: (وهو رابط زماين، وكذلك قوله: )إذا طلبتها (عن التماسك بني أجزاء النص، وقوله: )إذا البغي اعتدى
   رابط مكاين. ()حتت ظالل العلم

شبه احلاكم ابلصنم وهو ما يربط هذه  ()أميت كم صنمٍّ جمدته فقد ورد يف موضعني، األول قوله: الربط التشبيهيأما 
 اجلملة مبا سبقها من احلديث عن القادة. وأما الثاين فقوله: 

 ال يالم الذئب يف عدوانه                إن يك الراعي عدو الغنم
.. يشري فيها إىل . لراعيوهي صورة جمازية متعددة األطراف، يشبه فيها العدو ابلذئب، والشعب ابلغنم، واحلاكم اب

 صفة اخليانة اليت وجدت يف بعض احلكام، مما يربط هذا البيت ابألبيات السابقة اليت تشري إىل سوء صفات احلكام.
حيث تضاد اجلملتني  ( ... فقد ورد كذلك يف موضعني، األول قوله: )فيم أقدمِت؟ وأحجمِت؟ الربط العكسيوأما 

 يشكل حالة من التماسك تشري إىل تناقض املواقف يف حالة األمة واستنكار ذلك من قبل الشاعر.
  والثاين قوله: 

 المست أمساعهم لكنها             مل تالمس خنوة املعتصم
املعتصم القائد احلر الذي مل يتخل عن التضاد بني النفي واإلجياب. األوىل تشري إىل القادة املتخاذلني، والثانية تشري إىل 

نصرة شعبه. فالتضاد بني احلالتني أشار إىل متاسك الفكرة اليت هتدف إىل املقارنة بني املاضي واحلاضر، وقد ساعد 
  .(على ترسيخ الفكرة االستدراك بـــ )لكن

 االتساق املعجمي:  :خامساا 
. وينقسم إىل 24(ارة، مجلة يف النص بوصفها عناصر معجميةوهو التماسك الذي حتدثه العناصر اللغوية )كلمة، عب

 قسمني: 

 االتساق املعجمي التكراري: وهو إعادة عنصر معجمي أو مرادفه أو شبيهه أو عنصر عام يشمله. -
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، 25ما داللية من نوع ، نظرًا الرتباطهما بعالقةتوارد كلمتني أو أكثراالتساق املعجمي التضامي: ويعرف أبنه  -
 ف ابحلقول الداللية.وهو ما يعر 

 لديه تكرار للرتاكيب يف كل: ورد  (التكراري)فمن النوع األول 

 يف البيت اخلامس. (ملعب العز ومغىن الشمم) -
 يف البيت التاسع. (محى املهد وظل احلرم) -
 يف البيت الثاين عشر. (ومل يشتِف الثأر ومل تنتقمي) -

د يف البيت السادس عشر. وق (المست ... مل تالمس)طفيف يف اللفظ، يف قوله:  كما ورد لديه تكرار فعل مع تغيري
يف البيت السابع عشر. وأخريا وجدان لديه تكرارًا يف  (كم صنمٍّ ... طهر الصنم)ورد لديه تكرار امسي يف قوله: 

يف البيت  (األملأيها اجلندي ... اي كبش الفدا ... اي شعاع )األسلوب وهو أسلوب إنشائي ندائي يف قوله: 
 العشرين، يوحي بتعلق أمل الشاعر هبذا املنادى وتركيزه عليه ألنه مناط االهتمام.

 ورد قوله: (التضامي)ومن النوع الثاين 

 البيت األول. (السيف_ القلم) -
 البيت احلادي عشر. (هلب_ دم) -
 البيت الثالث عشر. (اطريب_ ابسمي)نوح احلزاىن_ دمع اليتامى  (امسعي_ انظري) -
 البيت الثامن عشر. (الذئب_ الغنم_ الراعي) -

للشاعر "عمر أبو ريشة" هي نص متماسك متالحم األجزاء، ترابطت فيه العناصر  (أميت)ما سبق تبني لنا أن قصيدة 
مة واستثارة على املستوايت النحوية واملعجمية والداللية لتخدم فكرته وتؤدي املعىن املرجو منه، وهو استنهاض األ

 ا يف دفع احملتل والظفر ابحلرية.عزميتها لتقوم ابلدور املنوط هب

 اخلالصة: 
تكمن أمهية الدراسات النصية احلديثة يف اخلروج من لسانيات اجلملة إىل لسانيات النص، ومن داللة اجلملة إىل  -1

 داللة النص.

الذي يعد رائد هذا العلم، واكتمل  (ظهر حنو النص يف الستينيات من القرن املاضي، بداية مع )هاريس -2
 م.1977_1972ما بني عامي  (وتطور على يد )فان دايك

من أهم أسباب االنتقال من حنو اجلملة إىل حنو النص الرغبة يف االبتعاد عن التجريد واالهتمام  -3
 ابالستعمال، وتفسري ظواهر لغوية مل يعطها حنو اجلملة حقها من البحث.

لكشف عن كيفية بناء النص وطرائق متاسكه من خالل وصفه وحتليله ومراعاة دوره يهدف حنو النص إىل ا -4
 يف التواصل، وحتديد منطه وغرضه وبنياته املتعددة.

التماسك، االنسجام، القصدية، املقبولية، اإلعالمية، املوقفية، :(دريسلر)و (دي بوجراند)معايري النصية حسب  -5
 التناص.
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 ة، االستبدال، احلذف، الربط، االتساق املعجمي.أدوات الرتابط النصي: اإلحال -6

استعمل الشاعر اإلحالة بكثرة يف هذه القصيدة، السيما اإلحالة ابلضمري، حيث بلغت سبعة وثالثني  -7
موضعاً، أما اإلحالة ابالسم املوصول فقد وردت يف موضعني من القصيدة. وجدير ابلذكر أن الشاعر مل 

 يستعمل اإلحالة اإلشارية.

 مل الشاعر أداة االستبدال يف موضعني من القصيدة.استع -8

استعمل الشاعر تقنية احلذف لتحقق التماسك النصي يف القصيدة، وذلك يف ستة مواضع أظهر فيها براعته يف  -9
اختصار ما جيب اختصاره، ويف اللجوء إىل ابب شجاعة العربية. وقد تنوعت احملذوفات ما بني امسي وفعلي 

 ومجلي.

دة أبدوات الربط املستعملة يف النص لتحقق التماسك واالنسجام وتربط بني أجزائه، وكانت زخرت القصي  -10
 على أنواع، حيث استعمل الشاعر كالً من: الربط السبيب والظريف والتشبيهي والعكسي.

، على حنو أظهر (التضامي)و (التكراري)متعددة لالتساق املعجمي بنوعيه  كما وجدت يف القصيدة مناذج -11
 ك النص واتساق أجزائه.متاس

للشاعر "عمر أبو ريشة" هي نص متماسك متالحم األجزاء،  (أميت)خريًا ... ظهر للباحثة أن قصيدة وأ  -12
 ترابطت فيه العناصر على املستوايت النحوية واملعجمية والداللية لتخدم فكرته وتؤدي املعىن املرجو منه.
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