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 :ممّخصال
دراسة المعايير  إلى (,ط قصيدة أٌمتي لعمر أبي ريشةالمعايير النصية كأثرىا في تراب)ىذا البحث المكسـك بػػ ييدؼ         

النصية المرتبطة بالنص في قصيدة )أٌمتي(, كىي تشمؿ معيارم الترابط بصنفيو الترابط النحكم الذم يتحٌقؽ بكسائؿ 
يتحٌقؽ  اإلحالة, كاالستبداؿ, كالحذؼ, كالعطؼ, كالترابط المعجمي المحٌقؽ بكسيمتي التكرار كالتضاـ, كمعيار االنسجاـ

بكسيمة العالقات نحك )عالقة اإلجماؿ كالتفصيؿ, كالعمـك كالخصكص, كالتضاد, كالسبب كالنتيجة(, ككسائؿ أخرل نحك 
المعايير المرتبطة بمنتج النص كتمٌقيو في قصيدة )أٌمتي(,  كذلؾ البحث مكضكع الخطاب, كالتغريض, كالزمف, كيضـٌ 

ايير المرتبطة بظركؼ إنتاج النص كتمٌقيو, إذ تنضكم تحتيا معايير اإلعالمية, كتشمؿ معيارم المقصدية كالمقبكلية, كالمع
كسياؽ الحاؿ, كالتناصية, معٌكالن عمى المنيج الكصفي كاإلحصائي التطبيقي في استنباط تمؾ المعايير كأثرىا في ترابط 

         أجزاء النص بعضيا ببعض. 
نماز بالترابط, كالتماسؾ, كالتناسؽ بيف أجزائيا, ككفاءة النص فييا عالية؛ قصيدة )أٌمتي( تالبحث إلى أٌف  تكٌصؿك       

 .لتكافر المعايير النصية جميعان كتعاكرىا في ترابط الكحدات النصية بعضيا ببعض 
 .المعايير النصية، الترابط، قصيدة أّمتي، الشاعر عمر أبو ريشةالكلمات المفتاحية / 

 ة:المقّدم

عمي األعمى الذم عٌمـ بالقمـ كرفع أىؿ النيى, كأبعد عف عممو مىٍف ضؿَّ كطغى, الالحمد هلل        
 , كبعد:كالصالة كالسالـ عمى خير الكرل, كعمى آلو كأصحابو كأتباعو الذيف اصطفى

فمٌما الشٌؾ فيو أٌف الدراسات النصية تشٌكؿ فرعان ميمان مف فركع المسانيات الحديثة التي تعٌد        
ثير مف الركافد النظرية, كتشمؿ بالكصؼ كالتحميؿ معايير نصية كثيرة, كيعٌد الترابط عنصران جامعان لمك

رئيسان مف عناصر تكامؿ النص كتماسؾ أجزائو في عالـ النص, ذلؾ أٌف أجزاء النص تترابط فيما بينيا, 
ط معنكية تكشؼ سكاء أكانت بالركابط الشكمية التي تظير عمى مستكل البنية السطحية لمنص, أـ بركاب

 عنيا البنية العميقة. 
 

كانطالقان مف ىذا المفيكـ آثر البحث المكسكـ بػػػ )المعايير النصية كأثرىا في ترابط قصيدة )أٌمتي(        
لعمر أبي ريشة( دراسة المعايير النصية كفاعميتيا في ترابط أجزاء القصيدة بعضيا ببعض, معكالن عمى 

التطبيقي في استنباط تمؾ المعايير كأثرىا في ربط الكحدات النصية بعضيا  المنيج الكصفي كاإلحصائي
 ببعض في القصيدة. 
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كيرصد البحث في مفيكـ النص كأثره في الترابط مع دراسة المعايير النصية المرتبطة بالنص في        
ط بصنفيو: الترابط قصيدة )أٌمتي(, كىي تشمؿ معيارم الترابط كاالنسجاـ, كيتناكؿ البحث معيار التراب

النحكم المتحٌقؽ بمجمكعة مف الكسائؿ التي تشٌكؿ شبكة مف العالقات تربط بعضيا ببعض نحك اإلحالة 
بأضربيا الضميرية, كالمكصكلية, كالمقارنة, ككسائؿ االستبداؿ, كالحذؼ, كالعطؼ, أٌما الصنؼ الثاني 

 ر.        فيك الترابط المعجمي الذم يتحٌقؽ بكسيمتي التضاـ كالتكرا
يضـٌ البحث أيضان معيار االنسجاـ كأثره في ترابط الكحدات النصية, كىك يتحٌقؽ بمجمكعة مف ك        

الكسائؿ منيا: العالقات المنضكية تحت عالقة اإلجماؿ كالتفصيؿ, كعالقة العمكـ كالخصكص, كعالقة 
 .السبب كالنتيجة, ككسائؿ أخرل نحك مكضكع الخطاب, كالتغريض, كالزمف

المعايير المرتبطة بمنتج النص كتمٌقيو في قصيدة )أٌمتي(, كتشمؿ معيارم  البحث جاىدان  كيدرس       
المقصدية كالمقبكلية, كالمعايير المرتبطة بظركؼ إنتاج النص كتمٌقيو, إذ ينضكم تحتيا معيار 

  اإلعالمية, كمعيار سياؽ الحاؿ, كمعيار التناصية. 
 :طابمفيوم النص وأثره في التر 

يعٌد التحميؿ النصي فرعان ميمان مف فركع الدراسات المسانية الحديثة, ك"يشٌكؿ مصطمح النص أحد    
البارزة كالسيميائية األساسية, كقد أنشئت بخصكصو عمكـ متعددة, مثؿ: نظرية النص,  المسانية المفاىيـ

يف عٌدة عمكـ منيا: عمـ كلسانيات النص, كالسيميائيات النصية, بؿ يعٌد مادة أساسية كمشتركة ب
 . , كالفمسفة.... كعمـك أخرل(ُ)االجتماع, كعمـ النفس"

أم: نسيج, كتسمسؿ أفكار, كتعاقب كممات,  (Texere)مشتؽ مف  (Textus)كالنص أصمو التيني    
 Texte de lecritus) فة نحك نص الكتابة المقٌدسة كيتناقض مع التعاليؽ, فالنص ىك كممات مؤلٌ 

sainte) , كنص فكلغات(Valgate Text) , كنص أفالطكف(Deplaton Text)
, كنص فرجيؿ  

(Virgile Text) كنص اإلغريؽ ,(The Grace Text) كالنص الالتيني ,(Latinian  Text) ,
 Suppose)نص مفترض ك , (Corromu Text), كنص فاسد (Obcur Text)كنص غامض 

Text)
نص الحديث ينٌص نصان أم: رفعو, ككؿ ما أيظًيرى فقد , كالنص لغة بمعنى رفع الشيء كيقاؿ: (ِ)

, كيقاؿ كذلؾ: نص الرجؿ نصان إذا تسألو عف شيء حتى يستقصي ما عنده, كنٌص كؿ شي ىك  ءنيصَّ
 .(ّ)منتياه, كقيؿ: نص الشيء إذا استكل كاستقاـ

, قاؿ د.األزىركعٌرؼ الباحثكف النص بتعريفات متعدٌ      الزناد:" النص  دة متقاربة مف حيث المفيـك
حدث تكاصمي تتحٌقؽ بو الكظائؼ الدنٌيا في تبادؿ البسيط مف المعمكمات كالكظائؼ العرفنية العميا مف 

ممعرفة كالثقافة, بما تختصره مف التجارب االجتماعية, كجميع ذلؾ يتجٌذر في محيط إنتاجو لإنتاج 
مى إنشاء تمثيؿ ذىني, كىك األداة أك عنص , كىذا يعني أٌف النص شبكة عرفنٌية, يقكـ فيـ ال(ْ)كتأكيمو"

 .(ٓ)اآللة التي ييبنى بيا ذلؾ التمثيؿ في الذىب
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كقاؿ د. أحمد الشاكش: إٌف النص"ذك بنية نسقية قائمة عمى الترٌكب, يستكم في ذلؾ مع ترٌكب الجممة 
كية ىيكمية خضر النص بكحدة لغكعٌرؼ د.محمد األ, (ٔ)كسائر المرٌكبات بما في ذلؾ ترٌكب األلفاظ"

(Structure)
بحيث تجمع بيف عناصرىا عالقات كركابط معٌينة, كىذا ما يجعؿ مف النص كاٌلن مٌتحدان  
كىذا يعني أٌف النص عالمة كبيرة ذات كجييف, كجو الداؿ ككجو المدلكؿ, كيتكٌفر , (ٕ)مترابطان منسجمان 

معنى النسيج, فالنص  (Text)ة في مصطمح )نص( في العربية, ككذلؾ في مقابمو في المغات األعجمي
نسيج مف الكممات يترابط بعضيا ببعض, كىذه الخيكط تجمع عناصره المختمفة كالمتباعدة في كؿ كاحد 

أٌما مف كجية نظر المعنى, فالنص عبارة عف تتابع خطي  ,(ٖ)ىك ما نطمؽ عميو مصطمح )نص(
      .     (ٗ)مف المعاني المٌتحدةلكحدات مف المعمكمات, كمف كجية نظر الداللة النص ىك مجمكعة 

"كحدة  كتجدر اإلشارة إلى أٌف النص بحد ذاتو لو أثر كبير في ربط مجمكعة مف العناصر؛ ألنو     
كبرل شاممة تتكٌكف مف أجزاء مختمفة تقع عمى مستكلن أفقي مف الناحية النحكية, كعمى مستكلن عمكدم 

كحدة كبرل ال تتضٌمنيا كحدة أكبر منيا, كفي المستكل مف الناحية الداللية, كمعنى ذلؾ أٌف النص 
األٌكؿ ) األفقي( أٌف النص كحدة مكٌكنة مف كحدات نصية صغرل, تربط بينيا عالقات نحكية, أٌما الثاني 

..كعند تحميؿ النص ينبغي ..الداللية المنطقية, فيتأٌلؼ مف تصٌكرات كمٌية تربط بينيا عالقات التماسؾ
 .كٌميا (َُ)عممية تتفٌرع عنيا نظرية صغرة تحتية تجمع المستكيات" أٍف نتبٌنى نظرية

خطاب أك قكؿ, فإٌنو مكضكع  كقد أشار د. صالح فضؿ إلى أٌف النص يعني أكثر مف مجٌرد    
ممارسات السيميكلكجية التي يعتٌد بيا, أم أٌف النص جياز عبر لغكم يعيد تكزيع نظاـ المغة, بكشؼ لم

, مشيران إلى بيانات مباشرة, تربطيا بأنماط مختمفة مف األقكاؿ السابقة ةالتكاصمي العالقة بيف الكممات
األمر األكؿ: عالقتو بالمغة التي ف, كالنص نتيجة لذلؾ عممية إنتاجية, مٌما يعني أمري كالمتزامنة معيا,

عادة البناء(, مو صالحان؛ ألٍف مٌما يجع يتمكقع فييا تصبح مف قبيؿ إعادة التكزيع )عف طريؽ التفكيؾ كا 
صالحية المقكالت المغكية الصرفة لو, أٌما األمر الثاني فيك  يعالج بمقكالت منطقية كرياضية أكثر مف

ففي فضاء  (Intertextuality)عممية تناص  يمٌثؿ النص عممية استبداؿ مف نصكص أخرل, أم:
ـك بتحييد بعضيا بعضان النص تتقاطع أقكاؿ متعٌددة مأخكذة مف نصكص أخرل, مٌما يجعؿ بعضيا يق

 .(ُُ)كنقضو
عٌرؼ الباحثكف الغربيكف النص بتعريفات متقاربة كذلؾ منيا تعريؼ ركالف بارت إذ ذكر في  كقد     

تعني النسيج, كىذا النسيج عبارة عف نتاج كستار جاىز  (Text)تعريفو لنظرية النص أٌف كممة نص 
الفكرة التكليدية التي ترل أٌف النص يصنع ذاتو  يختفي كراءه المعنى, كيرٌكز بارت في تعريفو عمى

عنكبكت تذكب ىي ذاتيا في  مثؿكيعتمؿ ما في ذاتو عبر تشابؾ دائـ, تنفؾ الذات كسط ىذا النسيج, 
, (ُِ)اإلفرازات المشيدة لنسيجيا, كمف ىذا المنطمؽ يمكف تعريؼ نظرية النص بعمـ نسيج العنكبكت

ج عنكبكت؛ لبراعة نسجو كتماسكو, بحيث يتعٌمؽ بعضو كعميو, فالنص في كجية نظر بارت نسي
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ببعض, كيمتقي بأٌكؿ خيط نسج بو بآخره, كتكمف ىنا خاصية جكىرية لمنص, كىي ترابط كتشابؾ 
 .(ُّ)مكٌكناتو عمى نحك يشٌكؿ كحدتو الكمٌية

عمى مر لالستبداالت السنتيجمية التي تدٌؿ ستأٌف النص ترابط م (R. Hartweg)كيرل ىارفج       
(H. Weinrich)الترابط النحكم في النص, كذىب فاينرش 

إلى أٌف النص عبارة عف بنية ترتبط أجزاؤىا  
كىذا ما حدا بكالكس , (ُْ)بعضيا ببعض, إذ تستمـز كحداتيا المغكية بعضيا بعضان؛ لفيـ الداللة الكمية

 .(ُٓ)دة لغكية تكاصمٌية""كح يجعؿ النص حدثان تكاصميان كيعٌرفو بػػػ ( أفٍ Claus Prinkerبرينكر)
فالمتأٌمؿ في ىذه التعريفات المغكية كاالصطالحية يجد ارتباطان كبيران بينيا كبيف ما ذىب إليو       

الباحثكف في عممي المغة كالنص عبر تعريؼ النص مف جية, كتحديد أىـٌ الخصائص التي يتمٌيز بيا 
كالبياف, كالنظـ, كالترتيب المقصكد,  النص عف غيره مف جية أخرل, كتمؾ الخصائص ىي الظيكر,

كاالستقصاء, كالشمكؿ, كتحقيقو لميدؼ الذم جاء مف أجمو النص, كالسالمة, كاالستقامة, كاالستكاء 
ـٌ التعييف كالداللة عمى شيء ما حسب معايير معركفة لالستقامة, ث
(ُٔ). 

غة اإلنسانية, كىناؾ أكجو كيتأٌلؼ النص مف مجمكعة مف الجمؿ؛ لذا فإٌف عمييا أشكاؿ تحقيؽ لم   
مكاني التقكيـ عمى كفؽ جكدة السبؾ, كيكجد  ةاشتراؾ كثيرة إلى جانب أكجو اشتراؾ عاٌمة مثؿ النحكية كا 

 أثر كبير لظكاىر خاصة تظير داخؿ الجمؿ, كمتجاكزة حٌد الجممة بيف جمؿ النص, كمف ىذه الظكاىر
ية بيف أجزاء جممية في جممة مرٌكبة كبيف جممة الخاٌصة بعض الظكاىر نحك اإلحالة كالعالقات المنطق

لتككيف  ؛ر كذلؾ أنماط التنصيص كاالستنتاجات المنطقية بكصفيا عامالن ىنصو ما, كمف ىذه الظكا
عالقات داللية بيف جممة نٌص ما, كالفركض المسبقة التي ليا أثر في تحقيؽ التماسؾ النصي كالعالقات 

جمؿ متعاقبة مثؿ المطابقة, كاالحتكاء, كالتغيير الكمي, كاالستدالؿ,  الداللية التي عرضيا فاف دايؾ بيف
 .(ُٕ)أك االستمزاـ, كاالستنتاج الجائز في إطار النصكص

كمٌما يجدر ذكره أٌف ىذه االشتراكات بيف النص كالجمؿ ال تعني تطابقيما مطابقة تاٌمة فحسب, بؿ     
مة يجب أٍف تحٌقؽ فعالن لغكيان أم: في معنى تحقيؽ ىناؾ فركؽ بينيا, مف أبرز ىذه الفركؽ: أٌف الجم

كية ال يمكف أف تككف أفعاالن قكلية, أٌما في النص فيمكف في نص لغجممة ما, كفي الجممة تكجد أفعاؿ 
مكٌكف مف أكثر مف جممة أٍف تنجز أفعاالن لغكية غير قكلية, كفي الجممة داخؿ فعؿ قكلي, ال يطابؽ 

السطح, أم: تكاؿو زمني ألفعاؿو جزئية ذات أساس شرطي خاص, كيتجٌمى المتتابع لعناصر  التنظيـ
تحٌقؽ الجمؿ الجزئية في جممة مرٌكبة, أٌما في النص فيمكف أٍف ترد بيف شركط أفعاؿ قكلية مختمفة في 

"في مجمكعة مف الجمؿ المتعالقة, أك في أقصى  كينجز النص غالبان , (ُٖ)نصٍّ ما بشركط معٌينة
كمف في التناسؽ كالترابط بيف الجمؿ التي يكاحدة, كالتعبير عف الكحدة المعنكية لمنص  الحاالت في جمؿ

 .(ُٗ)يتكٌكف منيا"
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عمى المعايير النصية  كالتعريؼ الذم يخٌص مكضكع بحثنا ىك تعريؼ دم بكجراند الذم رٌكز      
االنسجاـ, ك ي: الربط, كى ذاكران أٌف النص حدث اٌتصالي تتحٌقؽ نصٌيتو إذا اجتمعت فيو سبعة معايير

كليذه المعايير السبعة أثر كبير في , (َِ)يةكالمقصدية, كالمقبكلية, كاإلعالمية, كسياؽ الحاؿ, كالتناص
"تحٌققت ىذه المعايير أصبحت كفاءة النص  تحقيؽ نصية النص كالترابط بيف أجزاء النص, بحيث إذا

ؽ التأثير المطمكب بقكة كقعو كمتعتو عند عالية, األمر الذم يسٌيؿ عممية االتصاؿ مف جية, كتحقي
فيـ مف دكف التفكير في العكامؿ يكال يمكف لكاحد مف ىذه المعايير أف  مف جية أخرل, (ُِ)مستقبمو"

يير في صكرة مبادئ إلجراء, كينبغي مراعاة ىذه المعااألربعة جميعان كىي: المغة, كالعقؿ, كالمجتمع, كا
, كىذا يعني أٌف النص حدث تكاصمي يمـز لككنو نٌصان أف تتكافر (ِِ)تأسيسية بالمعنى الذم قصده سيرؿ

ىذا الكصؼ إذا تخمؼ كاحدان مف ىذه المعايير, كيمكف  عنو أك تجتمع فيو سبعة معايير لمنصية, كيزكؿ
شمؿ معيارم الترابط يتقسيـ المعايير النصية عمى ثالثة أصناؼ: صنؼ يٌتصؿ بالنص في ذاتو ك 

صؿ بمنتج النص كمتمٌقيو كيشمؿ معيارم المقصدية كالمقبكلية, كصنؼ يٌتصؿ كاالنسجاـ, كصنؼ يتٌ 
 .(ِّ)يةبظركؼ إنتاج النص كتمٌقيو كتندرج ضمنو معايير اإلعالمية, كسياؽ الحاؿ, كالتناص

كيحاكؿ البحث جاىدان إبراز ىذه المعايير النصية كأثرىا في ترابط أجزاء النص بعضيا ببعض في        
 :(ِٓ)إذ قاؿ في مناداتو ألٌمتو بعد النكبة ,(ِْ)( لمشاعر عمر أبي ريشةقصيدة )أٌمتي

 منبٌر   لمّسيِف   َأْو ِلْمَقَمم َبْيَن  اأُلَمم           ُأّمتي َىْل َلَك 
 ِمْن َأْمِسِك الُمْنَصِرم َخَجالً    أَتَمّقاِك    َوَطْرفي  ُمْطِرٌق        

 ِبَبقايا    ِكْبرياِء    اأَلَلم!        َيْيمي عاِبثًا     َوَيكاُد الّدْمعُ 
 َأْيَن ُدنياِك التي َأْوَحْت ِإلى          َوَتري   ُكّل  يتيِم  الّنَغم ؟

 َوَمْغَنى الّشَمم  َعَمى َأْصداِئِو          َمْمَعب الِعز   َكْم َتَخطَّْيُت 
 ه  اأَلْنُجمِمئَزري َفْوَق  جبا َكَأّني  ساِحٌب            َوَتياَدْيُت 

ٍة    دامية         َخَنَقْت َنْجَوى ُعالِك في َفمي  ُأمَّتي  َكْم  ُغصَّ
 فاَتُو   اآلسي  َفَمْم   َيْمَتِئم ؟  َأّي جرٍح في إبائي  راِعٌف        

 في  ِحَمى الَميِد َوِظل  الَحَرم؟ َأِلْسرائيَل     َتْعمو   راية           
 تنفضي َعْنِك  ُغباَر  التَُّيم ؟ َمى ُذلٍّ َوَلْم         َكْيَف َأْغَضْيِت عَ 

 َمْوَجة  ِمْن  َلَيٍب  َأْو   َدم ؟ َأَو ما ُكنت إذا الَبْغُي اْعَتَدى        
 َيْشَتِف الثّْأُر  َوَلْم  َتْنَتِقمي ؟   َوَلم         َوَأْحَجْمتِ   فيَم َأْقَدْمِت؟
 واْنُظري َدْمَع الَيتاَمى واْبسمي       الحزاني واطربي   اْسَمعي َنْوحَ 

 َتَتفاَنى  في  َخسيِس  المْغَنِم ! َوَدعي القاَدَة  في   َأْىواِئيا         
)وا ُمْعَتَصماه(  الَبناِت    الُيتَّم ِمْلَء   َأْفواِه    اْنَطَمَقْت          ُربَّ
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 !س  نْخَوة   المْعَتِصمَلْم  ُتالمِ    الَمست  َأْسماَعُيْم   لكنَّيا         
ْدِتِو           َنم! ُأمَّتي  ِبَكْم   َصَنٍم   َمجَّ  َلْم  َيُكْن َيْحِمُل  ُطْيَر الصَّ
 الَغَنم !  ِإْن  َيُك الراعي عدوَّ  ال ُيالُم  الّذْئُب  في ُعْدواِنِو          

 الّدْرَىم َعبيِد  كاَن في الُحْكمِ    ْحبسي الشَّْكَوى َفَمْوالِك َلما        افَ 
 يا   ُشعاَع   اأَلَمِل   الُمْبَتِسم  َأيُّيا  الُجْندي  يا َكْبَش الِفدا        

 ما َعَرْفَت الُبْخَل بالّروِح  ِإذا          َطَمبتيا غَصِص الَمْجِد الظمي
 بوِرَك  الجْرح  الذي   َتْحِمُمُو        َشَرفًا   َتْحَت   ِظالِل   الَعَمم

 
 :ر المعايير النصية في ترابط قصيدة )أّمتي(أث
"تناكؿ أٌية ماٌدة منطكقة أك  ال شٌؾ في أٌف المعايير النصية ذات أىمية بالغة في عالـ النص؛ ألفٌ     

حث التأٌكد مف تحقيقيا لممعايير النصية, كأٌنيا تحٌقؽ االتصاؿ مف ىذا المنطمؽ باحتـٌ عمى اليمكتكبة 
, (ِٔ)"ب بعضيا بعضان نكليست مجمكعة مف المفردات كالجمؿ المرصكصة بجا )ككنيا نصان متكامالن(,

أساسان مشركعان؛ إليجاد النصكص ( Textuality)"لجعؿ النصية  كاقترح دم بكجراند ىذه المعايير؛
 , كىذه المعايير ىي:(ِٕ)كاستعماليا"

 :)أمتي( المعايير المرتبطة بالنص في قصيدة
ميماف مف المعايير النصية, إذ ليما أثر كبير في ترابط أجزاء النص يرتبط بالنص معياراف          
 )أمتي(, كىذاف المعياراف ىما: في قصيدة

 :بط قصيدة )أمتي(تراوأثره في (  Cohesionمعيار الترابط ) /أّوالً 
بيا  الترابط معياران رئيسان مف المعايير التي تتعٌمؽ بالنص, ك"يترٌتب عمى إجراءات تبدك يعد         

(Surfaceالعناصر السطحية )
 Progressive) عمى صكرة كقائع يؤٌدم السابؽ منيا إلى الالحؽ 

Occurrance( بحيث يتحٌقؽ بيا الترابط الرصفي ,)Sequntial Connectivity كبحيث يمكف ,)
(, كالتراكيب Phracesاستعادة ىذا الترابط, ككسائؿ التضاـ تشتمؿ عمى ىيئة نحكية لممرٌكبات )

(Structuresكالجمؿ, كعمى أمكر مثؿ التكرار, كاأللفاظ ,) (الكنائيةProforms كاألدكات كاإلحالة ,)
الترابط إحدل  أفٌ كىذا يعني , (ِٖ)(Junctions(,كالحذؼ كالركابط )Co- Referenceالمشتركة)

بمعنى أنو  (, فالنص ليس مجٌرد سمسمة مف الجمؿ,Textureالكسائؿ المغكية التي تتحٌقؽ بيا النصية )
ليس كحدة نحكية أكبر مف الجمؿ مختمفة عنيا في الحجـ فحسب, بؿ ىك كحدة مف نكع مختمؼ, كحدة 
داللية تمؾ الكحدة ىي كحدة المعنى في السياؽ, ثـ يمعب الترابط أثران فٌعاالن في عممية بناء النص كتنظيـ 

 .(ِٗ)بنية المعمكمات داخمو
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شارات كلمعيار الترابط جذكر في ا          إلرث المغكم, كلمعمماء العرب لفتات ذكية, كتمميحات, كا 
ىػػػ( مصطمح السبؾ؛ لمداللة عمى معنى الترابط الشكمي,  ِٓٓصريحة مف ذلؾ: كرد عند الجاحظ )ت 

"كأجكد الشعر ما رأيتو متالحـ األجزاء سيؿ المخارج, فتعمـ بذلؾ أنو قد أفرغ إفراغان كاحدان,  إذ قاؿ:
حدان....ككذلؾ عركؽ الكالـ كأجزاء البيت مف الشعر تراىا متفقة...حتى كأٌف البيت بأسره كسبؾ سبكان كا

 .(َّ)كممة كاحدة, كحتى كأٌف الكممة بأسرىا حرؼه كاحده"
ىػػ( لفتة ذكية بخصكص إبراز الترابط بيف أجزاء النص الشعرم, ِِّكالبف طباطبا العمكم )ت        
لو مع آخره عمى ما ينٌسقو قائمو...., القكؿ فيو انتظامان ينٌسؽ بو أكٌ  "كأحسف الشعر ما ينتظـ حيف قاؿ:

يجب أف تككف القصيدة كٌميا ككممة كاحدة في اشتباه أٌكليا بآخرىا نسجان كحسنان كفصاحة كجزالة ألفاظ... 
بيا حتى تخرج القصيدة كأٌنيا مفرغة إفراغان ... تقتضي كؿ كممة ما بعدىا, كيككف ما بعدىا متعٌمقان 

ىػػ( إلى الترابط كحسف النظـ في األصكات قائالن: كما منو ّٖٖ, كأشار الخطابي )ت (ُّ)مفتقران إلييا"
مف" لفظ حامؿ, كمعنىن بو قائـ, كرباط ليما ناظـ"
, يعمؿ عمى تماسؾ بعضو ببعض, كأٌكد (ِّ)

"كاعمـ أٌف مف  :ىػػ( أٌف الترابط في النص دليؿه عمى حسنو كجكدتو, كقاؿ في ذلؾ ُْٕالجرجاني )ت 
 كالحسف كاألجزاء مف الصبغ تتالحؽ كينضـٌ بعضيا إلى بعض الكالـ ما أنت ترل المزٌية في نظمو

, كأطمؽ عميو مصطمح التعميؽ كجعمو مف أىـ سمات النظـ قائالن:" تعميؽ الكالـ (ّّ)حٌتى تكثر في العيف"
 . (ّْ)سـ بفعؿ, كحرؼ بيما"بعضيا ببعض, كجعؿ بعضيا بسبب مف بعض,... كتعٌمؽ اسـ باسـ, كا

ىػػ( إلى التمميح في نياية الفصؿ إلى أحد أغراض الفصؿ الذم ْٖٔكأشار القرطاجٌني )ت           
"فأٌما المٌتصؿ  يميو, أك اإلشارة إلى أحد معانيو, كأٌكد عمى إبراز الركابط الشكمية في النص حيف قاؿ:

بأٌكؿ الفصؿ الذم يتمكه عمقة مف جية الغرض كارتباط م يككف فيو آلخر الفصؿ ذالعبارة كالغرض فيك ال
اآلخر مف أحد الفصميف يطمب بعض األلفاظ التي في  مف جية العبارة, بأف يككف أحد األلفاظ التي في

ىػػ( الترابط كجيان مف كجكه اإلعجاز القرآني إذ قاؿ:" ُُٗكجعؿ السيكطي )ت , ( ّٓ)ية اإلسناد كالربط"ج
آياتو كسكره كارتباط بعضيا ببعض, حٌتى تككف كالكممة الكاحدة, متسقة المعاني  كالكجو الرابع مناسبة

 .( ّٔ)منتظمة المباني"
عايير النصية التي تحٌقؽ نصية مكاتٌفؽ النصيكف المحدثكف عمى أٌف الترابط يعٌد مف أىـ ال        

ذا أصبح الكالـ خاليان م ف عنصر الترابط النص, فيك عنصر جكىرم في تشكيؿ النص كتفسيره, كا 
أصبح غير كاضح كتعٌمؽ بو الغمكض, كما يسيـ في تنظيـ بنية المعمكمات داخؿ النص؛ لمكصكؿ إلى 
األبعاد الداللية التي يرمي منتج النص مف جية, كالكصكؿ إلى أقكل درجات التأثير كقعان لدل المخاطب 

مختمفة التي تقع عمى عاتؽ الربط بيف مف جية أخرل, كيتأٌتى ذلؾ نتيجة العالقات النحكية كالداللية ال
 .(ّٕ)مفردات النص كجممو
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ظاىرة تشتمؿ عمى تفاعؿ القارئ مع النص, كلعٌؿ الكتٌاب يقٌدمكف مفاتيح لغكية ترشد  كالترابط       
القارئ إلى الفيـ كالتفسير, كلكف القٌراء ىـ الذيف يممؤكف الفجكات بيف المعمكمات المقٌدمة في النص 

القات التي تصؿ بينيا, كأٌف معرفة القارئ المسبقة بالييكؿ المختار كتكٌقعاتو تسيـ في عممية بكساطة الع
لكف يظير في جيكد القٌراء ك عبر عممية القراءة, فالترابط ال يحفز في النص,  لمنص التفسير المستمر

ب, بؿ عممٌية كٌؿ مترابط, فالنص ليس إنتاجان فحس لبناء المعنى, كتكحيد التفاصيؿ في النص داخؿ
 .(ّٖ)تحقيؽ لمميكؿك تفاعؿ بيف القارئ كالنص, أك عممية إثارة 

 )أمتي( ضرباف: كالترابط في قصيدة     
(: يتحٌقؽ بكساطة مجمكعة مف Grammatical Cohesionػػػ الضرب األٌكؿ: ترابط نحكم )        

 الكسائؿ التي تشٌكؿ شبكة مف العالقات تربط بعضيا ببعض منيا:
 (:Referenceِلحالة )ـــ أ
عمى مجمكعة مف األلفاظ ال تممؾ داللة مستقمة, بؿ تعكد عمى  تطمؽ تسمية العناصر اإلحالية   

عنصر أك عناصر أخرل مذككرة في أجزاء أخرل مف الخطاب, كالنص ىك شرط كجكدىا, كتقـك 
ك مذككر بعد ذلؾ في مقاـ العناصر اإلحالية عمى مبدأ التماثؿ بيف ما سبؽ ذكره في مقاـ ما, كبيف ما ى

(, كبعبارة أخرل أٌف اإلحالة Cross Referenceآخر, كىي لذلؾ تتمٌيز باإلحالة عمى المدل البعيد )
 .(ّٗ)تعٌبر عف العالقة بيف العبارات, كاألشياء, كاألحداث, كالمكاقؼ في العالـ

و, كذلؾ بالكصؿ بيف أكاصر كتعٌد اإلحالة مف أىـ الكسائؿ التي تحٌقؽ لمنص التحامو كترابط        
مقطع ما, أك بالكصؿ بيف مختمؼ مقاطع النص, كال بٌد مف كجكد تطابؽ الخصائص الداللية بيف 

 .(َْ)العنصر المحيؿ كالعنصر المحاؿ إليو؛ ألٌف العالقة بينيما عالقة تطابقية
 مى قسميف:عالة مف حيث المحيؿ كالمحيؿ إليو كتنقسـ اإلح   

حالة خارج النص أك خارج ال ,)النصية(ى ة داخؿ النص أك داخؿ المغة تسمٌ ػػػ إحال           غة مكا 
غير أٌنو  ان,نص مطمقالكتسٌمى )المقامية(, كىي اإلتياف بالضمير؛ لمداللة عمى أمر ما غير مذككر في 

إلحالة عميو مف سياؽ المكقؼ, كال كجكد ليذا النكع مف اإلحالة في قصيدة )أٌمتي(, أٌما ا التعٌرؼ يمكف
 النصية فميا حضكر كبير في القصيدة كىي تنقسـ إلى قسميف أيضان:

(, Antecedent( كىي تعكد عمى مفٌسر )Anaphora) أػػػ إحالة عمى السابؽ أك اإلحالة القبمية       
, كترتكز اإلحالة القبمية عمى (ُْ)أم: تعكد عمى عنصر إشارم مذككر بعدىا في النص كالحؽ عمييا

ستيف تتمٌثؿ األكلى في المفٌسر, كالثانية في الضمير الذم يعكد عميو, كأف المفٌسر أمر نقطتيف رئي
تسترسؿ كتبنى كجكده في المقاـ أك في سمسمة  ضركرم في عممية اإلحالة, إذ ال يمكف لممحادثة أفٍ 

 كتتحٌقؽ اإلحالة بكساطة العناصر اآلتية في قصيدة )أٌمتي(:   .(ِْ)الكالـ
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"في كصؿ  لضميرية: كىي أكثر أنكاع اإلحاالت تداكالن في قصيدة )أٌمتي(, تؤٌدم أثران فٌعاالن ػػػ اإلحالة ا ُ 
 .(ْْ)؛ لتحقيؽ االقتصاد مف جية, كالتكسعة مف جية أخرل(ّْ)الكالـ بعضو ببعض, كالربط بيف أجزائو"

خطاب, كالغيبة, أٌما ـ, كالالضمائر اإلحالية التي كردت في القصيدة كٌميا ضمائر ممكية, نحك التكمٌ ف     
الضمائر الكجكدية فمـ ترد فييا, كتسيـ اإلحالة الضميرية في ربط أجزاء النص كتماسكو في قصيدة 

 )أمتي( لعمر أبي ريشة فمف ىذه اإلحاالت الضميرية:
تحٌققت اإلحالة الضميرية القبمية بالكاؼ في )لؾ, كتمٌقاؾ, كأمسؾ, كدنياؾ(, كيعكد ضمير الكاؼ الذم 

أربع مٌرات متتالية في المقطع األٌكؿ عمى عنصر سابؽ كىك )أٌمتي(, كيمكف تمثيؿ ىذه اإلحالة كرد 
 الضميرية القبمية بالمخطط اآلتي:

 

 أمتي         

 
"الضمائر تحٌقؽ  فمرجعية ىذه الضمائر تحٌقؽ الترابط كالتماسؾ بيف ىذه الكحدات النصية؛ ألفٌ      

الضمائر اإلحالية )الكاؼ( في عالؾ كعنؾ, كالتاء في أغضيت ككنت, كتعكد  ,(ْٓ)التماسؾ كاإليجاز"
كأقدمت, كأحجمت, كالياء المخاطبة في اسمعي, كاطربي, كانظرم, كابسمي, كدعي إحالة قبمية عمى 
)أمتي( في المقطع الثاني, كيعكد ضمير التاء في مٌجدتو, كالياء في فاحبسي, كالكاؼ في لكالؾ إحالة 

 .(, أيضان في المقطع الثالثقبمية عمى )أمتي
ؾ ضمائر إحالية قبمية أخرل تسيـ في تحقيؽ الترابط بيف أجزاء النص, فياء المتكٌمـ في اكىن      

يدٌؿ عمى تأكيده عمى صدؽ انتمائو, كمف الضمائر القبمية  عنكاف القصيدة كاستيالؿ المقاطع بػػػ )أٌمتي(
كأٌني, كمئزرم, ككترم, كقد أسند الشاعر الكتر إلى نفسو؛  أيضان التاء في تخٌطيتي كتياديت, كالياء في

لشٌدة تغنيو بأمجاد أٌمتو كاعتزازه بيا, ك)ىا( في أىكائيا يعكد عمى )القادة( إحالة قبمية في البيت الرابع 
عشر, ك)ىا( في لكٌنيا يعكد عمى أسماعيـ في البيت السادس عشر, كالتاء كذلؾ في عرفت إحالة قبمية 

 ) الجندم(. تعكد عمى
كتجدر اإلشارة إلى أٌف ىناؾ مجمكعة مف الضمائر المستترة تعكد إحالة قبمية إلى سابقيا نحك:       

يعكد عمى الدمع في البيت الثاني, كالضمير المستتر تقديره  (ىك)الضمير المستتر في )ييمي( تقديره 
تقديره ىك في )اعتدل( يعكد عمى  ىك في يمتئـ يدٌؿ عمى الجرح في البيت الثامف, كالضمير المستتر

في )تالمس( يعكد عمى  (ىي)البغي إحالة قبمية في البيت الحادم عشر, كالضمير المستتر تقديره 
األسماع في البيت السادس عشر, كالضمير المستتر تقديره ىك في )لـ يكف كيحمؿ( يعكد عمى الصنـ 

 في البيت السابع عشر كضمائر أخرل.
دٌؿ عمى يىك التاء في )المست(  ٌكؿاإلحالة الضميرية البعدية إاٌل في مكضعيف األ كلـ ترد          

 إحالة بعدية. دٌؿ عمى )غصص(يالتاء في طمبتيا  ىك أسماعيـ إحالة بعدية, كالثاني

 كاف(لل )ال
 أتلقاك )الكاف(

 
 أمسل )الكاف(
 دنياك )الكاف(

                                               

 مرجعية داخلية سابقة
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كعميو, فاٌتكأ الشاعر اٌتكاءن كبيران عمى اإلحالة الضميرية في تحقيؽ الترابط بيف الكحدات النصية          
لمكٌكنة لمنص الكمي, كبعبارة أخرل: تتعاكر الضمائر اإلحالية سكاء أكانت قبمية أـ بعدية في خمؽ ا

 نسيج ترابطي نصي عاؿو في قصيدة )أٌمتي( عبر مرجعٌيتيا.
ؤٌدم كظيفة الربط تب ػػػ اإلحالة المكصكلية: تسيـ األسماء المكصكلة في ربط أجزاء النص ك          

قد كردت اإلحالة باألسماء المكصكلة في قصيدة )أمتي( في مكضعيف: األٌكؿ في القبمي أك البعدم, ك 
     قكلو: المقطع األٌكؿ في 
  أيَن ُدنياَك التي َأْوَحْت إَلى    َوَتري كّل يتيم المغنم                   

يك)الذم( كرد ف المكضع اآلخر افاالسـ المكصكؿ )التي( يدٌؿ عمى )دنياؾ( إحالة بعدية, أمٌ           
  في كصؼ الجندم دفاعان عف كطنو قاؿ:

 عممبورَك الجرح الذي َتْحِمُمُو          َشَرفًا َتْحَت ظالِل ال                    
سـ المكصكؿ )الذم( يرتبط بيف الكحدات النصية, فالشاعر إذا قاؿ بكرؾ الجرح, ال يفيـ فاال          

معنى الجرح, كلكف حينما كصؼ الجرح بالذم يحممو الجندم  ذىنو كال يستقٌؿ في شيءالمتمقي أم 
 يـ المتمقي حينيا المقصكد, كاإلحالة الحاصمة ىنا إحالة بعدية كذلؾ.يفشرفان, ف

أجزاء النص  فج ػػػ اإلحالة بالمقارنة: تسيـ المقارنة في ترابط النص , كتؤٌدم كظيفة اٌتساقية بي         
كيمكف تصنيؼ األلفاظ التي تعٌبر  ,(ْٔ)عمى طرفيف, يقكم أحدىما اآلخر" ـ"في قصيدة )أٌمتي(, كتقك 

األكلى: ألفاظ المقارنة التي تعٌبر عف التشابو نحك , عف المقارنة العاٌمة في العربية إلى أربع مجمكعات
, كالثانية ألفاظ المقارنة التي تعٌبر عف التطابؽ كمنيا) نفسو, كعينو ,(شبيو, كمشابو, ككأٌف...) , كمساكو

مخالؼ, كمختمؼ, )التخالؼ نحك  عف كمماثؿ, كمثيؿ, كنظير(, كالثالثة ألفاظ المقارنة التي تعٌبر
 .(ْٕ)(اآلخر, كالبديؿ), كالرابعة: ألفاظ المقارنة التي تعٌبر عف اآلخريف نحك(كمغاير, كآخر

 ظة )كأٌني( في قكلو:كقد كردت اإلحالة بالمقارنة الداٌلة عمى التشابو في مكضع كاحد بمف        
 وَتياَديُت َكَأّني ساِحٌب          ِمئَزري َفْوَق جباه األْنُجم        

قارنة بػػػ )كأٌف( يفيد التشبيو الذم يقكـ عمى الربط بيف الالحؽ مفاستعماؿ الشاعر إلحدل أدكات ال       
ر عف مأساة أٌمتو مفتخران بأمجاد كالسابؽ, كىذا متحٌقؽ في القصيدة, فالشاعر بيذه الكحدة النصية يعبٌ 

العرب, فيشٌبو ذلؾ الذم يختاؿ بثكبو, كيشعر بالثقة كالطمكح في تحقيؽ أحالمو كأحالـ أمتو التي يطاكؿ 
كىناؾ عنصر آخر مف عناصر اإلحالة كىك  فكؽ األنجـ, كىذا يترابط مع الجٌك المأساكم لمقصيدة.

 صر؛ لعدـ كركده في قصيدة )أٌمتي(.اإلحالة اإلشارية, ينأل البحث ذكر ىذا العن
يتراءل مف جٌؿ ما سمؼ: أٌف اإلحالة بعناصرىا المتغايرة ذات أىمية بالغة في ترابط أجزاء النص        

في القصيدة, كفي  قكمبعضيا ببعض في قصيدة )أٌمتي(, كال سٌيما اإلحالة الضميرية التي ليا حضكر 
فكظ نصان عندما تترابط أجزاؤه باعتماد الركابط اإلحالية, كىذه :"يكتمؿ المم ذلؾ قاؿ د.األزىر الزٌناد
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الركابط تختمؼ مف حيث مداىا كمجاليا, فبعضيا يقؼ في حدكد الجممة الكاحدة يربط عناصرىا الكاحد 
منيا باآلخر, كبعضيا يتجاكز الجممة الكاحدة إلى سائر الجمؿ في النص فيربط بيف عناصر منفصمة 

ركيب النحكم, كلكٌف الكاحد فييا مٌتصؿ بما يناسبو أشٌد االتصاؿ مف حيث الداللة متباعدة مف حيث الت
 .(ْٖ)يحكـ النص كامالن في تكازو مع العامؿ التركيبي كالزمني (Operaturكالمعنى, فاإلحالة عامؿ )

يدة (: كسيمة أخرل مف الكسائؿ البارزة التي تسيـ في ترابط أجزاء قصSubstitutionػػػ االستبداؿ )ِ 
ـٌ داخؿ النص, إٌنو تعكيض )أمتي(, كاالستبداؿ , كيمٌثؿ (ْٗ)عنصر في النص بعنصر آخر" "عممية تت

ٌدـ؛ فالعنصر قأم: عالقة بيف عنصر متأٌخر كعنصر مت شكالن مف أشكاؿ العالقات النصية القبمية
أٍف تككف العالقة بيف  المتأٌخر يأتي بديالن لعنصر متقٌدـ, كيمكف عٌده مف العالقات النصية البعدية, أم:

عنصر متقٌدـ كعنصر متأٌخر, مٌما يجعميا قادران عمى تحقيؽ الترابط في النص حيف تربط بيف عنصريف 
 كقد كقع الترابط بعنصر االستبداؿ في مكضعيف األٌكؿ قكلو: . (َٓ)متباعديف

ٍة    دامية          َخَنَقْت َنْجَوى ُعالِك في َفمي  ُأمَّتي  َكْم  ُغصَّ
 َلْم   َيْمَتِئم ؟وَ ّي جرٍح في إبائي   راِعٌف         فاَتُو   اآلسي  أَ 

 استغنى الشاعر عف غٌصة دامية بقكلو:
 في حَمى الميِد وظل  الَحَرم؟   تعمو راية        اِلسرائيل

يدٌؿ عمى  ( بدؿ العنصر المتقٌدـ )غٌصة دامية(, كلـ يرد ىذا عبثان بؿاإلسرائيؿفأقاـ المفٌسر المتأٌخر ) 
 كالمكضع الثاني ىك قكلو:  بط بيف أجزاء القصيدة بكساطة االستبداؿ.ار تإحكاـ ال

 يا ُشعاَع   اأَلَمِل    المبَتِسم    الِفدا         َأيُّيا الُجندي يا َكْبَش 
 استغنى الشاعر عف الجندم بقكلو:

 َمْجِد الظميَطَمبتيا غَصِص ال ما َعَرْفَت الُبْخَل بالّروِح  ِإذا         
 بوِرَك  الجْرح  الذي   َتْحِمُمُو        َشَرفًا   َتْحَت   ِظالِل   الَعَمم

فحٌؿ العنصر المتأٌخر ) ما عرفت البخؿ ....كبكرؾ الجرح ...( بدؿ العنصر المتقٌدـ )أٌييا الجندم(,  
 كىذا ما آؿ إلى شٌدة الترابط بيف الكحدات النصية في قصيدة )أٌمتي(.

ـٌ الحذؼ Eliminationػػػ الحذؼ ) ّ          (: كسيمة أخرل مف كسائؿ الترابط في قصيدة أٌمتي, كيت
عند كجكد قرائف معنكية أك مقالية تكمئ إليو, كتترؾ ىذه الكسيمة الترابطية مساحة لمقارئ؛ ليمارس فعؿ 

, (ُٓ)سطحية لمنصالقراءة, فيعمؿ عمى استحضار العناصر المحذكفة في ذىنو حٌتى يصؿ بيا البنية ال

"دقيؽ المسمؾ, لطيؼ المأخذ, عجيب األمر, شبيو  ىػػػ( الحذؼ ببابُْٕككصؼ الجرجاني)ت 
 .(ِٓ)فإٌنؾ ترل بو ترؾ الذكر, أفصح مف الذكر, كالصمت عف اإلفادة, أزيد مف اإلفادة" بالسحر,
يء مف ذلؾ إاٌل عف كلمحذؼ أنكاع متعٌددة كحذؼ" الجممة, كالمفرد, كالحرؼ, كالحركة, كليس ش       

اٌل كاف فيو ضرب مف تكميؼ عمـ الغيب في معرفتو" كال يحتٌؿ الحذؼ مساحة بارزة , (ّٓ)دليؿ عميو, كا 
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في قصيدة )أٌمتي(, بؿ كرد حذؼ حرؼ النداء في عنكاف القصيدة, كترديد الكحدة النصية نفسيا ثالث 
, كالسابع, كالسابع عشر كنداؤه "ألٌمتو مرات في استيالؿ كٌؿ مقطع مف مقاصد القصيدة في البيت األٌكؿ

بحذؼ حرؼ النداء دليؿه عمى انتمائو كحٌبو لألٌمة كنصحو ليا كخكفو عمييا, كأٌنو يحمؿ ىـٌ أٌمتو فيي 
 ككرد حذؼ حرؼ النداء كذلؾ في مناداتو لمجندم في قكلو: ,(ْٓ)قريبة مف نفسو"

 ِل الُمْبَتِسمَأيُّيا الجندي يا َكْبَش الِفدا      يا ُشعاَع اأَلمَ 
كلعٌؿ ارتكاف الشاعر إلى أسمكب الحذؼ بيذا النزر اليسير دليؿه عمى أٌنو أراد اإلشارة إلى معاناة     

 أٌمتو بعبارات صريحة كاضحة؛ ليفيمو الجميع.
ػػػػ العطؼ:  كسيمة شكمية أخرل مف كسائؿ الترابط النحكم في قصيدة )أٌمتي(, كأشار سيبكيو ْ       
كقد كضع فاف دايؾ , (ٓٓ)ػػ(, إلى أىمية العطؼ في ربط أجزاء النص بعضيا ببعضىػَُٖ)ت 

مجمكعة مف المصطمحات التي نستطيع بكساطتيا أٍف نصٌنؼ التنظيـ الداخمي لمكحدات النصية, كيمكف 
أف نطمؽ عمييا الركابط, مف ذلؾ العطؼ الذم يدٌؿ عمى تقكية العالقات بيف الجمؿ المؤلفة لمنص أك 

كتتمٌثؿ ىذه الكسائؿ جممة مف المكٌكنات تربط بيف الجمؿ في مستكل النص أنكاعان مف , (ٔٓ)منولجزء 
الربط... ربط خطي يقكـ عمى الجمع بيف جمؿ سابقة كأخرل تمحقيا, فيفيد مجٌرد الترتيب في الذكر مثؿ 

و نكع العالقة بيف الكاك في العربية, كربط خطي يقكـ عمى الربط كذلؾ, كلكنو يدخؿ معنىن آخر يتعٌيف ب
ـٌ, كأك, كغيرىا في العربية... كتعٌبر عف عالقة منطقية بيف العنصريف  الجمؿ مثؿ الفاء, كث

 .(ٖٓ)عند البالغييف كالنصييف (Conjonctionكىذا ما يسٌمى بالكصؿ), (ٕٓ)المربكطيف
ي أحد عشر مكضعان كتعٌد الكاك مف أكثر مكٌكنات العطؼ كركردان في قصيدة )أيٌمتي(, إذ كردت ف        

كأقامت عالقات ترابطية بيف الجمؿ, كزادت مف سمة التماسؾ بيف الكحدات النصية, فمف ذلؾ ترابطت 
 جمؿ البيت الثاني كالثالث في قكلو:

 ِمْن َأْمِسِك الُمْنَصِرم َخَجالً   َوَطْرفي  ُمْطِرٌق        أَتَمّقاِك 
 َبقايا    ِكْبرياِء    اأَلَلم!بِ         َيْيمي عاِبثاً   َوَيكاُد الّدْمعُ 

 كأسيمت الكاك في ربط أفعاؿ األمر في قكلو:
 َدْمَع الَيتاَمى واْبسمي واْنُظري     َنْوَح الحزاني واطربي اْسَمعي

 كربط ىذا البيت بالبيت التالي لو: 
 َتَتفاَنى  في  َخسيِس  المْغَنِم !    َوَدعي القاَدَة  في   َأْىواِئيا  

, كجممتيف منفيتيف أم: عطؼ كقد كرد  الربط بالكاك بيف شبو جممتيف كىما: في حمى الميد, كظٌؿ الحـر
كلـ تنتقمي عمى الجممة المنفية كلـ يشتؼ, كىذا يدٌؿ عمى أٌف الكاك"تعٌمؽ العنصرى الالحؽ بالسابؽ أم 

التي تحٌقؽ الربط كىي  (Conjective andالمعطكؼ  بالمعطكؼ عميو تعميقان بنيكيان, كالكاك الرابطة )
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في قصيدة )أٌمتي(, ككرد العطؼ بػػ )أك( مرتيف في القصيدة, كتمٌكنت أك كذلؾ أٍف تجعؿ ( ٗٓ)بيف الجمؿ"
 عالقة قائمة مترابطة بيف السيؼ كالقمـ في البيت المفتتح  كبيف الميب كالدـ في قكلو:

 َدم؟ وْ أَ  َمْوَجة ِمْن َلَيبٍ       َأَوما ُكنت إذا الَبْغُي اْعَتَدى  
ربطت )أك( العنصر الالحؽ )مف دـ(, بالعنصر السابؽ )مف ليب( ترابطان بنيكيان زادت مف الترابط        

بيف الكحدات النصية في قصيدة )أٌمتي(, كلمربط بالعطؼ أثر فٌعاؿه في تجسيد معاناة أٌمتو؛ ألٌف العالقة 
ربط بيف أجزائو أدكات شكمية ... كعالقات "بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو تجعؿ منيما شيئان متماسكان ي

داللية ناتجة مف المعنى كالمضمكف, فتمتٌد ىذه العالقات مف جزء إلى آخر حٌتى يككف النص كالكممة 
 .(َٔ)الكاحدة مٌتسقة المعاني منتظمة المباني"

الربط,  كقد يككف الربط مباشران بغياب الرابط الشكمي كيككف خارجان عف الكجكد الصريح ألدكات    
ىػػػ( إلى ُْٕ, كأشار الجرجاني)ت(ُٔ)كغياب عنصر الرابط دليؿ عمى قٌكة االرتباط بيف الكحدات النصية

أىمية الربط المباشر بقكلو: "كاعمـ أٌنو كما كاف في األسماء ما يصمو معناه باالسـ قبمو, فيستغني بصمة 
تاج في اٌتصاليا بالمكصكؼ إلى معناه لو عف كاصؿ يصمو كرابط يربطو, كذلؾ كالصفة التي ال تح

شيء يصميا بو, ككالتأكيد الذم ال يفتقر كذلؾ إلى ما يصمو بالمؤٌكد, كذلؾ يككف في الجمؿ ما تتٌصؿ 
مف ذات نفسيا بالتي قبميا, كتستغني بربط معناىا ليا عف حرؼ عطؼ يربطيا, كىي كٌؿ جممة مؤٌكدة 

  (ِٔ)لمتي قبميا كمبٌينة ليا"
, ككرد الربط ا      لمباشر في خمسة عشر مكضعان بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو في )أمسًؾ المنصـر

, أخبار التيـ,  كبرياء األلـ, يتيـ النغـ, ممعب العٌز, مغنى الشمـ, جباه األنجـ, حمى الميد, ظٌؿ الحـر
خسيس المغنـ, نخكة المعتصـ, طير الصنـ, عدك الغنـ, عبيد الدرىـ, غصص المجد( إسيامان مباشران 
في ربط أجزاء النص بعضيا ببعض, ككقع الربط المباشر بيف الصفة كالمكصكؼ في أربعة مكاضع: 
األٌكؿ غٌصة دامية حينما يصؼ ما آلت إليو أٌمتو مف حاؿ بالغٌصة الدامية التي تعترض حمقو, كالثاني 

كالرابع في  ىك البنات اليتـٌ المظمكمات المقيكرات, كالثالث كرد في كصؼ األمؿ بصفة االبتسامة,
كصؼ المجد بالظمي, كعميو فإف الربط المباشر بيف الصفة كالمكصكؼ في قصيدة )أٌمتي( أسيمت في 
ترابط أجزاء النص, كيجد المتأٌمؿ أٌف غياب عنصر الرابط؛ الفتراض ذىني اقتضتو عممية التكاصؿ 

 كجدليتو.
حٌقؽ ىذا النكع مف الترابط عبر (: يتLexical Cohesionػػػ الضرب الثاني: ترابط معجمي )        

 عالقتي التكرار كالتضاـ.
 :(Repetationـــ التكرار)ٔ 

يتحٌقؽ الترابط في أجزاء قصيدة )أٌمتي(, بالتكرار الذم يقكـ "بكصفو ظاىرة بيانية بكظيفة الربط في       
إلى تكرار بعض كقد لجأ الشاعر , (ّٔ)مستكل البنية السطحية المحمية إلى االنسجاـ الكمي لمنصكص"
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الكحدات النصية؛ قصدان لدالالت يريدىا كيبغييا, كتستند ىذه القصيدة في جمالياتيا إلى رٌد فعؿ المتمٌقي 
كقدرتو عمى إدراؾ مزٌية ىذا التكرار أينما كجد, كما أٌف التكرارات تٌتكئ في مقصكدىا عمى نسج كالـ 

فإٌف تكظيؼ التكرار في سياؽ التراكيب ال بٌد مف  المبدع؛ ألٌنو ىك المكٌجو األىـ ليذا التكرار, كلذا
اعتماده نسقان معٌينان مف أنساؽ التعبير مف جية, كبياف أغراض ىذا التعبير بيذا النسؽ مف جية 

 .(ْٔ)أخرل
كيحظى التكرار الصكتي في الشعر بكظيفة فنية محٌددة, ذلؾ أٌف األصكات المغكية تساؽ إلى       

نطقية, أٌما الترتيب الذم يفترض كجكده فينتقؿ إلى الكممات التي تبدك كقد المتمٌقي في شكؿ كحدات 
ذا كانت العالقات الطبيعية ىي التي تقـك بتنظيـ المغة, فإٌنو ينضاؼ إلى ىذه  تككف عمى نحك ما, كا 
العالقات )نظاـ فكقي( يصؿ بيف الكممات بما ال صمة بينو بحسب المغة كيصيرىا في مجمكعات جديدة 

, كيسيـ التكرار في ترابط الكحدات النصية كتماسكيا في قصيدة أٌمتي لعمر أبي ريشة, كلمتكرار (ٓٔ)داٌلة
 أنكاع منيا:

 أــ تكرار الكممات: 
ثالث مرات, كىي الكممة التي استيٌؿ الشاعر بيا قصيدتو؛ ليصؼ أٌمتو بعد النكبة,  ترٌددت كممة)أٌمتي(

حٌقيا المشركع, كما يالقييا مف ظمـ, كاستبداد, كليصٌكر أك يرسـ أىمية األٌمة التي ضاع 
كاضطياد...عٌؿ األٌمة كالدكؿ العربية تتيٌقظ مف نكميا العميؽ الذم استمٌر بمركر العقكد مف الزمف, 
كرٌدد المفظة نفسيا في مفتتح المقاطع بصكرة متكازية منطمقان مف بنية استفيامية؛ ليربط بينيا كبيف 

, فقد تكٌررت في ثالث كحدات نصية, كردت في الكحدة النصية األكلى مع بنية الكحدات المتقٌدمة عمييا
             ُأّمتي َىْل َلَك َبْيَن  اأُلَمم           منبٌر   لمّسيِف   َأْو ِلْمَقَمم استفيامية مستغربان حاؿ أٌمتو إذ قاؿ:

ٍة دام      كقاؿ في مستيؿ البيت الثاني:    َخَنَقْت َنْجَوى ُعالِك في َفمي           يةُأمَّتي  َكْم  ُغصَّ
ْدِتِو       كقاؿ في مستيؿ المقطع الثالث:  َنم!        ُأمَّتي  ِبَكْم َصَنٍم َمجَّ  َلْم  َيُكْن َيْحِمُل ُطْيَر الصَّ

ؿ فتكرار لفظة أٌمتي في أكائؿ المقاطع يؤٌثر عمى اإليقاع الداخمي لمقصيدة, كلـ يكٌرر ذلؾ اعتباطان ب
"رغبة مف الشاعر إلى تكصيؿ خطابو الشعرم إلى جميكره عف طريؽ ىذه الكسيمة المغكية التي يٌتكئ 

 .(ٔٔ)عمييا في إبراز رؤيتو كتكضيح أبعادىا التي يطرحيا في بنائو الشعرم"
 ب ـــ تكرار الكممات المتماثمة: 

ؿ, كفي ذلؾ تكريس لمعافو يبدك ىذا النكع مف" التكرار في الكحدات المعجمية مبنيان عمى التماث
كيخمؽ الترابط بكممات متماثمة إيقاعان معٌينان مٌما يسٌيؿ عمى المتمقي استدعاء األلفاظ,  ,(ٕٔ)مخصكصة"

كتفاكتت نسبة كركد ىذه الكممات المتماثمة في القصيدة منيا: )أٌمتي ػػػ األمـ, كا معتصماه ػػػ المعتصـ, 
ػػػ يؾ ػػ يكف, عدكاف ػػػ عدك, غصة ػػػ غصص(, فيذه التكرارات المست ػػػ تالمس, صنـ ػػػ الصنـ, كاف 
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تفضي إلى تحقيؽ الترابط بيف الكحدات النصية, أم: تؤكؿ إلى تماسؾ أجزاء ىذه الكحدات النصية مف 
 دكف غيرىا مف الكحدات.

لنص مف جية, كتجدر اإلشارة إلى أٌف شبو التكرار في قصيدة )أٌمتي( يخمؽ إيقاعان مكسيقيان داخؿ ا      
كنكع مف التماسؾ بيف الكحدات النصية في معيار الترابط مف جية أخرل, فالقصيدة قائمة عمى السجع 
, التيـ, المغنـ, اليتـ, المعتصـ,  في معظـ األبيات تختتـ بركم الميـ: )لمقمـ, األلـ, النغـ, الشمـ, الحـر

النص كتماسكو, كتخدـ الجانب الداللي  الصنـ, الدرىـ, العمـ( فكؿ ىذه العناصر تحافظ "عمى بنية
عادة تأكيده بيذا األسمكب  كالتداكلي فيو؛ ألٌف تكثيؼ المفردات أك شبييا يعني بناء الخطاب كا 

 .(ٖٔ)المغكم"
 جــ ـــ تكرار األساليب النحوية )القوالب التركيبية(:

يب النحكية, فمف أكثر يتحٌقؽ الترابط بيف الكحدات النصية  في قصيدة )أٌمتي( بتكرار األسال   
األساليب المكررة كركدان في القصيدة ىك أسمكب االستفياـ الذم كرد سبع مٌرات؛ لمداللة عمى اإلنكار 
كالتكبيخ, فاالستفياـ بػػ )ىؿ( في البيت األٌكؿ إجراء أسمكبي يكشؼ مف خاللو الشاعر ما تعٌرضت إليو 

لؾ بيف األمـ منبر لمسيؼ كالقمـ, كلعٌؿ ىيمنة  أٌمتو مف قتؿ, كظمـ, كدمار فيسأؿ أٌمتو أال يحؽٌ 
, ككيؼ أغضيت, أك ما كنت, كفيـ كاإلسرائيؿاالستفياـ اإلنكارم في )أيف دنياؾ, كأٌم جرح, 

أقدمت...( تتكاءـ كجٌك القصيدة, إذ آثر الشاعر أف يستفيـ عف قضية أٌمة برٌمتيا, ككأٌنو أراد أٍف يسأؿ 
أم: إلى متى يستمر الدمار كالبكار, كالسككت, كجئ باالستفياـ؛ عف مدل استمرارية ىذه القضية, 

ليحمؿ سمة اإلنكار حٌتى تككف معادالن لثقؿ قضية أٌمتو, كقد أضفت ىذه التكرارات إيقاعان مكسيقيان داخميان 
 أسيـ في تكضيح مغزل الشاعر كالتأكيد عمى قضية أٌمتو.

ي تكٌررت في القصيدة أيضان أسمكب النفي الذم تكٌرر سبع كمف األساليب النحكية أك القكالب التركيبية الت
ـٍ + الفعؿ المضارع الداٌؿ عمى المضي  مٌرات, ففي خمس منيا بالقالب التركيبي اآلتي: لى

كرد النفي بػػ )لـ( في )فمـ يمتئـ, كلـ يشتؼ, كلـ تنتقمي, كلـ تالمس, كلـ يكف(, ككرد النفي بػػ )ال( في 
 ييالـ(, كبػػ )ما( مٌرة كاحدة كذلؾ في )ما عرفت البخؿ(, كآثر الشاعر بيذا مكضع كاحد في قكلو: )ال

األسمكب أف ينفي التئاـ جرح أٌمتو, كينفي أٌف القادة, أٍف يشٌبيكا بنخكة المعتصـ, كأٌكد بأٌنيـ ال يحممكف 
الجندم أم  طير الصنـ, كنفى تكجيو المكـ عمى الذئب إذا كاف الراعي ىك عدٌك الغنـ, كنفى أٍف يعرؼ

 بخؿ في الدفاع عف شرؼ أٌمتو.
فيك أسمكب النداء, إذ تكٌرر ست مٌرات بقالبيف مختمفيف األٌكؿ كرد  ؛أٌما األسمكب اآلخر الذم تكٌرر

بحذؼ حرؼ النداء أربع مٌرات, ففي ثالث منيا بحذؼ حرؼ النداء + المنادل المضاؼ إلى ياء 
لكاقع بعد )الجندم(, كالياء لمتنبيو, كالجندم بدؿ مف أٌم؛ المتكٌمـ, كبحذؼ حرؼ النداء بصيغة أٌييا ا
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النداء + المنادل + المضاؼ إليو  ألٌنو اسـ جامد, كالقالب التركيبي الندائي اآلخر الذم تكٌرر ىك: حرؼ
 لُمْبَتِسميا ُشعاَع اأَلَمِل ا       َأيُّيا الُجندي يا َكْبَش الِفدا                    مرتيف متتاليتيف في قكلو:

كعميو فإٌف التكرارات التي كردت بأشكاؿ متغايرة تتعاضد في ترابط أجزاء النص في قصيدة )أٌمتي(, كمف 
"التفصيؿ, كالتدقيؽ, كتأكيد المعنى...كما يسيـ في كسـ النص بالترجيع كالمعاكدة  أىـ كظائؼ التكرار

ر كالمستكيات األخرل مف االختيارات التي تمٌثؿ إحدل خصائص اإليقاع... كأٌف التكافؽ بيف التكرا
 .(ٗٔ)اإليقاعية يثرم كظائؼ التكرار, كيكشؼ بالغة اإليقاع التي تجمك بصمة الذات"

 (:Collocationـــ التضام ) ٕ 

العالقات التي بنيت عمييا  (َٕ)تمٌثؿ في "تكارد زكج مف الكممات بالفعؿ أك بالقكة, نظران الرتباطيما بحكـ"
ة ىذا النمط: ربط الشاعر بيف السيؼ كالقمـ, كىما رمزاف لمقٌكة كالعمـ, كيبرز استعماؿ الكممات, فمف أمثم

    ي قكلو:ف ,التضاـ بعالقة التضاد في الجمع بيف ) اسمعي ػػػ كانظرم(, ك) الدمع ػػػ كابسمي(
 َمى واْبسمياْسَمعي َنْوَح  الحزاني  واطربي        واْنُظري َدْمَع الَيتا                        

يمٌخص مف جٌؿ ما تقٌدـ: أٌف الترابط "عالقة سياقية نحكية بيف طرفيف, باستعماؿ أداة تدٌؿ عمى        
كما يشتمؿ الترابط عمى اإلجراءات المستعممة في تكفير التماسؾ بيف عناصر ظاىر  ,(ُٕ)تمؾ العالقة"

كعة مف الكسائؿ النحكية, كاإلحالة, النص, كبناء العبارات, كالجمؿ, كاستعماؿ الضمائر بكساطة مجم
كاالستبداؿ, كالحذؼ, كالعطؼ, أك بالكسائؿ المعجمية نحك التكرار كالتضاـ, كقد تتحٌقؽ جكدة االتصاؿ 

 بتعاكر الترابط كالمعايير النصية األخرل.
 :وأثره في ترابط قصيدة )أّمتي( (Coherenceمعيار االنسجام ) ثانيًا/
ار الثاني مف المعايير التي ترتبط بالنص, كقد تفٌطف عمماء العرب إلى الترابط االنسجاـ ىك المعي      

ىػػػ( عمييما المسمكعات كالمفيكمات, في سياؽ حديثو عف ْٖٔكاالنسجاـ كأطمؽ حاـز القرطاجٌني)ت
الترتيب, كالترابط, كاالنسجاـ بيف أجزاء القصيدة إذ قاؿ: "فيجب أٍف تككف متناسبة المسمكعات, 

يكمات, حسنة االطراد غير متخاذلة النسج غير متمٌيز بعضيا عف بعض التمييز الذم يجعؿ كٌؿ كالمف
  .(ِٕ)بيت كأٌنو منحاز بنفسو ال يشمؿ كغيره مف األبيات بنية لفظية أك معنكية"

ذا كاف معيار الترابط مختصان برصد االستمرارية المتحٌققة في ظاىر النص, فإٌف معيار االنسجاـ       كا 
(, كنعني ىنا باالستمرارية الداللية Textual Worldتٌص باالستمرارية المتحٌققة في عالـ النص )يخ

التي تتجٌمى في منظكمة المفاىيـ كالعالقات الرابطة بينيا, ككال ىذيف األمريف يتعٌمقاف بالعمميات 
بداعان, أك تمٌقيان, كاستيعابان, كبيا يت ـٌ انسجاـ المفاىيـ عبر قياـ اإلدراكية المصاحبة لمنص إنتاجان, كا 

مجمكعة مف العالقات, أك إضفائيا عمييا, إٍف لـ تكف كاضحة مستعمنة عمى نحك يستدعي فيو بعضيا 
 .(ّٕ)بعضان, كيتعٌمؽ بكساطتو بعضيا ببعض
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بمصطمحات متعٌددة نحك الحبؾ, كالتماسؾ, كااللتحاـ,  (ْٕ)كترجـ الباحثكف المحدثكف االنسجاـ
يفٌرؽ بعض الباحثيف بيف الترابط كاالنسجاـ, بيد أٌف األرجح ىك أٌف الترابط يتعٌمؽ كلـ , (ٕٓ)كالتقارف

بأدكات الربط كاإلحالة, كاالستبداؿ, كالحذؼ,...أٌما االنسجاـ فيتعٌمؽ بشبكة مف العالقات الداللية التي 
 .تعمؿ عمى إيجاد نكع مف االنسجاـ كالتماسؾ بيف تمؾ العناصر

جاـ بمستكل التحٌقؽ المساني فحسب, بؿ يتعٌمؽ بتصٌكر المتصٌكرات التي تنتظـ كال يتحٌقؽ االنس     
العالـ النصي بكصفو متتالية تتقٌدـ كتنمك شيئان فشيئان, كيضمف االنسجاـ التتابع كاالندماج التدريجي 
 لممعاني بخصكص )مكضكع الكالـ(, كىذا يفترض قبكالن متبادالن لممتصٌكرات التي تحٌدد صكرة عالـ
النص المصٌمـ بكصفو بناءن عقميان, كيمكف أف تككف الركابط بيف المتصٌكرات مختمفة كالسببية, كالغائية, 
كالقياسية... كأٌف العالقات بيف المتصٌكرات ال تنشطيا دائمان التعابير المسانية الفكقية, كلكٌنيا تستمـز 

ترضة سابقان, كىي عمى عكس االفتراضات المجكء إلى االستدالؿ, كتمٌثؿ ىذه الحالة الضمنيات غير المف
   .(ٕٔ)السابقة التي تشٌكؿ جزءان مف المعنى المساني المحض تنتمي إلى المحتكل النصي

الخصائص  كيمٌثؿ االنسجاـ خصيصة ذاتية داخمية مف خصائص النص, كيحمؿ النص جممة مف     
ـٌ فيو ترابط ا لجمؿ ترابطان منطقيان كمعنكيان, ككٌؿ في بنيتو يككف بيا منسجمان, فمف ىذه الخصائص يت

جممة مف الجمؿ تككف مفيدة كظيفية في بناء المعنى الكٌمي لمنص, كاكتفاء النص بذاتو بأٍف تتكٌفر 
كقاؿ دم بكجراند: إٌف االنسجاـ "يتطٌمب مف , (ٕٕ)عالمات ذلؾ الترابط مف حيث األدكات كالقرائف
 (Conceptual Connectiveاد الترابط المفيكمي )اإلجراءات ما تتنشط بو عناصر المعرفة؛ إليج

 Classكاسترجاعو, كتشتمؿ كسائؿ االلتحاـ عمى العناصر المنطقية كالسببية, كالعمكـ كالخصكص)

Inclusion معمكمات عف تنظيـ األحداث, كاألعماؿ, كالمكضكعات, كالمكاقؼ, كالسعي إلى التماسؾ )
 Textااللتحاـ بتفاعؿ المعمكمات التي يعرضيا النص )فيما يٌتصؿ بالتجربة اإلنسانية, كيتدعـ 

Presanted Knowledge"كىذا يعني أٌف االنسجاـ يتكٌلد نتيجة المقاء , (ٖٕ)( مع المعرفة السابقة بالعالـ
 .(ٕٗ)بيف شيئيف مغايريف, كقد أطمقكا عميو منذ القدـ )الكحدة في التنٌكع(

المناسبة بيف اآليات القرآنية, كلو لفتة ذكية إلى عالقات ىػػػ( ىك ُُٗكاالنسجاـ عند السيكطي )ت      
االنسجاـ ككسائمو حيف قاؿ: ىناؾ "معنىن رابط بينيا, عاـ أك خاص, عقمي أك حسي أك خيالي, أك غير 
ذلؾ مف أنكاع العالقات أك التالـز الذىني كالسبب كالمسٌبب, كالعٌمة كالمعمكؿ, كالنظيريف كالضديف...., 

أجزاء الكالـ بعضيا آخذان بأعناؽ بعض فيقكل بذلؾ االرتباط, كيصير التأليؼ حالو حاؿ كفائدتو جعؿ 
  .(َٖ)البناء المحكـ المتالئـ األجزاء"

 كلتحقيؽ معيار االنسجاـ كأثره في ترابط قصيدة )أٌمتي( كسائؿ متعٌددة, مف أبرزىا:
 : (The Relationsػػػ العالقات)ُ
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لنصي يحيمنا إلى رصد مجمكعة مف العالقات التي تسعى إلى جمع إٌف الحديث عف معيار االنسجاـ ا
 األجزاء المتباعدة في قصيدة )أٌمتي( لمشاعر عمر أبي ريشة, كىذه العالقات ىي:

 أ ـــ عالقة اِلجمال/ التفصيل:
تعٌكؿ ىذه العالقة "عمى طرفيف يككف أحدىما مجمالن, كاآلخر يشٌكؿ تفصيالن لذلؾ المجمؿ, بإيراد 

, كالمجمؿ ىك ما لـ تٌتضح داللتو (ُٖ)أك أقساـ مختمفة كٌميا لتعكد, فتعطي معنى الطرؼ األٌكؿ" عناصر
 , كليذه العالقة صكرتاف:(ِٖ)إاٌل بتفصيمو عبر كحدات نصية أخرل

 ػػػ الصكرة األكلى: التفصيؿ بعد اإلجماؿ, مف أمثمة ذلؾ قكؿ الشاعر:
 َلَك َبْيَن  اأُلَمم           منبٌر   لمّسيِف   َأْو ِلْمَقَمم ُأّمتي َىلْ                                  

بيذه الكحدات النصية في األبيات  فالمتمٌقي ال يدرؾ بيذا البيت مغزل الشاعر كمقاصده إاٌل بعد تفصيمو
  المتتالية:

 ِمْن َأْمِسِك الُمْنَصِرم َخَجالً           أَتَمّقاِك َوَطْرفي  ُمْطِرٌق   
 ِبَبقايا    ِكْبرياِء    اأَلَلم!         الّدْمُع َيْيمي عاِبثاً  ُد َوَيكا

 َأْيَن ُدنياِك التي َأْوَحْت ِإلى         َوَتري   ُكّل  يتيِم  الّنَغم ؟
 َكْم َتَخطَّْيُت َعَمى َأْصداِئِو           َمْمَعب الِعز  َوَمْغَنى الّشَمم

ى معاناة أٌمتو, كيصؿ التعبير إلى ذركتو في قكلو: كيكاد الدمع فقد سعى الشاعر بيذا التفصيؿ إل    
ييمي عابثان ... فيذه األبيات تكضيحه كتفسير بالتفصيؿ بعد اإلجماؿ, ثـٌ ربط الشاعر أجزاء قصيدتو 

 عبر ترابط الكحدات النصية بكساطة صكرة التفصيؿ بعد اإلجماؿ حينما ذكر مجمالن: 
 ا       َتَتفانى في خسيس المغنموَدعي القاَدَة في َأْىواِئي

ـٌ فٌصؿ فيو ببيتيف مترابطيف مفٌصميف لمبيت               فيذه صكرة مجممة مكحية لما تفعمو القادة, ث
  السابؽ بأسمكب الندبة في قكلو:

)وا ُمْعَتَصماه( اْنَطَمَقْت            ِمْلَء   َأْفواِه  الَبناِت    الُيتَّم  ُربَّ
 َلْم  ُتالِمس  نْخَوة  المْعَتِصم   ماَعُيْم   لكنَّيا          الَمست  َأسْ 

فالشاعر يندب عمى القادة مف شٌدة ألمو كتأٌسفو, كربط ذلؾ بكحدات نصية أخرل فٌصؿ فييا مؤٌكدان بأٌف  
كمف أمثمة التفصيؿ بعد اإلجماؿ ثناؤه عمى الجندم الذم يدافع  القادة ليسكا مف جنس نخكة المعتصـ.

 كطنو كيضٌحي بركحو؛ ليككف شعاعان لألمؿ حيف قاؿ:عف 
 َأيُّيا الُجندي يا كْبَش الِفدا      يا ُشعاَع اأَلَمِل الُمْبَتِسم

ـٌ فٌصؿ الشاعر ىذه الكحدة النصية المجممة ببيتيف متتالييف؛ ليفٌصؿ في كصؼ الجندم كثنائو قاؿ:   ث
 َمبتيا غَصِص الَمْجِد الظميما َعَرْفَت الُبْخَل بالّروِح  ِإذا           طَ 

 بوِرَك  الجْرح  الذي   َتْحِمُمُو          َشَرفًا   َتْحَت   ِظالِل   الَعَمم
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ػػػ الصكرة الثانية: اإلجماؿ بعد التفصيؿ: مف أمثمة ىذا النحك أجمؿ الشاعر األبيات الثمانية األكلى التي 
 ة الجامعة في البيت التاسع حيف قاؿ:تخٌص معاناة أٌمتو, كمأساتو, كجرحو بالكحدات النصي

 َتْعمو راية    في ِحَمى الَمْيِد َوِظل  الَحَرم اِلسرائيل
فالمتمٌقي إذا كاف ال يعرؼ قضية األٌمة العربية ال يفيـ كال يدرؾ المعاني إاٌل مف خالؿ ىذا البيت      

مثيؿ, ككٌؿ ما سبؽ دليؿ عمى أٌف القصيد المجمؿ الذم يمٌثؿ الكحدات النصية السابقة المفٌصمة أجمؿ ت
الشاعر بكساطة ىذه العالقة تمٌكف مف ربط الكحدات النصية الكبرل في قصيدتو, كربط أجزاء بعضيا 

 ببعض؛ لتحقيؽ االنسجاـ القائـ بيف أجزاء النص.
 ب ـــ عالقة العموم والخصوص:  

ة )أٌمتي(, كمٌما يندرج ضمف ىذه مف العالقات القائمة التي تسعى إلى االنسجاـ بيف أجزاء قصيد    
, ك"بقية النص تخصيص لو" ككركد بعض عناكيف المقاطع  (ّٖ)العالقة اعتبار العنكاف بصيغة العمـك

يا مقاطعيا فالعنكاف فارس ه لمكممات الغريبة, كأٌمتي عاـ, كاألبيات تخصيص لو, , (ْٖ)عاٌمة كتخٌصصي
قطع يرٌدد عنكاف القصيدة, فالمقطع األٌكؿ يتأٌلؼ مف كيمكف تقسيـ األبيات عمى ثالثة مقاطع, ففي كٌؿ م

ستة أبيات, كيتضٌمف المقطع الثاني عشرة أبيات مف البيت السابع إلى السادس عشر, أٌما المقطع الثالث 
فيحتكم عمى ستة أبيات مف البيت السابع عشر إلى نياية القصيدة, كيمحظ المتأٌمؿ ذكاء الشاعر في 

عشرة أبيات لستة أبيات قبميا, كستة أبيات بعدىا, كتجدر اإلشارة إلى أٌف لفظة  تقسيمو الفني في تكسيط
)أٌمتي( تدٌؿ عمى العمكمية بحٌد ذاتيا, إاٌل أٌنيا تدٌؿ عمى التخصيص بعد إضافتيا إلى ياء المتكٌمـ, 

 كينسبيا إلى نفسو؛ لشٌدة حٌبو كتضامنو مع أٌمتو.
لى جانب العنكاف ىناؾ مجمكع           ة مف األلفاظ الدالة عمى العمكمية في قصيدة )أٌمتي( أٌم كا 

جرح, راية, مكجة, ليب, دـ, صنـ, شرفان ... فيذه األلفاظ تدٌؿ عمى العمكمية؛ ألٌنيا ال تحديد كال 
تخصيص فييا, إذ تمكَّفى الشاعر بيذه األلفاظ أٍف يعٌبر عف محنة أٌمتو كقضيتيا الراىنة, كلأللفاظ الداٌلة 

كصية حضكر أقكل نحك: السيؼ, القمـ, الدمع, األلـ, النغـ, العز, الشمـ, اآلسي, الميد, عمى الخص
, الذؿ, التيـ, البغي, الثأر, اليتامى, القادة, المغنـ, المعتصـ, الصنـ, الذئب, الراعي, الغنـ,  الحـر

كلعٌؿ غمبة األلفاظ  الشككل, الحكـ, الدرىـ, الجندم, الفداء, األمؿ, المبتسـ, البخؿ, الركح, العمـ...
 الداٌلة عمى الخصكصية تؤكؿ إلى تخصيص كٌؿ ما لديو مف المكامف التي تتعٌمؽ بقضية أٌمتو.

 جـ ــ عالقة التضاد:
عالقة أخرل مف العالقات التي تربط الكحدات النصية في قصيدة )أٌمتي(, فمف أمثمة ىذا النحك قكؿ 

 الشاعر: 
 َواْنُظري َدْمَع الَيتَاَمى َواْبِسمي  اْسَمعي نوَح الحزاني َواْطربي    
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فاسمعي تضاد مع كانظرم, كدمع اليتامى تضاد مع كابسمي, أم: حٌقؽ الدمع كابسمي ترابطان جميان, كمف 
 كلـ تالمس( في:× أمثمة التضاد بالسمب: )المست

 نْخَوة المْعَتِصم َلْم ُتالِمس      لكنَّيا َأْسماَعُيمْ  الَمست
 بب والنتيجة:د ـــ عالقة الس

عالقة مف العالقات التي لو حضكر في ربط أجزاء قصيدة أٌمتي, كمٌما يندرج ضمف ىذه العالقة أٌف     
الشاعر ذكر في البداية النتيجة بشكؿ مسيب أم: مف استيالؿ قصيدتو في المقطع األٌكؿ كسبعة أبيات 

كاستحكاذ األعداء عمييا, كما جرل فييا مف مف المقطع الثاني نادل أٌمتو مبٌينان جرحيا, كذٌليا, كألميا, 
ـٌ ذكر الشاعر بعد عرض النتائج السبب الذم يكمف في قادة العرب الذيف  القير, كالظمـ, كاالستبداد, ث

ـٌ  يتجٌكلكف في خساسة المغنـ قاؿ في ذلؾ: كدىعي القادىةى في أىٍىكاًئيا    تىتىفانى في خسيس المغنـ  ث
 خرل في المقطع الثالث حينما يصفيـ بالخيانة كالعداكة مع شعبيـ إذ قاؿ:   فٌصؿ السبب بكحدات نصية أ

 ال ُيالُم الذئُب في عدواِنِو     ِإْن َيُك الراعي عدّو الَغَنم
فالبيت فيو حكمة يستغرب الشاعر مف أمكر قادتو التي أصبحت عدٌكان ألٌمتو, كشٌبو ذلؾ بصكرة الراعي  

 ان تمثيميان.       الذم يككف عدٌكان لمغنـ تشبيي
يتراءل مٌما تقٌدـ: أٌف العالقات ليا حضكر كبير, كتتآزر في ربط أجزاء النص بعضيا ببعض في       

بكسائؿ شكمية متعٌددة,  ةقصيدة )أٌمتي(, كتمٌكنت ىذه العالقات مف تكليد االنسجاـ بيف مقاطع القصيد
لسبب كالنتيجة, مٌما زادت مف االلتحاـ بيف نحك اإلجماؿ كالتفصيؿ, كالتضاد, كالعمكـ كالخصكص, كا

 عناصر القصيدة مف االستيالؿ إلى االختتاـ.
 ػػػ مكضكع الخطاب:ِ       

ال يقؼ معيار االنسجاـ عند معرفة العالقات القائمة بيف أجزاء النص في قصيدة )أٌمتي( فحسب, بؿ 
أٌف القصيدة تعٌد مف القصائد   (Topicيشمؿ مكضكع الخطاب كعناصر أخرل, ففيما يخٌص المكضكع )

قاليا الشاعر في كصؼ معاناة أٌمتو, كعٌبر عف كجدانو بحس كطني صادؽ عف آالـ  الحماسية الرائعة,
أٌمتو, كتمٌكف الشاعر أٍف يضع المتمٌقي في جٌك الحدث المرير في فمسطيف, فكانت مفرداتو ككحداتو 

ؿ فيو قصيدتو, فمف أبرز الكحدات النصية التي النصية تنسجـ كالحاؿ التي يصفيا كالمقاـ الذم قا
استعمميا الشاعر؛ لمداللة عمى التحٌسر, كالتكٌجع, كاأللـ, كالحزف: الدمع ػػػ األلـ ػػػ غٌصة دامية ػػػ جرح ػػػ 

دات اآلسي ػػػ الذؿ ػػػ البغي ػػػ دـ ػػػ نكح ػػ دمع اليتامى ػػػ خسيس ػػػ البنات اليتـٌ ػػػ عدكانو ...فيذه المفر 
اصطبغت القصيدة بصبغة الحزف كالتأٌسؼ, كاستمٌرت معاناة األٌمة كازدادت النكبات كالمآسي إلى يكمنا 
ىذا, كعميو فإٌف معيار االنسجاـ تحٌقؽى في القصيدة كيتطٌمب مف المتمقي صرؼ العناية عف "جية 

قارئ ترسانة معرفية, تمٌكنو مف العالقات الداللية الخفية التي ال يمكف الكشؼ عنيا إاٌل بعد أٍف يمتمؾ ال
 .(ٖٓ)التغمغؿ داخؿ ىذا النسيج المغكم المتشابؾ"
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كمٌما يجدر ذكره أٌف مكضكع الخطاب يشٌكؿ داللة فٌعالة في الكشؼ عف مضمكف الخطاب؛ ألٌف        
أم: يرتبط مكضكع الخطاب بالمحكر  (ٖٔ)تحقيؽ انسجاـ الخطاب يككف عمى كفؽ الكظيفة التي يؤٌدييا

يراد المعمكمات السيمانطيقية الذ م يدكر فيو النص, كيحٌدد فاف دايؾ أىمية ذلؾ في البنية الكمية, كا 
كالبنية الكمية لمكضكع قصيدة )أٌمتي( تتمٌثؿ في قضية  ,(ٕٖ)كتنظيميا في تراكيب متكالية ككٌؿ متكامؿ

قصيدة بدمكعو, كاألبنية األٌمة العربية أم: قضية فمسطيف, كقد صٌكر الشاعر مأساة أٌمتو ككتب ىذه ال
المتعاكرة ليذه البنية الكمية ىي التأٌسؼ كالحسرة عمى أٌمتو, كخيانة القادة, كالضيـ, كاالستبداد مف لدف 
األعداء؛ لضعؼ أٌمتو كعدـ االٌتحاد بيف أفراد أٌمتو, كاختتـ الشاعر مكضكع قصيدتو ببنية جزئية داٌلة 

 الكغى؛ تعظيمان لقدره الجميؿ.عمى الثناء لما يفعمو الجندم في ساحات 
 ػػػػ التغريض )العنكاف(:ّ       

بما أٌف العنكاف ركيزة أساسية مف ركائز التغريض آثر البحث دراستيما معان, كالتغريض يرتبط ارتباطان 
ـٌ التغريض في القصيدة بطرؽ متعٌددة منيا إعادة العنكاف مرات  كثيقان بمكضكع الخطاب كذلؾ, كقد ت

فاألٌمة ىي ثيمة ىذه القصيدة, أك فكرة ىذا الخطاب, كجاءت األبيات كميا منسجمة متآزرة متتالية, 
تتمركز في بؤرة كاحدة كىي قضية األٌمة العربية, كىذا يدٌؿ عمى أٌف "العنكاف ليس مجٌرد حمية لفظية 

لنا الطريؽ تزٌيف النص, إٌنما ىك أٌكؿ جممة نقرأ فيو, فتركيبو يكشؼ لنا عف سٌر النص, أك يمٌيد 
الكتشافو, إذ إٌف البنية المغكية تحيؿ بالضركرة إلى شيء ما...كينجح في إقامة اٌتصاؿ نكعي بيف 

 .(ٖٖ)المرسؿ كالمستقبؿ"
كاتٌفؽ النصيكف عمى أٌف لمعنكنة أبعادان داللية رمزية)آيقكنية( جعمتيا مف أىـ العتبات التي تكٌجو        

العنكاف أٌكؿ مثير سيميائي في النص يتمركز في أعاله, كيبٌث  القارئ, لمكشؼ عف مضمكف النص؛ ألفٌ 
يٌتضح لو بأٌف الشاعر يعشؽ أٌمتو؛ ألٌنو  كالذم يطمع عمى عنكاف القصيدة, (ٖٗ)إشعاعاتو, كيشرؼ عميو

نسب األٌمة إليو لمتقريب منيا, كحٌقؽ العنكاف غايتو المنشكدة ؛ ألٌف لمعرفة المتمقي بالمرسؿ كخمفياتو 
ية كالسياقات المصاحبة إلنتاج النص أثران "كبيران في تقدير الداللة النصية منذ بدء النص, كتمؾ الثقاف

عممية تنتمي إلى جكىر الفعؿ النصي الذم يقكـ بتحريؾ المفاىيـ الداللية عند المتمقي, كبذلؾ يفتح 
خطاب معرفة العالـ, أك العنكاف عمى العالـ الخارجي الذم نستعيف في تأكيمو بما أسماه عمماء تحميؿ ال
 (.َٗ)ما يمكف تسميتو باألطر المعرفية التي يستند إلييا المتمقي في التعامؿ مع النص"

ػػػ الزمف: عنصر آخر مف عناصر تحقيؽ االنسجاـ في قصيدة )أٌمتي(, كتعٌد "بنية الزمف في ْ       
م قاؿ الشاعر فيو قصيدتو عاـ , كالزمف الذ(ُٗ)الكالـ مف أىـ العكامؿ التي تكٌكف بنيتو المنطقية"

بعد النكبة عندما "حاقت النكبة بالكطف الفمسطيني, كأٌدت إلى تيجير كتشريد اآلالؼ... كتحٌكلكا  ـُْٖٗ
, كقد صٌكر شعراء كثيركف مأساة الفمسطينييف كانعكست في أشعارىـ آالـ النكبة (ِٗ)إلى الجئيف"

 .كالضياع
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ـ كياف الشاعر عمر أبي ريشة, إذ عٌبر عف كجداف األٌمة ُْٖٗكىٌزت أحداث النكبة في عاـ        
العربية مف المحيط إلى الخميج, عف شرفيا, كضميرىا, كطمكحاتيا, كآالميا, كأشجانيا, كشيدائيا, 
كحارب االستسالـ, كالقير, كالضعؼ, كالعبكدية, كاالستعمار, كالحرماف, كالحقد, كالطغياف, كقد عرؼ 

ة, كعناده الطمب المقاـك المستمر الذم ال يتعاكف فيو أحد مف الناس, كال يصاحب بمكاقفو الكطنية الجريئ
النفكذ كالسمطة كما ال يؤٌيد الصكلجاف كالحاكـ الجالس عمى العرش, ككانت مكاقفو القكمية سببان في 

 .(ّٗ)جعمو منفيان بعيدان عف كطنو مٌدة طكيمة خارج بمده
العناصر البارزة في تحقيؽ االنسجاـ النصي, كقصيدة) أٌمتي(  كمٌما يجدر ذكره أٌف الزمف مف        

مف القصائد التي تنسجـ مع الزمف الذم قيؿ فيو, كيحٌس المتمقي بركعة القصيدة كجماليتيا بعد معرفتو 
 لمزمف, ككٌمما ىناؾ انسجاـ مع الزمف فتككف محٌؿ اإلعجاب أكثر.

تيا في ربط أجزاء القصيدة بيف المضي, كالمضارع, أٌما فيما يخٌص األفعاؿ فقد تمٌكنت أزمن       
بة كالفجيعة كاألمر, "فالمضارع يدٌؿ عمى الحدث كاالستمرارية كتعبير عف فاعمية كاستمرارية آالـ النك

)أتمٌقاؾ, ييمي, تنفضي, تتفانى, تعمك...(, كأكثر الشاعر مف استعماؿ األفعاؿ الماضية بأٌمة ميزكمة 
لثبكت كالتأكيد, فالنكبة أصبحت كاقعان مريران, فتكٌزع الفعؿ بيف ثبكت النصر في التي تحمؿ في بنيتيا ا

, انطكل, كنت, تخٌطيت, تياديت, أغضيت,  الماضي كفجعتو في الحاضر الذم أصبح ماضيان )مرَّ
اعتدل, عرفت...(, كجاءت أفعاؿ األمر )اسمعي, كاطربي, كانظرم, كابسمي, كدعي, كاحبسي( التي 

داخميان كتمٌزقان شعكريان تحٌكلت في صرخاتو إلى سخط عمى األٌمة مف أجؿ النيكض مف  تعمؿ تكٌتران 
ركاميا, كنبذ الخرافات كالتقديس, كالتصنيـ لنماذج فكرية كبشرية, كنبذ االلتفاؼ كالتقكقع حكؿ زماف 

 .(ْٗ)كمكاف جامديف منيزميف"
 يدٌؿ عمى االستمرار, فػػػ )كاف( في قكلو:  كال بٌد مف اإلشارة إلى أٌف الزمف المضي في القصيدة       

 َفاحبسي الشكوى َفَمْوالِك َلما     كاَن في الُحْكِم عبيِد الدرَىمِ 

ال يدٌؿ عمى المضي, بؿ يدٌؿ عمى االستمرار؛ ألٌف قادة أٌمتو تٌتسـ بعبكدية الدرىـ إلى يكمنا ىذا, كتعٌبر 
 ير صريحة متخفية كراء النسيج المغكم.األفعاؿ المضارعة الكاردة في القصيدة عند دعكة غ

عادة         يتبٌيف مٌما تقٌدـ: أٌف ضبط االنسجاـ عند عمر أبي ريشة ينجك بو إلى عممية التكالد كا 
اإلنتاج, ففي كؿ تمفصؿ في النص تتآزر العالقات, كمكضكع الخطاب, كالتغريض, كالزمف؛ لتنسجـ 

 ,(ٓٗ)دل تماسؾ كترابط البنية الكمية المشٌكمة لمنص"مقاطع القصيدة جميعيا,أم: "يدرس االنسجاـ م
كيبحث الترابط عف كسائؿ شكمية لألجزاء المكٌكنة لو, فالبحث في ىذيف المعياريف يعٌد مف صميـ 
النظرية النصية, إذ إٌنو ال يتصٌكر الفصؿ بيف المستكيات المغكية بما فييا النحكية, كالداللية, كالتداكلية, 

ؾ المستكيات يفضي إلى قراءة كاضحة في عالـ النص, كىذا ما يرمي إليو التحميؿ ذلؾ أٌف تفاعؿ تم
 .(ٔٗ)المساني المعاصر
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 المعايير المرتبطة بمنتج النص وتمقيو في قصيدة)أّمتي(
 :وأثرىا في ترابط قصيدة )أّمتي( (Intentionality) معيار المقصدية أواًل/

رابط أجزاء القصيدة, بط بمنتج النص, ليا أثر كبير في تالمقصدية معيار مف المعايير التي ترت      
"المقصدية مف المفاىيـ التي نجدىا عند عمماء النفس الظاىراتييف, كالتداكلييف, كفالسفة المغة, كتعٌد 

كلمصطمح المقصدية جذكر في اإلرث , (ٕٗ)كىي ليس إاٌل جزءان مف إشكالية أعـٌ تبحث فمسفة الفكر"
شارات صريحة لعمماء العرب, فمف ذلؾ مٌيز أبك ىالؿ العسكرم) تالمغكم, كىناؾ تمميحا ىػػػ( ّٓٗت كا 

بيف القصد كاإلرادة معتبران أٌف القصد مختٌص بفعمو مف دكف فعؿ غيره, كاإلرادة غير مختصة بأحد 
ذا تقٌدمتو بأكقات لـ يسـٌ قصدان,  أال الفعميف مف دكف اآلخر, كالقصد إرادة الفعؿ في حاؿ إيجاده فقط, كا 

ىػػػ( عمييا َٕٗكأطمؽ الشاطبي )ت, (ٖٗ)ترل أٌنو ال يصح أف تقكؿ في الكالـ )قصدت أٍف أزكرؾ(
المقاصد كمقتضيات األحكاؿ كىي تكجيو الفعؿ الصادر مف المتكٌمـ إلى المخاطب في مقتضيات أحكاؿ 

داللة, فما يفيـ ىػػػ(: إٌف "أىؿ العربية يشترطكف القصد في الُُٖٓقاؿ التيانكم )ت بعد , ك (ٗٗ)خاصة
مف غير قصد مف المتكٌمـ ال يككف مدلكالن لمفظ عندىـ, فإٌف الداللة عندىـ ىي فيـ المراد, ال فيـ المعنى 

كتعٌد المقصدية  .(ََُ)مطمقان بخالؼ المنطقييف, فإٌنيا عندىـ فيـ المعنى مطمقان سكاء أراده المتكٌمـ أـ ال"
ص يستقؿ ببنية قصدية, كقد درست االستداللية القصدية الممٌيز الرئيس بيف اإلنساف كغيره, ككٌؿ ن

( القصدية ميكانيكية Searil(, كسيرؿ )Austinأفعاؿ المساف أك أفعاؿ الكالـ, كجعؿ كٌؿ مف أكستيف)
مكٌجية ال تقتصر عمى المنتج فحسب, بؿ تشمؿ المتمقي أيضان, في حقؿ التحميؿ النصي, كتعٌد تحميالت 

قكاؿ المحادثة أك بقكاعد التخاطب إلى يكمنا ىذا المحاكلة األكثر أىمية, الخاصة بأ (Griceغرايس )
, كىذا يعني أٌف كٌؿ جممة لغكية )أك نص (َُُ)كذلؾ ألٌنيا تيدؼ إلى استخراج معايير القصد االستداللي

كراءىا مقصدية( تتجٌمى في بعض الحاالت مثؿ الخكؼ, كالتمني, كالرغبة, كالحب, كالكراىية, يمكف 
ذلؾ بالفعؿ الكالمي )اقرأ( إذ يمي مقصد أٌكلي يظير في رغبة المرسؿ سماع القراءة, كثانكم في  تكضيح

اعتراؼ المتمقي بذلؾ, كثالثي في إرادة المرسؿ أٍف ينتج مف أمره تمبية, كأٌف ىذا االٌتجاه ميكانيكي يختزؿ 
 .(َُِ)العممية المغكية إلى كظيفة التكاصؿ

عمى أٌف المقصدية أحد المقٌكمات األساسية لمنص, إذ يرغب منشئ  كاتٌفؽ النصيكف المحدثكف     
النص إيصاؿ فكرة, أك ىدؼ, أك غاية إلى المتمقي, أك لو نية يريد تجسيدىا, كىذا التجسيد يقتضي 

  .(َُّ)كضع خطة معٌينة تجعؿ النص يٌتسـ بالترابط كاالنسجاـ , كيسير في اٌتجاه غاية محدكدة
شة إيصاؿ معنى معٌيف إلى المتمقي؛ ليعٌبر عف إيصاؿ قضية أٌمتو إلى العالـ كقد آثر عمر أبك ري    

بمشاعر كطنية صادقة, ك"القصد في النص قد يككف صريحان أك متضٌمنان, فالمقاصد الصريحة ىي تمؾ 
المرتبطة بالمعاني المباشرة لمكممات كالجمؿ, في حيف أٌف المقاصد المتضٌمنة ىي تمؾ التي ترتبط 

 .(َُْ)مف استخداـ ىذا الفعؿ أك ذاؾ, في إشارة كاضحة إلى أفعاؿ الكالـ" بالمغزل
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؛ ألٌنو يرتبط بالمعاني المباشرة لمكحدات النصية, فانتقى  فالقصد في قصيدة )أٌمتي( صريح كمتضٌمفه
الشاعر كحدات نصية سيمة سمسة كاضحة يفيميا الجميع سكاء أكاف عالمان أـ جاىالن بقكاعد المغة, 

اعر في ذلؾ قصدان مباشران؛ إليصاؿ ما في داخمو؛ ليتحٌقؽ االستجابة في الفيـ, كالقصيدة كقصد الش
تتمٌيز بالكضكح   مف استيالليا إلى اختتاميا, فعمى سبيؿ المثاؿ تصؿ المقصدية المباشرة إلى ذركتيا 

 في قكلو:
                                                َتَتفاَنى في َخسيِس المغَنم               َوَدعي القاَدَة في  َأْىواِئيا                          

 وقولو:
 َشَرفًا  َتْحَت ِظالِل الَعَمم  بوِرَك  الجْرح  الذي   َتْحِمُمُو         

كتكمف المقصدية في قصيدة )أٌمتي( في ثالثة محاكر رئيسة: المحكر األٌكؿ: قصد فيو الشاعر أٍف     
لعالـ مأساة أٌمتو, تمؾ األٌمة التي أصبح الدمع, كالشجف, كاأللـ ديدنيا, كيتجٌسد ىذا المحكر يبمغ ا

 كالمقصد األساس في قكلو: أيٌمتي ىىٍؿ لىؾى بىيىفى األمىـ     ًمٍنبىره ًلمسٍَّيًؼ أىٍك ًلٍمقىمىـ
المحكر الثاني, فقد قصد فيو ككذلؾ في البيت الثاني, كالثالث, كالسابع, كالثامف, كالتاسع, كالعاشر, أٌما 

الشاعر أٍف يحمؿ ضياع فمسطيف كبكار أٌمتو, كمسؤكلية النكبة عمى عاتؽ حٌكاـ العرب الذيف ضاعكا 
 حٌؽ األٌمة, كأشار إلى ذلؾ إشارة صريحة بقكلو: 

 المْغَنِم! َتَتفاَنى  في  َخسيسِ   َوَدعي القاَدَة  في   َأْىواِئيا     
 الَبناِت    الُيتَّم ِمْلَء   َأْفواِه     اْنَطَمَقْت    ( )وا ُمْعَتَصماه ُربَّ 

 َلْم  ُتالِمس  نْخَوة    المْعَتِصم   لكنَّيا       الَمست  َأْسماعُيْم  
كالمحكر الثالث الذم قصده الشاعر ىك استرجاع األمؿ كعدـ اليأس بعد تأكيده عمى الكاقع المؤلـ   

جندم نحك الجياد كالتضحية بركحو؛ دفاعان عف عممو ككطنو, تتمٌثؿ ىذه ألٌمتو عبر تشييده بما يفعمو ال
 األبيات اآلتية في اختتاـ قصيدتو بذلؾ:

 يا  ُشعاَع   اأَلَمِل   الُمْبَتِسم      َأيُّيا  الُجْندي  يا َكْبَش الِفدا 
 ما َعَرْفَت الُبْخَل بالّروِح  ِإذا       َطَمبتيا غَصِص الَمْجِد الظمي

 َشَرفًا   َتْحَت   ِظالِل   الَعَمم  َك  الجْرح  الذي   َتْحِمُمُو    بورِ 
تحمؿ ىذه األبيات الثالثة دالالت كمقاصد ضمنية تداكلية, كتعني أكثر مٌما يقكؿ, فقصد بذلؾ أٍف يؤٌكد  

نا فال نستسمـ لمعالـ, كال سٌيما لألعداء أٌنو ميما يجرم في بمدنا مف دمار كبكار كميما خانت القادة أٌمتى 
 .لميأس, كيظٌؿ الجندم شعاع أمؿ مبتسـ, مضحيان ركحو تحت راية المجد, كالعٌز كالكرامة

 :( وأثرىا في ترابط قصيدة )أّمتي(Acceptabilityمعيار المقبولية ) ثانيًا/
لمتمقي مف يترٌتب ىذا المعيار عمى مدل قٌكة االرتباط كاالنسجاـ المذيف يتعٌمقاف بالنص, كيتعٌمؽ بمكقؼ ا 

ذا حدث أٌم خمؿ بيف عنصرم الترابط كاالنسجاـ فإٌف عكاقب ذلؾ ال تككف إيجابية مف  قبكؿ النص, كا 
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ٍف كاف ىذا ال يتنافى مع النصكص المغكية  حيث قبكؿ النص؛ ألٌف ىذا يؤٌدم إلى تصٌكرات خاطئة, كا 
رغبة المتمقيف في المعرفة , كتعٌد المقبكلية رغبة نشطة لممشاركة في الخطاب أم (َُٓ)عالية المستكل

كصياغة مفاىيـ مشتركة, كبذلؾ يمٌثؿ المتمقي جانبان ميمان مف جكانب عممية اإلنتاج التي تتكٌكف مف 
)المنتج, كالنص, كالمتمقي(, فال شٌؾ أٌف النص يكسب حياتو مف خالؿ المتمقي الذم ىك يفٌؾ شفرتو, 

كتتغاير الجمؿ  (َُٔ)كمعرفتو بعالـ النص كسياقوكيستخرج ما فيو, كيتكٌقؼ ذلؾ عمى ثقافتو, كأفقو, 
كىي األقكاؿ الطبيعية كميان, كيفيـ تمقائيان مف دكف تحميؿ ( Acceptableالنحكية عف الجمؿ المقبكلة )

كليست كٌؿ جممة نحكية مقبكلة؛  عمى ما يقرأ مف نص أك قصيدة ... مكتكب, فالمقبكلية حكـ المتمقي
سفمى مف سٌمـ المقبكلية, كلكف في درجة عميا مف سٌمـ النحكية, كتخضع ألٌنو قد يككف القكؿ في درجة 

منيا ما ىك لغكم, كمنيا ما ىك  , (Performance)تقع في مستكل اإلنجاز   المقبكلية لعكامؿ متعٌددة
اجتماعي, أك ثقافي, أك نفسي كىذا يعني أٌف مقبكلية جممة ما ترتبط أساسان بثقافة المتكٌمـ كاستعداده 

فسي كمستكاه المغكم كظركؼ التكاصؿ, كليست المقبكلية قيمة مطمقة, بؿ ىي درجات, فكؿ قكؿ الن
مقبكؿ يككف كذلؾ بالقياس لغيره, كليس التداكؿ أك االستعماؿ ىك كحده العامؿ الحاسـ في تحديد 

, كلممقبكلية "مدلن مف التغاضي (َُٕ)المقبكلية, إذ ليس المقبكؿ ىك األكثر استعماالن 
(Tolerance")(َُٖ)تحٌكـ فييا مجمكعة مف العكامؿ منيا كضكح المضمكف العاـ لمنص )البنية , ت

الكبرل( أك إبيامو مؤثر حقيقي في تقٌبؿ القارئ لمنص؛ ألٌف القارئ ىك الذم يصنع ترابطان مف نكع 
رابط مختمؼ لما يقٌرره عمـ القكاعد, فيك يحاكؿ فيـ السياؽ مف أجؿ تفسير المعمكمات؛ ألٍف يصنع الت

االستمرارية في أجزاء النص, كقدرة القارئ عمى استخراج المعمكمات كعمؿ االستنتاجات الضركرية يعتمد 
عمى مدل اٌتساع كتنٌكع المعمكمات المخزكنة المشتممة عمى معرفة العالـ, كالقصدية, كأعراؼ المحادثة 

 .(َُٗ)كالتخاطب
ككف صحيحان أك مناسبان في مكاقؼ محٌددة كذكر فاف دايؾ أٌف المنطكؽ "ال يجب أٍف ي           

فحسب؛ لكي يبدك مقبكالن, بؿ يجب أف يككف مناسبان تمامان يقبؿ حقيقة عمى أٌنو قيد لحدث ناؿ 
كالحقيقة تنافي ذلؾ؛ ألٌف المنطكؽ إذا لـ يكف صحيحان كيؼ يككف مقبكالن عند المتمقي,  ,(َُُ)أيضان"

 ككف المنطكؽ صحيحان كمناسبان في الكقت نفسو.ككيؼ يناؿ إعجابو؛ لذا فمف الضركرم أٍف ي
كلمعيار المقبكلية أثر كبير في ترابط أجزاء قصيدة )أٌمتي( فالقصيدة تتناكؿ قضية أٌمة           

بأسرىا؛ لذلؾ تككف مقبكلة في الكسط العاـ كنالت إعجاب الكثيريف, ككجكد الصراعات المستمرة, 
كدم, كالسجف, كاالعتقاؿ, كقتؿ الفمسطينييف األبرياء... آؿ إلى كالظمـ, كاالضطياد, كاالستيطاف اليي

اصطباغ العالقات بيف األصدقاء الذيف يممككف ضميران حٌيان بصبغة خاٌصة تبرز قدسية النص, كتجعؿ 
النص مقبكالن عند العرب بصكرة عاٌمة, أك عند كٌؿ ذم ضمير حٌي مف غير العرب, كالقصيدة مقبكلة 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     هـ                          1431 -م 2112المجلد األول  لسنة  – 218العدد                                                                                                                        مجلة األستاذ 

 

ٕٙ 
 

ند األعداء فيي ليست مقبكلة, سكاء أكاف مف حيث المعاني أـ مف حيث األفكار عند العرب, أٌما ع
 كالمباني, فمثالن يسٌجؿ ىذا البيت:       

 في ِحَمى الَمْيِد َوِظل  الَحَرم      أِلْسرائيَل َتْعمو  راَية  
بكؿ, كىذاف أعمى درجات القبكؿ عند العرب, أٌما عند األعداء كالييكد فالبيت مرفكضه غير مق   

  البيتاف:
ةغُ   َكمْ أّمتي    َفميي َخَنَقْت َنْجَوى ُعالِك ف           دامية   صَّ

 َيْمَتِئم؟   َفَممْ   آلسيا   فاَتوُ           راِعفٌ ي إبائ  جرٍح في  َأيّ 
ؤكف فيرفضكف ىذيف البيتيف, كلعٌميـ يستيز  ؛فالبيتاف مقبكالف بدرجة عالية عند العرب, أما األعداء    

 بمعاني الغٌصة, كالخنؽ, كالجرح بأٌم شكؿ كاف.
سيًس المغنىـ  كىذا البيت مقبكؿ عند كؿ ذم ضمير حٌي:     دىعي القادىةى في  أىٍىكاًئيا   تىتىفانىى في خى    كى

 كلكف عند القادة غير مقبكؿ أم درجة القبكؿ عندىـ متدنية.
بكؿ عاؿو عند الجميع, ميما كاف النص محكمان يستنتج مٌما تقٌدـ: أٌف النص ال يسٌجؿ درجة ق     

مترابطان, بؿ تتفاكت درجة القبكؿ بحسب المتمقي كرؤاه, فقد يككف النص محٌؿ إعجاب الكثيريف, كيككف 
النص نفسو مكضع رفض اآلخريف, إذف لمثقافة, كالمحيط, كالديف, كالمذىب, ... أثر كبير في معيار 

 أبي ريشة.المقبكلية في قصيدة )أٌمتي( لعمر 
  :المعايير المرتبطة بظروف إنتاج النص وتمّقيو في قصيدة )أّمتي(

تتعٌمؽ بظركؼ إنتاج النص كتمٌقيو معايير متعٌددة, كلكٌؿ معيار مف ىذه المعايير النصية أثر بالغ في   
 ترابط أجزاء القصيدة, فمف أبرز ىذه المعايير:

 :ىا في ترابط قصيدة )أّمتي(أثر و  (Informativityمعيار اِلعالمية ) أّواًل/

معيار مف المعايير المرتبطة بظركؼ إنتاج النص كتمٌقيو, كلو أثر كبير في ترابط الكحدات النصية    
 (Uncertaintyبعضيا ببعض في قصيدة )أٌمتي(, كاإلعالمية ىي "العامؿ المؤٌثر بالنسبة لعدـ الجـز )

مقابمة البدائؿ الممكنة,  في (Textualنصي ) في الحكـ عمى الكقائع النصية, أك الكقائع في عالـ
فاإلعالمية تككف عالية الدرجة عند كثرة البدائؿ, كعند االختيار الفعمي لبديؿ مف خارج االحتماؿ, كمع 

 -Nonذلؾ نجد لكٌؿ نص إعالمية صغرل تقـك كقائعيا في مقابمة عدـ الكقائع )

Occurvences")(ُُُ) ككثرة المعتاد كالمألكؼ زادت الكفاءة ٌقع  , ككٌمما كاف ىناؾ ابتعاد عف التك
اإلعالمية, كىي بذلؾ نسبية تختمؼ باختالؼ المتمقي, كقد يؤٌدم ضعفيا إلى الممؿ أك رفض النص 
أحيانان, إذف فاإلعالمية مصطمح يستعمؿ؛ لمداللة عمى ما يجده مستقبمك النص في عرضو مف جدة 

محتكل كالربط بيف الكقائع في النص, كتبرز بصفة خاصة كعدـ تكٌقع, كتطبؽ ىذه الفكرة غالبان عمى ال
  .(ُُِ)في االستعارة كغيرىا مف الفنكف البيانية
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كمف االستعارات التي كردت في القصيدة: جباه األنجـ, كاألمؿ المبتسـ, فاستعار الشاعر األنجـ       
كف أف يبتسـ, فخمع صفة لمجباه, كاالبتسامة لألمؿ, ففييما خركج عف المألكؼ أم: أٌف األمؿ ال يم

 االبتسامة عمى األمؿ.
كلـ تكف اإلعالمية في قصيدة )أٌمتي( بالخركج عف المألكؼ في التزاـ ما ال يمـز فحسب, بؿ         

كانت أيضان عمى مستكل اختيار الكممات مع مراعاة "أٌف أنكاع النصكص ىي أطر كٌمية تضبط مدل 
النص العممي عمى سبيؿ المثاؿ يعارض تعطيؿ الحقائؽ األساسية  الخيارات المحتممة لالستعماؿ... فنكع

ذلؾ أٌف اإلعالمية تتعٌمؽ بالمعمكمات الكاردة في النص مف حيث تكٌقع ىذه , (ُُّ)"لتنظيـ العالـ
 كأٌكد دم بكجراند أٌف لمكفاءة اإلعالمية ثالث درجات: ,(ُُْ)المعمكمات أك عدـ تكٌقعيا

ىذا النكع يككف المحتكل المحتمؿ في ىيئة)صياغة( محتممة كيككف  أ ػػػ كفاءة إعالمية منخفضة: في
كمف أمثمة ىذا النمط مف الكفاءة اإلعالمية في  ,(ُُٓ)النص سيؿ الصياغة, كبالتالي يككف غير إعالمي

 قصيدة )أٌمتي( قكؿ الشاعر:
 اْسَمعي نوح الحزاني َواطربي     وانظري َدْمَع الَيتاَمى وابسمي

   كقكلو كذلؾ :
 ا َعَرْفَت الُبْخَل بالّروِح  ِإذا       َطَمبتيا غَصِص الَمْجِد الظميم

 بوِرَك  الجْرح  الذي   َتْحِمُمُو      َشَرفًا   َتْحَت   ِظالِل   الَعَمم
فيذه األبيات كالدالالت تحمؿ كفاءة إعالمية منخفضة لدل المتمقي؛ لسالسة األلفاظ, ككضكحيا,   

 .المتمقي كتكٌقع المعاني مف لدف
ب ػػػ كفاءة إعالمية متكسطة: يككف المحتكل غير متكٌقع في ىيئة متكٌقعة محتممة, أك يككف المحتكل 

, كمف أمثمة الكفاءة اإلعالمية المتكٌسطة في قصيدة )أٌمتي( قكلو في (ُُٔ)لممتكٌقع في ىيئة غير متكٌقعة
 كصؼ القادة: 

 َخسيِس المغنم َوَدعي القاَدَة في َأْىواِئيا     َتَتفانى في

ىذا الكصؼ, لكف بعد القكؿ الصريح فالييئة ىنا غير متكٌقعة أم: أٌف القادة لـ يتكٌقعكا مف الشاعر 
 لمشاعر أصبحت الييئة كاقعة.                                                                                   

غير المحتمؿ في ىيئة غير متكٌقعة, كيشمؿ ىذا النمط  ج ػػػ كفاءة إعالمية عالية: يقع المحتكل
كتنماز أبيات كثيرة في القصيدة بكفاءة إعالمية عالية  ,(ُُٕ)النصكص عكيصة الصياغة كالمثيرة لمجدؿ

 منيا قكلو:  
 أّمتي ِبَكْم َصَنٍم َمجدِتِو     َلْم َيُكْن َيْحِمل طْيَر الصَنم

لية؛ ألٌف )طير الصنـ( غير متكٌقع, ككذلؾ الييئة غير متكٌقعة, يحمؿ ىذا البيت كفاءة إعالمية عا     
فالمتمقي يستغرب مف استعمالو لتركيب )طير الصنـ(؛ ألٌف الصنـ يدٌؿ عمى دالالت سمبية كالنجاسة, 
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كالشرؾ, كالكثنية, إاٌل أٌف الشاعر اقترنو بصفة العٌفة كالطيارة, ككصمت الكفاءة اإلعالمية إلى ذركتيا 
 جرح أٌمتو مستفيمان:  حيف كصؼ

 فاَتُو اآلسي َفَمْم َيْمَتِئم     أّي جرٍح في ِإبائي راِعٌف  
تركيب كفاءة إعالمية عالية؛ ألٌف فجرح اإلباء الراعؼ بمعنى جرح اإلباء الذم ينزؼ دمان, يحمؿ ىذا ال  

 ـ.المتمقي ال يصؿ إلى المعنى إاٌل بفٌؾ الشفرات كالبحث عف مفاتيح تعينو عمى الفي
يمٌخص مف جٌؿ ما تقٌدـ: أٌف لمعيار الكفاءة اإلعالمية أثران كبيران في تحقيؽ الترابط بيف           

الكحدات النصية في قصيدة )أٌمتي( بدرجات متفاكتة, سكاء أكانت الكفاءات منخفضة, أـ متكسطة, أـ 
 عالية الدرجة.

 :في ترابط قصيدة أّمتي ( وأثرهContext of situationمعيار سياق الحال ) ثانيًا/
مقتضى تمٌقيو, كيسٌمى ىذا المعيار بػػػ)ىك المعيار الثاني مف المعايير المرتبطة بظركؼ إنتاج النص ك    

ىػػػ(: "المساقات تختمؼ باختالؼ َٕٗقاؿ الشاطبي )ت ,(ُُٖ)الحاؿ( عند البالغييف كعمماء العرب
الداعي إلى التكٌمـ عمى  ىػػػ( باألمر"ُُٖٓ)ت بعد  كعٌرفو التيانكم, (ُُٗ) األحكاؿ, كاألكقات, كالنكازؿ"

كجو مخصكص, أم الداعي إلى أٍف يعتبر مع الكالـ الذم يؤٌدل بو أصؿ المعنى, خصكصية ما ىي 
المسماة بمقتضى الحاؿ, مثالن ككف المخاطب منكران لمحكـ حاؿ يقتضي تأكيد الحكـ كالتأكيد 

لمتمقي, كالظركؼ, كالعالقات االجتماعية, كاألحداث الكاردة في كيضـٌ المقاـ المتكٌمـ, كا ,(َُِ)لمقتضاىا"
الماضي كالحاضر, فمقاـ الفخر غير مقاـ المدح, كىما يختمفاف عف مقاـ الدعاء, كاالستعطاؼ, 

تختمؼ في نظر  (Speech Eventكالتمني, كاليجاء, أم: أٌف لكؿ مقاـ مقاالن؛ ألٌف صكرة المقاؿ )
ؿ, كما إذا كاف يتطٌمب ىذا األسمكب أك ذاؾ مف أساليب الحقيقة, كاإلخبار, البالغييف بحسب سياؽ الحا

 .(ُُِ)كاالستفياـ
سياؽ الحاؿ عند مالينكفسكي جزءان ميمان مف العممية االجتماعية, إذ يمكف دراستو كتحميمو  كيشٌكؿ     

كز داٌلة عمييا, أٌما بعيدان عف البحث المغكم أك مستقاٌلن عنو, أك بكصفو سمسمة مف األحداث في شكؿ رم
أدكات الباحث المغكم, شأنيا في ذلؾ شأف األصناؼ  فيرث فقد نظر إلى سياؽ الحاؿ باعتباره إحدل

النحكية, أم: أٌف سياؽ الحاؿ يكشؼ حساب المعنى, كيعٌد كصؼ المعنى مف الطرؽ التي يسمكيا 
لنص ضمف سياؽ االٌتصاؿ بمعرفة كال تتأٌثر بنية ا, (ُِِ)الباحث المغكم عند تحميؿ المغة أك معالجتيا

الفرد أك المقاصد أك بكظائؼ النص في تأثيرىا في مكاقؼ أفراد آخريف كسمككيـ, بؿ تتكاصؿ جماعات 
كمؤٌسسات كطبقات تكاصالن جماعيان عبر أفرادىا مف خالؿ إنتاج النص, كيبرز بذلؾ أثر الفرد كمكانو 

لمغكم, كعميو, فإٌف سياؽ الحاؿ يمٌثؿ تسمية عاٌمة ككظيفتو في ىذه األبنية االجتماعية عبر سمككو ا
لمعكامؿ التي تقيـ الصمة بيف النص كالمكقؼ, سكاء أكاف مكقفان حاضران, أـ قابالن لالسترجاع, كنادران ما 
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تتحٌقؽ تأثيرات مقاـ سياقي معٌيف بدكف حدكث التكٌسط, أم مدل تغذية المرء بمعتقداتو كأىدافو الخاصة 
 .(ُِّ)يقيمو لممكقؼ االتصالي الحاليلألنمكذج الذم 

لقد انتقى الشاعر مفرداتو كتراكيبو بشكؿ تمٌكف تجسيد رؤيتو, فاالنتقاء يرتبط ارتباطان كثيقان         
بالمكقؼ, كىك مكقؼ شعكرم استدعى منو أف يجعؿ أسمكبو قادران عمى إيقاظ كعي المتمقي, كقصيدة 

يؿ المثاؿ يحيمنا إلى ما يعرؼ بالسياؽ الذم يذكرنا بالبنية )أٌمتي( قصيدة مترابطة, فالعنكاف عمى سب
ـٌ فييا ترابط المضمكف بالخطاب, فالعنكاف يكحي بأٌف الشاعر يخاطب أٌمتو التي ضاعت  الكبرل التي يت
حقيا, كتاىت في فكقعة الغرب, إذف فالعنكاف لو ترابط شديد بالسياؽ, كيمحظ بيف رصد المكقؼ نكع مف 

ٌف منتج النص يمحظ حادثان أك شيئان غير متكٌقع, كيجعؿ منو مكضكعان رئيسان لنصو, كما لـ القرابة, ذلؾ أ
ـ كما حدث بعدىا مف كقائع مؤلمة, كلمبنية الكبرل ُْٖٗيتكٌقع عمر أبك ريشة حدكث النكبة عاـ 

ي حكاية التي تتمٌخص ف, (ُِْ)أىميتيا الخاصة؛ ألٌف "البنية الصغرل تستمد كظيفتيا مف البنية الكبرل"
أٌمة مظمكمة, كىذا يدٌؿ عمى أٌف "لمسياؽ المغكم دكر حاسـ في اٌتساؽ النص المغكم كتماسكو تماسكان 
كميان, بحيث ترتبط مكٌكناتو في عالقة جدلية بعضيا مع بعض, مفردات داخؿ التركيب الكاحد, كالتركيب 

كالتماسؾ عمى أٌف النص كحدة  الكاحد في عالقاتو مع تراكيب النص األخرل, بحيث ينبئ ىذا االتساؽ
متكاممة ال يمكف لممتمقي مف االستجابة ليا كفٌؾ رمكزىا, كالكقكؼ عمى دالالتيا, كالتناغـ معيا إاٌل 
باستحضار مكٌكناتيا كبنياتيا السياقية جميعيا, سكاء أكانت ىذه البنيات )داخمية( شكمية.... أـ كانت 

س المتحٌدثيف كمشاربيـ الثقافية كاالجتماعية إلى ما ىنالؾ خارجية تتحٌدد بظركؼ الكالـ كمقامو, كجن
 .(ُِٓ)مف أحكاؿ السياؽ كمالبساتو"

كتجدر اإلشارة إلى أٌف قصيدة أٌمتي ليا أىميتيا الخاصة؛ ألٌنيا ترتبط بظركؼ أٌمتو, أم          
كبناء المستكطنات بأحداث النكبة كما بعدىا, كلعٌؿ ىذه األىمية تكمف في استمرارية األحداث المفجعة 

كفتؾ الدماء, كبكار المدف إلى يكمنا ىذا, تمؾ االستمرارية منحت القصيدة أٍف تككف ذات أثر بالغ بيف 
القصائد, كال بٌد أٍف يككف المتمقي عالمان بسياؽ الحاؿ, كيمتمؾ ثقافة لفٌؾ رمكز القصيدة, فمثالن لك لـ يكف 

 المنتصر لممظمكميف لما يتمٌكف فيـ قكلو: عارفان بالمعتصـ الذم ىك مثاؿ لمقائد الفذٌ 
)وا ُمْعَتَصماه( اْنَطَمَقتْ   الَبناِت    الُيتَّم     َأْفواهِ   ِمْلءَ         ُربَّ

 َلْم  ُتالِمس  نْخَوة    المْعَتِصم الَمست  َأْسماَعُيْم   لكنَّيا       
ؿ بتذليؿ أٌمتو, لكٌف الشاعر يندب كالمعتصـ ىك رمز صادؽ ألنمكذج القائد الشجاع الذم لـ يقب     

عمى قادة العرب الذيف لـ يتمثٌمكا بحماسة المعتصـ كمركءتو , كما سبؽ دليؿه عمى أٌف لمعيار سياؽ 
الحاؿ أىمية بالغة في ترابط قصيدة )أٌمتي( بالسياؽ الذم قاؿ فيو الشاعر قصيدتو أم: بالمحيط 

 الخارجي.
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 :وأثره في ترابط قصيدة )أّمتي( (Intertextualityمعيار التناص) ثالثًا/
عايير المرتبطة بعمميتي اإلنتاج كالتمقي في قصيدة )أٌمتي(, كتعٌرؼ جكليا كرستيفا ممعيار مف ال     

التناص بحكار النصكص أك امتصاصيا ليا عمى أساس مف انعكاس كاحد أك مجمكعة مف األصكؿ 
ر يشارؾ في اإلبداع كيمٌثؿ قٌكة المحظة الثقافية في مقتطعة مف نصكص أخرل, بمعنى أٌف العص

 .(ُِٔ)التاريخية التي تشترؾ مع قٌكة ذىف المبدع
كالبحث في اآلليات التي تتحٌكـ في عمميتي اإلنتاج كالتمقي جعؿ التناص محكران لدراسة العالقة بيف      

( Textureالنصكص لمحاكلة فيـ النص كتفسيره في ضكء اعتبار أٌف التناص سمة مف سمات النصية)
كشرط مف شركط تحقيؽ نصية النص كأٌنو إحدل الطرؽ التي يترابط بيا النص مع النصكص السابقة 
عميو, كىذا يعني أٌف التناص ظاىرة لغكية معٌقدة ترتبط بالخمفية المعرفية أك المعرفة المسبقة, 

 كاالفتراضات كالمخططات التي نستحضرىا في النص؛ الستنتاج المعاني.
اتٌفؽ النصيكف كتقاربت رؤاىـ في تعريؼ التناص, كأٌكدكا أنو إعادة صياغة لمجيكدات سبقتيا ك          

كتكممة ليا, كالمقصكد بذلؾ تداخؿ النصكص في أشكاليا كمضامينيا؛ ألٌف كٌؿ نص يكلد في مجتمع 
 مف النصكص مختمفة أجناسيا ذلؾ أٌف أٌم نص ىك قابؿ لمنقؿ إلى سياؽ آخر في زمف آخر, كلكف
يحمؿ معو تاريخ القديـ, كلذا فإٌف السياؽ دائـ التحٌرؾ مع حركة مكٌكناتو, كتتفاكت عالقة النصكص 
بعضيا ببعض, في الدرجة, كالنكع, كاالكتماؿ, فيناؾ نصكص تربط بينيا أكاصر كثيقة بحيث ال يمكف 

ما بينيا, كقد فيميا مف دكف الكشؼ عف العالقة, كىناؾ نصكص تتنافر فيصعب تبٌيف أٌية عالقة في
تككف العالقة رأسية في حالة النص المكلِّد كالنص المكلَّد الذم يصبح مكلِّدان, أك أفقية في حالة مجمكعة 

, كال يحدث التناص اعتباطان بؿ لو آليات كثيرة تخضع (ُِٕ)مف النصكص المكٌلدة مف نص كاحد
لؾ بطريقة كاعية أـ غير كاعية, الشتغاؿ الذاكرة كاسترجاع النصكص, كالجمؿ, كالصكر, سكاء أكاف ذ

الصاعدة مف عمؽ التاريخ أك القادمة مف الثقافة المحيطة, كبيذا فإٌف التناص يكٌحد كينٌظـ النصكص 
 .(ُِٖ)كيصيغيا في شكؿ تعالؽ داخؿ فضاء نصي جديد

بير كيتنٌكع التناص في قصيدة )أٌمتي( نظران لما تختزنو ذاكرة الشاعر مف مكركث ثقافي شعرم ك       
كمتنٌكع تمٌثؿ في درايتو باألشعار العربية الحماسية الكطنية التي كتبت في قضية األٌمة العربية, كىذا يدٌؿ 
عمى التكاصؿ اإليجابي لمشاعر عمر أبي ريشة مع المكركث الشعرم الذم ىٌيأ أرضية خصبة؛ ليقكؿ 

 ألشكاؿ:قصيدتو الرائعة, كتنٌكعت أشكاؿ التناص في القصيدة, فمف أبرز ىذه ا
ػػػػ تناص العنكاف: يتناٌص عنكاف قصيدة )أٌمتي( مع )قصيدة مصطفى قاسـ عٌباس بعنكاف صرخة في 

كيتحٌقؽ التناص في قصيدة )ٌأمتي( لعمر أبي ريشة مع نصكص سابقة كالحقة,  ,(ُِٗ)ضمير أٌمتي(
مى النقؿ المباشر, كاستطاع بذلؾ أٍف يرسـ خيكط نصو مرتكزان عمى التناص, لكٌنو ليس التناص القائـ ع

ٌنما ىك التناص القائـ عمى التفاعؿ كالتغيير, فمف النصكص السابقة التي كتبت عمى نكبة فمسطيف قبؿ  كا 
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ـ, بخمسة عشر عامان قبؿ النكبة, قصيدة لمشاعر المصرم أحمد محٌرـ بعنكاف ُّّٗحدكث النكبةعاـ 
ىذا المصطمح كىي تبكي كجع  نكبة فمسطيف, كتكاد تككف ىذه القصيدة ىي األكلى التي حممت
 :(َُّ)فمسطيف, كتستحٌث ىمـ العرب عمى نصرتيا, قاؿ في مطمع قصيدتو

 في ِحَمى الَحق  َوِمْن َحْوِل الَحَرم       أّمة تؤَذى َوَشْعٌب  يْيَتَضم
ْت   َمكَّة  َبَكْت َيْثِرب ِمْن  َفْرِط األَلم       ، َفَزَع  الُقدُس   َوَضجَّ

 ُم   َخمّيًا  ناِعمًا          َيْسَحب الَبْرَدْين ِمْن ناٍر َوَدمَوَمَضى  الظمْ 
 يتراءل المتأٌمؿ أٌف قكؿ الشاعر في قصيدة )أٌمتي(:     

 أِلْسرائيَل َتْعمو راية  في ِحَمى الَمْيِد َوِظل  الَحَرم
 :يتناص مع مطمع قصيدة الشاعر أحمد

 ة تؤَذى َوَشْعٌب  يْيَتَضممحّرم في ِحَمى الحّق وِظل  الَحَرم      أمّ 
يىكادي الدٍمعي يىٍيمي عاًبثان   ًببىقايا ًكٍبرياًء األلىـ                           كيتناص البيت الثالث مف قصيدة أٌمتي: كى

ٍت مىكَّة جَّ لىـ      بىكىٍت يىٍثًرب ًمٍف  فىٍرًط األ      مع البيت الثاني مف قصيدة نكبة فمسطيف: فىزىعى  القيدسي كىضى
 كتتناص عبارة مف ليب أك مف دـ في قصيدة أٌمتي قكلو: 

 موَجة ِمْن َلَيٍب َأْو َدم          أو ما ُكْنُت إذا الَبغُي اْعَتدى
 مع عبارة سحب البرديف مف نار كدـ في قصيدة نكبة فمسطيف:           

 ْن ناٍر َوَدمَيْسَحب الَبْرَدْين مِ     َوَمَضى  الظْمُم   َخمّيًا  ناِعمًا  
كبيذا أحسَّ الشاعر قبؿ حدكث النكبة "أٍف يضع القارئ في جٌك الحدث الجمؿ في فمسطيف, فكانت 
ذا استعرضنا عددان  مفرداتو في القصيدة تناسب الحاؿ التي يصفيا, كالمقاـ الذم جاءت القصيدة فيو, كا 

ية, تتمٌظى, الظمـ, عربدكا, مف المفردات في ىذه القصيدة سندرؾ ذلؾ دكف ريب, فمنيا )فزع, خش
لمبغي, العدكاف...( كعشرات المفردات كالمعاني األخرل التي جاءت في ىذه القصيدة, فحالنا اليـك 
أصبح متناسبان تمامان مع أٌكؿ قصيدة في الشعر العربي تحمؿ عنكاف)نكبة فمسطيف(, أك تتشرؼ المستقبؿ 

 .(ُُّ)المظمـ الذم يحيط باألٌمة"
لمتأٌمؿ أٌف الشاعر مٌطمعه عمى النصكص السابقة التي قيمت في قضية فمسطيف, كال كيمحظ ا        

سٌيما قصيدة الشاعر أحمد محٌرـ, إذ أفاد مف أفكاره كمضاميف شعره, كلعٌؿ التناص في الكممات 
, في حمى,  كالعبارات خير دليؿ عمى ذلؾ فالكممات اآلتية )الظمـ, الندـ, الذؿ, األلـ,  دـ, فـ, الحـر
البغي, العدكاف...( ككممات أخرل ترٌددت في كمتا القصيدتيف, كعميو فالتناص مع الشعر في قصيدة 
)أٌمتي( يحتٌؿ الفضاء األكسع مف أفضية القصائد األخرل, كىذا يدٌؿ عمى الحٌس الثقافي المرىؼ لدل 

الحديث بقصائد  عمر أبي ريشة, كما يشير إلى الحكار البٌناء مع اإلرث الشعرم الذم خٌمفو العصر
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متمٌكنة, فالتناص مع الشعر الحديث يحٌقؽ لمشاعر استمرارية الحاضر في المستقبؿ كىذا ما يكٌلد تجربة 
 شعرية رائعة.

كال تتناص قصيدة )أٌمتي( مع النصكص السابقة فحسب, بؿ تتناص مع مجمكعة مف النصكص      
لشعراء الفمسطينييف الذيف صٌكركا المأساة الالحقة التي كتبت بعد النكبة, إذ "ىنالؾ العديد مف ا

الفمسطينية, ككتبكا عف الالجئيف كحياتيـ القاسية في المخٌيمات, كعكسكا في أشعارىـ آالـ النكبة, 
كالتشٌرد, كالضياع, كالعذاب النفسي, كالشعكر بالغربة كاالغتراب منيـ جميؿ زقطاف, كىاركف ىاشـ 

فعقب االطالع عمى  ,(ُِّ)كمعيف بسيسك, كتكفيؽ الصايغ..."رشيد, كيكسؼ الخطيب, كحسف البحيرم, 
 معظـ تمؾ القصائد اٌتضح بأٌف مأساة الشاعر عمى ضعؼ أٌمتو في قصيدة )أٌمتي(:

 غباَر  التَُّيم ؟أَ تنفضي َعْنِك           َكْيَف َأْغَضْيِت َعَمى ُذلٍّ َوَلْم  
 ة  ِمْن  َلَيٍب  َأْو   َدم ؟َمْوجَ   َأَو ما ُكنت إذا الَبْغُي اْعَتَدى        

 الثّْأُر  َوَلْم  َتْنَتِقمي ؟  َيْشَتفِ     َوَلم        َوَأْحَجْمتِ   ؟ فيَم َأْقَدْمتِ 
 الَيتاَمى واْبسمي  واْنُظري َدْمعَ  اْسَمعي َنْوَح  الحزاني واطربي        

 المْغَنِم !  َتَتفاَنى  في  َخسيسِ  في   َأْىواِئيا            َوَدعي القاَدةَ 
               :(ُّّ)تتناص ىذه األبيات مع قصيدة صرخة في ضمير أٌمتي لمشاعر مصطفى قاسـ عباس

 َعِجْبُت َوُحقَّ لي َعَجبي      َوفي جّو في َلظى الَمَيبِ 
 َوَقْمبي  الَيْوَم  ُمْنَفِطٌر        َوَدْمعي  جدُّ  ُمْنَسِكب

 ِبال  ديٍن  َوال  َأَدِب؟! ِلماذا َبْعُض   أّمِتنا         
 َوَغاصوا في ِبحاِر الَجـ       ْىِل والَفْوضى إلى الرّكبِ 

 َأَرى في أّمتي  َشَططًا      َتخوُض ِبَبْحرِِه الَمَجبِ 
 َلَقْد ُكنَّا ُنحاكي  النْجـ       َم َبْل َنْعموُه في  الرَتبِ 

 لَعَربِ َوُكّل األْرِض َقْد َشيَدْت     بشّدِة  قوَّة    ا
 ِلماذا  الَيْوَم  في  ُذلٍّ        نَقب َل  َأْسَفَل   الّذَنب

يمحظ أٌف عمر أبا ريشة أكثر جرأة كشجاعة مف الشاعر مصطفى قاسـ عٌباس؛ ألٌنو صٌرح بألفاظو      
 مباشرة في قصيدتو حيف قاؿ: 
 المْغَنِم !َتَتفاَنى  في  َخسيِس   في   َأْىواِئيا            َوَدعي القاَدةَ 

أٌما مصطفى قاسـ فمـ يصٌرح بذكر القادة مباشرة بؿ أشار إلييـ ببعض أٌمتنا في قكلو:                           
 ِلماذا َبْعُض   أّمِتنا          ِبال  ديٍن َوال  َأَدِب؟!

لمكتكبة سبؽ دليؿ عمى أٌف التناص متحٌقؽ في قصيدة )أٌمتي( سكاء أكانت بالنصكص ا كٌؿ ما    
السابقة أـ بالنصكص المكتكبة الالحقة, مٌما يؤٌدم إلى خمؽ الترابط بيف القصيدة كظركؼ إنتاج النص 
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كتمٌقيو, كليذا قيؿ: إٌف التناص عنصره ميـه "مف عناصر النص حيث يؤٌدم دكران أساسيان في الربط بيف 
ـٌ يذكر... ما  يعٌيف أحد ىذه االحتماالت, أك أجزائو, فحينما يتضٌمف النص الكاحد عبارة غامضة ث
كال يتحٌقؽ ذلؾ إاٌل بالركابط , (ُّْ)يتضٌمف سؤاالن, ثـ يذكر جكابو, فإٌف ذلؾ كٌمو يحٌدد المعنى كيؤٌكده"

التي كظيفتيا الكصؿ بيف األفضية, كتتجٌمى دينامية بناء الفضاء الذىني كدينامية الربط بيف األفضية في 
يتكٌمـ كيفٌكر في آفو كاحد باسترسالو في الخطاب؛ النبناء األفضية الذىنية, درج الكالـ, أم: أٌف أحدان مٌنا 

ـٌ تنشأ شبكة مف األفضية؛ إلنشاء  فتنتظـ كتترابط في ضكء القيكد النحكية, كالسياقية, كالثقافية, كمف ث
 .(ُّٓ)خطاب مترابط

حقيؽ نصية النص في يتراءل مف جٌؿ ما سمؼ: أٌف المعايير النصية المتنٌكعة أسيمت في ت         
قصيدة )أٌمتي(, كتعاضدت المعايير النصية بعضيا مع بعض, سكاء أكانت المعايير مرتبطة بالنص 
نحك معيار الترابط بصنفيو النحكم المتحٌقؽ عبر مجمكعة مف الكسائؿ كاإلحالة بألكانيا الضميرية, 

صنؼ الترابط المعجمي المتحٌقؽ كالمكصكلية, كالمقارنة, ككسيمة االستبداؿ, كالحذؼ, كالعطؼ, أك ب
عبر كسيمتي التكرار كالتضاـ, كمعيار االنسجاـ المتحٌقؽ بكساطة عالقات اإلجماؿ كالتفصيؿ, كعالقة 
التضاد, كعالقة السبب كالنتيجة, ككسيمة مكضكع الخطاب, كالتغريض, كالزمف, كيخدـ معيارا الترابط 

في القصيدة, كىما معيار المقصدية كالمقبكلية, ككٌؿ  كاالنسجاـ معياريف مترابطيف بمنتج النص كتمقيو
ىذه المعايير تعمؿ معان؛ لتحقيؽ المعايير المرتبطة بظركؼ إنتاج النص كىي تشمؿ معايير اإلعالمية, 
كسياؽ الحاؿ, كالتناصية, كتؤٌكد ىذه الحقيقة المغكية أٌف قصيدة )أٌمتي( تتحٌقؽ فييا جميع المعايير 

 ر كبير في الترابط بيف الكحدات النصية. النصية التي ليا أث
 ئج:النتا

 لقد تكٌصؿ البحث في نياية رحمتيا إلى نتائج كثيرة, يمكف إيجاز أبرزىا فيما يأتي:      
يخضع لمعايير نصية متعٌددة, منيا ما يٌتصؿ بالنص  تنماز قصيدة )أٌمتي( ببناء لغكم محكـ مترابطػػػ   

كمتمقيو, أك بمقامو, كسياقو, كمنيا ما يٌتصؿ بظركؼ إنتاج النص نفسو, كمنيا ما يٌتصؿ بمنتجو 
كتمقيو, كتتعاكر ىذه المعايير في تحقيؽ الترابط بيف أجزاء القصيدة, لمنحيا كفاءة عالية؛ ألٌف اإلخالؿ 

 بأحد ىذه المعايير يؤكؿ إلى فقداف الترابط بيف أجزاء النص كانسجامو.
عمى اإلحالة الضميرية في تحقيؽ الترابط بيف الكحدات النصية المكٌكنة لمنص اٌتكأ الشاعر اٌتكاءن كبيران  ػػػ

في خمؽ نسيج ترابطي  ,سكاء أكانت قبمية أـ بعدية ,الضمائر اإلحالية أسيمتالكمي, كبعبارة أخرل: 
 اإلحالية الضميرية, كالمكصكلية, كالمقارنة, أٌما اإلحالة نصي عاؿو في قصيدة )أٌمتي( عبر مرجعٌيتيا

                                                                                                  اإلشارية فمـ ترد في القصيدة.

يشتمؿ عمى اإلجراءات الترابط معيار نحكم سياقي يربط بيف طرفيف, ك  تكٌصؿ البحث إلى أفٌ  ػػػػ
النص, كبناء العبارات, كالجمؿ, كاستعماؿ الضمائر المستعممة في تكفير التماسؾ بيف عناصر ظاىر 
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بكساطة مجمكعة مف الكسائؿ النحكية, كاإلحالة, كاالستبداؿ, كالحذؼ, كالعطؼ, أك بالكسائؿ المعجمية 
 نحك التكرار كالتضاـ, كقد تتحٌقؽ جكدة االتصاؿ بتعاكر الترابط كالمعايير النصية األخرل.

عادة اإلنتاج, ففي كؿ تمفصؿ في ػػػ إٌف ضبط االنسجاـ عند عمر أب ي ريشة ينجك بو إلى عممية التكالد كا 
النص تتآزر العالقات, كمكضكع الخطاب, كالتغريض, كالزمف؛ لتنسجـ مقاطع القصيدة جميعيا, كأٌف 
العالقات ليا حضكر كبير, كتتآزر في ربط أجزاء النص بعضيا ببعض في قصيدة )أٌمتي(, كتمٌكنت 

بكسائؿ شكمية متعٌددة, نحك اإلجماؿ كالتفصيؿ,  ةكليد االنسجاـ بيف مقاطع القصيدىذه العالقات مف ت
كالتضاد, كالعمكـ كالخصكص, كالسبب كالنتيجة, مٌما زادت مف االلتحاـ بيف عناصر القصيدة مف 

 االستيالؿ إلى االختتاـ.

: قصد فيو الشاعر أٍف يبمغ ػػػ تكمف المقصدية في قصيدة )أٌمتي( في ثالثة محاكر رئيسة: المحكر األٌكؿ
أٌما المحكر الثاني, فقد قصد فيو  العالـ مأساة أٌمتو, تمؾ األٌمة التي أصبح الدمع, كالشجف, كاأللـ ديدنيا

الشاعر أٍف يحمؿ ضياع فمسطيف كبكار أٌمتو, كمسؤكلية النكبة عمى عاتؽ حٌكاـ العرب الذيف ضاعكا 
لشاعر ىك استرجاع األمؿ كعدـ اليأس بعد تأكيده عمى الكاقع كالمحكر الثالث الذم قصده ا ,حٌؽ األٌمة

                                                                                                      المؤلـ ألٌمتو عبر تشييده بما يفعمو الجندم نحك الجياد كالتضحية بركحو؛ دفاعان عف عممو ككطنو.
عيار المقبكلية أثر كبير في ترابط أجزاء قصيدة )أٌمتي( فالقصيدة تتناكؿ قضية أٌمة بأسرىا؛ لذلؾ كلم ػػػػ

تككف مقبكلة في الكسط العاـ كنالت إعجاب الكثيريف, ككجكد الصراعات المستمرة, كالظمـ, كاالضطياد, 
إلى ذلؾ, كأٌف النص ال كاالستيطاف الييكدم, كالسجف, كاالعتقاؿ, كقتؿ الفمسطينييف األبرياء... آؿ 

يسٌجؿ درجة قبكؿ عاؿو عند الجميع, ميما كاف النص محكمان مترابطان, بؿ تتفاكت درجة القبكؿ بحسب 
المتمقي كرؤاه, فقد يككف النص محٌؿ إعجاب الكثيريف, كيككف النص نفسو مكضع رفض اآلخريف, ألٌف 

معيار المقبكلية في قصيدة )أٌمتي( لعمر أبي  لمثقافة, كالمحيط, كالديف, كالمذىب, ... أثران كبيران في
 ريشة.

إٌف لمعيار الكفاءة اإلعالمية أثران كبيران في تحقيؽ الترابط بيف الكحدات النصية في قصيدة )أٌمتي( ػػػػ 
كما أٌف لمعيار سياؽ  بدرجات متفاكتة, سكاء أكانت الكفاءات منخفضة, أـ متكسطة, أـ عالية الدرجة,

غة في ترابط قصيدة )أٌمتي( بالسياؽ الذم قاؿ فيو الشاعر قصيدتو أم: بالمحيط الحاؿ أىمية بال
                                                 الخارجي.

سكاء أكانت بالنصكص المكتكبة السابقة أـ بالنصكص المكتكبة  ٌف التناص متحٌقؽ في قصيدة )أٌمتي(إػػػ 
كاستطاع الشاعر بذلؾ , رابط بيف القصيدة كظركؼ إنتاج النص كتمٌقيوالالحقة, مٌما يؤٌدم إلى خمؽ الت

ٌنما ىك  أٍف يرسـ خيكط نصو مرتكزان عمى التناص, لكٌنو ليس التناص القائـ عمى النقؿ المباشر, كا 
التناص القائـ عمى التفاعؿ كالتغيير, فمف النصكص السابقة قصيدة نكبة فمسطيف قبؿ حدكث النكبة 
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كتتناص مع مجمكعة مف النصكص الالحقة التي ان لمشاعر المصرم أحمد محٌرـ, بخمسة عشر عام
 كتبت بعد النكبة, كتناص العنكاف مع قصيدة )صرخة في ضمير أٌمتي( لمشاعر مصطفى قاسـ عٌباس.

 
 اليوامش:

                                                 
 ـ(.ُٗٗٗ, شركة النشر كالتكزيع, الدار البيضاء ػػػ المغرب) ُد. محمد مفتاح, ط, ّالنص مف القراءة إلى التنظير/( (ُ
, دار نيبكر لمطباعة ُاردم, ترجمة: نكاؿ بكطيب, طركبرت الفكف, فرانسكا ج, َِمدخؿ إلى التحميؿ النصي/( (ِ

 ـ(.َُِْكالنشر كالتكزيع, ديكانية ػػػػ العراؽ )
, ْىػػ(, طُُٕأبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر )ت , ُِٕ/ُْلساف العرب )مادة ف.ص.ص(: ( (ّ

 ـ(.ََِٓلبناف ) -دار صادر لمطباعة كالنشر, بيركت 
, مركز النشر الجامعي, تكنس ُد. األزىر الزناد, ط, ْْ, ك ٕٓػػ مباحث لسانية عرفنٌية/ النص كالخطاب ػ (( ْ
 ـ(.َُُِ)
 .ْْالمصدر نفسو/ ((ٓ
 ـ(.ََُِىػػػ = ُُِْ, المؤسسة العربية لمتكزيع, تكنس )ُمحمد الشاكش, ط, ّٓ/ُأصكؿ تحميؿ الخطاب:  ((ٔ

, منشكرات االختالؼ, مطابع الدار ُخضر الصبيحي, طمحمد األ, َٖمدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو/ (ٕ)
, بيركت ػػػ لبناف )  ـ(.ََِٖىػػ = ُِْٗالعربية لمعمـك

 ـ(.ُّٗٗ, عالـ الكتب, بيركت ػػػ لبناف )ُاألزىر الزناد, ط, ُِنسيج النص/  (ٖ)
طباعة كالنشر كالتكزيع , دار معد لمُمجمكعة مف الكٌتاب, ترجمة: كائؿ بركات, ط, َُٓمفيكمات في بنية النص/ (ٗ) 
  ـ(. ُٔٗٗ)

 ـ(.َُِِاألردف ) -, عالـ الكتب الحديث إربدُد. نعماف بكقرة, ط,  ّٓالخطاب األدبي كرىانات التأكيؿ/ ( (َُ
ىػػػ =   ُُّْد. صالح فضؿ, مطابع السياسة, عالـ المعرفة, الككيت )  ,ِِٗبالغة الخطاب كعمـ النص/ ( (ُُ

سيامات لغكي ـ(, د.ط,ُِٗٗ , مؤسسة ِد. سعيد حسف بحيرم, ط , َِٓة في العالقة بيف النص كالنحك كالداللة/ كا 
 ـ(.   ََُِىػػ =  ُُّْالمختار لمنشر كالتكزيع, القاىرة ) 

, مركز اإلنماء الحضارم, حمب ػػػ ُركالف بارت, ترجمة: د. منذر عٌياشي, ط كما بعدىا, َٔينظر: لٌذة النص/  ( (ُِ
, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة, ُد. إبراىيـ خميؿ, ط, ُِٕمسانيات كنحك النص/ كفي الـ(, ُِٗٗسكريا )

 ـ(.ََِٕىػػػ =  ُِْٕعٌماف ػػػ األردف )
 ـ(.ََِٗىػػ = َُّْ, مكتبة اآلداب, القاىرة )ُ, ليندة قٌياس, طُٗلسانيات النص ػػػ النظرية كالتطبيؽ/  ( (ُّ
, مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع, ُد. سعيد حسف بحيرم, ط, ٓٓ, ٌْٓتجاىات/ عمـ لغة النص ػػػ المفاىيـ كاال ((ُْ

   ـ(.ََِْق= ُِْْالقاىرة )
, مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع, ِ, كالكس برينكر, ترجمة: د. سعيد حسف بحيرم, طّٗالتحميؿ المغكم لمنص/ (ُٓ) 

 ـ(. ََُِىػػػ= ُُّْالقاىرة ) 
, عالـ الكتب الحديث, إربد ػػػ األردف ُد. عثماف محمد أحمد, ط, ُّية عمى سكرة النكر/ نحك النص ػػػ دراسة تطبيق (ُٔ)
 ـ(.َُِْ)

 . ُْٗإسيامات لغكية في العالقة بيف النص كالنحك كالداللة/ (     (ُٕ
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 المصدر نفسو كالصفحة نفسيا.     (ُٖ)
 .ُْٓ/ ُ( أصكؿ تحميؿ الخطاب:     (ُٗ
, عالـ الكتب ِكما بعدىا, ركبرت دم بكجراند, ترجمة: د. تٌماـ حٌساف, ط َُّ/ ( النص كالخطاب كاإلجراء     (َِ

 ـ(. ََِٕىػػػ = ُِْٖلمطباعة, القاىرة)
 .ُٕنحك النص ػػػ دراسة تطبيقية عمى سكرة النكر/     (ُِ) 
 .َُٔ( النص كالخطاب كاإلجراء /     (ِِ

, لجنة ُ, د. سعد مصمكح, طِِٔاألسمكبيات المسانية/ , كفي البالغة العربية ك َُٔ( النص كالخطاب كاإلجراء / (ِّ
, د. أحمد عفيفي, ٕٔـ(, كنحك النص ػػػػ اٌتجاه جديد في الدرس النحكم/ ََِّالتأليؼ كالترجمة كالنشر, جامعة الككيت) 

 , مكتبة زىراء الشرؽ, القاىرة, د.ط. ُط
استو األكلى فييا, ثـ تابع دراستو في حمب, كبدأ ـ, تمٌقى در َُُٗكلد الشاعر في مدينة )عكا( في فمسطيف عاـ ( (ِْ

بنظـ الشعر في الثامنة عشرة مف عمره, ككاف دبمكماسيان عريقان شغؿ مناصب ميمة في حياتو, منيا: تكٌلي منصب الكزير 
 ـ.َُٗٗكالسفير, كلو ديكاف مطبكع كقصائد كثيرة في مختمؼ األغراض نحك المديح, كالغزؿ, كحب الكطف, كتكفي عاـ 

, دار المناىؿ لمطباعة كالنشر ُنجيب البعيني, ط كما بعدىا,  ِِٓ/ ِينظر: مكسكعة الشعراء العرب المعاصريف: 
 ـ(.ََِٗىػ =ُِْٗكالتكزيع, بيركت ػػػ لبناف ) 

 ـ(, د.ط.ُٖٗٗ, ديكاف عمر أبك ريشة, دار العكدة, بيركت )ُُػػػػ ٕ( ديكانو/ ( ِٓ
,  دار جرير لمنشر ُ, د. خميؿ بف ياسر البطاشي, طْٔالمساني لمخطاب/ ( الترابط النصي في ضكء التحميؿ ( ِٔ

 ـ(.ََِٗىػػ = َُّْاألردف ) -كالتكزيع عٌماف
 .َُّالنص كالخطاب كاإلجراء /       ( ِٕ)

, فاف ّٗ, كالنص كالسياؽ ػػػ استقصاء البحث في الخطاب الداللي كالتداكلي/ َُّالنص كالخطاب كاإلجراء /  (ِٖ )
 ـ(, د.ط.َُِّرجمة: عبد القادر قنيني, مطابع أفريقيا الشرؽ, المغرب ) دايؾ, ت

 ـ(,ََِٕىػػػ= ُِْٖ, مكتبة اآلداب, القاىرة )ُد. عٌزة شبؿ محمد, ط ,ٗٗعمـ لغة النص ػػ النظرية كالتطبيؽ/ ( (ِٗ
العممية, بيركت ػػػ  , دار الكتبُد. ىناء محمكد إسماعيؿ, ط, ُُٖكينظر: النحك القرآني في ضكء لسانيات النص/  

 ـ(.َُِِلبناف )
ىػػ(, تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف, دار  ِٓٓأبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ )ت , ٕٔ/ُالبياف كالتبييف: ( (َّ

 .سكرية, د.ط, د.ت -الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, دمشؽ
, تحقيؽ: د. طو الحاجرم, د. محمد زغمكؿ ىػػػ(ِِّمحمد بف أحمد طباطبا العمكم )ت, ُِٕ, ُِٔعيار الشعر/  ( ُّ)

 ـ(, د.ط.ُٔٓٗسالـ, عالـ الكتب, القاىرة )
ىػػػ(, تحقيؽ: محمد خمؼ اهلل ّٖٖأبك سميماف بف محمد بف إبراىيـ الخطابي )ت , ّٔ, ِٕبياف إعجاز القرآف / ( (ِّ

 ـ(.ََِٖ, دار المعارؼ, القاىرة ) ٓأحمد, د. محمد زغمكؿ سالـ, ط
ىػػػ(, تحقيؽ: محمكد محمد شاكر,  ُْٕأبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني ) ت , ٖٖعجاز/ دالئؿ اإل( (ّّ
 ـ(.ََِْىػػػ =ُِْْ, مكتبة الخانجي, القاىرة ) ٓط

 .ْالمصدر نفسو/ (     (ّْ
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بف الخكجة  ىػػػ(, تحقيؽ: محمد الحبيبْٖٔأبك الحسف حاـز القرطاجٌني )ت ,َِٗمنياج البمغاء كسراج األدباء/ ( (ّٓ
ىػػػ(, تحقيؽ: ْٕٗبدر الديف محمد بف عبداهلل الزركشي )ت  ,ْْ/ُكينظر: البرىاف في عمـك القرآف: ـ(, د.ط, ُْٔٗ)

  ـ(, د.ط.ََِٔىػػػ = ُِْٕمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ, المكتبة العصرية, بيركت ػػػ لبناف) 
ىػػػ(, تحقيؽ: أحمد شمس الديف, ُُٗالسيكطي )ت جالؿ الديف عبد الرحمفكما بعدىا,  ّْ/ُمعترؾ األقراف : ( (ّٔ
جالؿ الديف السيكطي )ت , َِٓ/ِكاإلتقاف: ـ(, ُٖٖٗىػػػ = َُْٖ, دار الكتب العممية, بيركت ػػػ لبناف ) ُط

 ـ(.ََُِق= ُُِْ, دار الكتاب العربي, بيركت )ُىػػػ(, تحقيؽ: فٌكاز أحمد زمرلي, طُُٗ
كينظر: نظاـ االرتباط كالربط في ـ(, ََِٕحمد فرج, مكتبة اآلداب, القاىرة ) د. حساـ أ, ٖٕنظرية عمـ النص/  ((ّٕ

كالخطاب المساني العربي ـ(, ُٕٗٗ, دار نكبار لمطباعة, القاىرة )ُد. مصطفى حميدة, ط, ُّْتركيب الجممة العربية/ 
 -, عالـ الكتب الحديث إربدُط, د. بنعيسى عسى أزاييط, ُْ/ّػػ ىندسة التكاصؿ اإلضمارم مف التجريد إلى التكليد: 

 .ِْـ(, كنحك النص ػػػ دراسات تطبيقية عمى سكرة النكر/ َُِِاألردف )
, مركز ُد. منذر عياشي, ط, ُِّ, كينظر: العالماتية كعمـ النص/ ُْٖعمـ لغة النص ػػ النظرية كالتطبيؽ/  ((ّٖ

 ـ(.ََِٗىػػ =  ُِْٗاإلنماء الحضارم, دار المحبة, دمشؽ) 
محمد خطابي, المركز الثقافي العربي,  ,ُٕ, كلسانيات النص ػػػ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب/ ُُٖالنص /  نسيج(ّٗ) 

 .ِِٕكفي المسانيات كنحك النص/  القاىرة, د.ط, د.ت,
 .ٖٗ, ٖٖمدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو/ (    (َْ
, كالمعايير النصية في ُُِ, ُُٕلنحكم/ , كنحك النص ػػػ اٌتجاه جديد في الدرس اُُٗ, ُُٖ( نسيج النص/    (ُْ

 ـ(.َُُِىػػ= ُِّْ, مكتبة الثقافة الدينية, القاىرة ) ُ, د. أحمد محمد عبد الراضي, طَُّالقرآف الكريـ/
 ـ(,َُِِ, عالـ الكتب الحديث, إربد ػػػ األردف) ُد. خميفة الميساكم, ط ,َُٕالكصائؿ في تحميؿ المحادثة /( (ِْ

, مكتبة الحضارات, بيركت ػػػػ ُد. مؤيد آؿ صكينت, ط, ّٕآني ػػػػ دراسة في البعد التداكلي/ كينظر: الخطاب القر 
 ـ(.ََُِىػػ= ُُّْبيركت) 

, دار الكتاب الجديد المتحدة, ُد. محمد محمد يكنس عمي, ط ,ِٔقضايا في المغة كالمسانيات كتحميؿ الخطاب/ ( (ّْ
  (.َُِّطرابمس ػػػػ ليبيا) 

 ُِْٓ, عالـ الكتب الحديث, إربد ػػػ األردف)ُد. عمر أبك خرمة, ط, ُْٕػ نقد النظرية كبناء أخرل/ نحك النص ػػ ((ْْ
 ـ(. ََِْىػػ = 

, دار قباء لمنشر كالتكزيع, ُد. صبحي إبراىيـ الفقي, ط, ُّٔ/ ُعمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ: ((ْٓ
 ـ(.َََِىػػ= ُُّْالقاىرة)

د. زاىر بف , ْٕ, كالترابط النصي بيف الشعر كالنثر/ُٗػػػ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب/ ينظر: لسانيات النص ( (ْٔ
 ـ(.ََُِىػػ = ُُّْاألردف ) -, دار جرير لمنشر كالتكزيع عٌمافُمرىكف الداككدم , ط

 .ِٖقضايا في المغة كالمسانيات كتحميؿ الخطاب/  (    (ْٕ
, دار الكتاب الجديد ُد. أحمد المتككؿ, ط, ُٗػػػ مدخؿ نظرم/ , كينظر: المسانيات الكظيفية ُِْنسيج النص/ ( (ْٖ

 ـ(.ُٕٖٗالمتحدة, طرابمس ػػػ ليبيا)
 . ُِْ, ُِّالنص ػػػ اٌتجاه جديد في الدرس النحكم/  , كنحكُٗلسانيات النص ػػػ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب/ (    (ْٗ
 .ِٗنص ػػػ النظرية كالتطبيؽ/ , كينظر: لسانيات الُُِالترابط النصي بيف الشعر كالنثر/ ( (َٓ
 كما بعدىا. َّْ( النص كالخطاب كاإلجراء / (ُٓ
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 .ُْٔدالئؿ اإلعجاز/ ( (ِٓ
, دار الكتاب ّق(, تحقيؽ: محمد عمي النٌجار, طِّٗأبك الفتح عثماف بف جٌني )ت , َّٔ/ِالخصائص: ( (ّٓ

 العربي, بيركت, لبناف د.ط, د.ت.
 .  awfaz.com عمى شبكة اإلنترنيت في منتديات األدب األصيؿ, منشكر ٓتحميؿ النصكص األدبية/ ( (ْٓ
ىػػ(, تحقيؽ: عبد السالـ محمد  َُٖ, أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو )ت ُٕٖ/ّ( ينظر: الكتاب: (ٓٓ

 .ِْٔ/ ِـ(, د.ط, كالخصائص: ُٕٓٗىاركف, عالـ الكتب لمطباعة كالنشر, مطابع األميرية العامة لمكتاب, بيركت ) 
 .  ُٕٗ, كفي المسانيات كنحك النص/ َُْ( ينظر: النص كالسياؽ ػػػ استقصاء البحث في الخطاب الداللي كالتداكلي/ (ٔٓ
 .ُّٕ, ُّٔ/ ُ( أصكؿ تحميؿ الخطاب:(ٕٓ
ٖٓ) / , دار ُىػػػ(, تحقيؽ: عبدالحميد ىنداكم, طِٔٔ, أبك يعقكب يكسؼ بف محمد السكاكي )ت ّٕٓ( مفتاح العمـك

, جالؿ الديف بف عمر ُْٓ/ُـ(, كاإليضاح في عمـك البالغة: َََِىػػػ=  َُِْ, بيركت ػػػ لبناف )الكتب العممية
, بيركت) ْىػػ(, ط ّٕٗالقزكيني )ت  كما بعدىا,  ّْٔـ(, كالنص كالخطاب كاإلجراء/  ُٖٗٗ, دار إحياء العمـك

 .َّكلسانيات النص ػػػ النظرية كالتطبيؽ/ 
 .ُّٕ/ ُ( أصكؿ تحميؿ الخطاب:(ٗٓ
, عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع, ُ,  د. عثماف أبك زنيد, طُِّ( نحك النص ػػػ إطار نظرم كدراسات تطبيقية/ (َٔ
 ـ(.ََُِىػػػ = ُُّْاألردف ) -إربد 
 .ٖٔ, كالترابط النصي بيف الشعر كالنثر/ ّٗ( النص كالسياؽ ػػػ استقصاء البحث في الخطاب الداللي كالتداكلي/ (ُٔ
 .ِِٕؿ اإلعجاز/ دالئ( (ِٔ
, د. عادؿ نذير  ِّٓ, كينظر: األسمكبية الصكتية في شعر أدكنيس/ ّٔ( الخطاب األدبي كرىانات التأكيؿ/ (ّٔ

 ـ(.     َُِِىػػػ = ُّّْ, دار الرضكاف لمنشر كالتكزيع, عٌماف ػػػ األردف ) ُالحساني, ط
 -, عالـ الكتب الحديث إربدُالعزيز جاب اهلل, ط د. أسامة عبد, ْٖالجني الداني مف جماليات النص القرآني/ ( (ْٔ

  ـ(.َُِّاألردف )
يكرم لكتماف, ترجمة: د. محمد فتكح أحمد, دار المعارؼ, القاىرة    , ٖٗتحميؿ النص الشعرم ػػػ بنية القصيدة/ ( (ٓٔ
 ـ (, د.ط.ُٓٗٗ)

, مكتبة المتنبي, ِحمد جٌدكع, ط, د. عٌزة مَُٗ( المستكل الصكتي ػػػ مدخؿ لدراسة جماليات النص الشعرم / (ٔٔ
 ـ(.َُُِالمممكة العربية السعكدية )

ىػػ = ُُّْ, عالـ الكتب الحديث, إربد ػػػ األردف ) ُ, د. سمير سحيى, طُّٕ( اإليقاع في شعر نزار قٌباني / (ٕٔ
 ـ(.ََُِ
 .ُُْ( الترابط النصي بيف الشعر كالنثر/     (ٖٔ
 .كما بعدىا ِْٔ, كينظر: األسمكبية الصكتية في شعر أدكنيس/ ُٓٓ ( اإليقاع في شعر نزار قٌباني /    (ٗٔ
 .ُّلسانيات النص ػػػ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب / (    (َٕ

د. نادية رمضاف , ُٔ, كينظر: عمـ لغة النص كاألسمكب/ ُّْنظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية / ( (ُٕ
 ـ(, د.ط.َُِّكزيع, اإلسكندرية)النجار, مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر كالت

 .ِٖٖمنياج البمغاء كسراج األدباء/ (   (ِٕ
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, د. أحمد محمد عبد َُٗ, كنحك النص بيف األصالة كالحداثة/ ِِٖ( في البالغة العربية كاألسمكبيات المسانية/ّٕ)
 .ُْٗـ(, كنظرية عمـ النص/ ََِٖىػػػ= ُِْٗ, مكتبة الثقافة الدينية, القاىرة )ُالراضي, ط

 آثر البحث استعماؿ مصطمح االنسجاـ؛ لكظيفيتو كداللتو المباشرة عمى الدراسات النصية المغكية.(     (ْٕ
, كعمـ لغة النص ػػػ المفاىيـ ٕٓينظر عمى الترتيب: الترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب/( (ٕٓ

, الييئة المصرية العامة ِ, طُُة النص/ , كمدخؿ إلى عمـ لغَُّ, كالنص كالخطاب كاإلجراء/ ُِٓكاالتجاىات/
  ـ(.ُٗٗٗلمكتاب, القاىرة )

, المركز الثقافي العربي, بيركت ِد. محمد مفتاح, ط, ََُ,  ٗٗ, كدينامية النص/ ُّّالعالماتية كعمـ النص/ ( ( ٕٔ
  ـ(.َُٗٗ)

 .ْٗالنص كالخطاب ػػػ مباحث لسانية عرفنية/  (    (ٕٕ
 .َُّء/ النص كالخطاب كاإلجرا (   (ٖٕ
سكرية  -, دار المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع, دمشؽّ, د. أحمد ياسكؼ, طُٗٔجماليات المفردة القرآنية/ (    (ٕٗ

 .ِٔـ(. كلسانيات النص ػػػ النظرية كالتطبيؽ/ ََِٗىػػ = َُّْ)
 .ّْ, ِّ/ُ, كمعترؾ األقراف: ُِٖ/ ِاإلتقاف في عمـك القرآف: (   (َٖ
 .َُٖي بيف الشعر كالنثر/ الترابط النص(  ُٖ)  

 .ُُْ/ ُينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف:  (  (ِٖ
 .ُُْ/ِ, كينظر: البرىاف في عمـك القرآف: ِِٕلسانيات النص ػػػ مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب/ (   (ّٖ
 ( المصدر نفسو. (ْٖ
 .ُِٓلسانيات النص ػػػ النظرية كالتطبيؽ/  ( (ٖٓ
 .ُٖٓر/ الترابط النصي بيف الشعر كالنث ( (ٖٔ
 .ُٖٓ, ُْٖالنص كالسياؽ/ (  (ٕٖ
محمد فكرم الجزار, مركز اإلنماء الحضارم, دار المحبة, دمشؽ) , ُِالعنكاف كسيميكطيقيا النص األدبي/  ((ٖٖ

 ـ(.ََِٗىػػ= ُِْٗ
 , دار القاىرة ػػػِتكف فاف دايؾ, ترجمة: د. سعيد حسف بحيرم, ط ,ٖٖعمـ النص ػػػ مدخؿ متداخؿ االختصاصات/( (ٖٗ

 ـ(,َُِْاألردف ) -, عالـ الكتب الحديث إربدُد. ىادية السالمي, ط ,ُٖٓكالتناص في القرآف/  ـ(,ََِٓمصر )
 .ٕٗٔ/ِ, كأصكؿ تحميؿ الخطاب: َُٔ, َُٓ/ ِكعمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ: 

 .ُٕٖالترابط النصي بيف الشعر كالنثر/ ( (َٗ
 ِِّضكء التحميؿ المساني لمخطاب/ , كالترابط النصي في ْٕنسيج النص/( (ُٗ
 .  www.alarab.com, مقاؿ منشكر في شبكة اإلنترنيت:ُأثر النكبة في الشعر الفمسطيني/( (ِٗ
 .  ُِٓ/ِمكسكعة الشعراء العرب المعاصريف: ( (ّٗ
 .  awfaz.com , منشكر عمى شبكة اإلنترنيت في منتديات األدب األصيؿٔ, ٓتحميؿ النصكص األدبية/ ( (ْٗ
 .ِّ( لسانيات النص ػػػ النظرية كالتطبيؽ/ (ٓٗ
 المصدر نفسو.( (ٔٗ
 ـ(.ََِٔ, عالـ الكتب الحديث, إربد ػػػ األردف) ُد. إدريس مقبكؿ, ط, ّٔٓاألسس األبستمكلكجية كالتداكلية/ ( (ٕٗ
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, دار الكتب ِىػػػ(, تحقيؽ: محمد باسؿ, ط ّٓٗأبك ىالؿ حسف بف عبد اهلل العسكرم ) ت  ,ُْْالفركؽ المغكية/( (ٖٗ

  ـ(.ََِّىػػ = ُِْْالعممية, بيركت ػػػ لبناف ) 
ىػػػ(, تحقيؽ: أبك عبيدة بف حسف آؿ َٕٗإبراىيـ بف مكسى بف محمد الغرناطي الشاطبي )ت  ,ُّٗ/ّالمكافقات: ( (ٗٗ

 .ُّٗكدينامية النص/  ـ(,ُٕٗٗق= ُُْٕ, دار ابف عٌفاف )ُسمماف, ط
ىػػػ(, تحقيؽ: عمي دحركج, ُُٖٓ, محمد عمي التيانكم ) ت بعد ّٕٗ, ِٕٗ/ ُ( كشاؼ اصطالحات الفنكف: ( ََُ

 ـ(.ُٔٗٗ, مكتبة لبناف )ُط
 .ُّْالعالماتية كعمـ النص/ ( (َُُ
  .َٓدينامية النص/ ((َُِ
, ُد. محمد العبد, ط, َِٗ, كالنص كالخطاب كاالتصاؿ/ ٕٗ, ٔٗمدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو/ ( (َُّ

, كالنحك ٖٗكنحك النص بيف األصالة كالحداثة/ ـ(, ََِٓىػػػ = ُِْٔاب الجامعي, القاىرة )األكاديمية الحديثة لمكت
 .ُُٕالقرآني في ضكء لسانيات النص/ 

, د. عبد الجميؿ منقكر, دار الكتاب الحديث, القاىرة             ُْٓ, ُّٓ, كينظر:النص كالتأكيؿ/ ْٖ( نظرية عمـ النص/ (َُْ
 ـ(, د.ط.َُُِىػػػ= ُِّْ)

, د. أشرؼ عبد البديع عبد الكريـ, مكتبة اآلداب, القاىرة ُٖٓ( الدرس النحكم النصي في كتب إعجاز القرآف/ (َُٓ
 .ّّ/ُـ(, كعمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ: ََِٖ)

 .ٗٗكنحك النص بيف األصالة كالحداثة/, ّْ( عمـ لغة النص ػػػ النظرية كالتطبيؽ/ (َُٔ
, عالـ ُد. مصطفى غمفاف كآخركف, ط, ّٕة مف النمكذج ما قبؿ المعيار إلى البرنامج األدنكم/ المسانيات التكليدي( (َُٕ

 ـ(.ََُِىػػ =  ُُّْالكتب الحديث, إربد ػػػ األردف ) 
 .َُْالنص كالخطاب كاإلجراء/( (َُٖ
 .ٓٓنظرية عمـ النص/ ( (َُٗ
 .ُٖٓعمـ النص ػػػ مدخؿ متداخؿ االختصاصات/  ((َُُ
 .َُٓاإلجراء/النص كالخطاب ك ( (ُُُ
 .ُْٖ( مدخؿ إلى عمـ لغة النص / (ُُِ
 .ُٕٗ, ُٔٗالمصدر نفسو/ ( (ُُّ
 .ّّ/ُعمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ: ( ( ُُْ
 .َُِينظر: الترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب/ ( ( ُُٓ
 كما بعدىا. ُِٓينظر:النص كالخطاب كاإلجراء/ ((ُُٔ

 .ُٖعمـ لغة النص كاألسمكب/  (ُُٕ)
/ ّٗ/ُالبياف كالتبييف:  ((ُُٖ  .ُّ/ ُ, كاإليضاح في عمـك البالغة:ِٔٓ, كمفتاح العمـك
 .ِٔٔ/ ْالمكافقات:  ((ُُٗ
 .ُٔٔ/ُكشاؼ اصطالحات الفنكف:  ((َُِ
ُُِ))  / , عالـ الكتب لمنشر ْد. تٌماـ حٌساف, ط ,ِّٓ, ّّٕ, كالمغة العربية معناىا كمبناىا/ ِٔٓمفتاح العمـك

, ُد. نكارم سعكدم أبك زيد, طكما بعدىا, ِِْكمحاضرات في عمـ الداللة/ ـ(,َُُِىػػػ = ُِّْة )كالتكزيع, القاىر 
 ـ(.َُُِىػػ =  ُِّْعالـ الكتب الحديث, إربد ػػػ األردف ) 
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, دار الكفاء لمطباعة كالنشر, اإلسكندرية ُ, بالمر, ترجمة: د. أحمد ظاىر حافظ, طَُٖ, َُٔعمـ الداللة / (ُِِ) 
 ـ(.َُِِ)

  . ٖٗ, ٕٗ, كمدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو/ َِٗمدخؿ إلى عمـ لغة النص /  (ُِّ)
 .ِْٗ( في المسانيات كنحك النص/ (ُِْ

, عالـ الكتب الحديث, إربد ػػػ ِد. ىادم نير, ط, ِّٗ, ُّٗعمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي/ (ُِٓ)
 ـ(.َُُِاألردف)

, دار تكبقاؿ لمنشر, الدار البيضاء ػػػ ُكرستيفا, ترجمة: فريد الزاىي, طكما بعدىا, جكليا ُِ( عمـ النص/ (ُِٔ
 ـ(.ُُٗٗالمغرب)

, دار ُ, د. أحمد محمد قٌدكر, طُِْ, ُِّ, كالمسانيات كآفاؽ الدرس المغكم/ ٖٓ, ٗٔ( التناص في القرآف/ (ُِٕ
, ُ, د. مكسى سامح ربابعة, طَُْ, َُّـ(, كاألسمكبية مفاىيميا كتجٌمياتيا/ َُُِىػػػ ُِِْالفكر, دمشؽ ػػػ سكريا )

, كلسانيات النص ػػػ ََُـ(, كمدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو/ََِّدار الكندم لمنشر كالتكزيع, إربد ػػػ األردف )
ىػػ =  َُّْ, عالـ الكتب الحديث, إربد ػػػ األردف) ِ, د. أحمد مداس, طّٕنحك منيج لتحميؿ الخطاب الشعرم/

 -, عالـ الكتب الحديث إربدُ, د. محمد جكادات طُٗ, ُٖة األنساؽ في الشعر العربي الحديث / ـ(, كتناصيََِٗ
 ـ(.  َُُِىػػػ = ُِّْاألردف )
, بيركت ُد. حسيف فخرم, ط ,ُِٔ, َُِنظرية النص مف بنية الفعؿ إلى سيميائية الداؿ/ (ُِٖ)  , الدار العربية لمعمـك
األردف )  -, عالـ الكتب الحديث, إربدُ, د. إدريس مقبكؿ, طُِٓلتداكلي / كاألفؽ ا ـ(,ََِٕىػػػ= ُِْٖػػػ لبناف)
 ـ(.ََُِىػػ = ُّّْ

 .  www. aluka.net( القصيدة منشكرة ضمف شعراء األلككة في شبكة األلككة: (ُِٗ
  al- hakuati.net, ديكاف أحمد محٌرـ, متاح عمى شبكة اإلنترنيت في المكقع اآلتي: ُْْ( ديكانو/ (َُّ
مقاؿ منشكر عمى الشاعر أحمد محٌرـ بقمـ سمير عطية, منشكر في بيت فمسطيف لمشعر متاح عمى شبكة ( (ُُّ

 .www.alarab.comاإلنترنيت في: 
 .  www.alarab.com, مقاؿ منشكر في شبكة اإلنترنيت:ِأثر النكبة في الشعر الفمسطيني/( ( ُِّ
 .  www. aluka.netة: ( القصيدة منشكرة ضمف شعراء األلككة في شبكة األلكك( ُّّ

 .ُُٖالمعايير النصية في القرآف الكريـ/  ( ُّْ)
, تكنس )ُد. األزىر الزناد, ط ,َُِنظريات لسانية عرفنية/ ( (ُّٓ كينظر:  ـ(,.ََُِىػػػ= ُُّْ, الدار العربية لمعمـك

 .ٓقضايا في المغة كالمسانيات كتحميؿ الخطاب/ 
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 Abstract: 
        This research is marked aims (Text and impact of standards in a poem my nation of 

Omar Abu Risha) thread, to study the associated text scripts standards in a poem (my 

nation), which includes a standard Cohesion Besnver grammar bonding which is achieved 

by means of assignment, and substitution, deletions, and affection, bonding lexical detective 

Boselta redundancy and convergence, and the standard of Coherence which is achieved 

by means of relations (relationship of aggregate and detail, and general and particular, and 

contrast, cause and effect), and other means about the subject of the speech, and Alngarb, 

and time, and includes a search as well as standards related to product text and receiving in 

a poem (my nation), and include standard Intentionality and Acceptability, and standards 

associated with the conditions of text production and received, as fall beneath Informativity 

standards, and the context of the situation, and Intertextuality, relying on the descriptive and 

statistical applied in the development of such standards and their impact on 

theinterdependence of parts of the text to each other.                               

        The research found that the poem (my nation) Tnmaz conjunction and cohesion, 

consistency between parts, and the efficiency of text where high; the availability of all 

scripts standards and Taaorha in conjunction with each other text modules.                                          

key words / Text standards, Bonding, My poem, The poet Omar Abu Risha 
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