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 املهخص تانهغح انعرتيح
كهػي  ،يتغيا هذا البحػث مقاربػة نصػية لسػانية  حػدل قصػايد شػكقي الرايعػة

اهؿ الغربة؛ فصػاهها مػف ذكق قلبػو، كسػ ق التي قالها في مج الشهيرة تلؾ السينية
، فخاضت إلينػا عبػاق العقػكد، تدمػدـ فػكؽ رءكس الػزمف، كقػد فيها عصارة إحساسو

، ف انػػت مالػػائ رايعػػا فػػي شػػعر يف مػػف جمػػاؿ كجػػ ؿبػػرد خلػػع عليهػػا تعاقػػق السػػنيف
التػػي  ائتسػػاؽ كسػػايؿل الحنػػيف للػػكطفي كفػػي هاتػػو المقاربػػة اللسػػانية تعػػرض البحػػث

الت ػرار كالتضػاـ،  مػا  كا حالة ك تجعؿ القصيدة كحدة كاحدة ئ تتجزأ، كذلؾ  الكصؿ
اق كقػػؼ البحػػث عنػػد اليػػات ائنسػػجاـ فػػي رايعػػة شػػكقي  ػػالتغريض كمكضػػكع الخطػػ

، كذلػؾ مػف خػ ؿ التحليػؿ تماسػؾ، كبػدا أف القصػيدة نػص لغػكم مكالتناص كالسياؽ
كذلػػؾ لػػيس م صػػكئ  ائتسػػاؽ، ء القصػػيدة بيليػػات ائنسػػجاـ كأدكاتالػػذم أظهػػر هنػػا

كف بػػيف العناصػػر اللغكيػػة اكمػػف خػػ ؿ ذلػػؾ التعػ قطعػا عػػف السػػياؽ المنػػتب للخطػاقي
 أم ف القكؿ بأف القصيدة تتسـ بميزة النصيةي

كينتظـ البحػث فػي خطػة مينشػأةو علػن المػنهب الكصػ ي القػايـ علػن التحليػؿ 
، كمظانػػو كمظػػاهر ائنسػػجاـ النصػػي، كائسػػتنباط؛ ممػػا يػػربط بػػيف معػػايير ائتسػػاؽ

: ائتسػػاؽ كذلػػؾ بائعتمػػاد علػػن م هػػكميف محػػدديف كمػػردكد ذلػػؾ علػػن فقػػو الػػنص،
 اف، كخاتمػة بهػا النتػايب،كذلػؾ فػي إطػار خطػةو ًعماديهػا: مقدمػة، كمبحالػ كائنسجاـ،

 رسيويايتلكها مصادر البحث كفه
 انسجاـي ،اتساؽ ،التماسؾ النصي كهماخ مفتاحيح:
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 املهخص تانهغح اإلجنهيسيح
Textual Coherence in Sinya (Shawki) 

 In the light of the historical critique of the (Akkad) of (Shawki) 

 This research is based on a textual approach to one of Shawqi's 

wonderful poems, in the light of historical criticisms of the poetry 

of Shawky in an era of modern history in which the nation 

witnessed great setbacks and a few victories. The poem includes 

the famous X- ), In the ignorance of alienation; Vsagha from the 

melting of his heart, and poured the juice of his sense of sense, and 

fought for us the glove of the horns, run over the heads of the era, 

has been taken down by the two successive generations of beauty 

and majesty, was a wonderful example of nostalgia for the 

homeland. In this linguistic approach, the research presents the 

means of consistency that make the poem one indivisible unit, 

such as connection, referral, repetition and harmony. The 

research also stopped at the mechanisms of harmony in Shawki, 

such as the subject matter, discourse, context and context. The 

analysis that showed the singing of the poem with the mechanisms 

of harmony and tools of consistency, and this is not completely 

separated from the productive context of the speech. Through this 

collaboration between the linguistic elements it can be said that 

the poem has a textual advantage, and applied the study on the 

text theory of textual coherence that modern theory dating back 

to the historical beginnings of less than a century only of our 

contemporary history. 

The research is based on a descriptive approach based on analysis 

and reasoning, which links the criteria of textual consistency, 

harmony and contentment, and the impact of this on the 

jurisprudence of the text, based on two concepts: consistency and 

harmony. The results and recommendations are followed by the 

sources of research and its index. 

Keywords: (Textual Coherence), (Consistency), (Consistency). 
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 مقذمح
 ـ علػن سػيدنا رسػكؿ اهلل، صػلن اهلل الحمد هلل رق العػالميف، كالصػ ة كالسػ

 كسلـ كبارؾ عليو، كعلن الو كصحبو أجمعيف، كبعد 
فػي سػينية شػكقي فػي ضػكء  التماسػؾ النصػيفلـ ييصغ عنكاف هػذا البحػث  

( مػػف بػػاق ائفتتػػاف بهاتيػػؾ المصػػطلحات المسػػتكردة، كئ انحنػػاء لهػػا، أك نقػػد العقػػاد
ييييي المعاصػرة األبصػارجمهػرة يخطػؼ إعجابا بهػا، أك حتػن انخػداعا ببريقهػا الػذم 

الباعػػث الحاليػػث كراء هػػذ   إنمػػاقػػط شػػيء مػػف هػػذا،  فلػػـ يػػدر بخلػػد الباحػػث ؛أبػػدا
 أمراف: الصياهة

ـى  :األول ـى  ،كزمزـى  ،بو العقاد ما دمد قالهػا فػي حػيف  جمهرة مقائتفي  كهىٍمهى
 "بخطػػػؿ ا دراؾ، كضػػػ ؿ ، متهمػػػا إيػػػا علػػػن شػػػعر شػػػكقي راح يػػػزرممػػػف الػػػدهر، فػػػ

، ئ يراعػن فيػو كأنو شػعر م  ػؾ مهتػر  ،بالسطحية كالجزيية ، كرمن شعر (ُ الحس"
مػػؿ، كأ بػػر كحػػدة لشػػعر شػػكقي فػػي رأم العقػػاد هػػي سػػكل رص ال لمػػات، كصػػؼ الج

الجملة، أما أف يتجاكزها لما بعدها مف المقطع الشعرم، أك النص فهذا ما ئ قبؿ لو 
يو مف أتبػاع المػذهق العتيػؽ هدمػو فػي " إف أدق شكقي كرص اكمما قالو العقاد بوي

 ي(ِ اعتقادنا أهكف الهينات"

                                           

ِل ٍيػػًو العقػػاد كالمػػازني صػػػ ( ُ  ي ط/ الرابعػػة دار الشػػعق بالقػػاهرة ّْالػػديكاف فػػي اللغػػة كاألدق لم
 ـيُُِٗ

ِل يو العقاد كالمازني صػ ( ِ   يٓالديكاف في اللغة كاألدق لم
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علن شكقي جاءت أح اما تتسـ بالتعميـ؛ فهي ليست  أح اـ العقاد كال فت أف 
" إنها في مستكل أحسف التي قاؿ عنها  علن القصيدة محؿ النقد –مال   –قاصرة 

 ي(ُ  ر "عة ألسلكبو كطريقتو كفشعر  األكؿ كاألخير، كهي صكرة جام
فالقصػيدة إمػا "" (ِ أف شػكقي األمػس هػك شػكقي اليػـكا مػا أ ػد العقػاد "ك اليرن   

الباتو سكاء أ الر شعر شػكقي فػي رأم العقػاد ك  ،(ّ  أك بيت حذفو أفضؿ ،بيت حذفو كا 
كمػػا خػػ  هػػذ  كهػػذا فيمػػا  ػػاف فيػػو شػػكقي مقلػػدا سػػكا  " (ْ " أت ػػو مػػف هػػذ  الطبقػػة"

ائبت ػار، كنػزع فيػو إلػن منحػن  ] يقصػد شػكقيا تالعظات مما نحا فيو فيلسكؼ المك 
بالرأم فمعنا  أحػط مػف ذلػؾ معػدنا، كأقػؿ طػاي ، كأفشػؿ مضػمكنا، كالجيػد  ائستق ؿ

، ْ=ِ+ِ،  الزبيق مف العنقت ائبتدايية منو ئ يعدك أف ي كف مف حقايؽ التمرينا
ر مػف هنػاؾ مػا هػك أحقػ" كفي مكضػع اخػر يقػكؿ عػف شػعر شػكقي :"  ،(ٓ "كهلـ جرا

                                           

"  ػػاف العهػػد الماضػػي عهػػد ، كقػػاؿ أيضػػا:" ُِالػػديكاف فػػي اللغػػة كاألدق للعقػػاد كالمػػازني صػػػ ( ُ 
ذا اشػتهر شػاعر با  جػادة فلػيس ر ا ة في األسلكق كتعالر في الصياهة تنبك بػو األذف، ييي كا 

لإلجػػادة عنػػدهـ معنػػن هيػػر القػػدرة علػػن  ال ػػ ـ النحػػكم الحلػػك(، كهػػذ  هػػي قػػدرة شػػكقي التػػي 
مارسػها، كاحتػػاؿ عليهػػا بطػكؿ المػػراف، كالتػػي هػػي مزيػة قصػػيدتو فػػي رالػاء فريػػد، كفػػي أحسػػف 

 يُِقصايد "ي الديكاف ص 
 يُّالديكاف في اللغة كاألدق للعقاد كالمازني ص ( ِ 
 يُٓي اللغة كاألدق للعقاد كالمازني ص الديكاف ف( ّ 
ذا  ػاف أ الػر شػعر شػكقي فػي رأم العقػاد ُْالديكاف في اللغة كاألدق للعقاد كالمػازني ص ( ْ  ي كا 

أت و مف هذ  الطبقة؛ فإف البقية الباقية مف شعر  لف ت كف بحاؿ مف األحكاؿ أفضػؿ مػف هػذ  
س كراء هذا مما ييرمن بو شاعر مالقاؿ الطبقة التي ي كف فيها حذؼ البيت خيرا مف ذ ر ، كلي

 حبة مف خردؿ مف ذـي 
 يُْالديكاف في اللغة كاألدق للعقاد كالمازني ص ( ٓ 
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شعر القشكر كالط ء، كهك شعر الحكاس الضالة، كالمدارؾ الزايغػة، كمػا إخػاؿ هيػر  
 ي (ُ   ما أشرؼ منو ب ـ"

أف  مػا دعػا الدراسػة (ِ التعميـ ال اشي في   ـ العقاد عف شعر شػكقي كهذا
 –تركز هػذ  األح ػاـ بأخػذ عينػة مػف شػعر شػكقي، ككضػعها تحػت المسػبار؛ لتقػؼ 

لن ما تكفر لنقد العقاد مػف صػحة فيمػا أطلقػو علػن شػعر شػكقي، ع –كمعها القار  
لػرد  فهػذا  ػاؼو  ،فإف رصدت الدراسة ترابطا فػي األف ػار، كتماسػ ا فػي نػص القصػيدة

                                           

 يُِالديكاف في اللغة كاألدق للعقاد كالمازني ص ( ُ 
" أئ إف شػعرا يسػؼ إلػن هػذا المحػاؿ لجريػرة لػـ يجنهػا علػن لغػة :" ُٕمف ذلؾ قكلو في الػديكاف ص ( ِ 

كعػاق العقػاد تشػبيو شػكقي المنيػة بػالرحن التػي  زهؿ الصناعة، ئ جزل اهلل صانعيها خيرا"يالعرق إئ 
 تطحف األعمار في قكلو:

   كالغبار الذم علن ص حتيها                                    
تاهيػة: مسبكؽ بأـ المعنن في قكؿ أبي الع -باعتراؼ العقاد  -؛ مع أنو  دكراف الرحن علن األجساد      

الناس في ه  تهـ كرحن المنية تطحف، كبػدئ مػف أف يػذ ر العقػاد إجػادة شػكقي، كزيادتػو علػن أبػن 
العتاهية في المعنن؛ حيث لـ يقؼ عند جعؿ المنايا رحن، إنمػا أكهػؿ؛ فػالتمس للطحػيف هبػارا؛ فجعػؿ 

لػـ يسػجؿ العقػاد  الغبار الذم فكؽ األرض نتيجػة لػدكراف الرحػن علػن أجسػاد العبػاد، كأعمػارهـ ييي =
هذ  الزيادة لشكقي، إنما قبؿ بيت أبي العتاهية، كرد بيت شكقي، كئ أعرؼ لهذا سببا؛ فقاؿ عف بيت 
أبي العتاهية:"ماٌلؿ ل ناء األعمار بالطحف، كئ بأس بهذا التماليؿ، كافترض للطحف رحن، كجعػؿ المنيػة 

شكقي إئ أف ي كف لهذا الطحيف هبار؛  يييي  د  ائستطراد، فعز علن ػؿ بعػا ئ يحتمدن ػالطاحنة، فبلغ ح
( يقكؿ عف إحدم ّٔي كفي مكضع اخر ص ُٗ،ُٖكاف ص ػ ـ" الديػـ ال ػعند هذا ير د العقؿ، كيج

قصايد شكقي: "قصيدة أكجز ما تكصؼ بو أنها ن سة أدبرت بقايلهػا المانيػة قػركف، ك ػاف فيهػا مقلػدا 
ف قبلها قد رما  بالجهؿ فقػاؿ: "كئ بػدع فػإف مػف ئ ي  ػر للمقلديف في استه لو، كهزلو كمعانيو"ي ك ا

إئ سهكا، كئ يشعر إئ لهكا، كئ يمػارس أسػرار الحيػاة، كقضػاياها الغامضػة إئ ع ػكا لحػرم أف يجهػؿ 
(، كه ذا ّٓ"  ص  اـ التعزيةػة كمقػاـ السخريػال رؽ بيف الت  ير كا حساس،  ما جهؿ ال رؽ بيف مق

 ػؿ فضػيلة، كيطلػؽ رصاصػات نقػد  القاتلػة علػن  افػة شػعر ، كذلػؾ أمػر هيػر  يجرد العقاد شكقي مف
 مقبكؿي
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ئ ف  ـ العقاد صػحي   ،الكاقػع دي ٍعػكلػـ يى  ،  ـ العقاد في شعر شكقي علن عمكمو، كا 
   كئ قضيبا مف أراؾي

تراالنػػا ك  ،مػػف خلػػك أدبنػػا العربػػي (ُ ييفمػػا يطػػنطف بػػو بعػػض النصػػ: انثااا   
عجػػز ركادنػػا مػػف األسػػ ؼ عػػف مراعػػاة ًمػػٍف محيطػػة الكاسػػعة، ك النقػػدم مػػف النظػػرة ال

الركابط ال لية في النصكص، كأف نظرتهـ ئ تتخطن أسكار الجملة الم ردة؛ كمػف الػـ 
  لب هة العربية لو أصػراحكا يبشركف بعلـ لغة النص علن أنو فت  جديد لـ تعرؼ ا

لمدارسػػة هػػذ   ، كتلػػؾ الشنشػػنة، كدفعتهػػاهػػذ  الطنطنػػة كئ فرعػػا؛ فاسػػت زت الدراسػػةى 
كلػػك علػػن  – ع أصػػكلها فػػي مصػػن ات الػػركادنظريػػة  نظريػػة النصػػية( كمحاكلػػة تتبػػال

ها هػػك ارخػػر مػػي صػػاحبي بػػالتطبيؽ علػػن كاحػػدة مػػف قصػػايد الشػػعر التػػي ري   -عجػػؿ 
 الالمالةيكالغرؽ فيها حتن  ،بالتدالر في الياق التقليد

، حقػػؽ مػػف صػػحة نقػػد العقػػاد لشػػعر شػػكقيكمػػف هنػػا فػػإف البحػػث يحػػاكؿ الت
كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ إحػػدل قصػػايد  التػػي قالهػػا، كهػػك مغتػػرق فػػي من ػػا  فػػي إسػػبانيا؛ 
كبالبحث كالتحليؿ يتبيف ما إذا  اف شعر شكقي مف خ ؿ هػذ  القصػيدة التػي تشػير 

لم هـك الحديث للنصػية، أـ أنػو إلن هيرها يم ف أف يرتقي لمستكل النصية، كذلؾ با
ِم أط لػو الباليػة، يػنعـ بػالمكت السػعيد، كائن صػاؿ  قابع فػي  ه ػو الخػاكم علػن نػ

 التاـ عف حر ة الحياة كاألحياءي

                                           

البحػػكثي الب هي ػػة القديمػػة لػػـ تتجػػاكز المسػػتكل  ( مػػف ذلػػؾ مػػا  تبػػو دي صػػ ح فضػػؿ مػػف أفُ 
ػا  ية، فض ن عف أن و لـ يشمؿ نصًّ الت ر يبي "إلن النطاؽ الدئلي لل ٍقرة ال املة أك المتتالية الن صِّ

ػػا فػػي الب هػػة القديمػػة، بٍينمػػا يقػػـك علػػـ الػػنص بتنػػاكؿ بنػػاء فٍقػػرة أك فصػػؿ مػػف الػػن صِّ أك ت امًّ
( ُْٔالػػن صِّ  لِّػػو"ي ب هػػػة الخطػػاق كعلػػػـ الػػنص، سلسػػػلة عػػالـ المعرفػػػة، ال كيػػت، العػػػدد  

 ي ِْٔـ، صُِٗٗهػ، أهسطس ُُّْص ر
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كنػػػزكئ علػػػن قػػػانكف النصػػػية الحديالػػػة فػػػإف البحػػػث يحػػػاكؿ إظهػػػار أدكات 
الح ػػـ ائتسػػاؽ، كاليػػات ائنسػػجاـ، كمػػدل تحققهػػا فػػي قصػػيدة شػػكقي، حتػػن يم ػػف 

 النصيةيم هـك ؽ بالت  ؾ، أك لها بالتماسؾ، كتحق عليها
ِاؿ الذم يطرحو البحث هؿ القصػيدة ترقػن لمسػتكل التماسػؾ النصػي   ؟كالس

ذا  انت بػ  نعـ( فإف لها تبعة أخرل تقػكؿ: ؟فإذا  انت ا جابة بالن ي فما السبق ، كا 
كاليػات ائنسػجاـ  ، يؼ تجلت مظاهر التماسؾ النصي المتماللة في عكامػؿ ائتسػاؽ

كهػؿ  ػاف فػي كعػي األسػ ؼ  في القصيدة، كما دكرها في تحقيػؽ نصػية القصػيدة؟ي
مف النقاد العرق حس نصي، أـ أف نظرتهـ  انت تػراكح مكضػعها عنػد حػدكد ال لمػة 

  كالجملة؟
 ،أف أنظػر فيهػا بمػانعي اخت في مع هػذ  المنػاهب المسػتكردة كما  اف ،هذا

:"  كحؽ ا نسػاف أئ  -رحمو اهلل  – قاؿ الراهق األص هاني ما كأعرؼ عنها، كألمرو 
كاتسػػع العمػػر لػػو إئ كيخبػػر بشػػمو عرفػػو  ،يتػػرؾ شػػييا مػػف العلػػـك أم نػػو النظػػر فيػػو

كهػك  ،كبذكقو طيبو ييييي كح ي عف بعض ال ض ء أنو ريػي بعػدما طعػف فػي السػف
ف رهػت أف أ ػكف  فقػاؿ: كجدتػو علمػا نافعػا ؛فقيؿ لو فػي ذلػؾ ؛يتعلـ أش اؿ الهندسة

 ي(ُ "يا لولجهلي بو معاد
كذلػؾ مػف خػ ؿ تطبيػؽ نظريػة  ،يتبنن البحػث المػنهب الكصػ ي ائسػتنباطي 

ة البحػػث فػػي  فلػػؾ المقاربػػة التماسػػؾ النصػػي علػػن القصػػيدة منػػاط الدراسػػة، كسػػباح
اللسانية النصية تجعلو يعتمد علػن م هػكميف محػدديف فػي ا طػار التحليلػي: م هػـك 

كالمعجمػي،  ،م هػـك ائنسػجاـ، كائتسػاؽ ي ػكف علػن المسػتكل التر يبػيك  ،ائتساؽ
 ائتسػػاؽ النصػػي مػػف مظػػاهر، فمػػف هػػذيف المسػػتكييف مظػػاهر  كدكالػػول ػػؿ مسػػتكل ك 

                                           

ي ط/ دار ُِٓ/ُي اليزيػد العجمػي ػبؽ أػي بتحقيػ( الذريعة إلن م اـر الشريعة للراهق األص هانُ 
 ـي ََِٕ –ق ُِْٖالس ـ بالقاهرة 
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كهػػػي نكعػػػاف : داخليػػػة كخارجيػػػة، كائسػػػتبداؿ،  ،ا حالػػػة :المسػػػتكل التر يبػػػيعلػػػن 
 كالتكازمي كالكصؿ،
المعجمي الت ػرار، كهػك نكعػاف: المستكل  ائتساؽ النصي علن كمف مظاهر 

 كالتضاـي تاـ كناقص،
 ،كمكضػػػكع الخطػػػاق ،التغػػػريضالسػػػياؽ، ك  :كمػػػف اليػػػات ائنسػػػجاـ النصػػػي 
 يكالرسالة ،كالمرسؿ إليو ،المرسؿ :لو عناصر  المتماللة في كالسياؽ ،كالتناص
كئ يم ػػف للبحػػث أف يمػػر علػػن هػػذ  المصػػطلحات مػػف دكف بيػػاف لم هكمهػػا  

كمػػف الػػـ فقػػد  قبػػؿ رصػػدها كتطبيقهػػا، انيات فػػي الدراسػػات الحديالػػة،عنػػد علمػػاء اللسػػ
أنشػػأت الدراسػػة مػػدخ  مػػكجزا بعػػد المقدمػػة يتصػػدل للتعريػػؼ بهػػذ  المصػػطلحات، 

المبحػث كا شارة إلن أصػكلها فػي مصػن ات الػركاد مػف نقػاد العػرق مػا أم ػفي كجػاء 
لمعجمػي، كمظػاهر معنيا ببياف م هػـك ائتسػاؽ النصػي بمسػتكييو التر يبػي كا األكؿ

  ؿ مف المستكييف، كمحاكلة تطبيؽ ذلؾ علن القصيدة مناط المقاربةي
 ،فػػي حػػيف استشػػرؼ المبحػػث الالػػاني اليػػات ائنسػػجاـ النصػػي فػػي القصػػيدة 

ن السػػينية؛ فا تملػػت بػػذلؾ صػػكرة ، كمحػػاكئ تطبيقػػو علػػئمبينػػا م هػػـك المصػػطل  أك 
 بحث المنشأة مف خطة تنتظـ في ارتي:ال

 يهدؼ المكضكع، كمنهجو، كخطتوكفيها  ،املقذمح
محػػؿ الدراسػػة، الػػػـ  قصػػيدة، الػػػـ النظريػػة التماسػػؾ النصػػيمختصػػر حػػػكؿ  مااذ م
 مبحالاف:
، كفيػو الػنص كأالرهػا فػي ًفٍقػوً  ،ائتساؽ النصػي فػي قصػيدة السػينيةتجليات ػ  أوهلما

 مطلباف:
 يالمستكل التر يبي األول: املطهة 
 يالمستكل المعجمي انثا  :املطهة 
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 يالتماسػؾ النصػي كأالػر ذلػؾ فػي  ،ائنسػجاـ النصػي فػي السػينيةػػ تجليػات  ا يهماث
 مطالقي  ةكفيو أربع
 السياؽي: األولاملطهة 
 التغريضي انثا  :املطهة 
 يمكضكع الخطاقانثانث:  املطهة 
 التناصي انراتع:املطهة 
 يلمراجعا الىبىتي المصادر كاكأخيرن ، تكصؿ إليو البحث مف نتايبتشمؿ ما :   امتح

 السبيؿ! اهلل الهادم إلن سكاءك 
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 مذ م
 
م
 حىل مفهىو انتماسك اننص  قذي

م
 اا وحذيث

 التػي أىٍزهىػرىٍت حػديالناتت يأ هذ  الكرقة العلمية ظ ؿ هصف مػف هصػكف العلػـ 
أئ كهػػي نظريػػة التماسػػؾ النصػػي، كمػػف هػػذا الغصػػف البليػػؿ ينبالػػؽ  ؛فػػي هيػػر بييتنػػا

نصػػي، كهمػػا صػػنكاف ئ ين  ػػاف، كائنسػػجاـ ال ،ا ائتسػػاؽ النصػػيفرعػػاف رطيبػػاف همػػ
كهػي قصػيدتو السػػينية  ،كالجػذر الػذم يجمعهمػػا هنػا رايعػة مػػف ركايػع شػكقي الباقيػػة
قيالػارة النجػكم، كائـ النػكل التي صدح بها في من ا ، ككقػع ألحانهػا الشػاجية علػن 

 دهرا، فما ان  ت تغادينا، كبالش كل تناجيناي
 فأمػػا التماسػػؾ ؾ النصػػي فم ػػكف مػػف  لمتػػيف: تماسػػؾ ، كنػػص،أمػػا التماسػػ
 (ُ ،: ائحتبػػػاسأربعػػة حػػػكؿ معػػافو  فػػي المعجمػػات (ؾ س ـ م فيػػدكر الجػػذر اللغػػػك 

 ي(ْ كائرتباط(ّ ،كالعقؿ(ِ ،كائعتداؿ

                                           

 –ق ُّٗٗدار ال  ػر  –بتحقيؽ عبدالس ـ هػاركف  َِّ/ٓ( معجـ مقايس اللغة ئبف فارس ُ 
 ـيُٕٗٗ

ٍلػػًؽ  ػػأٌف أعضػػاء  يمسػػؾ  ( كفػػي صػػ تو ِ  أٌنػػو  ػػاف   باًدننػػا متماًسػػ نا (، أم : أٌنػػو معتػػدؿ الخى
ػا ػها بعضن اؽ ط/ ػد إسحػػػبتحقيػؽ محمػ ِٖٔ/ٖتنػكير شػرح الجػػامع الصػغير للصػنعاني ال .بعضي

 ـيَُُِ -ػهُِّْم تبة دار الس ـ بالرياض  –األكلن 
ي( يقػػاؿ : ّ  ٍقػػؿو : أىم عى بتحقيػػؽ مجمكعػػة مػػف  ّّٖ/ِٕتػػاج العػػركس للزبيػػدم  إن ػػو لىػػذيك تىماسيػػؾو

 طبعة دار الهدايةي -المحققيف
، إ( ْ  : ف فه يت   ؾي يييقاؿي بتحقيػؽ أحمػد ُٖٖ/ّمعجػـ ديػكاف األدق لل ػارابي  ذا لـ ي ٍف بو تماسيػؾه

ـ ي كالتماسيػػؾي : تػػرابطي أجػػزاًء ََِّ – ػهػػُِْْطبعػػة دار الشػػعق بالقػػاهرة  -مختػػار عمػػر
صادر عف مجمػع اللغػة العربيػة  ٖٗٔ/ ِالشيء حسيًّا أك معنكيًّاي المعجـ الكسيط باق الميـ 

 دكف تاريخي  بالقاهرة طبعة دار الدعكة مف
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 (ُ ،كأما مادة  ف ص ص( في المعجمات العربية ف  تخػرج عػف دايػرة الرفػع
كصػػيغة  (ْ ،كأقصػػا  ،كمنتهػػن الشػػيء (ّ ،كضػػـ الشػػيء إلػػن الشػػيء (ِ ،كا ظهػػار

ِلؼ  ي(ٓ ال  ـ األصلية التي كردت مف الم
،  الػػنص( لػػكحظ تماسػػؾ(كبػػالنظر فػػي هػػذ  الػػدئئت المعجميػػة لل لمتػػيف  ال

مما يدؿ علن أف إسناد التماسؾ إلن النص لـ يعرؼ  ؛عدـ كركد ال لمتيف متجاكتيف
التماسؾ النصػي(، بيػد أف  يق الجديد ذا التر كلـ يستعملو القدماء به ،بهذا التضايؼ

 مػا يػردد ذلؾ ليس معنا  أف عقكؿ السلؼ  انت خلكا مف تماسػؾ الػنص، كترابطػو، 
ئ ف يػػػؼ ي سىػػػر كركد م ػػػردات مالػػػؿ ، (ٔ بعػػػض النصػػػييف  السػػػبؾ( ك ائنسػػػجاـ( كا 

ئ، بػػػؿ إف  ي(ٕ ؟!فػػػي تصػػػاني هـ المختل ػػػة ( كهيرهػػػاك ائتسػػػاؽ( ك الػػػنظـ( ك الضػػػـٌ 

                                           

بتحقيػػؽ أحمػػد عبػػدالغ كر عطػػار دار العلػػـ  َُٖٓ/ّ( تػػاج اللغػػة كصػػحاح العربيػػة للجػػكهرم ُ 
 ـيُٕٖٗ –ق َُْٕللم يف بيركت ط/الرابعة 

ًة، كهي تىنتىصُّ أم تىقعيدي عليهػا  (ِ  كسى أم تيٍقًعديها علن الًمنىص  يقكؿ الخليؿ :"كالماًشطةي تىنيصُّ العىري
بتحقيػؽ مهػدم المخزكمػي  ٕٖ/ٕرىل مػف بػيف النِّسػاًء"ي العػيف للخليػؿ ال راهيػدم أك تيٍشًرؼي ًلتيػ

براهيـ السامرايي طبعة دار اله ؿ مف دكف تاريخي  كا 
بتحقيػؽ عبدالحميػد هنػداكم دار ال تػق العلميػة  ُِٕ/ٖ( المح ـ كالمحػيط األعظػـ ئبػف سػيد  ّ 

ػػػو علػػػن نىػػػص  المى ـي كفيهػػػا يقػػػكؿ:" َََِ –ق ُُِْبيػػػركت األكلػػػن  عىػػػؿ بعضى تػػػاعى ننٌصػػػا جى
 بعض"ي

بتحقيؽ محمد عكض مرعق ط/األكلن دار إحياء التراث  ُّٖ/ُِ( تهذيق اللغة اللغة لألزهرم ْ 
 ـيََُِالعربي بيركت 

 ( المعجـ الكسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة يٓ 
 مف هذ  الدراسةي ُّٖينظر: ص ( ٔ 
لعربػي ص  ج(  أطركحػة مقدمػة لنيػؿ درجػة الػد تكرا  ( ينظر: ا سػهامات النصػية فػي التػراث إ 

 ـ(ئَُِ/َُِٓمف جامعة كهراف بالجزاير للباحث بف الديف بخكلة سنة 
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الػػداعي األكؿ  ـ التػػي أبػػدعها ا مػػاـ عبػػدالقاهر الجرجػػاني، كالػػذم عػػد نظريػػة الػػنظ
نمػا بالنسػبة ، ليس بالنسبة لػألدق العربػي فحسػقرايدا (أدكنيس  للحداالة الغربية ، كا 

 ،= إف هػذ  النظريػة تقػـك فػي أساسػها علػن تماسػؾ الػنص (ُ لألدق العػالمي بعامػة
لبيػػاف ينبغػػي أف ي ػػكف حالػػو مػػع لقػػد نبػػو ا مػػاـ علػػن أف صػػاحق اك كت حػػـ أجزايػػو، 

ئ فما معنػن قػكؿ ا مػاـ م رداتو  حاؿ مف ينظـ عقدا مف الجكهر  :"رحمػو اهلل -، كا 
ػها  ـٍ أف  مىالىؿى كاًضًع ال  ـ مىالىؿي مىٍف يأخذ قطعنا مػف الػذهق كال ضػًة؛ فييػذيقي بعضى "كاعل

 ي (ِ في بعضو حتن تىصير قطعةن كاحدةن"
الشػػيخ عبػػدالقاهر علػػن مػػدارس علػػـ لغػػة  لػيس ذلػػؾ فحسػػق، بػػؿ لقػػد ت ػػكؽ

النص في كاحػد مػف أركع نصكصػو عػف  ي يػة تحقيػؽ ائتسػاؽ الل ظػي، كائنسػجاـ 
 :الدئلي في النصكص، كذلؾ حيث يقكؿ

ي " ، فػػي تػػكخِّ ٍسػػلؾي ، كيىٍغميػػضى المى ػػا هػػك أىصػػؿه فػػي أفى يػًدؽ  النظػػري ـٍ أف  مم  كاعلػ
، كيشػػتد  ارتبػػاطي  ،أٍف تت ًحػػدى أجػػزاءي ال ػػ ـً  يييالمعػػاني  ػػها فػػي بعػػضو الػػافو  كيىػػدخؿى بعضي

 ] أم فػي جملػة األمػر، كلػيس الجملػة النحكيػػة  منهػا بػأكؿ، كأف تحتػاج فػي الًجملػة
ػػعىها فػػي الػػن س كضػػعنا كاحػػدن ًإلػػن  ا، كأف ي ػػكفى حاليػػؾى فيهػػا حػػاؿى البػػاني يىضػػعي أف تضى

ػعي بيىسػارً  هنػاؾي نىعػـ، كفػي  حػاًؿ مػا ييٍبصػر م ػافى الالػثو بيمينو ههنا في حاًؿ مػا يىضى
لىٍيف"  ي(ّ كرابعو يىضعيهما بىٍعدى األىك 

                                           

"سابؽ رايد ليس بالقياس إلن النقد  إنو :" –رحمو اهلل  –يقكؿ أدكنيس عف الشيخ عبدالقاهر  (1 
نمػػا بالقيػػاس أيضػػان إلػػن النقػػد الشػػعرم الحػػديث فػػ صػػدمة  ي العػػالـ الحػػديث"العربػػي كحسػػق، كا 

 ـيُٖٕٗبيركت  –دار العكدة  –ط/ األكلن  - ِٔٗالحداالة ألدكنيس ص 
ط/الالالالػػة مطبعػػة المػػدني بالقػػػاهرة  ُّْ( دئيػػؿ ا عجػػاز بتحقيػػؽ محمػػكد محمػػد شػػا ر ص ِ 

 ـيُِٗٗ –ق ُُّْ
 يّٗص ( دئيؿ ا عجاز ّ 
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، كمػف ركادنػا (ُ إلن هذ  الدرجة  اف تماسؾ الػنص كاضػحا فػي ذهػف ا مػاـ
األماالػػؿ الػػذيف تنبهػػكا مب ػػرا للتماسػػؾ النصػػي ابػػف طباطبػػا العلػػكم الػػذم أ ػػد علػػن أف 

سػػاف فػػي ت املهػػا كاتسػػاقها فػػي ت حػػـ أجزايػػو ينبغػػي أف ي ػػكف  أعضػػاء ا ن ال ػػ ـ
، فهؿ التماسؾ النصػي الػذم ينػادم بػو النصػيكف الجػدد (ِ كانسجاـ حر اتها كتكاليها

 شيء هير هذا؟
كمػا بينهػا  ،نسػجاـ معاقػدهاكفطنػكا ئ  ،عرؼ أجػدادنا إذف تماسػؾ النصػكص

هيػػر أف التسػػمية بهػػذا النحػػت المتػػأخر لػػـ ت ػػف تشػػغلهـ بقػػدر  مػػف شػػب ات متعالقػػة،
غػتهـ كخدمػة ل ،كقضػاء مػا علػيهـ مػف حػؽ لػدينهـ ،بسػد حاجػات عصػرهـانشغالهـ 

كنصػبكا  ،فنهجػكا الطريػؽ ؛قداسػة القػرافمسػتمدة مػف  عنػدهـ قداسة التي  انت لها
ِل ػػاتهـ  ،األعػػ ـ، كأدكا مػػا علػػيهـ مػػف كاجػػق العصػػر كحاجػػات الزمػػاف، ف تػػق هلل لم

 عصية علن األياـي  ،البقاء ، فصارت أبية علن الدهر

                                           

عبػدالقاهر كرفػاؽ دربػو مػف  كمف عجق بعد هػذا أف يقػكؿ بعػض النصػييف عػف ب هػة الشػيخ (ُ 
الركاد أنها ب هة جزيية، كعػاجزة "عػف تنػاكؿ األعمػاؿ ال نيػة المحدالػة فػي شػمكلها، ك ليتهػا؛ 
نتيجػة للنزعػة الجزييػػة المسػيطرة= =عليهػػا؛ ممػا يجعلهػػا تقػؼ عنػػد حػدكد الجملػػة، أك مػا فػػي 

 –ط/األكلػن  ٗػمف   ـ د/ص ح فضؿ في مقدمتو ل تاق فف القكؿ أميف الخكلي صػمقامها"ي 
  ـئُٗٗالهيية المصرية العامة لل تاق 

ا ِ  ( يقكؿ ابف طباطبا:"يجػق أف ت ػكف القصػيدة  لهػا  لمػة كاحػدة فػي اشػتبا  أكلهػا بيخرهػا نسػجن
كحسػػننا كفصػػاحة كجزالػػة أل ػػاظ، كدقػػة معػػاف، كصػػكاق تػػأليؼ ييي حتػػن تخػػرج القصػػيدة  أنهػػا 

ٍهيى في مبانيها كئ ت لؼ في نسجها" كيزيد المعنن م رهة إفراهنا، ئ تناقض في معانيها، كئ كى 
يىًقػؼى  ج ء فيقكؿ في مكضع اخر: "كيىٍنبىًغي للش اعر أٍف يتأم ؿى تأليؼى ًشػٍعرًً ، كتىٍنًسػيؽى أبياًتػًو، كى

ػةن عىػف أٍختهػا، كىئى يىٍحًجػزي بىينهىػا كى  رًهاى أىك قيٍبًحػًو يييي فىػ ى ييبىاًعػدي  ىًلمى ٍسًف تجاكي بىػيف تىماًمهػا علن حي
ػا قىٍبلىػوي"ي  ٍشكو يىًشينهىاي كيىت ىق دي  ؿ  ًمٍصرىاعو هىٍؿ ييشىاً ؿي مى ، ُِْعيػار الشػعر ئبػف طباطبػا ص ًبحى

 ـئُٓٗط/األكلن بالقاهرة سنة ُِٔ
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ِل ػػات السػػلؼ ل افيػػة طكافػػة عجلػػنإف ت للتأ ػػد مػػف كعػػيهـ المب ػػر  علػػن م
ئ فهؿ باستطاعة النصػييف أف ين ػركا لمػ  األسػ ؼ فػي  بنظرية التماسؾ النصي، كا 

 يعلـ المناسبة لمسألة ترابط النصكص كتناهيها؟
إف   ـ علماينا في قضػية المناسػبة بػيف اريػات كالسػكر  قػاطع بمػا  ػانكا  

ي عجيػػق ئفػػت يتعلػػؽ بمراعػػات الع قػػات بػػيف م كنػػات الػػنص عليػػو مػػف حػػس نصػػ
 الكاحدي

ئ، بؿ إنهـ نظركا إلػن الع قػات الدقيقػة بػيف مجمكعػة نصػكص، كنػتب عػف 
هذا النظر الالاقق السابؽ المستشرؼ = نتب عنػو قػكلهـ بػأف القػراف ال ػريـ  ال لمػة 

 ي؛ مما يدؿ علن كعي  امؿ بالتماسؾ النصي(ُ الكاحدة المتسقة
ن هيػػر ، كيػػدؿ علػػن كعػػي األسػػ ؼ بقضػػية ػر إلػػػاؿ يشيػػػا بمالػػػي هنػػػأ ت ػػك 

دة علػػـ المناسػػبة "جعػػؿ أجػػزاء ال ػػ ـ ػي أف فايػػػالتماسػػؾ النصػػي؛ فلقػػد ذ ػػر الزر شػػ
، كيصير التأليؼ حالو حاؿ البناء  اطػا اخذا بأعناؽ بعض؛ فيقكل بذلؾ ائرتبػبعضه

أه لػكا  (ّ رة النصػييف إئ قلػي  مػنهـػمهػإف جػكمع ذلػؾ فػ "(ِ المح ـ المت يـ األجزاء
                                           

مػػف علػػـ اللغػػة النصػػي بػػيف  ََُ/ ِكنقلػػو د صػػبحي ال قػػي فػػي  ،( قػػاؿ ذلػػؾ ابػػف األعرابػػيُ 
بيقيػػة علػػن السػػكر الم يػػة لصػػبحي ال قػػيي ط/األكلػػن دار قبػػاء النظريػػة كالتطبيػػؽ دراسػػة تط

 ، كلـ أقؼ لو علن مصدريػهُُّْبالقاهرة 
ط/األكلػػن دار  ئّ/ُ بتحقيػػؽ محمػػد أبػػك ال ضػػؿ إبػػراهيـ للزر شػػيفػػي علػػكـ القػػراف ( البرهػػاف ِ 

كلقػػػد اشػػػترط العػػػز بػػػف  ـيُٕٓٗ – ػهػػػُّٕٔإحيػػػاء ال تػػػق العربيػػػة عيسػػػن البػػػابي الحلبػػػي 
 ـ لتحقػؽ المناسػبة أف ي ػػكف "ارتبػاط ال ػ ـ كاقعػػا فػي أمػر متحػػد مػرتبط أكلػو بػػيخر " عبدالسػ
 ي ّٕ/ُالبرهاف 

علن أحد مف النصييف المحداليف تحدث عف علـ المناسػبة كبػيف  -فيما قرأت  -( لـ تقع العيف ّ 
 صبحي ال قيي ينظر: علـ اللغػة النصػي بػيف النظريػةدي صلتو بنظرية التماسؾ النصي سكل 

 يّٗ/ِ ،َُّ/ ُكالتطبيؽ 
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 –ما لعلـ المناسػبة مػف دكر عظػيـ فػي تحقيػؽ التماسػؾ النصػي ؛ ممػا ترتػق عليػو 
عػػدـ ا شػػارة إلػػن الحػػس النصػػي المب ػػر الػػذم سػػبؽ إليػػو الػػركاد  –عمػػدا أك ه لػػة 

ؿ   ي(ُ األيكى
 لػن شػاطيءأما عف تعريؼ التماسؾ النصي فلـ تستقر سػ ينة النقػاد بعػدي ع

فيما يتعلؽ بتعريؼ النص، كمػف الػـ لػـ تتحػد  لمػتهـ حػكؿ م هػـك التماسػؾ النصػي 
ف  ػػاف م هػػـك التماسػػؾ عنػػ هـ ئ يخػػرج عػػف ائنسػػجاـ كائتسػػاؽ، دبشػػ ؿ نهػػايي، كا 

كهػذا جيػد، هيػر أف م هػـك الػنص، كهػك عمػكد خيمػة المصػطل ، كقطػق رحػا  هيػر 
اليف أربعة عشػر م هكمػا الباح هـ حكؿ م هـك كاحد، حتن لقد ذ ر بعضدمستقر عن

                                           

( يقكؿ السيكطي:" الذم ينبغي في  ؿ اية أف يبحث أكؿ  ؿ شيء عف  كنها م ملة لما قبلها، ُ 
أك مستقلةي الـ المستقلة ما كجػو مناسػبتها لمػا قبلهػا؟ ف ػي ذلػؾ علػـ جػـي كه ػذا فػي السػكر 

عي الرايػػد دفػػع ي كمالػػؿ هػػذا الػػك ّٕ/ُيطلػػق كجػػو اتصػػالها بمػػا قبلهػػا كمػػا سػػيقت لػػو" البرهػػاف 
د صبحي ال قي لإلشادة بسػبؽ السػلؼ إلػن هػذ  النظريػة  –كمنهـ  –المنص يف مف النصييف 

كاستشػرافهـ لهػا فػي كقػت مب ػػر جػدا مػف عمػر العلػكـ فقػػاؿ بعػدما سػاؽ جمهػرة مػف نصػػكص 
السلؼ ترعن في هذا الكادم:" كهذا يبيف تعػدم نظػرتهـ إلػن الػنص عامػة، كلػـ يقػؼ تحلػيلهـ 

لمػة الكاحػدة، أك العبػارة أك الجملػة أك اريػة، بػؿ مػا يسػبقها مػف ايػات كماالع قػة عند حػد ال 
القايمػػة بينهػػا، بػػؿ تعػػدا  إلػػن السػػكر  لهػػا؛ إذ إنهػػا العناصػػر ال بػػرل الم كنػػة للػػنص األ بػػر 

إلػن  –ي صػراعات ف ريػة ػفي  هير تحيػز أك دخػكؿ فػ – القراف ال ريـ(، كهذا يذهق بالباحث 
ة فػػي التحليػػؿ النصػػي بهػػذا ال  ػػر الػػكاعي ألهميػػة التماسػػؾ النصػػي علػػن التسػػليـ باألسػػبقي

ػ إف ابػف ػا فػػالمستكل األ بر، فإذا  اف النصيكف ييي يػركف إم انيػة أف يعػد ال تػاق ال امػؿ نصن
لشػػدة تماسػػ و  ال لمػػة الكاحػػدة"ي علػػـ اللغػػة النصػػي بػػيف  –األعرابػػي ذ ػػر أف القػػراف ال ػػريـ 

 يََُ /ِقيي النظرية كالتطبيؽ لصبحي ال 
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كقػاؿ بعػدها:" ئ تكجػد مصػاعق تكاجػو علمػا مػف العلػـك ماللمػا هػي الحػاؿ  ،(ُ للنص
كبعد مركر ما يربك علػن ال الػة عقػكد  ،حيث إنو حتن ارف ؛بالنسبة لعلـ لغة النص

علن نشأتو ال عليػة لػـ يتحػدد بدرجػة  افيػة ييي كأبسػط مالػاؿ يضػرق فػي هػذا المقػاـ 
حتن حكؿ مصطل  النص ذاتػو، بػؿ إننػا  ،التكافؽم م  رؾ مف عدـ كجكد قدر مشت

نجػػد لباحػػث كاحػػد بعينػػو، فػػي عمػػؿ كاحػػد بعينػػو فػػي أ الػػر مػػف مكضػػع عػػددا مػػف 
 ي "(ِ التعري ات، كيختلؼ محتكل  ؿ تعريؼ عف ارخر

كمػػف م ػػاهيـ الػػنص مػػال  أنػػو التسػػجيؿ الحرفػػي للحػػدث التكاصػػلي، كالػػنص  
ة كلػػيس محػػددا بحجمػػو، كالػػنص أيضػػا عبػػارة عػػف  ػػذلؾ هػػك كحػػدة اللغػػة المسػػتعمل
أمر صعق لتعدد  ؛ كمف الـ فتعريؼ مصطل   النص(ت كيف حتمي يحدد بعضو بعضا

 ي(ّ معايير هذا التعريؼ، كمداخلو كمنطلقاتو
هذا التػداخؿ كالتضػارق فػي تعريػؼ مصػطل  الػنص  ػاؼ للدئلػة علػن عػدـ 

ئ فػإف " أكؿ ،استقرار المصطل  مظهػر مػف مظػاهر ا تمػاؿ العلػـك  كعػدـ ا تمالػو، كا 
 "ي(ْ كت امؿ رصيدها هك إفرازها لالبتها ائصط حي الخاص بها ،كاست مالها

                                           

ق ُُّْم تبػة األنجلػك المصػرية  –ط/األكلػن  ُُّص م( ينظر:علـ لغة النص لسػعيد بحيػر ُ 
 يِّ/ُصبحي ال قي لـي كينظر: علـ اللغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ ُّٗٗ –

ق ُُّْم تبة األنجلػك المصػرية  –ط/األكلن  ُُّصػ  م( ينظر: علـ لغة النص لسعيد بحير ِ 
 يِّ/ُ: علـ اللغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ لصبحي ال قي ـي كينظرُّٗٗ –

المر ػػػز الالقػػػافي العربػػػي  –ـ ُّٗٗط/ األكلػػػن  ُُ( ينظػػػر: نسػػػيب الػػػنص لألزهػػػر الزنػػػاد ص ّ 
 يِّ/ ُبيركت لبنافي كينظر: علـ اللغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ 

مػػف كرقػػة علميػػة  ُُص  ( المصػػطل  األلسػػني العربػػي كضػػبط المنهجيػػة ألحمػػد مختػػار عمػػرْ 
 ـيُٖٗٗالمجلد العشريف مف العدد الالالث لسنة  –منشكرة بمجلة عالـ ال  ر 
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كلعؿ مف أقرق هذ  التعري ات لمصػطل  الػنص إلػن ال هػـ قػكؿ بعضػهـ فػي 
رسالة لغكية تشغؿ حيزنا معيننا، فيها جديلة مح مة مض كرة مف تعريؼ النص إنو :" 
ػا بػالنص ن سػو الم ردات كالبنية الن ِلؼ سياقنا خاصًّ حكية، كهذ  الجديلة المض كرة ت

لًة اللُّغكيًة  لِّها  ينبثُّ في الميرسى
 ي"(ُ 

و ئ ػـ إئ أنػػػن ال هػػإلػػ صػالنػ اتػذا التعريػؼ مػف أقػػرق تعري ػػكف هػػػـ  ػػكرهػ
ق ػة الذهػػػص  سبي ػػػالػػذم جعػػؿ النػػص، ك ػف النػػػر عػػػاـ عبدالقاهػػػـك ا مػػػم هػػن لػيرقػػ
حتن أكصػلتها إلػن شػ لها النهػايي،  ؛ف أجزايهاػفأل ت بي ؛امت علها يد صناعي قػالت
ة في ذهف الع مػة عبػد القػاهر ػ رحمػو اهلل ػ كضػكحا ػكاضح وػص كانسجامػرة النػف  

بارزا، كبنية النص في تصػكر  تصػؿ إلػن مرتبػة الصػهر الػذم يتػي  للنػاظـ الكصػكؿ 
 بنصو إلن أعلن درجات التش يؿي

   التماسؾ النصي( فم هكمو عند النقاد النصييف يتجلن في أما عف مصطل
الع قػػات أك األدكات الشػػ لية كالدئليػػة التػػي تسػػهـ فػػي الػػربط بػػيف عناصػػر الػػنص " 

 "ي (ِ الداخلية، كبيف النص كالبيية المحيطة مف ناحية أخرل

نصػػي( تهػػدؼ هػػذ  الكرقػػة كفػػي ضػػكء هػػذا الم هػػـك لمصػػطل    التماسػػؾ ال
كصػكئ إلػن  ؛ة لشكقيتطبيؽ نظرية التماسؾ النصي علن قصيدة السينيالعلمية إلن 

لقكؿ ال صؿ فيما رمػن بػو العقػاد دئئتها كفقهياتها؛ بغية الكقكؼ في النهاية علن ا
فضػ  عػف  ،شكقي مف أف شعر  ئ يتخطن أسكار الجملػة إلػن مػا كراءهػا مػف ال قػرة

 أف يحيط بالنص   ؿي
                                           

،  ُِٗ:  ُِٖ( علـ لغة النص   الم اهيـ كائتجاهات ( للد تكر/ سػعيد حسػف بحيػرم؛  ص ُ 
 يِٓكينظر: نحكي النصِّ نظرية كتطبيؽ لرافد حميد؛ ص 

 ئٗ/ُطبيؽ لصبحي ال قي ( علـ اللغة النصي بيف النظرية كالتِ 
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َُٓ 

حتن يسهؿ الرجكع  ـ القار ؛مناط المقاربة أماكتبدأ الدراسة بكضع القصيدة 
 إليها عند الحاجةي
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ُُٓ 

 انذراسح قصيذجان
ُّ
م
َ
ح
َ
 م

 (ُ  ـيُُٗٗ- ُُٓٗنظمها شكقي في من ا  الذم استمر في ال ترة ما بيف 
 ٍنًسػػػػييي  كالليػػػػؿً  النهػػػػارً  اخػػػػت ؼي  – ُ

 

ػػػػػػ اذ ػػػػػػرا ... ـى لػػػػػػي الصِّ  (ِ سػػػػػػينٍ أي  با كأيػػػػػػا
 

ػػػ كصػػػ ا - ِ  ق كة مػػػف شػػػالػػػي مي
 

ػػػػػػػ ... ػػػػػػػ مػػػػػػػف رتٍ كِّ صي  (ّ سِّ تصػػػػػػػكرات كمى
 

 رتكمػػػ اللعػػػكق  الصػػػبا عصػػ تٍ  – ّ
 

 (ْ سً ٍلػػػػػػػػػػكلػػػػػػػػػػذة خى  حلػػػػػػػػػػكةن  سػػػػػػػػػػنةن  ...
 

 اعنه هؿ س  القلقي  مصرى  كس  - ْ
 

ػػػػػػػ أك ... ػػػػػػػِى المي  و الزمػػػػػػػافي أسػػػػػػا جرحى  يسِّ
 

 الليػػػػػػػالي عليػػػػػػػو تً مػػػػػػػر    لمػػػػػػػا – ٓ
 

 سيػِّ قىػػػػفػػػػػي الليػػػػالي تي  كالعهػػػػدي  رؽ ...
 

 اخر رنػػػػػػػػتإذا البػػػػػػػػك  مسػػػػػػػػتطار – ٔ
 

ػػػػػ الػػػػػػليؿ أك أكؿ ...  (ٓ سً رٍ عػػػػػكت بعػػػػػد جى
 

 فه ٍطػػػػفالضػػػػلكع للسػػػػ ف فى  راهػػػػقه  – ٕ
 

 (ٔ سً نقٍ ًبػػػػػػػػ شػػػػػػػػاعهف   فى رٍ اليػػػػػػػػ مػػػػػػػػا لٌ  ...
 

ِـّ  ابنػػػةى  يػػػا – ٖ  بخيػػػؿه  مػػػا أبػػػكؾً  الػػػي
 

 كحػػػػػػػػػػبسً  مكلعػػػػػػػػػػان بمنػػػػػػػػػػعو  مالػػػػػػػػػػو ...
 

                                           

 ـيََِِعف دار العلـ للم ييف  ...، ط/الخامسة عشرُّٕ/ُاألع ـ للزر لي ( ُ 
ي ط/األكلػػن َِْديػكاف شػػكقي  الشػكقيات( بشػػرح كتكاليػػؽ كتحقيػؽ أحمػػد محمػد الحػػكفي ص ( ِ 

 نهضة مصر بال جالة مف دكف تاريخي
ريػق  ػ ـ العػرق لعلػي بػف حسػف الهنػايي الم كة ماللالة المػيـ الحػيف كالمػدةي المنتخػق مػف ه( ّ 

 ي ط/األكلػن جامعػة أـ القػرلْٔٓ/ُالملقق بػ   راع النمؿ( بتحقيػؽ محمػد بػف أحمػد العمػرم 
حياء التراث ا س مي(  يـُٖٗٗ -هػ َُْٗ  معهد البحكث العلمية كا 

ٍلسي كائخت س بمعنن كهك أخذ الشيء م ابرة كنهزةي العيف للخليؿ ( ْ   يُٕٗ/ْالخى
مستطار: مػذعكر فػزع، مػف قػكلهـ: اسػتطير فػ ف إذا فػزعي الت ملػة كالػذيؿ كالصػلة للصػغاني ( ٓ 

ـي مطبعػػة دار ال تػػق بالقػػاهرةي ك رىن ػػٍت: ُّٕٗي بتحقيػػؽ محمػػد أبػػي ال ضػػؿ إبػػراهيـ ّٗ/ّ
ػػرس كالًجػػٍرس: الصػػكت ُِِٕ/ٓصػػكتت مػػف الرنػػة كهػػي الصػػكتي الصػػحاح للجػػكهرم  ي كالجى

 يُُٗ/ّالخ يي الصحاح للجكهرم 
: ضرقي الناقكسي العيف للخليؿ  (ٔ   يَٖ/ٓالن قسي
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ُِٓ 

 كحي علػػػػػػػن ب بلػػػػػػػو الػػػػػػػد   أحػػػػػػػراـه  – ٗ
 

 نس؟ًجػػػػ مػػػػف  ػػػػؿِّ  للطيػػػػرً  حػػػػ ؿه  ...
 

 إئ باألهػػػػػػػػؿً  أحػػػػػػػػؽُّ  دار  ػػػػػػػػؿُّ  – َُ
 

 رجػػػػسً  مػػػػف المػػػػذاهقً  خبيػػػػثو  فػػػػي ...
 

 ، كقلبػػػػي شػػػػراعه مرجػػػػؿه  ن سػػػػي – ُُ
 

 سػػػيرٍ سػػػيرم كأى  فػػػي الػػػدمكعً  بهمػػػا ...
 

 ( كمجػػرا ال نػػارى  ؾً كجهىػػ كاجعلػػي –ُِ
 
 

 (( ك م ػػسً الالغػػر بػيف  رمػػؿو  يػػدى   ؾ ...
 

 عنػوي  بالخلػدً  غلتي لػك شيػ كطنػي - ُّ
 

 يًسػػػػن ٍ  لػػػػدً فػػػػي الخ إليػػػػوً  ينً نػػػػازعتٍ  ...
 

ِادً  اكه ىػػػػػ – ُْ  فػػػػػي سلسػػػػػبيؿو  بػػػػػال 
 

 (ُ )مػػػػف  عػػػػيف شػػػػمس للسػػػػكادً  ظمػػػػأه  ...
 

 يكنً ج يػ عػفٍ  يغػقٍ  لػـٍ  اهللي  شهدى  - ُٓ
 

ػػػػػخٍ شى  ... ػػػػػحً  ؿي ٍخػػػػػيى  كلػػػػػـٍ  سػػػػػاعةن  وي صي  يسِّ
 

ػػػل ةي ناديػػػوً  - ُٔ  ييصػػػًب ي ال  ػػػري كالًمسى
 

ًة الز ي ػػػػػػػػػػػػػػًة ييٍمًسػػػػػػػػػػػػػػي ...  كبالس ػػػػػػػػػػػػػػٍرحى
 

 يػػػػػػػػرةن أٍي ػػػػػػػػاك ػػػػػػػػأني أرل الجز  – ُٕ
 

ػػػػػػػػػػٍرسً  ... ـً جى ػػػػػػػػػػٍت طيػػػػػػػػػػري  بػػػػػػػػػػأرخى  نىغىمى
 

 هي بلقيسي في الخمايػًؿ صػرحه  - ُٖ
 

 (ِ )مػػػف عبػػػاقو كصػػػاحقه هيػػػري ًنٍ ػػػسً  ...
 

 حسػػبيها أف ت ػػكفى للنيػػًؿ ًعٍرسىػػا - ُٗ
 

ػػػػػػػػف  يكمػػػػػػػػا ًبًعػػػػػػػػٍرسً  ...  قبلىهػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ ييجى
 

 لًبسػػػػٍت باألصػػػػيًؿ حلػػػػةى كٍشػػػػيو  - َِ
 

 (ّ سِّ بػػػػيف صػػػػنعاءى فػػػػي الاليػػػػاًق كقيػػػػ ...
 

 قػػػد ها النيػػػؿي فاسػػػتحٍت فتػػػكارتٍ  - ُِ
 

ػػػػػػٍرمو كليػػػػػػٍبسً  ...  منػػػػػػو بالجسػػػػػػًر بػػػػػػيف عي
 

 كأرل النيػػػػػؿ ى ػػػػػالعقيًؽ بكاديػػػػػو - ِِ
 

ػػػػػػػػػػػػػػي ... سِّ ف  ػػػػػػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػػػػػػكالرى الميتىحى  كا 
 

                                           

السكاد: الشخص، كالعدد ال الير مف الناسي المعجػـ ائشػتقاقي المِصػؿ ألل ػاظ القػراف ال ػريـ  (ُ 
 ـيََُِم تبة ارداق بالقاهرة  –ي ط/األكلن ُّّ/ُللد تكر محمد حسف جبؿ 

ري عىف هايةً  (ِ  ي كالنٍِّ س مف اٍلقىٍكـ: الميقصِّ  يِْ/َُتهذيق اللغة لألزهرم  الٌنجدًة كال ـر
ي معجػـ البلػداف القٌس ناحية مف ب د الساحؿ قريبة إلن ديار مصر تنسق إليها الالياق القسٌية (ّ 

 ـيُٓٗٗي ط/الالانية دار صادر بيركت ّْٔ/ْلياقكت الحمكم 
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ُّٓ 

 ابفي مػاًء السػماًء ذك المك ػًق ال خػـً -ِّ
 

 (ُ الػػػػػػذم يىحسيػػػػػػر العيػػػػػػكفى كييٍخًسػػػػػػي ...
 

ػػػ - ِْ  اٍلفو ئ تػػػرل فػػػي ر اًبػػػو هيػػػرى مي
 

ػػػػػػػػػٍرسً  ...  بجميػػػػػػػػػؿو كشػػػػػػػػػا رو فضػػػػػػػػػؿى هى
 

 كأرل  الجيػػػزةى( الحزينػػػةى ال لػػػن - ِٓ
 

ٍمًسػػػي ... لػػػـ تيً ػػػٍؽ بعػػػدي مػػػف مناحػػػًة رى
 ِ) 

 

 أ الػػػرٍت ضػػػجة السػػػكاقي عليػػػو - ِٔ
 

ِاؿى اليػػػػػػػػػراًع عنػػػػػػػػػوي ًبهىٍمػػػػػػػػػسً  ...  كسػػػػػػػػػ
 

ـى النخيػػػػًؿ ضػػػػ  رفى شػػػػعرا - ِٕ  كقيػػػػا
 

ػػػػػػػٍلسً  ... كتجػػػػػػػرٍدفى هيػػػػػػػرى طػػػػػػػكؽو كسى
 ّ) 

 

 ك قنػػػػػػػػػاطيري  تػػػػػػػػػأن ؽى فيهػػػػػػػػػػاأ - ِٖ
 

ٍ ػػػػسً  ... ألػػػػؼي جػػػػاقو كألػػػػؼي صػػػػاحًق مى
 ْ) 

 

 ركعةه في الضػحن م عػقي ًجػف   -ِٗ
 

ن ًحمىاهىػػػا كييٍغًشػػػي ...  حػػػيفى يىٍغشىػػػن الػػػدُّجى
 

 إئ كرهػػػػػػػيفي الرمػػػػػػػاًؿ أفطػػػػػػػسي  - َّ
 

ػػػػػػٍنعي ًجن ػػػػػػةو هيػػػػػػًر فيٍطػػػػػػسً  ...  (ٓ أٌنػػػػػػو صي
 

 تتجلػػػػػن حقيقػػػػػةي النػػػػػاًس فيػػػػػو - ُّ
 

ػػػػػبيعى ا ... ٍلػػػػػًؽ فػػػػػي أسػػػػػاريًر ًإٍنًسػػػػػيسى  لخى
 

 لىًعػػػػقى الػػػػدهري فػػػػي الػػػػرا  صػػػػبيا - ِّ
 

ػػػػػػػػػٍنسً  ...  كالليػػػػػػػػػالي  كاعبػػػػػػػػػا هيػػػػػػػػػرى عي
 

ػػػي دي المقػػػاديًر عينيػػػو - ّّ  رىً بىػػػٍت صي
 

 لنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو كمٍخلىبىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًل ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرسً  ...
 

                                           

لعػػت عليػػو مػػف يخسػػن: يعيػػي كي ػػؿي ه ػػذا شػػرحها محقػػؽ الػػديكاف، كلػػـ أقػػع عليهػػا فيمػػا اط (ُ 
 معجماتي

ص  ، رمسي المراد بو رمسػيس الالػاني مػف ملػكؾ مصػر ال رعكنيػةي ذ ػر ذلػؾ شػارح الػديكاف  (ِ 
 ئَِ

القػػرط مػػف  -السػػلس: الخػػيط الػػذم يػػنظـ فيػػو الخػػرز األبػػيض تلبسػػو ا مػػاء، ج سػػلكسي أك (ّ 
 –ق ُّٖٕي طبعػػػة م تبػػػة الحيػػػاة بيػػػركت ُٖٗ/ّمعجػػػـ مػػػتف اللغػػػة ألحمػػػد رضػػػا  الحلػػػيي
 ئَِـي كالمراد هنا مكضع ال رق الذم في النخلةي الديكاف ص ُٗٓٗ

ي بتحقيػػؽ زهيػػر عبدالمحسػػفي ط/الالانيػػة ّٖٖ/ُالم ػػس: الجبايػػةي مجمػػؿ اللغػػة ئبػػف فػػارس  (ْ 
 ـئُٖٗ – ػهَُْٔمِسسة الرسالة بيركت 

 يَِٕيقصد باألفطس أبا الهكؿي الديكاف ص  (ٓ 



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ُْٓ 

 فأصػػػابٍت بػػػو الممالػػػؾى  سػػػرل - ّْ
 

 (ُ كهػػػػػػػػػػػرق  كالعبقػػػػػػػػػػػرم  الً ًرٍنًسػػػػػػػػػػػي ...
 

ِادم ل ػػػػػؿ يػػػػػا – ّٓ  أمػػػػػر قػػػػػرار فػػػػػ
 

 يبػػػػػدك كينجلػػػػػي بعػػػػػد لػػػػػبس فيػػػػو ...
 

ػػػػػلي  لػػػػػتٍ قى عى  – ّٔ  قػػػػػكئن عي  مػػػػػكرً األي  ةي ج 
 

ػػػ  و بٍ سىػػػ طػػػكؿى  الحػػػكتى  طالػػػتً  ...  (ِ سِّ كهى
 

 طػػاؼو بً  صػػاحي حيػػث ئ يي  تٍ قىػهرً  - ّٕ
 

 سِّ ًحػػػػػػػػػػػلً  صػػػػػػػػػػػاخي ، كئ يي هريػػػػػػػػػػػؽو  أك ...
 

 نهػػػػاران  الشػػػمكسى  ي سػػػؼي  فلػػػؾه  – ّٖ
 

 (ّ سً ٍ ػػػػػػػػػكى  ليػػػػػػػػةى  البػػػػػػػػدكرى  كيسػػػػػػػػكـي  ...
 

 إذا مػػػػا لألمػػػػكرً  كمكاقيػػػػتي  - ّٗ
 

 سً ٍ ػػػػػػػػعى لً  صػػػػػػػػارتٍ  األمػػػػػػػػكري  هػػػػػػػػابلغتٍ  ...
 

 مرتهنػػػػػػػػػػػػػاته   الرجػػػػػػػػػػػػػاؿً  دكؿه  – َْ
 

 سً ٍعػػػػػػػػػػػكتى  مػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػدكدً  بقيػػػػػػػػػػػاـو  ...
 

 كارو ًسػػػػػ مػػػػػف  ػػػػػؿ ذاتً  كليػػػػػاؿو  – ُْ
 

 )( ك فػػػػرسً  ركـو  رقِّ   ػػػػؿ   لطمػػػػتٍ  ...
 

 تٍ قكسػػػان كسػػػل   بػػػاله ؿً  سػػػددتٍ  – ِْ
 

ػػػػػنٍ خً  ...  سً رٍ ًتػػػػػ مػػػػػف  ػػػػػؿِّ  ذافً ين يػػػػػ ران جى
 

 (ك دارا  خكفػك( القػركفً  فػي تٍ مػح -ّْ
 

 )سً بٍ عىػػػ بً  كايػػػ ن( كألػػػكتٍ  كع ػػػتٍ  ( ...
 

 عػػرشه  ( فػػي المشػػارؽً مػػركافي  فػأيػػ-ْْ
 

 ؟(ْ يًسػػػػػػرٍ  ي  المغػػػػػػارقً  كفػػػػػػي أمػػػػػػكمه  ...
 

ػػػػ – ْٓ  عليهػػػػا ـ فػػػػرد  هي سيػػػػشمٍ  تٍ مى قً سى
 

 سً ٍطػػػػػػػنى  الػػػػػػػرأمً  الاقػػػػػػػقً   ػػػػػػػؿُّ  هػػػػػػػاكرى ني  ...
 

 سػكل هػا شػمسو  ك ػؿُّ  هابتٍ  الـ -ْٔ
 

 سً ٍمػػرى  كتنطػػكم تحػػتى  لػػن،بٍ تى  يػػؾى تً  ...
 

ػكى  - ْٕ   سػرل ( إيػكافي البحتػرم    ظى عى
 

 سمػػػف عبػػػد شػػػم القصػػػكري  شػػػ تنيك  ...
 

 يًفػرٍ طً  كالبػرؽي  سػريتي  ليػؿو  ق  ري  - ْٖ
 

 (ٓ يًسػػػػػػنٍ عى  كالػػػػػػري ي  طكيػػػػػػتي  كبسػػػػػػاطو  ...
 

                                           

 يَِٕكنابرت  ما قاؿ شارح الديكافي ص يقصد بالعبقرم ال رنسي نابليكف ب (ُ 
 يِّٗ/ْهىس وي في الماء: هىط وي فيو؛ فانغٌسي معجـ متف اللغة ألحمد رضا  (ِ 
 يّْْ/ّالك س: دخكؿ القمر في نجـ يي ر ي الت ملة كالذيؿ كالصلة للصغاني  (ّ 
 يَِٖالمراد بال رسي: العرشي الديكاف ص  (ْ 
ـي ا :الطِّػػرؼي  (ٓ  : َِِ/ُّتهػػذيق اللغػػة  أٍلىٍطػػرىاؼ، يىٍعًنػػي اٍربىػػاء كاألمهػػاتياٍل ػػرس ال ػػري ي كالعىػػٍنسي

 يَِِ/ْالناقة القكية الصلبةي معجـ متف اللغة 



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ُٓٓ 

 ( بػػالغرقً  الجزيػػرةً  فػػي الشػػرؽى  ـي نًظػػأى -ْٗ
 

 (ُ سً هٍ نػػػػػػػػان لػػػػػػػػدى زٍ حى   دى الػػػػػػػػب طػػػػػػػػكمكأى  ...
 

 سو رٍ دي  مػػف الخ يػػؼً  ديػػارو  فػػي - َٓ
 

 سً ٍمػػػػػطى  مػػػػػف الطكايػػػػػؼً  كمنػػػػػارو  ...
 

 يػػٍ الز  فػي  نػؼً   الجنػافً  نن بىػري كى  - ُٓ
 

 سً ٍلػػػطي  كفػػػي ذرا ال ػػػرـً  رو ٍضػػػخي  تػػػكفً  ...
 

 قرطبػػيو  لن رى ي سػػكل الىػػًنػػعٍ يري  لػػـٍ  - ِٓ
 

 يًسػػػػػمٍ خى  الػػػػػدهرً  ةى رى فيػػػػػو عٍبػػػػػ لمسػػػػػتٍ  ...
 

ػػمػػا أي  قػػن اهللي ك  يػػا - ّٓ  منػػو  ي بِّ صى
 

ػػػػالحيػػػػا مػػػػا أي  صػػػػ كةى  كسػػػػقن ...  يمسِّ
 

  انػتٍ  فػي األرضً  دُّ عىػئ تي  قريػةه  - ْٓ
 

 يًسػػػػػػػػرٍ كتي  أف تميػػػػػػػػدى  األرضى  ؾي مًسػػػػػػػػتي  ...
 

 تٍ كهط ػ المحػيطً  سػاحؿى  تٍ يى شً هى  - ٓٓ
 

 (ِ سً ٍلػػػػػكقى  مػػػػػف شػػػػػراعو  الػػػػػركـً  لجػػػػػةى  ...
 

 اهػاخػاطرم فػي الرى  الػدهري  ر ػقى  - ٔٓ
 

 سً حػػػػدٍ  مػػػػن بعػػػػدى ذلػػػػؾ الحً  فػػػػأتن ...
 

 فيهػا كمػفٍ  القصػكري  ليى  فتجلتٍ  - ٕٓ
 

 سً ٍعػػػػػقي  فػػػػػي منػػػػػازؿً  العػػػػػزً  مػػػػػف ...
 

 ما ضى ىٍت قطُّ فػي الملػكًؾ علػن - ٖٓ
 

نىػػػػػٍذًؿ المعػػػػػالي كئ تىػػػػػرىد ٍت ًبػػػػػنىٍجسً  ...
 ّ) 

 

 ك ػػػػػػأني بىلىٍغػػػػػػػتي للعلػػػػػػـً بيتػػػػػػػا - ٗٓ
 

 فيػػػػػو مػػػػػاؿي العقػػػػػكًؿ ًمػػػػػٍف  ػػػػػؿِّ دىٍرسً  ...
 

 ا فػػي الػػب ًد شػػرقا كهربػػاسنػػقيدي  - َٔ
 

 حجػػػػػػػةي القػػػػػػػكـً مػػػػػػػف فقيػػػػػػػوو كقىػػػػػػػسِّ  ...
 

                                           

:هليظ األرضي  تاق األفعاؿ ئبف القكطية صػ  (ُ  بتحقيؽ علػي فػكدة ط/الالانيػة م تبػة  ّْالحٍزفي
ٍمػػؿو كئ تيػػراقالمى ػػافي الس ػػٍهؿي لػػكالػػٌدٍهسي  ـيُّٗٗالخػػانجي بالقػػاهرة  ي القػػامكس المحػػيط يس ًبرى
بتحقيؽ م تق تحقيؽ التػراث بمِسسػة الرسػالة بإشػراؼ محمػد نعػيـ  ْٕٓلل يركز أبادم ص 

 ـيََِٓ – ػهُِْٔالعرقسيكسيي ط/الالامنة مِسسة الرسالة بيركت 
قلس: حبؿ الس ينة الذم تربط بوي مختار الصحاح للرازم بتحقيؽ يكسػؼ الشػيخ محمػد ص ال (ِ 

 ـيُٗٗٗ –ق َُِْي ط/الخامسة الم تبة العصرية بيركت ُٔ
بتحقيػؽ  ٕض ٍت: سبغت مػف قػكلهـ الػكق ضػاؼو أم سػابغي  تػاق األل ػاظ ئبػف السػ يت ص  (ّ 

 ـ  م تبة لبناف ناشركفيُٖٗٗفخر الديف قباكةي ط/األكلن 



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ُٓٔ 

ٍمعًة الج لةي كالناصري -ُٔ نػػػػػػكري الخمػػػػػػيًس تحػػػػػػت الػػػػػػدِّرىٍفسً  ... كعلن الجي
 ُ) 

 

 ييٍنًزؿي التاجى عػف م ػارًؽ  أردكف(-ِٔ
 

 (ِ كييحًلػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػو جبػػػػػػػػػيفى الًبػػػػػػػػػًرٍنسً  ...
 

 أمػػػػافو  كطيػػػؼي  رلن مػػػف  ىػػػ سػػػنةه  – ّٔ
 

 سً ٍجػػػػكهى  مػػػػػف ضػػػػ ؿو  لػػػػقي الق كصػػػػحا ...
 

ذا – ْٔ  مػػػا بهػػػا مػػػف أنػػػيسو  الػػػداري  كا 
 

ذا ...  سِّ ًحػػػػمػػػػا لهػػػػـ مػػػػف مي  القػػػػكـي  كا 
 

 عتيػػػػػؽه  مػػػػػف البيػػػػػكتً  كرقيػػػػػؽه  – ٓٔ
 

ػػػ مػػػذمكـً  هيػػػرى  األلػػػؼى  جػػػاكز ...  (ّ سً رٍ حى
 

 ( كتػػػػػػراثه  محمػػػػػػدو  مػػػػػػف أالػػػػػػره  - ٔٔ
 

ػػػػػػػاألى  ذم الػػػػػػكئءً  للػػػػػػػركحً  صػػػػػػار ...  سِّ مى
 

 اهنكتنػػػػ ذركةن  الػػػػنجـى  بلػػػػغ - ٕٔ
 

 (ْ )سً دٍ ك قيػ ( فػي األسػاسً الهػ فى  بيفى  ...
 

 فيػػػػػو النػػػػػكاظري  تسػػػػػب ي  مرمػػػػػره  – ٖٔ
 

 يًسػػػػػػػػرٍ تي المػػػػػػػدل عليهػػػػػػػا فى  كيطػػػػػػػكؿي  ...
 

  أنهػػػا فػػػي اسػػػتكاءو  ارو كى كسػػػػى  - ٗٔ
 

ػػػ الػػػكزيرً  أل ػػػاتي  ...  (ٓ )سً طػػػرٍ  رضً فػػػي عى
 

 هاسػطريٍ  قػد  سػتٍ  الػدهرً  رةي فٍتػ - َٕ
 

 سً ٍعػػكنى  مػػف فتػػكرو  قي دٍ ا تسػػن الهيػػ مػػا ...
 

 لعلػػػػػيـو   ػػػػػـ تزينػػػػػتٍ  ! اهىػػػػػحى كيٍ  – ُٕ
 

 (ٔ )سً ٍمػػػػػخى لً  كاسػػػػػتعدتٍ  الػػػػػدهرً  كاحػػػػػدً  ...
 

 العػيفً  فػي مسػرحً  الرفيػؼى  ك أف -ِٕ
 

ػػػػػػػ ءه مػػػػػػػ ى  ...  (ُ سً قٍ مى ات الػػػػػػػدِّ رى ن  دى مي
 

                                           

ـي ال ىًبيػػػر تػػػاج العػػػركس الػػػدِّرىٍفسي  (ُ  ػػػع التػػػي ُٕ/ُٔ: العىلىػػػ مى  ػػػاف يشػػػهدها ي يصػػػؼ جػػػ ؿ الجي
عبػػدالرحمف الناصػػر بالمسػػجد ال بيػػر بقرطبػػة أك فػػي مسػػجد الزهػػراء بػػالقرق مػػف قرطبػػةي شػػرح 

 يَِٗالديكاف ص 
 يَِٗ أردكف( كاحد مف زعماء ال رنجة في ب د األندلسي الديكاف ص  (ِ 
 يَُِالمراد بالبيت العتيؽ هنا مسجد الرطبةي الديكاف  (ّ 
 يُُّ/ْ، ٖٖ/ِكت ػجبؿ عظيـ بأرض نجد معجـ البلداف لياقاله ف: جبؿ بالعالية، كقدس:  (ْ 
 يَُِالكزير المراد بو ابف مقلة محمد بف علن ك اف مشتهرا بجكدة خطوي الديكاف ص  (ٓ 
 يَُِأش ؽ عليها  ـ تزينت لعالـ، ك قامة الصلكات الخمسي الديكاف ص  (ٔ 



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ُٕٓ 

 ك ػػػػػأف اريػػػػػاًت فػػػػػي جانبٍيػػػػػو - ّٕ
 

 يتنػػػػػػػػػػػزٍلفى مػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػػارًج قيػػػػػػػػػػػٍدسً  ...
 

ٍنػػػًذرو مػػػف جػػػ ؿو  - ْٕ  منبػػػره تحػػػتى مي
 

 (ِ لػػػػـ يػػػػزٍؿ ي تسػػػػيو أك تحػػػػتى قيػػػػسِّ  ...
 

 اي ػػػرى  غريػػػؾى يي  ال تػػػاقً  كم ػػػافي  - ٕٓ
 

 سً ػمٍ لىػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػايبان فتػػػػػػػػػػػػػدنك لً   ً دً رٍ كى  ...
 

 فػي الغػر المبػارؾً  الداخؿً  صنعةي  -ٕٔ
 

 (ّ سً مٍ شيػػػػػػ ميػػػػػػاميفى  لػػػػػػوي  كاؿو  قً  ...
 

 الػد بػارً بغي  تٍ لىػلِّ جي  حمػراءى ل مػف - ٕٕ
 

 (ْ سً ٍ ػػػػػكني  ءو رٍ بػػػػػػي  بػػػػػيفى  رحً  ػػػػػالجي  هػػػػػرً  ...
 

 لحظػان  لػك محػا الضػكءي  البػرؽً   سنا -ٖٕ
 

 سً بٍ قىػػػػػ مػػػػػف طػػػػػكؿً  العيػػػػػكفي  هػػػػػالمحتٍ  ...
 

 ػبنػػي األحػػ كداري  هرناطػػةو  حصػػفي -ٕٗ
 

 (ٓ سً نػػػدٍ  كيقظػػػافى  هافػػػؿو  مػػػف مػػػرً  ...
 

 ليرً ًشػ دكنهػا رأسى  الػاللبي  جلػؿى  - َٖ
 

 (ٔ سً رٍ ًبػػػ منػػػو فػػػي عػػػػصايقى  فبػػػدا ...
 

 بىاشػػػيٍ  و، كلػػػـ أرى شػػػيبي  سػػػرمده  - ُٖ
 

 يًسػػػػػنٍ كيي  البقػػػػػاءى  ءيرجػػػػػن وي قبلىػػػػػ ...
 

 ػمػػػالحى  فػػػي هػػػرؼً  الحادالػػػاتي  مشػػػتً -ِٖ
 

ػػػ فػػػي دارً  يِّ ًعػػػالن   مشػػػيى  راءً  ...  سً رٍ عي
 

ػػ الحجػػاقً  عػػزةى  هت ػػتٍ  - ّٖ  تٍ كفض 
 

 سً ٍنػػػػكأي  مػػػػف سػػػػميرو  البػػػػاقً  ةى د  سيػػػػ ...
 

                                                                                                           

بػػػي ألسػػػماء الم بػػػس لرجػػػق الػػػدمقس:  لمػػػة فارسػػػية معربػػػة كتعنػػػي الحريػػػري المعجػػػـ العر  (ُ 
ـ دار ارفػػاؽ العربيػػة بالقػػاهرةي كالمػػراد ََِِ – ػهػػُِّْي ط/األكلػػن ُٕٕعبػػدالجكاد ص 

 يَُِبالرفيؼ السقؼي الديكاف ص 
منذر المراد المنذر بف سعيد البلكطي قاضي األندلس المشهكر بعدلو كزهد ، كهك الذم خطق  (ِ 

 يَُِكاف ص ػي الدي ن أبي العالي القالي كهير في احت اؿ الناصر بكفد الرـك لما أرتب عل
الػػداخؿ: عبػػدالرحمف بػػف معاكيػػة بػػف هشػػاـ مِسػػس الدكلػػة األمكيػػة باألنػػدلس الملقػػق بصػػقر  (ّ 

كاف ص ػي شػرح الديػػ فػقػريش، كلقػػق بالػداخؿ ألنػػو أكؿ مػف دخػػؿ األنػدلس مػػف ملػكؾ األمكييػػ
 يُُِ

 يُُِألحمري الديكاف ص الحمراء: قصر الحمراء بغرناطة الذم بنا  بنك ا (ْ 
: ال طف العالـ باألمكر كاألخباري المح ـ كالمحيط األعظـ ئبف سيد   (ٓ   ئْٓ/ٖالندسي
 يِِٓ/ٕالبرس: القطفي العيف  (ٔ 
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ُٖٓ 

ػػرى عى  - ْٖ  عنهػػا الخيػػؿي  تً تخل ػػ اته صى
 

 كعػػػػسِّ  مػػػػف احتػػػػراسو  كاسػػػػتراحتٍ  ...
 

 علػػػػن الليػػػػالي كضػػػػاءه  كمغػػػػافو  – ٖٓ
 

ػػػػػ ت ػػػػػرارى  يِّ ًشػػػػػللعى  تجػػػػػدٍ  لػػػػػـ ...  سِّ مى
 

 علػػػن التػػػاريخً  كافػػػديفى  تػػػرل هيػػػرى  ئ-ٖٔ
 

 سً كنٍ ػػػػػػ فػػػػػػي خشػػػػػػكعو  سػػػػػػاعيفى  ...
 

 اسو  فػػي نضػػارةً  كا الطػػرؼى ليػػق  نى  - ٕٖ
 

 سً رٍ كى  ، كفػػػػي عصػػػػارةً نقػػػػكشو  مػػػػف ...
 

 كتبػػػػرو  مػػػػف ئزكردو  كقبػػػػاقو  - ٖٖ
 

ِـّ  نبى  ػػػػالرُّ  ... ػػػػ ف ظػػػػؿ  بػػػػي الشػػػػ  سً مٍ كشى
 

 يللمعػػػػانً  ت  لػػػػتٍ  كخطػػػػكطو  - ٖٗ
 

 (ُ سً ػبٍ ًلػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػأزيفً  هػػػػػػػػػػػػػػاكألل اظً  ...
 

 خػػػ ءن  السػػباعً  مجلػػسى  كتػػرل - َٗ
 

ػػػػػػ مػػػػػػف ظبػػػػػػاءو  لقػػػػػػاعً ا مق ػػػػػػر ...  سً نٍ كخي
 

 كئ جػػػػػػكارم الالريػػػػػػا اري ػػػػػػالالُّ  ئ – ُٗ
 

 سً إٍنػػػػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػػػػو أقمػػػػػػػػػػػػارى  فى يتنػػػػػػػػػػػػزلٍ  ...
 

 عليػػػػػو األسػػػػػكدي  قامػػػػػتً  مرمػػػػػره  – ِٗ
 

ػػػػػػػػػػ لينػػػػػػػػػػاتً  رً ٍ ػػػػػػػػػػالظي  ةى ل ػػػػػػػػػػ ى  ...  سِّ المجى
 

 مانػان جي  في الحيػاضً  الماءى  تنالر - ّٗ
 

 سً ٍلػػػػػػػػػػػمي  علػػػػػػػػػػػن ترايػػػػػػػػػػػقى  يتنػػػػػػػػػػػزل ...
 

  انػػػتٍ  بػػػالجزيرةً  العهػػػدً  اخػػػري  - ْٗ
 

ػػػػ مػػػػف الزمػػػػافً  ؾو عػػػػرٍ  بعػػػػدى  ...  سً رٍ كضى
 

 جػػػػػيشو  : رايػػػػػةي تقػػػػػكؿي  فتراهػػػػػا – ٓٗ
 

ػػػ أسػػػرو  بػػػيفى  بػػػاألمسً  بػػػادى  ...  (ِ ػسِّ كحى
 

 ملػػػػػؾو  قاليػػػػػدي م هػػػػػاكم اتيحي  - ٔٗ
 

 سً بػػػػبخٍ  ػػػػػػيعي ضً المي  الػػػػكارثي  هػػػػاباعى  ...
 

ػػػ فػػػي  تايػػػقى  القػػػكـي  خػػػرج – ٕٗ  ـ  صي
 

ػػػ الػػػدففً   مك ػػػقً  ح ػػػاظو  عػػػف ...  سً رٍ خي
 

 نعشػػان ك انػػتٍ  بالبحػػارً  ر بػػكا - ٖٗ
 

 أمػػػسً  ابػػػايهـ هػػػي العػػػرشى  تحػػػتى  ...
 

 ، كجمػػػػكعو لهػػػػادـو  بػػػػافو  ق  ري  - ٗٗ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ حسػػػػػػػػػػػػػػػفو كمي  ت  ًشػػػػػػػػػػػػػػػلمي  ...  سِّ لمخى
 

 ت نئ تػػأ همػػةه  النػػاسً  إمػػرةي  - ََُ
 

 (ُ سً بٍ ًجػػػػػػػػػػػػن لً كئ تسػػػػػػػػػػػػن   لجبػػػػػػػػػػػػافو  ...
 

                                           

نقؿ شارح الديكاف عف ش يق أرس ف أنو قرأ علن جدراف قصر الحمراء بالخط المذهق قصيدة  (ُ 
 يُُِاف ص ئبف زمرؾ مف  ٌتاق بني األحمري الديك 

 يُٓ/ّالحس: القتؿي العيف  (ِ 
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ُٓٗ 

ذا مػػػػا أصػػػػاقى بنيػػػػافى قػػػػكـو  - َُُ  كا 
 

ٍلػػػػػػػػػػؽو فإنػػػػػػػػػػو كىٍهػػػػػػػػػػيي أيسِّ  ...  كىٍهػػػػػػػػػػيي خي
 

 ظػػ ن   الخلػػدً  ديػػاران نزلػػتي  يػػا - َُِ
 

ػػػػػػ نن نىػػػػػػكجى  ...  سً ٍنػػػػػػأي  اؿى دانيػػػػػػان كسلسى
 

 ػفيػػ ئ نػػاجره  ال صػػكؿً  محسػػناتً -َُّ
 

ػػػكئ جي  بقػػػيظو  هػػػا ...  (ِ سً رٍ ل بقىػػػادى مى
 

 باهػاري  فػكؽى  العيػكفي  سُّ ًحػتي  ئ - َُْ
 

ػػػ هيػػػرى  ... ػػػ كرو حي  (ّ سً ٍعػػػلي  المراشػػػؼً  كِّ حي
 

 ريشػػان  ؾً ي بظلِّػػًخػػأفري  تٍ سػػيى  ي  - َُٓ
 

 يًسػػػػرٍ هي  كاشػػػػتد   اؾً بىػػػػفػػػػي ري  بػػػػاكرى  ...
 

 ـلػديه ئ الجميؿي  بنك مصرى  ـٍ هي -َُٔ
 

 يًسػػػػػػنٍ بمى  كئ الصػػػػػػنيعي  بمضػػػػػػاعو  ...
 

 كقػؼو  ؾً علػن الناًيػ لسػافو  فٍ مػػً  - َُٕ
 

 سً ػبٍ حػىػػػػػػػػػ ؾً علػػػػػػػػػن كئيػػػػػػػػػػً  نػػػػػػػػػافو كجى  ...
 

 عظػػاتو  الطلػػكؿي  هػػذ ً  ـهي حسػػبي  – َُٖ
 

 سً رٍ كدى  علػػػػن الػػػػدهكرً  ديػػػػدو جى  مػػػػفٍ  ...
 

ذا-َُٗ  إلػن الماضػي الت ػاته  فاتؾى  كا 
 

 يالتأسِّػػػػ كجػػػػوي  عنػػػػؾى  هػػػػاقى  فقػػػػدٍ  ...
 

 
 
 

                                                                                                           

ػػػحارم بتحقيػػػؽ  (ُ  : الجبػػػافي ا بانػػػة فػػػي اللغػػػة العربيػػػة لسػػػلمة بػػػف مسػػػلـ العػػػكتبي الصُّ الًجػػػبسي
ـ كزارة التػػػراث القػػػكمي ُٗٗٗ – ػهػػػَُِْط/األكلػػػن  َّٓ/ِعبػػػدال ريـ خلي ػػػة كاخػػػًريف  

 يكالالقافة بسلطنة عماف
، كيقاؿ:  ؿُّ ش :شهر ناجر (ِ  قه ػر فػي ذلػؾ الش ػهًر،  ؛هرو فػي صػميـ الحػرِّ نػاًجره رىجى ألف  ا بػؿ تنجي

لكديها ػقيع ي ك َُٔ/ٔي العيف للخليؿ أم يشتدُّ عطشها حتن تيبس جي : أىٍبػرىدي الص  القىػٍرسي كالًقػٍرسي
ي ط/ الالالالػػة عػػف دار صػػادر بيػػركت َُٕ/ٔي لسػػاف العػػرق ئبػػف منظػػكر كأى الػػر  كأىشػػدُّ البىػػٍرد

 يػهُُْْ
ي كالحػكة ِْٖ/ِجمع لعساء مف اللعس كهك سمرة في الش ةي جمهرة اللغػة ئبػف دريػد ليعس  (ّ 

 يَِٗ/ِسمرة الش ا ي معجـ متف اللغة 
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َُٔ 
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 كفيو مطلباف:

 يالمستكل التر يبي : املطهة األول

 المستكل المعجميي :املطهة انثا  
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ُُٔ 

 : متهيذ
ائتساؽ أحد جناحيف لمصطل  التماسؾ النصي، كجناحػو الالػاني ائنسػجاـ، 
كقبؿ الكقكؼ علن تجليات ائتساؽ في سينية شػكقي يجػدر ا لمػاح إلػن أف م هػـك 

سػػاؽ فػػي الدراسػػات الحديالػػة لػػيس ببعيػػد عػػف دئلتػػو اللغكيػػة، كئ عػػف محيطػػو ائت
ف لػػـ ي ػػف معركفػػا عنػػدهـ بهػػذا الشػػ ؿ المحػػدد فػػي  النقػػدم عنػػد العػػرق القػػدماء، كا 

 ،حػػكؿ الجمػػع العصػػكر الخال ػػة، كلقػػد طافػػت مػػادة ائتسػػاؽ فػػي المعجمػػات العربيػػة
مػػو ائصػػط حي المعاصػػر؛ يػػدؿ عليػػو م هك  ، كهػػك عػػيف مػػا(ُ كائسػػتكاء كائنضػػماـ،

فحدُّ ي عند علماء اللسانيات يتمالؿ في " التماسؾ الشديد بيف األجػزاء المشػ لة لػنص 
لخطاق ما، كيهتـ فيو بالكسايؿ اللغكية التي تصػؿ بػيف العناصػر الم كنػة لجػزء مػف 
خطاق أك خطاق برمتو، في كف مترابطػا مػف أكلػو إلػن اخػر ، ذا بنيػة تر يبيػة كاحػدة 

بػػػأف ائتسػػػاؽ ي ػػػكف علػػػن مسػػػتكييف: تر يبػػػي (ّ ، كقػػػد سػػػبؽ القػػػكؿ"(ِ ذات معنػػػن
كالمقصػػكد بالمسػػتكل التر يبػػي كأف ل ػػؿ مػػف المسػػتكييف مظػػاهر  كدكالػػو،  كمعجمػػي،

، للنص مػا يتعلػؽ بالجانػق الػدئلي المنػكط بالع قػات المعنكيػة القايمػة داخػؿ الػنص
لػػنص مػػا يعػػرؼ عنػػد كمػػف مظػػاهر ائتسػػاؽ النصػػي علػػن المسػػتكل التر يبػػي داخػػؿ ا

كهي ظاهرة لغكية تر يبية كدئليػة قػارة فػي  أك المرجعية، علماء اللسانيات با حالة،
ر المحليػػة  ي مػػا  ػػاف نكعهػػا ئ ػ، كهػػي تػػدؿ علػػن "أف العناصػػالنصػػكص كالخطابػػات

                                           

ـٌ كاسػػتكلي  (ُ  يقػػكؿ أبػػك علػػي القالي:"كائتسػػاؽ ائنضػػماـ كائسػػتكاء،  مػػا يتسػػؽ القمػػر إذا تػػ
ؿ اهلل تبػارؾ كتعػالن: كاستكسقت ا بؿ إذا اجتمعت كانضٌمتي كالراعػي يسػقها أم يجمعهػا كقػك

م تبػة  –ط/األكلػن  ّْٗ/ُالبػارع فػي اللغػة بتحقيػؽ هشػاـ الطعػاف  }كما كسؽ{ كمػا جمػع"ي
 ـيُٕٓٗالنهضة ببغداد 

  العربيي الالقافي المر ز ط/الالانية صادرة عف ٓخطابي صػ  لمحمد النص اتيلسان (ِ 
  مف هذا البحثي ُّٗ: ينظر ص  (ّ 
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ُِٔ 

ت ت ػػي بػػذاتها مػػف حيػػث التأكيػػؿ؛ إذ ئبػػد مػػف العػػكدة إلػػن مػػا تشػػير إليػػو مػػف أجػػؿ 
تحقػؽ التنػػاهي بػػيف معاقػد النصػػكص كم اصػلها، كيبػػرز التػػرابط "، كبػػذلؾ ي(ُ تأكيلهػا

التأكيػؿ بيف أجزاء النص المتماللة في الجمؿ كالترا يػق،  مػا يتػكفر  ػذلؾ فػي الػنص 
المتناسق معو مف خ ؿ مطالعة هاتو الركابط، كالكقكؼ عند أسرارها، كبذلؾ تتحقػؽ 

 كظي ة ا حالةي
تسػػع لتشػػمؿ  ػػ  مػػف الضػػماير، ت ن أف ا حالػػة عنػػد علمػػاء اللسػػانياتعلػػ 

كتشػمؿ المرجعي ػة أك " : ؿ، كأسػماء ا شػارةي يقػكؿ دي سػعيد بحيػرمكأسماء المكصػك
ي: "ضػمير الش ػخص الغايػق  كضػمير  -بكجػو خػاٌص  -الضمير في علـ اللغة النصِّ

ماير المتر ِّبة مػف  ال ٍصؿ، كضمير الش أف، كضمير المٍكصكؿ، كضمير ا شارة، كالض 
ماير الس ابقة أ الر مف  ي"(ِ ضمير مف الض 
داخػؿ الػنص  علن مػا هػككا حالة عندهـ نكعاف: إحالة داخلية، كهي إحالة  

 ت كف علن العناصر الل ظية المكجكدة في النص المدركسي
حالة خارجية ت كف علن ما هك خارج النص  كتتحقؽ بإحالة عنصر لغكم  ،كا 

ي المقاـ الخارجي،  أف يحيؿ ضمير هير لغكم مكجكد ف(ّ إحالي علن عنصر إشارم
                                           

، ط/األكلػن المر ػز الالقػافي ُٕصػػ  محمد خطػابيلنسجاـ الخطاق لسانيات النص مدخؿ إلن ا (ُ 
 ـ(يُُٗٗالعربي بيركت  

طبعػة صػادرة  يَٖدراسات لغكيػة تطبيقيػة فػي الع قػة بػيف البنيػة كالدئلػة لسػعيد بحيػرم صػػ  (ِ 
 عف م تبة زهراء الشرؽ مف دكف تاريخي

ػػي، كيقصػػد بالعنصػػر كالعنصػػر ا شػػارم مػػف مصػػطلحات علػػـ اللُّغػػ ،( العنصػػر ا حػػاليّ  ة النصِّ
ماير بما فيهػا مػف أسػماء ا شػارة كاألسػماء المكصػكلة، كيعػرؼ نصػيًّا بأن ػو: " ػؿُّ  ا حالي الض 
م ػػكف يحتػػاج فػػي فهًمػػو إلػػن م ػػٌكف اخػػر ي سػػر ، كهػػك يمالػػؿ أبسػػط عنصػػر فػػي بنيػػة الػػنص 

الِّػؿ مقطعنػا مػف ا حالي ة، كهك ينقسـ إلن عنصر إحالي معجمي: يعكد علن م كف م سر لػو يم
ػػا العنصػػر ا شػػارم فتقػػـك الكحػػدات المعجمي ػػة بكظي تػػو، كهػػي تشػػتمؿ  ػػؿ  مػػا يشػػير  الػػنصي أم 
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فيبػرز السػياؽ الحػالي مػف خ لػو فيحػدث  ؛المت لـ الم رد علػن ذات صػاحبو المػت لـ
 ي(ُ ال هـ كا فهاـ

دة شػكقي السػينية ئبػد كقبؿ البػدء فػي ت صػيؿ العناصػر ا حاليػة فػي قصػي 
، بياف الرمكز المسػتعملة فػي عمليػة إحصػاء مظػاهر ا حالػة فػي قصػيدة شػكقيمف 

صػػكص، فا حالػػة ـ للنمػػا يسػػتعملها النصػػيكف فػػي معالجػػاته كهػػذ  ا شػػارات عػػادة
الضػػػميرية ، ك أنػػػو اختصػػػار ل لمة إحالػػػة(، كالضػػػمير أك  إح(يشػػػيركف لهػػػا بػػػالرمز

كتعنػي أف ا حالػة عػف طريػؽ اسػـ  ،يرمزكف لها بحرؼ الضاد ض(، ك لمػة إشػارية
ؿ ل لمػة  إشػارية(، الػـ إف  انػت ا شارة يدلكف عليها بػالرمز إش(، الػذم  أنػو اختػزا

إف  انت قبلية رمػزكا لهػا بػالرمز  قػق(  -رية الضميرية أك ا شا -بنكعيها ا حالة 
ف  انت ا حالة بعدية اختصركها في الرمز بع(، كعلػن  اختصارا لمصطل   قبلية(، كا 

ة، كالرمػػز إح ض بػػع( معناهػػا يػػإح ض قػػق( معناهػػا إحالػػة ضػػميرية قبلهػػذا فػػالرمز 
 ضميرية بعدية، كالع مة إح إشا( معناها إحالة إشارية يييي كه ذاي إحالة

 
 املطهة األول

                                                                                                           

ليػػة، ئ تتعل ػػؽ بإشػػارة أخػػرل سػػابقة أك ئحقػػة، فيمالػػؿ = إلػػن ذات أك مكقػػع أك زمػػف إشػػارة أك 
عنصر ا شػارم إلػن العنصر ا شارم معلمنا لذاًتو ئ يقـك فٍهميو أك إدرا و علن هير ، كينقسـ ال

عنصػػر إشػػارم معجمػػي يتمال ػػؿ فػػي كحػػدة معجمي ػػة م ػػردة ييحػػاؿ إليهػػا، كعنصػػر إشػػارم نصػػي، 
يتمال ػؿ فػي مقطػع أك جػزء مػف نػص، ييحػاؿ عليػو بعنصػر إحػالي نصػي، ينظػر: دراسػات لغكيػػة 

 يِٗصػك  ٖٔ،ْٖػتطبيقية لسعيد بحيرم، ص
: التماسػػؾ النصػػي فػػي همزيػػة شػػكقي ، كينظػػر ُُٗينظػػر: نسػػيب الػػنص لألزهػػر الزنػػاد صػػػ  (ُ 

مجلػػػة التكاصػػػؿ فػػػي اللغػػػات كارداق العػػػدد التاسػػػع كاألربعػػػيف مػػػارس  –لعبػػػدالحؽ سػػػكداني 
 يْٕـي صػ َُِٕ
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 املاتىي انرتكيث 
 : أوال: انضمري

 : متهيذ
لـ يبؽ بعد ذلؾ إئ التمهيد لتتبع عناصر ا حالة الضميرية بنكعيهػا القبليػة  

ػ" ، كذلؾ بالتأ يد علن أفكالبعدية في سينية شكقي مير كظي ة نصِّ ي ة تتمال ػؿ فػي للض 
ػمير بمػا  ، مف خ ؿ ع قة الض  قيدرة الضمير علن تحقيؽ الت ماسيؾ كالترابيط في الن صِّ

ػيكف ـ  بػو علمػاء اللغػة النصِّ كأٍكلىػٍك ي عنايػةن  بيػرة فػي  ،ييحيؿ أك يشير إليو؛ كلذلؾ اهت
ي  ي"(ُ الت حليؿ النصِّ

، فقػد النصػية للضػميركلـ ي ف ركادنا مف األس ؼ بمعزؿ عف هذ  الكظي ة 
ف ت ػػاكت هػػذا  أكلػكا مرجعيػػة الضػػمير اهتمامػػا يػػدؿ علػن كعػػيهـ بكظي تػػو النصػػية، كا 

 ي(ِ كمف زماف لسكا  ،مف عالـ رخرالكعي 
مير أهمِّي ةن في  كًنو ييحيػؿ إلػن عناصػر سىػبىؽى  كقد" أ  د علماء الن صِّ أف  للض 

ًميزتػػاف؛ األكلػػن ػ الغيػػاق عػػف الػػد ايرة  ذ ريهػػا فػػي الػػن صِّ ييي كأف  الضػػمير  هػػك( لػػو

                                           

 يُّْ/ُعلـ اللغة النصي لصبحي ال قي  (ُ 
( مف علمػاء العربيػة الػذيف تحػدالكا عػف الضػمير مػدر يف لكظي تػو النصػية المتماللػة فػي تحقيػؽ ِ 

ي عف طريؽ الربط بػيف أجػزاء ال ػ ـ سػيبكيو، كالمبػرد، كابػفي هشػاـ الػذم جعػؿ التماسؾ النص
ػية، كذلػؾ عنػد حديالػو عػف عكامػؿ الػربط بػيف المبتػدًإ كالخبػر  الضمير األصؿى في الػركابط النصِّ

ط/الالالالػة م تبػة الخػانجي  ِٖٕ/ُالجملةي ينظر: ال تاق لسيبكيو بتحقيؽ عبدالس ـ هاركف 
بتحقيػؽ محمػد عبػدالخالؽ عضػيمة ِْٔ/ُـي، المقتضػق للمبػرد ُٖٖٗ – ػهَُْٖبالقاهرة 

قي ، مغنػػي اللبيػػق ئبػػف هشػػاـ صػػػ ُّٗٗط/المجلػػس األعلػػن للشػػيكف ا سػػ مية بالقػػاهرة 
ط/دار إحياء ال تق العلمية فيصؿ عيسن البابي الحلبي مف دكف تاريخي كقد ل ت لػذلؾ  ْٕٔ

 يُِ/ُلتطبيؽ صبحي ال قي في علـ اللغة النصي بيف النظرية كا
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الخطابي ةي كالالانية ػ القدرة علن إسناد أٍشياء معينة، كتجعؿ هاتاف الًميزتػاف مػف هػذا 
 ي(ُ الضمير مكضكعنا علن قىٍدرو  بير مف األهمية في دراسة تماسيؾ النصكص"
ب ات ، أك الشػكئ ين ر أحد فضؿ مرجعية الضمير في إدراؾ الع قات القايمػة

بػػيف أجػػزاء الػػنص، ممػػا يسػػهـ بػػدكر فعػػاؿ فػػي تحقيػػؽ عمليػػة التماسػػؾ  المتعالقػػة
 ؛كحتميػػة الرجػػكع إليػػو أحيانػػا ،النصػػيي  مػػا ئ يمتػػرل فػػي أهميػػة السػػياؽ الخػػارجي

ػػة إذا  ػػاف هامضػػة  كالعنصػػر ا شػػارم، ،العنصػػر ا حػػالي دراؾ التػػرابط بػػيف  خاص 
رجي ة، فتعتمد المرجعي ػة الخارجيػة علػن سػياؽ مرجعي تو، ك ذلؾ إذا  انت مرجعي تو خا

 ي(ِ الحاؿ؛ ألن و في الغالق، بدكف السِّياؽ نًقؼ عاجزيف أماـ ت سير ما ييقاؿ
فػػي رايعػة شػػكقي منػػاط المقاربػػةي كمػػف مظػػاهر  بعػػد قليػػؿسػيبدك ذلػػؾ جليػػا ك 

"فػػي  ػػؿ مضػػمر أف ي ػػكف لػػو م ٌسػػر مناسػػق  اهتمػػاـ النصػػيف بالضػػمير اشػػتراطهـ
ػٍرؼ الن ظىػر عػف مكقػع الم سػر بالقيػاس إلػن المضػمر،  يىح مػو، ُـّ بصى كهػذا الػتح ُّـ يػت

كمف الـ تجدر ا شارة إلن أف الضػمير فػي  ي(ّ سكاء أ اف سابقنا عليو أـ ئحقنا عليو"
نحػػك العػػرق هيػػر الضػػمير عنػػد النصػػييف كاألكربيػػيف؛ حيػػث إف الضػػمير عنػػدهـ لػػو 

 ما عندناي مصطل  ينطبؽ علن أدكات ككسايؿ علن خ ؼ
 .شىق  حانح يف سينيحمظاهر اإل

                                           

، كالتماسػػؾ النصػػي فػػي الحػػديث النبػػكم ُُٔ/ ُ لصػػبحي ال قػػي ( ينظػػر: علػػـ اللغػػة النصػػيُ 
 يٗ؛ ص لعبدالعزيز فت  اهلل عبدالبارم الشريؼ

، كهمػػكض مرجعيػػة الضػػمير يمالػػؿ صػػعكبة مػػف ُٓٔ/ ُ لصػػبحي ال قػػي ( علػػـ اللغػػة النصػػيِ 
 يْٗ، ّّػغكية تطبيقية، صصعكبات التحليؿ النصي؛ ينظر: سعيد بحيرم، دراسات ل

ا، لألزهر الزنادّ  ، ُ؛ المر ز الالقػافي، طُِّصػ ( نسيب النص: بحث فيما ي كف بو المل كظ نصًّ
 ـ،يُّٗٗ
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سبؽ القكؿ بأف عناصر ا حالة في علـ اللغة النصي تتسػع لتشػمؿ ا حالػة 
بالضػػػمير، كا حالػػػة باسػػػـ ا شػػػارة، كا حالػػػة بائسػػػـ المكصػػػكؿ، كا حالػػػة بضػػػمير 

 ي(ُ ال صؿ
كبمراجعة سينية شكقي لكحظ أف العناصر ا حالية فيهػا تمالػؿ ظػاهرة نصػية  

 كال الػيف كمايػة عنصػر إحػالي تو تسعةطردة؛ إذ قد رصدت الدراسة لشكقي في رايعم
، كضػمير كاسـ ا شػارة، كائسػـ المكصػكؿكائسـ الظاهر، ما بيف الضمير،  متنكعا؛
ممػػا يم ػػف معػػو القػػكؿ بػػأف ا حالػػة فػػي نػػص شػػكقي جػػاءت ذات كظي ػػة  ؛ال صػػؿ

ف  انت الدراسة رصدت تر يبية دئلية ت كؽ ا حالػة الضػميرية  –دت فيما رص –، كا 
فػي رايعػة شػكقي عنصػر فاعػؿ،  بالضػميرا حالػة ف عف سكاها مف عناصػر ا حالػة،

،  ؛كهلبة الضمير هنا يتناهن مع السياؽ العاـ كالجػك الن سػي للشػاعر كفارس معلـك
للػذ ريات البػيض  حنينا إلػن الماضػي، كاسػتدعاءن   ؛فالقصيدة نظمها شكقي في من ا

و، كللمسػػلميف بعامػػة فػػي األنػػدلس التػػي هػػي من ػػن شػػكقي، كهػػذا للشػػاعر فػػي كطنػػ
الماضي في قلق شػكقي هايػق حاضػر؛ فعنػد هبػكق ريػاح الػذ رل علػن قلبػو يتػأجب 
الشػػجف، كيتضػػاعؼ الزفيػػر، فيسػػ ق الشػػاعر لكاعجػػو الحػػرل علػػن قيالػػارة النجػػكل، 

صػػكرة الحاضػػر الػػذم يعػػيش فػػي داخلػػو، كئ ين ػػؾ  فيخاطػػق هػػذا الماضػػي حينػػا فػػي
، كطػػكرا يخػػرج يغاديػػو كيراكحػػو مػػع  ػػؿ دقػػة قلػػق، كطلعػػة فجػػر، كشقشػػقة عصػػ كر
منػو سػكل بقايػا  الشاعر   مو عف الماضي في صكرة الغايػق ال ايػت الػذم لػـ يبػؽ

 ِ  ي أحنايو عل و يسلكيز ، كتنغؿ فحنيف في الضلكع ت
 ضػػميرالفػػي هػػذ  السػػينية الشػػكقية مػػا بػػيف  ا حاليػػة العناصػػركلقػػد تنكعػػت   
كاسػػػـ  ،كائسػػػـ المكصػػػكؿ ،كائسػػػـ الظػػػاهر ،(كالغايػػػق المت لـ كالمخاطػػػقسػػػامو بأق

                                           

 مف هذا البحثي ُِٔينظر: ص (ُ 
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كلقػد بلػغ عػدد  كما بيف إحالة ضميرية قبلية كأخػرل بعديػة، ؿ،ا شارة كضمير ال ص
ال الة كعشريف كماية ضمير مف جملة العناصر ا حالية  ا حالية الضميرية العناصر

تعملة سالضماير الم، ك انت نصر إحاليكال اليف كماية ع تسعة نص البالغ عددهالبا
 :علن النحك التالي في النص مناط المقاربة

 – ُٕ- ُّ-ُُضػػميرا للمػػت لـ بالهػػا شػػكقي فػػي األبيػػات] كفعشػػر كاحػػد ك 
عشػػػػػػر ضػػػػػػميرا  ةسػػػػػػبعك   ،َُٓ -َُِ -ٗٓ – ّٓ – ْٗ – ْٖ – ْٕ- ِٓ

-َٗ-ٖٔ-ِْ-ُِ-ُُكزعها الشاعر فػي الػنص علػن األبيػات ]ق، كقد للمخاط
 ي َُٗ -َُٕ-َُٓ-َُِ-ٓٗ

فقد  انت مػف نصػيق الغايػق،  كالمانكف ةماير الباقية، كعددها خمسأما الض
-ُٓ-ُْ-ُّ-ُُ-ٕ-ٔ-ٓ-ْ-ّ-ِ-ُاألبيػػات] اتكقػػد ظهػػرت علػػن صػػ ح

ُٔ- ُٕ- ُٗ- َِ -ُِ -ِِ -ِّ -ِْ -ِٓ-ِٕ-ِٖ-ِٗ-َّ-ُّ-
ِّ-ّّ-ّْ-ّٓ-ّٔ-ّٕ-ّٖ- ّٗ- َْ – ُْ- ِْ- ْٓ- ْٔ- ْٓ- 
ٓٓ- ٖٓ- ٓٗ- ُٔ- ِٔ – َٕ- ّٕ- ِٖ- ّٖ- ْٖ- ٖٔ- ٖٗ- ُٗ- 
ِٗ- ٗٓ- ٗٔ- ٖٗ . 

 مػػا أف  ػػ  مػػف ائسػػـ الظػػاهر، كاسػػـ ا شػػارة، كائسػػـ المكصػػكؿ  ػػاف لهػػا 
حضكر في رايعة شكقي، كذلؾ علن اعتبار أنها مف العناصػر ا حاليػة فػي علػـ لغػة 

عهػػا : فأمػػا ائسػػـ الظػػاهر فبلػػغ عػػدد ا حػػائت عليػػو إحػػدل عشػػرة إحالػػة كز (ُ الػػنص
 ، َُّ-ٕٗ-ٔٗ-ْٗ-َٖ-ٕٗ-ٕٕ-ٕٔ-ُٔ-ٗٓ-ْٓشػػػكقي علػػػن األبيػػػات]

 ٕٓفػي البيتػيف] كأما ائسـ المكصكؿ فلـ يزد شكقي في نػص السػينية عػف إحػالتيف

                                           

 يَٖينظر: دراسات لغكية تطبيقية في الع قة بيف البنية كالدئلة لسعيد بحيرم صػ  (ُ 
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ُٖٔ 

حالػػػة كاحػػػدة  انػػػت مػػػف َُٖ – ٔٓ ، ك ػػػذلؾ اسػػػـ ا شػػػارة فػػػي البيتػػػيف]َٕ –   كا 
   ئَُؿ في البيت]نصيق ضمير ال ص

 العناصر ا حالية مف قصيدة شكفي: كالجدكؿ التالي يبيف مكاقع هذ 

 العنصر املفرتض نىعو العنصر اإلحايل رقن البيج

 كالليؿاخت ؼ لنهار  إ ح  ض  قق ينسي  هك( ُ
كرٍت  هي( ِ  م كة مف شباق إ ح  ض  قق صي
 م كة مف شباق إ ح  ض  قق عص ت  هي( ّ
 مصر إ ح  ض  قق الهاء في  عنها( ْ
 القلق ض  قق  إ ح الهاء في   جرحو( ْ
 القلق إ ح  ض  قق الهاء في  عليو( ٓ
 القلق إ ح  ض  قق الضمير  هك( في  رؽ( ٓ
 الليالي إ ح  ض  قق الضمير هي( في تقسِّي( ٓ
 البكاخر إ ح  ض  قق الضمير  هي( في  رنت(، عكت( ٔ
 الضلكع إ ح  ض  قق في الرف(، شاعهف( الضمير ٕ
 الضمير هما( في  بهما( ُُ

 في سيرم،أرسي(مير ضال
 ن سي كقلبي إ ح  ض  قق

 المخاطق
ياء المت لـ في ن سي،قلبي(  ُُ

 كالضمير في أنت،كسيرم(ي
 ابنة اليـ إ ح  ض  قق

 المخاطق
ضمير المخاطق  ُِ

 (،كجهؾ،مجراؾفي اجعلي
 ابنة اليـ إ ح  ض  قق

 كطف إ ح  ض  قق (،إليوالضمير الهاء( في  عنو ُّ
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ُٔٗ 

 العنصر املفرتض نىعو العنصر اإلحايل رقن البيج

ضمير المت لـ  ُّ
 كطني،شغلت،نازعتني،ن سي(في 

 ن سي ققإ ح  ض  

 ظمأ إ ح  ض  بع  ه ا( ُْ
 شخصو إ ح  ض  بع  يغق( ُٓ
 ال  ر إ ح  ض  قق الهاء في  ناديو( ُٔ
 ال  ر إ ح  ض  قق الضمير هك في  يمسي( ُٔ
 الشاعر شكقي إ ح  ض  قق ضمير المت لـ الياء في   أني( ُٕ
 الدكح إ ح  ض  قق الهاء في  أي و( ُٕ
 مصر إ ح  ض  قق الهاء في  حسبها ، قبلها( ُٗ
 النيؿ إ ح  ض  قق الضمير هك في  يجف( ُٗ
 مصر إ ح  ض  قق الضمير هي في  لبست( َِ
 الجزيرة إ ح  ض  قق  استحت، تكارت( الضمير هي في ُِ
 النيؿ إ ح  ض  قق الضمير هك في   اف( ِِ
 النيؿ ض  ققإ ح   الضمير هك في  يحسر، يخسي( ِّ
 المخاطق بعإ ح  ض   الضمير أنت في  ترل( ِْ
 النيؿ إ ح  ض  قق الضمير الهاء في  ر ابو( ِْ
 شكقي إ ح  ض  بع ضمير المت لـ أنا في  أرل( ِٓ
 الجيزة إ ح  ض  قق الضمير هي في  ال لن( ِٓ
 النخيؿ إ ح  ض  قق الضمير هف في  تجردف( ِٕ
 النيؿ ح  ض  ققإ  الهاء في  قناطير ( ِٖ
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َُٕ 

 العنصر املفرتض نىعو العنصر اإلحايل رقن البيج

 النخيؿ إ ح  ض  قق الهاء في  فيها( ِٖ
 الدجن إ ح  ض  قق الضمير هك في  ييغشي( ِٗ
 أبك الهكؿ إ ح  ض  قق الهاء في  أنو( َّ
 أبك الهكؿ إ ح  ض  قق الهاء في  فيو( ُّ
 أبك الهكؿ إ ح  ض  قق الهاء في  الرا ( ِّ
 أبك الهكؿ إ ح  ض  قق الهاء في  عينيو، مخلبيو( ّّ
 أبك الهكؿ إ ح  ض  قق الهاء في  بو( ّْ
 قرار إ ح  ض  قق الضمير هك( في يبدك(، ينجلي( ّٓ
 عقكئ إ ح  ض  قق الضمير هي( في  طالت( ّٔ
 عقكئ إ ح  ض  قق الضمير هي( في هرقت( ّٕ
 الضمير هك( في ي سؼ( ّٖ

(في الضمير هك(    يسـك
 فلؾ إ ح  ض  قق

 فلؾ
 مكراأل إ ح  ض  قق لهاء(في بلىغىٍتها،صارت(ضمير اال ّٗ
 دكؿ إ ح  ض  قق الضمير  هي( مرتهنات َْ
 ذات سكار إ ح  ض  قق  لطمت(الضمير هي( في ُْ
 ذات سكار إ ح  ض  قق  سددت(، سلت(الضمير هي( في ِْ
 قكسا كخنجرا إ ح  ض  قق  ين ذاف(الضمير هما( في ِْ
 شمسهـ إ ح  ض  قق (الضمير ها( في عليها(، نكرها ْٓ
 شمسهـ إ ح  ض  قق الضمير هي( في هابت( ْٔ
 شمس إ ح  ض  قق الضمير هي( في تبلن(، تنطكم( ْٔ
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ُُٕ 

 العنصر املفرتض نىعو العنصر اإلحايل رقن البيج

 الشاعر شكقي إ ح  ض  قق في  ش تني( ضمير ياء المت لـ ْٕ
 الضميرفي سريت(، طكيت(، ْٖ

  عنسي(، طرفي(
 الشاعر شكقي إ ح  ض  قق

 الشاعر شكقي ح  ض  ققإ  الضمير في  أنظـ(، أطكم( ْٗ
(، أيمىسِّي( ّٓ بِّ ي  الشاعر شكقي إ ح  ض  قق الضمير في أيصى
 قرطبة إ ح  إشا  قق قرية ْٓ
ْٓ 

 
 الضمير هي( في:  انت(، تعد(

  تمسؾ(، تميد(
 قرطبة إ ح  ض  قق

 قرطبة إ ح  ض  قق هطت(الضمير هي( في هشيٍت ، ٓٓ
 الحمن ا   بعإح   إش ا حالة باسـ ا شارة  ذلؾ( ٔٓ
  إ ح  ض  قق إحالة بائسـ المكصكؿ مف( ٕٓ
 القصكر إ ح  ض  قق تردت(الضمير هي( في  ٖٓ
 قرطبو إ ح  إشا  قق الدار ٗٓ
 شكقي بعإ ح  ض   ياء المت لـ في   أني( ٗٓ
 بيت العالـ إ ح  ض  قق الهاء في  فيو( ٗٓ
 عبدالرحمف الناصر إحالة بالظاهر الناصر ُٔ
 عبدالرحمف الناصر إ ح  ض  قق ضمير هك في  ينزؿ، يحلي(ال ِٔ
  إ ح  ض  قق الهاء في  بو( ِٔ
 فترة الدهر إ ح  ض  قق الضمير هي( في  ست( َٕ
 قرطبة إ ح  ض  قق الضمير في  سطريها( َٕ
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ُِٕ 

 العنصر املفرتض نىعو العنصر اإلحايل رقن البيج

َٕ 
ّٕ 

 ا حالة بائسـ المكصكؿ  ما(
 الضمير في  جانبيو،يتنزلف( 

 مسجد قرطبة إ ح  ض  قق

 عبدالرحمف الداخؿ إ ح  إشا  قق لداخؿا ٕٔ
 مدينة الحمراء إ ح  إشا  قق حمراء ٕٕ
 مدينة هرناطة إ ح  إشا  قق هرناطة ٕٗ
 م اف إ ح  إشا  قق  قصر شيرل( َٖ
 الحادالات إ ح  ض  قق الضمير هي( في  هت ت( ّٖ
 عرضات إ ح  ض  قق ضمير  الهاء( في  عنها( ْٖ
 مغافو  إ ح  ض  قق الضمير هي( في  تجد( ٖٓ
 المخاطق إ ح  ض  بع الضمير أنت في  ئ ترل( ٖٔ
 كافديف إ ح  ض  قق الضمير هـ( في  نقلكا( ٕٖ
 المعاني إ ح  ض  قق ضمير  الهاء( في  أل اظها( ٖٗ
 المخاطق إ ح  ض  قق ضمير  أنت( في  ترل( َٗ
 مرمر إ ح  ض  قق ضمير  الهاء( في  عليو( ِٗ
 جزيرة قرطبة ح  إشا  ققإ  الجزيرة ْٗ
 جزيرة قرطبة إ ح  ض  قق ضمير  الهاء( في  تراها( ٓٗ
 المخاطق إ ح  ض  قق ضمير  أنت( في  تراها( ٓٗ
 المخاطق إ ح  ض  قق ضمير  أنت( في  تقكؿ( ٓٗ
 جزيرة قرطبة إ ح  ض  قق ضمير  الهاء( في  م اتيحها( ٔٗ
 م اتي  الجزيرة إ ح  ض  قق ضمير  الهاء( في  باعها( ٔٗ
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ُّٕ 

 العنصر املفرتض نىعو العنصر اإلحايل رقن البيج

 ملكؾ المسلميف إ ح  إشا  قق الكارث المضيع ٔٗ
 ملكؾ المسلميف إ ح  إشا  قق القـك ٕٗ
 ملكؾ المسلميف إ ح  ض  قق الضمير  هـ( في  ر بكا( ٖٗ
 ملكؾ المسلميف إ ح  ض  قق الضمير  هـ( في  ابايهـ( ٖٗ
 الشاعر شكقي إ ح  ض  قق (ضمير المت لـ في   نزلتي  َُِ
 ديار األندلس إ ح  إشا  قق محسنات ال صكؿ َُّ
 ديار األندلس إ ح  ض  قق ضمير الهاء في  رباها( َُْ
 ديار األندلس إ ح  ض  قق ريبىاًؾ(ضمير المخاطق في ًظلًِّؾ ، َُٓ
 بنك مصر إ ح  ض  بع الضمير هـ َُٔ
 بنك مصر إ ح  ض  قق الضمير  هـ( في  لديهـ( َُٔ
 مصر إ ح  ض  قق كئيؾ(النايؾ، المخاطق في   َُٕ
 الطلكؿ إح   إشا   بع اسـ ا شارة  هذ ( َُٖ
 المخاطق إ ح  ض  قق ضمير الغايق في  حسبهـ( َُٖ
(ضمير المخاطق في فاتؾى ، َُٗ  المخاطق إ ح  ض  قق عنؾى

 

بيف عناصر الجملة الربط التي ربطت في نص شكقي  ه ذا تنكعت أدكات
ضها بعضا مف جهة أخرل؛ كلكحظ ارتباط هذ  العناصر مف جهة كبيف الجمؿ بع

كمكضكعها الرييس الذم هك الحنيف إلن الكطف،  ،ا حالية بغرض القصيدة األـ
لن ماضي المسلميف المجيد، كهك العنصر المحاؿ إليو، كنجحت هذ  العناصر  كا 

فجاءت قصيدة  ؛ا حالية المتنكعة في أداء كظي تها المتماللة في تماسؾ النص
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ُْٕ 

شكقي في صكرة مف الشب ات المتعالقة، كذلؾ ب ضؿ التنكع الضميرم ا حالي الذم 
جعؿ مف القصيدة جديلة متضافرة قكامها مجمكعة مف العناصر المتماس ة أشد ما 

في رايعة شكقي ب ضؿ  العناصر السطحيةكه ذا بدت كأبينوي  ،ي كف التماسؾ
دم السابؽ منها إلن ال حؽ، علن صكرة كقايع يِ " ا جراءات ا حالية في النص

 "ي(ُ  بحيث يتحقؽ لها الترابط الرص ي، كبحيث يم ف استعادة هذا الترابط
 وانتىازي  : ،وانىصم ،مظاهر االستثذال :ثا يا

 :  االستثذال
تعػػكيض عػػف عنصػػر فػػي  عنػػد الخطػػابي عبػػارة عػػف  مػػا ائسػػتبداؿم هػػـك 

ئسػػتبداؿ يتػػرؾ أالػػرنا مػػف الػػنص بعنصػػر اخػػري كال ػػرؽ بينػػو كبػػيف الحػػذؼ هػػك أف ا
كهػك  مػا تقػكؿ رقيػة حسػف  المستبدىًؿ بو، بينما الحػذؼ ئ يتػرؾ أالػرا مػف المحػذكؼي

، كهػػك يػػتـ فػػي المسػػتكل النحػػكم كالمعجمػػي بػػيف  لمػػات عمليػػة تػػتـ داخػػؿ الػػنص"
، كهػػػك تعػػػكيض عنصػػػر فػػػي الػػػنص بػػػيف الكحػػػدات النصػػػية، التر يبيػػػة "(ِ كعبػػػارات

 ي(ّ اؽ النصكالدئلية، كمف الـ يحدث اتس
ظػاهرة ائسػتبداؿ علػن نػص السػينية  ،لقد بدت م مػ  هػذ  الظػاهرة اللغكيػة 

األندلسية لشكقي كاضحة جلية، كقد رصد البحث ما كقعػت عليػو العػيف مػف مظػاهر 
بلغت هذ  العناصػر فػي مجملهػا خمسػيف عنصػرا اسػتبداليا، ف ؛ائستبداؿ في السينية

-َُ-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ-ٓ-ُر األبيػػات] كقػػد نشػػرها شػػكقي علػػن صػػ حة القصػػيدة عبػػ

                                           

ترجمػة: دي تمػاـ حسػاف، عػالـ ال تػق،  َُّركبرت ديبكجراند، صػػ  النص كالخطاق كا جراء، (ُ 
 ـ(يََِٕالقاهرة الطبعة الالانية،  

 يُٗ( لسانيات النص للخطابي؛ ص ِ 
 يْٖ( ينظر: التماسؾ النصي في همزية شكقي ص ّ 



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ُٕٓ 

ُّ-ُْ-ْٗ-َٓ-ُٓ-ْٓ-ٕٓ-ْٔ-ُٕ-ْٖ-ٖٓ-ٗٔ-ٕٗ-ٖٗ-ٗٗ-
   ئَُ-َُِ-ََُ

 في الجدكؿ ارتي بياف كت صيؿ لعناصر ائستبداؿ في نص السينية:ك 
 العنصر املسخبدل عوليت االسخبدال رقن البيج

 الزماف اخت ؼ النهار كالليؿ ُ
 الزماف الليالي  مرتيف( ٓ
 الس ف البكاخر ٔ
 قلق الشاعر مستطار ٔ
 قلق الشاعر راهق ٕ
 تحديدا( قصر الحمراءب د األندلس  الدار ٕ
 الجدكد المسلمكف الذيف فتحكا األندلس القـك ٕ
 الجدكد األسكد ٖ
 الس ينة ابنة اليـ ٖ
 كطف الشاعر مصر الدكح ٗ
 المصريكف ب بؿ ٗ
 المستعمركف الطير مف  ؿ جنس ٗ
 جدكدال القـك َُ
 مصر كطني ُّ
 الجنة الخلد  مرتيف( ُّ
ِاد ُْ  القلق ال 
 المصريكف في منطقة  عيف شمس( السكاد ُْ
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ُٕٔ 

 العنصر املسخبدل عوليت االسخبدال رقن البيج

 الكطف العربي كب د الشاعر تحديدا الشرؽ ْٗ
 ب د األندلس الغرق ْٗ
 ديار األندلس ديار مف الخ يؼ ديٍرس َٓ
 ديار األندلس منار مف الطكايؼ طيٍمس َٓ
 ديار األندلس افريبن  الجن ُٓ
 قرطبة قرية ئ تيعىدٌ  ْٓ
 الجدكد ال اتحكف ب د األندلس قيٍعس ٕٓ
 األندلس الدار ْٔ
 الجدكد ال اتحكف القـك ْٔ
 المعلـ الحاذؽ عليـ ُٕ
 ذلؾ المعلـ المتم ف في علمو كاحد الدهر ُٕ
 الصلكات خمس ُٕ
 ديار األندلس عرصات تخلت الخيؿ عنها ْٖ
 ديار األندلس اءمغاف ًكض ٖٓ
 أح اد ال اتحيف الم رطكف الكارث الميضيع ٔٗ
 أح اد ال اتحيف الم رطكف القـك ٕٗ
 الس ينة النعش ٖٗ
 الس ينة العرش ٖٗ
 الجدكد المسلمكف الذيف فتحكا األندلس بافو  ٗٗ
مكع ٗٗ  الجدكد المسلمكف الذيف فتحكا األندلس جى
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 العنصر املسخبدل عوليت االسخبدال رقن البيج

 األندلس الجدكد المسلمكف الذيف فتحكا محسف ٗٗ
 أح اد ال اتحيف الم رطكف هادـ ٗٗ
 أح اد ال اتحيف الم رطكف ميًشت   ٗٗ
ٌس  ٗٗ  أح اد ال اتحيف الم رطكف ًمخى
 أح اد ال اتحيف الم رطكف جباف ََُ
 أح اد ال اتحيف الم رطكف جبس ََُ
 ديار األندلس ديار  الخلد ظ  َُِ
 ديار األندلس جننن دافو  َُِ
 ديار األندلس سسلساؿ أين َُِ
 المصريكف بنك مصر َُٔ

 ه ذا كظؼ شكقي في السػينية مجمكعػة مػف العناصػر ائسػتبدالية المتباينػة
فػػي صػػػكرة شػػػب ات متعالقػػػة حكمػػػت فػػػكؽ الػػػنص ف كالتػػي بلغػػػت خمسػػػيف عنصػػرا ؛

لتشد أجزاء النص بعضها إلن بعض، كتجعؿ مف مجمػكع أجزايػو  ؛تتضافر فيما بينها
كيأخذ  ؿ جزء منها بحجز أخيػو، ممػا تػرؾ  ،عضها أزر بعضيشد ب ،كحدة متماس ة

  كتماس و الدئليي ،أطيق األالر في اتساؽ النص
شكقي في سينيتو م ػردات لهػا علقػة بػالجك  =كمما رصدتو الدراسة تعكيض 

كطف الشاعر مصر، كالمصػرييف، كالسػ ينة التػي هػي كسػيلة  :الن سي للقصيدة مالؿ
بمجمكعػػػة مػػػف ال لمػػػات ذات ي هربػػػة الشػػػاعر= ذا الػػػكطف الم قػػػكد فػػػالكصػػػكؿ لهػػػ

الدئلػة؛ فكقػع نػكع مػػف التبػادؿ الػدئلي بػػيف الػكطف مػال  كبػيف  ػػؿ مػف:  الػدكح فػػي 
،  مػا عػكض شػكقي (كالتاسع كاألربعيف الال اليف يف:الشرؽ في البيتك البيت التاسع، 
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، بػػع عشػػرالب بػػؿ فػػي البيػػت التاسػػع، كالسػػكاد فػػي البيػػت الراالمصػػرييف ب ػػؿ مف: 
 ي(بني مصر في البيت السادس بعد الماية، ك كالشرؽ في البيت التاسع كاألربعيف

:   البػكاخر فػي فقد عكضها الشاعر بمجمكعة مف ال لمات مالػؿأما الس ينة  
، مف كالتسػعيفالبيت السادس، كابنػة الػيـ فػي البيػت الالػامف، كالػنعش فػي البيػت الالػا

 (يمف كالتسعيففي البيت الالا ذلؾ كالعرش 
كلػػيس بػػدعا أف يعػػكض الشػػاعر بػػ د األنػػدلس بسػػيؿ مػػف الم ػػردات الػػدكاؿ  

ف  انت للشاعر من ن -ات المعبرة؛ فاألندلس ءذكات ا يحا بػكزاف كطنػو الػذم  - كا 
 كمجػػدهـ السػػليق ،فإنهػػا كطػف المسػػلميف األ بػر ، كم عػػق صػبا ،فيػو مسػػقط رأسػو

 ،اؼ ذ راها بالحنيف إليهاكهي ئ ت تأ تل  علن  ؿ مسلـ  لما تراءت أطي المغصكق،
الم قػكد، كمػف كالمجد  ،ن هذا العز المضاعا، كس ق الدمكع سخينة علكاألنيف عليه

الـ ف  هرابة في أف ي كف نصيق ب د األندلس مف العمليػات ائسػتبدالية فػي سػينية 
االنتي عشرة عملية استبدالية بالها شكقي علن ص حة النص، كاستدعن فيهػا  شكقي

كالغػػرق فػػي البيػػت  كالرابػػع كالسػػتيف، السػػابع، يف:اليػػة:  الػػدار فػػي البيتػػالم ػػردات الت
، كديارا مف الخ يػؽ ديٍرسػا، كمنػارا مػف الطكايػؼ طيٍمسػا، فػي البيػت تاسع كاألربعيفال
تخلت الخيؿ عنهػا ، كعرصات حادم كالخمسيف، كربنن  الجناف في البيت الخمسيفال

، كديارا  الخلد خامس الالمانيفءن في البيت ال، كمغانيى ًكضافي البيت الرابع كالالمانيف
 ي(ا، كسلساؿ أنس في البيت الالاني فكؽ المايةظ ، كجننن داني

كأالػر علػن العمليػات ائسػتبدالية  ، ما أف جػك القصػيدة سػيطر علػن الشػاعر 
كبعػد  ،داخؿ النص؛ حيث إف مػا فعلػو المسػتعمركف تجػا  الشػاعر مػف ن ػي كتغريػق

الجدكد مف العرق كالمسلميف األكايؿ الذيف فتحكا ب د هذا  عف الكطف جعلو يستدعي
ب لمػات عديػدة مالػؿ:  ال ػاتحيف فاسػتبدؿ شػكقي الجػدكد ؛كمنهػا األنػدلس ،المستعمر

كاألسػػكد فػػي البيػػت الالػػامف،  ،رابػػع كالسػػتيفالقػػـك فػػي األبيػػات السػػابع  كالعاشػػر، كال 
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يف كالمحسػػنيف فػػي البيػػت اع، كالبنػػاة كالجٌمػػسػػابع كالخمسػػيفكالقيٍعػػس فػػي البيػػت ال
 (يتاسع كالتسعيفال

كتعػػػرض شػػػكقي  ػػػذلؾ فػػػي همػػػرة حنينػػػو، كطكفػػػاف ائمػػػو، كأركاح أحزانػػػو  
العاصػػ ة لألح ػػاد الػػكاراليف الػػذيف ضػػيعكا مػػا خل ػػو أجػػدادهـ مػػف عػػز كمنعػػة؛ فػػراح 

ِئء اتيس ادس الكارث المضػيع فػي البيػت السػلخال يف الم ٌرطيف ب لمات مالؿ:  بدؿ ه
، كالهػادـ كالميشػٌت كالمخػس فػي البيػت سػابع كالتسػعيفكالقكـ في البيت ال، كالتسعيف

    (ي كالجبس في البيت الماية ، كالجبافتاسع كالتسعيفال
داخؿ الػنص كما مف شؾ في أف لهذا التكظيؼ النكعي للعمليات ائستبدالية  

دئلػػة خاصػػة تبػػرز الػػدكر الػػذم يقػػـك بػػو العنصػػر المسػػتبدؿ، كتع ػػس أهميػػة هػػذا 
ئ فكطف الشاعر األكؿ مصر كبعد  عنها  اف الباعث الحاليث لنظـ هذ   ،العنصر، كا 

هػػػذا الػػػنص،  مػػػا أف المصػػػريف بنػػػي جلػػػدة الشػػػاعر هػػػـ الكقػػػكد  ؽً كتخلُّػػػ ،القصػػػيدة
 ،لتحقيػػؽ أمنيتػػو ؛لمحر ػػات الشػػاعر تجػػا  الػػكطف، كالسػػ ينة  انػػت الكسػػيلة انػػذاؾ

كئ في تاريخ  ،ئ علن عاط ة الشاعركب د األندلس ئ ين ر دكرها  كتحصيؿ طلبتو،
فػػراح يت جػػع علػػن  ؛ ػػذلؾ الجػػدكد ال ػػاتحكف أالػػارت ذ ػػراهـ عاط ػػة شػػكقيا سػػ ـ، 

ليػؾ الخػال يف العجػزة ك ضياع ما خل ك ، كشتات ما جمعك ، كهدـ ما شيدك  علن يػد أ
علن  -كمنهـ شكقي  - ، فهاف المسلمكف؛ فان رط عقد الب دالذيف فرطكا في التر ة

 ؿً بىػكسامكهـ سكء العذاق؛ كلـ ي ف ن ػي الشػاعر مػف قً  ،هـ الذؿفأعملكا في ايهـ؛أعد
    المستعمر سكل حلقة صغيرة في س سؿ العجز أماـ متتاليات الهكافي

 : انىصم
يعدُّ الكصؿ عنصرا مهما مف عناصر ائتسػاؽ النصػي، كهػك كسػيلة ئ هنػن 

عػػػادة عػػػف الطريقػػػة التػػػي عنهػػػا فػػػي تحقيػػػؽ النصػػػية، كعلمػػػاء اللسػػػانيات يبحالػػػكف 
 -حؽ منو، كهذا الكصػؿ النص ئتساؽ السابؽ في نصو مع ال يستخدمها صاحق 
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 اػهك م - الذم هك فاعؿ حاضر يسهـ في انتظاـ النصكص مف مبديها إلن منتهاها
 ي"(ُ " يحدد تلؾ الطريقة التي يترابط بها السابؽ مع ال حؽ بش ؿ منتظـ

ذا نجػػ  صػػاحق الػػنص فػػي تكظيػػؼ   –هػػذ  الكسػػيلة مػػف كسػػايؿ التماسػػؾ  كا 
ايػػة اقتػػدار، كع مػػة  –ئ جػػـر  –بشػػ ؿ م الػػؼ فػػي نصػػو  ػػاف ذلػػؾ  –كهػػي الكصػػؿ 
ط ػإلن نمك النص نمكا بناييا منتظما، ت كف نتيجتو ترابػ –ب  استرابة  –تميز، كأدل 

 كص كجملها؛ سعيا في نهاية المطاؼ إلن تحقيؽ الغاية ػات النصػ لم
 ألعز، كهك التماسؾ النصيياألسمن، كالهدؼ ا

 ،: الكصػػػؿ ا ضػػػافيأربعػػػة أنػػػكاع كالكصػػػؿ فػػػي علػػػـ اللغػػػة النصػػػي هػػػذا، 
 ي(ِ كالزمني، كالسببي ي،كالع س
ف  انػػت مختل ػػة بعػػض ائخػت ؼ عػػف م هػػـك الكصػػؿ عنػػد  ،كهػذ  األنػػكاع  كا 

علػن علػـ  يػرا ئ ين ػر فيػو فضػؿ السػابقيفعلماء اللغة األكايؿ إئ أف هناؾ تداخ   ب
ئ ف يػؼ ن سػر ل ػت الشػيخ عبػدالقاهر  اللغة النصي فيما يتعلؽ بمصطل  الكصؿ؛ كا 
إلن أهمية العطؼ بيف الجمؿ كبػيف الم ػردات؛ إذ يقػكؿ:" كاعلػـ أف سػبيلنا أف ننظػر 

، "(ّ فننظػر فيهػا كنتعػرؼ حالهػا ؛إلن فايدة العطؼ في الم ػرد، الػـ نعػكد إلػن الجملػة
لب هػة عػف ال ارسػػي أنػو سػيؿ: مػا الب هػػة؛ كمػف قبلػو الجػاحظ الػذم نقػػؿ فػي حػٌد ا

                                           

ط/ األكلن م تبة زهراء الشرؽ ،  كينظر: لسػانيات الػنص؛ ص ،  ُِّ( نحك النص ألحمد ع ي ي ص ُ 
 يِّ،  ِِ

 :الكصػؿ الع سػي يػتـ بكاسػطة أدكات مالػؿك ( الكصؿ ا ضافي ما  ػاف الػربط فيػو بكاسػطة الػكاك، ك أك(، ِ 
 مازاؿ( ك ل ف(، كيعني ع س ما هػك متكقػع، كيتعلػؽ الكصػؿ السػببي بػإدراؾ الع قػات المنطقيػة بػيف 

الزمنػي يبحػث فػي جملتيف أك أ الر، كيتضمف ع قػات خاصػة مالػؿ النتيجػة كالسػبق كالشػرط، كالكصػؿ 
(يينظر: لسانيات النص ص   يِّالتتابع الزمني بيف حداليف أك أ الر، كمف أشهر تعبيراتو  حينيذو

 يِِِ( دئيؿ ا عجاز لعبدالقاهر الجرجاني ص ّ 
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كأنهػػا  ،، كقػػد ل ػػت السػػ ا ي إلػػن محسػػنات الكصػػؿ(ُ فقػػاؿ: معرفػػة ال صػػؿ كالكصػػؿ
ي كحػػد الكصػػؿ عنػػد القػػدامن عطػػؼ الجمػػؿ (ِ تتمالػػؿ فػػي تناسػػق الجمػػؿ المكصػػكلة

 كهايتو عند النصييفي ،س ببعيد أبدا عف كظي توػك ليػ، كه(ّ ضػبعضها علن بع
كعبقريتػو  ،ف مدل حصكؿ ذلؾ في السينية ظهرت براعة شػكقيكبالتحقؽ م 

ليتحقؽ لهػا أعلػن مسػتكل  ؛في استعماؿ هذ  الظاهرة، كنالرها علن ص حات قصيدتو
طبقا لنظرية التماسؾ النصي؛ فقد كظػؼ شػكقي  اليػرا مػف أدكات الػربط  ؛مف النصية

 يل كنها تمالؿ أـ الباق في أدكات الربط بيف الجمؿ ؛كخاصة الكاك
 االنػيف كالمػانيففبلغػت  ؛لكصػؿ المختل ػة فػي الػنصرصدت الدراسة عناصر ا 

 ،كع سػػي ،كمايػػة عنصػػر مػػف عناصػػر الكصػػؿ، كلقػػد تنكعػػت مػػا بػػيف كصػػؿ إضػػافي
أربعػة كعشػريف منها  بيرا؛ فقد أحصت الدراسة كزماني، ك اف نصيق الكاك  ،كسببي

الم ػػردات   انػػت الػػكاك فيهػػا عنصػػرا حيكيػػا مػػف عناصػػر الػػربط بػػيف كمايػػة مكضػػع
فقػد بلػغ  ؛أ بػر مػف نصػيق الم ػردات كالجمؿ، ك اف نصػيق الجمػؿ مػف الػربط بػالكاك

  كالػكاكات الال الػة كالخمسػكف، (ْ كاكا ات الكاصلة بيف الجمؿ كاحدا كسػبعيفعدد الكاك 
                                           

 يػ هُِّْركت ػ ؿ بيػف دار الهػن عػاألكل / ط ُِ/ُر: البياف كالتبييف للجاحظ ػ( ينظُ 
بتحقيػػؽ نعػػيـ زرزكر ط/الالانيػػة دار ال تػػق العلميػػة  ُِٕا ي ص ( ينظػػر: م تػػاح العلػػكـ للسػػ ِ 

 يػهَُْٕبيركت 
بتحقيػػؽ خ ػػاجيي ط/الالالالػػة دار الجيػػؿ بيػػركت مػػف دكف  ٕٗ/ّ( ا يضػػاح للخطيػػق القزكينػػي ّ 

 تاريخي
-ِٓ-ِّ-ِِ-ُٕ -ُٔ-ُٓ-ُْ-ُِ-ُُ-ٓ-ّ-ِ-ُت: ] ( نالرهػػا شػػكقي فػػي األبيػػاْ 

ِٕ-ِٗ- ّٓ-ّٕ-ّٖ-ّٗ-ِْ-ْْ-ْٔ-ْٕ-ْٖ-ْٗ-ّٓ-ْٓ-ٓٓ-ٖٓ-ٓٗ-
ُٔ-ّٔ-ْٔ-ٕٔ-ٖٔ-ٔٗ-ُٕ-ِٕ-ّٕ-ٕٕ-ٕٖ-ُٖ-ّٖ-ْٖ-ٖٖ-ٗٔ-ٕٗ-
 ي مػػع م حظػػة أف البيػػت الكاحػػد قػػد يضػػـ أ الػػر َُٗ-َُٔ-َُٓ-َُِ -ََُ-ٗٗ-ٖٗ

 مف عنصر مف عناصر الكصؿي
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ذهبػػت إلػػن كادم الم ػػردات  األربػػع كالعشػػريف كالمايػػة المتبقيػػة مػػف مجمػػكع الػػكاكات
 ي(ُ في السينيةلتمالؿ همزة الكصؿ بينها 

الػذم رصػدتو الدراسػة فػي رحلتهػا  كمف صكر الكصؿ ا ضافي في السػينية 
ع قػة التماالػؿ الػدئلي الػذم يتحقػؽ مػع أل ػاظ التماليػؿ كالمحا ػاة،  مع رصد الػكاكات

 قػػد بلغػػت عناصػػر الكصػػؿ ا ضػػافي المانيػػةك ، كالمجػػاز، كالتػػي يػػدخؿ فيهػػا التشػػبيو
 ي(ِ عنصرا يفعشر ك 

 ذلؾ عنصرا اخر مػف عناصػر الكصػؿ كهػك الػربط بػػ  أك( كأحصت الدراسة  
كلػػـ يسػػتدع شػػكقي عنصػػر  ،(ّ أربػػع مػػراتفقػػد اسػػتعملو شػػكقي فػػي نػػص السػػينية 

ببي فقد ماللتو ال اء في ال الة عشر كأما الكصؿ الس ي(ْ الكصؿ  الـ( سكل مرة كاحدة
 ي(ٓ مف النص اضعمك 

ؿ الع سػػي كصػػكممػػا رصػػدتو الدراسػػة  ػػذلؾ فػػي نػػص السػػينية مػػا يعػػرؼ بال
صكر لهذا النكع  ، كقد نالر شكقي علن ص حة النص ستالقايـ علن ع س المتكقع

 ي(ٔ مف الكصؿ

                                           

-َْ-ّْ-ّّ-ِّ-ِٖ-ِٔ-ِْ-ُِ-َِ-ُٖ -ُِ-ّ-ِ-ُ( كذلػػػػؾ فػػػػي األبيػػػػات:]ُ 
ُْ-ّْ-َٓ-ُٓ-ٓٓ-ٕٓ-َٔ-ّٔ-ٔٔ-ٕٔ-ٕٔ-ٕٗ-ْٖ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-َٗ-
  يَُٖ-َُٕ-َُّ-َُِ-ٗٗ-ٓٗ-ْٗ-ُٗ

-ِٕ-ٗٔ-ُٔ-ٗٓ-ِّ-ُّ-ِٗ-ِٕ-ِٓ-ِِ-َِ-ُٖ-ُٕ-ّاألبيػػػػػػػات:] يراجػػػػػػػع (ِ 
  يَُِ-ٗٗ-ٖٗ-ٕٗ-ٔٗ-ٖٖ-ْٖ-ّٖ-ُٖ-ٖٕ-ٕٕ-َّْٕٕ

  يْٕ -ّٕ-ِٖ-ٔ( كذلؾ في األبيات]ّ 
  ئْ( كذلؾ في البيت]ْ 
  يَُٗ-َُُ-ٓٗ-َٖ-ٖٔ-ٕٓ-ٔٓ-ْٓ-ّْ-ُِ( كذلؾ في األبيات]ٓ 
  يْٓ-َّ-َُ-ٗ-ٖ( ينظر األبيات] ٔ 
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سػػكل عػػدد محػػدكد يماللػػو  ترصػػد الدراسػػة لشػػكقي مػػف الكصػػؿ الزمػػاني كلػػـ 
فػي  –علػن اخػت ؼ م هكمػو الػدئلي  –فقػد  ػاف هػذا الحػديث  ،حديالو إلن صاحبيو

كقي عػف تػذ ر  للماضػي يجمعهػا كعػاء زمػاني زماف كاحد، كاألحداث التي صكرها شػ
مهػـك المصػطل  طبقػا ل  كاحد، كقد بلغت عناصر الكصؿ الزماني فػي نػص السػينية 

ئ فػإف القصػيدة  ،(ُ في علـ اللغة النصي ستة عناصر تمالػؿ دفقػة  –فيمػا أفهػـ  –كا 
المتقػػد، كعصػػارة ن سػػو الملتاعػػة،  شػػعكرية كاحػػدة يسػػ بها الشػػاعر مػػف ذكق قلبػػو

في  فتبرؽ في صكرة متتاليات نصية ؛كزفراتو المتأججو ،ح فيها لكاعجو الحرلفتندا
ف استدعن في ،بِرة زمانية معينة  ختل ةيها أحداالا متعددة كقعت في أزمنة مكا 

كعناصر  ،كئ شؾ أف تدالر النص بهذ  اللحايؼ المتغاشية مف صكر الكصؿ 
، كهػك كتعالؽ أجزايها ،نصيةكنافع في تعانؽ الكحدات ال ،الربط ئ شؾ أف ذلؾ ناجع

نكعػا مػف التكاشػب بػيف معاقػد الػنص كم اصػلو؛ مػا يجعلهػا شػييا  –ئ جـر  –مالمر 
فػػي نػػص  كاحػػدا ئ يم ػػف ال صػػؿ بػػيف فقػػر  المت حمػػة؛ كمػػف الػػـ يبػػدك دكر الكصػػؿ

  يالتماسؾ النصي السينية  عنصر مهـ كحيكم مف عناصر
 :انتىازي

ر اتسػػػاؽ الجمػػػؿ مظهػػػرا مػػػف مظػػػاهالنحػػػكم بػػػيف  يعػػػد التطػػػابؽ فػػػي البنػػػاء
الجمػؿ "كنو بأنو عبػارة عػف كيحدُّ  ،النصكص، كيعرؼ  في علـ اللغة النصي بالتكازم

؛ بحيػث تت ػؽ فػي البنػاء النحػكم ات اقػا التي يقـك الشاعر بتقطيعها تقطيعا متسػاكيا
ابؽ التػػاـ فػػي البنػػاء تامػػا، سػػكاء ات قػػت فػػي الدئلػػة أـ لػػـ تت ػػؽ، فػػالمهـ هػػك التطػػ

                                           

  ئْ-ٔ-ْ-ِ-ُ( كذلؾ في األبيات]ُ 



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ُْٖ 

كلعػؿ أقػرق مصػطل  ب هػي قػديـ لهػذا المصػطل   "ي(ُ تكازيػةملجمػؿ الكم بػيف االنح
 ي(ِ الجديد الترصيع

أك النػػػاقص لػػػيس قاصػػػرا فقػػػط علػػػن  ،علػػػن أف هػػػذا التطػػػابؽ الشػػػ لي التػػػاـ 
نمػا يتعػدا  إلػن المسػتكل الػدئليا بحيػث ئ يعػدـ النػاظر  ؛لمظهر الخارجي للنص، كا 

هذ  المتتاليػات النصػية ذات القكالػق المتكازيػة؛  كجها مف كجك  الترابط المعنكم بيف
مما يحقؽ نسقا تر يبيا ش ليا يجاكر  نسؽ دئلي، كقد أشار إلن هذا التعالؽ علماء 

 ي(ّ النص
كبمراجعػة نػص السػػينية محػكر المقاربػػة رصػدت الدراسػة جمهػػرة مػف الجمػػؿ  

، كلحظػػت  - علػن ت ػػاكت فػي التطػػابؽ –المتطابقػة فػػي البنػاء التر يبػػي أك النحػػكم 
الدراسة علن هذ  الجمؿ كجكد نكع مف التعالؽ الػدئلي فيمػا بينهػا، كأف األمػر لػيس 
قاصرا علن التطابؽ الش لي البنيكم، كقد بلػغ مجمػكع هاتػو المتطابقػات أربػع عشػرة 

 ، ك اف التطابؽ فيها كاضحا علن النحك التالي:(ْ جملة

                                           

 -مجلة علػكـ اللغػة  -  ُِّالجمؿ المتكازية عند طو حسيف دراسة في أح ـ شهر زاد ص ( ُ 
   ـ دار هريق بالقاهرةيَََِعاـ  ْ، العدد ّمجلد 

أك ال صػؿ مػف ال ػ ـ المنالػكر  ،أف يعتمد تصيير مقاطع األجزاء في البيت المنظػـك: "الترصيع (ِ 
"ي سػر ال صػاحة ئبػف سػناف الخ ػاجي ك ػأف ذلػؾ شػبو بترصػيع الجػكهر فػي الحلػي ،مسجكعة

أف ت ػػكف ـي أك هػػك "ُِٖٗ –ق َُِْدار ال تػػق العلميػػة بيػػركت  –ي ط/األكلػػن  َُٗص 
ـٍ اليػ لىٍينػا ًحسػابىهيـاألل اظ مستكية األكزاف مٌت قة األعجػاز،  قكلػو تعػالن: ًإف  ًإلىٍينػا ًإيػابىهي " ـ  ًإف  عى

ق دار ال تق كالكالايؽ القكمية ُِّْيط/األكلن َُْ/ٕنهاية األرق في فنكف األدق للنكيرم 
 بالقاهرةي

 يَِّينظر: لسانيات النص ص ( ّ 
  يَُٗ-َُٕ-َُٔ-َُّ-ََُ-ُٕ-ٖٔ-ْٔ-ْٖ-ُُكذلؾ في األبيات:]( ْ 
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القارمء عند البيػت الحػادم أكؿ مظهر مف مظاهر التكازم في السينية يلقا   
قلبي شراع(، فالتطػابؽ  -ن سي مرجؿ   ( :عشر، حيث طابؽ الشاعر بيف الجملتيف

فػػي السػػمت البنػػايي ظػػاهر، كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ ائتحػػاد فػػي البنػػاء النحػػكم للجملتػػيف؛ 
 - مػػال  –ف  همػا جملتػاف اسػػميتاف مبػدكءتاف بالمبتػػدأ؛ فلػيس الخبػر فيهمػػا مقػدما 

قلبي(، ك ذلؾ الخبػر  مرجػؿ  –كع المبتدأ فيهما م رد صري   ن سي علن المبتدأ، كن
كنظيػر   ،مع م حظة اتحاد الكزف بيف المبتدأ في الجملة األكلػن  ن سػي( شراع(، –

 في الالانية  قلبي(ي 
أك التشػػابو الشػػ لي فػػي  ،كلػػـ يقػػؼ األمػػر عنػػد هػػذا التػػكازم الظػػاهرم هػػذا،

هػػذا التػػكازم ترابطػػا معنكيػػا بػػيف الجملتػػيف؛ كراء  الػػؼ الشػػاعر البنػػاء النحػػكم، إنمػػا 
قلبػػػي ( تعػػػكد علػػػن ذات كاحػػػدة يماللهػػػا  –فالضػػػمير  اليػػػاء( فػػػي الجملتػػػيف  ن سػػػي 

كالقلػػق اللتػػاف  ،، ك ػػذلؾ الػػن سكهػػك شػػكقي ،م هػػك كاحػػد فػػي الجملتػػيفالمػػت لـ الػػذ
كهػذا التعػالؽ  ،ملتػيف إنمػا همػا لشػخص كاحػد هػك الشػاعرتمال ف المبتػدأيف فػي الج

الجملتػػيف ك التكاشػػب بػػيف العناصػػر الم كنػػة لهمػػا يمػػن  الػػنص نكعػػا مػػف القػػكة بػػيف 
 كالتيزر المعنكمي

حيػػث يقػػكؿ  الػػامف كاألربعػػيفالكق ػػة الالانيػػة مػػع التػػكازم مػػف نصػػيق البيػػت ال 
  شكقي:

 ليػػػػػػػؿ سػػػػػػػريت كالبػػػػػػػرؽ طرفػػػػػػػي رق
 

 طكيػػػػػػػت كالػػػػػػػري  عنسػػػػػػػي كبسػػػػػػػاط ...
 

 الليػؿ( فػي الجملػة األكلػػن فػػ  التطػابؽ كاضػ  فػي البنػاء النحػكم للجملتػػيف؛
يقابلػػو فػػي الجملػػة الالانيػػة  البسػػاط(   همػػا مجػػركر بػػػ  رق( المػػذ كرة فػػي األكلػػن 

كهػك  المقدرة في الالانية، كال عؿ  سريت( في األكلن في مقابػؿ  طكيػت( فػي الالانيػة،
 كهمػا بػكزاف كاحػد، كجملة   البرؽ طرفي( برمتها تقابؿ جملة الري  عنسي( بكزانو،
كقػد رصػدت الدراسػة كراء هػذا التػكازم  أ فيهما صػري ، كالخبػر فيهمػا م ػردي دكالمبت
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(  ةنكعا مف الترابط في المعنن؛ فالتاء الكاقعػة فػاع  فػي فعػؿ الجملػ األكلػن   طكيػتي
كهػذا يجلٌػي مػا بػيف الجملتػيف مػف تكاصػؿ فػي  ،كهػك الشػاعر ،كالالانية سريت( كاحػد

ة األكلػػن  طرفػػي( كالالانية عنسػػي( يرجػػع المعنػػن، ك ػػذلؾ الضػػمير  اليػػاء( فػػي الجملػػ
كهػػػك شػػػكقي ممػػػا يقػػػكم التػػػرابط المعنػػػكم بػػػيف  ،إلػػػن ذات كاحػػػدة هػػػي ذات المػػػت لـ

 الجملتيفي
مػف نػص السػينية حيػث  مع التكازم يجليها البيت الرابع كالستكفكق ة الالالة 

 يقكؿ:
ذا الػػػػػػػدار مػػػػػػػا بهػػػػػػػا مػػػػػػػف أنػػػػػػػيس  كا 

 

ذا القػػػػػػـك مػػػػػػا بهػػػػػػـ مػػػػػػف محػػػػػػس ...  كا 

 

الجملتيف في قالق نحكم كاحد، فإذا ال جايية هػي عتبػة البػاق صق الشاعر 
 :وػكهي بكزاف القـك في الالانية، كقكل ،كبعدها الدار في الجملة األكلن ،في الجملتيف
 مػػف  :كقكلػػو فػػي األكلػػن ،الجملػػة األكلػػن يػػكازف فػػي الالانيػػة  مػػابهـ(فػػي  مػػا بهػػا( 

 مظهػر  ،تكازم بيف الجملتيفكه ذا يتحقؽ ال أنيس( بكزف  مف محس( تماما بتماـ،
كذلؾ عف طريػؽ التطػابؽ التػاـ فػي البنػاء النحػكم هنػا  ،مف مظاهر ائتساؽ النصي

 بيف الجملتيفي
كقد رصدت الدراسة كراء هذا التطابؽ الشػ لي ترابطػا فػي المعنػن يتمالػؿ فػي  

كاك الكصؿ التي شدت عناصر الجملتيف بعضها إلػن بعػض، كخلعػت علػن الجملتػيف 
فزمػاف كقػكع ال جػاءة بالنسػبة للجملتػيف  ؛ائتحاد المتمالؿ في البعػد الزمنػينكعا مف 

كليس بها أنػيس هػك ن سػو الكقػت  ،فكجد الدار ؛فالكقت الذم نظر فيو شكقي ؛كاحد
كلػـ يسػمع لهػـ  ،فلـ يحػس مػنهـ مػف أحػد ؛الذم أدرؾ فيو أف القـك ليس لهـ كجكد

 ر زاي
ِئء  فضػػ  عػػف ذلػػؾ فػػإف الػػدار التػػي لػػـ يجػػد بهػػا  أنيسػػا إنمػػا  ػػاف يعمرهػػا هػػ

ِيا،القـك أن سه  ذا جػاء التػكازم كه ـ الذيف لـ يلمع الشاعر لهـ أالرا، أك يلم  لهـ ن
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كركابط معنكيػة  ػاف لهػا عظػيـ األالػر فػي تحقيػؽ  ،حمكئت دئليةفي البيت محم  ب
 ائتساؽ النصي في السينيةي

 –ا ػ:  تسب  النكاظر فيهفنجد تطابقا بيف الجملتي الامف كالستيفي البيت الػف
طػػابؽ أك التػػكازم علػن عتبػػات الشػػ ؿ أك التر يػػق يطػكؿ المػػدل عليهػػا( كلػـ يقػػؼ الت

 –النحكم المتمالؿ في فعلية الجملتػيف، كانط قهمػا مػف ال علػيف المضػارعيف  تسػب  
 –المػػدم( المتبػػكعيف بالجػػار كالمجركر فيػػو  –يطػػكؿ( المتلػػكتيف بال اعػػؿ  النػػكاظر 

تجاكز التر يق النحكم إلن نكع مف التعالؽ الدئلي المعنكم، كذلؾ ألف بؿ  عليها(، 
داف علػن شػيء ال عليف  تسب ( في الجملة األكلن، ك ترسي( في الجملة الالانية يعػك 

الضػمير  الهػاء فػي عليهػا( كضػمير ال اعػؿ المسػتتر فػي ال عػؿ ك  كاحد هػك النػكاظر،
ه ػذا ترصػد الدراسػة كراء التطػابؽ  فترسي( يعكداف إلن ذات كاحدة، كهي النكاظر، ك 
كازم تػبػأف المما يستصحق القكؿ  ؛الش لي في القالق التر يبي تكاشجا دئليا معنكيا

 بال عؿ يعد ملمحا مهما مف م م  ائتساؽ النصيي
يتمالػػػؿ التػػػكازم فػػػي  ؛ حيػػػثحػػػادم كالسػػػبعيفيػػػة مػػػع البيػػػت الكالكق ػػػة التال 
كالتر يػػق فػػي الجملتػػيف كاحػػد، فهمػػا  اسػػتعدت لخمػػس( -:  تزينػػت لعلػػيـ  الجملتػػيف

اسػػػتعدت( كال عػػػ ف متصػػػ ف بتػػػاء  –فعليتػػػاف مبػػػدكءتاف بال عػػػؿ الماضػػػي تزينت 
جػػركر منالػػكر علػػن مسػػتكل الجملتػػيف التأنيػػث، كال اعػػؿ فيهمػػا مسػػتتر، كالجػػار كالم

 لخمس(ي -لعليـ   
 هػػذا عػػف التطػػابؽ الشػػ لي بينهمػػا بيػػد أف كراء هػػذا التطػػابؽ اتسػػاقا دئليػػا 

 ؛ناجما عف ترابط معنكم بيف الجملتيف متمالؿ في تسلط ال عليف علن مرجعيػة كاحػدة
 ،مترحمػػا علػػن مسػػاجد قرطبػػة التػػي  ػػـ تزينػػت بالصػػ ة هلل العلػػيـ ،فالشػػاعر يتعجػػق
(، كهػك متعلػؽ ب عػؿ الجملػة العليـ كات الخمس، كالصلة ئ تن ر بيف لكاستعدت للص

فهػػػذ   ب عػػػؿ الجملػػػة الالانية اسػػػتعدت(؛كهػػػي متعلػػػة  ،(الخمػػػس ك األكلػػػن  تزينػػػت(
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كتتعػػالؽ الشػػب ات  ،الخمػػس إنمػػا هػػي هلل العلػػيـ، كه ػػذا تتشػػابؾ الع قػػات المعنكيػػة
الػذم  في إحداث نكع مف التناسؽ المعنػكم ليصب  التكازم سببا ؛الدئلية بيف الجمؿ

ؾ ئ يتجزأ مف ائتساؽ النصي الجناح األكؿ مف جناحي التماس –ئ جـر  –هك جزء 
  بيف النصكصي

بتػػػكازو اخػػػر يتمالػػػؿ فػػػي  يصػػػاف  الػػػنص عقػػػؿ القػػػار  مايػػػةكفػػػي البيػػػت ال 
كالتكازم يتجلن في كحدة الرصؼ في  ئ تسىن ن لجبس ( –الجملتيف:  ئ تأىت ن لجباف 

الجملتيف، كذلؾ مف خ ؿ اتحاد السمت البنػايي فيهمػا ؛ فال عػؿ المضػارع المسػبكؽ 
فػي ملتيف، ك ذلؾ استتار ضمير ال اعؿ كالمقدر بػػ  هػي( بػ  ئ( النافية بارز في الج

تسنن(، ك كف ذلؾ مش كعا بالجار كالمجركر في الجملتػيف  لجبػاف  –ال عليف  تأتن 
النصػيكف بالتطػابؽ فػي التر يػق  ؿ هػذا مػف مظػاهر التػكازم الػذم ربطػولجبس(   –

 النحكم بيف الجملتيف أك الجمؿي
معنػػػكم بػػػيف  كتعػػػالؽ ،ف تماسػػػؾ دئلػػػيكئ يخ ػػػن مػػػا كراء هػػػذا التػػػكازم مػػػ 

 ،كهػػك إمػػرة النػػاس ،( يعػػكداف إلػػن شػػيء كاحػػدتسػػني –تػػأتن الجملتػػيف؛ فػػال ع ف  
فهمػا مػف  ؛كالن س ئ ين ػر مػا بينهمػا مػف رحػـ ،كقيادتهـ  ما ينص البيت، كالجباف

كالبعػد  ،كمنافػاة الشػجاعة ،كال ػرؽ ،ئ تخػرج عػف معنػن الخػكر ،قبيلة دئلية كاحػدة
كهػك ذلػؾ الجيػؿ  ،كعذق الشيـ، كالمعر ضي بو في الجملتػيف كاحػد ،يـ السجايا ر  عف

 كضيعك  بسبق الجبف كالخسةي ،مف األمراء الخال يف الذيف فرطكا في ملؾ ارباء
ال الة  :في رحلة التكازم في نص السينية تتجلن في البيتيف كالمحطة التالية 

ػػذيت حػػكمايػػة، كسػػتة كمايػػة كنحتهػػا الشػػاعر نحتػػا  ،ذكا كاحػػدا، كفيهمػػا أربػػع جمػػؿ حي
ئ الجميػػؿ  -كئ جمػػادم بقػػرس   -ظ  ػا بقيػػػر فيهػػػئ ناجػػ:  يػمشػػتر ا، كالجمػػؿ هػػ

 كئ الصنيع بمنسي(ي -لديهـ بمضاع  
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التػكازم بػيف الجمػؿ األربعػة كاضػ  مػػف خػ ؿ تصػدير  ػؿ جملػة منهػا بػػػ ئ( 
 –جمػػادل  َ  نػػاجر  النافيػػة العاملػػة عمػػؿ  لػػيس(، كيتلكهػػا اسػػـ  ئ( المتمالػػؿ فػػي

الصنيع(، كأما خبػر  ئ( فجػاء مجػركرا فػي الجمػؿ األربعػة، كهػك   بقػيظ   -الجميؿ  
بمنسي(ي كمما يلحظ هنا مف تشابو فػي السػمت البنػايي بػيف  –بمضاع  –بقرس  -

الجمؿ األربع اتحادهما في ائ ت اء بشبو الجملة المذ كر في الجملة األكلن كالالالالة 
كالقرينػػة  ،اعتمػػادا علػػن قريحػػة المػػت لـ؛ جملتػػيف الالانيػػة كالرابعػػةعػػف الػػذ ر فػػي ال

الػػـ ا ت ػػن بقكلػػو  ،ئ نػػاجر فيهػػا بقػػيظ(:  الل ظيػػة؛ فالشػػاعر قػػاؿ فػػي الجملػػة األكلػػن
كئ جمػادل فيهػا بقػرس( فهك لـ يقػؿ مػال  :   ؛فلـ ي ررها في الجملة الالانية ؛فيها( 

 نيا ت اء بذ ر الجار كالمجركر في الجملة األكل
كئ الصػنيع لػديهـ   : ذلؾ الحاؿ في الجملتيف الالالالة كالرابعة ؛ حيث لـ يقػؿ 

نما فعؿ ذلؾ ا ت اء بذ ر   بمنسي( بت رار شبو الجملة   لديهـ( في الجملة الرابعة، كا 
 في الجملة الالالالةي

كتسػػجؿ الدراسػػة كجػػكد تػػرابط دئلػػي بػػيف  ػػؿ متتػػاليتيف مػػف هػػذ  المتتاليػػات  
جزيػػرة  ، كهػػك؛ فالجملتػػاف األكلػػن كالالانيػػة تتحػػدالاف عػػف شػػيء كاحػػدالنصػػية األربعػػة

، كالتقابؿ بيف  القيظ كالقرس كناجر كجمادم ( كعليؿ هكايها كطيق نسايمها ،قرطبة
 علػػن البػػاؿ النقيضػػيف خطػػر بحيػػث إذا ذ ػػر أحػػد خ ػػن مػػا فيػػو مػػف تػػرابط معنػػكلئ ي

 ينقيضو
جملتاف كردتػا فػي  االلهمف محطات التكازم في نص السينية تم أخرلمحطة  

 ،جنػػاف علػػن كئيػػؾ حػػبس( -لسػػاف علػػن النايػػؾ كقػػؼ   البيػػت السػػابع بعػػد المايػػة:
كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ التطػػابؽ التػػاـ فػػي التر يػػق  ،التػػكازم جلػػي ظػػاهر بػػيف الجملتػػيفك 

ب تا في قالق ل ظػي كاحػد، فػػ   اللسػاف( فػي الجملػة النحكم للجملتيف؛ حتن  أنهما صي
ف( في الالانية، كحرؼ الجر  علن( كاحد في الجملتيف كالمجركر  الجنا األكلن يقابلو
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  كقػػؼ(  :كئيػؾ(، كقكلػو فػي الجملػة األكلػنالنايػؾ( يقابلػة فػي الالانيػػة  لػن  فػي األك 
يقابلػػة فػػي الالانيػػة  حػػبس(، كه ػػذا تطابقػػت الجملتػػاف مػػف حيػػث التر يػػق النحػػكم 

لػؼ هػذا التػكازم الشػ لي كهذا  اؼ لتحقيؽ التكازم، بيد أف الدراسة تلم  خ ،الظاهر
تناهيا بيف الجملتيف علن المستكل المعنػكم؛ يبػدك ذلػؾ مػف خػ ؿ مرجعيػة الضػمير 

كئيؾ ( فال اؼ تعكد في الجملتيف علن مكطف الشاعر مصر  –في الجملتيف  النايؾ 
ك ػػػذلؾ اللسػػػاف فػػػي الجملػػػة األكلػػػن، كالجنػػػاف فػػػي الالانيػػػة  –حماهػػػا اهلل  –ال نانػػػة 

كالجنػاف  ،فاللساف إنمػا هػك لسػاف بنػي مصػر ؛دا نحك هاية كاحدةيقطعاف طريقا كاح
جنانهـ، الـ إنو ئ يخ ن ما بيف  كقؼ كحبس( مف تشػابو معنػكم، ك ػؿ هػذا التػرابط 

ف للقػكؿ بػأف التػكازم عنصػر حيػكم فػي تحقيػؽ المعنكم يقػكم جانػق التػكازم، كيمٌ ػ
 عملية التماسؾ النصيي

هػػػر مػػػف مظػػػاهر التػػػكازم بػػػيف فػػػي اخػػػر أبيػػػات القصػػػيدة يسػػػت ف اخػػػر مظ 
هػاق عنػؾ كجػو التأسػي( التػكازم متمالػؿ فػي  –الجملتيف  فاتؾ الت ات إلن الماضي 

هػاق  –فال عؿ الماضي فيهما سيد المكقػؼ   فاتػؾ  ،نحت الجملتيف علن نحك قريق
عنؾ ( كال اعؿ بعد  مف هير فاصؿ في األكلن  فاتؾ الت ػات( كب اصػؿ يماللػو الجػار 

انيػػة  هػػاق عنػػؾ(، كئ يخ ػػن مػػا بػػيف الجملتػػيف مػػف تػػرابط معنػػكم كالمجػػركر فػػي الال
كالػربط بػيف الشػرط كجزايػو  ،عف طريؽ أداة الشرط  إذا(ييتجلن في التحاـ الجملتيف 
فال اء الكاقعة فػي صػدارة الجػكاق  فقػد هػاق عنػؾ( ت يػد  ؛عف طريؽ ال اء كالضمير

رط يتسػػبق عنػػو كقػػكع فحصػػكؿ الشػػ ؛نكعػػا مػػف التػػرابط السػػببي بػػيف الشػػرط كالجػػزاء
كهػػك المخاطػػق  ،عنػػؾ( مرجعػػو كاحػػد –الجػػزاء،  مػػا أف الضػػمير ال ػػاؼ فػػي  فاتػػؾ 

) التػكازم فػي   يػؼ لعػق ي كه ػذا يػرل القػار الكاقع م عكئ بو في جملػة الشػط  فىاتىػؾى
؛ ممػا سينية شكقي الرايعة دكرا مهما في تحقيؽ ائتساؽ بيف جمؿ الػنص كمعاقػد  

 ا في عناصر ائتساؽ النصيييحتـ  كنو عنصرا رييس
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 املطهة انثا  

 املاتىي املعجم 
كقػػد  ،بػػأف ائتسػػاؽ ي ػػكف علػػن مسػػتكييف تر يبػػي كمعجمػػي (ُ سػػبؽ القػػكؿ

فرهػػت الدراسػػة مػػف عناصػػر المسػػتكم التر يبػػي فػػي نػػص السػػينية، كقػػد تماللػػت هػػذ  
 ليػػة يتعػػرضتػػكازم، كفػػي الصػػ حات التاالعناصػػر فػػي ا حالػػة كائسػػتبداؿ كالكصػػؿ كال

 ،البحػػث لمقاربػػة نػػص السػػينية فيمػػا يتعلػػؽ بالعناصػػر المعجميػػة ل تسػػاؽ النصػػي
 كالتضاـي ،كتتمالؿ في الت رار

 : انتكرار :أوال
الت ػػرار عنػػد علمػػاء اللسػػانيات " شػػ ؿ مػػف أشػػ اؿ التماسػػؾ المعجمػػي التػػي 

درس "، كالت ػرار ييػ(ِ تتطلق إعادة عنصر معجمي أك كجكد مرادؼ لو أك شبو مػرادؼ
فػػي علػػـ اللغػػة النصػػي علػػن أنػػو كسػػيلة مػػف كسػػايؿ ائتسػػاؽ المعجمػػي، كهػػك مػػف 
العناصر ال عالة في إحػداث نػكع مػف ائتسػاؽ النصػي الػذم هػك بػدكر  أحػد جنػاحيف 

، كالت ػرار فػي بم هكمػو المسػتجد أك التماسؾ النصي ،الةالحدي هما النصيةيتعتمد عل
احبو الشػعرم أك النالػرم علػن أم نص مف النصكص إنما يع س صكرة مف معجـ ص

كاتسػػاقها، كبقػػدر  ،فػػي ت حػػـ النصػػكص -بػػ  أدنػػن اسػػترابة  -هـ كيسػػ حػػد سػػكاء،
المساحة التي تغطيها ظاهرة الت رار في النصكص تكزف مقدرة صاحبها، كقريق مػف 

                                           

 هذ  الدراسةي مف ُٖٖ، ُُٔ،  ُّٗص  ينظر:( ُ 
 ئَُ( نحك النص ألحمد ع ي ي ص ِ 



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ُّٗ 

كقريق منػو  ،(ُ كبينهما فرؽ ،ائشتقاقي هذا ما يسمن في الب هة األصيلة الجناس
، (ِ التنػادم فػي المعجػـ الشػعرم -بار ػو اهلل  –الشػيخ أبػك مكسػن  ذلؾ مػا يسػميو 

لػػػيس الت ػػػرار أبػػػدا بم هكمػػػو النصػػػي بعيػػػدا عػػػف التشػػػا ؿ الل ظػػػي كالمعنػػػكم عنػػػد ك 
، كهذا مما يقربو مف مصػطل  (ْ كالت رار قد ي كف تاما، كقد ي كف ناقصا ي(ّ القدماء
 يائشتقاقي الجناس

كمايػة  سػبعة عشػر ف صػكر الت ػرارمػلقد رصدت الدراسة في نػص السػينية 
منالػػكرة فػػي  ت ػػرارا تامػػا مكزعػػة علػػن أحػػد عشػػر ل ظػػا كال الػػكف ةخمسػػمنهػػا  صػػكرة،
لن أربعيف بيتا مف مكزعة ع ،اقصااالناف كالمانكف ت رارا ن كمنها ،بيتا كعشريف ةأربع

كبذلؾ ي كف شكقي قد بث عنصر الت رار  كاحػد مػف مظػاهر ائتسػاؽ نص السينية، 
النص علن امتداد تسع كخمسيف بيتا مف مجمكع أبيات السينية البػالغ  المعجمي في

 :كقد جاء الرصد مكضحا بالجدكؿ التالي ،تسعة كماية بيت

                                           

( لعػػػؿ ال ػػػارؽ الجػػػكهرم بػػػيف الت ػػػرار كالجنػػػاس أف شػػػرط الجنػػػاس أف ي ػػػكف بػػػيف المتمػػػاالليف ُ 
  الم رريف( اخت ؼ في المعنن، كذلؾ بخ ؼ الت رار فإف النصييف ئ يشترطكف ذلؾي

م تبػة  –كلػني ط/األ ِْٔدراسػة فػي الب هػة كالشػعر للػد تكر/ محمػد أبػي مكسػي صػػ ( ينظر: ِ 
 ـيُُٗٗكهبة بالقاهرة

فصػػؿ ابػػف حجػػة الحمػػكم أنػػكاع التشػػا ؿ أك ائيػػت ؼ، كذ ػػر منهػػا ايػػت ؼ الل ػػظ مػػع الل ػػظ ( ّ 
،  ِْْ/ِكايت ؼ الل ظ مع المعنن، كذلؾ في خزانة األدق كهايػة األرق ئبػف حجػة الحمػكم 

 ـيََِْبتحقيؽ عصاـ شقيك يط/ األخيرة عف داراله ؿ بيركت  ْْٓ
 يُٓينظر: التماسؾ النصي في همزية شكقي صػ  (ْ 
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 : انتكرار انتاو

 أرقام األبياث الىارد فيها عدد حكراره اللفظ املكرر

 ٖٖ-ْٕ-ْٔ-ْٓ-ّٖ -ُْ ٔ شمس
 َُٔ-ْ ِ مصر
 ْٗ-ْ ِ الزماف
 ٓٓ-ُْ ِ الرـك
 ّٓ-ُٓ ِ اهلل
 ٖٓ-ٓ ّ الليالي
 ّ-ُ ِ الصبا
 ُّ ِ الخلد
 ّٗ ِ األمكر
 ْٓ ِ األرض
 ْ ِ س 
 ُٗ ِ عرس
 ِٗ ِ يغشي
 ّٕ-َٔ ِ قدس
 َُُ ِ كىٍهي
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 : انتكرار انناقص
نمػا قػد يطػرأ عليػو  الت رار النػاقص معنػا  أف الل ػظ الم ػرر ئ يعػاد بل ظػو، كا 

كمػػرة فػػي صػػكرة ال عػػؿ، كه ػػذا،  ،ائسػػمية ؛  ػػأف ي ػػكف كاردا مػػرة بصػػيغةتغييػػر مػػا
االناف كالمانكف ت رارا ناقصا، مكزعة علن كصكر الت رار الغير التاـ في نص السينية 

 أربعيف بيتا مف نص السينية، كالجدكؿ التالي يبينها:

 أرقام األبياث األلفاظ املكررة

فترة  –الدهر  – الزماف –اخت ؼ النهار كالليؿ 
 -لقركفا-الدهكر –الدهر 

ُ-ْ-ِٓ-ّْ– ٓٔ- َٕ – 
ُٕ- ْٗ- َُٖ 

 -ِ-ُ أينًسيي –يينًسي  -شباق -أياـ أنسي-الصبا
رٍت  كِّ  ِ -تصكرات –صي
 ْ المِسي –أسا 
 ٖ -حبس –منع 
 ٗ الطير –ب بؿ 
 ُٓ لـ يخؿ –لـ يغق 

ِاد -ن سي -القلق -خاطرم-حسِّي -ال 
ناف -الركح  -جى

ْ-ُْ-ُٓ-ٓٔ-ٔٔ-َُٕ- 
ُّ- 

-لحظا-النكاظر -طرفي– كني ج –الدمكع 
 -العيكف-الطرؼ –العيكف 

ُُ-ُٓ-ْٖ-ٖٔ-ٕٖ-ٖٕ-
َُْ- 

 ٕٓ -ّٓ تجلت –ينجلي  –يبدك 
 ْٔ-ْٓ تنطكم-تبلن-هابت-سقمتٍ 
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 أرقام األبياث األلفاظ املكررة

 ُٓ ذرا ال ـر – نؼ الزيتكف  –الًجناف 
 ٓٓ هطت –هشيت 
 َٕ ا تسن – ست 
 ٖٕ محتها –محا 
 ِٖ مىٍشيى  –مىشىٍت 
 ّٖ فضتٍ  –هت ٍت 

 ْٖ احتراس-استراحت-الخيؿ-تخلتٍ 
 ٖٗ عرشا –نعشا 
 َُْ حكٌ  –حكر 
بىا   َُٓ ريبىاؾً  –رى
 َُٗ الت ات –فاتؾى 
 ُُ أىرًسي -ًسيًرم

 ّٔ طكؿ -طالتٍ  -عقكئ-عقلتٍ 
 ّٕ يصاخ –يصاح  –هريؽ -هرقت

 ّٓ سقن –كقن 
 ٓٔ عتيؽ -رقيقر
 ٕٖ عصارة –نضارة 

كماية ت رار، كقد  سبعة عشرية ه ذا رصدت الدراسة لشكقي في نص السين
رصدت  ذلؾ أف الشاعر كزع هذ  العناصر الت رارية التػي هػي مػف مظػاهر ائتسػاؽ 

بيتا مف أبيات السينية؛ مما يم ػف  أربع كستيفالمعجمي للنص كزعها الشاعر علن 
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منهػػا المعجػػـ  ؼُّ ستشىػػمعػػو القػػكؿ بػػأف الت ػػرار فػػي سػػينية شػػكقي ييعػػد ظػػاهرة لغكيػػة يي 
ميػػر الشػػعراء الػػذم نجػػ  باقتػػدار فػػي تغطيػػة مسػػاحة القصػػيدة  املػػة مػػف الشػػعرم أل

فػػي بيػػاف  كعظيمػػو ،بهػػذا العنصػػر الت ػػرارم؛ ف ػػاف لػػذلؾ بػػيِّفي األالػػر أكلهػػا إلػػن اخرهػػا
ائسػػتمرارية المعنكيػػة للػػنص، هػػذ  ائسػػتمرارية التػػي نجػػـ عنهػػا مباشػػرة مظهػػر مػػف 

ِدم قطعا إلن تماسؾ الن    ص كت حمويمظاهر ائتساؽ النصي الم

 ثا يا: انتضاو

أك المسػتكل المعجمػي  ،مف كسايؿ التماسؾ النصي المتعلقة بالشؽ الػدئلي
ـٌ، كحػدُّ ي عنػد علمػاء اللسػانيات"  تػكارد زكج مػف ال لمػات بال عػؿ أك ما يعػرؼ بالتضػا
 ي(ُ بالقكة نظرا إلن ارتباطهما بح ـ هذ  الع قة أك تلؾ

المتصػػػدم لمقاربػػػة  اء ممتػػػدا أمػػاـ ضػػاليجعػػػؿ  ال ضػػ اض كهػػذا التعريػػػؼ 
فليس المة تحديػد دقيػؽ لنػكع الع قػة أك  ؛بالنسبة للع قة الحا مة للتضاـ لنصكصا

ِدم إلػػن التضػػاـ المسػػهـ بػػدكر  فػػي التماسػػؾ النصػػي، كلػػذا قػػاؿ بعػػض  ائرتبػػاط المػػ
علماء اللسانيات بأف تحديد ع قة معينػة لػتح ـ هػذا التػزاكج بػيف ال لمػات المكسػـك 

ئرتباطػات كتبايف ا ،ضاـ ليس هذا أمرا هينا، كعزا صعكبة ذلؾ إلن تنكع الع قاتبالت
كقػد  ،فالمصاحبة اللغكية بيف المتجاكرات قد ت كف بالتضاد بيف المتزاكجات النصية؛

 مػا أف هػذ   ، ييييأك الجزييػة كالجزييػة ،كقد ت كف بال لية كالجزيية ،ت كف بالترادؼ
مت رقػػة فػػي جمػػؿ بػػؿ قػػد ت ػػكف بػػيف م ػػردات  ،جملػػةالع قػػات ليسػػت فقػػط داخػػؿ ال

 ي(ِ كليست قاصرة علن المتتاليات النصية المتجاكرة ،ص حة النص متباعدة علن

                                           

 ئَُ( النص كالخطاق كا جراء ترجمة تماـ حساف ص ُ 
ي كيراجػػع: لسػػانيات الػػنص ِْ /ُ( علػػـ اللغػػة النصػػي بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ لصػػبحي ال قػػي ِ 

 يِٓلمحمد خطابي صػ
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كهذا التنػكع فػي التػرابط الػذم يػدالر  مصػطل  التضػاـ فػي علػـ اللغػة النصػي 
كايػػؿ عػػف الطبػػاؽ، كالتػػرادؼ، كمراعػػاة النظيػػر، يسػػتدعي مػػا قالػػو علمػػاء الب هػػة األ 

كما يحدالو ذلؾ مف أالر ئ يين ر في ت حـ النصكص،  ،قة  ؿ ذلؾ بعلـ المناسبةكع 
ف كاتساقها، بسط القكؿ فيو يحتػاج إلػن دراسػة مسػتقلة قايمػة علػن التأصػيؿ   اف كا 

 ،إلػن مغنػا  األكؿ –ما أم ف  –لهذ  المصطلحات اللسانية الحديالة، كعزك  ؿ منها 
ها تحليػػؿ نػػص مػػف دي ٍ ػػدراسػػة تطبيقيػػة كي فػػي  كقػػد ئ يحسػػف هػػذا  ،كمهيعػػو األصػػيؿ

كمقاربتو في ضػكء علػـ اللغػة النصػي؛ إذ إنػو يبتعػد بالبحػث عػف هدفػو،  ،النصكص
 بو عف مرعا ي تييكين

 كبمراجعة نص السينية رصدت الدراسة عػددا مػف عناصػر التضػاـ بلغػت فػي
ها البػالغ عػدد عناصػر  ع قػة التضػاد كتنكعت مػا بػيفعنصر،  مجملها كاحدا كمايتي

البػػػالغ عػػػدد  أك مراعػػػاة النظيػػػر ،أربعػػػيف عنصػػػرا متضػػػاما بطريػػػؽ التضػػػادالمانيػػػة ك 
 يكماية عنصر كخمسيف ال الةعناصرها 

-ُُ-ٗ-ُكقد كزع شكقي عناصر التضػاـ بطريػؽ التضػاد علػن األبيػات] 
  يَُّ-ٗٗ-َٗ-ٖٗ-ٖٖ-ِٖ-ٕٗ-ٕٕ-ّٓ-ْٗ-ْْ-ّٖ-ّٓ

ة النظير علن أك مراعا ،علن حيف جاءت عناصر التضاـ بطريؽ التناسق
-ْٕ-ْٓ-ّْ-ِْ-ّٖ-ّٕ-ّٔ-ُّ-ُِ-َُ-ٗ-ِ-ُص حات األبيات ]

ْٖ-َٓ-ُٓ-ٓٓ-ٕٓ-ّٔ-ْٔ-ٔٔ-َٕ-ٕٔ-ٕٖ-ْٖ-ٖٓ-ٖٕ-ٖٖ-
ُٗ-ِٗ-ّٗ-ْٗ-ٗٓ-ٗٔ-ٕٗ-ٖٗ-ََُ-َُْ-َُٓ-َُٔ-َُٕ-

  يَُٖ
كلما  انت ع قة الترادؼ مشمكلة بمصطل  اخر هك مصطل  الت رار الذم  

 ؛فقد استبعدتها الدراسة هنا ؛لن جزر معنكم كاحدمف صكر  ت رار األل اظ المنتمية إ
هذ  العناصر  كذلؾ لتناكلها سابقا مع عنصر الت رار، كاقتصر األمر في التضاـ علن
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نػكع مػف التماسػؾ النصػي علػن كظي ػة التضػاـ فػي إحػداث   ليقػؼ القػار  ؛المتضامة
قيضػو، عف طريؽ ع قة التضاد المستلزمة لخطكر عنصر التضاـ بالباؿ عنػد ذ ػر ن

أك ع قػػة مراعػػاة النظيػػر، أك التناسػػق القايمػػة علػػن التنػػاهي بػػيف عنصػػرم التضػػاـ؛ 
ئت اقهما علن معنن كاحد، أك مكصكؼ كاحد، أك ئنتمايهما إلن كاد كاحد مف أكدية 
الدئلػػة، أك ل كنهمػػا يسػػبحاف فػػي فضػػاء معنػػكم بعينػػو؛ ممػػا يسػػهؿ عمليػػة التػػكارد 

كقد جاء رصد ظػاهرة التضػاـ فػي  علن صاحبوي الذهني ألحد المتضاميف عند النص
 نص السينية علن النحك ارتي:

 أرقام األبياث نىع العالقت العناصر املخضاهت

 ُ التضاد الليؿ –النهار 
 ُ التضاد اذ را –يينًسي 

 ِ-ُ مراعاة نظير شباق -أياـ أنسي –الصبا 
 ٗ التضاد ح ؿ –حراـ 
 ٗ مراعاة نظير الب بؿ –الدكح 
 َُ مراعاة نظير األهؿ –الدار 
 ُُ التضاد أرسي –سيرم 

ِاد -ن سي  –سلسبيؿ  –الخلد   ُّ-ُِ مراعاة نظير ال 
 ُٔ التضاد يمسي –يصب  

 ُٕ مراعاة نظير نغمت-طير-أيؾ
 َِ مراعاة نظير كشي-الياق-حلة-لبست

 ُِ التضاد لبس –عرم 
 ِٓ مراعاة نظير مناحة –الحزينة  –ال لن 
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 أرقام األبياث نىع العالقت العناصر املخضاهت

 ِٗ التضاد الدجن –الضحن 
 ِّ مراعاة نظير هير عنس – كاعق 
 ّّ مراعاة نظير مخلبيو –عينيو 
 ّْ مراعاة نظير هرقؿ – سرل  –الممالؾ 

 ّٓ التضاد لبس –ينجلي 
 ّٕ-ّٔ مراعاة نظير طاؼو -هرقت–سب   –الحكت –لجة 

 ّٖ مراعاة نظير نهارا-الشمكس-ي سؼ-فلؾ
 ّٖ مراعاة نظير ليلة –البدكر 

 ّٖ التضاد ليلة -نهارا  -البدكر –الشمكس 
 ِْ مراعاة نظير ين ذاف –خنجرا  –قكسا 
 ّْ مراعاة نظير عبس –كاي   –دارا  –خكفك 

 ْْ التضاد المغارق –المشارؽ 
 ْٓ مراعاة نظير نطس –سقمت 

 ْٕ مراعاة نظير القصكر مف عبد شمس–إيكاف  سرل
 ْٖ مراعاة نظير الري  –البرؽ  –ليؿ 

 ْٗ التضاد الغرق –الشرؽ 
 َٓ مراعاة نظير طيٍمسو  –ديٍرسو  –ديار 

 ُٓ مراعاة نظير الزيتكف -ال ـر -خضر –ًجناف -ريبىنن 
 ّٓ التضاد أمسي –أصب  

 ٓٓ مراعاة نظير شراع -لجة  –المحيط  –ساحؿ 
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 أرقام األبياث نىع العالقت العناصر املخضاهت

 ٕٓ مراعاة نظير منازؿ قعس –العز  -القصكر
 ٗٓ رمراعاة نظي درس –العقكؿ  –العلـ 

 َٔ التضاد هرق  –شرؽ 
 ُٔ مراعاة نظير الناصر -الدرفس  –الخميس 
 ِٔ مراعاة نظير م ارؽ-جبيف-التاج
 ّٔ مراعاة نظير طيؼ – ىرىم  –ًسنىةه 
 ْٔ مراعاة نظير القـك –أنيس  –الدار 

 ٔٔ مراعاة نظير تراث –أالره 
 َٕ مراعاة نظير نعس –فتكر  –الهدق 

 ّٕ مراعاة نظير قدس-رجمعا-يتنزلف-اريات
 ٕٔ مراعاة نظير شيٍمس –مياميف 
 ٕٕ التضاد ن س –بيرءو 

 ٖٕ مراعاة نظير قبس –ضكء  –سنا  –البرؽ 
 ٕٗ التضاد يقظاف –هافؿ 
 ِٖ التضاد عيرس –النىًعٌي 

 ْٖ مراعاة نظير عس –احتراس  –استراحت  –الخيؿ 
 ٖٓ مراعاة نظير العشي –الليالي 

 ٕٖ مراعاة نظير كرس –عصارة  – اس –نضارة 
 ٖٖ مراعاة نظير تبر –ئزكرد  –قباق 

 ٖٖ التضاد شمس –ًظٌؿ 
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 أرقام األبياث نىع العالقت العناصر املخضاهت

 ٖٗ التضاد األل اظ –المعاني 
 َٗ التضاد الظباء –السباع 
 ُٗ مراعاة نظير أقمار –الالريا 

 ِٗ مراعاة نظير المجس –الظ ر  –األيسكد 
 ّٗ مراعاة نظير يتنزل –الحياض  –الماء 

 ْٗ مراعاة نظير ضرس –عرؾ  –الزماف  –لعهد ا
 ٓٗ مراعاة نظير حبس –أسر  –جيش  –راية 

 ٔٗ مراعاة نظير بخس –باعها 
 ٖٗ-ٕٗ مراعاة نظير نعشا –خرس  –مك ق الدفف  –صـ 

 ٗٗ التضاد مخس –محسف –مشت  –جمكع  –هادـ  -بافو 
 ََُ مراعاة نظير تسنن –تأىت ن 
 َُّ التضاد قرس –قيظ 

 َُْ مراعاة نظير لعس-المراشؼ-العيكف–حكر 
 َُٓ مراعاة نظير ريشا – سيت  –أفرخي 

 َُٔ مراعاة نظير الصنيع –الجميؿ 
 َُٔ مراعاة نظير منسي –مضاع 
 َُٕ مراعاة نظير النايؾ –كئيؾ 
 َُٖ مراعاة نظير درس –عظات 

تسػػاؽ سػػيلة مػػف كسػػايؿ ائ صػػ و ك ك ، ببعػػد هػػذ  الرحلػػة مػػع عناصػػر التضػػاـ
النصي علن المستكل المعجمي يطميف البحث للقػكؿ بػأف نػص السػينية تحقػؽ معػو 
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َِّ 

في سػبيؿ تحقيػؽ أعلػن مسػتكل مػف التماسػؾ  ؛تكظيؼ عنصر التضاـ تكظي ا حسنا
ذلػؾ الػت حـ النػاجـ عػف  ،كذلػؾ عػف طريػؽ الػت حـ مػا بػيف جزييػات الػنص ؛النصي

فػي  لػذم رصػدت الدراسػة مظػاهر التضػاـ ا منهػا ،تضافر حزمة مف العكامؿ كاألدكات
أك مراعػػاة  ،كالتضػػاـ بػػالترادؼ ،التضػػاـ بالتضػػاد متمػػال  فػػي مظهػػرمٍ  ،نػػص السػػينية

تار ػة مظهػر  ،النظير، كقد ا ت ػت الدراسػة برصػد مظهػريف فقػط مػف مظػاهر التضػاـ
كهػك  ،ا ت اء برصد  فػي عنصػر اخػر حيػكم مػف عناصػر ائتسػاؽ النصػي ؛الترادؼ

 عنصر الت راري
خ ػػن مػػا بػػيف عناصػػر التضػػاـ مػػف تػػرابط معنػػكم يتمالػػؿ فػػي التػػداعي كئ ي

في ػكف ائسػتدعاء مػف قبيػؿ  ؛سػكاء أ ػاف التضػاـ بالتضػاد ،الذهني لعنصرم التضػاـ
أـ  ػػاف =أمػػر طبعػػي جبلػػي يتمالػػؿ فػػي خطػػكر النقػػيض بالبػػاؿ بمجػػرد ذ ػػر نقيضػػو، 

بالػػذهف عنػػد النظيػػر  في ػػكف  ػػذلؾ اسػػتدعاء ؛أك مراعػػاة النظيػػر ،التضػػاـ بالتناسػػق
أك م يمػػو، كبػذلؾ يسػػهـ التضػاـ فػػي تماسػؾ نػػص السػينية، كذلػػؾ مػػف  كركد نظيػر 

كتحقػؽ أعلػن  ،خ ؿ ما تػـ رصػد  مػف عناصػر   يلػة بالتأ يػد علػن نصػية القصػيدة
أك لسانيات  ،كفؽ ما يدعك إليو علـ اللغة النصي ؛مرقق مف مراقق التماسؾ النصي

 النصي

 
 
 
 
 ثا  املثحث ان
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 كفيو أربعة مطالقي 

 : السياؽياملطهة األول 

 التغريضي :انثا  املطهة 

 يمكضكع الخطاق:  انثانثاملطهة 

 التناصي انراتع:املطهة 
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َِٓ 

 : متهيذ
يػػت معنيػػة بم هػػـك ائتسػػاؽ النصػػي ا انػػت الدراسػػة علػػن امتػػداد المبحػػث ال 

فػػي نػػص السػػينية، كقػػد قامػػت الدراسػػة  كرصػػد تحقػػؽ هػػذ  األدكاتاف أدكاتػػو، كبيػػ
بتطبيػػؽ أدكات ائتسػػاؽ النصػػي علػػن مسػػتكل سػػينية شػػكقي، كرصػػدت عػػدد المػػرات 

مػػف ، ك ي كالمعجمػػيلالتػػي كرد عليهػػا  ػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر ائتسػػاؽ بشػػقيو الػػدئ 
 ،لكصػػؿكا ،كائسػػتبداؿ ،هػػذ  العناصػػر المت ػػؽ عليهػػا بػػيف علمػػاء اللسػػانيات ا حالػػة

كتطبيقهػا علػن نػص  ،كالتضاـ، كقػد شيػغؿ المبحػث األكؿ بحصػرها ،الت رار ،كالتكازم
 السينيةي

كقطػق رحػا  الجنػاح ارخػػر مػف جنػاحي التماسػػؾ  ،أمػا هػذا المبحػث فعمػػكد 
 كهك ائنسجاـ، كذلؾ بعد ال راغ مف الجناح األكؿ الذم هك ائتساؽي ،النصي

؛ ذلػػؾ أنػػو يتجػػاكز دايػػرة التػػرابط (ُ مػػف ائتسػػاؽ كائنسػػجاـ أكسػػع م هكمػػا
تمالػػؿ فػػي ي مػػدل، كأ بػػر امتػػدادا الشػػ لي التػػي ييعنػػن بهػػا ائتسػػاؽ إلػػن فضػػاء أرحػػق

 المستكل الم هكمي للنصػكص المسػيكؿ عػف تحقيػؽ ائنسػجاـ ال  ػرم المكضػكعي،

                                           

نص، كنعنػػػػي ( الحبػػػػؾ أك ائنسػػػػجاـ النصػػػػي "يخػػػػتص بائسػػػػتمرارية المتحققػػػػة فػػػػي عػػػػالـ الػػػػُ 
ائستمرارية الدئلية التي تتجلػن فػي منظكمػة الم ػاهيـ كالع قػات الرابطػة بػيف هػذ  الم ػاهيـ، 
بػػداعنا أك تلقينػػا  ػػا كا  ك ػػ  هػػذيف األمػػريف هػػك حاصػػؿ العمليػػات ا درا يػػة المصػػاحبة للػػنص إنتاجن

هػا إف لػـ ت ػف كاستيعابنا، كبها يػتـ احتبػاؾ الم ػاهيـ مػف خػ ؿ قيػاـ الع قػات أك إضػ ايها علي
كاضحة مستعلنة علن نحك يستدعي فيو بعضها بعضا، كيتعلؽ بكاسطتو بعضها ببعض"ي فػي 

ط/ األكلػػن  ِِٖالب هػػة العربيػػة كاألسػػلكبيات اللسػػانية افػػاؽ جديػػدة، دي سػػعد مصػػلكح، ص 
ـي كينظػػػر: نحػػػك الػػػنصِّ نظريػػػة كتطبيػػػؽ سػػػكرة اؿ عمػػػراف ََِٔ -ق ُِْٕعػػػالـ ال تػػػق
ا صػ ركحة د تكرا   تقدـ بها الباحػث/ رافػد حميػد سػكيداف خلػؼ ػ إلػن مجلػس   أط ٕٔأنمكذجن

 ـي َُُِ لية التربية للعلـك ا نسانية ػ جامعة األنبار ػ سنة 
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َِٔ 

اتػػػو ال بػػػرل، كمػػػدل يى نٍ كالبحػػػث عػػػف المقصػػػد العػػػاـ للػػػنص، كفحػػػص بً  كاسػػػتمراريتو،
ِـ،تناهيها مع ال   كيتطلق مجمكعػة مػف ا جػراءات الدئليػة  رة األـ، أك المقصد الم

 ،فػإذا  ػاف ائتسػاؽ يبحػث عػف أدكات التػرابطالمعنية ب ي ية التعامؿ مع النصػكص؛ 
فػػػإف  ،أك الل ظيػػػة المكجػػػكدة فػػػي نػػػص مػػػف النصػػػكص ،كاليػػػات التعػػػالؽ السػػػطحية

 لػػؽ ابتػػداء مػػفكدايػػرة عملػػو تنط ،ائنسػػجاـ يبػػدأ مػػف حيػػث ينتهػػي عمػػؿ ائتسػػاؽ
فلػػيس أم نػػص فقػػط مجػػرد حزمػػة مػػف الجمػػؿ  ؛الم هػػـك الػػدئلي التكاصػػلي للػػنص

المترابطػػة فيمػػا بينهػػا بمجمكعػػة مػػف األدكات الشػػ لية، إنمػػا الػػنص ئ يرقػػي لمسػػتكل 
النصية إئ عف طريؽ تحقيؽ الترابط المعنكم كال  رم، كهذا التػرابط ال  ػرم المعنػكم 

مػف الػـ فػ  تتحقػؽ نصػية أم نػص مػف النصػكص إئ هك ميداف ائنسجاـ النصي، ك 
 ي فما م هـك ائنسجاـ لغة كاصط حا؟بتحقؽ عنصر ائنسجاـ

مػػادة  س ج ـ( ئ تخػػرج فػػي مػػدلكلها اللغػػكم عنػػد أصػػحاق المعجمػػات عػػف 
 ي(ُ كالدكاـ ،كالتتابع ،كائنصباق ،معنن السي ف

ائصػط حي   هػـككالرحـ قكية بيف المدلكؿ المعجمي ل لمة  ائنسجاـ( كالم
 كنػػو " خاصػػية دئليػػة  عػػفأك علػػـ اللغػػة النصػػي  ،الػػنص فػػي علػػـ الػػذم ئ يخػػرج

  "ي(ِ للخطاق تمتد علن فهـ  ؿ جملة م كنة للنص في ع قتها بما ي هـ مف الجمؿ
علن أنػو لػـ ي ػف هايبػا عػف عقػكؿ الػركاد مػف علمػاء العربيػة مػا ينبغػي أف 

بحيػث ئ يقػؼ عنػد أسػكار  ؛كامتػداد ،ليةنظر الناقػد للنصػكص مػف شػمك عليو ي كف 

                                           

مىًت اٍلعىٍيفي الد ٍمعى كالسحابةي اٍلمىاءى تىٍسًجمي  يقاؿ:"( ُ  مانان: كىهيػكى سىجى ميو سىػٍجمان كسيػجيكمان كسىػجى و كتىٍسػجي
ـي ًمػػفى اٍلمىطىػػًر، كىاٍلعىػػرىقي تىقيػػكؿي دىٍمػػعه  قىطىػػراف الػػد ٍمعً  كسىػػيى نو، قىًلػػي ن  ىػػافى أىك  ىاًليػػرنا، ك ػػذلؾ السػػاًج

: الػد ٍمعيي كأىٍعػييفه  ـي مىوي كالس ػجى مىو كسىػج  ٍتو اٍلعىػٍيفي سىػٍجمان، كقػد أىٍسػجى مى : سىػجى دىٍمػعه مىٍسػجـك ساًجـهي كى
"ي لساف العرق ئبف منظكر ـي كـه: سىكاًج  يَِٖ/ُِ سيجي

 يُّْ( علـ النص كب هة الخطاق لص ح فضؿ ص ِ 
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َِٕ 

ل قػػرة مػػف فقػػرات الػػنص، إنمػػا الكاجػػق علػػن كئ الجملػػة، ئ، بػػؿ كئ ا ،ال لمػػة الم ػػردة
، كاألخػرل متصدم للنصكص أف ت كف إحػدل عينيػو معقػكدة علػن الػركابط الل ظيػةلا

نػاهي ذلؾ ال ضاء األرحق مف الشب ات الدئلية المتعالقة التػي تيعنىػن بالت في سابحة
كبنياتهػا ال بػرل، كتنغػؿُّ فػي صػميـ ال  ػرة األـ ألم نػص مػف  ،بيف معاقػد النصػكص

نشػيو، فػ  تغ ػؿ السػياؽ كالمقصػد فػي ظػؿ الغرض الػرييس لمي تنقر عف ك  ،النصكص
ئ ف يػػؼ يي هػػـ  ػػ ـ الػػرازم عػػف علػػـ المناسػػبة حػػيف  اهتمامهػػا بػػالركابط الشػػ لية، كا 

 ي"؟(ُ في الترتيبات كالركابطيقكؿ إف " أ الر لطايؼ القراف مكدعة 
عػف القػراف  –رحمػو اهلل  –كهؿ يبعد عف ائنسجاـ النصي قكؿ ابف العربػي 

ارتبػػاط ام القػػراف بعضػها بػػبعض حتػػن  ال ػريـ فػػي اتسػاؽ معانيػػو، كانتظػػاـ مبانيػو:"
"؟ي هػػػؿ (ِ ت ػػػكف  ال لمػػػة الكاحػػػدة، متسػػػقة المعػػػاني، منتظمػػػة المبػػػاني علػػػـ عظػػػيـ

يي إف اتسػاؽ المعػاني يشػيء هيػر هػذا؟ -نػص  أمٌ  -لػنص التماسؾ بيف عناصػر ا
 الذم ل ت إليو ابف العربي هك صميـ عمؿ ائنسجاـ النصيي

عػػف النيسػػابكرم المتػػكفن سػػنة إحػػدل  –رحمػػو اهلل  –لقػػد نقػػؿ السػػيكطي  
كستيف كمايػة للهجػرة النبكيػة أنػو  ػاف إذا تيليػٍت عليػو اريػة مػف القػراف يقػكؿ :" لػـ 

إلن جنق هذ  ؟ كما الح مػة فػي جعػؿ هػذ  السػكرة إلػن جنػق هػذ  جعلت هذ  ارية 
الرايػػػد ال ػػػذ، كمػػػا مصػػػن ات كهػػػذا يػػػدؿ علػػػن الحػػػس النصػػػي لػػػدم هػػػذا  ي(ّ السػػػكرة؟

                                           

ي ط/الالالالة دار إحياء التػراث َُُ/َُم ات  الغيق= الت سير ال بير لإلماـ فخر الديف الرازم ( ُ 
 قيَُِْالعربي بيركت 

كلـ أقؼ علن   ـ ابف العربي في أح اـ القراف، كئ فػي المحصػكؿ  ئّ/ُلبرهاف للزر شي ا( ِ 
 لحاؿيبطبيعة ا

 يِِّ/ّ( ينظر: ا تقاف في علكـ القراف للسيكطي ّ 
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َِٖ 

كهيػػرهـ سػػكل دليػػؿ علػػن الحػػس النقػػدم  (ّ كال خػػر الػػرازم (ِ كالزر شػػي (ُ البقػػاعي
ِئء ال  شـٌ العرانيفيالمب ر له

تنحصػػر فػػي  – مػػا حػػددها علػػـ اللغػػة النصػػي  –هػػذا، كعناصػػر ائنسػػجاـ 
أهػػـ عناصػػر  المرسػػؿ  كالسػػياؽ ،كالتنػػاص ،كمكضػػكع الخطػػاق ،التغػػريضالسػػياؽ، 

 كالمرسؿ إليو كالرسالةي
كفيما يلي تطبيؽ علن نص السينية لل شػؼ عػف عناصػر ائنسػجاـ النصػي 

 المتحققة فيهاي
 

 
 
 

 
 
 
 

 املطهة األول
                                           

 ( أقصد  تابو المكسكـ بػ ] نظـ الدرر في تناسق ارم كالسكر يُ 
 ( أقصد  تابو المكسكـ بػ ] البرهاف في علكـ القراف يِ 
 ( أقصد ت سير  للقراف ال ريـ المكسكـ بػ ] م اتي  الغيق يّ 
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 انايا  
 : متهيذ

ذا  ػػاف علػػـ  السػػياؽ عامػػؿ مهػػـ فػػي فهػػـ النصػػكص، كاسػػتيعاق مراميهػػا، كا 
دم بػدكر  إلػن التماسػؾ ياؽ كاحدا مف اليات ائنسجاـ المِ اللغة النصي قد جعؿ الس

النصي، فإف هذا أمػر محمػكد، ل ػف يجػدر بالمتصػدم للحػديث عػف السػياؽ كأهميتػو 
 - لمػ يجػدر بػو أف ي ، مػا يعبػر النصػيكف ،أك مقاربتها ،في فت  مغاليؽ النصكص

إلن مكقؼ العلماء األكؿ مف قضية السياؽ، كلقد فعؿ بعض  -جازة عابرة ك كلك في 
محمكد سليماف ياقكت الذم عرض ئهتمػاـ األسػ ؼ بمسػألة  يد :النصييف ذلؾ مالؿ

ِ دا "أف هذا ائهتماـ بالسياؽ، كدكر  في تكضػي  المعنػن، لػـ ي ػف كليػدا  السياؽ، م
بػو علمػاء العربيػة بدايػة بسػيبكيو، كالمبػرد كابػف  للمدارس الحديالة كحػدها، بػؿ اهػتـ
 ي(ُ "جني كالجاحظ كالجرجاني كهيرهـ

دي أحمػد مختػار عمػر الػذم  أف ينقػؿ  ػ ـ –فيما أظف  –كقمف بالبحث هنا  
نقؿ قكؿ  فيرث( بػ "أف المعنن ئ ين شؼ إئ مػف خػ ؿ تسػييؽ الكحػدة اللغكيػة، أم 

قد  الػنص السػياؽ الػذم يتناسػؽ بػو كيتسػؽ ك"إذا في (ِ "كضعها في سياقات مختل ة
 ي(ّ ي قد تماس و كترابط أجزايو" –ئشؾ  –فإنو 

                                           

ـي كلقػد نقػؿ ُُٗٗ، طبعة دار المعرفة الجامعية با س ندرية ِّٖ( فقو اللغة كعلـ اللغة ص ُ 
 يَُٓ/ ُذلؾ د صبحي ال قي في  تاق علـ اللغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ 

 ـيُٖٖٗ، ط/الالانية، عالـ ال تق مصر  ٖٔ( علـ الدئلة ألحمد مختار عمر ص ِ 
ي ط/األكلػن،دار ارفػاؽ ِّّ ( الع قات النصػية فػي لغػة القػراف ال ػريـ ألحمػد عػزت يػكنس صػػّ 

 ـيَُِْالعربية بالقاهرة 
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َُِ 

، كعػػدـ فػػؾ شػػ رة كممػػا يػػدؿ علػػن أهميػػة السػػياؽ تكقػػؼ فهػػـ المعنػػن عليػػو 
الػذم قػاؿ فيػو لعايشػة رضػي اهلل   النص إئ مف خ لو، يشػهد لػذلؾ حػديث النبػي

كئ  تلػػػؾ( إئ بػػػالرجكع إلػػػن  ، هػػػذ (ئ  هـ فمػػػا  ػػػاف المتلقػػػي لػػػي "هىػػػًذً  ًبًتٍلػػػؾى "عنهػػػا:
دراؾ مراد المبيف، كذلؾ (ُ السياؽ ي  ذلؾ  اف للسياؽ عظيـ األالر في فهـ المعنن، كا 

لىٍيػًو، الذم قاؿ فيو ل عق بف مالؾ :" يا  عق"  في حديث النبي  ػذى ًنٍصػ نا ًمم ػا عى فىأىخى
تىرىؾى ًنٍص نا  ي(ِ بمعكنة السياؽيا  عق ئ ي هـ معنا  إئ  "، فقكلوكى
 السياؽ إذان عمدة فهـ النص، كم تاح باق الكعي بػدئئت الجمػؿ كالترا يػق، 
أصحاق فقد أٍكلىٍتو الدراسات النقدية كاللسانية الحديالة عناية فايقة، كاعترؼ كمف الـ 

بأف "للسياؽ دكرا فعائ في تكاصلية الخطاق كانسػجامو، فمػا  ػاف مػف هاتو المناهب 
ي (ّ مؿ الخطاق أم معنن لكئ ا لماـ كا حاطة بسػياقو الػذم كرد فيػو"المم ف أف يح

                                           

ػعى الن ًبػيِّ ( ُ  رىٍجػتي مى ػٍف عىاًيشىػةى، قىالىػٍت: خى نص الحديث بتمامو، كفيو يىًبيفي سياقو الم هـ معنػا  :"عى
ـٍ أىٍبديٍف، فىقىاؿى ًللن اًس: لى ـى كى ـٍ أىٍحًمًؿ الل ٍح اًريىةه لى ـ  قىػاؿى « تىقىد ميكا» ًفي بىٍعًض أىٍس ىارًً  كىأىنىا جى فىتىقىػد ميكا، اليػ

ت ػػن أيسىػػاًبقىؾً »ًلػػي:  بىػػديٍنتي « تىعىػػالىٍي حى ـى كى ٍلػػتي الل ٍحػػ مى ت ػػن ًإذىا حى نِّػػي، حى فىسىػػابىٍقتيوي فىسىػػبىٍقتيوي، فىسىػػ ىتى عى
رىٍجتي مىعىوي ًفي بىٍعًض أىٍس ىارًً ، فىقىاؿى ًللن اًس:  ، خى نىًسيتي : فىتىقى « تىقىد ميكا»كى ت ػن »د ميكا، اليـ  قىػاؿى تىعىػالىٍي حى

: « أيسىاًبقىؾً  ، كىهيكى يىقيكؿي ؾي عىؿى يىٍضحى ، ُّّ/ّْمسػند أحمػد  «يهىًذً  ًبًتٍلؾى »فىسىابىٍقتيوي، فىسىبىقىًني، فىجى
 ـيََُِ –ق ُُِْبتحقيؽ شعيق األرنِكطي كاخريف، ط/األكلن، مِسسة الرسالة 

ػػٍف  ىٍعػػًق ٍبػػًف سػػياؽ المحػػيط  مػا بينػػو الػػراكم األعلػن :" ( نػص الحػػديث بتمامػػو، كفيػو ي مػػف الِ  عى
ػػا ػػوي، فىتى ىل مى ، فىلىًقيىػػوي، فىلىًزمى ػػٍدرىدو اأٍلىٍسػػلىًميِّ ٍبػػًد اهلًل ٍبػػًف أىًبػػي حى لىػػن عى ػػاؿه عى ، أىن ػػوي  ىػػافى لىػػوي مى اًلػػؾو ت ػػن  مى حى

ػػا رىسيػػكؿي اهلًل  ػػر  ًبًهمى فىأىشىػػارى ًبيىػػًدً   ىأىن ػػوي يىقيػػكؿي »، «يىػػا  ىٍعػػقي : »، فىقىػػاؿى اٍرتى ىعىػػٍت أىٍصػػكىاتيهيمىا، فىمى
تىرىؾى ًنٍص نا" صحي  مسلـ «النٍِّصؼى  لىٍيًو، كى ذى ًنٍص نا ًمم ا عى ، شرح النػككم بتحقيػؽ ُُّٗ/ّ، فىأىخى

ِاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، مف دكف تاريخي  محمد ف
 ئٓصػ  ( لسانيات النص لمحمد خطابيّ 
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"إدراؾ ما يقكلو النص أك يسػ ت عػف قكلػو رهػيف بتمالػؿ  كذلؾ لما البت لديهـ مف أف
  ي(ُ السياؽ الذم قيؿ فيو"

هػػذا، كقػػد حػػٌدت المعجمػػات ائصػػط حية الحديالػػة السػػياؽ بمػػا ئ يخػػرج عػػف 
ِخػػذ بعػػيف ائعتبػػار لدراسػػة جتما كنػػو" مجمكعػػة العكامػػؿ ائ عيػػة التػػي يم ػػف أف ت

 ي(ِ الع قة المكجكدة بيف السلكؾ ائجتماعي كالسلكؾ اللغكم"
مػف ظػركؼ  ،إذان يتمالؿ في الجك الخارجي الذم يحيط بإنتػاج الػنص"السياؽ 

، كمػػا ، كييعػػدُّ طرفػػا الخطػػاق المرسػػؿ كالمرسػػؿ إليػػو أهػػـ عناصػػر السػػياؽكم بسػػات
إضافة إلن عنصرم الزماف كالم اف، كما يحيط النص مػف عكامػؿ بينهما مف ع قة، 

 ي(ّ "اجتماعية كسياسية كالقافية 
علػػـ  ؽ الدراسػػة نظريػػةالتمهيػػد الػػذم ئبػػد منػػو إئ أف تطبػػلػػـ يبػػؽ بعػػد هػػذا 

اللغة النصػي فيمػا يتعلػؽ بالسػياؽ  معيػار مػف معػايير النصػية علػن سػينية شػكقي، 
العناصػر كارليػات التػي تعػد مػف خصػايص  تلؾ السينية التػي تضػمنت مجمكعػة مػف

 السياؽ، كمف ذلؾ ما يلي:

                                           

، منشػػكرات ُِٕ( السػػياؽ كتحليػػؿ الخطػػاق بحػػث فػػي تجليػػات الع قػػة لمصػػط ن شػػميعة صػػػ ُ 
 ـيَُِِلسنة  ُْمخبر تحليؿ الخطاق بالجزاير جامعة مكلكد معمرم العدد 

، ط/األكلػػن، دار ال  ػػر اللبنػػاني لبنػػاف ُٔ( معجػػـ المصػػطلحات األلسػػنية لمبػػارؾ مبػػارؾ، صػػػ ِ 
 ـي ُٓٗٗ

، كهػي مػذ رة مقدمػة لنيػؿ ٕٕاسؾ النصي في قصيدة فدكل طكقاف : هؿ تذ ر؟ صػػ( اليات التمّ 
/  َُِٔدرجة الماجسػتير بجامعػة محمػد خيضػر بسػ رة بػالجزاير مػف الباحالػة فطيمػة خػ ؼ 

 ـيَُِٕ
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 : ماملرسِ 
كالمقصكد بالمرسؿ صاحق النص؛ ألنو مف أرسلو لغػة م تكبػة أك منطكقػة،   

كلذا فهػك " الػذات المحكريػة فػي إنتػاج الخطػاق؛ ألنػو هػك الػذم يػتل ظ بػو مػف أجػؿ 
جسػد ذاتػو مػف خػ ؿ بنػاء التعبير عف مقاصد معينة، كبغرض تحقيؽ هدؼ فيػو، كي

 ي(ُ خطابو"
كطاقػة  ،بما يماللو مف قامة شػعرية كالمرسؿ هنا أمير الشعراء أحمد شكقي،

إبداعية، كشهرة عالمية مف خ ؿ تبكيو إمارة الشعر، كلقد عاش شكقي فترة ان سار 
األمة، كتتػابع الهػزايـ، كتصػدع عػرش الدكلػة ا سػ مة التػي شػهد شػكقي قلػي  مػف 

، ك ػػاف نصػػيق شػػكقي مػػف شػػهكد عػػزة الخ فػػة العالمانيػػةفػػي ا المتماللػػة انتصػػاراته
المسػػلميف كمنعػػتهـ أقػػؿ مػػف معاينتػػو ل نت اسػػات المتعاقبػػة علػػن يػػد المسػػتخربيف 

 الملقبيف زكرا كبهتانا بالمستعمريفي
م إنيه

َ
 : املرس

المرسػػؿ إليػػو إنمػػا هػػك المتلقػػن الػػذم يتلقػػن الػػنص، كيكجػػو إليػػو المرسػػؿ 
تكصػؿ  صػديقي الشػاعر المتخيلػيف؛ حيػث ي نص السػينية يتمالػؿ فػيكهك ف خطابو،

بخطابهما إلن خطاق األمة بأسرها، كصػرح بػذلؾ عػف طريػؽ تكجيػو الخطػاق إليهمػا 
الـ راح ي رر النداء لهذيف الصػاحبيف المتخيلػيف (، اذ را لي الصبا كأياـ أنسي فقاؿ :

 –مػ كة مػف شػباق  كصػ ا لػي –هير مرة علن ص حة النص فقاؿ: اذ را لي الصػبا 
 :ل ؿ مف يبلغو خطابو فقاؿكجو الخطاق  ذلؾ   ما س  مصر هؿ س  القلق عنها(

كتػرل مجلػس السػباع  -ئ تػرل هيػر كافػديف –فتدنك لمس  –ك م اف ال تاق يغريؾ 

                                           

، ط/األكلػن، ْٓ( استراتيجيات الخطاق مقاربة لغكية تداكلية لعبدالهادم بف ظػافر الشػهرم صػػ ُ 
 ـيََِْلبناف دار ال تاق الجديد 
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ف  ؿ مػف يقػرأ هاق عنؾ(، كمف الـ يم ف القكؿ بأ –إذا فاتؾى  -فتراها تقكؿ –خ ء 
ذ قد نج  شكقي في صػناعة متلقػيف للقصػيدة عبػر الزمػاف النص فهك مرسىؿ إليو؛ إ

إضافة إلن الن ر الذيف قرأها علػيهـ أكؿ منشػيها، فػالمتلقي حاضػر فػي ذهػف شػكقي 
أك مستحضػػر عػػف طريػػؽ التخيػػؿ؛ ممػػا تتسػػع معػػو دايػػرة هػػذا العنصػػر مػػف عناصػػر 
السػياؽ كهػػك المتلقػػي أك المرسػػؿ إليػػو ليشػػمؿ  ػؿ مػػف كصػػلت إليػػو القصػػيدة، سػػكاء 

 بطريؽ القراءة أـ بيلية السماعي
 : ىوى امل

الحنػػيف الجػػارؼ نحػػك الماضػػي بنكعيػػو: القريػػق المتمالػػؿ فػػي كطػػف الشػػاعر 
مصر، كمسقط رأسو، كم عق صبا ، كمسارح ط كلتػو الحالمػة المتقػافزة فػي فضػاء 
رحيق مف الطمكحات الجميلة كاألمنيات الًعذاق، كالماضي البعيػد المتمالػؿ فػي عػكدة 

، ف ـ يتكؽ الشػاعر العز الشامخ، كالشمكخ الالابت ـ سيرتها األكلن؛ حيث أمة ا س
لهاتيؾ الذ ريات؛ متمنيا أف يعكد لكطنو، كتيكق األمة لسابؽ عهدها؛ فتعػكد الػدماء 

 لشرايينها الضامرة، كتدق في أكصالها الحياة مف جديدي

 : املقاو
كالحػدث هنػا إنمػا يقصد بالمقاـ في الدراسات النصية زمػاف الحػدث كم انػو، 

 شكقي ، كم انو ب د األندلس، عزنا الضايع، كالمجد السليق، حيثقصيدةهك نظـ ال
  ف ائمويس، كأرض هربتو، كميصطلي نار الغريق كيعاني ما يعانيو الغريق

ػػأمػػا الزمػػاف  ربت علػػن أمػػة ا سػػ ـ ف ػػي فتػػرة مػػف الذلػػة كالمسػػ نة التػػي ضي
ف تعجػق فعجػق هػكانهـ علػن مقالػدهابسبق ت ريط بعض بنيهػا مػف المسػيطريف  ، كا 

كعنػػدهـ م ػػات  العػػز،  ػػالعيس فػػي الصػػحراء يقتلهػػا الظمػػأ، كالمػػاء فػػكؽ ظهكرهػػا 
محمكؿ، كفقدت األمة تكازنها؛ فضلت طريقها  بهيمة عمياء قاد زمامها أعمن علن 

  عكج الطريؽ المجهدي 
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 : انقناج
اعر نصػػو إلػػن القنػػاة هنػػا تتمالػػؿ فػػي الكسػػيلة التػػي مػػف خ لهػػا مػػرر الشػػ

كسينية شكقي بكص ها" نصػا لغكيػا بعػد اسػتعمالو هػي كسػيلة المتخػاطبيف  المتلقي،
ة الكصؿ هذ  إنمػا كقنا، (ُ في تكصيؿ الغرض ا ب هي مف المخاًطق إلن المخاطىق"

قصيدة شعرية نظمها الشاعر في من ا ، كنشػرت فػي ديكانػو تحػت لػكاء الحنػيف  هي
، كشػحنات عاط يػة مكجبػة التو تلؾ بحمكئت معنكيػةؿ رس، كراح شكقي يحمٌ كالغربة
، كهدفػو المرسػـك ال ػامف  ؛في ش ؿ متتاليات نصيةهالبة  كصكئ إلن هرضو المػرـك

الحنػيف  ؼً ٍصػفي ت ريغ طاقة سػلبية مهيمنػة علػن الشػاعر جػراء هربتػو كمن ػا ، كعى 
،  ما يتطلع شكقي مػف كراء قصػيدتو إلػن تحقيػؽ هايػة عليػا مقصػد ك  ،بقلبو الم لـك

عسػن  ف؛  ي ؼ قلكبهـ كتكحدها علػن قلػق رجػؿ؛أسمن ذلؾ هك التأالير في المتلقي
ـ شػمؿ األمػة مػف جديػد، نخػكة مػف إرث الجػدكد، فيلتػي بقايػا ـأف تنبعث فػي ضػلكعه

 كما ذلؾ علن اهلل بعزيزي   
ه ذا تتجلن أهمية السياؽ في تحقيؽ نصية السينية، كذلؾ مف خ ؿ تػكافر 

 ،كالمقػػاـ ،كالمكضػػكع ،كالمرسػػؿ إليػػو ،تها الدراسػػة فػػي المرسػػؿخصايصػػو التػػي رصػػد
 يكالقناة

المتمالػػؿ فػػي  املىقاا  ساايا  :كبػػرزت فػػي القصػػيدة أنػػكاع مػػف السػػياقات منهػػا
العكامؿ الخارجية كالم بسات التي دفعت الشاعر  نشاء النص كهػي هنػا ت مػف فػي 

فعػت بالشػاعر دفعػا ن ي الشاعر، كتغريبو، كما ترتػق علػن ذلػؾ مػف ألػـ، كمسػاءة د
كالقافة شكقي ئ يمتػرل  انايا  انثقايفمباشرا لنظـ هذ  القصيدة، كمف السياقات  ذلؾ 

بها، كئ يدندىفي حكلها، كأما القافة عصر  السايدة فهػي الالقافػة ا سػ مية التػي تحػث 
                                           

، ط/الالانيػة، دار المػدار ا سػ مي ُٕٓ( المعنن كظ ؿ المعنن لمحمد محمػد علػي يػكنس صػػ ُ 
 ـيََِٕبيركت 
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كالتخلي  ، بريات الرذايؿ الخنكع للظالـمف كتجـر النقيصة كالرذيلة، ك  ،علن ال ضيلة
كلعػػؿ هػػذا المحػػيط الالقػػافي  ػػاف كراء انطػػ ؽ شػػكقي فػػي  ،نصػػرة الػػديف كالػػكطف عػػف

الحنيف إلن الماضػي البعيػد كالقريػق؛ حيػث العػزة كالمنعػة لشػكقي قصيدة إلن معاني 
في كطنو، كبيف عشيرتو، كلألمة أياـ مجػدها، كصػحكتها؛ كمػف الػـ جػاءت القصػيدة 

اناايا   كمػف السػياقات  ػذلؾهاي لمحيط الالقػافي السػايد فػي حػيف منشػيمتناهية مع ا

الذم رصدتو الدراسة، كقد بالو الشاعر علن ص حات القصيدة مف أكلها إلن  انعاطف 
اخرها بحن ة كاقتدار، إذ القصيدة تت جر أبياتها بعاط ة الحنيف الملتهبػة التػي ت ػكم 

 ،تنهيػػدات حػػرلعلػػن صػػكرة فيخرجهػػا  ؛فيحػػاكؿ الػػتخلص مػػف ألمهػػا ؛قلػػق الشػػاعر
المػدالر بارهػات، كه ػذا جػاءت  ،في قالق مف الشعر المعبأ باللكعػة ،لتاعةكزفرات م

يجػػكق  ،صػػكر القصػػيدة كقػػد هللهػػا كهػػب الحرمػػاف بغ لػػة قلػػق ظػػاميء إلػػن كطنػػو
كهجيػػر حياتػو الملتهبػػة  ،ليط ػيء بهػػا هليلػو ؛بحالػا عػػف رشػ ة مػػاء ؛م ػاكز سػػحيقة

ي سبيؿ ذلؾ بجمهرة مف ك قد استعاف شكقي ف بلهيق ال راؽيالمصطلية  بنار الغربة
صػ ا لػي  –اذ ػرا لػي الصػبا كأيػاـ أنسػي  (األلكاف الب هية تجلػت فػي هػذ  الترا يػق:

 –س  مصر هؿ س  القلق عنها أك أسا جرحو الزمػاف المِسػي  –م كة مف شباق 
أحراـ علن ب بو الدكح حػ ؿ للطيػر  –راهق في الضلكع  –مستطار إذا البكاخر رنت 

كطني لك شغلت بالخلػد عنػو نػازعتني  –قلبي شراع  –ي مرجؿ ن س –مف  ؿ جنس 
رق ليػػؿ سػػريت  –شػػهد اهلل لػػـ يغػػق عػػف ج ػػكني سػػاعة  –إليػػو فػػي الخلػػد ن سػػي 

الػػدار مػػا بهػػا مػػف  –صػػحا القلػػق  –طيػػؼ خيػػاؿ  –سػػنة مػػف  ػػرل  –كالبػػرؽ طرفػػي 
كيحهػا  ػـ  –تراث صار للركح ذم الكئء األمس  –القـك ما لهـ مف محس  –أنيس 

مشػت  – ػالجرح بػيف بػرء كن ػس  –مػف لحمػراء جللػت بغبػار الػدهر  –زينػت لعلػيـ ت
 –هت ػػت عػػزة الحجػػاق  –الحادالػػات فػػي هػػرؼ الحمػػراء مشػػي النعػػي فػػي دار عػػرس 

اخػر العهػد  –خػ ء مق ػر القػاع  –عرصات تخلػت الخيػؿ عنهػا  –فضت سدة الباق 
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باعهػا  –كحػبس جيش باد باألمس بيف أسر  –عرؾ مف الزماف كضرس  –بالجزيرة 
ريق بػػاف لهػػادـ  –ر بػػكا بالبحػػار نيٍعشػػا  –مك ػػق الػػدفف  –الػػكارث المضػػيع بػػبخس 

سلسػاؿ  –جنػن دانيػا  –يا ديػارا نزلػت  الخلػد ظػ   –كجمكع لمشت كمحسف لمخس 
 ( جميؿ لديهـ بمضاع كالصنيع بمنسيهـ بنك مصر ئ ال –أنس 

ا، كبيػػػاف كه ػػػذا يبػػػدك دكر السػػػياؽ فػػػي فهػػػـ النصػػػكص، كفػػػض مغالقهػػػ 
ئ فمػػف أيػػف  ػػاف القػػارمء يػػأتي بمػػراد الشػػاعر فػػي إحائتػػو كمرجعياتػػو  مقصػػكدها، كا 

بػالنص  لن عنصر خارجي متعلؽ بػالجك المحػيطالخارجية التي ت كف ا حالة فيها ع
ٍنشىػػًيو؟ إف كراء ذلػػؾ دكرا عظيمػػا لسػػابؾ مهػػـ يسػػمن السػػياؽ الػػذم ئ يم ػػف  عنػػد مى

ياؽ بأنكاعػو دكر مهػـ كفاعػؿ كعليو فقد  اف للس ائستغناء عنو في فقو النصكصي
نػص السػينية، كمقاربتهػا، كمػف دكف الرجػكع لهػذا السػياؽ بأنكاعػو مػا  ػاف  في فقو

 مف المم ف أف تتحقؽ هذ  المقاربةي
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 املطهة انثا  
 انتغريض 

 : متهيذ
بكصػ و عنصػرا مهمػا  ؛التغريض يحظن باهتماـ بالغ فػي علػـ اللغػة النصػي

األكلػن، أك  أك ال لمػة سجاـ، كالتغريض عنػد القػـك يػراد بػو العنػكاف،مف عناصر ائن
كيجعلكف التنػاهي بػيف  الجملة األكلن في النص التي يكدعها المبيف خ صة ف رتو،

 ؛ كمف الـ النصيةيذلؾ العنكاف كبقية معاقد النص شرطا لتحقيؽ ائنسجاـ
الشعر مػال   ؛ فقصيدةليس بالضركرة أف ي كف من ص  عف النص العنكافك  

أك الناقػد مػع الجملػة األكلػن  ، كهنػا يتعامػؿ القػارمء،د ئ يضع لهػا الشػاعر عنكانػاق
حساسػػػية عميقػػػة يػػػدفع بهػػػا ؛ باعتبػػػارة يمالػػػؿ دفقػػػة إأك البيػػػت األكؿ ،مػػػف القصػػػيدة

 ، الـ ينطلؽ منها تجا  أهراضػوأك صاحق النص في أنؼ   مو ،المبيف، أك الشاعر
 ي(ُ  ، أك النصيفي القصيدةكمقاصد  ال رعية  ،الجزيية

يتعلػؽ بائرتبػاط الشػديد بػيف مضػمكف الخطػاق كأجزايػو،  "كم هـك التغػريض
كبيف عنكانػو كنقطػة بدايتػو؛ إذ للخطػاق مر ػز جػذق يِسسػو منطلقػو، كتقػـك حكلػو 

 ي(ِ بقية أجزايو"
                                           

الر حتمػا فػي ُ  ( يقكؿ علمػاء اللسػانيات :" الشػيء الػذم يسػتهؿ بػو المػت لـ أك ال اتػق حديالػو يػ
الر العنػكاف فػي فهػـ الػنص الػذم يتبعػ و،  ػذلؾ نجػد الجملػة فهـ  ػؿ مػا يػأتي ئحقػا ، ه ػذا يػ

األكلػػن فػػي ال  ػػرة األكلػػن لػػيس فقػػط مػػف معنػػي ال قػػرة كل ػػف مػػف معنػػن بقيػػة الػػنص"  تحليػػؿ 
، ط/م تبػة الملػؾ ُٓٓالخطاق لػ  براكف ك يكؿ( ترجمة محمد الزليطػي، كمنيػر التري ػي، صػػ 

 ـيُٕٗٗفهد بالرياض 
 يٗٓ( يراجع في ذلؾ: لسانيات النص لمحمد خطابي صػ ِ 
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ائنسػجاـ  كيشترط علماء النص؛ لخلع صػ ة النصػية علػن أم منػتب ف ػرم 
" ع مػػػات  العنػػػكاف الػػػذم تكاضػػػعكا علػػػن أنػػػو ييػػػة للػػػنص كبػػػيفبػػػيف المقاصػػػد الجز 

 ي(ُ سيمنطيقية تقـك بكظي ة ائحتكاء لمدلكؿ النص"
كقد ي ت ي  ،قد ي كف منصكصا عليو مف صاحق النص علن أف هذا العنكاف

أك الجملة األكلػن  ،أك العنكاف مف خ ؿ ال لمة األكلن للنص ،المبيف بتمرير الغرض
الذم يتكجق عليػو  (ِ كذكؽ المتلقي ،ة القارمءكلقان ،ل طانة الناقد، كيترؾ مجائ لو

أك  أك معاقػػد فقػػر ، ،مطالعػػو أف ينقػػر عػػف الغػػرض الػػرييس فػػي أم نػػص مػػف خػػ ؿ
در بهػػا المبػػيف بيانػػو؛ ذلػػؾ ألف الجملػػة األكلػػن فػػي الػػنص " جملتػػو األكلػػن التػػي يصػػ

ملػة ن سػها يمالػؿ الل ػظ تمالؿ معلما عليو يقػـك ال حػؽ منهػا كيعػكد، كداخػؿ تلػؾ الج
 ي(ّ األكؿ منها معلما تقـك عليو ساير م كناتها"

كعلػػن الناقػػد المتصػػدم للنصػػكص أف يسػػتمر فػػي بحالػػو عػػف المعنػػن األـ  
ِـ كقػد  ،كذلؾ مف خ ؿ فحص كسايؿ التغريض التي قػد ت ػكف عنكانػا ،كالمقصد الم

ك المػػتف قبػػؿ  ت ػػكف جملػػة أكلػػن فػػي الػػنص؛ "إذ ئ يم ننػػا الكلػػكج إلػػن عػػالـ الػػنص
المركر بعتباتو؛ ألنهػا تقػـك بػدكر الكشػاية كالبػكح، فهػي تسػاعد علػن ضػماف قػراءة 

 ي(ْ سليمة للنصكص، كفي هيابها قد تعترم قراءة النص كالمتف بعض التشكيشات"

                                           

لحات األساسية في لسانيات النص كتحليؿ الخطاق دراسة معجمية لنعماف بػك قػرة ص ( المصطُ 
 ـيََِٗ، ط/األكلن عالـ ال تق الحديث إربد األردف ُِٓ

 يُٓٓ( يراجع في ذلؾ: تحليؿ الخطاق لػ   براكف  ك  يكؿ( صػ ِ 
المر ػػز  ي ط/األكلػػنٕٔ( نسػػيب الػػنص بحػػث فػػي مػػا ي ػػكف بػػو المل ػػكظ نصػػا لألزهػػر الزنػػاد صػػػ ّ 

 ـيُّٗٗالالقافي العربي بيركت لبناف 
ط/ ،  ِّ( مدخؿ إلن عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القديـ لعبدالرازؽ ب ؿ ص ْ 

 ـيَََِالدار البيضاء بالمغرق 
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أك  ، ػػذلؾ عػػف التعػػالؽ بػػيف العنػػكافالمتصػػدم لمقاربػػة النصػػكص كيبحػػث  
كيبحت عف مدل استمرارية  ،ية فقرات النصالدفقة الشعكرية األكلن للمبيف كبيف بق

كاستمراريتو مف  ،ألف معيارا مهما مف معايير النصية كراء هذا التناهي ؛هذا الت قي
كئ اسػػترابة؛" فبػػيف العنػػكاف كالػػنص ع قػػة  كئ هرابػػة فػػي ذاؾ يأكؿ الػػنص إلػػن اخػػر 

مااللهػػا، ت امليػػة، فػػالنص الشػػعرم يت ػػكف مػػف نصػػٍيف يشػػيراف إلػػن دئلػػة كاحػػدة فػػي ت
 ي (ُ مختل ة في قراءتها، هما النص كعنكانو"

كذلػػؾ ألف  ؛مػػف هنػػا تتجلػػن أهميػػة التغػػريض فػػي تحقيػػؽ ائنسػػجاـ النصػػي
ذلػؾ التػرابط  ، كي شؼ عف كجهو في النصكصكيجليو ،التماسؾ الدئلي إنما يحققو

الػػدئلي المسػػتمر بػػيف العنػػكاف كنصػػو، فػػالعنكاف ألم نػػص مػػف النصػػكص ئبػػد كأف 
 ،مشػيرة إلػن هدفػة بغرضو، دالة علن محتكا ،لو صاحبو بحمكئت دئلية ناطقة يحمٌ 

ِـ ،مكحية بمعنا  األـ ، كعليػو فػ  يم ػف ت سػير النصػكص كتأكيلهػا إئ كمقصد  المػ
 في صحبة التغريض كمعكنتوي

                                           

ات ػبحػث منشػكر فػي مجلػة الكاحػ َٗ( سيمياء العنكاف في شعر هدل ميقػاتي لعػامر رضػا صػػ ُ 
 ـيَُِْمعة هرداية بالجزاير العدد الالاني المجلد السابع لسنة للبحكث كالدراسات جا
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 انتغريض يف  ص اناينيح
ف  ػاف ئ يتجزأ مف الرسالة التي يحملها النص إلػن المتلقػي، كا   العنكاف جزء

نتاجيتػو  مما يكضع في ائعتبار عند النصييف "  كف العنكاف نصا نكعيػا لػو بنيتػو كا 
 ي(ُ الدئلية"
 ،كتتض  أبعاد  كمراميو إلن حد بعيػد ،كالعنكاف  ذلؾ م تاح ين ت  بو النص 

بقػدر تحقيػؽ  ،منسجما مع معنا  األـ ،كبقدر تكفيؽ صاحق البياف في كضع عنكانو
يف العنكاف كال  رة األساسية للػنص، الػـ بػيف العنػكاف كبػيف ال  ػر النصية، فالت حـ ب

ال رعيػػة التمتماللػػة فػػي الم اصػػؿ الجزييػػة للػػنص، هػػذا الػػت حـ مقيػػاس قػػكة الػػنص، 
كمػػدل تحقػػؽ نصػػيتة، كعنػػكاف السػػينية هربػػة كحنػػيف، كسػػكاء أ ػػاف شػػكقي هػػك مػػف 

يس بمختلػؼ  اليػرا؛ فاألمر ل ،أـ كضعو خال ك  مف النقاد كالشراح ،كضع هذا العنكاف
مػف البيػت األكؿ ذلؾ أنو فػي الحالػة الالانيػة إنمػا اسػتقن الكاضػعكف عنػكاف السػينية 

الشاعر ببراعة كاقتدار مضمكف قصيدتو باختزاؿ كدمب عجيبػيف؛  ضمنو، كقد للنص
  إذ يقكؿ:

 اخػػػػػػػػت ؼ النهػػػػػػػػار كالليػػػػػػػػؿ يينسػػػػػػػػي
 

 اذ ػػػػػػػرا لػػػػػػػي الصػػػػػػػبا كأيػػػػػػػاـ أنسػػػػػػػي ييي
 

حد بعيد ي كف شكقي قد حقؽ عنصر التغريض في بهذا المطلع المكفؽ إلن 
 ،النص المتمالؿ في العنكاف الذم قد ي كف من ص  عف النص، كقد ي كف مف داخلػو

اخت ؼ النهػار كالليػؿ لح مة التي افتت  بهػا نصػو فقػاؿ: ؛ ذلؾ أف تلؾ ا(ِ  ما سبؽ
ينسػػي( هػػذ  الح مػػة أكحػػت للمتلقػػي ب اليػػر مػػف م نػػكف أحاسػػيس الشػػاعر، ككشػػت 

                                           

، طبعػػة الهييػػة المصػػرية ُٓالعنػػكاف كسػػيميكطيقا ائتصػػاؿ األدبػػي لمحمػػد ف ػػرم الجػػزار صػػػ  (ُ 
 ـيُٖٗٗالعامة لل تاق 

 مف هذ  الدراسةي ُِٕينظر صػ  (ِ 
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 ، كمضاضػػةباحػػت بمػػا يعتمػػؿ فػػي ن سػػو مػػف ألػػـ الغربػػةك اليػػر مػػف مخبػػكء ائمػػو، ب 
 السػياؽسابؾ اخر مهػـ، كهػك ال راؽ، كما  اف هذا لي هـ بطريقة سليمة لكئ معكنة 

القصيدة فػي من ػا  بعيػدا عػف  الذم بيف لنا أف الشاعر قاؿ الخارجي المحيط بالنص
 دمة هرض كاحد هك تحقيؽ النصيةيكطنو، كه ذا تتيزر السكابؾ  جديلة مض رة لخ

كش ع شكقي جملتو األـ بجملة أخرل قاؿ فيها اذ را لي الصػبا كأيػاـ أنسػي(  
كبهػػذ  الجملػػة الم عمػػة بالمشػػاعر التػػي لجػػأ فيهػػا شػػكقي لصػػديقيو المتخيلػػيف علػػن 

ألمػػ  الشػػاعر إلػػن حنينػػو أليػػاـ أنسػػو فػػي عهػػد  عػػادة العػػرق فيمػػا يسػػمن بالتجريػػد
نشػػػػايية الطلبيػػػػة اذ را ييي( ا   ائستشػػػػرافية انػػػػو بهػػػػذ  الجملػػػػةالصػػػػبا، كأح ػػػػـ عنك 

فػػي الم تتحػػة بهػػذا األمػػر الخػػارج عػػف معنػػا  إلػػن التمنػػي، مستشػػرفا تحقيػػؽ أمنيتػػو 
 عكدة أياـ الصبا، كعهد الشباقي

كانطلػػؽ شػػكقي مػػف هػػذ  القاعػػدة الراسػػخة التػػي أح ػػـ بناءهػػا بهػػذا المطلػػع  
 ي كفي أحسف ما  الم تنز المر ز؛ فتحقؽ لو التغريض

ا خلػػػع علػػػن الػػػنص مجمكعػػػة مػػػف كحػػػافظ علػػػن اسػػػتمرارية التغػػػريض لٌمػػػ 
التي ربطت بيف النص كالعنكاف؛ فما مف فقػرة مػف  الركابط الدئليةالع قات الل ظية ك 

، فضػ  ف رة جزيية مف ف ػر  إئ كلهػا بػالعنكاف رحػـ مبلكلػة بب لهػا كئ ،فقرات النص
كهػػذا مػػا يتناكلػػو البحػػث فػػي  نص، كمجمػػكع مقاصػػد ،عػػف ارتباطهػػا بسػػاير معاقػػد الػػ

 المطلق التالي المتعلؽ بػ   مكضكع الخطاق(ي
 
 
 
 

 املطهة انثانث



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ِِِ 

 مىوى  اخلطاب 
 : متهيذ

مف اليات ائنسجاـ في علـ اللغػة النصػي مػا يعػرؼ بػػ  مكضػكع الخطػاق(، 
ـ التػػػي يتصػػػدل لهػػػا الخطػػػاق أك الػػػنص أك كيػػػتلخص م هكمػػػو فػػػي أنػػػو ال  ػػػرة األ

ِلػػؼ ِلػػؼ أك كئ بػػدع فػػي ذلػػؾ؛ فػػػ " ،الم مكضػػكع أم نػػص هػػك ال  ػػرة الجكهريػػة للم
 ي(ُ القضية العامة التي يدافع عنها العمؿ األدبي"

فجعلػت مػف بينهػا  ؛كقد تصدت الدراسات اللسانية رليات انسجاـ النصكص 
كهػك مػا اصػطل  عليػو النصػيكف بػػ  مكضػكع الخطػاق(  ،كاحدا مف أهـ هػذ  ارليػات

ييح ػـ علػن أم نػص بالنصػية ئبػد أف يتحقػؽ فيػو مكضػكع الخطػاق الػذم هػك  فل ي
عبػػارة عػػف " بنيػػة دئليػػة تيصػػق فيهػػا مجمكعػػة مػػف المتتاليػػات بتضػػافر مسػػتمر قػػد 

 ي(ِ تطكؿ أك تقصر حسق ما يتطلبو الخطاق"
كيرجع ال ضؿ في ترابط النصكص كتماس ها إلن عػدة عكامػؿ منهػا مكضػكع  

ع الجزييػػػة بحيػػػث إف المكاضػػػي ،اسػػػؾ الػػػنص تماسػػػ ا دئليػػػاالخطػػػاق فبتحققػػػو " يتم
ِدم في النتيجة إلن مكضكع أساسي يدكر حكلو  ؛تنتظـالمش لة للخطاق تتجمع ك  لت

 ي(ّ الخطاق"
ف ػؿ منهمػا  ؛مف هنا يلحظ التداخؿ النسبي بيف التغريض كمكضكع الخطػاق 

ف  ػاف  ،يبحث عف ائنسجاـ كالتػرابط بػيف أجػزاء الػنص كمعاقػد  فإنػو  ،المػة فػارؽكا 

                                           

ط/الالانيػػة   ّٔٗس صػػػ ( المصػػطلحات العربيػػة فػػي اللغػػة كاألدق لمجػػدم كهبػػة ك امػػؿ المهنػػدُ 
 ـيُْٖٗبيركت 

 يَُٖ( لسانيات النص لمحمد خطابي صػ ِ 
 يّٓ( التماسؾ النصي في همزية شكقي صػ ّ 
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ِِّ 

 م ػػكف دئلػػي  ،بػػالترابط مػػا بػػيف العنػػكاف مػػف جهػػة يتمالػػؿ فػػي أف التغػػريض معنػػيٌ 
كبػػيف األف ػػار  ،كيختػػزؿ المحتكيػػات الدئليػػة للػػنص ،مسػػتقؿ يػػدؿ علػػن ال  ػػرة األـ

 مف جهة أخرلي الجزيية للنص
بينمػػا ير ػػز مكضػػكع الخطػػاق علػػن اسػػتمرارية التػػرابط الػػدئلي بػػيف معاقػػد  
كتأخػذ  ػؿ متتاليػة نصػية بخطػاـ  ،بحيث تسلمؾ  ؿ فقرة لمػا تليهػا ؛اصلوالنص كم 

لتصػػق فػػي  ؛صػػدا فػػي إالػػر مقصػػدقم ،تتعاقػػق المقاصػػدك  ،فتتعػػانؽ األف ػػار ؛أختهػػا
  النهاية في خدمة ال  رة األـ التي يسميها علـ اللغة النصي مكضكع الخطاقي

 مىوى  اخلطاب يف  ص اناينيح

عف "عملية بحث كاست شاؼ البِرة المر زية  إذا  اف مكضكع الخطاق عبارة
كفػي ظػؿ هػذا الم هػـك  ،فإنػو (ُ في المكضػكع عػف طريػؽ تنظػيـ محتكيػات الخطػاق"

فشكقي في  يم ف تحديد مكضكع الخطاق بالنسبة لنص السينية في الحنيف كالغربة؛
ٍيرىا ي مصر  لمػا راح أك هػدا، نص فهػذ  هػي ال  ػرة األـ المسػيطرة علػن الػ سينيتو هيجى

مف أكلو إلن اخرة، كقد أم ف ال شؼ عف هذ  ال  رة ال ليػة الرييسػة فػي الػنص مػف 
خ ؿ مراجعتو مػرات،  مػا أف هػذ  ال  ػرة األـ كزعهػا الشػاعر علػن مقػاطع القصػيدة 

 التي يم ف تحديدها في ارتي:
ال  رة األـ لنص السينية هربة كحنيف، هربة تقػض المضػجع، كحنػيف يػذيق 

ِاد، هذ  هػي  ال  ػرة الرييسػة المهيمنػة علػن الػنص مػف أكلػو حتػن منتهػا ، كهػذا ال 
تسػعة ؛ فالسػينية قكامهػا كهذا هك مكضكع الخطاق ،شكقي نص السينية المعنن بالو

                                           

 ِِٓ( التػػػرابط النصػػػي فػػػي ضػػػكء التحليػػػؿ اللسػػػاني للخطػػػاق لخليػػػؿ بػػػف ياسػػػر البطاشػػػي صػػػػ ُ 
 ـيََِٗط/األكلن دار جرير عماف األردف 
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تهيمف عليها هذ  ال  رة األـ عبر مجمكعة مػف األف ػار الجزييػة الخادمػة  كماية بيت
 المتماللة في ارتي:

  ّٓ-ُ هصر يف شىقي حضىر يغيب
 ْٕ – ّٔ    النفس وحأساء عجيب سلىة

 ٓٗ – ْٖ زفرة حري علً جمد سليب
 َُُ – ٔٗ  و عجس الىالة اخلالفنيلىه

 َُٓ- َُِ أجج األشجاى سحر األندلس
 َُٗ -  َُٔ  لبني هصر سجايا وشين

، كف ػر جزييػة صية التػي جػاءت فػي صػكرة كحػدات ًفقىًريػةهذ  المتتاليات الن
كهػػك مكضػػكع  ،مػػف أهػػـ اليػػات ائنسػػجاـ النصػػي إنمػػا يػػربط بينهػػا كاحػػد ،متعالقػػة
؛ فػػالمقطع األكؿ مػػف الػػنص يعػػالب قضػػية جزييػػة تتمالػػؿ فػػي التمػػاهي بػػيف الخطػػاق

فػي  لػيس بغريػق ككطنػو صػر، كهػذا التمػازج العميػؽ بػيف الشػاعرالشػاعر ككطنػو م
، بؿ هك نسيق صليق، كهذ  هػي الصػلة بػيف ال  ػرة األـ صكر الغربة كالحنيفنصو ي

لقصػػػيدة، بػػػؿ هػػػذا المقطػػػع حجػػػر الرحػػػن، كبيػػػت قطػػػع األكؿ مػػػف مقػػػاطع اكبػػػيف الم
 القصيدي

فهػػك ذك رحػػـ  ،أمػػا عػػف المقطػػع الالػػاني المتمالػػؿ فػػي تعليػػؿ الػػن س كتأسػػايها  
؛ كبػػال  رة الجزييػػة األكلػػن فػػي المقطػػع األكؿ مػػف جهػػة أخػػرل ،مػػف جهػػة بػػال  رة األـ

خ ػؼ عػف ن سػو بعػض هلػكاء هرع دايما إلن مالؿ هػذا المتػن س؛ ليذاؾ أف الغريق يي 
مف تباري  الحنيف المنبعث في ضػلكعو، كبػيف  -كلك شييا  -الحرقة، كيذهق عنها 

حنايػػا ،  ػػالجمر المتقػػد، ي ػػكم حشاشػػتو، كيحػػرؽ  بػػد ، كه ػػذا يتحقػػؽ ائنسػػجاـ 
الجزيػػي بػػيف ال  ػػرتيف األكلػػن كالالانيػػة مػػف جهػػة، كبينهمػػا كبػػيف العنػػكاف مػػف جهػػة 

 الانيةي
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لالالث  أف شكقي بعد تعزاء الن س، كتسليتها راح يصرفها عف كفي المقطع ا  
حزنهػػا بطػػكام  ارمػػاؿ، كصػػادؽ العلػػؿ؛ ف ػػت  لن سػػو نافػػذة علػػن الماضػػي المجيػػد، 
ممنيا الن س أف يعكد؛ فعرج علن مجد األمة الضايع، كعزهػا السػليق، كهػذا مناسػق 

ؾ ال ردكس الم قػكد؛ لغربتو أكئ، كمتكافؽ أ الر مع  كف هربتو في ب د األندلس، ذل
مما ضاعؼ عند الشاعر األنيف، كأجب فػي صػدر  الشػجف؛ فانبعالػت فػي قلبػو بػكادر 
الهـ، كاهتاجػت  ػكامف األحػزاف؛ فجػاء المقطػع الالالػث المسػتحكذ علػن نصػؼ أبيػات 

أربعػػكف بيتػػا، هللهػػا كهػػب الحرمػػاف، بغ لػػة قلػػق سػػبعة ك القصػػيدة تقريبػػا؛ فقكامػػو 
، تنهشو أنياق الغربػ ة، كحنػيف نحػك األكطػاف، ينػبش فػي عمػؽ التػاريخ، بحالػا م لـك

عف إرث م قكد، كصحايؼ عز مطكية، سيػًطرٍت بػدماء األسػ ؼ،  انػت شمسػا فػكؽ 
 الشمس، ضيعها الكارث باألمسي

نػا ـً تػراث الجػدكد  ػاف قمً ٍحػكهذا الكارث الم رط الذم ضيع إرث ارباء، كلـ يى  
شػػاعر سػػكط عػػذاق، كذلػػؾ هػػك المقطػػع بالػػذـ، كحريػػا بػػالم ـ؛ فصػػق عليػػو مػػداد ال

     يؼ ترتق السابؽ علن ال حؽ مف المقطعيفيككاض الرابعي
، كانبعػاث الميسػػي فػي قلػػق الشػاعر الغريػػق أف   كمػف تكابػػع اشػتجار الهمػػـك

يػػرل بػػأـ العػػيف طبيعػػة هػػذ  الػػب د الم قػػكدة بػػ د األنػػدلس التػػي أضػػاعها الػػػكارث 
 ما تعرض لو المقطع الخامسي الخسيس، ف  يجد مف كص ها بدا، كهذا

كيقؼ شكقي في النص علن عتبة النهاية؛ فيعكد أدراجو إلن مصػر كبنيهػا،  
متحدالا عف خيمهـ، كطيق أركمتهـ، كأنهـ يح ظكف الصنيع، كئ ينسكف المعػركؼ، 
كأنػػو ي خػػر بػػأف ي ػػكف مػػنهـ، كهػػذا مػػدعاة للحنػػيف ًلليقيػػاهـ، كهػػذا هػػك اخػػر مقػػاطع 

 القصيدةي
بيػػات السػػينية، كمػػا ابتعػػد الشػػاعر عػػف ال  ػػرة األـ، كئ جػػافي كه ػػذا تمػػت أ

فػي قػكة كاقتػدار  –العنكاف، بؿ  اف عنكاف السينية نافذة علن نصػها، كراح الشػاعر 
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يكقٌػػع ألحػػاف الحنػػيف كالغربػػة علػػن قيالػػارة النجػػكل، كجػػاء عنػػكاف الغربػػة كالحنػػيف  –
د األف ػار، بػؿ تحػدرت ال  ػر ئ ل ؿ الدئئت النصية، فلـ ين رط مػف الشػاعر عقػمختزً 

ف رة بعد ف رة،  ؿ ف رة تسلـ القػارم أختهػا، كتأخػذ بحجػز شػقيقتها فػي تػرابط ئفػت، 
 جاح الشاعر في تحقيؽ عنصر مكضكع الخطاقكانسجاـ عجيق أم ف معو القكؿ بن

عف طريؽ التماسػؾ للمعػاني كاألف ػار علػن مسػتكل البنيػة الداخليػة العميقػة للػنص، 
الػػػذم هػػػك مػػػف أدعػػػن دكاعػػػي الحبػػػؾ، كأخػػػص خصػػػايص  العنصػػػرفتحقػػػؽ لػػػو هػػػذا 

 ية مف هذ  الناحية، كأسهـ مكضػكع الخطػاقائنسجاـ؛ كمف الـ تحقؽ للسينية النص
 بركابطو الدئلية في هذا بنصيق  بيري
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 املطهة انراتع
 انتناص 

  متهيذ
مػػف اليػػػات ائنسػػػجاـ التػػػي ئ ي ػػػاد يخلػػك منهػػػا نػػػص مػػػا يعػػػرؼ بمصػػػطل  

ذا المصػػػػطل  يتقلػػػػق عنػػػػد المتػػػػرجميف العػػػػرق مػػػػا بػػػػيف  التنػػػػاص، كهػػػػ  التنػػػاص(،
ف  ػػاف المصػػطل  األكؿ  كالتناصػػية، كالنصكصػػية، كتػػداخؿ النصػػكص، كالبينصػػية( كا 

  ي(ُ التناص هك األ الر شيكعا، كدكرانا علن األلسف
"تػداخؿ كتقػاطع النصػكص فػي  فػي علػـ لغػة الػنص كالمقصكد بػ   التنػاص(

فالنصػػيكف يجعلػػكف الػػنص " بػػِرة لت اعػػؿ مجمكعػػة مػػف ، (ِ أشػػ الها كمضػػامينها"
 ي(ّ النصكص السابقة عليو كالمتزامنة معو التي يستدعيها كيستحضرها في سياقو"

 ي(ّ سياقو"
ذا  اف م هـك التناص عنػد القػـك مػا ذي ػر فإنػو مػف المم ػف القػكؿ بكجػكد  كا 

ٌس جذكر تاريخيػة لهػذا الم هػـك فػي التػراث النقػدم كالب هػي عنػد العػرق، كأكؿ تمػا
 بصكرتو الل ظية فالتناص مذ كر ؛في المعنن المعجمي لل لمةي مف تلحظو الدراسة 

                                           

ي ط/األكلػن  دار ِْٔالتػراث العربػي للػد تكر/هادم نهػر صػػ  ي( ينظر: علـ الدئلة التطبيقي فُ 
 ـيََِٕ –ق ُِْٕدار األمؿ إربد األردف 

ي ط/األكلػن الػدار ََُ( مدخؿ إلن علـ النص كمجائت تطبيقو لمحمػد األخضػر الصػبيحي صػػ ِ 
 ـيََِٖالدار العربية للعلـك بيركت 

بحػث منشػكر فػي مجلػػة ، كهػك ِّٖ( م هػكـ التنػاص عنػد جكليػا  ريسػتي ا لمحمػد كهػابي صػػ ّ 
النادم األدبي الالقافي بجدة " ع مات في النقد" المجلػد الرابػع عشػر الجػزء الرابػع كالخمسػيفي 

 ـيََِْ –ق ُِْٓ
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ِِٖ 

كهػذا يػدؿ  ي(ُ "كتناٌص القـك ازدحمػكا" ائزدحاـكمف معانيو  ،عند أصحاق المعجمات
 ي(ِ "ةمصطلحا لو جذكر لغكي ،علن "إم اف التعامؿ مع هذ  المادةابتداء 

ب  فػػػي فلػػػؾ التػػػداخؿ بػػػيف السػػػاأمػػػا عػػػف الم هػػػـك ائصػػػط حي للتنػػػاص 
، كأكؿ مػا (ّ النصكص ف  يعدـ الباحث لػو مرجعيػة فػي تػراث العػرق النقػدم كاألدبػي

 :يم ف رصد  هنا قكؿ الشاعر  عق بف زهير
 مػػػػػػػػػا نرانػػػػػػػػػا نقػػػػػػػػػكؿ إئ رجيعػػػػػػػػػا أك

 

(ْ معػػػػػػػػػادا مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػعرنا م ػػػػػػػػػركرا ...
 

 

التنػاص عنػد  ة لم هػـكا يم ف ائستناد إليو في تحقيػؽ مرجعيػة تاريخيػػكمم        
لػكئ أف  " : مف قكلػو ػ   ـر اهلل كجهوػ ق ػي طالػنا علن بف أبدعف سي قؿػالقـك ما ني 
 -(ُ ض البػػػاحاليفػ،  مػػػا رصػػد بعػػبػػػؿ إف نقػػاد العػػرق األكايػػؿ ي(ٓ اد لن ػػد"ػال ػػ ـ يعػػ

                                           

 يُٖٕ/ُٖ( تاج العركس ُ 
ي ط/األكلػن م تبػة لبنػاف ُّٕ( قضايا الحداالة عند عبدالقاهر الجرجاني لمحمد عبدالمطلق صػ ِ 

 ـيُٓٗٗناشركف 
، بحػػث منشػػكر فػػي  ُِْل  السػػرقات األدبيػػة كالتنػػاص لرامػػي أبػػك شػػهاق صػػػ ( ينظػػر: مصػػطّ 

ـي كينظػػر: ََِٖ –ق ُِْٗ(ْٔ( الجػػزء  ُٔمجلػػة النػػادم األدبػػي الالقػػافي بجػػدة المجلػػد  
ي منشكرات اتحػاد ال تػاق ْْالنص الغايق تجليات التناص في الشعر العربي لمحمد عزاـ صػ 

 المسألة، كجمع أطرافهايـي فقد حاكؿ استقصاء ََُِالعرق دمشؽ 
دار ال تػػق العلميػػة بيػػركت لبنػػاف  بعػػةبتحقيػػؽ علػػي فػػاهكر ط ِٔزهيػػر صػػػ  عػػق بػػف ( ديػػكاف ْ 

 ي ـُٕٗٗ – قُُْٕ
بتحقيػػؽ علػػن محمػػد البجػػاكم كمحمػػد أبػػك  ُٔٗ(  تػػاق الصػػناعتيف ألبػػي هػػ ؿ العسػػ رم ص ٓ 

بتحقيػؽ  ُٗ/ُف رشػيؽ قي كالعمدة ئبػُُْٗال ضؿ إبراهيـ طبعة الم تبة العتصرية بيركت 
ـي ك صب  األعشػن ُُٖٗ –ق َُُْمحمد محيي الديف عبدالحميد ط/الخامسة دار الجيؿ 

 بيركت لبناف مف دكف تاريخي ةطبعة دار ال تق العلمي ِِّ/ِفي صناعة ا نشا للقلقشندم 



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ِِٗ 

ف لػـ يتكاضػعكا علػن مصػطلحو بالمػدلكؿ  م هـكقد فطنكا إلن  -كأحسف  التنػاص، كا 
منهػػا قػػكؿ ابػػف  ، كفػػي مكاضػػع  اليػػرة،ا عنػػو بتعبيػػرات مختل ػػةعبػػرك المعاصػػر؛ فقػػد 

، (ِ طباطبا:" إذا فتشت أشعار العرق  لها كجدتها متناسبة إما تناسبا قريبا أك بعيدا"
كمنهػػا قػػكؿ الحػػاتمي "  ػػ ـ العػػرق ملتػػبس بعضػػو بػػبعض، اخػػذ أكاخػػر  مػػف أكايلػػو، 

كقػد علمنػا أف ال ػ ـ مػف ، كمنهػا قػكؿ ابػف رشػيؽ" (ّ كالمبتدع منػو كالمختػرع قليػؿ"
   (ْ كبو متعلؽ" ،ال  ـ مأخكذ

ِ ػػد أف التنػػػاص،  تػػداخؿ بػػيف النصػػػكص، كانبالػػاؽ بعضػػها مػػػف   ػػؿ هػػذا ي
بعض، كتكارم نصػكص سػابقة فػي نػص جديػد ييي هػذا الم هػـك لػـ ي ػف هايبػا عػف 

تػديف لػو  ، كأسػهمكا بنصػيق مكفػكر،كعي النقاد األكايؿ، بؿ ضػربكا فيػو بسػهـ كافػر
كال  ػػػر  ،ة المعاصػػػرة، كئ يسػػػعها إئ ائنحنػػػاء أمػػػاـ تلػػػؾ الجهػػػكد الضػػػخمةالنصػػػي

فتر ػػكا لإلنسػػانية  ؛كالػػكعي الحاضػػر الػػذم تمتػػع بػػع نقػػاد العػػرق األكايػػؿ ،المسػػتنير
 جمعاء سج  حاف  مف ا نجازات العقليةي 

                                                                                                           

مت  رسػالة علميػة قػدُٕٔ( أصكؿ المعايير النصية في التراث النقدم كالب هي عند العرق صػ ُ 
 ليػػة ارداق كهػػي جػػزء مػػف متطلبػػات نيػػؿ درجػػة  –لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير بجامعػػة ال كفػػة 

 ـ(يَُِِ-قُّّْالماجستير للباحث عبدالخالؽ فرحاف شاهيف 
بتحقيؽ طػو الحػاجرم، كمحمػد زهلػكؿ سػ ـ الم تبػة  ٖٕ( عيار الشعر ئبف طباطبا العلكم صػ ِ 

 ـئُٓٗالتجارية بالقاهرة 
بتحقيؽ جع ػر ال تػاني ط/دار  ِٖ/ِرة في صناعة الشعر ئبف المظ ر الحاتمي ( حلية المحاضّ 

 ـيُٕٗٗالرشيد بالعراؽ 
-ق ُّْْي ط/األكلػن م تبػة الخػانجي بالقػاهرة ِٗ( قراضة الذهق ئبف رشيؽ القيركاني صػػ ْ 

 ـئُِٗ
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َِّ 

 معيار مف  ، اف هذا تمهيدا ئبد منو قبؿ الشركع في تطبيؽ نظرية التناص
 ائنسجاـ النصي في سينية أمير الشعراءيمعايير 

 : انتناص يف سينيح شىق 
، كلـ يسمع أحدهما "سيؿ األصمعي عف الشاعريف يت قاف في المعنن الكاحد

، كسػػيؿ أبػك الطيػػق عػػف (ُ عقػػكؿ الرجػاؿ تكافػػت علػػن ألسػنتها" :فقػاؿقػكؿ صػػاحبو؛ 
 ي(ِ ر"ن مكضع الحافػكربما كقع الحافر عل ،مالؿ ذلؾ فقاؿ:" الشعر جادة

كالمعارضات  ،سينية البحترم (ّ كبما أف نص السينية كرد في معارضة 
فإف شكقي بذلؾ ي كف قد  ؛(ْ معدكدة عند علماء لغة النص مف مظاهر التناص

ِدم  ،حقؽ عنصر التناص الذم هك ش ؿ أك معيار مف معايير ائنسجاـ النصي الم
  يأك التماسؾ النصي ،بالنتيجة إلن النصية
 ما يلي: ر التناص في السينيةكمف مظاه

علػن  ،(ٓ علػن ت عػي ت بحػر الخ يػؼ اعتمد نص السينية في بنايػو الشػ لي
حرؼ الركم السيف، كبػذلؾ ي ػكف شػكقي قػد نسػب علػن منػكاؿ البحتػرم فػي سػينيتو 

 الشهيرة فالبحترم يقكؿ:

ػػػػػا ييػػػػػدىًنسي نىٍ سػػػػػي ػػػػٍنتي نى سػػػػػي عىم   صي
 

ػػػػػػدا  ػػػػػػؿ ًجػػػػػػٍبسً  ييي كتىرىف ٍعػػػػػػتي عػػػػػػف جى
 ُ) 

 

                                           

 خيػكف تاريف دػطبعة دار ال تق العلمية بيركت لبناف م ُٖٖ/ٔ( العقد ال ريد ئبف عبد ربو ُ 
 خيػتاري

 يِِٓ/ِ( العمدة ئبف رشيؽ ِ 
( المعارضػػة لغػػة مػػف قػػكلهـ " عػػارض فػػ ف ف نػػا إذا فعػػؿ مالػػؿ فعلػػو" التهػػذيق مػػادة عػػرض ّ 

 ي ِْٗ/ُ
 يُِٗ( أصكؿ المعايير النصية في التراث النقدم كالب هي عند العرق ص ْ 
 ( كهي فاع تف مست ع لف فاع تف في  ؿ شطريٓ 
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ُِّ 

 :الطريؽ مف خل ة فيقكؿ الخطك علن ينقؿ شكقيك 

 اخػػػػػػػػت ؼ النهػػػػػػػػار كالليػػػػػػػػؿ ينسػػػػػػػػي
 

 اذ ػػػػػػػرا لػػػػػػػي الصػػػػػػػبا كأيػػػػػػػاـ أنسػػػػػػػي ييي
 

كمف مظاهر التناص  ذلؾ بيف نص السينية الشكقية كالسينية البحترية 
الذم حرص عليو شكقي ماللما حرص عليو البحترم في مستهؿ  (ِ ذلؾ التصريع

 القصيدةي

مظاهر التناص بيف القصيدتيف اجتماعهما علن بعض المعاني  ما أف مف   
 المشتر ة كالتي منها:

مطلؽ التألـ مع اخت ؼ الباعث؛ ف   الشاعريف يتألـ، ك  هما يستذ ر 
ماضيا حاف  بالسعادة، بيد أف البحترم يتألـ لضياع ملؾ  سرل، كتصدع إيكانو، 

شكقي راجعا إلن مجد األمة الضايع، كيعتبر بهذا، كيهتز لو عبرة، بينما  اف تألـ 
كعزها المأسكؼ عليو، فض  عف تكجعو لبعد  عف كطنو مصر، مع م حظة أف 

 ،كعف ن سو ،فقاؿ عف ألـ البحترم ؛شكقي ن سو هك مف أ د علن هذا في سينيتو
 علن اخت ؼ الباعث:

 كعػػػػػػػػػظ البحتػػػػػػػػػرم  إيػػػػػػػػػكافي  سػػػػػػػػػرل
 

 كشػػػ تني القصػػػكر مػػػف عبػػػد شػػػمس ييي

 

                                                                                                           

ي بتحقيؽ حسف  امؿ الصيرفي ط/الالالالة عف دار المعػارؼ بالقػاهرة ُُِٓ/ ِ( ديكاف البحترم ُ 
 ـئُّٗ

 ٖٓ/ٔكالجبس: الجباف الردمءي العيف للخليؿ   
( التصريع تكافؽ الشطريف في البيػت علػن ركم كاحػد، كهػك مغت ػر، بػؿ مستحسػف فػي مسػتهؿ ِ 

 القصايدي
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ِِّ 

التناص بيف السينيتيف ما يلقا  القارمء مف تكافؽ في كاحدة كمف مظاهر 
ذ ر المكاجع، ك  ي النصيف، كهي انبعاث المكاجد، كاشتجارف مف ال  ر الجزيية
 فقد فعؿ ذلؾ البحترم حيف قاؿ: ؛أك السبق في الحزف ،الباعث علن الهـ

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػرىٍت رىٍحًلػػػػػػػػػيى الهيمػػػػػػػػػكـي فكج  ضى  حى
 

 ٍنسػػػػػيػػػػػػهتي إلػػػػػن أبػػػػػيًض المػػػػػدايًف عى  ييي
 

 كالشيء ن سو فعلو شكقي ضمنا لما قاؿ:
 اخػػػػػػػػت ؼ النهػػػػػػػػار كالليػػػػػػػػؿ ينسػػػػػػػػي

 

 اذ ػػػػػػػرا لػػػػػػػي الصػػػػػػػبا كأيػػػػػػػاـ أنسػػػػػػػي ييي
 

كذهاق البهجة  ،ف أف السبق في استحضار الذ ريات إنما هك هياق األنس        
كمف الـ طلق  ؛كالحرماف مف م عق الصبا في أرض الكطف ،كالن ي ،ةبسبق الغرب

  يعيدا عليو هاتيؾ الخكاليي مف صاحبيو أف

كمػػػف مظػػػاهر التنػػػاص النػػػاجـ عػػػف تكافػػػؽ الشػػػاعريف فػػػي بعػػػض األمػػػكر 
المكضػػكعاتية مايتمالػػؿ فػػي ات ػػاؽ الشػػاعريف علػػن كصػػؼ بعػػض المشػػاهد فػػي بلػػد 

كمحاكلػة استحضػار العبػرة مػف  يكالمعاشة عند شكقي ،عند البحترم المتخيلةالغربة 
الرةي  رم كاص ا قصر المدايف:يقكؿ البحت هاتيؾ المشاهد الم

ػػػػػػػ تي حػػػػػػػيفى زىعزىعنػػػػػػػي الد هػػػػػػػػ  كتماسى
 

 ري التماسػػػػػػان منػػػػػػو لتىٍعًسػػػػػػي كنىٍ سػػػػػػي ييي
 

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػرىٍت رىٍحًلػػػػػػػػػيى الهيمػػػػػػػػػكـي فكج  ضى  حى
 

ٍنسػػػػػي ييي  ػػػػػػهتي إلػػػػػن أبػػػػػيًض المػػػػػدايًف عى

 

طػػػػػػػػػػػػكقي التٌػػػػػػػػػػػػكالي ـي الخي  ذى  ػػػػػػػػػػػػرٍتنًيهي
 

 كلقػػػػػػػػد تيػػػػػػػػٍذً ري الخطػػػػػػػػكقي كتيٍنسػػػػػػػػي ييي
 

ًلٍمػػػػػػػػػػتى أ  ٌف الٌليػػػػػػػػػػاليلػػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػػرا ي عى
 

ػػػػػػػٍرسً  ييي عىلىػػػػػػػٍت فيػػػػػػػًو مأتمػػػػػػػان بعػػػػػػػدى عي  جى

 

 فػػػػػػإذا مػػػػػػػا رأيػػػػػػتى صػػػػػػػكرةى أنطاً ٌيػػػػػػػةى 
 

 ٍرسً ػػػػػػػػػػػػػػػػػارتىٍعػػػػػػػػػػػػػػػتى بػػػػػػػػػػػػػػػيفى ركـو كفي  ييي

 

 كالمنايػػػػػػػػػػػػػػػػا مكااًلػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كأنكًشػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ 
 

 كافى ييزجػػػػي الٌصػػػػ كؼى تحػػػػت الػػػػدِّرىٍفسً  ييي

 

ٍيػػػػػػػػػػػوً   كعػػػػػػػػػػػراؾي الرِّجػػػػػػػػػػػاًؿ بػػػػػػػػػػػيفى يىدى
 

ػػػػرسً  ييي همػػػػاًض جى  فػػػػي خي ػػػػكتو ًمػػػػٍنهيـ كا 
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 تىًصػػػػػػؼي العػػػػػػيفي أىن هػػػػػػـ ًجػػػػػػدُّ أحيػػػػػػاءً 
 

ػػػػػػػػػػػٍرسً  ييي ـي إشػػػػػػػػػػػارةي خي  لهيػػػػػػػػػػػـ بىٍيػػػػػػػػػػػنهي
 

 يىٍغتلػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػيهـي ارتيػػػػػػػػػػابيى حتٌػػػػػػػػػػن
 

ـي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامى ًبلىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً  ييي  تىتىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهي
 

 فينطلػػػؽ مػػػف منطلقػػػو، كينبعػػػث مػػػف كاديػػػو؛ فيصػػػؼ قصػػػر ؛كيقلػػػد  شػػػكقي
 فيقكؿ: ؛الحمراء
 الػػػد لػػػػ حمراء( جللػػػت بغبػػػار مػػػف

 

 يف بػػػػػرء كن ػػػػػس ػػػػػالجرح بػػػػ هػػػػر ييي
 

 البػػرؽ لػػك محػػا الضػػكء لحظػػان   سػػنا
 

 العيػػػكف مػػػف طػػػكؿ قػػػبس لمحتهػػػا ييي

 

  هرناطػػػػػة( كدار بنػػػػػي األحػػػػػػ حصػػػػػف
 

 هافػػػؿ كيقظػػػاف نػػػدس مػػػف مػػػر ييي

 

 ا(الػػػػػػػاللب دكنهػػػػػػػا رأس  شػػػػػػػير  جلػػػػػػػؿ
 

 منػػػػو فػػػػي عصػػػػايق بػػػػرس فبػػػػدا ييي
 

 شػػػػػػػػػيبو، كلػػػػػػػػػـ أر شػػػػػػػػػييا سػػػػػػػػػرمد
 

 يرجػػػػػػػػػػن البقػػػػػػػػػػاء كينسػػػػػػػػػػي قبلػػػػػػػػػػو ييي

 

 ػي هػػػػرؼ  الحمػػػػالحادالػػػػات فػػػػ مشػػػػت
 

 النعػػػي فػػػي دار عػػػرس مشػػػي (راء ييي

 

 عػػػػػػػػزة الحجػػػػػػػػاق كفضػػػػػػػػت هت ػػػػػػػػت
 

 سػػػػػػينالبػػػػػػاق مػػػػػػف سػػػػػػمير كأ سػػػػػػدة ييي

 

 تخلػػػػػػػػت الخيػػػػػػػػؿ عنهػػػػػػػػا عرصػػػػػػػػات
 

 مػػػػف احتػػػػراس كعػػػػس كاسػػػػتراحت ييي
 

 علػػػػػػػػػن الليػػػػػػػػػالي كضػػػػػػػػػاء كمغػػػػػػػػػاف
 

 تجػػػػػػػػد للعشػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػرار مػػػػػػػػس لػػػػػػػػـ ييي

 

 تػػػرل هيػػػر كافػػػديف علػػػن التػػػاريخ ئ
 

 فػػػػػػػػػي خشػػػػػػػػػكع كن ػػػػػػػػػس سػػػػػػػػػاعيف ييي

 

ف  ػاف  ،كمف التناص  ذلؾ تكافؽ الشاعريف علػن بعػض الصػكر كاألخيلػة كا 
، كاصػػ ا تبػػدؿ يقػػكؿ البحتػػرم عػػف قصػػر المػػدايف يللبحتػػرم فضػػؿ السػػبؽ بػػ  شػػؾ

 :األحكاؿ
ًلٍمػػػػػػػػػػتى أٌف الٌليػػػػػػػػػػالي  لػػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػػرا ي عى

 

ػػػػػػػٍرسً  ييي عىلىػػػػػػػٍت فيػػػػػػػًو مأتمػػػػػػػان بعػػػػػػػدى عي  جى

 

 :حمراء، كاص ا تبدؿ الحاؿ في قصر الكيقلد  شكقي فيقكؿ
 الحادالػػػات فػػػي هػػػرؼ  الحمػػػػ مشػػػت

 

 النعػػػي فػػػي دار عػػػػرس مشػػػي (راء ييي
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كه ػػذا تحقػػؽ عنصػػر التنػػاص بػػيف شػػكقي كالبحتػػرم، كبػػذلؾ ت ػػكف سػػينية 
شػػكقي تػػكفرت لهػػا أهػػـ العكامػػؿ المت ػػؽ علػػن اشػػتراطها؛ لتحقيػػؽ التماسػػؾ النصػػي 

المتماللػػة فػػي  كقػػد رصػػدت الدراسػػة هاتيػػؾ العكامػػؿ القػػايـ علػػن ائتسػػاؽ كائنسػػجاـ،
عناصر ائتساؽ الخمسة المرجعية كالكصؿ التكازم كائستبداؿ كالتضاـ، كفػي اليػات 

كي ػكف  ائنسجاـ المتػدالرة ب ػؿ مػف التنػاص كالسػياؽ كمكضػكع الخطػاق كالتغػريض،
بذلؾ نػص السػينية قػاب  لتطبيػؽ أحػدث النظريػات النصػية عليػو، كمػف الػـ يم ػف رد 

شػعر م  ػؾ، ئ ييعنىػن سػكل بكحػدة البيػت ، كأنػو ئ قكؿ العقاد عف شعر شكقي إنػو 
 تماسؾ بيف أف ار ، كئ ترابط بيف جزيياتوي
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 اخلامتح
 ،مف خ ؿ عرض قضػايا البحػث المتعرضػة لدراسػة م هػـك التماسػؾ النصػي

كالحنػيف فػي ضػكء نقػد العقػاد تكصػلت  ،كتطبيقو علن نص سينية شكقي في الغربػة
 الدراسة للنتايب ارتية:

   بػؿ عػرؼ أجػدادنا خلكا مف تماسؾ النص، كترابطػو،  ف عقكؿ السلؼلـ ت 
كمػػػا بينهػػػا مػػػف شػػػب ات  تماسػػػؾ النصػػػكص، كفطنػػػكا ئنسػػػجاـ معاقػػػدها،

هـ بقػػدر هيػػر أف التسػػمية بهػػذا النحػػت المتػػأخر لػػـ ت ػػف تشػػغل متعالقػػة،
؛ فنهجكا الطريؽ، كنصبكا األع ـ، كأدكا مػا انشغالهـ بسد حاجات عصرهـ

حاجات الزمػاف، كقػد أ ػدت الدراسػة علػن ذلػؾ، العصر، ك  عليهـ مف كاجق
  ي(ُ كقد ضربت لو األمالاؿ

    طػػ ؽ األح ػػاـ العمكميػػة التػػي اتسػػـ نقػػد العقػػاد لشػػعر شػػكقي بػػالتعميـ، كا 
تخرج عف نطاؽ القصػيدة التػي يضػعها تحػت المجهػر مػف قصػايد شػكقي، 

يا هايػة مف  ؿ فضيلة فيما يتعلؽ بالشعر كاألدق، ك ػاف قاسػ اكجرد شكقي
، كقػد أتػت القسكة بشهادتو ن سو، كمػا ه ػذا ينبغػي أف ي ػكف النقػد البنػاء

ِيد ذلؾ مف   ـ العقاد  ي(ِ الدراسة بما ي
    لـ تتحد  لمة علماء لغة النص علن تعريؼ كاحد لمصطل   الػنص(، كلػـ

تقع العيف علن تعريؼ جامع مانع لهذا المصطل ، كهذا بشهادة النصػييف 
 ي(ّ ونت الدراسة ذلؾ م ص  في مرابعأن سهـ، كقد بي

                                           

 مف هذ  الدراسةيكما بعدها  ُْٓ( ينظر: ص ُ 
 مف هذ  الدراسةي كما بعدها ُّٕص  ( ينظر:ِ 
 مف هذ  الدراسةيكما بعدها  ُْٕ( ينظر: ص ّ 
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    تسػػعة كال الػػيف كمايػػة عنصػػر إحػػالي رصػػدت الدراسػػة لشػػكقي فػػي رايعتػػو
؛ ما بيف الضمير، كاسـ ا شارة، كائسـ المكصػكؿ؛ ممػا يم ػف معػو متنكع

، القػػكؿ بػػأف ا حالػػة فػػي نػػص شػػكقي جػػاءت ذات كظي ػػة تر يبيػػة دئليػػة
تماسػػػؾ النصػػػي فػػػي نػػػص دكر فاعػػػؿ كريػػػيس فػػػي تحقيػػػؽ ال ك ػػػاف لهػػػا

السينية، كذلؾ مف خ ؿ شب ة الع قات التي فرضتها ا حائت المرجعيػة، 
كا شارية بنكعيها: القبلػي كالبعػدم؛ فربطػت جمػؿ الػنص بعضػها بػبعض؛ 
مما جعؿ جمؿ النص تبدك في تجانسها كترابط أجزايها  الجسد الكاحػد ذم 

  ي(ُ ذلؾ في كقد فصلت الدراسة القكؿ ،األعضاء المتماس ة
   رصدت الدراسة ت كؽ ا حالة الضميرية عف سكاها مف عناصر ا حالة في

رايعة شكقي،  ما بينت الدراسة أف هلبة الضمير فػي السػينية يتنػاهن مػع 
 ي (ِ السياؽ العاـ، كالجك الن سي للشاعر

   فقد لـ ي ف ركادنا مف األس ؼ بمعزؿ عف هذ  الكظي ة النصية للضمير ،
ف أكلػػكا مرجع يػػة الضػػمير اهتمامػػا يػػدؿ علػػن كعػػيهـ بكظي تػػو النصػػية، كا 

، كقػد بينػت الدراسػة ت اكت هذا الػكعي مػف عػالـ رخػر، كمػف زمػاف لسػكا 
 ي(ّ ذلؾ م ص 

                                           

 مف هذ  الدراسةي ُٔٔ( ينظر: ص ُ 
 مف هذ  الدراسةي ُٔٔ( ينظر: ص ِ 
 مف هذ  الدراسةيكما بعدها  ُْٔ( ينظر: ص ّ 
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   كذلػؾ مػف خػ ؿ عنصػر  ،تمتعت سينية شكقي بخلػع صػ ة النصػية عليهػا
ائستبداؿ؛ فقد كظؼ شكقي في السينية مجمكعة مف العناصر ائستبدالية 

 البػػالغ عػػددها  مػػا رصػػدتو الدراسػػة خمسػػيف عنصػػرا اسػػتبداليا، لمتباينػػةا
كتلؾ العناصر ائسػتبدالية  مكزعة علن خمسة كعشريف بيتا مف القصيدة،
لتشػد  ؛تتضػافر فيمػا بينهػا ،حكمت فكؽ النص في صكرة شب ات متعالقػة

أجػػػزاء الػػػنص بعضػػػها إلػػػن بعػػػض، كتجعػػػؿ مػػػف مجمػػػكع أجزايػػػو كحػػػدة 
كيأخذ  ؿ جزء منهػا بحجػز أخيػو، ممػا  ،ضها أزر بعضيشد بع ،متماس ة

كقػد بينػت الدراسػة  ترؾ أطيػق األالػر فػي اتسػاؽ الػنص كتماسػ و الػدئلي،
  ي(ُ ذلؾ م ص 

    رصدت الدراسة عناصر الكصؿ المختل ة في النص؛ فبلغت االنيف كالمػانيف
كمايػػة عنصػػر مػػف عناصػػر الكصػػؿ، كلقػػد تنكعػػت مػػا بػػيف كصػػؿ إضػػافي، 

ي، كزمػػاني، ك ػػاف نصػػيق الػػكاك منهػػا  بيػػرا؛ فقػػد أحصػػت كع سػػي، كسػػبب
الدراسة أربعة كعشريف كماية مكضػع  انػت الػكاك فيهػا عنصػرا حيكيػا مػف 
عناصر الربط بيف الم ردات كالجمؿ، ك اف نصيق الجمؿ مف الػربط بػالكاك 
أ بر مف نصيق الم ردات؛ فقد بلغ عدد الكاكات الكاصلة بيف الجمؿ كاحػدا 

 ي(ِ في ذلؾ في حينو كقد فصلت الدراسة القكؿ كسبعيف كاكا،
   

                                           

 مف هذ  الدراسةيكما بعدها  ُٕٓ( ينظر: ص ُ 
 الدراسةيمف هذ  كما بعدها  ُِٖ( ينظر: ص ِ 



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ِّٖ 

    ،رصػػدت الدراسػػة  ػػذلؾ ظػػاهرة التػػكازم فػػي نػػص السػػينية محػػكر المقاربػػة
كذلؾ مف خ ؿ جمهرة مف الجمؿ المتطابقة في البناء التر يبي أك النحكم 

، كلحظػت الدراسػة علػن هػذ  الجمػؿ كجػكد  -علن ت اكت فػي التطػابؽ  –
لي فيمػا بينهػا، كأف األمػر لػيس قاصػرا علػن التطػابؽ نكع مف التعالؽ الدئ 

الشػػ لي البنيػػكم، كقػػد بلػػغ مجمػػكع هاتػػو المتطابقػػات أربػػع عشػػرة جملػػة، 
 ي(ُ ك اف التطابؽ فيها كاضحا علن نحك بينتو الدراسة في مكضعو

   كمايػة  ةعشػر  ي نص السينية مف صػكر الت ػرار سػبعلقد رصدت الدراسة ف
 ػػرارا تامػػا مكزعػػة علػػن أحػػد عشػػر ل ظػػا كال الػػكف ت ةصػػكرة، منهػػا خمسػػ

كعشريف بيتا، كمنها االناف كالمانكف ت رارا ناقصا، مكزعة  ةمنالكرة في أربع
علػػن أربعػػيف بيتػػا مػػف نػػص السػػينية، كبػػذلؾ ي ػػكف شػػكقي قػػد بػػث عنصػػر 
 ةالت رار  كاحد مف مظاهر ائتساؽ المعجمي في الػنص علػن امتػداد تسػع

كقػػد  ية البػػالغ تسػػعة كمايػػة بيػػت،كخمسػػيف بيتػػا مػػف مجمػػكع أبيػػات السػػين
 ي(ِ بينت الدراسة ذلؾ م ص 

    تم ػػف الشػػاعر مػػف تكظيػػؼ عنصػػر التضػػاـ  كاحػػد مػػف عناصػػر ائتسػػاؽ
كبمراجعػػػة نػػػص السػػػينية رصػػػدت  ؛ لتحقيػػػؽ التماسػػػؾ النصػػػي،المعجمػػػي

الدراسة عددا مف عناصر التضاـ بلغت في مجملها كاحدا كمايتي عنصػر، 
تضاد البالغ عدد عناصرها المانية كأربعيف عنصػرا كتنكعت ما بيف ع قة ال

 ا ال الػػةمتضػػاما بطريػػؽ التضػػاد، أك مراعػػاة النظيػػر البػػالغ عػػدد عناصػػره
 ي(ّ كقد فصلت الدراسة ذلؾ في حينوكخمسيف كماية عنصري 

                                           

 مف هذ  الدراسةيكما بعدها  ُٖٓ( ينظر: ص ُ 
 مف هذ  الدراسةي ُّٗ( ينظر: صِ 
 مف هذ  الدراسةي ُٖٗ( ينظر: ص ّ 
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ِّٗ 

    علػـ اللغػة النصػي فيمػا يتعلػؽ بالسػياؽ  ؽ نظريػةيتطبمف  نت الدراسةتم
نية شكقي، تلؾ السينية التػي تضػمنت  معيار مف معايير النصية علن سي

مجمكعػػة مػػف العناصػػر كارليػػات التػػي تعػػد مػػف خصػػايص السػػياؽ، كهػػي 
كالمكضكع، كالمقػاـ، كالقنػاة، كقػد رصػدت الدراسػة  المرسؿ، كالمرسؿ إليو،

كالسػػػياؽ  ،سػػػياؽ المكقػػػؼ :فػػي نػػػص السػػػينية أنكاعػػا مػػػف السػػػياؽ منهػػا
لػػػػن تحقيػػػؽ ائنسػػػػجاـ مبينػػػة أالػػػػر ذلػػػؾ ع ،كالسػػػياؽ العػػػػاط ي ،الالقػػػافي
 ي(ُ النصي

    فػي قػكة كاقتػدار  – اف عنكاف السينية نافذة علن نصها، كراح الشػاعر– 
يكقٌػػع ألحػػاف الحنػػيف كالغربػػة علػػن قيالػػارة النجػػكل، كجػػاء عنػػكاف الغربػػة 
كالحنيف مختزئ ل ؿ الدئئت النصية، فلـ ين رط مف الشاعر عقػد األف ػار، 

ة،  ؿ ف رة تسلـ القارم أختها، كتأخذ بحجز ف رة بعد ف ر  ،بؿ تحدرت ال  ر
شقيقتها في ترابط ئفت، كانسجاـ عجيق أم ف معو القكؿ بنجػاح الشػاعر 
في تحقيؽ عنصر مكضكع الخطاق عػف طريػؽ التماسػؾ للمعػاني كاألف ػار 

فتحقؽ لو هػذا العنصػر الػذم  كل البنية الداخلية العميقة للنص؛علن مست
خص خصػايص ائنسػجاـ؛ كمػف الػـ تحقػؽ هك مف أدعن دكاعي الحبؾ، كأ

للسػػػينية النصػػػية مػػػف هػػػذ  الناحيػػػة، كأسػػػهـ مكضػػػكع الخطػػػاق بركابطػػػو 
 ي(ِ الدئلية في هذا بنصيق  بير، كقد فصلت الدراسة ذلؾ

   سػػػينية البحتػػػرم، كالمعارضػػػات  بمػػػا أف نػػػص السػػػينية كرد فػػػي معارضػػػة
لؾ ي كف معدكدة عند علماء لغة النص مف مظاهر التناص؛ فإف شكقي بذ

قد حقؽ عنصػر التنػاص الػذم هػك شػ ؿ، أك معيػار مػف معػايير ائنسػجاـ 
                                           

 مف هذ  الدراسةيكما بعدها  ُِْ( ينظر: ص ُ 
 مف هذ  الدراسةيكما بعدها  ِِّ( ينظر: ص ِ 
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َِْ 

ِدم بالنتيجػػة إلػػن النصػػية، أك التماسػػؾ النصػػيي كقػػد كق ػػت  النصػػي المػػ
 ي(ُ م صلة الدراسة علن مظاهر التناص في السينية

 

كصلن اهلل، كسلـ، كبارؾ علن نبينا محمد، كعلن الو، كصحبو، كمف تبعهـ 
 الديفي بإحساف إلن يـك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادر واملراجعامل مصفىفح
  ػػػحارم بتحقيػػػؽ ا بانػػػة فػػػي اللغػػػة العربيػػػة لسػػػلمة بػػػف مسػػػلـ العػػػكتبي الصُّ

ـ كزارة التػػػػراث ُٗٗٗ –ق َُِْط/األكلػػػػن عبػػػػدال ريـ خلي ػػػػة كاخػػػػًريفي 
 يالقكمي كالالقافة بسلطنة عماف

 شػهرم، استراتيجيات الخطػاق مقاربػة لغكيػة تداكليػة لعبػدالهادم بػف ظػافر ال
 ـيََِْط/األكلن، دار ال تاق الجديد لبناف 

                                           

 مف هذ  الدراسةي َِّ( ينظر: ص ُ 
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ُِْ 

   ا سهامات النصية في التراث العربي  أطركحػة مقدمػة لنيػؿ درجػة الػد تكرا
 ـ(ئَُِ/َُِٓمف جامعة كهراف بالجزاير للباحث بف الديف بخكلة سنة 

  أصػػكؿ المعػػايير النصػػية فػػي التػػراث النقػػدم كالب هػػي عنػػد العػػرق  رسػػالة
 لية ارداق كهي جػزء  –ؿ درجة الماجستير بجامعة ال كفة علمية قدمت لني

مػػػف متطلبػػػات نيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير للباحػػػث عبػػػدالخالؽ فرحػػػاف شػػػاهيف 
 ـ(يَُِِ-قُّّْ

 ـيََِِط/الخامسة عشر عف دار العلـ للم ييف  ياألع ـ للزر لي 
  اليػػات التماسػػؾ النصػػي فػػي قصػػيدة فػػدكل طكقػػاف : هػػؿ تػػذ ر؟ كهػػي مػػذ رة

ؿ درجػػة الماجسػػتير بجامعػػة محمػػد خيضػػر بسػػ رة بػػالجزاير مػػف مقدمػػة لنيػػ
 ـيَُِٕ/  َُِٔالباحالة فطيمة خ ؼ لسنة 

  ا يضاح للخطيق القزكيني بتحقيؽ خ اجيي ط/الالالالة دار الجيؿ بيركت مف
 دكف تاريخي

  البارع في اللغة كاألدق ألبي علي القالي بتحقيؽ هشػاـ الطعػاف ط/األكلػن– 
 ـيُٕٓٗ م تبة النهضة ببغداد

 ُْٔسلسػػلة عػػالـ المعرفػػة، ال كيػػت، العػػدد   ب هػػة الخطػػاق كعلػػـ الػػنص )
 ـيُِٗٗهػ، أهسطس ُُّْص ر

  قيُِّْالبياف كالتبييف للجاحظ ط/األكلن عف دار اله ؿ بيركت  
 طبعػة دار الهدايػة  -تاج العػركس للزبيػدم بتحقيػؽ مجمكعػة مػف المحققػيف

 مف دكف تاريخي
  للجػػكهرم بتحقيػػؽ أحمػػد عبػػدالغ كر عطػػار دار تػػاج اللغػػة كصػػحاح العربيػػة

 ـيُٕٖٗ –ق َُْٕالعلـ للم يف بيركت ط/الرابعة 
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ِِْ 

  ،تحليػػؿ الخطػػاق لػػػ  بػػراكف ك يػػكؿ( ترجمػػة محمػػد الزليطػػي، كمنيػػر التري ػػي
 ـيُٕٗٗط/م تبة الملؾ فهد بالرياض 

  الترابط النصي في ضكء التحليؿ اللساني للخطاق لخليؿ بػف ياسػر البطاشػي
 ـيََِٗدار جرير عماف األردف  ط/األكلن

  مجلػة التكاصػؿ فػي  –التماسؾ النصي في همزية شكقي لعبػدالحؽ سػكداني
 ـيَُِٕاللغات كارداق العدد التاسع كاألربعيف مارس 

  التنكير شرح الجامع الصغير للصنعاني بتحقيؽ محمد إسػحاؽ ط/ األكلػن– 
 ـيَُُِ -قُِّْم تبة دار الس ـ بالرياض 

 لألزهػػرم بتحقيػػؽ محمػػد عػػكض مرعػػق ط/األكلػػن دار إحيػػاء  تهػػذيق اللغػػة
 ـيََُِالتراث العربي بيركت 

  مجلػة علػـك  -الجمؿ المتكازية عنػد طػو حسػيف دراسػة فػي أحػ ـ شػهر زاد
  ـ دار هريق بالقاهرةيَََِعاـ  ْ، العدد ّمجلد  -اللغة 

  حليػػة المحاضػػرة فػػي صػػناعة الشػػعر ئبػػف المظ ػػر الحػػاتمي بتحقيػػؽ جع ػػر
 ـيُٕٗٗ تاني ط/دار الرشيد بالعراؽ ال
  /خزانػػة األدق كهايػػة األرق ئبػػف حجػػة الحمػػكم بتحقيػػؽ عصػػاـ شػػقيك يط

 ـيََِْاألخيرة عف داراله ؿ بيركت 
 م تبػة  –دراسة فػي الب هػة كالشػعر للػد تكر/ محمػد أبػي مكسػيي ط/األكلػن

 ـيُُٗٗكهبة بالقاهرة
  كالدئلػة لسػعيد بحيػرمي طبعػة دراسات لغكية تطبيقية في الع قة بيف البنيػة

 صادرة عف م تبة زهراء الشرؽ مف دكف تاريخي
  دئيؿ ا عجاز بتحقيؽ محمكد محمد شا ر ط/الالالالة مطبعة المدني بالقاهرة

 ـيُِٗٗ –ق ُُّْ
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ِّْ 

  ديػػكاف البحتػػرمي بتحقيػػؽ كشػػرح حسػػف  امػػؿ الصػػيرفي ط/الالالالػػة عػػف دار
 ـئُّٗالمعارؼ بالقاهرة 

 تحقيػؽ علػي فػاهكر طبعػة دار ال تػق العلميػة بيػركت ديكاف  عق بف زهيػر ب
 ـي ُٕٗٗ –ق ُُْٕلبناف 

  الذريعة إلن م اـر الشريعة للراهق األص هاني بتحقيؽ أبػي اليزيػد العجمػيي
 ـيََِٕ –ق ُِْٖط/ دار الس ـ بالقاهرة 

  دار ال تػق العلميػة بيػركت  –سر ال صاحة ئبػف سػناف الخ ػاجيي ط/األكلػن
 ـيُِٖٗ –ق َُِْ

 سػػػياؽ كتحليػػػؿ الخطػػػاق بحػػػث فػػػي تجليػػػات الع قػػػة لمصػػػط ن شػػػميعة، ال
 ُْمنشػػكرات مخبػػر تحليػػؿ الخطػػاق بػػالجزاير جامعػػة مكلػػكد معمػػرم العػػدد 

 ـيَُِِلسنة 
  سيمياء العنكاف في شعر هدل ميقػاتي لعػامر رضػا بحػث منشػكر فػي مجلػة

 الكاحػػات للبحػػكث كالدراسػػات جامعػػة هردايػػة بػػالجزاير العػػدد الالػػاني المجلػػد
 ـيَُِْالسابع لسنة 

  صػػػب  األعشػػػن فػػػي صػػػناعة ا نشػػػا للقلقشػػػندم طبعػػػة دار ال تػػػق العلميػػػة
 بيركت لبناف مف دكف تاريخي

  ِاد عبدالباقي، دار إحيػاء التػراث صحي  مسلـ شرح النككم بتحقيؽ محمد ف
 العربي، بيركت، لبناف، مف دكف تاريخي

 ـيُٖٕٗيركت ب –دار العكدة  –ط/ األكلن  -دكنيسصدمة الحداالة أل 
  العقد ال ريد ئبف عبػد ربػو طبعػة دار ال تػق العلميػة بيػركت لبنػاف مػف دكف

 تاريخي
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ِْْ 

  الع قات النصية في لغػة القػراف ال ػريـ ألحمػد عػزت يػكنسي ط/األكلػن، دار
 ـيَُِْارفاؽ العربية بالقاهرة 

  علـ الدئلة التطبيقي في التراث العربػي للػد تكر/هادم نهػري ط/األكلػن  دار
 ـيََِٕ –ق ُِْٕألمؿ إربد األردف ا
  ـيُٖٖٗعلـ الدئلة ألحمد مختار عمر ، ط/الالانية، عالـ ال تق مصر 
  علـ اللغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ دراسة تطبيقيػة علػن السػكر الم يػة

 قيُُّْلصبحي ال قيي ط/األكلن دار قباء بالقاهرة 
  م تبػػػة  –ط/األكلػػػن علػػػـ لغػػػة النص الم ػػػاهيـ كائتجاهػػػات( لسػػػعيد بحيػػػري

 ـيُّٗٗ –ق ُُّْاألنجلك المصرية 
  العمػػػدة ئبػػػف رشػػػيؽ القيركانػػػي بتحقيػػػؽ محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبدالحميػػػد

 ـيُُٖٗ –ق َُُْط/الخامسة دار الجيؿ 
  العنػػكاف كسػػيميكطيقا ائتصػػاؿ األدبػػي لمحمػػد ف ػػرم الجػػزار ، طبعػػة الهييػػة

 ـيُٖٗٗالمصرية العامة لل تاق 
 اطبا العلكم بتحقيؽ طو الحاجرم، كمحمد زهلػكؿ سػ ـ عيار الشعر ئبف طب

 ـئُٓٗالم تبة التجارية بالقاهرة 
  بػراهيـ السػامرايي طبعػة العيف للخليؿ ال راهيدم بتحقيؽ مهدم المخزكمػي كا 

 دار اله ؿ مف دكف تاريخي
  فقو اللغة كعلـ اللغػة لمحمػكد سػليماف يػاقكتي طبعػة دار المعرفػة الجامعيػة

 ـيُُٗٗبا س ندرية 
 الهييػػػة المصػػػرية العامػػػة لل تػػػاق  –ط/األكلػػػن ي فػػػف القػػػكؿ أمػػػيف الخػػػكلي

  ـئُٗٗ
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  /في الب هة العربية كاألسلكبيات اللسانية افاؽ جديدة، دي سعد مصػلكح، ط
 ـي ََِٔ -ق ُِْٕاألكلن عالـ ال تق

  قراضػػة الػػػذهق ئبػػػف رشػػػيؽ القيركانػػي ط/األكلػػػن م تبػػػة الخػػػانجي بالقػػػاهرة
 ـئُِٗ-ق ُّْْ

 ضػػػايا الحداالػػػة عنػػػد عبػػػدالقاهر الجرجػػػاني لمحمػػػد عبػػػدالمطلقي ط/األكلػػػن ق
 ـيُٓٗٗم تبة لبناف ناشركف 

 بتحقيػػؽ م تػػق تحقيػػؽ التػػراث بمِسسػػة  القػػامكس المحػػيط لل يػػركز أبػػادم
الرسالة بإشراؼ محمد نعيـ العرقسيكسيي ط/الالامنة مِسسة الرسالة بيػركت 

 ـيََِٓ –ق ُِْٔ
 بتحقيػػؽ علػػي فػػكدة ط/الالانيػػة م تبػػة الخػػانجي   تػػاق األفعػػاؿ ئبػػف القكطيػػة

 ـيُّٗٗبالقاهرة 
  ـ  ُٖٗٗ تػػاق األل ػػاظ ئبػػف السػػ يت بتحقيػػؽ فخػػر الػػديف قبػػاكةي ط/األكلػػن

 م تبة لبناف ناشركفي
  تاق الصناعتيف ألبي ه ؿ العس رم بتحقيؽ علن محمػد البجػاكم، كمحمػد 

 قيُُْٗأبك ال ضؿ إبراهيـ طبعة الم تبة العنصرية بيركت 
  ال تػػػاق لسػػػيبكيو بتحقيػػػؽ عبدالسػػػ ـ هػػػاركف ط/الالالالػػػة م تبػػػة الخػػػانجي

 ـيُٖٖٗ –ق َُْٖبالقاهرة 
  لسػػانيات الػػػنص، مػػػدخؿ إلػػػن انسػػجاـ الخطػػػاق، محمػػػد خطػػػابي، ط/األكلػػػن

 يـ(ُُٗٗالمر ز الالقافي العربي بيركت  
  مجمػػؿ اللغػػة ئبػػف فػػارسي بتحقيػػؽ زهيػػر عبدالمحسػػفي ط/الالانيػػة مِسسػػة

 ـئُٖٗ –ق َُْٔركت الرسالة بي
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  المح ـ كالمحيط األعظػـ ئبػف سػيد  بتحقيػؽ عبدالحميػد هنػداكم دار ال تػق
 ـيَََِ –ق ُُِْالعلمية بيركت األكلن 

  ي ط/الخامسػة ُٔمختار الصػحاح للػرازم بتحقيػؽ يكسػؼ الشػيخ محمػد صػػ
 ـيُٗٗٗ –ق َُِْالم تبة العصرية بيركت 

 نقػد العربػي القػديـ لعبػدالرازؽ مدخؿ إلن عتبات النص دراسة فػي مقػدمات ال
 ـيَََِب ؿ ط/ الدار البيضاء بالمغرق 

  مدخؿ إلن علـ النص كمجائت تطبيقو لمحمد األخضر الصبيحيي ط/األكلػن
 ـيََِٖالدار العربية للعلـك بيركت 

  مسند أحمد بتحقيؽ شعيق األرنِكطي كاخريف، ط/األكلن، مِسسػة الرسػالة
 ـيََُِ –ق ُُِْ

 ني العربػػي كضػػبط المنهجيػػة ألحمػػد مختػػار عمػػر مػػف كرقػػة المصػػطل  األلسػػ
المجلد العشريف مف العػدد الالالػث لسػنة  –علمية منشكرة بمجلة عالـ ال  ر 

 ـيُٖٗٗ
  مصطل  السرقات األدبية كالتناص لرامي أبك شهاق  بحث منشكر في مجلة

 –ق ُِْٗ(ْٔ( الجػػػػػزء  ُٔالنػػػػػادم األدبػػػػػي الالقػػػػػافي بجػػػػػدة المجلػػػػػد  
 ـي ََِٖ

 طلحات األساسية في لسانيات الػنص كتحليػؿ الخطػاق دراسػة معجميػة المص
 ـيََِٗلنعماف بك قرةي ط/األكلن عالـ ال تق الحديث إربد األردف 

  المصػػػطلحات العربيػػػة فػػػي اللغػػػة كاألدق لمجػػػدم كهبػػػة ك امػػػؿ المهنػػػدس
 ـيُْٖٗط/الالانية  بيركت 

  ق ُِّْالمعجػػـ العربػػي ألسػػماء الم بػػس لرجػػق عبػػدالجكادي ط/األكلػػن– 
 ـ دار ارفاؽ العربية بالقاهرةيََِِ
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  معجػػـ المصػػطلحات األلسػػنية لمبػػارؾ مبػػارؾ، ط/األكلػػن، دار ال  ػػر اللبنػػاني
  ـي ُٓٗٗلبناف 

  المعجػـ الكسػيط صػادر عػف مجمػع اللغػة العربيػة بالقػاهرة طبعػة دار الػػدعكة
 مف دكف تاريخي 

 بعػة دار الشػعق ط -معجـ ديػكاف األدق لل ػارابي بتحقيػؽ أحمػد مختػار عمػر
 ـيََِّ –ق ُِْْبالقاهرة 

  دار ال  ػػر  –معجػػـ مقػػايس اللغػػة ئبػػف فػػارس بتحقيػػؽ عبدالسػػ ـ هػػاركف
 ـيُٕٗٗ –ق ُّٗٗ

  المعجـ ائشتقاقي المِصؿ ألل اظ القراف ال ريـ للػد تكر محمػد حسػف جبػؿي
 ـيََُِم تبة ارداق بالقاهرة  –ط/األكلن 

 ق ُّٖٕبػػػة الحيػػػاة بيػػػركت طبعػػػة م تي معجػػػـ مػػػتف اللغػػػة ألحمػػػد رضػػػا– 
 ـيُٗٓٗ

  المعنػػن كظػػ ؿ المعنػػن لمحمػػد محمػػد علػػي يػػكنس، ط/الالانيػػة، دار المػػدار
 ـيََِٕا س مي بيركت 

  مغني اللبيػق ئبػف هشػاـ ط/دار إحيػاء ال تػق العلميػة فيصػؿ عيسػن البػابي
 الحلبي مف دكف تاريخي

 ل تػػق العلميػػة م تػػاح العلػػـك للسػػ ا ي بتحقيػػؽ نعػػيـ زرزكر ط/الالانيػػة دار ا
 قيَُْٕبيركت 

  م هـك التناص عند جكليػا  ريسػتي ا لمحمػد كهػابي، كهػك بحػث منشػكر فػي
مجلة النادم األدبي الالقػافي بجػدة " ع مػات فػي النقػد" المجلػد الرابػع عشػر 

 ـيََِْ –ق ُِْٓالجزء الرابع كالخمسيفي 



 

  

 

 
 

 التماسؾ النصي في سينية شكقي في ضكء نقد العقاد
 

ِْٖ 

 ة دار إحيػاء م ات  الغيق= الت سير ال بير لإلماـ فخر الديف الرازمي ط/الالالال
 قيَُِْالتراث العربي بيركت 

  المقتضػػق للمبػػػرد بتحقيػػؽ محمػػػد عبػػػدالخالؽ عضػػيمة ط/المجلػػػس األعلػػػن
 قيُّٗٗللشيكف ا س مية بالقاهرة 

  المنتخػػق مػػف هريػػق  ػػ ـ العػػرق لعلػػي بػػف حسػػف الهنػػايي الملقػػق بػػػ   ػػراع
هػػد  مع النمػؿ( بتحقيػػؽ محمػد بػػف أحمػػد العمػرمي ط/األكلػػن جامعػة أـ القػػرل

حياء التراث ا س مي(  ـيُٖٗٗ –ق َُْٗ البحكث العلمية كا 
 نحك النص ألحمد ع ي ي ط/ األكلن م تبة زهراء الشرؽ مف دكف تاريخي 
  ا  أطركحة د تكرا   تقدـ نحك النصِّ نظرية كتطبيؽ سكرة اؿ عمراف أنمكذجن

بهػػا الباحػػث/ رافػػػد حميػػد سػػػكيداف خلػػؼ إلػػػن مجلػػس  ليػػػة التربيػػة للعلػػػـك 
 ـي َُُِانية ػ جامعة األنبار ػ سنة ا نس

  نسيب الػنص بحػث فػي مػا ي ػكف بػو المل ػكظ نصػا لألزهػر الزنػادي ط/األكلػن
 ـيُّٗٗالمر ز الالقافي العربي بيركت لبناف 

  الػػنص الغايػػق تجليػػات التنػػاص فػػي الشػػعر العربػػي لمحمػػد عػػزاـي منشػػكرات
 ـيََُِاتحاد ال تاق العرق دمشؽ 

  ،ركبػرت ديبكجرانػد، ترجمػة: دي تمػاـ حسػاف، عػالـ النص كالخطاق كا جراء
 ـ(يََِٕال تق، القاهرة الطبعة الالانية،  

  ق ػال تػػػػػ ق دارُِّْنهايػػػػػة األرق فػػػػػي فنػػػػػكف األدق للنػػػػػكيرميط/األكلن
 كالكالايؽ القكمية بالقاهرةي

 

 ،،، العالميف كالحمد هلل رق
 


