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 في شعر الشيخ محمد مفتاح قريو التماسك النصي 
 أدنوذجناقصيدة مزايا مصراتة

 **د ضياء الدين فنيخرةد. حنان محم
  

 :ملخص البحث
دبػهج  لوػوم -رمحػى اه-من شعر الشيخ حممد مفتػاح قريػو إٌف يذا البحث حماكلة لدراسة قصيدة مزايا مصراتة

فقػػد توٌجػػى البحػػثي ال موػػوٌم مػػليرنا إن رب يػػًو الٌهصػػوص ةوقػػفجا أ ػػ  كحػػدة قاة ػػة ؛ )املػػهج  الهصػػ   حػػديث يػػو
فاجتزاء اجلم ػة كززاػا زػن سػياقجا ن الػهص ييعػدم قصػوران  ل ٌتح يو، ليتخطى ةذلك حدكد اجلم ة إن حميط الهص؛

اًطػػع)ذلػػك أف الػػهص لػػي  ةهػػاء لووينػػا فحتػػع، ةػػو يػػو تفازػػو ةػػ   الٌدراسػػة ال موويػػة؛ن  اطىػػع كُمي يػػتع زػػ    ُمي
ػا كأساسػينا ن قػياغة الػهص، مػن  نصوص ربكمجا آليات حنوية كغري حنوية، ز ى أف لآلليات الهحويػة مقامنػا مجمن

رل، كاقتضػػػق مقتضػػػيات التهػػػاكؿ حيػػػث البهػػػاء التػػػطح  مػػػن ججػػػة، كمػػػن حيػػػث البهيػػػة املفجوميػػػة مػػػن ججػػػة أيػػػ
كمط بػػ  تطبيقيػػ ؛  ،الدرسػػ  ل موعػػوع أف يكػػوف البحػػث ز ػػى سبجيػػد تعريفػػ ، كأرةعػػة مطالػػع؛ مط بػػ  ن ػػري 

ريػف مصػط   التماسػك كةيػاف مفجومػى، كالفػرؽ ةيهػى كةػ  ا طػاب، كتع ،تهاكؿ التمجيد التعريف دبصػط   الػهص
، كتهػػػػػػػاكؿ ن ريًّػػػا   (Cohesion)كسػػػااو التماسػػػك الشػػػك   فتهػػػاكؿ :أمػػػا املط ػػػع ا كؿ .لوػػػة كاقػػػط حنا

املط ػػػع ال الػػػث لبيػػػاف قػػػور ن ريًّػػػا أيضنػػػا، ك ػػػاف  (Coherence)املط ػػػػػػػع ال ػػػال كسػػػااو التمػػػػػػػػاسك الػػػد   
التماسػػك الهصػػ  الشػػك   ن القصػػيدة، أمػػا املط ػػع الراةػػ  ف بيػػاف كسػػااو التماسػػك الػػد   ن القصػػيدة  ػػاؿ 

 ة.الدراس

شػػك ق آليػػات حيػػث مػػن أذنجػػا ارتفػػاع درجػػة الهصػػية ن القصػػيدة،  ،كقػػد ي ػػص البحػػث لعػػدد مػػن الهتػػاا 
ػا ةػارزنا ن تصػازد الهصػية دايػو الػهص ت يػا التكػرار كالتضػاـ،    ،التماسك الشك   ز ػى رأسػجا ااحالػة م محن

 الرةط ةا داة، ن ح  سب  ق الع قات الد لية ن اامجاؿ كالتفصيو.
                                                           

 :أيػػػذ تع يمػػى ا كٌ  ةاملعجػػػد ا سػػػرم   زمػػو ةػػػى مدرسػػػان   ـ،2000ـ، كفيجػػػا تػػون زػػػاـ: 1932حممػػد مفتػػػاح قريػػو: كلػػػد ن مديهػػػة مصػػراتة زػػػاـ
،   زػػاد إن مديهػػة مصػػراتة، كيهػػاؾ زمػػو ن معجػػد القػػويرم لبيضػػاء، حمػػرزنا لشػػجادة العامليػػةزبػػرج ن اجلامعػػة ااسػػ مية ن مديهػػة اةاملعجػػد الزركقػػ ، ك 

: مصػطفى الديين،   ن معجػد مصػراتة الػديين. لػى العديػد مػن العػار الع ميػة، لػي   لػى ديػواف مهشػور؛ ةػو لػى قصػااد مه ػورة ن  تبػى كُمطوطاتػى، يػيٍه ىػري
 . 152-2/139ـ، 2001زبدالرحيع أةوزجي ة، زاكية ااماـ أمحد زركؽ، كمضات من تاريخ الفكر كال قافة ن ليبيا، مصراتة،

  زشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين، يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذو القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدة م بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةط  لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعراء العرةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن  التاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=6905 : متاءن. 10ـ التازة 2018يوليو  19، ا مي 

 جامعة مصراتة –  ية الرتةية   **

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=6905
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=6905


 د. حنان ُمَحمِّد ضياء الدين فنيخرة                                    في شعر الشيخ محمد مفتاح قريو  التماسك النصي                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
70 

 تمهيد تعريفي

 . مفهوم النص:0
يرل ياليػدام كرقيػة حتػن أف   مػة الػهص تتػتخدـ ن ز ػع ال وػة ل شػارة إن فقػرة مهطوقػة أك مكتوةػة مجمػا 

 ػػو م فػػوظ أك عيػػدناف  ؛ فجمػػا يػى (1)طالػػق أك قصػػرت، كيػػو كحػػدة د ليػػة؛ فػػالهص يتحػػدد ةا تمػػاؿ كحدتػػى املعهويػػة
لػي  ةا متػداد الطػو  ل ػهص؛ ةػو ةا ةهيػة الكػ ل املت محػة داي يًّػا، مكتوب مجما  اف حجمػى نصًّػا؛ فا زتػداد 

 اليت يقدمجا الهص.

 ، فػالهص(2)لتحديػد كحػدة الػهصا ؛كأنػى ااملعيػار ا   ػر أذنيػة ،ن ح  يرةط ةعض الباح   الهصية ةػالرتاةط
، (3)كاحػػدوا ازػػدة ن  ػػو  انتػػي  مػػن الك مػػات يػػرتاةط ةعضػػجا ةػػبعض، يػػذو ا يػػوط ذبمػػ  زهاقػػرو املخت فػػة كاملتب

يػػ : الػػرةط، كالتماسػػك، كالقصػػدية، كاملقبوليػػة، كاايباريػػة، كاملوقفيػػة،  ،كريقػػدت الهصػػية ةاجتمػػاع سػػبعة معػػايري
 يػة ل ػهص، . فالهص لك  يشكو كحدة   ةد أف يكوف مهتجما؛ كياقية ا نتجاـ تولد اله ػرة الك(4)كالتهاص

 ي جر  هتي  كاحد كةهية   ية.ما رنع ى كيو  ،دكف الفصو ة  أجزااى

 لغة واصطالًحا: :. التماسك3
كالػػػرةط كالصػػػ ةة كاملتانػػػة، كتػػػراةط ا جػػػزاء ةبعضػػػجا فػػػػ  التماسػػػك ن مفجػػػـو أيػػػو ال وػػػة يتهػػػاكؿ معػػػال الشػػػد

يٍتكةي 
يٍتكي ك امل

مػا يتب ػب ةػى مهجمػا، ... كن حػديث اةػن أ   :ما شنتػك ا ةػداف مػن الطعػاـ كالشػراب، كقيػو  اامل
؛ أراد أنى م  ةدانتى متماسك ال  :الة ن قفة الهيبي حػع لػي  دبتػرتييى ك  مهفضػجى، أم ةادفه متماسكه
، أمرجػػو ذك مي يقػػاؿ ق  ػػ ف أزضػػاءو شنتػػك ةعضػػجا ةعضنػػا، ك ٍ ػػنػػى معتػػدؿ ا ى أ رأم كزقػػو يىرًجػػ ي  :تػػكة كميٍتػػكو

 (5).إليى... كأمتك الش ء: حبتىا

  يػػو أحػػدي املصػػط حاًت الػػيت أفرزيػػا يػػذا ا ذبػػاو الػػذم  Textual Coherenceالتماسػػك الهصػػ  )ك 
ػػػػرط الػػػػراي  لكػػػػوف  ػػػػ ـو معػػػػ و نصػػػػان، فبجػػػػا ني  ؽ ةػػػػ  الػػػػهٌص فػػػػر  ظجػػػػرى ن سػػػػبعيهيات القػػػػرف املاعػػػػ ؛ ةوقػػػػفجا الشن

                                                           
(1 -  : .  13:، ص1991، 1/انتػجاـ ا طػاب، املر ػز ال قػان العػر ، ةػريكت، الػدار البيضػاء، طحممد يطا ، لتانيات الهص: مػديو إن يػيٍه ىري

  لػػ ـ.ا.ؾ ياليػػدام كرقيػػة  cohesion in Englishشػريفة ة حػػوت، ااحالػة دراسػػة ن ريػة مػػ  ترمجػػة الفصػ   ا كؿ كال ػػال مػن  تػػاب )
. ا زيػر الزنػاد، نتػي  الػػهص، 66ـ، ص2005داب كال وػات، جامعػة اجلزااػر، حتػن، ماجتػتري ن الرتمجػة، قتػع ال وػة العرةيػة كآدايػا،   يػػة ال

 .15صـ، 1993حبث فيما يكوف ةى امل فوظ نصًّا، املر ز ال قان العر ، 
 .145ـ، ص1،2004الع ماتية كز ع الهص، املر ز ال قان العر ، الدار البيضاء، املورب، طمهذر زياش ،  - 2)
 .12ي  الهص، صا زير الزناد، نت - 3)
: ركةرت دم ةوجراند، الهص كا طاب كااجراء، تر: سباـ حتاف، زامل الكتع، القايرة،  - 4)  كماةعديا.  103ـ، ص2007يػيٍه ىري
 .6/4204، ت : زبداه ز   الكبري كآيركف، دار املعارؼ،  متك)اةن مه ور، لتاف العرب، مادة   - 5)
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ةػى ن ز ػع ال وػة اثػديث الػت حع كالػرتاةط  كال نٌص؛ ةو ي  معيار جػويرم مػن معػايري ةهيػة أم نػص، كاملقصػود
مػػا زني ػػى كيػػو اء الػػهص الواحػػد، حبيػػث توجػػد ز قػػة ةػػ   ػػو مكػػوف مػػن مكونػػات الػػهص كةقيػػة أجزااػػى، ةػػ  أجػػز 

لف يػػة كمعهويػػة، تتحقػػق فيػػى ز قػػات القصػػد كا  فيػػة املعرفيػػة ةاملبػػدع  نتػػيجا كاحػػدا مت محػػان، ربكمػػى ز قػػات
ليػػة الػيت تتػػجع ن الػػرةط ةػػ  زهاقػػر االع قػات ال ف يػػة أك ا دكات الشػػك ية كالد  :ة نػػى كاملت قػ ، كقػػد زيػػر ؼى 

 .(1)، كالهص كالبيئة احمليطة من ناحية أيرلامن ناحية الهص الداي ية

فالتماسك يو الكيفية اليت سبٌكن القػارئ مػن إدراؾ تػدفق املعػن الهػات  زػن ته ػيع الػهص، كمعػى يصػب  الػهص 
ةػػد مػػن م ح ػػة التفازػػو املتبػػادؿ ةػػ  الػػهص كالقػػارئ؛  فن القػػارئ يصػػه   كحػػدة اتصػػالية متجانتػػة. كز يػػى فػػ 
 جتر التواقو ة  أفكار الهص. 

كل ػػهٌص أدكاته متهوزػػػةه تتػػػجعي ن سباسيػػػًكى؛ فكػػػو نػػػصو لػػػى يصوقػػيتى الػػػيت زب ػػػق آليػػػات يػػػذا التماسػػػك فيػػػى، 
 :             ذنػػػػػا ،كشنكػػػػػن تقتػػػػػيمجا إمجػػػػػا ن إن آليتػػػػػ 

دبصػػػط حات ز مػػػاء حنػػػو الػػػهص يػػػ  ذات طبيعػػػة سػػػطحية شػػػك ية، زػػػٌ  زهجػػػا  ،تتػػػاؽا كن: آليػػػة ا  
 كيػػػػ  مجيعػػػػا ترمجػػػػة ملصػػػػط   ،التضػػػػاـ الػػػػرةط، أك ا تتػػػػاؽ، أك متعػػػػددة مهجػػػػا: التػػػػبك، أك التماسػػػػك، أك

(Cohesion). 

 مهجػػا: ،يػػ  ذات طبيعػػة د ليػػة، كزػػ  زهجػػا الهصػػيوف دبصػػط حات متعػػددة أيضنػػا ،آليػػة ا نتػػجاـ ال انيػػة:
 . (Coherence) اثبك، أك ا نتجاـ، كالتماسك كا لتحاـ، كا رتباط، كالتقارف، كي  ترمجة ملصط  

ػػز كمفجػػـو ا  دكنػػى؛ ةػػو إنػػى الكيفيػػة الػػيت سبكػػن القػػارئ مػػن إدراؾ تػػدفق مػػن نتػػجاـ مػػرتبط ةالقػػارئ فػػ  يهجى
ةالفعػػو التعبػػريات الػػواردة ن الػػهص ن مقاةػػو املعػػن املعػػين الهػػات  زػػن ته ػػيع الػػهص، فجػػو شن ػػو املعرفػػة الػػيت تهق جػػا 

 .(2)ا فرتاع  الذم يولدو التعبري ال ووم أك ااشارم، مما يلي جا لتم يو املعرفة ككلوج املعن ا حتما 

ن متػػػازدة القػػػارئ ز ػػػى  وفر يػػػات  ا اقػػػيت  فقػػػط، ف  تػػػياؽ دكر اك  يقتصػػػر حصػػػوؿ التماسػػػك ز ػػػى تػػػو 
 ف ذلػك يػلدم إن  ؛كزدـ اقتصار التماسك ز ى ز قات الػرتاةط ةػ  اجلمػو كاملتتاليػات فقػط ،تفتري ما يقرأو

تػػػلدم إن التماسػػػك الك ػػػػ   تفتػػػري جزاػػػ  ملكونػػػات الػػػهص ةوقػػػفى زمػػػ ن   يػػػان فريػػػدان، كيػػػذو البهيػػػة الكػػػ ل  
العميػق،  مػا يقضػ   فحتع، ةو تػلدم أيضػان إن التماسػك اجلزاػ  الػذم يتع ػق دبتتاليػات اجلمػو ز ػى املتػتول

 .ًيذا الهحو التوليدم التحوي  
                                                           

 .1/96، 2000ط،   اله رية كالتطبيق، دار قباء ل طبازة كالهشر كالتوزي ، دقبح  الفق ، ز ع ال وة الهص  ة - 1)
(2 - : ، القػايرة، اايئػة 2 ، طككلفاجندريتػ ر مديو إن ز ع لوة الهص، تطبيقات له رية ركةػرت دم ةوجرانػدإااـ أةو غزالة، كز ى ي يو محد، يػيٍه ىري

 .120:ـ، ص1999املصرية العامة ل كتاب، 
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 :التماسك في النص الشعري
ػػزكا ز ػى نػػوز  يطػػاةين : االتخاطػػع  ،مل يجػتع ز مػػاء الػػهص الورةيػوف ة ػػايرة التماسػػك ن الشػعر؛ حيػػث ر ن

كالترد التق يدم البتػيط الػذم يتػري كىفػق  ػرل حػدع  دنطػ ا
إشناننػا مػهجع خبصوقػية الش ػعر كذبػاكزو ل همػوذج  (1)

ن ح  حاكىؿ زدد  بري من الباح   العرب رقػدى ظػايرة ا نتػجاـ ن الش ػعر   .كاملعيار، ياقة الشعر اثديث
عهونة ةفارس الك مات الوريبة

ي
 .(2)اثديث، ز ى رأسجع حممد يطا  ن رب ي ى لقصيدة أدكني  امل

كلكػػو قصػػيدة متػػاقات ياقػػة، فػػ  توجػػد طريقػػة حمػػددة شنكػػن ا زتمػػاد ز يجػػا  كل ػػهص الشػػعرم يصوقػػية،
ل ديوؿ إن فضاء الهص، ةػو ز ػى املفتػر أف زنػاكؿ ا تشػاؼ نتػقجا، كاامتػاؾ ة دكاوػا ل ولػوج مهجػا إن زػامل 

ػا مػن أم مػهج  آيػر؛  نػى يتػي  حر ػة ،ك  أجػدل حيهئػذ مػن املػديو الهحػوم ،الهص فيجا ن  فجػو أ  ػر انفتاحن
 التطبيق تتوازل م  حرية الشعر نفتى ن ااةداع .

 :( Cohesion ) كسااو التماسك الشك  المطلب األول: 

تيصػهف اػذا فهناػا : يرتبط يذا الهوع من التماسك ةالع قات الهحوية كاملعجميػة ةػ  العهاقػر الشػك ية ل ػهص
ة ػػاير الػػهص كدراسػػة الوسػػااو الػػيت تتحقػػق يػػا إن: آليػػات سباسػػك حنويػػة، كآليػػات سباسػػك معجميػػة؛ فجػػو يجػػتع 

ياقية ا ستمرار ال ف  ، حيث تتجع  و مج ة ن فجع ما ي يجا مػن مجػو أيػرل،  مػا تتػجع التػاةقة ن فجػع 
 ػػ ل،     يػػةو   ةػػو مػػن يػػ ؿ تػػ عر يػػذو املعػػال ن ةهيػػةو  ،ال حقػػة، فػػ  يتحقػػق مػػن يػػ ؿ معػػال ا جػػزاء فحتػػع

قنا لألزراؼ كا زتمادات الهحوية، كز يى فالتماسك الشك   يعد معيارنا حنويناعمن سياؽو لوومو مع و، كف
(3)  . 

 :.آليات التماسك الشكلي النحوية0
  (Reference ) اإلحالة0.0

يػػ  أ  ػػر أدكات التماسػػك انتشػػارنا ن الهصػػوص، كتتم ػػو ن قتػػعو مػػن ا لفػػاظ   سب ػػكي د لػػة متػػتق ة، ةػػو 
تعود ز ى زهصر أك زهاقر أيػرل مػذ ورة ن أجػزاء أيػرل مػن ا طػاب، كيػ  تقػـو ز ػى مبػدأ التماعػو ن مقػاـ 

ا مسػػاء املوقػػولة، كااحالػػة ك ارة، أمسػػاء ااشػػك الضػػماار،  :، م ػػو(4)مػػا كةػػ  مػػايو مػػذ ور ةعػػد ذلػػك ن مقػػاـ آيػػر
 ةاملقارنة.

                                                           
 .6: حممد يطا ، لتانيات الهص، ص - 1)
 كماةعديا. 209: : املرج  التاةق، صيػيٍه ىري  - 2)
(3 - :  . 25: مديو إن ز ع لوة الهص، صإااـ أةو غزالة، كز ى ي يو محد، يػيٍه ىري
(4 - :  .118: ا زير الزناد، نتي  الهص، صيػيٍه ىري



            

 م2108يوليو ( 2العدد ) (2) المجلد مجلة المنتدى األكاديمي                   
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كفيجػا  ،كتتػمى الهصػية إحالػة داي يػة ،كااحالة الهصية ،كتهقتعي ااحالة إن نوز  رايتي : ااحالة املقامية
يػػوي زهصػػره مػػا ن الػػهص إن شػػ ء دايػػو الػػهص، كتتفػػرع إن قب يػػة كةعديػػة أمػػا املقاميػػة فهنحالػػة يارجيػػة، كفيجػػا  .زني

يوي  زهصره ما من زهاقر ااحالة ن الهص إن ش ء يارج الهص ييدر يى مهت ي الهص كمت قيى   ذنازني
(1). 

  (Substitution) االستبدال 2.0
يػػتع ا سػػتبداؿ ن املتػػتول الهحػػوم كاملعجمػػ  ةػػ    مػػات أك زبػػارات، كمع ػػع حػػا ت ا سػػتبداؿ الهصػػ  

إذ يػػػتع اسػػػتبداؿ املتػػػ ير مػػػن املتقػػػدـ، كلػػػى ع عػػػة قػػػور: قب يػػػة، كيػػػ  ز قػػػة ةػػػ  زهصػػػر متػػػ ير كزهصػػػر متقػػػٌدـ، 
و  كاسػتبداؿ فع ػ ، كاسػتبداؿ قػ .، نفػ ر لووية امسيػة، م ػو: آيػر، آيػركفاستبداؿ امس : يتٌع ةاستخداـ زهاق
 .(2)، نععيتع ةاستخداـ ألفاظ م و: ذلك،  

رادفػػى التػػاـ، اسػػتبداؿ العهصػػر مهجػػا: اسػػتبداؿ العهصػػر ة ف ػػى، اسػػتبداؿ العهصػػر دب ،كل سػػتبداؿ قػػور زديػػدة
 . (3)دبرادفى الشبيى ةالتاـ، استبداؿ العهصر ةا سع املط ق أك العاـ الذم يتضمهى كزنتويى

  (Ellipsis ) الحذف3.0
اثػذؼ ز قػة داي يػة ن الػهص، كن مع ػع ا م  ػة يوجػد العهصػر املفػرتض ن  أف نتػكرقيػة حيرل ياليدام 

كيػػو ةػػذلك   سنت ػػف   ػػرينا زػػن ا سػػتبداؿ، سػػول أٌف  الػػهص التػػاةق، كيػػذا يعػػين أف اثػػذؼ زػػادة ز قػػة قب يػػة،
ن الػهص؛ اثذؼ   يػرتؾ أعػرنا ن الػهص، خبػ ؼ ا سػتبداؿ الػذم يػرتؾ أعػرنا كيػو كجػود أحػد زهاقػر ا سػتبداؿ 

كاذا فهنٌف املتتبدؿ يبقى ملشرنا يترتشد ةى القارئ ل بحث زن العهصر املفرتض
(4). 

كقػػد أجػػازت العرةيػػة حػػذؼ أحػػد العهاقػػر مػػن الرت يػػع إذا  ػػاف البػػاق  ن ةهػػاء اجلم ػػة ةعػػد اثػػذؼ موهينػػا ن 
تػوم  إليػى، كتػدٌؿ ز يػى ، كيكػوف ن حذفػى معػن  الد لة ،  افينا ن أداء املعن، م  كجػود قػراان معهويػة أك مقاليػة

 .(5)  يوجد ن ذ رو

كل مت قػػػ  دكر فازػػػو ن مػػػوء يػػػذا الفػػػراغ الػػػذم أحدعػػػى اثػػػذؼ املوجػػػود ن الػػػهص، سػػػواءن أ ػػػاف م فوظنػػػا أـ 
 م حوظنا أـ استبداليًّا.

 
                                                           

(1 - :  .17 ص: حممد يطا ، لتانيات الهص،يػيٍه ىري
(2 - :  .20ص:  املرج  التاةق،يػيٍه ىري
(3 - :  .143 :ـ، ص2001حممد الشاكش، أقوؿ رب يو ا طاب، امللستة العرةية ل توزي ، تون  يػيٍه ىري
(4 - :  .21: حممد يطا ، لتانيات ا طاب، صيػيٍه ىري
(5 - :  .259: ـ، ص2003القايرة، مصر، حممد محاسة زبد ال طيف، ةهاء اجلم ة العرةية، دار غريع ل طبازة كالهشر، يػيٍه ىري
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 التوابع:  4.0
و، كاملػػػػراد ةػػػػال وال: الفػػػػركع ن اسػػػػتحقاؽ يػػػػ  ال ػػػػوال املتػػػػاكيةي لػػػػألٌكؿ ن اازػػػػراب دبشػػػػار تجا لػػػػى ن العوامػػػػ

، كيػ  ن الهحػو العػر : العطػف كالبػدؿ (1) اا مل تكن املقصود، كإدنا ي  من لواـز ا كؿ  التتمة لػى ؛اازراب
كالهعػػق كالتو يػػد، كيػػ  لشػػدة ارتباطجػػا يػيعىػػدم ةعضػػجا مػػ  متبوزجػػا  الك مػػة الواحػػدة، فجػػ  زهاقػػر رنمعيجػػا جػػام ه 

اةعػػػػات ةػػػػراةط د   ن الرت يػػػػع، تبعنػػػػا ملقتضػػػػيات اثػػػػاؿ كاملقػػػػاـ ل موقػػػػف الهفتػػػػ  الػػػػذم زنػػػػٌددو مػػػػن مسػػػػق املتت
 الت ياؽ.

 الوصل والفصل: 5.0
ع ياليدام كرقية حتن يػذا امل جػر مػن م ػاير ي  زهاقر راةطة متهوزة تصو ة  أجزاء الهص، لذا فقد فرٌ      

تػدؿ ز ػى الشػرح  ة لفاظن العرةية، أك استخداـ الرةط   أك الواك ك)سب  ى حركؼ العطف  إعان؛التماسك إن: 
شن  ى ن العرةية التضػاد كالتهػاقض كا سػتدراؾ، ك ػو مػا يػدؿ ز ػى زكػ  مػايو متوقػ  أك مػا كزكت ؛ كالتم يو، 

شن  ػػػى  كزمػػين؛ةبيػػاف التػػبع كالهتيجػػة،  ،كسػػبيب؛ سب  ػػى الع قػػات املهطقيػػػة ةػػ  اجلمػػويػػو موػػاير ل تػػاةق املػػذ ور، 
 .(2)لتتاة  الزمين ن اجلمو، كإف سباع ق كظيفة ا دكات الراةطة فهنف معانيجا دايو الهص ُمت فةا

 حروف الجّر: 6.0  
لػذلك فػهنف  ؛حركؼ اجلر ي  أدكات تتػتخدـ لػرةط أجػزاء الكػ ـ ةعضػى ةػبعض؛ حػت تتضػ  تفاقػيو املعػن

اػػا قيمػػة د ليػػة سػػياقية نصػػية ت جػػر مػػن يػػ ؿ توظيفجػػا ن الهصػػوص، كتػيعىػػدم حػػركؼ اجلػػر حػػركؼ رةػػطو كىٍقػػ  ؛ 
، أك ذبػر معػال ا فعػاؿ إن ا مسػاء كاػذا مسيػق حػركؼ (3) ٌاا ترةط مػا ةعػديا ةاثػدث الكػامن ن الفعػو قب جػا

 .(5)كثركؼ اجلر كالعطف ياقة ،الرةط ل حركؼ زامة كقد أعبق   ري من الع ماء العرب كظيفة، (4)إعافة

 أدوات الشرط: 7.0
تع يػقي شػ ءو ةشػ ءو، حبيػث إذا كيًجػدى ا كؿ كيًجػدى ال ػال» كقيػو: (6)كقوعي الش ًء لوقوًع غػريو» الشرطي يو 

(1) ،
رط مػػن ، كن يػػذا ا رتبػػاط د لػػة ز ػػى ا اقػػية الرةطيػػة الػذم تقػػوـي ةػػى ا دكات الشػػرطية ن أسػػ وب الشػػ(1)ال ػال

                                                           
: موفق الدين  - 1)  .2/218ـ، 2001، 1/اةن يعيش، شرح املفصو ل زُمشرم، ت : إشنيو يعقوب، دار الكتع الع مية، ةريكت، لبهاف، طيػيٍه ىري
(2 - :  .24-23: حممد يطا ، لتانيات الهص، صيػيٍه ىري
(3 - :  . 175 :. صـ1997، 1/تر يع اجلم ة العرةية، لبهاف ناشركف، ةريكت، طمصطفى محيدة، ن اـ ا رتباط كالرةط ن يػيٍه ىري
: فاعو التامراا ، معال الهحو، دار الفكر، زماف، ا ردف، ط - 4)  .5: ، ص2000، 1/يػيٍه ىري
: ج ؿ الدين التيوط ،  - 5)  . اكماةعدي 2/17ا شباو اله اار ن الهحو، دار الكتع الع مية، ةريكت، لبهاف، يػيٍه ىري
: أةو العباس حممد ةن يزيد امل د،  تػاب  - 6) املقتضػع ، تػ : حممػد زبػدا الق ز يمػة، األ ػ  ا ز ػى ل شػئوف ااسػ مية، جلهػة إحيػاء الػرتاث يػيٍه ىري

 . 2/45ـ، 1994ااس م ، القايرة، 
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ججة؛ حيثي ترةط يذو ا دكات ة  طرن اجلم ة الرت يبية، سواءه أ انق جازمة أـ غػري جازمػة، كاجلم ػة الشػرطية 
ػػا ز ػػى  ذاوػػا مػػن ججػػة أيػػرل؛ حيػػث يتحقػػق فيجػػا معػػن الشػػرط ةتضػػمهجا ز قػػة مهطقيػػة ةػػ  حػػدع  تهبػػين أساسن

 . (2)ز قة التببية

 . آليات التماسك الشكلي المعجمّية :2
 :( Reiteration ) التكرار0.2
يتم و التكرار ن إزادة زهصر معجم  ما، أك كركد مرادؼ لى أك شبػػػػػػػػػى مرادؼ أك زهصرنا مط قنا، أك امسنا      

زامًّا، م و: تكرار اثركؼ أك الك مات أك العبارات أك اجلمو كالفقرات أك القصص كاملواقف، كسواء أ اف 
كيهاؾ نوع  ،(3)ـ ةاستعماؿ املكونات ا ساسية اا م  نق ػػػػػجا إن فئة   مات أيرلالتكرار ةذات الك مة، أ

من التكرار يعرؼ ةاسع املوازاة، كيقصىد ةى: اتكرار أشكاؿ اايراج ذاوا ن ظاير الهص، م  شو جا ةتعبريات 
 (4)ُمت فةا
 : (Collocations ) التضامّ 2.2

 ذ ػػػر ياليػػػدام كرقيػػػة ة نٌػػػى أداةه مػػػن أدكات التماسػػػك املعجميػػػة، تتم ػػػو ن تػػػوارد زكج مػػػن الك مػػػات ةالفعػػػو      
كيػػػديو ن ذلػػػك املصػػاحبة املعجميػػػة الػػػيت تعػػػين ارتبػػػاط   ن ػػػرنا  رتباطجػػػا حبكػػػع يػػذو الع قػػػة أك ت ػػػك، ؛أك ةػػالقوة

حيػػػػاة، كز قػػػػة  -، حنػػػػو: مػػػوتز قػػػػة التضػػػاد:  مػػػة مػػػػا دبجموزػػػة مػػػػن الك مػػػات عػػػػمن ز قػػػات معيهػػػػة مهجػػػا
التدرج التت ت  ، ز قػة اجلػزء ةالكػو، كز قػة اجلػزء ةػاجلزء، كز قػة الػت ـز ك ، ركيق -حنو: زطشق التخالف،
 .(5)الذ رم

من ااشارة إن أٌف التماسك الشك   لى درجات، تتوقف ز ى زدد الوسااو املتتخدمة، فك ما يها ةد  ك 
ٌ يصب  الك ـ أ  ر نصٌية، كالعك  قحي زاد زدد كسااو الرةط ارتفعق   .درجة التماسك ن الهص، كمن  ى

 :( Coherence) المطلب الثاني: وسائل التماسك الداللي 
كالراةطػػة ةػػ   ،التماسػػك الػػد   يػػو سباسػػك أجػػزاء الػػهص د ليػػا، مػػن يػػ ؿ الع قػػات اجلامعػػة ةػػ  أطرافػػى

مهحجػػا قػػفة مػػن  ن ك  ،متوالياتػػى ةشػػكو غػػري ظػػاير؛ مػػن أجػػو ةيػػاف اله ػػاـ الػػذم يػػتحكع ةعهاقػػر الػػهص  تمعػػة
                                                                                                                                                                                 

(1 - :  . 166: ا ةيارم، دار الرياف ل رتاث، صالتعريفات، ت : إةراييع ، ز   ةن حممد ةن ز   الزين الشريف اجلرجاليػيٍه ىري
: مو م مركاف الع وم، الشرطيات ن لتانيات ا طاب: دراسة ن عوء املهطق كالد لة الصورية، ص - 2)  .10: يػيٍه ىري
(3 - :  .24: حممد يطاب، لتانيات الهص، صيػيٍه ىري
 .87: ص مديو إن ز ع لوة الهص،إااـ أةو غزالة، كز ى ي يو محد،  - 4)
(5 - :  .25: حممد يطا ، لتانيات الهص، صيػيٍه ىري
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فجػو  ،املتولػدة زهػى الد لػةتتحقػق ةػى اسػتمرارية نٌص يتب  نوزنا معيهنػا مػن الرتتيػع املهطقػ ، الػذم العق نية، فكو 
، كشنكػػن (1)اسنػػتص ةا سػػتمرارية الد ليػػة الػػيت تتج ػػى ن مه ومػػة املفػػاييع كالع قػػات  الراةطػػة ةػػ  يػػذو املفػػاييعا

يػة ا طػاب ة نى الطريقة اليت يتع يا رةط ا فكار اليت تعمو ز ى ته يع ا حداث كا زمػاؿ دايػو ةه أف يوقف
 .رةطنا مهطقيًّا

احبيػػػث يتط ػػػع ةهػػػاء ا نتػػػجاـ مػػػن املت قػػػ   ، نتػػػجاـ أزػػػعم مػػػن ا تتػػػاؽ كأزمػػػقي كيل ػػػد حممػػػد يطػػػا  أف ا
، فػػاملت ق  يػػو مػػن يتتخ صػػجا مػػن ا طػػاب (2)"قػػرؼى ا يتمػػاـ ججػػة الع قػػات ا فيػػة الػػيت تػػه ع الػػهص كتيولػػدو

كػػوف ، كيػذا يشػػري إن أف  ةعضػجا قػد ي(3)الػيت يتضػمهجا يػػذا الػهصزػن طريػق زبػػزين كاسػرتجاع البيانػات الد ليػػة 
، كةعضجا زنيو    يجا زن طريق التياؽ ا ارج .زن الهص فع ن

كةهػػاءن ز ػػى يػػذا فػػهنف ا نتػػجاـ يعتمػػد ز ػػى زم يػػات عػػمهية غػػري ظػػايرة، ييوظ فيجػػا املت قػػ  لقػػراءة الػػهص كةهػػاء 
 انتجامى؛ م و: 

صػػػر  ػػػاؿ عػػػد معرفػػػة تي إذ  :قالسييييا. 1 التػػػياؽ الػػػذم ي جػػػر فيػػػى الػػػهص حامسػػػةن ن ت كيػػػو املت قػػػ ، فالتػػػياؽ زنى
التػػػ كي ت املمكهػػػة، كيىػػػدزىع الت كيػػػو املقصػػػود، كيػػػو يشػػػمو املػػػتك ع أك الكاتػػػع، كاملتػػػتم  أك القػػػارئ، كالزمػػػاف 

كاملكاف، كزنتو دكرنا حامسنا ن تواق ية ا طاب، كن انتجامى ةا ساس
(4). 

ا لت كيو املت قػ  مػن يػ ؿ يصػااص التػياؽ، فػاملت ق    المحلي مبدأ التأويل .2 : حيث ييعد يذا املبدأ تقييدن
ا زػػن التػػياؽ، مػػا داـ التػػياؽ   ييقػػد ـ ملشػػرنا لت كيػػو آيػػر، فمػػ  ن ن قولهػػا: ذيبػػقي إن ةيػػق  يهػػت  تػػ كي ن ةعيػػدن

أب ا سػػرة الػػيت ذيبػػقي إليجػػا، كلػػي  أب ا سػػرة، كربػػدنعق مػػ  ا ب، يىفػػرض مبػػدأ الت كيػػو احمل ػػ  أف ا ب يػػو 
 .(5)أسرةو أيرل، فاملت ق  يها   يفرتض ت كي ن   يدؿ ز يى التياؽ

يقػـو يػذا املبػدأ ز ػى تشػاةيى الهصػوص، كتػرا يع ت ق يجػا زهػد املت قػ ؛ حيػث يصػب  ةهنمكانػى أف  مبدأ التشياب::. 3
، افػرتا يع التجػارب )مواججػة يىفرتض أك يتوق  ت كي ن ما لهص  مع ، انط قنا ًمن ا ستحضار تى ق  ساةقو لهص  آيرى

يقود القارئ إن الفىجػع كالت كيػو؛  -املت ق  ل خطاةات ، كاستخ ص ا صااص كاملميزات الهوزية من ا طاةات 
                                                           

 ـ 1991أغتػػط ،-، يوليػػو2.1: ، ع10: سػػعد مصػػ وح، حنػػو أجركميػػة ل ػػهص الشػػعرم دراسػػة ن قصػػيدة جاي يػػة،   ػػة فصػػوؿ، مصػػر، مػػ  - 1)
 .154: ص

 .6-5: حممد يطا ، لتانيات الهص، ص - 2)
: ق ح فضو، ة غة ا طاب كز ع  - 3)  .260: ـ، ص1992، الكويق، أغتط 164 :الهص، زامل املعرفةيػيٍه ىري
(4 - :  كما ةعديا. 52: حممد يطا ، لتانيات الهص، صيػيٍه ىري
(5 - : ، ج. ب. ةػػراكف كج يػػوؿ، رب يػػو ا طػػاب، تػػر: حممػػد لطفػػ  الػػزليطين و حممػػد الرت ػػ ، مهشػػورات جامعػػة امل ػػك 56املرجػػ  التػػاةق، ص يػيٍه ىري

 .233: ـ، ص1997سعود،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
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؛ أم: ةهػػاءن ز ػػى املعطػػى الهصػػ   املوجػػود أمامػػى، كلكػػن ةهػػاءن أيضنػػا ز ػػى الفجػػع كالت كيػػو ن عػػوء التجرةػػة التػػاةقة
انط قنػػػػا ًمػػػػن مبػػػػدأ : مػػػػ  يطاةػػػػات سػػػػاةقة تيشػػػػبجى، أك ةتعبػػػػري اقػػػػط ح  تػػػػىاله ػػػػر إن ا طػػػػاب اثػػػػا  ن ز ق

 .(1)التشاةىا

يعتمػػد مبػػدأ التوػػريض ز ػػى اسػػتهاد املت قػػ  عيمػػة الػػهص مػػن أجػػو تكػػوين ت كيػػوو معػػ ، كلػػو  ػػاف  التغييري :. 4
ت كيػو املت قػ ، فػهنذا ن كاا ت عري  ،تكوف العهواف أك مج ة البداية ...ما، فقد  ي  ةداية قوؿو  :ت كي ن أكليًّا، كال يمة

 .(2)تورين م  ن زهواف نص  أك يطابو ما، فقد يتورين ت كيوي املت ق  لى تكيػمفنا م  العهواف اجلديد

حيػػػث تعتمػػػد ز ػػػى زاد القػػػارئ كاملت قػػػ  املػػػرتبط ةػػػالهص نوزنػػػا كشػػػك ن كمضػػػموننا، كغػػػري  المعرفييية الخلفيييية:. 5
 .(3)ذلك

 كيقتع التماسك الد   إن قتم :

يو يه ع الع قة ة  املفاييع كالقضايا دايػو الػهص مػن يػ ؿ الع قػات الد ليػة . التماسك الد   الطو : 1
كػػز ز ػػى الػد  ت، كيػػ  الع قػػات الداي يػة، أك ز ػػى الػػركاةط ةػػ  اشنكػػن أف ترت تػػرةط ةػػ  مكوناتػى، كالػيت 

يػػػذا يكػػػوف ، ك (4)العهاقػػػر املشػػػار إليجػػػا، أك املػػػدلوؿ ز يجػػػا ن ا ػػػارج، كيػػػ  ز قػػػات ا متػػػدادات ا ػػػارج ا
التماسك الد   الطو  اياقػية د ليػة ل خطػاب، تعتمػد ز ػى فجػع  ػو مج ػة مكونػة ل ػهص ن ز قتجػا دبػا 

 كمن أيع يذو الع قات: .(5)اجلمو ا يرلايفجع من 

التفصػػػػيو ةعػػػػد اامجػػػػاؿ: كيتػػػػمى تفصػػػػيو األمػػػػو؛ ك شن ػػػػو دكراف املعػػػػال كتكرريػػػػا لت بيتجػػػػا ن الػػػػذين، مػػػػرة 1.1
، (6)كمػػرة ةالتفصػػيو؛ فجػػػو: اإيػػراد معػػن ز ػػى سػػػبيو اامجػػاؿ،   تفصػػي ى أك تفتػػريو أك زبصيصػػػىا ،ةاامجػػاؿ

كما يوعػحجا كيبيهجػا إ  التفصػي ت الػيت تػ ه ةعػديا، إذ تكػوف الد لػة ا كن  ،هصفهجد املعال تتوان ن ال
 كت ه ا يرل مفص ة اا، كيها يكوف التماسك. ،مك فة

فجػػ  ز قػػة تػػرةط ةػػ  مفجػػوم  أك حػػدع ،  التػػببية أك التع يػػو كالهتيجػػة: يػػ  ز قػػة ت جػػر ةيػػاف التػػبع، 2.1
  يػػردؼ دبعػػن مبػػ  لتػػبع املعػػن ا كؿ كز تػػى؛ كيػػذا  ،املػػتك ع دبعػػن ؛  ػػ ف يػػ ه(7)أحػػدذنا نػػات  زػػن اليػػر

                                                           
 .58: حممد يطا ، لتانيات الهص، ص - 1)
(2 - :  .59: املرج  التاةق، صيػيٍه ىري
(3 - :  .61: املرج  التاةق، صيػيٍه ىري
 .261: ق ح فضو، ة غة ا طاب كز ع الهص، ص - 4)
 .263: املرج  التاةق ص - 5)
 .146: ص ،ـ2006املصرية العامة ل كتاب ، األيد، البدي  ة  الب غة كال تانيات الهصية، اايئة  مجيو زبد - 6)
: املرج  التاةق، ص - 7)  .142: يػيٍه ىري
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مػا أك نتيجػة مػا إ  ز ػػى متػتول ا فكػار العامػة كالقضػػايا  أف االكاتػع   يتعامػو مهطقيًّػا ةػػذ ر سػبعو  :يعػين
نػػػى يفتػػػر إهاقػػػريا ةشػػػكو ترا مػػػ ،   الكػػػ ل. فقػػػد شيػػػًوو أعهػػػاء  ػػػو قضػػػية مهفصػػػ ة ةاستقصػػػاء جزاياوػػػا كز

. (1)هطقيًّا سبع كجػود يػذو العهاقػر  كػو، أك مػا قػد تػلدم إليػى مػن كجػود زهاقػر أيػرل ن قضػية  ػ لام
كمػػػن املعػػػركؼ أف التػػػبع يػػػرتبط د ليًّػػػا ةاملتػػػبع زهػػػى، كيػػػو ارتبػػػاط ت زمػػػ  ةالضػػػركرة، فػػػ  شنكػػػن أف يوجػػػد 

  دكف املتبع، كيذا ما يعط  يذو الع قة مزية الرةط املهطق .من التبع 

ه ةعػػدو دبعػػن آيػػر دب اةػػة لٍ مػػا فيػػى غمػػوض أك يفػػاء،   يػيػػ لتفتػػري كالتوعػػي : يػػو أف يػػرد ن الػػهص معػػنن ا 3.1
اأف يصػػ  ت كي جػػا ةعبػػارة: أم أف املقصػػود  ػػذا، فػػهنذا قػػ  يػػذا التقػػدير   :توعػػي  لػػألكؿ كةيػػاف لػػى؛ كز متجػػا

 .(2)ملضموف ا كنا  اف ذلك دلي ن ز ى أف اجلم ة ال انية تفتريه 

، كا ػػاص يػػو (3)الفػػد داؿ ز ػػى مجيػػ  أجػػزاء ماييػػة مدلولػػىا :ؼ العػػاـ ة نػػىالعمػػـو كا صػػوص: حيػػث يعػػرن  4.1
 .(4)اقصر العاـ ز ى ةعض أجزااىا

سبيز يذو الع قػة قػور التقاةػو كالتهػافر أك الصػراع كالتجػاذب كالتػوتر الهػات  زػن التضاد أك ال هااية الضدية:  5.1
 ، كتعد يذو الع قة من أيع الوسااو املولدة لديهامية الهص.(5)اانتانيةتهاط   ت ت  أك نززت  ن 

ي  ز قة د لية تداكلية ترةط ة  املوقف دبا يتضمهى من متك ع كسام  كالصورة التعبرييػة ل ػهص، املوقفية:  6.1
 ػة كأيتجػا افالهص إذا  اف لى طاة  ا نفعاؿ  انق اجلمو قصرية مهفص ة ةعضجا زػن ةعػض، ف ػي  ةػ  اجلم

 .(6)راةطا

التػػػػػػلاؿ كاجلػػػػػػواب: يػػػػػػ  ز قػػػػػػة تقػػػػػػـو ةػػػػػػدكر فازػػػػػػو ن ةهػػػػػػاء اثػػػػػػوار الػػػػػػداي   ل ػػػػػػهص زػػػػػػ  التتػػػػػػاؤ ت  7.1
 كا ستفجامات.

، كز قة مضػمواا دبضػموف مػا قب جػا كمػا ىً  ً إف الكشف زن يذو الع قات ن أم نص يتتدز  فجع  و مجيى 
ةد أف ربكمػى يػذو الع قػات، كإف   ك و نص ربكمى شركط اانتاج كالت ق    ،ةعديا، كارتباطجا دبضموف الهص

                                                           
 .144: ـ، ص2008حتاـ أمحد فرج، ز ع الهص رؤية مهججية ن ةهاء نص ن رم، مكتبة الداب، القايرة، دط، - 1)
 .1/409ـ،2003البياف ن ركاا  القرآف،اايئة املصرية ل كتاب،سباـ حتاف،  - 2)
 .53: صـ، 1994مهش ة املعارؼ، ااسكهدرية، مصر، مصطفى التعدل، مديو إن ة غة الهص،  - 3)
 املرج  التاةق نفتى. - 4)
(5 -  :  .16: ، ص2000، 1/زبداثميد ييمة، ز مات ااةداع ن الشعر اجلزاارم، مطبعة يومة، سطيف، طيػيٍه ىري
مر ػز الدراسػات ااسػػ مية ةك يػة الدراسػػات  – حوظػػة ن الػهص القػػرآل،   ػة الدراسػات القرآنيػػة الع قػػات امل فوظػة كالع قػات املسبػاـ حتػاف،  - 6)

 .117: ـ، ص2001، 3،ع3الشرقية كاافريقية ة هدف، م / 
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 انق درجػة كجوديػا متفاكتػة مػن نػص إن آيػر؛ ف كػو نػص يصوقػيتى، كمتػارو الػذم يتػري ةػى، غػري أف مػا  
 شنكن ذباي ى يو إسجاـ يذو الع قات ةشكو  بري ن سجولة فجع الهص فجمنا مهطقيًّا.

يتحقق من ي ؿ اله رة الك ية ل هص ن إطارو املقػام  كاملقػا  ةكػو حمتوياومػا،  لكلي:. التماسك الداللي ا2
 .(1)كقو ن إن البهية الد لية الك ل ل هص، اليت اسبتاز ةطبيعة مشولية، كةطاة     ، كة ةعاد إطاريةا

كا ساسػية لػى، الػذم يعتمػد كتكػوف الفكػرة العامػة  اليت توحدو،  ةلرة الهص)كيذو البهية سب و موعوع الهص؛ 
ربديػػدو ز ػػى الفجػػع الك ػػ  مػػن قبػػو القػػارئ انط قنػػا مػػن القصػػد التواقػػ   الػػذم يتبعػػى الكاتػػع كسنمهػػى القػػارئ، 
تتازدو ن ذلك زدة أمور من أذنجا: البهية ال ووية ل هص املتم  ة ن املفردات مقرتنة ةاملعػال الهحويػة،   زتبػات 

ارئ ةشػػفرة تفكيػػك الػػهص؛ فيكػػوف مػػا حنم ػػى ن ذ رتهػػا ةعػػد قػػراءة الػػهص يػػ  ت ػػك الػػهص  ػػالعهواف الػػذم شنػػد القػػ
 .(2)العهاقر اليت سب و موعوع الهص

ااشػرتاؾ اعهػ  ن العم يػة خباقػة  :كقد أعاؼ الدارسوف إن مفجـو ا طاب مفجـو التخاطع، الذم يقتض 
اي يػة حبيػث يتػجع  ػو مقطػ  ن يطاب ا قػوات، كي جػر مػن يػ ؿ حواريػة مقطعيػة د وقفىالهص الشعرم ة

 (3)ز قتى ةتاار املقاط  ن ةهاء موعوع ا طابا

،   ربديػػد مػػدل الػػرتاةط ةػػ   كيكػػذا فػػهنف املت قػػ  يهػػزع إن فجػػع الػػهص كت كي ػػى مػػن يػػ ؿ تهاميػػى ا فقػػ  أك ن
 ؛الػيت تتخ ػو الػهص ةػ  يػذا كذاؾ يقػـو املت قػ  ةعم يػات ذيهيػة سبكهػى مػن مػوء الفراغػات ،يذو املتتاليات د لينا

  جو إقامة الرتاةط ة  أجزااى كمكوناتى.

االػرتاث الهحػوم ةكػو مػا  :أنى   يعين حنو الهص إلواء حنو اجلم ة، ةو إنى يرتكػز ز ػىإن ك  ةد من ااشارة 
 (4)يضمى من تصورات، كمفاييع، كقوازد، كأشكاؿ كقف، كرب يو، كغري ذلكا

  

                                                           
األ   الوطين ل  قافة كالفهوف كالداب، الكويق، األ د ال الث كالعشركف، العدداف ا كؿ  الفكر، زامل   ة الك ل، الهص ةهية: افعالط قبح  - 1)

 .437: ص، ـ1994ديتم ، سبتم ، أ توةر  يوليوكال ال، 
(2 - :  . 191: ـ، ص2007، 1/ززة شبو، ز ع لوة الهص اله رية كالتطبيق، مكتبة الداب، طيػيٍه ىري
 .277: الهص، صمد يطا ، لتانيات حم - 3)
 .134: ـ، ص1،1997لومجاف، ط-سعيد حبريم، ز ع لوة الهص املفاييع كا ذبايات، الشر ة املصرية العاملية ل هشر - 4)
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 المطلب الثالث: صور التماسك النصي الشكلي في قصيدة مزايا مصراتة للشيخ مفتاح قريو -
 يتحدث الشازر ن قصيدتى زن مشازرو ذباو مديهتى مصراتة، كقد ن مجا ز ى حبر الطويو.      

 أوال صور آليات التماسك الشكلي في القصيدة :
 . صور آليات التماسك الشكلي النحوي في القصيدة :0

 اإلحالة بالضمير: 0.0
ليزيػػو زهػػى يػػذا اايػػاـ، كيتػػتخدـ الضػػمري ن الػػهص ةػػد ن مػػن يػػذا  ؛لضػػمري اسػػع مػػبجع يفتقػػر إن اسػػع غػػريوا

و القػػػدماء ا قػػػو ن مػػػا يكتػػػبى كظيفػػػة الػػػرةط، كقػػػد زػػػدٌ كيػػػو ا سػػػع ال ػػػاير املصػػػرح ةػػػى، أك غػػػري املصػػػرح ةػػػى، 
كالػػرةط كسػػي ة مػػن كسػػااو التماسػػك الهصػػ ؛  ،(1)شػػكالى كرتبتػػىالوظيفػػة؛ فدرسػػوا أعػػرو ن الػػرةط كتعػػدد مرجعيتػػى كأ

 .(2)كو من ا دكات اليت   غن زهى  م ن رية ن ااحالةكزدم  ،لذا ايتع ةى الهصيموف

ن حنػػو اجلم ػػة ةاسػػع مرجػػ  الضػػمري  قػػب ن  انػػق ااحالػػة قب يػػة، كإف   فػػهنف قيػػر حى ةالعهصػػر ااشػػارم )مػػايعرؼ
حيػث يشػري عػمري الويبػة إن سػاةق، كعػمري الشػ ف إن  حػق، ، (3) اف التصري  ةى ةعػدو  انػق ااحالػة ةعديػة

   .(4)إ  ن الهص التردم حيث إنى قد رند لووينا ،أما عماار املتك ع كاملخاطع فتحيو إن يارج الهص زادة

الويبػػة سػػتة كسػػت  عػػمريا ةػػ   زػػدد عػػمااركقػػد انتشػػرت الضػػماار انتشػػارنا مك فنػػا ن نػػص القصػػيدة؛ إذ ة ػػب 
متصو كمتػترت، ن حػ   انػق عػماار املخاطىػع ع عػة عػماار، كاملػتك ع اعهػاف فقػط. كة وػق العهاقػر ااشػارية 

 يػػػى زة ػػػب زػػػدد الضػػػماار احملي ػػػة  حيػػػث، مصػػػراتة زهاقػػػر، تصػػػدريا العهصػػػر ااشػػػارم ) املػػػذ ورة ن الػػػهص زشػػػرة
)ياء الويبػة ، مػاة  إحالػة ذات مػدل قريػع   توجػد  مختةن كأرةع  عمرينا، أرةعوف مرة  اف فيجا الضمري متصػ ن
ةيهجػػا كةػػ  العهصػػر ااشػػارم فواقػػو تر يبيػػة مجيىً ينػػة، كإحالػػة ذات مػػدل ةعيػػد؛ ت ػػك الػػيت ذبػػرم متبازػػدة ن فضػػاء 

ديًّا مػن قريبػة املػدل إن ةعيػدة املػدل:) مجالػػ/يا، ذ را/يػا، يصالػػ/يا، لػػ/يا، رمالػػ/يا، الهص، كيذا ذ ريا تصػاز
زيتونػػػػػ/يا، جبيهػػػػػ/يا، سػػػػواد/يا، كرد/يػػػػا، يالػػػػػ/يا، حالػػػػػ/يا، قبالػػػػػ/يا، مجالػػػػػ/يا، شػػػػذا/يا، رياحػػػػػ/يا، مشالػػػػػ/يا، 

ضالػػػػػػ/يا، إليػػػػػػ/يا، ةػػػػػػ/يا، أرعػػػػػػ/يا، يػػػػػا، مهايػػػػػػ/يا، رجالػػػػػػ/يا، ن/ لػػػػػػ/يا، نتيمػػػػػػ/يا، ز لػػػػػػ/يا، لػػػػػػمه ر/يػػػػػا، ظ
ي لػ/يا، فيػ/يا، إنػ/يا، أرعػ/يا،  الػ/يا، قفاتػ/يا،  مالػ/يا، غري/يػا، ييالػػ/يا، د لػػ/يا، كقالػػ/يا، إليػػ/يا، 

                                                           
: اةن يشاـ،  - 1) ، 2/573ـ، 1991اثميػد، املكتبػة العصػرية، قػيدا ةػريكت،  موين ال بيع زن  تع ا زاريع، ت : حممد حمػ  الػدين زبػديػيٍه ىري

 .3/84 كماةعديا،  اةن يعيش، شرح املفصو،
(2 - :  . 256 :ص ج. ب. ةراكف كج يوؿ، رب يو ا طاب،يػيٍه ىري
 كماةعديا. 209: حممد يطا ، لتانيات الهص، ص يػيٍه ىري  - 3)
 .18: حممد يطا ، لتانيات الهص، ص يػيٍه ىري  - 4)
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أما الضماار املتترتة فوردت مخ  مرات ن ا فعاؿ: )ت ب ، لبتق، لبتق، أجنبق، أجنبػق ؛ كيػذا  .حمالػ/يا 
كيػو يػذا الكػع مػن الضػماار،  ز يجاااشارم )مصراتة  ةلرة د لية يامة، كحًمٍورا مر زيا سبق ااحالة  شن و العهصر

حضػػػورنا ةػػػارزنا ن ذيػػػن املت قػػػ ، كذب ينػػػا  مػػػن   ػػػق سباسػػػكنا، ك مػػػا أ تػػػبجا اسػػػتمرارية فاز ػػػة ز ػػػى سػػػط  الػػػهص، سن
 مديشنا من ةداية القصيدة إن اايتجا.

ة ن ا فعػاؿ:  يى ة مانية عماار غيبة، مختػة مهجػا متػترت زف: )الق ع ، كقد أحيو ال ال  ا العهصر ااشارم
، قػػار، زنػػن ، كع عػػة متصػػ ة ن ا لفػػاظ: )فراقػ/ػػػى، وديػػػ/ق، حزنػ/ػػػى ،   توالػػق العهاقػػر ل)يرعػػى، يتتػػ ى، رأ

 : يػػػاـ، ةوػػػى ، الفع ػػػ  يػػػى ةضػػػمري الويبػػػة املتػػػترت نز يجػػػا: )فػػػلاد/م: كقػػػد أحيػػػو زكالعهاقػػػر احملي ػػػة  ااشػػػارية
 يػػى ةضػػمري زيتػػار، عػػرل ، )كجػػى أرض: كقػػد أحيػػو  يػػى ةضػػمري الويبػػة املتػػترت ن الفع ػػ : از)زركؽ: كقػػد أحيػػو 

فعػو:  يتػحر ،  يػى ةضػمري الويبػة املتػترت ن الزيػ/ػػى ، )قػفاء سػواديا: كقػد أحيػو ز تصو حبػرؼ اجلػر: الويبة امل
تصػػو  يػػى ةضػػمري الويبػػة املزن الفعػػو: تػػرل ، )مػػا: كقػػد أحيػػو  ملتػػترت يػػى ةضػػمري الويبػػة ازكجهػػات: كقػػد أحيػػو )

فعػػو: تتػػتح  ، )مه ريػػا: كقػػد  يػػى ةضػػمري الويبػػة املتػػترت ن الزةػ/ػػػى ، )مشػػ  الهجػػار: كقػػد أحيػػو  حبػػرؼ اجلػػر:
عػػػو: ف يػػػى ةضػػػمري الويبػػػة املتػػػترت ن الزالفعػػػو: رن ػػػو ، )ميػػػزة: كقػػػد أحيػػػو   يػػػى ةضػػػمري الويبػػػة املتػػػترت نزأحيػػػو 

 يػى ةضػمري الويبػة ز الفعػو: جفػا ، )معػن: كقػد أحيػو  يى ةضمري الويبة املتترت نزت وح ، )ةوشعيفة: كقد أحيو 
 ػى زهاقػر إشػارية سػاةقة؛ فتكػوف ااحالػة قب يػة، تفجػع مػن زاملتترت ن الفعو: يرل ، كمجي  يذو الضماار ربيو 

كيػو اتنػا متػتمرة كحاعػرة ن الػهص ةقػدر كجػود ااحالػة، دكف ال جوء إن التياؽ، كتكراريا يشري إن أف يهاؾ ذ
. ،ما يتجع ن  شف غرض الشازر كمقاقدو  يصوقنا إذا  اف املدل ة  زهصرم ااحالة طوي ن

تعمػػػو ز ػػػى تع يػػػق ذيػػػن املت قػػػ   كتهػػػوع ااحػػػا ت ن الػػػهص ربولػػػى إن س تػػػ ة مػػػن التحػػػوي ت الضػػػماارية،
من عماار تدفعى إن م حقػة زهاقػريا ااشػارية، كيػذا دنػط مػن أدنػاط التماسػك  كشو ى ةصفة داامة دبا يواججى

 الهص . 

اعهػػاف مهجػػا عػػمرياف متصػػ ف، كذنػػا تػػاء الفازػػو املخاطػػع املتصػػ ة   عػػة أمػػا عػػماار املخاطػػع ن القصػػيدة ف
ػػػػٍز/تى ، كعػػػػمري كاحػػػػد متػػػػترت ، زىجى ن حػػػػ  كرد ن  ن الفعػػػػو: )تب ػػػػب  ،  أنػػػػق)تقػػػػديرو  ،ةا فعػػػػاؿ: )ًشٍئػػػػػػ/تى

  تػاء الفازػػو املػػتك ع)ةا سػػع: )فػػلاد/م  ك  يػػاء املػػتك ع املتصػو)ذنػا  ،القصػيدة عػػمرياف متصػ ف فقػػط ل مػػتك ع
مػن عػماار ا طػاب أك املػتك ع،   يػى  ػوزااشػارم الػذم ربيػو  ن الفعو: )نيًق ػ/تي ، كح  البحث زن العهصر

 ػى املت قػ  زامػة، أمػا عػماار الػتك ع فجػ  ربيػو زا ربيػو فضػماار ا طػاب ن الػهص يهػحد أنى يػارج الػهص؛ ن 
، كيى إحالة تعتمد ز ى التياؽ كمقتضػى اثػاؿ، فجػ  اإحالة مقاميةاذات الشازر؛ كتتمى يذو ااحالة ز ى 

كإف  انػػق تزيػػد مػػن درجػػة الت قػػ  زهػػد املت قػػ  إ  أف ت كي جػػا ن زػػامل الػػهص سػػيحتاج تر يػػزنا ز ػػى زػػامل املوقػػف 



 د. حنان ُمَحمِّد ضياء الدين فنيخرة                                    في شعر الشيخ محمد مفتاح قريو  التماسك النصي                 
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اػا: إ يػى؛ إذ زحػت يعػرؼ احملػاؿ  ؛ذا العػامل الهصػ ، كتتط ػع مػن املت قػ  أف ي تفػق إن يػارج الػهصا تصا  اػ
 .(1) ى زهصر إشارم غري لووم موجود ن املقاـ ا ارج ازلووم إحا  ازهصر 

 ك  يعد ياليدام ااحالة املقامية من كسااو سباسػك الػهص؛ ةػو يػرل أاػا تتػجع ن تكػوف الػهص؛  اػا تػرةط
 .(2)ة  ال وة كالتياؽ

جػػ  ملشػػرات لوويػػة يعتمػػد فوقػػ ية املهتشػػرة ز ػػى سػػط  الػػهص، يػػ  مػػن أةػػرز الػػركاةط ال حييروف العطيي : 2.0
 كالتماح ل وحدات البعيدة ةالتقارب كا تصاؿ.  ز يجا التماسك التطح  ن رةط املتواليات ةعضجا ةبعض،

كالفػػاء  فقػػط، كم  ػػق الػػواك الهتػػبة  ،حػػرن: )الػػواككقػػد كظػػف الشػػازر ن ةهيػػة قصػػيدتى مػػن اثػػركؼ العاطفػػة 
ا ز ػى كركدنا، كجػػاء  ػػ  اثػػرف  ة دنػاط متعػػددة؛ إذ رةطػػق ةػػ  املفػػردات، كةػ  املفػػردات كاجلمػػو، كةػػ  اجلم ػػة 

كجهػػات / قػػبا  زيتواػػا كالهخػػو/ مباسػػع/يػػاـ ةػػذ رايا كذ ػػر يصػػاااكمػػن أم  ػػة الػػرةط ةػػ  املفػػردات: )كاجلم ػػة، 
 .هوب/ أيو ز ع كحكمة كشعر كأةطاؿ/ أرعجا ك ااا/ ةكرة كزشية/ رجعة كسكن كدةور كاجل

كمػػن املعػػركؼ حنويًّػػا أف الػػواك تعمػػو ز ػػى إشػػراؾ ال ػػال فيمػػا ديػػو فيػػى ا كؿ، فجػػ  تػػرةط ةيهجمػػا مػػ  غيػػاب 
، فتكػػػوف العهاقػػػر   جػػػا قػػػادقة، مشػػػك ة لوحػػػة مػػػن ااعػػػافات (3)الػػػدليو أيجمػػػا ا كؿ، ةػػػو ألػػػرد اجلمػػػ  ةيهجمػػػا

 الفتيفتااية تشرؾ القارئ ةكو سجولة ن فك شفرة م حمجا. 

 كم اؿ الرةط ة  مج ت  امسيت :

 كجى أرض اا ػػػػػػػػ ك ػػػػػػػػ زيتواا كالهخو فوؽ جبيهجا....ػػػػػػػػػ كػػػػػػػػ أز  أزهاب ...

 ميزة معركفة اا ػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػ فكع أجنبق....، 

 كم اؿ الراةطة ة  مج ت  فع يت  كيو الهمط الوالع ن القصيدة:

 ػػ ياـ ةذ راياةوى مصراتة جلمااا ػػػػػػػػػ فػػ ػػػػػػ. 
 ايػػاـ،  وػػاء كافالط ػػع كاايػػاـ متعاقبػػاف فػػ  مج ػػة ةػػ  ا ةت ،كالعطػػف ةالفػػاء يفيػػد الرتتيػػع كالتعقيػػع

 .(4)كأف ا مر ةيهجما قريعا ،إعر ةعض، فج  اتوجع أف ال ال ةعد ا كؿ   ذنا متتق ةعضى
                                                           

: قبح  ا119: ا زير الزناد، نتي  الهص، ص - 1)  .1/41لفق ، ز ع ال وة الهص  ة  اله رية كالتطبيق، . كيػيٍه ىري
(2 - :  .18: حممد يطا ، لتانيات الهص، صيػيٍه ىري
(3 - :  كماةعديا. 2/408ةن يشاـ، موين ال بيع، يػيٍه ىري
 .1/148امل د،  تاب املقتضع،  - 4)
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  غدا يتحر ا لباب ةعد انتشااا ػػػػػػػػ كػػػػػػػػػ ت م  من ةعد مباسع كرديا، كقػد أتػاح مط ػق اجلمػ  ةػالواك
ةتوليػد متػتول ذبريػدم ا :ما يتم كيو لية متبازدة ز ى املتتول التطح  الرةط ة  أشتات د 

 .(1)غاار، يو القادر ز ى ت ير الوقو ن البهية العميقة ل جم ة الشعريةا
 .كت م  من ةعد ػػػػػػػػػػ فػػػ ػػػػػػػػػ ت ب  من ح   الفوا ى ػػػػػػػػػ فػػػ ػػػػػػػػ فهنف لبتق يضر ال ياب 
 .فهنف لبتق ػػػػػػػػػػػ فػػػػ ػػػػػػػػ مش  الهجار 
 ػػػػػػػ ك ػػػػػػػػ إف لبتق.فهنف لبتق ػػػػ 
 .رن و زن الق ع حزنى ػػػػػػػػػ كػػػػػػػ يشرح فكر املرء  ػػػػػػػػػ كػػػػػػػػ يشف  من ا سقاـ 
 .أتى إليجا ةوشعيفة ػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػ حو يا زركؽ 
 .حو يا زركؽ ػػػػػػػػػ فػػ ػػػػػػػ ايتار أرعجا 
 .زجزت ػػػػػػػ كػػػػػػػ مل تب ب 
  الق ع ػػػػػػػػ كػػػػػػ   يتت ى ػػػػػػ كػػػػػػػػ قار ػػػػػػػ كػػػػػػػػػ قد من.أىب 

ي حػػد مػػن يػػ ؿ الػػػرةط ةػػ  اجلمػػو الفع يػػة درجػػػة ا يتػػزاؿ العاليػػة الػػيت يكتتػػػبجا الػػهص، كإظجػػار تعاقػػػع 
ز مػػة  دم عػػك يي ا حػػداث كتتاليجػػا كةػػركز شػػحهة العاطفػػة القويػػة ةتصػػازد املػػد ا نفعػػا  لػػدل الشػػازر؛ كيػػذا  شػػ

 اتتاؽ كسباسك أساسية ن الهص.

 . صور آليات التماسك الشكلي المعجمية في القصيدة :2
 التكرار: 0.2

يػيعىد التكرار من أةػرز آليػات التماسػك املعجميػة الػيت اػا دكر جػويرم ن توحيػد أجػزاء الػهص كتوحيػدو، كيػ  
، أك دبرادفػػى، أك ةشػػبيى مرادفػػى، أك ذاتػػى زػػادة ةػػال فدتشػػمو إزػػادة ال فػػد أك اجلم ػػة أك الفقػػرة، سػػواء أ انػػق اا

 .(2)ةا سع الشامو، أك ةالك مات العامة اليت يهدرج ربتجا

كالتكػػػرار املتػػػجع ن سباسػػػك الػػػهص يػػػو املالػػػك لػػػػ انتػػػبة كركد زاليػػػة ن الػػػهص ذبع ػػػى يتميػػػز زػػػن ن ػػػاارو، كأف 
 .(3)تىايتازدنا رقدو ز ى فك شفرات الهص، كإدراؾ  يفية أدااى لد ل

                                                           
 .161ـ، ص1998القايرة،  ق ح فضو، أساليع الشعرية املعاقرة، دار قباء ل طبازة كالهشر كالتوزي ، - 1)
(2 - :  .24: حممد يطا ، لتانيات الهص، صيػيٍه ىري
(3 - :  .257ـ، ص 1987مصر،  -، ملستة املختار، القايرة1إنتاج الد لة ا دةية، ط ق ح فضو، يػيٍه ىري



 د. حنان ُمَحمِّد ضياء الدين فنيخرة                                    في شعر الشيخ محمد مفتاح قريو  التماسك النصي                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
84 

حػػػد تػػوا  عػػػمري الويبػػػة أداة ااحالػػة التػػػاةق ذ ريػػػا ذات الك افػػػة ن  - ػػاؿ الػػػدرس-مػػن يػػػ ؿ القصػػػيدة ك 
الد ليػػػػة العاليػػػػة، كيػػػػذا التػػػػوا  يػػػػدي جا ن دااػػػػرة التكػػػػرار الػػػػذم تعػػػػود مفرداتػػػػى إن نقطػػػػة كاحػػػػدة، كت ػػػػ  ز يػػػػى 

 ةااعافات التعبريية.

 قولى: كمن التكرارات أيضا تكرار لفد الق ع ن

 كمه ريا رن و زن الق ع حزنى      كيشرح فكر املرء نء ظ اا

 إاا ق ػػػػع ليبيا       ملػعن يػرل ن أرعػجا ك ػااا :كقد قيػػػػػػػو فيجا

 فػػػذلك ملا أف نقػػػػػػ ق لوػػػػػرييا        أىب الق ع أف يرعى فراؽ ييااا

الػػهص ةػػالتكرار الك ػػ ، كقػػد كرد ن متػػتجو القصػػيدة لفػػد )فػػلاد  كيػػذا تكػػرار ةػػذات ال فػػد كيتػػمى ن حنػػو 
 كيو تكرار ةاملرادؼ، كيتمى تكرارنا معهويًّا حيث يقوؿ:

 فلادم ةوى مصراتة جلمااا           فجاـ ةذ رايا كذ ر يصااا

 كتكرار لفد: )أرض  ن قولى:

 اا كجى أرض م و مش  مضيئة        ز يى مجاؿ من ةياض رمااا

 حو يا زركؽ فايتار أرعجا           لى موطها حت عرل ن ي ااك 

 إاا ق ػػػػع ليبيا       ملػعن يػرل ن أرعػجا ك ػااا :كقد قيػػػػػػػو فيجا

يشػػػمو الػػػهص أيضػػػا ز ػػػى تكػػػرارات قصػػػرية املػػػدل م ػػػو تكػػػرار الفعػػػو )لبتػػػق  ة ف ػػػى، كتكػػػرارو مػػػرة ةصػػػيوة 
 رار مج  عوب: عياب كأعواب  ن قولى:املضارع كمرة ةصيوة املاع ، كتك

 فت ب  من ح   الفوا ى فوؽ ما           يون ةى التعبري زن شرح حااا 

 فهنف لبتق يضر ال ياب لدل الشتا          فشم  الهجار تتتح  من قبااا

 ػػػاااكإف لبتػػػػػق أعػػػػػواب زيػػػػر ةويػػػػػػػػرو           اا ن ػػػػرة يجػػػ نػػة من مج

 كتكرار الفعو )أجنبق  ن قولى:

 اا ميػػػػػػزة معػػػػػػركفة فػػ  مهػػػػايجا            ت وح ز ى من أجنبق من رجااا

 فكع أجنبق من أيو ز ع كحكمة            كشعػػر كأةطػػػاؿ فهػػػػوا ن نضااا

 كتكرار لفد: )رجعة  ن قولى:
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 ة وديى ح و كقاااكقار زنن ةكرة كزشية      إن رجع

 مو نا الكرمي ةرجعة    إليجا كسكن ن أزز حمااا نن كقد مى 

 كتكرار لفد: )كرد  دبرادفى )زير  كيو تكرار معهوم ن قولى:

 كت م  من ةعدو مباسع كرديا                ككجهات رماف ترل فوؽ يااا

 اا ن ػػػػرة يجػػػ نػػة من مجػػػااا   كإف لبتػػػػػق أعػػػػػواب زيػػػػر ةويػػػػػػػػرو        

حد من يذا التح يو أف القصيدة قد جاءت  ت ت ة تشد ح قاوا ةعضجا ةبعض، ا مر الذم كيكذا ن 
 كالت حع الهص  ز  املتتوي  الشك   كالد  . هها من  اثكع ةتحقق التماسكشنك  

 :التضام 2.2
ما جعو الهص شبكة نصية كيو تهوزق الع قات الراةطة ة  ا زكاج املصاحبة ن القصيدة تهوزنا زجيبنا، 

 مرتامية ا طراؼ، كأينو يذو املتصاحبات لت دية دكريا ن ربقيق تراةط الهص كاتتاقى ةع قات زديدة مهجا: 

  :عالقة التضاد 
جػػود؛ ف سػػجمق ن شػػد أكاقػػر نتػػي  الػػهص، كذلػػك قػػد ح يػػق ز قػػة التضػػاد ن القصػػيدة ةػػ ز ى معػػدؿ ك 

خباقية الرةط الكامهة فيى؛ حيث يتتدز   و لفد نقيضى، فمن املعركؼ أنى إذا ذ ػر الضػد فضػدو أقػرب كركدنا 
-قػػػرب، فػػػراؽ-زشػػػية، ةعػػػد-مل تب ػػػب، ةكػػػرة-األػػػاؿ، زجػػػزت-سػػػواد، ا رض -ل ػػػذين، كمػػػن أم  تجػػػا: )ةيػػػاض

 الوقاؿ 

 رماف ،  –خنو –يتمى ةع قة ا ندراج ن قهف زاـ: )فوا ى: زيتوف  ز قة املشرتؾ العاـ أك ما
 )الورد: الزير، الشذل، الرحيق ، )الع : اله رة .

  ز قة الكو ةاجلزء: )رأس: كجى، جب ، ز ، ألباب، مباسع، كجهات، ياؿ 
  ز قة الرتادؼ: )نء/ظ ؿ، ق ع/فلاد، زير/كرد، يصااا/ي اا 
 الشم  . جار:ز قة ال رفية: )اله 
  ،ز قة املكانية: )ا رض: الشم ، الرماؿ، زيتوف، خنو، رماف، الشتاء، الهجار، رياح، نتيع

 مهاخ .
 . الت ـز الذ رم: ) مش /اار، مش /نء/ظ ؿ، ز ع/حكمة/شعر، أرض/موطن 
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 المطلب الرابع: التماسك الداللي الكلي في قصيدة مزايا مصراتة للشيخ مفتاح قريو: -
 يكمن ن اله:

 اإلجمال والتفصيل: .0
 تتصدر القصيدة ع عة أفكار  م ة ي : 

 وقد عبر عنها الشاعر بقول::  ،)التعلق بمصراتة لجمالها( 0.0
 * فلادم ةوى مصراتة جلمااا *

ةػيوىاء كةػيونى )ا يرية زن  ةوى الش ء ما  اف يرينا أك شرنا يػػبويىا كةو : ط ع، جاء ن لتاف العرب
 ،، كقد رةط الشازر الط ع ةاحملبة كالتع ق؛  ف  و من زنع شيئا يط بى(1): ط بىاؼي رى زٍ كن أٌ ال حيال  كا ي 

 كيرغع ن قرةى كا ستحواذ ةى.

 ،كالفكرة األم ة فيجا حالة ايتزاؿ ك موف  بريين ما ة  البهية كالد لة، ف غ ع ما ةعديا تفصيو اا 
، فالقارئ ح  يقرأ اجلم ة ا كن من (2)كاالتفصيو زنمو ز قة املرجعية ا  فية الداي ية ملا أمجو من قبوا

؛ فاجلمو ال حقة ةيهق زددنا  القصيدة يتوق  أف ما سي ه ةعديا يو ةياف ملواطن مجااا، كيذا ما حدث فع ن
 واطن اجلماؿ:من مواطن اجلماؿ، كما ا ةيات التتعة ةعديا إ  تعداد مل

 . جودة ال مار: )الزيتوف، الهخو، ا زهاب، الرماف، ح و الفوا ى 
 . توافر أسباب الرتفيى: )الورد، الزير، طيع الشذا 
  الطبيعػػػػة: )ايضػػػػرار ا رض ن الشػػػػتاء، ا تتػػػػاء ا رض ةػػػػالزير، تهػػػػوع الريػػػػاح، الهتػػػػيع الع يػػػػو، الفػػػػ ء

 ال  يو، املاء الز ؿ . 

فمر ػػز ال قػػو األمػػو يػػو ن زبػػارة )جلمااػػا ، تػػ و تفصػػيو يػػذا اجلمػػاؿ الػػذم أدل إن امػػت ؾ مصػػراتة لفػػلاد 
ا كيػػو مػػالشػػازر؛ فكػػو يػػذو العبػػارات مػػاي  إ  تفتػػري كسبطػػيط كرب يػػو لك مػػة )مجػػاؿ  الػػواردة ن أكؿ القصػػيدة؛ 

ل ع قػػػة الوعيقػػػة اث قػػػات الػػػيت  عبػػػاته إ كمػػػن  أ تػػػع األمػػػو اسػػػتمرارية د ليػػػة إن مػػػا يقػػػارب نصػػػف القصػػػيدة؛ 
 بػنافتتمكن ةواسطة ز قة اامجاؿ كالتفصيو من إدراؾ  يفية من الكيفيات اليت يي  ،يتشكو مهجا الهص الشعرم

                                                           
 .2/321،  ةوا)اةن مه ور، لتاف العرب، مادة:  - 1)
 .2/180اله رية كالتطبيق، قبح  الفق ، ز ع ال وة الهص  ة   - 2)
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فتتب ػور  ،، كالقارمء ح  يدرؾ مواطن اجلماؿ ن التفصيو يعود ةذيهى ل مجاؿ التػاةق(1)ز يجا الهص كيهتجعا
 التماسك البدي . ني مى كٍ التكرار، كااحالة، كاامجاؿ كالتفصو، كذلك مى  :ي  ،الفكرة ة س  زديدة

كيػػ  ن التح يػػو الهصػػ  زػػادة مػػا تكػػوف  ،كمزيػػة مج ػػة ا سػػتج ؿ ،كذبمػػ  الفكػػرة ا كن يهػػا ةػػ  يػػذو املزيػػة
 كن ةوسػي ة اتتػاقية حمورنا يامنا مػن حمػاكر الػهص؛ الػذم يتحػرؾ ن  ااػا؛ إذ تتع ػق ا جػزاء الباقيػة مهػى ةاجلم ػة ا

 ما؛ كيذا ما مت ن قصيدة الشيخ قريو.

 وقد عبر عنها الشاعر بقول:: ،)عشق ذكراها( 2.0
 *فجاـ ةذ رايا*

كيػػو  ،مرح ػػة اايػػاـإن ا يػػرةط الشػػازر دبديهتػػى ذ رايػػا معػػى، أك ذ رياتػػى معجػػا، كمجيعػػى معجػػا ذبع ػػى يصػػو ممػػ     
 .ز ى درجات اثع كالتع ق؛ كالذ رلأ

ا ن ا ةيػػات: التاسػػ  زشػػر،        العشػػركف، ك كقػػد جػػاء تفصػػيو يػػذو الفكػػرة األم ػػة ن اايػػة القصػػيدة، كربديػػدن
 اثادم كالعشركف: ك 

 . زدـ مفارقتجا ييالى ح  نقو ملديهة أيرل )ل دراسة كالعمو 
 .حهيهى طواؿ الوقق ل رجوع إليجا 
 .رجوزى إليجا ةعد طوؿ اشتياؽ 
 .ا ستقرار يا 

 ستذكار خصال مصراتة( وقد عبر عنها الشاعر بقول::)ا 3.0
 * كذ ر يصااا*

ا من البيق ال ال زشر إن البيق التاة  زشر:        جاء تفصيو يذو الفكرة األم ة ن كسط القصيدة، كربديدن

 .ملهايجا ميزة ت وح ز ى رجااا 
 . أجنبق رجا ن ن مجي  األا ت) ز ع، حكمة، شعر، مهاع وف 
   أليجا الفاركف من ال  ع ف مهوا كاستقركا )أةوشعيفة .جل 
 . ايتاريا الع ماء موطهنا )الزركؽ 
  ق ع ليبيا) يا لتمت ك لقع أرعجا ك ااا أين . 
 .اقرتايا من الكماؿ رنعو من يريد إحصاء كقفجا زاجزنا 

                                                           
(1 - :  .270: حممد يطا ، لتانيات الهص، ص يػيٍه ىري
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 :. البنى النصية الكبرى2
لك   ؛ؾ امتاحة  برية من اثر ة ل مفترينلتح ي ت حنو الهص، فهنف ذلك يرت  نصو  ض  أمن ح  خني 

ا  يقدموا من ي ؿ زم يات تفكيك ا ةهية ال ووية الفع ية، كسب و أةهية د لية   ل ذبم  ةيهجا، كزب ق توالدن
كاملدلو ت، كزم ية ايتيار قاامة ز ى ا تشاؼ مقاقد  متتمرنا ةايت ؼ اله ر إن أكجى التعالق ة  الدكاؿ  

 . (1)زادة رةط ة  اجلزايات قاامة ز ى ي ة املفتر كعقافتى كتوججىااملهش ء،   إ

 ز ى الهحو اله:  موعوع الدراسة)تتشكو البن الهصية ن القصيدة ك 

 سار الشازر ن رمزو ز ى زادة الشعر العر  ن رةط اجلماؿ جبماؿ املرأة  حيث :ز ى متتول الرمز
فشوو األاز و ة  تشبيى  ،كما يتع ق يا من زهاقر؛ سواء أ انق زهاقر مادية، أك نفتية ت عريية

 كاستعارة مكهية كةعض الرتشيحاتو متاحة شاسعة من القصيدة؛ حيث جاء الوقف ز ى حمورين:
 .كقف مجاؿ مصراتة 
 .كقف أعر يذو املديهة ن الهفوس 

 كمن أم  ة زهاقر املادية )اجلماؿ ال ايرم 

 .الشموخ الفاتن       رأس فتاة

 .الشباب            زماف ازتدااا

 ) فهنف لبتق يضر ال ياب، كإف لبتق أعواب زير .            ال باس اجلميو

 أجنبق ااجناب           ) ت وح ز ى من أجنبق ، )فكع 

 ) سواد العيوف، املباسع، ا اؿ أك الشامة، اله رة ا ج ى، الد ؿ .            م اير اجلماؿ

 كمن زهاقر الوقف الهفتية الت عريية:

) اايػػػػاـ، سػػػػحر ا لبػػػػاب، ا جػػػػو، جػػػػ ء اثػػػػزف، انشػػػػراح الفكػػػػر، العجػػػػز زػػػػن الفػػػػراؽ، الوقػػػػاؿ، الشػػػػفاء مػػػػن 
 ا سقاـ .

 ـ الشازر زددا من ا فكار قراحة مهجا: قدٌ حيث  :ز ى متتول اثقيقة 
  .التصري  ةاسع مصراتة 
  .تتمت  مصراتة ةطبيعة ي ةة 

                                                           
 .113-112: سعيد حبريم، ز ع لوة الهص املفاييع كا ذبايات، ص - 1)
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 .ت سر مصراتة ق ع سا هجا فتزيو حزنى، كتهري فكرو، كتشف  سقمى؛ ف  يطيق فراقجا 
 حت مىنن املون ز يى ةالعودة إليجا. ؛نيًقو الشازر إن غرييا كمل يتتط  نتيااا 
 ة زدد من الع ماء كا فاعو مهجع: أةو شعيفة كالزركؽ. حو ةاملديه 

 ز ى متتول الرمز كاثقيقة معنا: 

حع املوطن فطرة ةشرية، كانتماء غري حمدكد املدل يتولد ن الهف ، فيضح   و م م  ن املوطن عرم 
 الد لة.

يتجع الضمري ن  حد أيضنا أف تشكيو املعن كإةرازو يعتمد ز ى كع  الضماار دايو الهص إذكمما ي 
 يجا، ا مر الذم زذكات كاملفاييع من ي ؿ ااحالة حيث زنقق استمرارية د لية لبعض ال ،التماسك الد  

 يى، كمن   ربديد زالكمية اذو الضماار، كما ربيو  يتازد ز ى ربديد البلرة الد لية دايو الهص من ي ؿ
 . (1)ةهية الهص الد لية الك ل

 :نتائج البحث
 من أذنجا: ،ي ص البحث لعدد من الهتاا      

 :ارتفاع درجة الهصية ن القصيدة ةواسطة زدد من آليات التماسك من أةرزيا 
 ا ةارزنا ن تصازد الهصية دايو الهص. ،ااحالة ةالضمري  حيث شك ق م محن
   الك   كاجلزا  كاملرادؼ)التكرار ة نوازى . 
 ن قهف زاـ، كز قة اجلزء ةالكو، كالرتادؼ، كال رفية،  التضاـ، ةع قات التضاد، كا ندراج

 كاملكانية، كالت ـز الذ رم.
 الواك كالفاء) :الرةط ةا داة، املتم  ة ن حرن العطف . 
  :اامجاؿ كالتفصيو)الع قة الد لية  

 تتول متتول الرمز، كمتتول اثقيقة، كم)أس  ي :  ة انق البهية الك ية ل قصيدة قاامة ز ى ع ع
 . الرمز كاثقيقة معنا

  

                                                           
(1 -  :  .1/161ز ع ال وة الهص  ة  اله رية كالتطبيق، يػيٍه ىري
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