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ملخص:
تعد معايري نظرية علم �لن�ص �ل�سبعة من �أحدث �أ�ساليب حتليل 
�لن�س��ص �لتي ي�ؤمل �أن ترثي �حلقل �لنقدي و�لدر��سات �لأدبية؛ ويعد 
�لن�ص  علم  نظرية  معايري  �أبرز  �أحد   )coherence( �لتما�سك  معيار 
�أجز�ئها،  ويدر�ص �لبنية �ل�سطحية للن�ص من حيث تر�بطها وتعالق 
ويق�م هذ� �ملعيار على و�سائل جتعل من �لن�ص كتلًة و�حدة، منها 
ما يت�سل بامل�ست�ى �ملعجمي ومنها ما يت�سل بامل�ست�ى �لنح�ي، 
رجب  �لليبي  �ل�ساعر  ق�سائد  در��سة  يف  �لبحث  م�سكلة  وتتمح�ر 
�أهمية  لبيان  يهدف  و��سح،  علمي  منهج  وفق  وحتليلها  �ملاجري، 
و�سائل �لتما�سك �لن�سي �لنح�ية يف تر�بط �أجز�ء �لن�ص ومتما�سكها، 
ويتبع �لباحث �ملنهج �لتحليلي �ل��سفي يف مناق�سة و�سائل متا�سك 
�لن�ص �لنح�ية.وخل�ست �لدر��سة �إىل �أن �ملاجري وظف و�سائل عدة 
مثل �لإحالة و�ل�ستبد�ل و�حلذف و�لربط يف �إنتاج ق�سائد متما�سكة 

من �ساأنها �أن ت�ؤثر يف �ملتلقي وتعزز من تفاعله مع م�سم�نها.
رجب،  ق�سائد،  �لنح�ي،  �لتما�سك،  املفتاحية:  الكلمات 

�ملاجري. 

 Grammatical Cohesion in Rajab Al-Majiri poems

Abstract:

The standards of the theory of (Seven Standards 
of Textuality) is considered one of the most novel 
approaches to analyze texts as this enriches the 
critique and literary studies. The standard of cohesion 
is one of the most prominent science text theory that 
studies the surface structure of the text in terms of 
interdependence and correlation parts. This standard 
is based on the means to make the text a single block, 
including its relation with the lexical level and the 
level of grammar. This research aims to study the 
means of coherence of grammatical poems of the 
Libyan poet Rajab Al-Majiri. The researcher followed 
the descriptive analytical approach in discussing 
the means of cohesion grammatical text. The study 
concluded that Rajab Al-Majiri employed several 
means such as referral and replacement and deletion, 
and linking in the production of a coherent poem that 
will affect the receiver and enhance the interaction 
with the content.

Keywords: cohesion, grammatical, poems, Al-
Majiri.

مقدمة 
و�لباحثني  �لنقاد  لدى  بالٍغ  باهتماٍم  �لن�سية  معايري  حتظى 
يف  �ملتبعة  �لنظريات  �أحدث  تعد  �إذ  �لن�س��ص؛  بتحليل  �ملهتمني 
حتليل ونقد �لن�س��ص �لأدبية للحكم على كفاءتها �لن�سية، وت�سعى 
�لل�سانية يف و�سف  �لنظرية  �لإفادة من هذه  �إىل  �لنقدية  �لدر��سات 

�لن�ص �لأدبي و�لك�سف عن قيمته �لأدبية، من خالل مناق�سة �سياق 
و�لن�سجام  �للفظي  �لتما�سك  و�سائل  من  ي�سمل  وما  �للغ�ي  �لن�ص 
�لدليل، وكذلك مناق�سة �لن�ص ودر��سته يف �سياق �لت���سل و�لع��مل 

�لجتماعية و�لنف�سانية �لتي ت�ؤثر يف �لن�ص. 

أهمية البحث 
ي�ستمد هذ� �لبحث �أهميته من ك�نه جهد�ً نقديًا ي�ؤ�س�ص لر�سم 
ليبيا،  يف  �لعربي  �ل�سعر  تط�ر  مر�حل  من  ملرحلٍة  و��سحٍة  �س�رٍة 
�إىل  �عتماد�ً على منهٍج نقدٍي حمدٍد، ينحاز �إىل �لن�ص كله، ��ستناد�ً 
ل�سانيات �لن�ص و�إجر�ء�تها و�أدو�تها يف حتليل �لن�ص �ل�سعري، ُبغَية 
تتناول  �أكرث،  بحرفيٍة  و��سٍح  منهٍج  على  م�ؤ�س�ٍص  نقديٍّ  فكٍر  تقدمي 
�لنقدية  �لأدبي بعيد�ً عن �لنطباعية، وجتعل من �ملمار�سة  �لإبد�ع 
عماًل �إبد�عًا م��زيًا ومتممًا للن�ص �ل�سعري. كما ُي�ؤمل منه �أن يك�ن 
م�ساهمًة يف تد�ول �لن�ص �ل�سعري �لليبي ب�سكٍل �أكرب؛ ليفيد �لقارئ 
ويجد  �سياغته،  بديع  من  �ملبدع  وي�ستقي  ر�سالته،  م�سم�ن  من 
�لناقد متعًة يف تاأُمل جماليته. وعالوة على ذلك فاإن �لباحث ياأمل 
من خالل هذه �لبحث �أن ي�سهم يف تقدمي �إ�سافٍة مهمٍة يف قيمتها، 
�ملتخ�س�سة  �لنقدية  �ملمار�سة  بها  يرثي  ن�عيتها،  يف  وجديدٍة 
للنتاج �لأدبي �لليبي، من منطلق �لعمل �لتكاملي ومن باب �لدر��سة 
�لرت�كمية - �لتي نفتقدها يف عاملنا �لعربي عامًة، ويف ليبيا على 
وجه �خل�س��ص- )�لقر��سي، فتحي 2010( كل ذلك ي�سب يف جهٍد 
م�ؤد�ه ر�سم �س�رٍة و��سحٍة للم�سهد �لثقايف �لليبي يف �لع�رص �حلديث.

أسئلة البحث
ما اأهم و�سائل التما�سك النحوي التي وظفها املاجري يف  ◄

اإنتاج اإنتاج ق�سائد متما�سكة؟
دورها  ◄ والربط  واحلذف  واال�ستبدال  االإحالة  توؤدي  كيف   

يف متا�سك الن�ص؟ 

مشكلة البحث 
لكل جتربٍة �سعريٍة ما مييزها، خا�سًة فيما يتعلق باملرجعيات 
�لرم�ز  بع�ص  يف  ذلك  ويتجلى  �لتجربة،  لتلك  �سة  �مل�ؤ�سِّ و�لبد�يات 
بعدها  �أو  �ملحلي،  طابعها  �لتجربة  على  ت�سفي  �لتي  و�ملدل�لت 
�لإقليمي، �أو �لق�مي، �أو حتى �لديني و�لفكري و�لأيدل�جي. و�مل�سهد 
وقر�ء�ٍت  و�عية  در��سات  �إىل  بحاجة  يز�ل  ما  ليبيا  يف  �ل�سعري 
وت��سح  �جتاهاته،  وتر�سم  تط�ره  مر�حل  تر�سد  معّمقة  منهجية 
مّت  ومن  �لعربية؛  �ل�سعرية  �لتجارب  وبني  �مل�سرتكة بينه  �ل�سمات 
حتديد مكانة �لق�سيدة �ل�سعرية �لليبية على خارطة �لق�سيدة �لعربية. 
لذلك فاإن هذه �لدر��سة تاأتي لالإ�سهام يف ك�سف �لنقاب عن جانٍب من 
ج��نب هذه �لتجربة �ل�سعرية و�إبر�ز �أهم مالحمها �لفنية، و�أبعادها 
حتليٍل  وتقدمي  �لعربي،  بالأدب  و�ملهتمني  للد�ر�سني  �جلمالية، 
وع�ساق  للقر�ء  �لليبيني  �ل�سعر�ء  �أحد  ق�سائد  من  متن�عٍة  لنماذج 
�لأدب يف خمتلف دول �لعامل. وتتج�سد م�سكلة �لبحث يف �أن ق�سائد 
�ل�ساعر �ملاجري مل تدر�ص ومل تنل ن�سيبها من �لتحليل و�لنقد، لذلك 
تاأتي هذه �ل�رقة لالإ�سهام يف ك�سف �لنقاب عن جماليات �لتجربة 
�ل�سعرية لدى �ملاجري ومناق�ستها يف �س�ؤ ل�سانيات �لن�ص وحتليل 
�خلطاب، من خالل در��سة و�سائل �لتما�سك �لن�سي �لنح�ية ودورها 

يف تر�بط �أجز�ء �لن�ص ومتما�سكها.
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منهج البحث
و�سائل  مناق�سة  يف  �ل��سفي  �لتحليلي  �ملنهج  �لباحث  يتبع 
�لنح�ي  �لتما�سك  مظاهر  ر�سد  خالل  من  �لنح�ية.  �لن�ص  متا�سك 
لدى  �ل�سعري  �لن�ص  تر�بط  يف  �أهميتها  وبيان  وحتليلها،  وو�سفها 

�ملاجري. 

أهداف البحث
�لتعريف باأهم و�سائل �لتما�سك �لنح�ي. �
�ملاجري يف  � �لتي وظفها  �لنح�ي  �لتما�سك  و�سائل  ر�سد 

�إنتاج ن�ص �سعري متما�سك.
بيان مدى �أهمية �لإحالة و�ل�ستبد�ل و�حلذف و�لربط يف  �

من  وتعزز  �ملتلقي  ت�ؤثر يف  �أن  �ساأنها  من  متما�سكة  ق�سائد  �إنتاج 
تفاعله مع م�سم�ن �لر�سالة �ل�سعرية.

الدراسات السابقة 
هناك در��سات عدة قامت بتحليل ونقد و�سائل �ل�سبك �لن�سي، 
وناق�ست دورها يف �لرقي بالن�ص �لأدبي، وت�ؤثر يف عملية �لت���سل، 

ومن َثـــمَّ �لتاأثري يف �ملتلقي ومن هذه �لدر��سات:
يف  �لإبد�عي  )�لت�حد   )2009( خليفة  حممد  حممود،  در��سة 
نح� �لن�ص، ق�سيدة زحلة لأمري �ل�سعر�ء من�ذجًا(؛ كان هدف �لبحث 
�لتعريف مبنهج نح� �لن�ص و�أدو�ته ونتائجه، ومعرفة عنا�رص �لربط 
�أحمد  �ل�سعر�ء  و�أدو�ته، وتطبيق كل ذلك على ق�سيدة )زحلة( لأمري 
 . تطبيقيٌّ و�آخر   ، نظريٌّ جانٌب  جانبني؛  على  �لدر��سة  قامت  �س�قي. 
�ل��سفي،  منها:  عدة  مناهج  �لتطبيقي  �جلانب  يف  �لباحث  �تبع 
و�لتحليلي، و�لدليل. وت��سل �إىل �أن نح� �لن�ص علٌم يبني دور كٍل من 
�لن�ص و�مللتقي. وي�ستفاد من هذ� �لبحث باأنه حماولٌة جادٌة ت�ستدل 
على رو�فد ثقافة �ل�ساعر ��ستناد�ً �إىل نتائج نظرية نح� �لن�ص، مما 
ميهد �لطريق للباحث كي ي�ستفيد منها يف در��سة ق�سائد �ملاجري، 

لك�نهما متفقني يف ن�ع �ملادة �ملدرو�سة �أل وه� �ل�سعر. 
يف  �لإحالية  )�لبنية   )2009( بوباكر  بوترعة  در��سة  وكذلك 
�لك�سف عن  �إىل  نز�ر قباين(؛ هدفت  لل�ساعر  ق�سائد مغ�س�ب عليها 
�لتما�سك �لن�سي �لذي يتاأتى من خالل �لإحالة يف دي��ن نز�ر قباين 
�مل�سّمى بـق�سائد مغ�س�ب عليها. و�نطلق فيها �لباحث من فر�سية 
مفادها �أن ق�سائد �لدي��ن ن�ٌص و�حٌد، ب��سفها تندرج �سمن �ل�سعر 
�ل�سيا�سي، �لذي يعالج م�ساكل �لأمة وطم�ح جمتمعاتهـا، و�تبع فيها 
�ملنهج �ل��سفي لدر��سة وحتليل تلك �لق�سائد، وخل�ص �إىل جملة من 
�لنتائج منها: �أن نح� �لن�ص ب�سكله �حلايل يعد علمًا حديث �لن�ساأة، 
يجب �لهتمام به؛ لأنه �ل�سبيل �ل�حيد للق�ساء على �لعقم �لذي ر�ن 
كما  �جلملة.  نح�  �عتمادها  ب�سبب  �لنقدية  �لدر��سات  على  ط�ياًل 
عن  متما�سك  و�حٌد  ن�ٌص  عليها  مغ�س�ب  ق�سائد  دي��ن  �أن  ��ستنتج 

طريق �لإحالت �ملتعددة ومن �أهمها �ل�ستبد�ل و�لتكر�ر.
)�لرت�بط  بعن��ن   )2009( العمري  م�سبل  عيدة  در��سة  و�أي�سًا 
تطبيقية  در��سة  �لكيالين،  لنجيب  �خلالد  �لند�ء  رو�ية  يف  �لن�سي 
�لن�سي  �لرت�بط  و�سائل  بيان  �إىل  هدفت  �لن�ص(  ل�سانيات  �س�ء  يف 
�لر�سفي و�ملفه�مي.  يف رو�ية)�لند�ء �خلالد( وذلك على م�ست�يني: 
ن�ٍص  �إنتاج  من  متكن  �لكيالين(  )جنيب  �لرو�ئي  �أن  �إىل  وت��سلت 

يف  متفاوتٍة  بن�سبة  ��ستخدمها  ومفه�ميٍة،  ر�سفيٍة  برو�بط  مرت�بٍط 
جمل وفقر�ت و�أحد�ث �لرو�ية. وي�ستفاد من هذه �لدر��سة باأنها قدمت 
و�سفًا دقيقًا لرت�بط �لأبنية �لن�سية، ��ستناد�ً على نظرٍة �ساملٍة للن�ص 

�لرو�ئي باعتباره �لبنية �لكربى. 
بني  �لن�سي  )�لتما�سك  �ساكر)2014(  فرهاد  تارا  در��سة  �أما 
�لرت�ث و�لغرب( فقد �هتمت فيها �لباحثة بتاأ�سيل مفاهيم �لتما�سك 
�لن�سية  �لدر��سات  �أ�س�ل  �إىل  فيها  �أ�سارت  كما  �لعربي،  �لرث�ت  يف 
لتت��سل  �لقد�مى،  �لعربية  علماء  عند  �جلملة  حدود  جتاوزت  �لتي 
�لدر�ص  �أن �لبحث �لن�سي ومفاهيم �لتما�سك كانت حا�رصة يف  �إىل 

�للغ�ي �لقدمي.
وميكن �لق�ل �إن �أغلب �لدر��سات �لتي �عتمدت معايري نظرية 
نح� �لن�ص ت�ؤكد �أهمية و�سائل �لتما�سك �لنح�ية و�ملعجمية يف �سبك 
�لتما�سك  ذلك  عن  �ملعيار  هذ�  يك�سف  حيث  �أجز�ئه،  وتر�بط  �لن�ص 
فيه  �لهتمام  مناط  ويك�ن  للن�ص،  �مل�سكلة  �لأجز�ء  بني  �ل�سديد 

من�سبًا على �ل��سائل �للغ�ية �لتي تربط بني مك�نات �لن�ص.

متهيد
grammatical cohesion بالعنا�رص  �لنح�ي  �لتما�سك  يتعلق 
�ل�سطحية للن�ص، �أي �أنه يناق�ص �لت�سكيل �لنح�ي للجمل و�لرت�كيب 
�لن�ص  ل�سانيات  يف  �لباحث�ن  ويتفق  �لن�ص.  منها  يتك�ن  �لتي 
�ل��سائل  هي  �لنح�ي  �لتما�سك  عنا�رص  �أن  على  �خلطاب  وحتليل 
�للغة  يف  �للغ�ي  �لنظام  يتيحها  �لتي  �للغ�ية،  و�لأ�ساليب  �لنح�ية 
 )2007 �إبر�هيم  )خليل،  و�لربط.  و�حلذف  و�ل�ستبد�ل  كالإحالة 
وفيما يلي نناق�ص هذه �ل��سائل يف ق�سائد �ملاجري وندر�ص مدى 

تاأثريها يف �إنتاج بنية ن�سية متما�سكة.

Reference أواًل. اإلحالة
من  وتر�بطها  �لن�ص  �أجز�ء  دورها يف متا�سك  �لإحالة  ت�ؤدي 
خالل ربط �لعنا�رص �لإحالية بالعنا�رص �لإ�سارية يف �لن�ص. حيث 
هي:  �لن�سية  �لإحالة  و�سائل  �أهم  �أن  �إىل  �لل�سانية  �لدر��سات  ت�سري 
�ل�سمائر و�أ�سماء �لإ�سارة و�لأ�سماء �مل��س�لة و�ألفاظ �ملقارنة مثل 
�أقل و�أكرث و�ملماثلة كالت�سبيه. لذلك تعد �لإحالة عالقٌة دلليٌة تق�م 
لقي�د  وتخ�سع   .)2001 �أحمد  )عفيفي،  �مل�سميات  و  �لأ�سماء  بني 
�أنها عالقٌة  �أي  �إليه،  دللية تربط �لعن�رص �ملحيل بالعن�رص �ملحال 
يكت�سب  حيث  �إحايل،  وعن�رص  �إ�ساري  عن�رص  عن�رصين  بني  دلليٌة 
غالبًا،  عليه  �ملتقدم  �لإ�ساري  �لعن�رص  من  �لدللة  �لإحايل  �لعن�رص 
لذلك فالعن�رص �لإ�ساري ه� �ملرجع �ملف�رصِّ �لذي يبني دللة �لعن�رص 

�لإحايل. 
�لزناد  �لأزهر  ير�ها  ما  وفق  �لن�ص  يف  �لإحالية  و�لعنا�رص 
تع�د  بل  م�ستقلًة  دللًة  متلك  ل  �لألفاظ  من  )ق�سم   )118  :1993(
على عن�رٍص �أو عنا�رص �أخرى م�سّ�رة يف �أجز�ء �أخرى من �خلطاب(. 
تاأتي  ثم  �ملرجع  �أو  �ملف�رص  �لعن�رص  يتعني  �أن  �لإحالة  و�لأ�سل يف 
�لإحالة عليه لحقًا. لكن مع ذلك قد يحدث �لعك�ص باأن ياأتي �لعن�رص 
�لإ�ساري �أو �ملف�رص و�ملرجع ثم ياأتي من بعده �لعن�رص �لإحايل، كما 
يف �سمري �ل�ساأن يف �للغة �لعربية كق�له تعاىل: {قل هو اهلل اأحد} 
عالقٌة  �لإحالة  �أن  على  يدل  وهذ�   .)13  :2010 ف�زية  )دندوقة، 
دلليٌة ل تخ�سع للقي�د �لنح�ية و�إمنا يحكمها قيٌد دليلٌّ يتمثل يف 
و�لعن�رص  �لإ�ساري  �لعن�رص  بني  �لدللية  �خل�سائ�ص  تطابق  وج�د 

�لإحايل. 
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وتنق�سم �لإحالة �إىل ن�عني: �إحالة ن�سية د�خلية، و�إحالة خارجية. فالن�سية �لد�خلية؛ هي �إحالة عنا�رص و�ألفاظ وجمل وتر�كيب من 
د�خل �لن�ص �إىل عنا�رص �إ�سارية يف �لن�ص ذ�ته. وتنق�سم �لإحالة �لد�خلية بالنظر �إىل ورود �لعن�رص �لإ�ساري �إىل ق�سمني: �إحالة قبليٌة و�إحالة 
�إحالة بالع�دة، لأنها تع�د على عن�رص �سبق ذكره، حيث يذكر �لعن�رص  �أوًل وت�سمى  بعديٌة. فالقبلية هي �لتي يرد فيها �لعن�رص �لإ�ساري 
�لإ�ساري �أو �ملرجع �ملف�رص �أوًل ثم ُيـ�ؤتى ببنية تع�ِّ�سه وتخت�رصه �س��ء �سمري �أم ��سم �إ�سارة �أم م��س�ل )دي ب�جر�ند، 1980 و �لزناد، 

.)1993
�أما �لإحالة �خلارجية فهي �إحالة مقامية، ترتبط فيها �لعنا�رص �لإحالية من �أ�سماء �لإ�سارة و�لظروف و�مل��س�لت بخارج �لن�ص؛ 
ولذلك فاإن �لعنا�رص �لإحالية �آنذ�ك يرتبط تف�سريها وفهمها باملقام �لتد�ويل �ملحيط بالن�ص، في�ستلزم معرفة �سياق �حلال و�ملقام و�لأحد�ث 
�لتي �أحاطت بالن�ص �أثناء ن�ساأته، حتى يت�سنى فهمه )�لفقي، �سبحي 2000( لذلك فالإحالة �خلارجية تبقى مره�نة ب�سعة �إدر�ك �ملتلقي 

وثقافته، لأن �ملحال �إليه غري م�ج�د يف د�خل �لن�ص. كق�ل �لفرزدق:
َوْطاأَتُه الَبْطحاُء  َتعِرُف  اّلذي  َوالَبْي���ُت يْعِرُفُه َواحِل���لُّ َواحَلَرُمَهذا 

ه ما بعده، وكذلك �ل�سم �مل��س�ل )�لذي( ُيفَهم �ملر�د به من خالل جملة �ل�سلة �لتي تاأتي بعده. كما  فا�سم �لإ�سارة »هذ�« مبهم ُيف�رصِّ
�أن �لإحالة يف �لبيت �إحالة مقامية حتدد معناها من خالل ما ه� خارج �لن�ص؛ فاملتلقي لكي يدرك دللت �لعنا�رص �لإحالية –��سم �لإ�سارة 
و�ل�سم �مل��س�ل- يت�جب عليه معرفة مقام �لن�ص وما يت�سمنه من معل�مات من خارج �لن�ص. �أي �أن من �سمع هذ� �لبيت �أول مرة ل ميكنه 

حتديد �ملق�س�د من �لعنا�رص �لإ�سارية فيه، �إل بالرج�ع �إىل �ملقام �لذي ن�ساأ فيه �لن�ص.
ونبقى يف �لإحالة �لد�خلية حيث نالحظ �عتماد �ل�ساعر كثري�ً على و�سائل �لإحالة يف �سبك ن�سه �ل�سعري، ففي ق�سيدة »ث�رة �خلاطر 

يف ذكرى �مل�لد �لنب�ي، )�ص 14( يق�ل: 
وبْدرَك زاٍه يف �سما اخللِد ي�سطُعتغيُب بدوٌر يف ال�س���ماِء وتطلُع

ف�سمري �ملخاطب �ملت�سل )ك( يف ق�له )بدرَك( يحيل �إىل �سخ�ص �لر�س�ل �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم، وهذ� �ل�سمري تكرر على ط�ل 
�ل�ساعر يف تكثيف �ملعنى و�ختز�ل طاقة دللية  �لتكر�ر قيمة دللية حيث وظفه  �لق�سيدة مثل )�سخ�سَك/ عندَك/ ذكر�َك(. وقد حقق هذ� 

ترددت على مدى �لق�سيدة بتكر�ر �ل�سمري �لذي يع�د على �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم.
ويف �لق�سيدة ذ�تها يتحدث �ل�ساعر عن �أجماد �لأمة �لإ�سالمية �لغابرة، قائاًل:

���ُن اإىل ذكرى اجل���دوِد فتدمُعونحن لقد �رْصنا على الدهِر اأمًة َتِ
�لذين ر�سم�� مالمح �حل�سارة  �لأجد�د  �لن�ص، من خالل �ختز�ل دللت كثرية تع�د على  �أجز�ء  �إىل تالحم  �ل�سمائر  �أف�سى ت�ظيف 
�أح��ل �لأمة  �إليه  �آلت  �لإ�سالمية وبن�� �رصحها وجمدها �لغابر، فمثاًل عندما ��ستعمل �ل�سمري )نحن( �لذي عرب به عن �حلال �لر�هن �لذي 
�لإ�سالمية وحنينها �إىل �ملا�سي يف �لبيت �ل�سابق، جاء باأبيات بعده بنّي فيها �أ�سباب �حلنني ودو�عي �حلزن �لتي تنتابهم جر�ء تذكرهم 

�أجماد �لأجد�د فقال:
ً وقالوا لهم عي�سوا اأعزاَء اأو دعواُهُمو اأَودعوا االأحفاَد جمداً و�سوؤددا
فمدوا لها االأيدي ولل�سيف فاهرعواوج���دُّوا واإن دارت عليك���م دوائر

�لتي تع�د على  �ل�سمائر،  �إليه هذه  �إىل ما حتيل  �إل بالرج�ع  �أودع�� /وقال��/ وجدو�/...( ل ميكن تف�سريها  فال�سمائر يف )هم�/ 
�لأجد�د. وكذلك �ل�سمائر �مل�سترتة يف �أفعال �لأمر: عي�س��/ دع��/ ِجّدو�/ فمدُّو�/ فاهرع��. �لتي حتيلنا �إىل �سمري �ملخاَطب �مل�سترت )�أنتم( 

�لعائد على �لأحفاد. 
ثم ي�سف �ل�ساعر �حلال �لتي �آلت �إليها �لأمة �لإ�سالمية يف �أبياٍت لحقٍة معتمد�ً فيها على فاعلية �ل�سمائر يف �لربط بني �أجز�ء �لن�ص، 

قائاًل:
يتب���ُعفقلنا: نعم، اأ�سبالكم يف طريقكم للن�س���يحة  لبي���ٍب  وكل 
وبع�ص الهوى يف حكمة العقل يردُعفهامت بنا الدنيا، وهمنا بحبها
مليئًة اأربُعوالحت لنا اجلوفاء ع���زاً  وهاجمن���ا منها م�س���ائُب 
و�س���مٌل م�سّدُعتده���ور اأخ���اٍق، ولي���ُل جهالٍة وجي�ص �ساالٍت 
�رصوحنا ودّكْت  موا�سينا،  وعاودن���ا بع���د الن�س���ارة بلقُعففلّْت 

�أما �ل�سمري يف ق�له: )فقلنا/ هامت بنا/ همنا/ لحت لنا/ هاجمنا/ م���سينا/ �رصوحنا/ عاودنا/ (فجميعها تع�د على �ل�ساعر 
و�أبناء جيله. وتدل �ل�سمائر على مدى �ت�ساع �لفج�ة بني �ملا�سي �حلافل بالنت�سار و�حلا�رص �ملثقل بالنك�سار و�لهز�ئم، فال�سمائر �لتي 
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عربت عن �ملا�سي دلت على �لفاعل �لذي ملك زمام �أمره فعا�ص عزيز�ً كرميًا، �أما �ل�سمائر �لتي عرّب بها �ل�ساعر عن حا�رص �لأمة فهي تدل 
على �ملفع�ل به �لذي ترّدى يف غياهب �جلهل و�ل�ساللت، و�سقط يف فنِت �لت�رصذم و�لتفرق.

ويف ق�سيدٍة �أخرى بعن��ن )رحماك يا رباه �أي م�سيبة( )�ص62( رثى فيها �ملاجري �أ�ستاذه �ل�ساعر و�ملنا�سل �إبر�هيَم �لأ�سطى عمر 
قائاًل:

ي���ا ليت���ه مل���ا دع���اَك دعاينمل���������ا دعا املوُت الزوؤاُم اأجبَته
نلحظ ت��يل �ل�سمائر يف �لبيت. فال�سمري )�لهاء( يف )�أجبَته( وكذلك )ليته( يع�د على �مل�ت، �أما �ل�سمري )�لتاء( يف )�أجبَته( وكاف 
�خلطاب يف )دعاك( يع�د�ن على �ملرثي، وختم �لبيت )بياء �ملتكلم( �لتي تع�د على �ل�ساعر. فاأحالنا كل �سمرٍي من هذه �ل�سمائر �إىل مرجعه. 
وقد ت�سمنت هذه �لإحالت دللت �إ�سافية ميكن ��ست�سفافها من رتبة ت��ليها وتتابع ورودها يف �لبيت، �إذ كانت دع�ة �مل�ت �أوًل، ثم تلتها 

��ستجابة �ملرثي، و�أخري�ً كانت �أمنية �ل�ساعر �ملتمثلة يف �أنه متنى ل� �فتدى �لفقيد بروحه، وهذ� يدل على عظم مكانة �ملرثي لدى �لر�ثي. 
ونلحظ �عتماد �ملاجري على �ل�سمري للربط بني �أجز�ء �لن�ص يف ق�سيدة )من بعيد( �لتي كتبها بعد نيل �ل�ستقالل، حيث يق�ل فيها 

)�ص109(: 
ياأتي فينع�ص نف�سي فهي تختنقيا اأيه���ا الوطن الغايل اأال ن�س���ٌم

ثم يع�د فيق�ل:
وال�سيُف اأ�سدق قوالً حني ميت�َسُققد نلَت حقاً وكان ال�سيُف �ساهُده

ق�ل  بني  �لتنا�ص  يظهر  �إذ  جديد،  �سياق  يف  مغاير  باأ�سل�ب  و�سياغته  �سابق  معنى  �مت�سا�ص  يف  �ل�ساعر  بر�عة  على  �لبيت  ويدل 
�ملاجري هنا وق�ل �أبي متام �مل�سه�ر:

الكت���ب م���ن  اإنب���اء  اأ�س���دق  ال�س���يف 
ومما يعزز �لطاقة �لإيحائية يف ق�ل �ملاجري �أنه من خالل �لتنا�ص مع بيت �أبي متام يبني ج�رص�ً بني �ملا�سي �مل�رصق وم�سم�ن 
�لبيت �لذي يعرب عن �عتز�ز �ل�ساعر وفرحته بنيل �لإ�ستقالل �ل�طني. كما �أن �ل�سمري يف ق�له )نلَت( يحيلنا �إىل: )�ل�طن �لغايل( فريبط بني 

�أجز�ء �لق�سيدة ويجعلها متالحمة �لأفكار، ثم يق�ل –وقد كان �آنذ�ك يف م�رص-:
ك�س���معٍة ب�س���دى االأزهاِر ترتُقاأحيا بذكراَك والذكرى منًى وجوًى

فيحيلنا من جديد �إىل )�ل�طن �لغايل( با�ستخد�م كاف �خلطاب.
�أن  ونلحظ  و�مل��قف(.  و�لأحد�ث،  و�لأ�سياء،  �لعبار�ت،  بني  )عالقة  عن  تعرّب  �لإحالت  فاإن   )320  :1980( ب�جر�ند  دي  وبح�سب 
�ملاجري غالبًا ما كان ي�ستعمل �لإحالت �ملقامية كالأعالم و�أ�سماء �ل�سارة و�لأ�سماء �مل��س�لة كق�له يف ق�سيدة )من بعيد( )�ص:109( 

�لتي يناجي فيها وطنه بعد نيل �ل�ستقالل �سنة 1952:
االأنفا�ُص من عَمِر املختاِر والرَّمقفاهناأ مبا نلت من جمٍد ت�س���طرُُه

فيحيلنا ق�له )عمر �ملختار و�لرمق( �إىل خارج �لن�ص، وهذ� يتطلب من �ملتلقي معرفة م�سبقًة مبا �أحال �إليه �ل�ساعر، وه� هنا يق�سد 
�سيخ �ل�سهد�ء عمر �ملختار ورفاقه �لذين ما ز�ل�� �آنذ�ك على قيد �حلياة من �لأبطال �لذين قادو� �لكفاح �مل�سلح لنيل �حلرية زمن �ل�ستعمار 

�لغربي. 
ويحيلنا �أي�سًا �إىل زمن معني وظروف �سيا�سية مرت بها �لبالد يف فرتة �ملطالبة بال�ستقالل بق�له )�ص13(:

ه���ذا اأوان ال�س���ر فالتاري���خ ينتظ���ر امل�س���ر
ومثل ذلك ق�له )�ص 22(: 

وطن���ي يف  احل���ق  كال�س���لوه���ذا  �س���ار  وب���اء 
حيث يحيل �إىل �ل�سطر�بات �ل�سيا�سية ودعاوى �لتق�سيم و�لفدر�لية يف ذلك �لزمن، حتى �سار �ملنادي ب�حدة �ل�طن متهمًا ومنب�ذ�ً 

كما ينبذ مري�ص �ل�سل. 
وكق�له )�ص 29(: 

حركاتنا تزعم���وا  للذي���ن  �س���دوا عزائمك���م بغ���ر ف���كاكق���ل 
وه���اِك�س���بتمرب االآت���ي ب�س���ر تق���ّدٍم بقطيع���ٍة  م���وؤذٌن  اأو 

ق�سية  �ستناق�ص  �لتي  �ملتحدة  �لأمم  جل�سة  حل�س�ر  تاأهب��  �لذين  �ل�سيا�سية  �حلركة  زعماء  �إىل  يحيلنا  �لبيت  يف  �مل��س�ل  فال�سم 
��ستقالل ليبيا يف �أغ�سط�ص 1948، )حمافظة، علي 2011: 19(. و�لإحالة هنا هي تنا�ص تاريخي �سيا�سي
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ويف ق�سيدة )�لعر�فة(، وهي ق�سيدٌة ذ�ت طابٍع �جتماعي؛ يعاج فيها �ل�ساعر بع�ص �أمر��ص �ملجتمع باأ�سل�ب فيه �سيء من �لطر�فة، 
قال ي�سف �لعج�ز �لعر�فة )�ص59(: 

جل�س���ْت على ط���رف الطريق جتيل عين���ي فرقِد
�س���مطاء ف���وَق جبينها �س���وٌر ت���روح وتغتدي
جل�س���ت كعرج���وٍن ته���ّدل، اأو كحظ���ي املْقَع���ِد

���َح ع���ن بقاي���ا مْعَب���ِد  َثْغ���ٍر تفتَّ تْف���رَتُّ ع���ن 
والنا����ص ح���ول ب�س���اطها انت���روا جل���ٍد اأو دِد

فبعد �أن و�سف حال �لعر�فة وحال �لنا�ص من ح�لها، و�سف نف�سه وم�قفه من ذلك �مل�سهد قائاًل: 
كَث���ٍب ع���ن  امل�س���هِدووقف���ت  ذاك  ����رصَّ  اأراق���ب 

�مل�سهد  �إىل تذكر مك�نات  �أنها تدع�نا  �لإحالة  له. ون�ستفيد من هذه  �ل�سابقة  و�ل�س�ر  �مل�ساهد  �إىل كل  �مل�سهِد( يحيلنا  )ذ�ك  فق�له 
و��ستح�سارها ��ستعد�د�ً ملا �سياأتي من م�ساهد جديدة �سينتقل �إليها �ل�ساعر.

�آثار  �لتي عا�رصها، فمثاًل يق�ل يف ق�سيدٍة »وقفة على  �لق�سايا و�لأحد�ث  �إىل  وكثري�ً ما كان �ملاجري ي�ستعمل �ل�سمائر ليحيلنا 
�سحات« )�ص18(:

ل�س���اين يطاوعني  لو  جم���وَع املف�س���دين م���ن اليهوِد�س���اأهجو 
���ت ي���ُد اجلم���ع احل�س���وِدهمو ح�س���دوِك �س���لطاناً وجمداً اأال تبَّ

وه� يحيل بذلك �إىل جم�ع �ليه�د �لذين بد�أو� يعيث�ن يف �أر�ص فل�سطني ف�ساد�ً ويتقاطرون عليها ��ستعد�د�ً لإعالن دولتهم يف 15 
من ماي� 1948. كما �أن �لإحالة تت�سمن تنا�سًا دينيًا مع �لآية �لأوىل من �س�رة �مل�سد. وهذه �لإملاحات و�لتنا�سات �لدينية تعزز من قيمة 
�لن�ص �ل�سعري عند �ملاجري، وذلك ملا متتاز به �لن�س��ص �لدينية من يقينية وقد�سية حا�رصة يف �ل�عي �جلماعي لدى جمه�ر �ملتلقني 

�مل�سلمني، مما عزز من مقب�لية �لن�ص، وفاعليته يف �لتاأثري يف �ملتلقي.
لقد �أ�سهمْت �لإحالت �لد�خلية و�خلارجية يف �سعر �ملاجري يف متا�سك �لن�ص ب�سكٍل و��سٍح، حيث �سكلت �سبكًة من �لعالقات �لدللية 

جعلت من �لن�ص كيانًا و�حد�ً متما�سك �لأجز�ء.
●  Substitution ثانياً: اال�ستبدال

)وتبدل  بدياًل عنه،  �آخر  ه و�ختار  �أي غريَّ �أبدله بغريه،  ��ستبدَل �لثَّ�َب  �سيء ع��سًا عن غريه ومنه  �تخاذ  باأنه  لغًة  �ل�ستبد�ل  ُيعّرف 
�ل�سيء وتبدل به و��ستبدله و��ستبدل به كله �تخذ منه بدل و��ستبدل �ل�سيء بغريه وتبدله به �إذ� �أخذه مكانه(.)�بن منظ�ر 2003: 2/40(. 
و��سطالحًا: ه� �س�رة من �س�ر �لتما�سك �لن�سي �لتي تتم يف �مل�ست�ى �لنح�ي بني �لكلمات �أو �لعبار�ت. فه� )عملية تتم د�خل �لن�ص، �إنه 
�لعنا�رص �ملتاأخرة تاأتي بدياًل  ية قبلّية؛ لأّن  19( وعالقة �ل�ستبد�ل عالقة ن�سّ  :1991 �آخر( )خطابي  �لن�ص بعن�رص  تع�ي�ص عن�رص يف 
لعنا�رٍص متقّدمة، ما يجعلها قادرًة على حتقيق �لتما�سك �لن�سي، حني تربط بني عن�رصين متباعدين. ويدور �ل�ستبد�ل يف �لرت�ث �لعربي 
�لقدمي ح�ل عالقة �لكلمات يف �جلملة على �مل�ست�ى �لنح�ي و�ملعجمي. حيث يت�سابه �إىل حد كبري مع مفه�م �لرت�دف )�سبل، عزة 2009(. 
وي�سار �إىل عمليات �ل�ستبد�ل يف �لدر��سات �للغ�ية �لأ�سل�بية على �أنها ذ�ت طابع ر�أ�سي يحدد عالقة �لعنا�رص �مل�ستبدلة بالعنا�رص 

�ملبدلة ��ستناد�ً لرتباطهما من جهة �ملعنى )مزور، دليلة 2013(. 
ومن �ل�ستبد�ل ق�ل �ل�ساعر يف ق�سيدة يرثي فيها �ل�ساعر و�ملنا�سل �إبر�هيم �لأ�سطى عمر )�ص62(:

ع���اينيبكي���ك اإبراهي���ُم �س���عٌب كلّ���ه وقل���ٌب  م�س���هدٌة  ع���نٌي 
ثم يق�ل: 

اأي م�س���يبٍة نزل���ت بقومي يف فت���ى الفتياِنرحم���اك يا رب���اه 
الرن���اِنه���ذا الزعيم احلرُّ حق���اًّ ال الذي االأ�س���فِر  وراء  يج���ري 
اأ�س���تاذي بكل م�س���اعري  لكن رث���اوؤَك لي����ص يف اإمكايناأبكيك 

دللية  فروق  على  �مل�ستبدلة  �لألفاظ  �كتنفت  وقد  )�إبر�هيم(.  من  ��ستبد�ل  كلها  �أ�ستاذي(  �حلر/  �لزعيم  هذ�  �لفتيان/  )فتى  فق�له 
و�إيحاء�ت ميزت كل لفظ عما �س��ه فال�ساعر ي�ستبدل ��سم �ملرثي )�إبر�هيم( بق�له: فتى �لفتيان( للدللة على منزلة �لفقيد يف ق�مه ووطنه، 
ثم ��ستبدل ��سم �ملرثي بق�له على �سبيل �لتخ�سي�ص و�لتعيني )هذ� �لزعيم �حلر( و�أّكده بق�له: )حقا( ثم يف �لبيت �لثالث عرّب عنه بق�له: 
)�أ�ستاذي( للدللة على �لعالقة �خلا�سة �لتي تربط �ل�ساعر بالفقيد، مما ي�حي بعرفان �ل�ساعر بجميل �لفقيد �ملرثي، عالوة على �لإيحاء باأن 

�ل�ساعر ي�سري يف �لجتاه �ل�طني نف�سه �لذي �سار عليه �أ�ستاذه �لفقيد.
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ونلحظ �أن �ل�ساعر يعتمد على �ل�ستبد�ل يف �إحكام �لرت�بط بني �أجز�ء �لن�ص �ل�سعري، فغالبًا ما ياأتي على ذكر �سيء يف �لق�سيدة ثم 
يتجنب تكر�ر ذكره باللفظ نف�سه، كق�له )�ص92(:

روح���اين وهجرُت املنى التي اعتادها النا�ُص ع���امٍل  يف  الأخ���رى 
فق�له )�أخرى( ��ستبد�ل من كلمة )�ملنى(. 

ويف ق�سيدة بعن��ن )حياة( )�ص94( نظمها يف رثاء �إبر�هيم �لأ�سطى عمر جند �ل�ساعر بعد �أن عّدد مناقب �لفقيد ومبادئه �ل�سامية 
و�سّ�ر جانبًا من حياة �ملرثي قائاًل:

ْرُت طفاً غادر الدر�ص مرغماً اأعباء املعي�س���ة واليتماتذكَّ يغالب 
�ُس���َوْيِعٌد الكفاف  عي����صُ   ومل يعتمد خ���االً يقيه وال عماًّ يبلُِّغه 
يذود عن االأوطان والهدف االأ�سمىف�س���ب ع�سامياًّ �س���ما بني قومه
بها ثورًة �س���عواء تْخرِتُم الظلماُيهي���ُب باأبن���اء الب���اد ليبعثوا
عاً يقا�س���ي اخل�سا�س���ة وال�س���قماَوعا�ص كما ميلي ال�سمر ُم�سيَّ

 ثم قال بعد ذلك معتمد�ً �أ�سل�ب �ل�ستبد�ل: 
ونها بوؤ�ساً واإْن وجدوا ُغْنماًكذل���َك اأعم���اُر العباق���ِر غرب���ٌة ُيق�سُّ

فق�له: )كذلك( �إحالة لكل ما تقدمها. ��ستبد�ٌل من كل تلك �خل�سال و�لأو�ساف و�لأح��ل �ل�سابقة �لذكر.
ويف ق�سيدة )للتاريخ( )�ص88( نلحظ ت�ظيف �ل�ساعر لال�ستبد�ل للتن�يع يف �أ�ساليب �لتعبري عن ي�م بهيٍج طاملا �نتظره �لليبي�ن وه� 

ي�م تاأ�سي�ص جلنة �سياغة �لد�ست�ر فافتتح �لق�سيدة قائاًل:
الد�س���توُر احل���رِّة  احلي���اِة  تزوي���ررمزُ  بدون���ه  احلي���اة  اإن 

ثم قال:
ي���وم اأغرُّ عل���ى الزمان �س���هرُي���وَم ا�س���تقرَّ احلك���ُم فين���ا اإنه

��ستبد�ل من ي�م �لإعالن عن تاأ�سي�ص جلنة �لد�ست�ر.
وكذلك يف ق�سيدة )من بعيد( )�ص109( عندما قال: 

يعيد يل ذكريات���ي حني تنطلق اأم���ا تعو�س���ني عنه اأخ���ا ثقٍة
فم���ا بغر )رفي���ٍق( فيهُم���و اأثُقح�سبي لقلبي رفيٌق فيك يخل�ص يل

ثم قال بعد عدة �أبيات:
و�س���اعره الغايل  للوطن  حنني �ساردٍة �س���لّْت بها الُطرُُقيِح���نُّ 

فقال: )�أخا ثقة(، ثم بنّي يف �لبيت �لتايل عن طريق �ل�ستبد�ل �أن هذ� �لأخ �لثقة �لذي ق�سده ه�)�ساعر �ل�طن �أحمد رفيق( ثم �أحال 
�إليه من جديد يف �لبيت �لأخري بق�له: )و�ساعره( حيث جعله ��ستبد�ًل من ق�له )�أخا ثقة( يف �لبيت �لأول وق�له )رفيق( يف �لبيت �لثاين. 
ومتَة فروق دللية يف �مل���سع �لثالثة �لتي مت وقع فيها �ل�ستبد�ل. ففي �مل��سع �لأول ق�له: )�أخا ثقة( ي�حي باأزمة ثقة ي�سعر بها �ل�ساعر 
جتاه بع�ص �لأدباء �أو �ل�سعر�ء �ملعربين عن ق�سايا �ل�طن، وي�ؤكد هذه �لدللة ق�له يف �لبيت �لثاين خماطبًا �ل�طن: )فيك يخل�ص يل( فكاف 

�خلطاب تع�د على �ل�طن. كما تتعزز هذه �لدللة من خالل �ل�ستبد�ل يف �لبيت �لثالث:
يِحنُّ لل�طن �لغايل و�ساعره حنني �ساردٍة �سّلْت بها �لُطُرُق

�ل�سياع و�لتيه  �لناجت من  ��ستبد�ل وقع يف �سياٍق يعربِّ عن حالة وجد�نية تدل على �حلنني �ملتزج بعاطفة �حلزن   فق�له )�ساعره( 
و�لتخبط �ل�سيا�سي �لذي ي��ِسك �أن ي�سّيع �ل�طن. 

●  Ellipsis ثالثاً: احلذف
�حلذف ه� )��ستبعاد �لعبار�ت �ل�سطحية �لتي ميكن ملحت��ها �ملفه�مي �أن يق�م يف �لذهن �أو �أن ي��سع �أو �أن يعّدل ب��ساطة �لعبار�ت 
�لناق�سة( )دي ب�جر�ند 1980: 301( �أي �إنه عبارة عن �إحد�ث فج�ة يف �سطح �لن�ص، ويك�ن دور �ملتلقي يف ملء تلك �لفج�ة بناء على 
معطيات �لن�ص، ومعرفة �ملتلقي بالعامل �ملعريف �ملحيط بالن�ص. ويف �أغلب �لأمثلة �لتي يقع فيها �حلذف ُيلحظ �أن �ملحذوف يرتبط عادًة 
بعالقة قبلية مع �لعنا�رص �للغ�ية �لتي ت�سبقه )خطابي، 1991(. و�حلذف بح�سب حممد مفتاح )1987: 167( )م�ؤ�رص لغ�ي، �أي �أنه �عتماد 
�ل�سابقة و�لالحقة ميكن تقدير �ملحذوف( لذلك ُيعد �حلذف و�سيلًة من و�سائل �لتما�سك �لن�سي حيث ي�سفي على �لن�ص �سفة  على �جلملة 

�لتما�سك ك�نه ُيعد من قبيل �لإحالة �لن�سية.
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وقد �أطلق دي ب�جر�ند )1980( على �حلذف ��سم )�لكتفاء باملبنى �لعدمي( �عتماد�ً على �أن �لبنى �ل�سطحية يف �لن�س��ص غري مكتملة 
غالبًا بعك�ص ما يبدو يف تقدير �لناظر. ول يختلف �حلذف عن �ل�ستبد�ل �إل يف ك�نه ��ستبد�ًل بال�سفر، �أي �أّن عالقة �ل�ستبد�ل ترتك �أثر�ً، 
و�أثرها ه� وج�د �أحد عنا�رص �ل�ستبد�ل، بينما عالقة �حلذف ل ترتك �أثر�ً )خطابي، 1991: 21( ممّا يدفع �ملتلقي �إىل �لتقدير، ويحّفُز مهارة 
�لتاأويل، ويلجاأ �ل�ساعر �إىل ��ستخد�م �حلذف يف م���سع معينة متا�سيًا مع �أن �حلذف ل ي�فر �ل�قت و�جلهد يف �سياغة �لن�ص و�لتعبري عن 
�ملر�د فح�سب؛ ولكن لأن �حلذف ي�سفي على �لن�ص روحًا جديدة تدع� �ملتلقي �إىل �ل�سرت�ك يف عملية �لإبد�ع، فاملتلقي ه� �مل�سئ�ل عن ملء 
�لفر�غات �لتي �أحدثها �ملبدع، وملء هذه �لفر�غات �أو �لفج��ت يجعل �ملتلقي �رصيكًا يف عملية �لإبد�ع. ومن �رصوط حتقق �لتما�سك �لن�سي 
ب���سطة �حلذف وج�د �لدليل �ملقايل على �ملحذوف، وذلك لبيان �ملرجعية بني �ملذك�ر و�ملحذوف، مما ي�ؤدي �إىل �ل�ستمر�رية د�خل �لن�ص 

)فرج، 2009(.
ويرى �لباحث �أن �حلذف من �أهم �ملظاهر �لتي تدع� �لباحثني �إىل �لعتماد على �لن�ص ككل يف �لدر��سة و�لتحليل؛ وذلك لأن ظاهرة 
�حلذف مرتبطة بالن�ص ل �جلملة. �أي �إن �لفر�غ �لبني�ي �حلا�سل يف �جلملة �لتي يقع فيها �حلذف ل ميكن �ل�ستدلل عليه ومل�ؤه �إل بالرج�ع 
�إىل �سياق �لن�ص �لكلي. ولهذ� فاإن عملية �حلذف ت�ؤدي دور�ً مهمًا يف عملية تفاعل �ملتلقي مع �لن�ص لأنها تثري فكره وخياله من خالل 
حتفيزهما لال�ستدلل على �جلزء �ملحذوف ��ستناد�ً ملا ه� مذك�ر. وقد جلاأ �ملاجري �إىل ��ستخد�م �حلذف يف م���سع عدة من ق�سائده فمثاًل 

يف ق�سيدة )�حلرية( )�ص34( يق�ل �ملاجري:
اللي���ايل تع���ره  م���ن  ُذن���وِباأقيل���ي  والَ  جن���اُه  اإْث���ٍم  ب���ا 

�أي بال �إثم جناه ول ذن�ٍب �قرتفها. وكذلك نالحظ �حلذف و�ل�ستبد�ل معًا يف ق�له:
العم���رُ يف �س���ْمٍت رهيِبل�قد �س���خرت ب���َِي االأقداُر رْدحاً َطواُه 
ِة ِمْن �َس���ُعوِبو�س���ْخِرَيُة الق�س���اِء اأ�س���دُّ وقعاً ْف�ِص االأبيَّ عَل���ى النُّ

فاحلذف يف ق�له )ردحا( �أي ردحًا من �لزمن، ويف )وقعًا( و�ملق�س�د ه� �أ�سد وقعًا من وقع �ل�َسع�ب �أي �مل�ت. و�أي�سًا يف �لبيتني 
��ستبد�ل حيث ��ستبدل كلمة �لأقد�ر �لتي ن�سب �إليها فعل �ل�سخرية يف �لبيت �لأول بكلمة �لق�ساء يف �لثاين.

ومن �حلذف ق�ل �ملاجري يف �لق�سيدة )يا نف�ص( )�ص33(:
يح�����زن���ك ال  نف���������ص  م��������ا تلقين���ه م��������ن منك���ري���ا 
نق�����ائ�ٌص احلي��������اة  منظ�����رج��������ل  باأجم��������ل  تب��������دو 
فت�س���له الفت��������ى  بت�س��������رتتغ��������ري  ق�س��������ده  ع��������ن 
باالأ�س���غري�����ن تع��������ريفتم�س�������������ك  اأن  وح��������اذري 

فالأبيات �نط�ت على فج��ت ي�ستطيع �ملتلقي مالأها مبا ينا�سبها من خالل �ل�ستدلل باملذك�ر على �ملحذوف، فالبيت �لأول وقع فيه 
حذف يف ق�له )من منكر( �أي من منكر�ت ونقائ�ص عّمت �ملجتمع، وق�له و��سفًا �لنقائ�ص يف �لبيت �لثالث: )تغري �لفتى فت�سله( �أي تغريه 
بفتنتها ولذتها، فتعرقله وحت�ل بينه وبني غايته �ل�سامية يف هذه �حلياة. ويف �لبيت �لر�بع وقع �حلذف يف ق�له: )حاذري �أن تعرثي( �أي �أن 

تقعي يف حبائل �لفتنة و�رصك �لنقائ�ص و�لرذ�ئل. 
وكذلك ق�له يف ق�سيدة )يا زماين(:

مل���كاِناأت��������داك اأن تزح���زح عزم���ي اأردت���ه  م���كان  ع���ن 
فحذف )�آخر( لدللة �ل�سياق عليه، و�لتقدير: من مكان �خرتته باإر�دتي، �إىل مكان �آخر ل �أرت�سيه لنف�سي. ول �سك �أن دللة كلمة »مكان« 
يف هذه �لق�سيدة هي كناية عن م��قف �ل�ساعر ومبادئه �ل�طنية �لتي تبناها يف مفتتح م�سريته �ل�سعرية. ممثلًة يف دع�ته للن�سال و�لكفاح 

�مل�سلح لنيل �ل�ستقالل لكامل �لرت�ب �لليبي.
ومن �حلذف ق�له يف ق�سيدة )�أنا و�لبدر( )�ص68(:

ُتخِط���ُئ الق�س���َد تارًة وت�س���يُبال ُت���َرْع. اإن يف احلي���اِة اأنا�س���اً
�أي تخطئ تارًة وت�سيُب تارًة �أخرى. ويف �لق�سيدة ذ�تها يق�ل:

في���ه روٌح، وفي���ه نف���ٌح وطيُباأن���ا مّي���ٌت وُح�ْس���نها عبق���ريٌّ
فاحلديث على ل�سان �لبدر �لذي �أقّر باأن ح�سنه ميٌت، حيث وقع �حلذف يف ق�له: )�أنا ميٌت( فاأ�سل �لكالم: )�أن ح�سني وجمايل جماٌل ميٌت، 
�أما ح�سن �ملدينة فحيٌّ باأرو�ح �ساكنيها �لطييبني( وكذلك وقع �حلذف يف ق�له: )وفيه نفٌح وطيُب( فاأ�سل �لكالم: )�أن جمال �ملدينة جما حيٌّ 
يزد�د ح�سنا بعبق حد�ئقها �لتي تت�س�ع منها نفحات �لأزهار �لعاطرة وتف�ح من ب�ساتينا �لنفحات �لطيبة(. وبح�سب �لفقي )2000( يرجع 
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�سي�ع �حلذف مليل �مل�ستعملني لإ�سقاط بع�ص �لعنا�رص من �لكالم �عتماد�ً على فهم �ملخاطب تارة، وو�س�ح قر�ئن �ل�سياق تارة �أخرى.
�أنها تفاعل قائم بني �جلزء �ملذك�ر يف �لن�ص و�ملحذوف منه. وهذ�  وعندما نتاأمل ظاهرة �حلذف يف دي��ن �ملاجري فاإننا نلحظ 
للمتلقي  �ملجال  تف�سح  لأنها  �حلذف،  عمليات  �إىل  جماليته  ج��نب  من  جانب  يف  يدين  �لأدبي  �لن�ص  �أن  من  �لنقاد  بع�ص  �إليه  ذهب  ما 
للتاأمل و�لغ��ص يف �أعماق �لن�ص �لأمر �لذي يحدث معه متعة �لتذوق. فبح�سب حم�دة، عبد �لعزيز )1998: 323( فاإن �لقارئ ي�سهم يف 
يته وقيمته(. ولذلك فاإن ظاهرة �حلذف تعد �أهم مظاهر �نفتاح �لن�ص  �إكمال �لن�ّص فه� )�ملبدع �مل�سارك، ل للن�ص نف�سه، بل ملعناه و�أهِمّ
على قر�ء�ت متعددة. فهذه �لفج��ت جتعل من �لن�ص منفتحًا على قر�ء�ت عدة، وهذ �لنفتاح )ين�سئ ن�عًا من �حل��ر بني �لن�ص و�ملتلقي 

)31 ل�ستخال�ص �لناجت، وي�سع ركائز تعبريية حتدد طبيعة هذ� �لناجت، وتك�سبه خ�س��سيته( )عبد �ملطلب 2004: 
●  junction رابعاً: الربط

�إىل زمان  بالنظر  �أو  �إىل فاعليها،  �لأحد�ث  ن�سبة  �إىل  بالنظر  �س��ء  �لن�ص  �لأهمية يف متا�سك جمل  بالغة  �لربط وظيفة مهمة  ي�ؤدي 
وق�عها وتتابعها، �أو نفيها �أو �إثباتها، كما ي�سري �أي�سًا �إىل �جتماع �لعنا�رص وتعالق �ل�س�ر بع�سها ببع�ص يف عامل �لن�ص. وتتميز �أدو�ت 
�لربط باأنها و�سيلة عقلية ت�ستعمل لربط �لق�سايا و�لأفكار د�خل �لن�ص، فت�ؤدي دور�ً مهمًا يف متا�سك �أجز�ء �لن�ص ويق�سم �لربط �إىل: �لربط 
�لإ�سايف و�لربط �لزمني، و�لربط �لإ�رص�بي �أو �ل�ستدر�كي، و�لربط �ل�رصطي �أو �لتتابعي. )دي ب� جر�ند 1980( وفيما يلي نناق�ص �أهمية 

�أدو�ت �لربط يف بناء ن�ص متما�سك عن �ملاجري. 
الربط االإ�سايف conjunction: ه� �إ�سافة �سابٍق لالحٍق، �أي �جلمع بني �س�رتني �أو �أكرث على �سبيل �لت�سارك يف �حلدث �أو �ملعل�مة  ♦

�لتي ت�ؤديها جملتان �أو �أكرث ومن �أدو�ته: �ل��و، كذلك، �أي�سًا، ومن ناحية �أخرى، وغري ذلك )�سبل، عزة 2009( كق�ل �ملاجري )�ص34(: 
منـِّي وكفاِك  لوعًة  كفاني 

حيث ربط بني معنيني لي�ؤكد تالزمهما. وكذلك يف ق�له:
�س���يِم اإذا تهادى الرَّطيِبمتي���ُل م���ع النَّ الُغ�ْس���ِن  َخْطَرَة  وتْخُطرُ 

وتعد �أد�ة �لربط )�ل��و( من �لأدو�ت �لتي �عتمدها �ملاجري يف �لربط بني �لأق�سام و�لأجز�ء فمثاًل جنده ي�سف �لدولة �ل�سالمية يف عهد 
�خللفاء �لر��سدين قائاًل )�ص42(: 

الُدُه���ِموتدان���ت دول���ة الفر����ص، وك���م الع�س���ور  عذبته���م يف 
ال���ذمم�سا�س���ها الع���رب وف���اًء وك���ذا وف���اء  الع���رب  �س���يمة 
اأعظمه���ا وم���ا  الع���رب  تُق���ِمدول���ة  مل  اله���دى  ل���وال  دول���ًة 
ودني���ا وبن���ت ودِمجمع���ت دين���اً  بع���زٍم  الع���ايل  جمده���ا 

فنالحظ �أدو�ت �لربط ودورها يف متا�سك �لن�ص وتعالق �أفكاره، حيث ربط بني فكرة هزمية �لفر�ص و�ندحار دولتهم وبني طغيانهم على 
�لعرب بق�له: )وكم عذبتهم( كما ربط بني �ل�فاء و�سيم �لعرب بق�له )وكذ� �سيمة �لعرب(، وربط �أمرين متالزمني وعاملني مهمني كانا �سببًا 

يف �زدهار �لدولة �ل�سالمية و�نت�سار�تها بق�له: )جمعت دينًا ودنيا(.
الربط التخيري disjunction: وه� �لإ�سارة �إىل �أن �أحد �ملتعاطفني فقط م�ج�د يف عامل �لن�ص، �أي �أنه ربط بني بديلني ميثالن  ♦

�س�رتني �أو �أكرث من �س�ر �ملعل�مات يف عامل �لن�ص )فرج، 2009( و�أد�ته هي )�أو( �لتخيري. و��سرتط دي ب�جر�ند )1980: 348( لتحقق 
�أل يحدث لب�ص يف فهم �ملعنى،  �أن يك�ن هناك تالوؤم وجتان�ص بني �لختيار و�ملعاين �ملتتابعة ويجب  �لتخيري  �أد�ة  �لتما�سك با�ستعمال 
حيث يق�ل عن ذلك: )ورمبا كانت �إجر�ء�ت �لتخيري �سعبة لأن يف �لتخارج �لذي بني �لبد�ئل تهديد�ً للرت�بط و�لتما�سك(. مبعنى �أن �سه�لة 
�ختيار �لبديل �ملنا�سب عند �ملتلقي هي ما يحافظ على �لتما�سك �لن�سي. نلحظ ت�ظيف �ل�ساعر لأد�ة �لربط �لتخيريي )�أو( يف ق�سائده. ومن 

ذلك ق�له )�ص13(:
دائم���اً �س���عاري  القب���وراأم���ا  �س���كنى  اأو  الع���زُّ 

فبنّي �أن منهجه يف �حلياة يق�م على مبد�أ �لكر�مة. فاإما �أن تك�ن �حلياة بعزٍة وكر�مٍة �أو ل تك�ن. فهناك �س�رتان يف �لن�ص ل ميكن 
�أن يجتمعا معًا هما: �س�رة �حلياة بعزة وكر�مة، و�س�رة �مل�ت ب�رصٍف وب�سالة.

و�ل��قع �أن �لربط �لتخيريي يندرج غالبًا يف �سياق يجمع بني ثنائيات �سدية، �أو ت��فقية، يتحقق بينها �لتجان�ص �لقائم على �ختيار 
�ملعنى و�ملعنى �مل�ساد، �أو �ملعنى و�ملعنى �ملر�دف، وهذ� ما عناه دي ب�جر�ند حني ��سرتط �لتالوؤم بني �لختيار و�ملعني �ملتتابع. ففي 
�لبيت �ل�سابق �عتمد �ل�ساعر على ت�س�ير حالتني لختياره �لذي عرب عنه هنا بق�له: )�سعاري( هما �مل�ت و�لعدم و�لعزة و�لذل. وكال �حلالتني 
ممكنة متحققة عند �ل�ساعر يف غياب �لأخرى فقط، �أي �إن �ل�ساعر ��ستعمل �أد�ة �لتخيري للدللة على �أن �حلياة �إما �أن تك�ن كرمية بعزة و�أنفة 

�أو ل تك�ن. �أي �أن �لربط هنا ربط تخيريي �سدي، ومن هذ� �لقبيل ق�ل �ل�ساعر )�ص27(: 
اإما املم���اُت واإما الع���زُّ والَظَفرُاأمني���ة الوط���ن الغايل لن���ا اأمٌل
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فال�س�رة �لأوىل تدل على �ملمات على تر�ب �ل�طن بب�سالة و�سم�ٍد، و�لثانية تدل على �لعي�ص بكر�مة ف�ق تر�ب هذ� �ل�طن. وهما 
�س�رتان مت�سادتان ل تتحقق �إحد�هما �إل يف غياب �لأخري. وقريٌب من هذ� �ملعنى ق�له )�ص33(:

ي���ا نف����صُ اإن �ِس���ئِت املع����ايل ذلليه���ا، اأو ذري
فه� يحدد �س�رتني ل ميكن �أن ي�سدقا معًا، فاإما �لت�سرّب و�ملثابرة لنيل �ملعايل، �أو �لر�حة وحياة �لدعة. وكق�له )�ص70(:

اأنف����صٌ وقل���وٌبوابعِث ال�س���عَر باكياً اأو �سحوكاً ال�س���عرُ  اإمن���ا 
فما كان باكيًا ل يك�ن �سح�كًا وما كان �سح�كًا ل يك�ن باكيًا. 

ت��سيحًا  �إحد�هما  ت�سبح  بحيث  �لأخرى؛  �إحد�هما يف وج�د  ربط بني �س�رتني ل ميتنع حتقق  فه�  �لت��فقي  �لتخيريي  �لربط  �أما 
�أو معًا كق�ل �ملاجري  �إما فر�دى  �لتحقق  �لتخيري للربط بني �س�رتني على �سبيل  �ل�ساعر لأد�ة  ��ستعمال  �إذ نلحظ  لها.  �أو ت�كيد�ً  لالأخرى 

)�ص53(:
اأ�س���قى اأو  اأُع���ذَب باله���وى الع���ذريِّ  اأن  اأَِح���ٌل 

فر�سم �س�رتني متكاملتني �س�رة للعذ�ب �لذي يقع عليه من غريه، و�س�رة �لتعا�سة و�مل�سقة �لتي يتعجب �ل�ساعر من �لإح�سا�ص بها 
يف حبه �لعذري، وكالهما متحققة يف �لآن ذ�ته. ومن هذ� �لقبيل ق�له: 

���ا يتام���ى اأو ذي���ول اأجانِباأيف اأر�سنا ن�س���قى وينعم غرُنا كاأنَّ
فكال �ل�س�رتني �للتان عرب بهما عن �ل�سقاء ت��سح �لأخرى وتف�رصها، ول ميتنع حتققها من حتقق مثيلتها يف �لآن ذ�ته. وكذلك يف 

ق�له )�ص33(: 
ُمف���رَتي ل�س���اٌن  اأو  عي���وٌن  للنا����صِ  فالنا����صُ 

وهنا نلحظ �أنه ي�سرُي �إىل �أمرين ل ميتنع �أحدهما ب�ق�ع �لآخر، كما ل ي�ستلزم حتقق �أحدهما حتقق �لآخر. وهذ� من باب ح�سن �لتق�سيم، 
وبر�عة �لتف�سيل. 

الربط التتابعي اأو الزمني temporal Conjunction: ويك�ن �لربط �لتتابعي �أو �لزمني باأدو�ت �لربط �لتي تدل على ترتيب وق�ع  ♦
�لأحد�ث وتتابعها وهي: �لفاء، وثم، وحتى، وت�ؤدي بع�ص �لألفاظ دللة �لتتابع و�لربط �لزمني نح�: وبعد ذلك، ويف �ل�قت نف�سه، وقبل هذ� 
)�سبل، عزة 2009( ت�سكل هذه �لألفاظ بعد�ً زمنيًا يرتبط بالأحد�ث و�ملعل�مات �ملتدفقة يف �لن�ص. وقد ��ستعمل �ل�ساعر �لربط �لتتابعي يف 
ق�سائد عدة، فمثاًل يف ق�سيدة بعن��ن )طلب( )�ص82( وظف �ل�ساعر �لربط �لتتابعي يف ت�سل�سل �لأحد�ث وعر�سها �لأول فالأول، حيث يق�ل 

يف هذه �لق�سيدة:
قال���ت اإذا ما ا�س���تق���ت يوماً روؤيت���ي قدِّْم طلب
واذك���ر بواعث���ه، وغاي����ات اللقا �س���بباً �س���بْب
���ْب وا����رصح تباريح احلني�ن وكيف تلهُب قلَب �سَ
حت���ى اإذا ا�س���تعل احلنني جوًى بقلب���ك والتهب
َك عا�س���قي، واهتاج قلبي وا�سطرب اأح�َس�ْس���ُت اأنَّ
و�س���عيُت يف له���ٍف اإىل لقي���اَك، خطواتي خبب

يظهر تتابع �لأحد�ث يف ق�له: و�ذكر ب��عثه/ و��رصح تباريح/ حتى �إذ� ��ستعل/ و�لتهب/ وعال دخانه/ و�نت�سيت. فاإذ� وقع ذلك كانت 
�ل�ستجابة لهذ� �لطلب يف مر�حل متتابعة �أي�سًا: �أح�س�سُت �أنَك عا�سقي/ و�هتاَج قلبي/ و�سعيُت يف لهٍف. فنلحظ �أن منحنيات �لدللة تت�ساعد 
تبعًا لت��يل �لأحد�ث وتتابعها زمنيًا، فابتد�ًء من �لإح�سا�ص بال�س�ق، و�ل�سع�ر باللهفة للقاء �ملحب�بة، ثم �ل�سعي للقائها، وروؤيتها، ثم �رتفاع 
ب، و�أ�سفقت على قلبه  درجة �حلنني حتى كاأنه نار حترق �لقلب، �سبابًة وولهًا، هنالك تقع ��ستجابة �ملحب�بة، ورّق قلبها على عا�سقها �ل�سّ

�ملتيم. فاأ�رصعت للقياه، و�إطفاء نار �س�قه �مل�ستعرة.
ويف ق�سيدة تعرب عن ثقته �لق�ية مببادئه؛ ربط يف تتابع زمني كل �لحتمالت �لتي قد جتتمع لزعزعة �لثقة يف مبادئه �لفا�سلة، �لتي 

تتمركز ح�ل �حلرية و�لكر�مة. يق�ل فيها )�ص92(:
وتكلّ���ف ما �س���ئت م���ن طغياِنيا زم���اين عْرِبد وُث���ر يا زماين
���د ط���ول امل���دى حرماينوان�رِص الياأ�َص يف �سمائي �سباباً وتعمَّ
من �رصوِب اخلطوِب واالأ�س���جاِنوابعِث الكوَن يف عوا�س���َف ُهوٍج

فقال )عربد / وُثر/ وتكّلف/ و�ن�رص/ و�بعث( يف نربة �رصيحٍة مليئٍة بالتحدي، ثم ياأتي بالفاء و��سفًا حاله �آنذ�ك قائاًل:



296

التماسك النحوي في قصائد الشاعر رجب املاجري
أ.ميلود مصطفى عاشور
د.أياد جنيب عبد اهلل

ل���ن تن���اَل االأحداُث م���ن اإمياينف���اإذا م���ا ع�س���فَت كان جوابي
�ل�سعاب؛ لذلك  �ل�ساعر، وتعبـــّـر عن مدى �سربه و�إ�رص�ره على م��جهة  �لتي كانت متر بحياة  �لق�سيدة تتحدث عن �ملحن  �إن هذه 
فاإنها تك�سف عن جانب مهٍم من �سخ�سية �ل�ساعر �لع�سامية. �إذ �إن �لتتابع �لعطفي �سّكل دللت مكّثفة عرّبت عن حالة �ل�ساعر �ل�جد�نية. 
فكل �لأفعال �لطلبية �لتي تتابعت يف �لق�سيدة تعرب عن حجم معاناة �ل�ساعر من �سط�ة �لظامل وعربدة �مل�ستبد، �إل �أن جميعها يتحطم �أما 
عزمية �ل�ساعر و�إ�رص�ره على مبادئه �لتي ت�سبه يف ق�تها �ل�سخرة �ل�سماء �لتي ل يزحزحها �ل�سيل �جلارف، و�لنخلة �لبا�سقٍة �لتي ل ترنِّحها 

�لع���سف.
الربط اال�ستدراكي Contrajunction: �لأ�سا�ص يف هذ� �لن�ع من �لربط ه� عك�ص �لت�قع، �أي ربط جملتني يك�ن م�سم�ن �لأوىل  ♦

عك�ص ما يت�قع �ملتلقي، مما ي�سفي ن�عًا من �لتاأكيد على �ملعل�مة �لتي ت�سمنتها �جلمل �ملرت�بطة بهذ� �لنح�. ومن �لأدو�ت �لتي ميكن �أن 
حتمل معنى �ل�ستدر�ك بحيث تربط بني �س�رتني يك�ن �جلمع بينهما غري حمتمل )لكن / بيد �أن/ غري �أن/ و�إما/ خالف ذلك/ على �لعك�ص/ 

يف �ملقابل( )فرج، ح�سام 2009: 95(. ومن �لربط �ل�ستدر�كي ق�ل �ل�ساعر )�ص35(:

َقِري���ِبوِقي���َل تَباَعدْت وَق�َس���ْت ِب�َس���دٍّ ِم���ْن  اأََراه���ا  ���ي  َوَلِكنِّ
وي�ستمل �لبيت على بر�عة ن�سج وبديع ت�س�ير، يتمثل يف جمع �ل�ساعر بني دللة �ل�ستدر�ك ودللة �لطباق؛ فعندما قّدَم �لفعل �ملبني 
للمجه�ل يف ق�له: )قيل( وما ي�حي به هذ� �لفعل من معاين �ل�سك وعدم �ليقني يف �سدر �لبيت، ��ستدرك �لعجز بفعٍل من �أفعال �ليقني وه� 
ق�له: )�أر�ها( فقابل بني �لدللتني، دللة �ل�سك ودللة �ليقني. وكذلك عندما قال يف �ل�سدر )تباعدت( عاد فا�ستدرك بق�له: )قريب( يف �لعجز، 
فجمع بني دللتني متطابقتني �إحد�هما على �سبيل زعم غريه، و�لأخرى على �سبيل يقني �ل�ساعر وهذ� ي�حي مبدى �أمل �ل�ساعر وق�ة عزميته 

يف نيل �حلرية. وكذلك ق�له يف ذ�ت �لق�سيدة: 
���ْعِب ِلْلَه���َدِف الرَّغيِبَفَلْي����صَ امْلَْج���ُد اأَحاَم���اً وَلِك���ْن ُرُكوُب ال�سَّ

ي�سعى �ل�ساعر �إىل تاأكيد مفه�م �ملجد من خالل بيان و�سيلته ومقارنتها ب�س�رة �أخرى، قد يت�هم بع�سهم �أنها هي �ل��سيلة لتحقيق 
�ملجد. فاعتمد نفي �ل�س�رة �لأوىل �ملتمثلة يف �لأحالم �لتي ل تقرتن بالعمل و�لت�سميم، لإثبات �ل�س�رة �لثانية �لتي تتمثل يف �لإر�دة �لق�ية 

و�ل�سعي �لدوؤوب لل��س�ل �إىل ذ�ك �لهدف �ل�سامي.
ويف ق�سيدة �أخرى يعرت�ص على �جتاهات بع�ص �لقادة �ل�سيا�سيني يف ليبيا قائاًل )�ص24(:

والُغدُريا حبذا ل���و �رصى بالركب قادته االأه���واُء  ه  ُت�َس���رِّ لك���ن 
فاأر�د �أن ي�حي للمتلقي بت�ج�سه من �جتاهات بع�ص �لزعماء و�لقادة �ملت�سدرين للم�سهد �ل�سيا�سي يف ليبيا يف فرتة ما قبل �ل�ستقالل.

ومن �أ�ساليب �لربط �ل�ستدر�كي )�إل �أنهم( �لتي ��ستعملها �ل�ساعر ووظفها، لبيان �ل��قع �لقائم و�حلال �ملرتدية �لتي يعانيها �ل�طن 
�ملثقل باجلر�ح، �لذي نكب بفقد �ملنا�سل �إبر�هيم �لأ�سطى عمر �أحد �أبرز �لرجال �ل�طنيني �آنذ�ك قائاًل )�ص62(:

االأوث���اِنق���وٌم هم���و االأوث���اُن، اإال اأنه���م مرات���َب  يدرك���ون  ال 
فق�له )�إل �أنهم( ��ستدر�ك يبنيِّ �لعلة �لتي يعانيها �ل�طن �جلريح، وهي تتمثل يف �جلهل �لذي غيَّب �لعق�ل حتى �سار �لنا�ص كالأوثان 

ل يختلف�ن عنها كثري�ً، وي�ؤكد هذ� �ملعنى �لبيت �لتايل �لذي ف�رّص �سابقه بق�له:
ف���اٍن ت�س���يعُه ح�سا�َس���ُة ف���اِنخرجْت ت�َس���يِّعك اجلموع، كاأنها

�أي �إن حال �مل�سيِّعني لي�ص ببعيٍد عن حال �مل�ّسيَّع، ولذلك و�سفهم بالأوثان يف �لبيت �لأول. وهذ� ي�حي بعل� قدر �لفقيد ومقامه �لرفيع. 
كذلك يق�ل يف �لق�سيدة ذ�تها:

اأ�س���تاذي بكل م�س���اعري لك���ْن رث���اوؤَك لي����ص يف اإمكايناأبكيَك 
وي�ست�قفنا هذ� �لبيت قلياًل فه� من ق�سيدة بعن��ن )رحماك يا رباه �أي م�سيبٍة( )�ص62( وهذ� �لعن��ن عبارة عن �سدر بيت عجزه ه�: 

الفتي���اِن فت���ى  يف  بقوم���ي  نَزل���ت 
وما يق�دنا �إىل تاأمل هذ� �لبيت ه� �ملعنى �لذي قاده �ل�ساعر يف ق�له:)لكن رثاوؤَك لي�ص يف �إمكاين( فهذه �لق�سيدة نظمها �ل�ساعر بعد 
�أربعة �أيام من رحيل �ملنا�سل �لكبري �إبر�هيم �لأ�سطى عمر، �لذي و�فته �ملنية يف 26 �سبتمرب �سنة 1950. )�مل�رص�تي، على 1972( وهذ� ما 
يف�رص لنا �لنطباع �ل�سائد على عاطفة �ل�ساعر �لتي �سيطر عليها �لياأ�ص من �إمكانية �سد �لفر�غ �لذي �أحدثه غياب �لفقيد، حيث ت�سافرت كل 

�أبيات �لق�سيدة ح�ل ت�س�ير هذ� �ملعنى كق�له:
اأي م�س���يبٍة نَزل���ت بقومي يف فت���ى الفتياِنرحم���اك يا رب���اه 

ثم ي�سف �لعجز عن �سد �لفر�غ �لذي �سببه رحيل �لفقيد بق�له:
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ف���اٍن ت�س���يعُه ح�سا�َس���ُة ف���اِنخرجْت ت�َس���يِّعك اجلموع، كاأنها
ويبالغ يف �ل��سف بق�له:

االأوث���اِنق���وٌم هم���و االأوث���اُن، اإال اأنه���م مرات���َب  يدرك���ون  ال 
مما يدل على مدى حجم �خل�سارة �لتي حلقت بال�طن برحيل �لفقيد. ثم يعتذر �ل�ساعر لنف�سه قائاًل:

���ِة فيَك ع���اَق بياينعلَّمتن���ي معن���ى البي���اِن واإمنا ه���وُل الرَّزيَّ
فاعرتف �ل�ساعر بف�سل �لفقيد عليه و�أنه تتلمذ على يديه، ثم ��ستدرك معتذر�ً لنف�سه عن عدم متكنه من �أن يفي معلمُه حقه، لأن ه�ل 
�مل�سيبة وعَظَم �لفاجعة �أربكه و�أعاق ل�سانه �أن ينطق مبا ه� �أهٌل لرثاء �لفقيد. ويف هذ� �إ�سارة على �خللق �لرفيع �لذي يتحلى به �ساعرنا، فه� 
مع كل ما قّدَم يف هذه �لق�سيدة من عرفان ورثاء وذكٍر ملناقب �ملت�فى، �إل �أنه يعتذر باأ�سل�ب رفيٍع، لي�حي للمتلقي باأن مقام �لفقيِد �أعلى 

بكثري من بيان �ل�ساعر �ملفج�ع. ويرى �لباحث �أن �ملاجري ل� �كتفي يف رثاء معلمه �ملنا�سل �إبر�هيم �لأ�سطى عمر بق�له: 
اأ�س���تاذي بكل م�س���اعري لك���ْن رث���اوؤَك لي����ص يف اإمكايناأبكيَك 
���ِة فيَك ع���اَق بياينعلَّمتن���ي معنى البي���اِن واإمن���ا ه���وُل الرَّزيَّ

لكفته عرفانًا وبالغًة وبيانًا؛ لأنها تدل على �أن حزن �ل�ساعر ول�عته �أكرب بكثري من كلماته �لتي نظمها يف رثاء �لفقيد.
الربط ال�رصطي subordination: يعتمد �لربط �ل�رصطي على �ل�ستدلل �لعقلي، ب��سع �ملقدمات و�لأ�سباب ثم ��ستخال�ص �لنتائج.  ♦

�أن��ع �لربط؛ عالقات �ل�سبب و�لنتيجة وعالقات �ل�رصط )دي ب�جر�ند، ودري�سلر1981(. ونالحظ ت�ظيف  لذلك يندرج حتث هذ� �لن�ع من 
�ل�ساعر للربط �ل�رصطي يف ت�سخي�سه للحال �ملرتدية �لتي و�سلت �إليها �لأمة �لإ�سالمية يف ق�سيدة )ث�رة �خلاطر يف ذكرى �مل�لد �لنب�ي( 

)�ص14( فعندما قال يف �سدر �لبيت:
ًّ مليئ���ًة  والح�����َ���ْت لن��������ا اجلوف��������اُء ع���زا

�أكَمله بعُجٍز يق�ل فيه:
اأرب����������ُع فهاجمن�����ا منه��������ا م�س��������ائب ُ 

ل هذه �مل�سائب وعدَّدها قائاًل: معتمد�ً يف ذلك على �ملنطق وخماطبًا �لعقل باأْن طرح �لأ�سباب و�أعقبها بالنتيجة. ثم ف�سَّ
وجي�ُص �س���االٍت، و�سمٌل م�سدَُّعتده���وُر اأخ���اٍق، ولي���ُل جهالٍة

ثم جاء �لبيت �لتايل مبينًا �لنتيجة: 
�رُصوحنا ْت  ودكَّ موا�سينا،  وعاودن���ا بع���د الن�س���ارِة َبْلَقُعفُفلَّْت 

�أي �أن تلك �مل�سائب �لتي حّلت بالأمة جعلت منها �أمًة ي�س�دها �لتخلف و�جلهل و�لتفّرق. و�ختزل �ل�ساعر �حلال �لتي �آلت �إليه �لأمة 
�لإ�سالمية يف ق�له )َبْلَقُع(؛ للدللة على خل�ها من كل �سيء ميكن �أن يك�ن عاماًل للتقدم و�لرقي. �إذ ل �أخالق ول علم ول هدى ول �حتاد، ثم 

ُيردف قائاًل:
نْقَرُعوذا الغرِب ي���زداُد اعتاًء ومنعًة ���ة  املذلَّ الأب���واِب  ونح���ن 

�أمة �لعرب وحال �لغرب على �سبيل �ملقارنة م�ستعماًل �ل��و للتاأكيد على حتقق �ل�س�رتني وبيان �ملفارقة  فربط بني �حلالني؛ حال 
بينهما. فبعد �أن و�سف حال �لأمة �لعربية و�لإ�سالمية و�فتقارها لع��مل �لتقدم، نا�سب �أن ياأتي ب��سف �لأمم �لأخرى، �لتي �أ�سبح حالها 

على �لنقي�ص من حال �لعرب وهذ� ما ي�سمى بح�سن �لتخل�ص و�لنتقال من معنى �إىل معنى �آخر يف �لق�سيدة �ل�سعرية.
كما نلحظ ت�ظيف �ل�ساعر للربط �ل�رصطي يف ق�سيدة )�لعر�فة( )�ص59( حيث قال فيها:

قال���ت: ت���رّز م���ن �س���ديٍق يف حياتك مف�س���ِد
فحديث���ه حل���و اجلن���ى اإن كن���ت بني امل�س���هِد
مهن���ِد ح���َد  كان  بع���دَك  بالنا����ص  خ���ا  واإذا 

فتطالعنا جملة )قالت حتّرز من �سديٍق( �أي �حرت�ص منه، مما ي�حي باأن �ل�ساعر �ساألها قائاًل: ملاذ�؟ فجاء بيان �ل�سبب على ل�سان 
�لعر�فة قائلًة: )فحديثه حل�( �إذ� كنَت حا�رص�ً، �إما �إذ� خال بالنا�ص فاإنه على �لعك�ص من ذلك. فريد �ل�ساعر ببيتني يختم بهما �لق�سيدة فيهما 

�سيٌء من �حلكمة، وينمان عن جتربة ط�يلة قائاًل معتمد�ً �أ�سل�ب �ملقدمة و�لنتيجة:
فاأجب���ت: تل���ك طب���اع اآدم يف الزم���ان االأبع���ِد
َد �س���كل�����ه فالطب���ُع غ���َر جم���دِد واَلإْن جت���دَّ

لقد وّظف �ملاجري �أدو�ت �لربط يف �لبيتني وجعلها على هيئة �ملقدمة و�لنتيجة، فاأف�سح �أ�سل�ب �لربط عن �لعالقات �لدللية �لتي 
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. حيث دلت �لفاء يف )فاأجبت( على  جمعت �لأبيات يف تتابٍع منطقيٍّ
�لتتابع و�رصعة �لرد، ثم و�سع �ملقدمة �ملنطقية )تلك طباع بني �آدم( 
ومن بعدها جاء باأد�ة �ل�رصط م�ؤكدًة بالالم حتى ي�حي بتاأ�سل ذلك 
�لطبع يف نف��ص �لب�رص بق�له: )ولئن جتدد �سكله(؛ �أي �إن �ل�سكل فقط 

ه� حمل �لتغرّي و�لتجدد، �أما �لطباع فهي ثابتة. 
جرى  �لتي  �ملختلفة  و�أدو�ته  �لربط  �أن��ع  ل  تاأمُّ خالل  من 
�لعالقة  ن�ع  �أنها حددت  �ملاجري، نالحظ  ق�سائد  ��ستعر��سها يف 
بني �أجز�ء �لق�سيدة �لتي ��سُتعملت فيها تلك �لأدو�ت، فمنها ما كان 
وبع�سها  �لتخيري  معنى  على  دلت  ما  ومنها  �مل�ساركة  �سبيل  على 
�لآخر كان زمنيًا تتابعيًا،  �رتباطًا �رصطياًّ وبع�سها  �رتباطها  كان 
ومنها ما كان على �سبيل �ل�ستدر�ك. وهذ� ما �أ�سار �إليه دي ب�جر�ند 
�لتما�سك  �لربط وو�سائل  �لختالف بني  )1980( عندما حتدث عن 
�إذ  و�ل�ستبد�ل؛  و�حلذف،  و�لإحالة،  كالتكر�ر،  �لأخرى  �لنح�ية 
على  �أّنها حتافظ  و�ل�ستبد�ل يف  و�لتكر�ر  و�حلذف  �لإحالة  تختلف 
بقاء �ملعل�مة م�ستمرًة على �سطح �لن�ص، �أما �لربط –كما لحظنا- 
د�خل  و�لأفكار  �ملعل�مات  تلك  بني  �لعالقة  طبيعة  �إىل  ي�سري  فاإنه 

�لن�ص.

اخلامتة
�إن عنا�رص �لتما�سك �لنح�ي )grammatical cohesion( هي 
جمم�عة �ل��سائل �لنح�ية و�لأ�ساليب �للغ�ية، �لتي يتيحها �لنظام 
بالأدو�ت  و�لربط  و�حلذف  و�ل�ستبد�ل  كالإحالة  �للغة  يف  �للغ�ي 
�إنتاج  يف  �ل��سائل  هذه  على  �ملاجري  �ل�ساعر  �عتمد  وقد  �ملختلفة 
�أف�ست �إىل تعالق  ن�س��ص �سعرية متما�سكة على �مل�ست�ى �لنح�ي 
للجمل  �لنح�ي  �لت�سكيل  وفق  �ل�سطحية  وعنا�رصه  �لن�ص  �أجز�ء 
وق��عد  �للغ�ي  �لعرف  يقرها  �لتي  �للغ�ية  و�لأ�ساليب  و�لرت�كيب 

�للغة. 

النتائج
�أجز�ئه، . 1 �أدت �سمائر �لن�ص دور�ً مهمًا يف �سبكه وتالحم 

�أ�سياء  على  تع�د  كثرية  دللت  لختز�ل  �ل�ساعر  وظفها  حيث 
وم�سميات مذك�رة �أو م�سار �إليها د�خل �لن�ص.

�أو . 2 �لحالت �خلارجية  �ل�ساعر يعتمد على  غالبًا ما كان 
�ملقامية، فيما يتعلق بق�سايا �لن�سال �ل�طني، و�حلنني �إىل �أجماد 

�ملا�سي.
�ملاجري . 3 �سعر  �لد�خلية و�خلارجية يف  �لإحالت  �أ�سهمْت 

�لعالقات  من  �سبكًة  �سكلت  حيث  و��سٍح،  ب�سكٍل  �لن�ص  متا�سك  يف 
�لدللية جعلت من �لن�ص كيانًا و�حد�ً متما�سك �لأجز�ء.

�لتعبري، مما . 4 �أ�ساليب  �ل�ساعر �ل�ستبد�ل للتن�يع يف  وّظف 
ي�سهم يف نفي �مللل �لذي قد ي�سعر به �ملتلقي ب�سبب تكر�ر �لألفاظ 

و�لأ�ساليب.
�أ�سفى �حلذف على �لن�ص روحًا جديدة تدع� �ملتلقي �إىل . 5

�ل�سرت�ك يف عملية �لإبد�ع، فاملتلقي ه� �مل�سئ�ل عن ملء �لفر�غات 
�لتي �أحدثها �ملبدع، وملء هذه �لفر�غات �أو �لفج��ت يجعل �ملتلقي 

�رصيكًا يف عملية �لإبد�ع.
تدع� . 6 �لتي  �ملظاهر  �أهم  من  �حلذف  �أن  �لباحث  يرى 

�لباحثني �إىل �لعتماد على �لن�ص ككل يف �لدر��سة و�لتحليل؛ وذلك 
لأن ظاهرة �حلذف مرتبطة بالن�ص ل �جلملة. �أي �إن �لفر�غ �لبني�ي 
�لتي يقع فيها �حلذف ل ميكن �ل�ستدلل عليه  �حلا�سل يف �جلملة 

ومل�ؤه �إل بالرج�ع �إىل �سياق �لن�ص �لكلي. 
ظاهرة �حلذف تفاعل قائم بني �جلزء �ملذك�ر يف �لن�ص . 7

و�ملحذوف منه. ولذلك فاإن �لن�ص �لأدبي يدين يف جانب من ج��نب 
للتاأمل  للمتلقي  �ملجال  تف�سح  لأنها  �حلذف،  عمليات  �إىل  جماليته 
متعة  معه  يحدث  �لذي  �لأمر  �لن�ص  �أعماق  يف  و�لغ��ص  و�لتاأويل 

�لتذوق، وتتحقق معه فاعلية �لقر�ءة.
�أف�سح . 8 حيث  �لن�س��ص  �أجز�ء  ربط  يف  �ملاجري  �أبدع 

�أ�سل�ب �لربط يف ق�سائده عن �لعالقات �لدللية �لتي جمعت �لأبيات 
. يف تتابٍع منطقيٍّ

جرى . 9 �لتي  �ملختلفة  و�أدو�ته  �لربط  �أن��ع  ل  وبتاأمُّ
�لعالقة  ن�ع  حددت  �أنها  نلحظ  �ملاجري،  ق�سائد  يف  ��ستعر��سها 
بني �أجز�ء �لق�سيدة �لتي ��سُتعملت فيها تلك �لأدو�ت، فمنها ما كان 
على �سبيل �مل�ساركة ومنها ما دلت على معنى �لتخيري وبع�سها كان 
�رتباطها �رتباطًا �رصطياًّ وبع�سها �لآخر كان زمنيًا تتابعيًا، ومنها 

ما كان على �سبيل �ل�ستدر�ك. 

التوصيات
ت�ستند . 1 �لتي  �لنقدية  �لدر��سات  من  مبزيٍد  �لباحث  ي��سي 

�لنطباعي.  �لنقد  عن  بعيد�ً  حمددة  لإجر�ء�ت  ي�ستند  و��سح  ملنهج 
من  �لن�ص  نح�  نظرية  لإجر�ء�ت  وفقًا  �لتحليل  مقاربات  وتعد 
�لنقدي  �حلقل  ترثي  �أن  ي�ؤمل  �لتي  و�لنقد  �لتحليل  �ملقاربات  �أبرز 
حتليل  يف  باعتماده  �لباحث  ي��سي  لذلك  �لأدبية؛  و�لدر��سات 

�لن�س��ص �ل�سعرية ونقدها.
�لنتاج . 2 ح�ل  �لدر��سات  من  مبزيد  �لباحث  ي��سي  كما 

�لأدبي �لليبي لإماطة �للثام عن بد�ئعه وجمالياته. 
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