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ويبقى موضوعا ذا أمهية كبرية، خاصة . أمر يشغل كثريا من الباحثني ،التساؤل عن اتساق النص إن   

ا االتساق، اليت تسهم يف الربط بني مكونات النص، شكال حني يتعلق األمر بالبحث يف أدوات هذ

وال شك أن النص . كما أن الضمري أقوى العناصر حتقيقا لإلحالة. واليت تعد اإلحالة أبرزها. وداللة

فال ميكن فهم مضامينها، إال بدراسة أثر اإلحالة يف . الشعري من النصوص اليت تتسم باتساقها ومتاسكها

  . بيان معاين النص

" قصائد إىل املوت"هذا البحث إمنا هو دراسة ألثر اإلحالة بالضمائر يف متاسك النص الشعري و      

  . ألدونيس، ودورها يف الكشف عن دالالته، وإبراز التناقضات داخله

   .االتساق، اإلحالة، الضمائر، قصيدة، املوت: الكلمات المفتاح 

 
Abstract :  
      Questioning the cohesion of the text, has been a matter of concern to 
many researchers. It is a subject of great importance, especially when it 
comes to examining the tools related to this cohesion. The latter contributes 
to the link between the components of the text, and its form as well as its 
significance. And the pronoun is one of the most powerful elements to 
achieve reference. There is no doubt that the poetic text is a text that is 
characterized by cohesion and coherence. Thus, it is not possible to 
understand its contents, without studying the effect of reference in stating the 
meanings of the text.This research seeks to examine the effect of pronoun 
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reference on the coherence of the text “Poems to Death” by Adonis, and it 
also seeks to examine it role in explaining its meanings, and highlighting the 
possible contradictions within the text. 
Keywords: Cohesion, Reference, Pronouns, poem, Death. 

  
  :مقدمة

تساق الذي جيعله حيوي عناصر حتقق تالحم أجزائه،  من املفرتض أن يضم النص نوعا من االِ 

. فيتسم بالشدة والصالبة، ويبتعد عن التفكك. حبيث يؤدي منه السابق إىل الالحق. وتراص بُناه

ود وقد اعُرتِف للنص بتماسكه منذ تأكيد اجلرجاين على ضرورة وج. وتتحقق بذلك للنص نصيته

مما جيعله مرتبا منتظما، يتعلق . عالقات بني أجزاء الكلم، شكلية كانت تلك العالقات، أو داللية

وكان مفهوم االتساق والتماسك، نظريا . رخاآلبعضه ببعض، ويتوقف فهم بعضه على البعض 

به نطالق من اجلملة البسيطة وصوال إىل نظم النص من حيث تراكيللنسج والبناء والتأليف، واالِ 

وبذلك فإنه ليس جمانبة للصواب، القول بأن .. سلوبيةالنحوية والصرفية، والصوتية، واألالداللية، و 

وباخلصوص يف باب الفصل . العالقات بني اجلمل كانت حمورا هاما يف الدراسات البالغية

تكتسب فال . حيث ركز اجلرجاين على العالقة بني أجزاء التعبري، والروابط بني الكلمات. والوصل

  . هذه األخرية يف نتاجها اخلطي قيمة إال برتابطها

أما احلديث عن التماسك النصي يف الدراسات النصية احلديثة، فيقودنا بالضرورة إىل احلديث عن 

، حماولني الكشف يهالنص الذي جعل الباحثني يصرفون اهتماهم عن اجلملة، ويسلطون الضوء عل

فكان اجتاه هذا . من مجلة إىل نص متسق ومتماسك العناصرعن كيفية تركيبه وتوليده وحتويله 

كما �تم لسانيات النص كذلك مبوضوع . الفرع اللساين إىل البحث يف مدى نصية النصوص

فركزت على دراسة اخلواص اليت تؤدي . النصي، حيث يعد هذا األخري من أهم مباحثها تساقاال

م جمموعة متتالية من اجلمل، اليت تدخل يف مما مييز بني النص الذي يض. إىل متاسك النصوص

والالنص الذي ليس بني . تعالق سابقها بالحقها ن �ا شكال، وتنتج دالالت، يفعالقات، ُتكوِّ 

  . مجله ترابط أو عالقات تكامل وانسجام

او  لنص املشكلة األجزاء بني الشديد التماسك االتساق هو ذلكيف كون  ،ال مشاحة إذن

ذي يلمسه الرائي والقارئ حني جيول بني مدائنه، ويلمس حضورا قويا للروابط وال ،معني خلطاب
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 بني تصل اليت اللغوية بالوسائل ومن خالله يتم االهتمام .اليت تبعد النص عن �مة الالنص

 اتساق الكشف عن أجل ومن. كامل خطاب خطاب أو من جلزء املكونة العناصر

لرصد خمتلف  �ايته، حىت )غالبا منه الثانية اجلملة( طاباخل بداية منتم التدرج ي النص،/اخلطاب

والباحث يف مفهوم االتساق وعمِله داخل الفضاء املمتد والشاسع . حتقق االتساق العناصر اليت

 لمتكلملالالنص، ف نمظهر مييز النص ع يعرتف بأنه.. للنص الذي تتداخل مجله وفقراته ومقاطعه

 يشكل النصف .أن يقر بأن ما يقرأه نص أو غري ذلك الهلا، يستطيع من خنصية كفاءة اللغوي

 فهم يستحيلف. والوحدة مظاهر الرتابط فيه توفرت وحدات،ال متسقةو  ءجزامرتابطة األكلية  وحدة

 الكالم هذا كان سواء أجزائه، بني تلك الوحدة وجود دون يف الكالم الواردة والدالالت املعاين

 ،النص أجزاء بني الرتابط فالبد أن يتحقق النصوص؛ من نصا كان أو حنويا واحًدا، تركيًبا أو مجلة

. بشكل عاممراد فيه  ي،كل معىن ، تأديةومرتابطة جمتمعة هئجزاأل تسىني حىت الرتكيب، ومفردات

 بوحدة تميزت اللغوية، كما االتساق روابط علىر توفت لغوية مقاطع أو امقطع ليظهر للمتلقي،

 .النصية ختلق لغوية ووسائل مرتابطة، مجل بوجود تتحقق كربى، ةداللي وحدة، و كلية نصية

تقتضى وحدة املعىن الداليل ائتالف املعاين اجلزئية داخل اجلملة بطريق العالقات النحوية  " حيث

  1" .السياقية

وميكن تلخيص االختالف بني املقاطع اللغوية اليت تعد نصا، واليت ال ميكن إدراجها يف إطاره،  

 :يكما يل

 

 

 

 

 

 

  
 

 الفرق بين النص والالنص): 1(الشكل

 املقطع اللغوي 

 مجل مرتابطة شكال ومعىن  مجل غري مرتابطة

كل موحد من البداية إىل  أجزاء غري موحدة 

ال نص  نص  
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واالتساق . فثمة إذن فرق جلي بني النص، وأي جمموعة من اجلمل اليت تفتقر إىل الرتابط، والتضام

�ذا املعىن يهتم باجلانب الشكلي للنص، الذي ال ختفى على الرائي مظاهر االستمرارية واالتصال 

وخالقة التالحم بني  ا على سطح النص، مقوية متتالياته،وهو بنية تتجلى مقوما�. بني عناصره

سبقه أو  رآخفال يتسىن فهم وال تأويل عنصر إال بالعودة إىل . مقاطعه تنضيد يف ةتحكموم مجله،

وال يكون النص تبعا لذلك جمرد جتميع بني مجل يعوزها الرتابط الداليل، بل هو كل منتظم، . يليه

فتدفـق هذا األخري ال ينتج إال عن تنظيم . من حيث املعىن موحد من حيث الشكل، ومتالحم

خره، آلكامل بني بداية النص و حتقيق الرتابط ا"و�ذا املعىن، فاالتساق يعين . داخلي، ونسيج متقن

   2".دون الفصل بني املستويات اللغوية املختلفة حيث ال يعرف التجزئة، وال حيده شيء

، من أهم الوسائل اليت تساهم يف متاسك Reference وال غرو يف االعرتاف بأن اإلحالة

الظاهرة  الرتكيبيةموعة من العناصر اللغوية جمق على اتسالا" يعتمدف. النص وترابطه، وحتقق نصيته

وأكثر من هذا فالنص عبارة . .املعجمي واالتساق، والوصل، واحلذف، واالستبدال، الةحاإل: مثل

 يفالنصية، حيث تساهم  ختلق، ووسائل لغوية مرتابطةمجل  ى، تتحقق بوجودرب ك  دالليةعن وحدة 

لكن اإلحالة تبقى أبرز وسيلة ملد جسور   3".ةأو الوحدة النصية الشامل الكربىتأسيس البنية 

فهي العملية اليت . كربى للتواصل بني أجزاء النص املتباعدة، وربطها ببعضها البعض ربطا واضحا

 وما معينة أمساء أو ألفاظ بني معنوية عالقة كما أ�ا. لعباراتمبوجبها يتم اجلمع بني اجلمل وا

 عن املقام، أو السياق عليها يدلّ  ،خارجه أو النص اخل، سواء دأشياء أو مسميات إليه من تشري

واملتكلم أو  ..املوصول واسم اإلشارة واسم كالضمري حمددة أدوات أو ألفاظ اعتماد طريق

اىل  كذلك  ومها اللذان يشريان. حاليةإعبري داللة تكشف عن وظيفة الت نحيمال انذلال االكاتب مه

يكىن عنه بلفظ مفرغ ف الحقا، و سيأيت ذكرهأخر، تقدم آ ارتبط بشيءعينا ن حدثا ما أو شيئا مأ

  .من الداللة املستقلة

وال ريب يف كون النص الشعري العريب من أكثر النصوص انسجاما، تتعالق مجله و مقاطعه، 

ن ذلك التناغم بني األفكار، مما مينح الكتابة الشعرية خصوصيتها، اليت جتعل املتلقي  لتكشف ع

كيفما كانت جتاربه يكون طرفا يف الكشف عما هو مغيب، وما هو حاضر داخل فضاء النص، 

ليات، تبعد آعن طريق رصد العالقات بني أجزائه، اليت تعكس ترابطا شكليا ومعنويا، يقوم على 
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هندسته الرتكيبية، خمتلفة   وتبعا لذلك فمقاربة النص الشعري، ودراسة. ة التفككالنص عن دائر 

  . مراوغٍة، وتغيري مستمر كون لغة الشعر لغةَ . خرآكل االختالف عن مقاربة أي نص 

  :دور اإلحالة في اتساق النص : أوال -

هما، واهلدف الذي حيلو للكثريين الربط بني البالغة واللسانيات النصية، رغم اختالف رؤية كل من

رمبا عدت البالغة يف عنايتها بكيفية القول تأسيسا للسانيات النص "لكن . يضعه نصب عينيه

ينطلق " .وهلذه األخرية منهج مميز يف عملية وصف النصوص وحتليلها 4".على حد تقرير فان ديك

ودالالته تضامنة هات للكشف عن بىن النص املمن نبذ النظرة التجزيئية، والتحرك يف مجيع االجتا

ذلك للقارئ البحث يف إمكانات النص  ويتيح 5".وقرائنه ومعانيه النحوية وسياقه اخلارجي

القيام بوظائفه، اليت لن تتحقق اليت اعتمدها النص يف االنبناء و االستبدالية، والكشف عن الطريقة 

احلديث عن  وإن. دون توفر النص على نوع من االتساق الذي هو والشك عمود فقري للنص

 .ن عن تلك الظواهر اليت تتجاوز إطار اجلملة املفردةاتساق النص، هو حديث يف ذات اآل

لكونه شكال . وحديث كذلك عن جمموعة من العالقات اليت تربط بني اجلمل داخل النص

باعتبار امتداده " .متفردا، حمافظا على استقالليته ومتيزه عن خمتلف األشكال البنيوية األخرى

 6".طويل، بل بفضل اكتمال معناه وحتقيقه لوظيفته واستيفائه مللمح التالحم بني أبنيته الداخليةال

يف مخس أسر  )cohesion in English(: ماوقد حددها هاليداي ورقية حسن يف كتا�

 لةثاين مجمن  انطالقاجتعل أجزاء النص تدخل يف عالقات متتد على طول النص، . عالئقية كربى

والوصل،  واحلذف، واالستبدال، اإلحالة،ي ههذه العالقات و . .همجل خرآ حىت من النص،

العالقات املعنوية اليت توجد داخل النص، "فاملقصود باالتساق هو تلك  .7املعجمي والتماسك

ويظهر االتساق عند اعتماد عنصر ما يف تأويله، على عنصر اخر يف . وتعرفه باعتباره نصا

ىل األول، وحني إال بالعودة إ، حيث ال يتسىن فهم الثاين رخاآلمنهـما اخلطاب، اذ يفتـرض كل 

".دث ذلك نكون بصدد عالقة اتسـاقحي
فالتصور الكلي للنص ال يتحدد من خالل اخلواص  8

إال من خالل ذاك التجاور بينها، لتحقيق أبنية النص . املنفصلة لألبنية الصغرى، أي اجلمل

ص حتليل التماسك الداليل، إال باالنطالق من الوحدات املتجاورة لعلماء النوال يتسىن . الكربى

 .كو�ا أجزاء تشكل كال متسقا، ومتماسكا. داخل النص



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  775 - 755: ص 

 

760 

  University of Tamanghasset Algeria                                                  اجلزائر  -جامعة تامنغست 

موعة من العناصر اللغوية جمعلى " بذلك فإن ترابط النص وتكامل أجزائه، وتضامها يعتمدو  

وأكثر من . املعجمي ساقواالت، والوصل، واحلذف، واالستبدال، اإلحالة: الظاهرة مثل الرتكيبية

 ختلق، ووسائل لغوية مرتابطةل مجى، تتحقق بوجود رب ك  دالليةهذا فالنص عبارة عن وحدة 

وقد خصص هاليداي وحسن لكل أداة من هذه األدوات فْصال من كتا�ما، وفّصال 9  ".النصية

  .يف دور كل منها يف بناء الوحدة النصية الشاملة، وتأسيس البنية الكربى

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوات االتساق بالنسبة لهاليداي وحسن): 2(الشكل  

فقد كانت أول . وال خيفى أن اإلحالة وسيلة مهمة لتحقيق اتساق النص، إن مل نقل بأ�ا األهم

فأي سائح بني مقاطع النص، ومتأمل يف معانيه، البد أن . ما بدأ به هاليداي ورقية حسن كتا�ما

بني ألفاظ أو أمساء معينة، وما حتيل إليه إما داخل النص أو  يلفي حضورا قويا لعالقات معنوية

ينشؤها املتكلم يف ذهن املخاطب عن طريق إيراده ألفاظا "فهي تلك العملية املعنوية اليت . خارجه

مبهمة الداللة يشري �ا إىل أشياء أو مواقف أو أشخاص أو عبارات أو ألفاظ خارج النص أو 

وهكذا جيد املتلقي نفسه أمام  10 ".قة يف سياق لغوي أو غري لغويداخله، سابقة عليها أو الح

حتد كبري، جيعله يشغل تفكريه، للسري يف النص باتباع اخلريطة اليت رسها كاتبه مسبقا، باعتماد 

أدوات تتكرر مبقدار يتحكم فيه الكاتب، مثل الضمائر مبختلف أنواعها، وأمساء املوصول، وأمساء 

فرتبط اإلحالة بني مكونات عوامل النص، أو تنشئ عالقات بني عوامله وما هو . .اإلشارة، واملقارنة

أي ما حيقق مجال الشكل من خالل الرتابط . وجتمع بني ما هو لفظي وما هو معنوي. خارج عنه

واهلدف من ذلك البد شامل . الرصفي، وما خيلق حسن املعىن من خالل الرتابط املفهومي

 أدوات 

 االتساق

اإلحالة 

Reference 

     االستبدال

Substitution 

الوصل 

Conjunction    احلذف 

  Ellipsis     

 االتساق املعجمي

Lexical 

cohesion 
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مع بني السابق والالحق يف صورة تتحقق �ا االستمرارية والتماسك لالقتصاد يف اللفظ، واجل

عالقة داللية، ومن مت ال ختضع لقيود حنوية، إال أ�ا ختضع لقيد داليل " االحالة  .داخل النص

ويكون هذا   11".وهو وجوب تطابق اخلصائص الداللية بني العنصر احمليل والعنصر احملال إليه

، Anaphoraفتكون اإلحالة اىل سابق أي قبلية . بل العنصر احمليلخري داخل النص، إما قاأل

ويرى . ، فيأيت احملال إليه بعد العنصر احمليلCataphoraأو تكون اإلحالة إىل الحق، أو بعدية 

نعمان بوقرة أن هذا النوع من اإلحالة أي ما يعرف كذلك باإلحالة إىل الحق، شكل ليس 

فرمبا يرجع إىل تأثري اللغات األجنبية يف الرتكيب العريب ". عليها للعربية عهد به، وإمنا هو دخيل

ويف بيا�م اخلتامي حرص املؤمترون على ضرورة عقد ندوة دولية حول : احملدث بفعل الرتمجة مثل

أمهية تدريس اللسانيات يف مراحل التعليم األساسية، فالضمري هم عائد على مذكور الحق هو 

".املؤمترون
12
، تسمى إحالة نصية Endophoraالة بشكليها إىل داخل النص وهذه اإلح 

Textual.  من اإلحالة، الذي يكون إىل خارج النص  رخاآلويسمى النوعSituational ،

ويتطلب هذا النوع األخري من القارئ البحث خارج النص، ألن . Exophoraحالة املقامية اإل

بسياق النص، وكل ما حييط به لكي ال يتيه يف  كما جيب أن يلم. احملال إليه ال يذكر بني أسطره

الكنائيات يف اإلحالة لغري مذكور إىل أمور تستنبط "فتعود . رحلة البحث عن املقصود باإلحالة

وتعتمد اإلحالة .. من املوقف ال من عبارات تشرتك معها يف اإلحالة يف نفس النص أو اخلطاب

 Context." 13لغري مذكور يف األساس على سياق املوقف 

. وحري بنا ذكر ما لإلحالة الداخلية من دور يف دمج مقاطع النص، لتشكل جزءا واحدا متسقا

دون أن يطال عملها شكل . يف حني ينحصر دور اإلحالة اخلارجية يف مجع اللغة بسياق املقام

الالزمة،  وكال االحالتني، سواء اخلارجية والداخلية يتطلب اسرتجاع املعلومة. النص، واكتمال بنائه

والعنصر اإلحايل يعترب حمايدا ال معىن له حني يكون . من مكان معني لتأويل العنصر املقصود

أما الروابط االحالية فهي من دون شك من أكثر العناصر اليت ُحيتكم إليها لفهم املعاين، .  معزوال

كاتب من اإلحالة،  وكلما كان من السهل الكشف عن احملال إليه، وقصد املتكلم أو ال. وتأويلها

حالية ال إوإنه يف كل لغة وجود ملالمح اتساق واضحة، وعناصر . كلما كانت اإلحالة ناجحة

.  آخرارجاع املعلومة إىل مكان وتفرض على املتأمل . تقتصر على ذا�ا يف الكشف عن داللتها

، وبني عادة بأ�ا العالقة بني العبارات من جهة REFERENCEتعريف اإلحالة " ملا كانو 
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 14 ".األشياء واملواقف يف العامل اخلارجي الذي تشري إليه العبارات
فإن هذه العالقات ختفي 

 :وراءها جمموعة من العناصر وهي كما حددها هاليداي ورقية حسن يف كتا�ما، تتمثل يف االيت
  

 

 

 

 
  

 ة حسب هاليداي وحسنأنواع اإلحال): 3(الشكل 

ومن خالل هذه العناصر اإلحالية، تتشكل شبكة من العالقات اليت جتمع عناصر متباعدة، أو 

تستحضر عناصر غائبة، أو تزيل الغموض، بشكل جيعل أجزاء النص، املتقاربة منها وحىت 

. لنصية لذاتهاملتباعدة، تتداخل وتتناسل لتولد معاين ودالالت يتميز �ا النص عن غريه، وحيقق ا

فإ�ا تسعى إىل اإلجياز يف . وباإلضافة إىل دور اإلحالة يف اجنالء اللبس من النص، وجتلي الفهم

ورمبا يكون . اللفظ، حبيث يتم جتنب التكرار، وصياغة قدر كبري من املعلومات يف أقل حيز ممكن

ول بأن اإلحالة التعريف الذي يقدمه دي بوجراند لإلحالة، من أكثر التعاريف دقة حيث يق

REFERENCE " األشياء هي العالقة بيـن العبارات وobjet  واألحداثevents  واملواقف

situations  يف العامل الذي يُدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائـليalternative  يف نص

15 ".ما إذ تشري إىل شيء ينتمي إىل نفس عامل النــص
ة يشري يف خضم حديثه عن تلك العالقو

األخرية مدى أوسع يف التطبيق، بأن هلذه  ،16اليت تربط العبارات باأللفاظ الكنائية اليت تدل عليها

باإلضافة إىل كون هذه األلفاظ الكنائية خاضعة . وهي أقصر مما يشاركها يف اإلحالة يف العادة

 .لقيود حمددة كيال يستشكل الفهم

فهو . يف اإلحالة بني معطيات النص، هو الضمريوجتدر اإلشارة إىل أن العنصر األكثر استعماال 

فالضمري . ركن ال يقوم النص بدون وجوده، وال يتحقق للرائي فهمه وتأويله دون ربطه مبا حييل إليه

الضمائر أمهيتها من كو�ا نائبة "تكتسب ف. �ام، يفتح افاق احتمال شاسعةيتسم بالغموض واال

ل الضمري حمل كلمة او عبارة أو مجلة أو عدد من اجلمل، واجلمل املتتالية، فقد حي.. عن األمساء

وال تقف أمهيتها عند هذا احلد بل تتعداه إىل كو�ا تربط بني أجزاء النص املختلفة شكال، 

 الضمائر  :اإلحالة ب

شارةأمساء اإل  

 أمساء املوصول

 املقارنة
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"..وداللة
ويكون على الدارس تفكيك عالقات النص الداخلية، ومعرفة أجزائه املشكلة ملا  17

  .يُرى، والعناصر املكونة ملا يُفهم

  :الضمير عنصرا إحاليا: ياثان -

البد أن حيس قارئ النص بتلك السالسة يف تأدية املعاين و وصوهلا إىل األفهام، يف حالة متاسك  

. كما ال ميكن أال يدرك أن يف النص خلال ما، جيعله غري واضح. النص واتساقه، وترابط أجزائه

حتديد السبب الكامن وراء  رغم أنه يف أغلب األحيان ال ميكن له. ويظهره يف صورة مفككة

قد ال يستشعر املتكلم الوسائل اليت يصطنعها نظام لغته من أجل أن يبدو  "حيث إنه . ذلك

يستطيع أن ينكر من الكالم ما يكون مفككا،  -على أية حال –كالمه مرتابطا حمكما، ولكنه 

  18".ألنه يف هذه احلال سيكون غري مفيد

. أدوات اإلحالة األكثر تداوال واعتمادا يف مجيع اللغات وال خيتلف اثنان يف كون الضمري من

حيث ال ميكن ألي نص أن خيلو من استعمال الضمري، كونه يكتسب أمهية كربى ترجع إىل قدرته 

فللضمري سلطة كبرية داخل النص، ألنه يربط بني . على النيابة عن أفعال أو أمساء أو عبارات

استحضار الغائب ليكتمل املعىن، والربط بني عناصر عدة  وله القدرة على. أجزائه شكال وداللة

. ليتحقق االنسجام على املستوى اللغوي، الذي يقود ال حمالة إىل االنسجام على املستوى الداليل

  .ورمبا يعد االستعمال املكثف للضمائر بأنواعها داخل النص، صورة واضحة لنصية هذا األخري

ويشاركها يف اإلحالة بصفة عامة ما يوجد يف النص . الكنائيةأشهر نوع من الكلمات "فالضمائر 

وال ينحصر دور الضمري يف ربط النص على مستوى الرتكيب، بل يتعداه إىل خلق  19". من أمساء

حيث يتم اجلمع و املطابقة بني الضمري الرابط واملرجع الذي حييل . الرتابط على املستوى الداليل

استعملت مع الضمائر ألفاظ أخرى تشري إىل نفس املدلول "ذا فإ .إليه داخل النص أو خارجه

على الذي هو أدىن درجة  most specificفإن الرتبة الطبيعية تبدو بتقدمي ماهو أكثر حتديدا 

to least وهذه املطابقة اليت ال ميكن للنص أن خيلو منها، هي ما حيقق ترابطه،  20".يف التحديد

   .وغيا�ا سيؤدي إىل تفككه ال حمالةويسهل فهمه بالنسبة للمتلقي، 

تنقسم " :فيقول. يعطي حممد خطايب تقسيما للضمائر اليت الغىن للنص عنها لتحقيق االتساقو 

،  كتايب: وإىل ضمائر ملكية مثل. إخل.. أنا، أنت، حنن، هو، هم، هن: إىل وجودية مثل الضمائر

وسواء  21 "(mine, yours, theirs, his, ours). إخل..كتابك، كتا�م، كتابه، كتابنا
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تعلق األمر بالضمائر الوجودية، أو الضمائر الدالة على ملكية، فإن الضمائر اليت تدل على 

ألن املتكلم هو مرسل اخلطاب، . املتكلم أو املخاطب، دائما ما تكون إحالتها إىل خارج النص

وال . و متلقي اخلطابأما املخاَطب فه. الذي يكون ظهوره يف النص من خالل ضمائر املتكلم

تكون هذه الضمائر حميلة إال يف الكالم املستشهد به، أو يف اخلطابات املكتوبة اليت تشمل بطبيعة 

واغلب حاالت اإلحالة الضمريية، يكون فيها احملال إليه واضحا من . احلال اخلطاب السردي

ا وتأمال، حني يكون غري كما قد حيتاج يف بعض األحيان البحث عنه تفكري . السهل االهتداء إليه

خاصة يف اللغة . فيضطر ذلك املتلقي إىل إعمال الفكر، واالعتماد على الثقافة اللغوية. صريح

  .العربية اليت تفتح أمام قارئها إمكانات تفسريية وتأويلية متعددة

خيفى  فال. ويتضح من هذا أن لإلحالة الضمريية دورا بالغ األمهية يف حتقيق متاسك النص واتساقه

على متأمل عمل الضمائر على حتويل اجلمل املتتابعة إىل نص، ويظل املعىن متوقفا على وضع 

وباإلضافة إىل كون الضمائر ختلق بني تراكيب النص ترابطا . الضمائر داخل النص، وما حتيل إليه

جلملة يف وتبقى ا   .وتعالقا، فإ�ا كذلك متنع التكرار الذي ميكن أن خيل جبمالية ذلك الرتابط

األصل كالما مستقال، فإن أريَد جعلها جزءا من كالم، فالبد من اعتماد رابطة تربطها باجلزء 

ومهما يكن من أمر، فإن . وتلك الرابطة اليت ميكن أن تفي بالغرض هي الضمري. خراآل

لضمائر استخدمت للربط باإلضافة إىل ما تقوم به من وظائف أخرى يف اخلطاب والتكلم " 

، فالربط بالضمري بديل 22"بة، استمرارا للدور الذي منحته هلا اللغة وهو االجياز واالختصاروالغي

وقد نظر النحاة إىل  . عن إعادة الذكر، واعتماده أسهل وأيسر يف االستعمال، وأخف يف القول

كل وسائل الربط األخرى على أ�ا إمنا تنوب عن الضمري، كون هذا األخري هو األصل يف الربط، 

  . ي أنه األكثر استعماال وشيوعا، وتداوالأ

وسائل ترابط أجزاء النص متنوعة، هدفها األهم، توضيح العالقات داخل النص، وجتنب إن و 

بعضه ببعض،  يتآلفويتضح من كل ما سلف ذكره أن الكالم ال . اللبس يف أداء ما يقصد منها

شد  ألحكامري دورا ال غىن عنه وإن للضم. وال يكون مفيدا حىت ولو كان جمتمعا، دون ترابط

فالضمائر تنوب عن األمساء . سواء أكانت صغرية أو كبرية. البىن النصية إىل بعضها البعض

. فال يتعلق بعض الكلم ببعض حىت يكون للضمائر وجود فيه.. واألفعال واجلمل والعبارات

حالية أو ابكة امسية وعادة ما تتعاون يف النص الضمائر مع األمساء املتكررة، وتشكل معا ش"
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وحني يضم نص ما عدة شبكات امسية فإن واحدة منها يف الغالب هي . حاليةاضفرية امسية 

    23 ".موضوع النص

  :اإلحالة الضميرية في شعر أدونيس: ثالثا -

واالتساق يف حقل الدرس اللغوي املعاصر كبري االهتمام، فأوىل علماء النص لقد كان للرتابط 

وى، كونه الطريق إىل فهم كل مجلة مكونة للخطاب، وعالقا�ا باجلمل اليت التماسك عناية قص

فظهر أن من أهم مالمح حنو النص دراسة الروابط مع التأكيد على ". تليها أو تسبقها يف النص

املزج بني املستويات اللغوية املختلفة، وكل ذلك يؤدي إىل االتساق الذي يتضح يف تلك النظرة 

وسوف نتتبع هذا التماسك يف قصائد الشاعر  24".الكلية إىل النص دون فصل بني أجزائه

على  يكثري من الغموض، لكن غموضه ذاك لن يغطأدونيس، الذي ال شك يتميز شعره بال

  .اتساقه وترابط أسطره، وتضام معانيها

البد أن نالحظ أن هذا الشاعر منذ أوىل " قصائد أوىل"حني نتأمل جمموعة أدونيس املعنونة ب 

قصائده، أبان عن مالمح أسلوب خاص يف الكتابة، حيث خيتار القطيعة مع املفهوم املتداول 

فالكتابة . صر، ويذهب إىل اتباع طريق جديدة وخمتلفة، وخارجة عن إطار السائدللشعر املعا

  . الشعرية بالنسبة له حمو لبنية التفكري التقليدية، وسفر يف عوامل الغموض، والرمزية

  :"حب" تهقصيديقول الشاعر أدونيس يف 

 ُحيّبين الطريُق والبيتُ 

 وجرٌّة يف البيت محراءُ 

 يعشقها املاءُ 

 اجلارُ حيّبين 

 واحلقل والبيدر والنارُ 

 حتّبين سواعٌد تكدحُ 

 تفرح بالدنيا، وال تفرحُ 

 وِمزٌق منثورٌة من أخي

 من صدره املرختي

 خيبئها السنبل واملوسمُ 
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 .عقيقًة خيجل منها الّدمُ 

 - كان إلُه احلّب ُمْذ كنتُ 

 ما يفعل احلّب، إذا مّت ؟
25  

وذلك من خالل الضمري املتكلم الذي . لشاعريتضح للقارئ أن هذه األبيات يغلب فيها صوت ا

كما جعل القصيدة . فكان تعبريا صرحيا عن ذات الشاعر. تعددت أشكال ظهوره يف القصيدة

حيث ال ميكن أن يفهم مقصود الشاعر إال بقراءة مجيع أسطر . متماسكة منذ بدايتها إىل �ايتها

وكل الضمائر املعتمدة، اليت حتيل إىل ذات . القصيدة، اليت يبقى حضور الضمري املتكلم فيها جليا

حبيث خيلق لدى املتلقي تساؤالت جتعله . الشاعر، إمنا ميكن إدراجها ضمن اإلحالة اخلارجية

وميكن تتبع اإلحالة الضمريية .  لفهم مقصوده. يتوقف عند هذا املتكلم، الذي حتيل إليه الضمائر

 :يف هذه القصيدة كااليت

  حيبين                                                      

  حيبين                                                    

      إحالة مقامية إىل خارج النص              حتّبين                                         الشاعر    

  ) Situational(أخي                                                                       

  كنت                                                

  مت                                                        

  

لقد اعتمد الشاعر يف هذه القصيدة ضمري املتكلم يف صيغة ياء املتكلم، وهي ضمري متصل، جاء 

كما استعمل التاء املتحركة و هي   ). أخي(و باالسم ) حتبين –حيبين  -حيبين(متصال بالفعل 

ومن املالحظ أن هذه األبيات تتضمن ). مت - كنت(كذلك ضمري متصل، حلق الفعلني 

جمموعة من الثنائيات الضدية، يتشاطرها الوضوح والغموض، فال تتجلى معانيها واضحة لكل 

 -احلقل -اجلار -بيتال -الطريق(كل معاين احلياة   وفيها يربز احلب الذي محله الشاعر. قارئ

كما يظهر . ، نقيضا للموت)كان إلُه احلّب ُمْذ كنتُ (، كما ربط ذاته به، بقوله ..)النار-البيدر

فيتدرج الشاعر يف بيان . صوت الشاعر جليا، يعرب عن رؤيته للموت، ذلك السر الغامض ا�هول

ما يفعل احلب إذا (آخر سطر، دم القارئ بسؤاله يف أشكال احلب اليت حتيط به، إىل أن يص

يرتدي أقنعة . واملوت هو يف األساس ذاك العدو الذي شرد الناس، والحقهم أينما ذهبوا )مت؟

متنوعة، قد يكون طعنة غدر من صديق أو أخ، وقد يكون حربا ضد عدو، أو مذابح، أو 
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وسيبدو لنا .. ا وخصوبتها وتدفقهاهو نقيض احلياة بكل صورها ومعانيه.. شيطانا، أو وحشا

  .صوت املوت أكثر اتضاحا يف ما يلي من قصائد

اليت اختار هلا الشاعر نفس القسم الذي عنونه ب  "أسرار" أما يف القصيدة الثانية املعنونة ب

    :، من الديوان، واليت يقول فيها"قصائد إلـى املوت"

 يضّمنا املوت إىل صدرهِ 

 ُمغامراً، زاهداً 

 نا ِسرّاً على سرِّهحيمل

  26. جيعل من كثرتنا واِحدا

فمع استمرار الشاعر يف حديثه عن نفس التيمة، يف هذه القصيدة، أي تيمة املوت، فإنه يعتمد 

وميكن . ضمري الغائب، ويلجأ كذلك إىل استعمال ضمري املتكلم، ولكن هذه املرة باعتماد اجلمع

  :توضيح ذلك كما يلي

  نوع االحالة  المحال إليه  نوع الضمير  الضمير اإلحالي  الجملة

إىل خارج : (مقامية  الشاعر ومجاعة املتكلمني  ضمري متصل  نا  يضّمنا املوت

  )النص

  )إىل سابق:(نصية  املوت  ضمري متصل  )ه(اهلاء  إىل صدرهِ 

  هو  حيملنا ِسرّاً 

  نا

  ضمري مسترت

  ضمري متصل

  املوت

  الشاعر ومجاعة املتكلمني

  )إىل سابق:(نصية

إىل خارج :(ة مقامي

  )النص

  )إىل سابق:(نصية  املوت  ضمري متصل  )ه(اهلاء   على سرِّه

  هو  جيعل من كثرتنا

  نا

  ضمري مسترت

  ضمري متصل

  املوت

  الشاعر ومجاعة املتكلمني

  )إىل سابق:(نصية

  )النص إىل خارج:(مقامية
  

  

الشاعر  ذات وكما حييل ضمري الغائب إىل املوت، كما هو واضح، حييل ضمري املتكلمني إىل

فقد كان يف القصيدة السالفة يظهر . بالدرجة األوىل، على الرغم من أنه مل يذكر صراحة يف النص

ورمبا يعرب ذلك عن اسقاط الشاعر حاجز االختالف . مفردا، فتحول إىل اجلمع يف هذه القصيدة

على الرغم من أن " .فيكون صوت األنا تارة فرديا وتارة أخرى مجعيا. والتمايز بينه وبني ا�تمع



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  775 - 755: ص 

 

768 

  University of Tamanghasset Algeria                                                  اجلزائر  -جامعة تامنغست 

 27 "املتكلم غري مأخوذ يف  االعتبار مع انه هو الذي يفعل ذلك
أي رغم احلضور القوي للضمري 

وبذلك . الدال عليه، إال أنه غري مذكور، شأنه يف ذلك يف هذا النص، شأنه يف أغلب النصوص

وقد جعلت هذه .. ذات الشاعر اليت متثل احلياة، واحلب. يظهر التقابل بني ذات الشاعر واملوت

إىل أمهيتها من الناحية النحوية يف ضم مجل  فباإلضافة. الضمائر القصيدة متسقة، وبينة املعىن

ولن . فال يتأتى فهم النص إال بفهم أبنيته. النص، فإن هلا كذلك أمهية كبرية من الناحية الداللية

  . يتسىن استيعاب مضامينه دون الكشف عن عناصر اتساقه

  :، ويقول فيها"الشمس"قصيدة ة الثالثة من نفس القسم من الديوان، واليت عنو�ا بأما القصيد
  

  ما أغمضْت عيناي إال على 

  حلم يسري املوت يف سريه

  ينام يف الظلمة مستغرقا

  28 .طلع الشمس على غريهويُ 

كثريا ما جند استعمال أدونيس للشمس يف قصائده، فتكون نقيضة للظالم ورمزا لألمل والنور 

إىل تلك , فكانت بداية القصيدة إحالة إليها.. املنبعث يف حياة يغلب عليها اليأس واحلزن والتعب

فيتخلل أحالمه، ويشوش . الشمس اليت ترادف عنده الراحة، اليت ال يرتكه املوت املرتبص يهنأ �ا

دة، وميكن الكشف عن تداخل هذه العناصر يف القصي. على أي حلم مجيل قد يأتيه يف الظلمة

  :وتكامل معانيها انطالقا من رصد الضمائر املستعملة يف اإلحالة

  َأغمضْت          إحالة مقامية إىل خارج النص                           الشمس                   

  )Situational(عيناي                                       ذات الشاعر                   

  سريه                                                لم                          احل

  ينام                 إحالة نصية إىل داخل النص                                                       

  إىل سابق         يطلع                                                                     

  غريه                                           

تتجلى اإلحالة املقامية منذ الوهلة األوىل اليت تظهر فيها الشمس متجسدة يف الضمري املسترت 

أما الشاعر فقد ظهر يف القصيدة من خالل . ، ويفهم القارئ عود الضمري، بقراءته للعنوان)هي(

أما احللم، فقد تعددت أشكال اإلحالة إليه، تارة . تصلت به ياء املتكلملفظ عيناي، الذي ا
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 -غريه(، وتارة أخرى باعتماد الضمري املتصل )يطلع -ينام(يف قول الشاعر ) هو(بالضمري املسترت 

وكانت مسامهة الضمائر يف اإلحالة النصية إىل سابق، بالدرجة األوىل يف اتساق النص، ). سريه

اخلطاب يطمح إىل /حنو النص"وميكن القول بصفة عامة أن . هم معناه، ودالالتهوربط أسطره، لف

إجناز جمموعة من قواعد التماسك اليت ستمنح للعالقات بني الضمائر العائدة خصوصية متميزة، 

  29 " .األخرىاجلمل املرتابطة  ألنواعأو 

اليت رغم قصرها، . يدةفيبقى الصراع بني ذات الشاعر واملوت واضحا جليا، حىت يف هذه القص

ألن أدونيس ال يتوقف عن إغداق نصوصه الشعرية برموز جتعل . حتمل دالالت ومعاين كثرية

فلكل معىن مجيل يف قصائده، . القارئ يذهب إىل تلك العوامل اليت خيلقها الشاعر، ويدمرها أخريا

  .منها األخرىفنجد داخل القصيدة حقوال تتضارب لتغلب كل . خيصص الشاعر لنقيضه مكانا

  :ويقول فيها". مرثيتان إىل أيب -املوت "وتأيت بعد ذلك قصيدة الشاعر املعنونة ب 
  

-1-   

  أيب غٌد خيطر يف بيتنا

  مشساً وفوق البيت يعلو سحابْ 

  أحبه سرّاً عصيا دفنيْ 

  وجبهًة مغمورًة بالرتابْ 

  . أحّبه صدراً رميماً، وطنيْ 

-2-  

  كونُ على بيتنا، كان يشهق صمٌت ويبكي س

  30.ألن أيب مات، أجدب حقل وماتت سنونو
  

. ويف هذه القصيدة، يعود الشاعر إىل اعتماد ضمري املتكلم، يصيغيت املفرد واجلمع معا هذه املرة

. الذي كان يف حياته ميثل الكثري. ومن العنوان يتضح بأن الشاعر يف هذه القصيدة سريثى والده

ع مللمة شتات روحه بعدها، وال اهلروب من أحزانه وكان فقدانه صدمة، وضربة قاضية مل يستط

. وبذلك يالحظ الرائي تأثري املوت على لغة أدونيس، وجتُسد هذا التأثر يف شعره. اليت خلفتها

ورغم أن حضور تيمة املوت مل يكن جديدا يف الشعر، إذ أن موضوعات املوت، ورثاء األقارب 
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، كان من أبرز )أدونيس( علي أمحد سعيدالشاعر  إال أن. واألحباب رافقت الشعراء منذ القدمي

من خالل إلباسه رموزا خمتلفة، كان . الشعراء الذين سامهوا يف االرتقاء �ذه التيمة، رؤية وكتابة

ويظهر األب يف هذه القصيدة البسا عباءة املوت، كما يظهر الشاعر مرتديا . فكره متشربا �ا

   :لييزعة يف النص كما واإلحالة إليهما كانت مو . لباس احلزن
 

  نوع االحالة  المحال إليه  نوع الضمير  الضمير اإلحالي  الكلمة

    ضمري مسترت   هو  خيطر
  أب الشاعر 

  )إىل سابق( :نصية

  )إىل سابق( :نصية  ضمري متصل  )ه(اهلاء  أحبه

  )إىل سابق( :نصية  ضمري متصل  )ه(اهلاء  أحبه

  )إىل سابق( :نصية  ضمري مسترت  هو  مات

  

  التقابل بني ذات الشاعر اليت متثل احلياة وأبيه الذي ميثل املوت

    ضمري متصل  )الدالة على الفاعلني(نا  بيتنا
   

  الشاعر

  )إىل خارج النص( :مقامية

  )إىل خارج النص( :مقامية  ضمري مسترت  أنا   أحبه

  )إىل خارج النص( :مقامية  ضمري مسترت  أنا  أحبه

  )إىل خارج النص( :مقامية  ضمري متصل  )علنيالدالة على الفا(نا  بيتنا

ويف هذه اإلحاالت الضمريية اليت تتشابك يف القصيدةـ فتظهر على سطوح األسطر الشعرية، وبني 

تكشف القصيدة عن عالقة من التضام بني أسطرها، وكذا بني دالال�ا، ومن . طيات معانيها

ملة يف النص الواحد له أكرب األثر يف ك الروابط على مستوى اجلتعدد تل"دون أدىن شك فإن 

فترتاءى منها تلك الوحدة الكلية املتماهية مع جتربة الشاعر،  31".جعل النص كال موحدا

فترتابط بداية القصيدة مع �ايتها من خالل ضمري املتكلم الدال على ذات الشاعر، . وإحساسه

تصلة واملنفصلة بدور مهم يف اتساق تقوم الضمائر امل" ومن هنا، . وضمري الغائب الدال على أبيه

وال ختلو  32".محا، ومتاسكاالمية واخلطابية ربطا، وترابطا، وتالاجلمل والعبارات وامللفوظات الك

أسطر القصيدة من طابع احلزن الذي خييم عليها، والذي بثه الشاعر يف كل شيء حوله، يف 

ملرثيتان، من التعبري الصريح عن احلب كما ال ختلو هاتان ا.. البيت، والسكون والسنونو واحلقل

). أحّبه صدرًا رميماً  - وجبهًة مغمورًة بالرتابْ  أحبه سرًّا عصيا دفنيْ (الذي حيمله الشاعر لوالده 
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فقْد فَقَد الشعور باألمان، مذ فقد أباه، وصار املوت الذي لطاملا اقرتن بالغموض وااللتباس، وما 

  . فيها، يف املكان والزمان واجلماد الثابت، واملتحركهو ميتافيزيقي، ممثال يف صور ُجسد 

ويف اخر قصيدة من هذه القصائد، يعود الشاعر إىل مواجهته للموت، وهذه املرة يف خطاب 

  ":أغنيتان للموت "يقول أدونيس يف قصيدة . واضح موجه له

-1- 

 كأنه املوت إذا مر يب

 ،خينقه الصمتُ 

  .كأنه ينام إن منت

-2- 

 أطيلي حبل دريب يا يد املوت

 خطف ا�هول قليب؛

 يا يد املوت أطيلي

 علين أكشف كنه املستحيل 

  33 . و أرى العامل قريب

ورمبا . دونيس يف هذه القصيدة حياول أن يصور مدى قرب املوت منه، ومدى تأثريه على حياتهوأ

، ومصري الذات يعترب حديثه إليه داللة على كونه ال خياف منه، ولكن ما يشغله هو امل الفقدان

فرمبا أمكن . ومن غري املستبعد أن خيتلف فهم النص وتأويله، من قارئ آلخر. اليت تواجه ا�هول

للنص أن يعطي كل قارئ ما ال يعطيه القارئ االخر، وبه قد ال تتشابه قراءة عود الضمريـ أي 

احلكم على  ولكن ذلك لن ينقص من قيمة النص، أو يطال. العنصر الذي حييل إليه الضمري

أكد علماء النص أنه ميكن لألدوات احمليلة أن تصدق على شيء " بل بالعكس، فقد. اتساقه

واحد، كما ميكن هلا أن تصدق على أكثر من شيء، والذي حيدد ذلك كله النص مبا حيمله من 

فإن احتمال عودة الضمائر على أكثر من . دالالت ومفاهيم وسياقه هو الذي يساعد على ذلك

وميكن رصد عناصر اإلحالة  34 ".واحد يف رأي علماء النص يظهر التماسك الداليل للنص شيء

الضمريية اليت تسهم يف اتساق النص، وما يدل منها على املتكلم وما حييل إىل الغائب، وأنواع 

 :هذه اإلحالة يف هذا النص أيضا، من خالل ما يلي
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  نوع االحالة  المحال إليه  نوع الضمير  الضمير اإلحالي  الجملة

  )إىل الحق:(نصية  املوت  ضمري متصل  )ه(اهلاء   كأنه املوت

  هو  مر يب

  الياء

  ضمري مسترت

  ضمري متصل

  املوت

  الشاعر

  )إىل سابق:(نصية

  )إىل خارج النص: (مقامية

  هو  كأنه ينام

  هو

  ضمري متصل

  ضمري مسترت

  املوت

  املوت

  )إىل سابق:(نصية

  )إىل سابق:(نصية

  )إىل خارج النص: (مقامية  الشاعر  متصل ضمري  التاء  إن منت

  )إىل خارج النص: (مقامية  الشاعر  ضمري متصل  الياء  أطيلي حبل دريب

  )إىل خارج النص: (مقامية  الشاعر  ضمري متصل  الياء  خطف ا�هول قليب

  )إىل خارج النص: (مقامية  الشاعر  ضمري متصل  الياء  علين أكشف

  )إىل خارج النص: (مقامية  رالشاع  ضمري مسترت  أنا  وأرى العامل

  )إىل خارج النص: (مقامية  الشاعر  ضمري متصل  الياء  قريب

  

وقد ). يا يد املوت أطيلي(ومن املالحظ أن الكاتب خياطب املوت كذلك من خالل قوله 

اتضحت من خالل هذه األسطر الشعرية تلك العالقة بني الشاعر واملوت، وتلك الرؤية الوجدانية 

واليت ما كانت ملعاملها أن تتضح لوال متاسك . بغة التأملية، يف الوجود ويف املوتاحململة بالص

  .  األسطر فيما بينها، وتضامها يف عالقات منقطعة النظري، شكل الضمري جزءا ال يتجزأ منها

وهكذا ميكن القول بأن هذا النوع من اإلحالة، أي اإلحالة بالضمري، كان له حضور قوي يف 

إىل ) متصلة(وقد تنوعت أشكال ظهور هذه الضمائر من ظاهرة . متت مقاربتها القصائد اليت

كما تعدد موضوع إحالتها،  فكان احملال إليه تارة هو الشاعر، الذي ال وجود ملا يدل .. مسترتة

.. احملال إليه تارة أخرى املوت و أب الشاعر وكان. عليه داخل النص، إال ما حييل إليه من ضمائر

قريبة أو  اإلحالةعليه، وقد تكون  احمليلبالضمائر اليت تعود على املشار إليه أو  إلحالةاترتبط "و

بالضمائر املنفصلة من جهة،  اإلحالةوغالبا، ما ترتبط . جائزة أو واجبة اإلحالةبعيدة، وقد تكون 

ل إليه وكذلك كان احلال يف القصائد، اليت كان فيها احملا 35 "..والضمائر املتصلة من جهة أخرى

  .قريبا يف أحيان، وكان بعيدا يف أحيان أخرى

  :خاتمة
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رغم . ال حيس القارئ بأمهية االتساق النصي، حني يكون أمام نص منسجم، مرتابط األجزاء رمبا

لكنه ال حمالة، سيشتكي من التفكك الذي . استشعاره هذا الرتابط، وانسجام املعاين، و وضوحها

وبعد رحلة البحث . يتيح له فهم املعىن، وال تعقب الدالالت ألنه لن. رآخقد جيده يف نص أو 

يف أدوات اتساق النص، كما حددها هاليداي ورقية حسن، وفصل يف شرحها وحتليلها الكثريون 

وبعد السياحة كذلك بني مدائن النصوص الشعرية . وكما جاء يف تراثنا العريب القدمي. بعدمها

نذكر ما لإلحالة من دور يف متاسك النصوص، وخاصة البد أن . املقرتحة، للشاعر أدونيس

. اإلحالة بالضمري، الذي شكل أبرز قضايا النحو العريب، وكذا مبحثا مهما يف لسانيات النص

  :وما خرج به هذا البحث من خالصات، ميكن تلخيصه يف ما يلي

 يعترب اتساق النص cohesion  مبحثا مهما من مباحث لسانيات النص، اليت تركز

كون هذه األخرية بالنسبة للدراسات , لى مظاهر وأسباب اتساق النصوص وانسجامهاع

 .النصية، أعلى وحدة لغوية

 وهي من وسائل . من أهم ما يشكل اتساق النصوص، ومتاسك بناها، جند اإلحالة

االتساق النصي اليت مت تداوهلا بالشرح املفصل يف الدرس العريب القدمي، كما أخذت حظا وافرا 

اليت سار الباحثون العرب يف العصر احلديث على در�ا، . اهتمام الدراسات اللسانية احلديثة من

 ..تأليفا وترمجة

  تتحقق اإلحالة من خالل اعتماد النص على اليات عدة، من أبرزها ما حتدث عنه

 ..هاليداي ورقية حسن، من ضمائر وأمساء إشارة وأدوات مقارنة وأمساء موصول

  من أبرز وسائل حتقق االتساق يف النص، ومن أكثر هذه الوسائل ظهورا يعترب الضمري

ألن هلا دورا هاما يف حتقيق . فتكاد ال ختلو منه مجلة يف النص. واستعماال يف مجيع النصوص

 .نصية النصوص

 كونه. إن مساءلة هذا اخلطاب الشعري، قد كشفت عن مدى متاسكه وترابط أجزائه 

الذي مل يكن ذلك الرابط بني . حالية اليت من أمهها الضمرياصر االاعتمد على جمموعة من العن

. مجل النص فحسب، بل كان كذلك عنصرا هاما ساهم يف إزالة اللبس، وتوضيح معاين النص

    .رغم كون هذا األخري مل يكن من النصوص اليت تفتح باب الفهم على مصراعيه للقارئ
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