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  :ملخص ال

منا البحث في مجال اللسانيات النصية تحديد بعـض المفـاهيم المفـاتيح          يستدعي         
  .واالنسجام ، االتساق : مثل 
كما اتضح ذلـك  ،  اإلحالة التي تربط بين أجزاء النص      -:ومن أهم أدوات االتساق           

  . وخاصة اإلحالة النصية ، في قصيدة ساعة التذكار إلبراهيم ناجي 

 
Résumé : 
La Référence et sa fonction cohésive dans la poésie de" Saat El Tidkar" de 
"BRAHIM NADJI"  
Dans cette étude de la linguistique textuelle il m'a semblé important, de 
donner la définition de certains concepts clés tel que : la cohésion . et la 
cohérence . Parmi les moyens cohésifs : la référence qui sert à relier entre les 
parties du texte , et cette idée à été montrée  dans la poésie de "Saat El- 
Tidkar " pour   BRAHIM NADJI , et surtout la référence Textuelle.  

 
  :تمهيد 
  وقـد ارتبطـت بمـصطلحات أخـرى     ، فرعا جديدا في علوم اللسان    " لسانيات النص   " تعد

نظريـة  "و،" علم اللغة النـصي   "، " علم النص "، " نحو النص   :  "وهي،  لها نفس المضمون  
  ". النص

، ويشير الدارسـون إلـى أن أسـس هـذا العلـم وضـعت فـي الـسبعينيات مـن القـرن العـشرين                    
أسـهم  ، محه ونضجت تصوراته وصار علما مستقال من أهم علوم اللغـة  حيث اكتملت مال  

مماجعلـه مرجعاأساسـا فـي هـذا التوجـه المتميـز       ، بعدد كبير من البحوث الرائـدة فيـه     
  ) 1.(في البحوث اللغوية 

ويتمثـــل موضـــوع اللـــسانيات النـــصية فـــي دراســـة أدوات التماســـك النـــصي الـــشكلي  
  .اق واالنسجام أي دراسة وسائل االتس، والداللي 

. واالتـساق المعجمـي   ، الوصـل ، الحـذف  ، االستبدال ، اإلحالة : ومن أهم أدوات االتساق    
ــا وأنواعهــا        ــة مفهومه ــن ناحي ــن اإلحالــة م ــيتم الحــديث ع ــائل االتــساق   ، وس ــم وس واه

ساعة "اإلحالة ودورها في اتساق قصيدة             
إلبراهيم ناجي " التذكار  

  
  بوبكر نصبة . أ
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سـاعة  "وذكر أهـم النمـاذج مـن خـالل قـصيدة      ، ودورها في اتساق النصوص   ، اإلحالية  
  .براهيم ناجي للشاعر إ" التذكار

        : : : :  مفهوم اإلحالة  مفهوم اإلحالة  مفهوم اإلحالة  مفهوم اإلحالة ----1
وهـذه العالقـة ذات   .  )2("العالقة بين األسماء والمسميات : "  بأنها" جون ليونزجون ليونزجون ليونزجون ليونز"  يعرفها  

طبيعة داللية تشترط تطابق الخصائص الداللية بين العنصر المحيل والعنـصرالمحال     
ــه ــث ال      )  3(. إلي ــن حي ــذاتها م ــة ب ــر مكتفي ــة غي ــك أن العناصــر المحيل ــل  وذل ــل ب تأوي

لذا وجب قياسها على مبدأ التماثل بـين مـا   . تكتسي دالالتها بالعودة إلى ما تشير إليه       
   .   )4(سبق ذكره في مقام وبين ما هو مذكور في مقام آخر
إذ هـي تعنـي تـارة العلميـة التـي           ، ومن هنا فإن مفهوم اإلحالة يثير مـشكال اصـطالحيا         

أي مــا كــان ، لــشيء الموجــود فــي العــالم  بمقتــضاها تحيــل اللفظــة المــستعملة علــى ا 
وهـي تـارة أخـرى تعنـي إحالـة اللفظـة علـى لفظـة متقدمـة          ". الخـارج  "يسميه القدامى   

  )   5(.عليها 

فاإلحالـة هـي وسـيلة مـن     ، وهذا المفهوم األخير هو المتعمد في مجال التحليل النـصي        
  .ابق أو الحق إذ يشير عنصر لغوي معين إلى عنصر آخر س، وسائل اتساق النصوص 

        : : : :  أنواعـها  أنواعـها  أنواعـها  أنواعـها ----2
  .اإلحالة المقامية واإلحالة النصية : تنقسم اإلحالة إلى نوعين رئيسين 

        : : : :  اإلحالة المقامية  اإلحالة المقامية  اإلحالة المقامية  اإلحالة المقامية ----أأأأ
ــشيء الموجــود فــي        ــى ال ــل اللفظــة المــستعملة إل   وهــي األلفــاظ التــي بمقتــضاها تحي

ومنـه  . )7(م  حيث تسهم فـي خلـق الـنص باعتبارهـا تـربط اللغـة بـسياق المقـا            )  6(الخارج
ـَولُ رسـولٍ كـريم ٍ ومـاهو           :( ومن أمثلة ذلك قوله تعالى    . فهي إحالة خارجية     ـَقـ ـَه ل ـَولُ رسـولٍ كـريم ٍ ومـاهو           إِنـ ـَقـ ـَه ل ـَولُ رسـولٍ كـريم ٍ ومـاهو           إِنـ ـَقـ ـَه ل ـَولُ رسـولٍ كـريم ٍ ومـاهو           إِنـ ـَقـ ـَه ل إِنـ

  )  8(). بقول شاعر قليال ما تـُؤِمنونَبقول شاعر قليال ما تـُؤِمنونَبقول شاعر قليال ما تـُؤِمنونَبقول شاعر قليال ما تـُؤِمنونَ
والـضمير المنفـصل    ) إنـه (فـي التركيـب     ) ــه (فقارئ اآليتين يجـد أن الـضمير المتـصل          

وهـذا  ، سه لتحديـد المحـال إليـه    يحتاجـان النظـر خـارج الـنص القرآنـي نفـ           ) هـو (البارز  
وقـد أشـار المفـسرون إلـى أن     . بالتحديد يكون من المقام أو السياق أو المعارف السابقة    
  )     9(. المحال إليه من خالل هذين الضميرين هو القرآن الكريم 

        : : : :  اإلحالة النصية  اإلحالة النصية  اإلحالة النصية  اإلحالة النصية ––––ب ب ب ب 
في إحالـة لفظـة علـى     وتتمثل ) 10(. ويطلق عليها أيضا اإلحالة داخل اللغة أو المقالية     

أي أنهـا تركـز علـى العالقـات اللغويـة فـي       ، لفظة أخرى سابقة أو الحقة داخل  النص         
  ) . 11(...النص ذاته وقد تكون بين ضمير وكلمة أو كلمة وكلمة أو عبارة وكلمة 

  : وتنقسم بدورها إلى قسمين 
   : اإلحالة القبليةاإلحالة القبليةاإلحالة القبليةاإلحالة القبلية :  :  :  : 1بببب

كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في الـنص     وهي استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى        
اهللا الذي خلق السماواتِ واألرض وما بينهمـا فـي     اهللا الذي خلق السماواتِ واألرض وما بينهمـا فـي     اهللا الذي خلق السماواتِ واألرض وما بينهمـا فـي     اهللا الذي خلق السماواتِ واألرض وما بينهمـا فـي     : ((  ومن أمثلة ذلك قوله تعالى       ) 12(.
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 ستـةِ أيام ٍ ثـُم استوى على الـعرشِ مالكم من دونه من ولي وال شفيع أفال تتـذكرون               ستـةِ أيام ٍ ثـُم استوى على الـعرشِ مالكم من دونه من ولي وال شفيع أفال تتـذكرون               ستـةِ أيام ٍ ثـُم استوى على الـعرشِ مالكم من دونه من ولي وال شفيع أفال تتـذكرون               ستـةِ أيام ٍ ثـُم استوى على الـعرشِ مالكم من دونه من ولي وال شفيع أفال تتـذكرون               
 .(()13 (  

ـــق ( يــة الكريمــة فــي التراكيــب تحيــل الــضمائر البــارزة أو المــستترة فــي هــذه اآل   خل
وكـذلك  ، إلى لفظة الجاللة اهللا التي وردت في أول اآليـة   ) دونه، )هو(استوى  ، )هو(

  .ومنه فاإلحالة نصية قبلية . االسم الموصول الذي 
        : : : :  اإلحالة البعدية  اإلحالة البعدية  اإلحالة البعدية  اإلحالة البعدية ----2بببب

وهي استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى تستعمل الحقا فـي        
   .   )14(ص أو المحادثة الن

ـَد: ( ومثال ذلك قوله تعالى  ـَدقـلْ هـُو اهللاُ اح ـَدقـلْ هـُو اهللاُ اح ـَدقـلْ هـُو اهللاُ اح    .)15( )قـلْ هـُو اهللاُ اح
ومنـه فاإلحالـة نـصية      ، يحيل إلى لفظة الجاللة اهللا المـذكورة بعـده          " هو" فالضمير  
  .بعدية 

   : )16(ويمكن إجمال أنواع اإلحالة في المخطط التالي
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـّع مفهوم اإلح    ) 17(: الة من خالل ذكر العديد من أنواعها والمتمثلة في وهناك من وس
        : : : :  إحالة اسمية مكررة  إحالة اسمية مكررة  إحالة اسمية مكررة  إحالة اسمية مكررة ----أأأأ

ــر االســم المحتمــل     ــى تكري ــة االســمية عل ــا فــي   . تــشمل اإلحال ــر إم ويحــدث التكري
مــستوى صــياغة متــساوية فــي الــشكل أو متنوعــة صــرفيا فــي مقابــل االســم المنطقــي  

  .النصي 
   : إحالة ضميرية إحالة ضميرية إحالة ضميرية إحالة ضميرية----بببب

  . سمي البديل هو إعادة نصية السم ما من خالل الضميرإن التعيين اال
   : إحالة ترادفية إحالة ترادفية إحالة ترادفية إحالة ترادفية----جججج

ــــــــــالة  اإلحـــــــ  

)المقامية (  
ــى  إحالـــــــة إلـــــ
  خارج النص

)النصية (  

ــى  إحالـــــــة إلـــــ
 داخل النص 

)إلى سابق(  
 قبلية

)إلى الحق(  
 بعدية
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تقـوم مـن     ،  )∗( بحيث يتم إدراك مترادفات نصية بديلة ذات أساس داللي أوبراجماتي           
  .خالل عالقة متبادلة لتطابق إحالي مناسب للنص المحدد 

  :::: إحالة تبعية  إحالة تبعية  إحالة تبعية  إحالة تبعية ––––د د د د 
  : نبين على األقل وهما  يتم البحث عن اإلحالة التبعية من خالل جا

 جانــب يتعلــق بالعمــل التنصيــصي  لعالقــات االنــضواء المعروفــة مــن علــم الداللــة  – 1د
  . المعجمي بين الوحدات المعجمية االسمية 

  . جانب يتعلق باإلحالة الضمنية بوصفها أوجه تبعية اسمية على أساس نصي -2د
   : إحالة تساو إحالة تساو إحالة تساو إحالة تساو----هـ هـ هـ هـ 

األسـماء الجزئيـة بعـضها تحـت بعـض فـي عالقـة إحالـة               وقـوع   :    ومن أمثلة هذا النوع     
وتطــابق التعبيــرات االســمية الــواردة هنــا علــى نحــو متــساو المحمــوالت    ، تــساو اســمية 

  .المتساوية في المجاالت الفعلية للنص 
        : : : :  إحالة تضاد  إحالة تضاد  إحالة تضاد  إحالة تضاد ----وووو

ــة    ــر عــن العكــس مــن كلمــة أخــرى    ، فالتــضاد هــو الكلمــة المقابل . أي كلمــة تعب
  .ات متضادة وأفعال متضادة وتوجد بوجه خاص صف

        : : : :  إحالة إعادة الصياغة  إحالة إعادة الصياغة  إحالة إعادة الصياغة  إحالة إعادة الصياغة ----زززز
وتتمثل في إعادة معنى كلمة ما أو تعبير ما من خالل كلمة أخرى أو استعمال آخر في              

  .اللغة ذاتها 
        : : : :  وسائل االتساق اإلحالية  وسائل االتساق اإلحالية  وسائل االتساق اإلحالية  وسائل االتساق اإلحالية ----3

" تتوفر كل لغة طبيعية على عناصر تملك خاصـية اإلحالـة وهـي حـسب البـاحثين                  
  ) 18(.وأدوات المقارنة ، أسماء اإلشارة ، الضمائر" : قية حسنقية حسنقية حسنقية حسنرررر" و   " هاليدايهاليدايهاليدايهاليداي

        : : : :  الضمائر  الضمائر  الضمائر  الضمائر ----أأأأ
ــساق      ــة االت ــن زاوي ــضمائر م ــتم بال ــنص ته ــسانيات ال ــين أدوات  ، إن ل ــز ب ويمكــن التميي

وهـي  ، الكالم التـي تنـدرج تحتهـا جميـع الـضمائر الدالـة علـى المـتكلم والمخاطـب                    
إال فـي   ، أي اتـساقية    ، لة داخل الـنص     إحالة لخارج النص بشكل نمطي وال تصبح إحا       

  . الكالم المستشهد به أو في خطابات مكتوبة متنوعة من ضمنها الخطاب السردي 
" هاليـداي "أما الضمائر التي تـؤدي دورا هامـا فـي اتـساق الـنص فهـي تلـك التـي يـسميها               

 وتنــدرج ضــمنها ضــمائر الغيبــة إفــرادا وتثنيــة     ، ))   أدوارا أخــرى" (( رقيــة حــسن  "و
  .وجمعا

فهي على عكـس األولـى تحيـل قبليـا بـشكل نمطـي إذ تقـوم بـربط أجـزاء            ،  وبالتالي  
     . )19(وتصل بين أقسامه، النص 

وذلـك مـن خـالل مـساهمتها        ، وهنا تكمن جمالية اإلحالـة النـصية وخاصـة القبليـة            
  .الفعالة في اتساق النصوص وترابطها الشكلي والداللي 
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تها بصفتها نائبة عـن األسـماء واألفعـال والعبـارات والجمـل              تكتسب أهمي (    فالضمائر  
وال تقـف  . فقـد يحيـل ضـمير محـل كلمـة أو عبـارة أو جملـة أو عـدة جمـل             ، المتتالية  

، بـل تتعـداه إلـى كونهـا تـربط بـين أجـزاء الـنص المختلفـة               ، أهميتها عند هـذا الحـد       
  )20() .وسابقة والحقة ، داخليا وخارجيا،  شكال وداللة

ــارة وضــمائر        وه ــشمل كــذلك ضــمائر اإلش ــا ت ــضمائر وجعله ــوم ال ــع مفه ــن وس ــاك م ن
ــث اإلشــارة        ــن حي ــضمائر م ــة ال ــنفس وظيف ــوم اإلشــارة والموصــوالت ب الموصــول   إذ تق

وكـذا  ، فاإلشـارة قـد تكـون إلـى سـابق أو الحـق أو خـارج الـنص                   ، والمرجعية والـربط    
   .)21(الموصول 

        :  :  :  :   أسماء االشارة  أسماء االشارة  أسماء االشارة  أسماء االشارة ----بببب
" هاليـداي " الثانية من وسائل االتساق الداخلـة فـي نـوع اإلحالـة ويـذهب            وتعد الوسيلة 

  : إلى أن هناك عدة إمكانيات لتصنيفها " ورقية حسن"
  ...) هناك ، هنا (والمكان ، ....) غدا ، اآلن (الزمان :  حسب الظرفية -:1ب
  ...)هؤالء ، هذا : ( حسب الحياد أو االنتقاء -2ب
   ...)تلك، ذلك( حسب البعد -3ب
  ....) هذا ، هذه (حسب القرب  : -4ب

وإذا كانت بشتى أصـنافها محيلـة إحالـة    ، فأسماء اإلشارة تقوم بالربط القبلي والبعدي   
ومـن ثمـة فهـي تـسهم فـي اتـساق       ، بمعنى أنهـا تـربط جـزءا الحقـا بجـزء سـابق             ، قبلية  

    )22(.النصوص 
        ::::المقارنة المقارنة المقارنة المقارنة : : : : جججج
         :  :  :  : وتنقسم إلى قسمين    
  . فرع منها التطابق والتشابه واالختالف يت : عامةعامةعامةعامة – 1ج
  .تتفرع إلى كمية وكيفية  : خاصةخاصةخاصةخاصة – 2ج

،   أما من منظور االتساق فهي ال تختلف عن الضمائر وأسـماء اإلشـارة فـي كونهـا نـصية       
   )23(.وبذلك فهي تقوم بوظيفة اتساقية 

، يطة  مدونــة بحــث بــس(∗)للــشاعر إبــراهيم نــاجي " ســاعة التــذكار"وباعتبــار قــصيدة 
  : فإنه يمكن إيجاز أهم مظاهر اإلحالة فيما يلي 

ــم  ــم رقـــ ــم رقـــ ــم رقـــ رقـــ
 البيت البيت البيت البيت 

نــــوع وســــيلة نــــوع وســــيلة نــــوع وســــيلة نــــوع وســــيلة 
االتـــــــــــــساق االتـــــــــــــساق االتـــــــــــــساق االتـــــــــــــساق 
 اإلحالية اإلحالية اإلحالية اإلحالية 

العنـــــــــــــــصر العنـــــــــــــــصر العنـــــــــــــــصر العنـــــــــــــــصر 
 االتساقي االتساقي االتساقي االتساقي 

 العنصر المفترض العنصر المفترض العنصر المفترض العنصر المفترض  نوع اإلحالة نوع اإلحالة نوع اإلحالة نوع اإلحالة 

 الشاعر إبراهيم ناجي إحالة مقامية مسعدي الضمير 01
)أنت(قم  الضمير 02  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية بعدية 
)أنت (أفض الضمير 02  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية 
 الشاعر إبراهيم ناجي إحالة مقامية علي  الضمير 02
)أنت(ابعث  الضمير 02  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية 
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية خيالك  الضمير 02
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)أنت(اطلع  الضمير 03 وقيالمرحوم أحمد ش إحالة نصية قبلية   

03 
+ المقارنــــــــة 
 الضمير 

 إحالة نصية قبلية كعهدك 
 المرحوم أحمد شوقي

)أنت(أفق  الضمير 04  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية 
)أنت(اهتف  الضمير 04  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية 
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية شعرك الضمير 04
)هو(دعا  الضمير 05 لة نصية قبليةإحا   المرحوم أحمد شوقي 
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية أوطانه  الضمير 05
)هو(مضى  الضمير 05  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية 
)هو(يهتف  الضمير 05  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية 

06 
المقارنـــــــــــــة 

الضمير+  
 مصـر إحالة نصية قبلية كعهدها 

ارنة المق 07  الحظ إحالة نصية قبلية كـما 
)هو(مضى  الضمير 08  عام  إحالة نصية قبلية 

 الزمان إحالة نصية قبلية طيـّه  الضمير 08
 الشاعر إبراهيم ناجي  إحالة مقامية  فينا الضمير 08
)هو(مضى  الضمير 09  عام إحالة نصية قبلية 

 عام إحالة نصية قبلية كــأنّ المقارنة  09

لضميرا 09  عام إحالة نصية قبلية نعيـّه  

 العام إحالة نصية بعدية  ما أقّـل المقارنة  09
)مصر (الدولة  إحالة نصية قبلية هـي  الضمير 11  

)أنا(أنسى  الضمير 13  الشاعر إبراهيم ناجي  إحالة مقامية  
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  بينك  الضمير 13
)هي (جمعت  الضمير 13  ساعة  إحالة نصية قبلية  

 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  صحابك  الضمير 13
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  أنت الضمير  14
)هي(منحت  الضمير 15  الشمس إحالة نصية قبلية  
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  ذهبت  الضمير 15

15 
+ المقارنــــــــة 
 الضمير

سناك ك  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  

)أنت(تشكو  الضمير 16  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
 الشاعر إبراهيم ناجي  إحالة مقامية  لــي  الضمير 16
 الشاعر إبراهيم ناجي  إحالة مقامية  طبي  الضمير 16
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  وشيك  الضمير 16
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  كشفت  الضمير 17
)هو(جال  الضمير 17  متهدم  إحالة نصية قبلية  
 متهدم  إحالة نصية قبلية  صرحه  الضمير 17
 الشاعر إبراهيم ناجي  إحالة مقامية  رأيت  الضمير 18
)هي(حالت  الضمير 18  صورة  إحالة نصية قبلية  

)وه(خلى  الضمير 18  الضنى  إحالة نصية قبلية  
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  كإطار المقارنة  18
 الشاعر إبراهيم ناجي إحالة مقامية  وجمت  الضمير 19
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)انا(أرى  الضمير 19  الشاعر إبراهيم ناجي إحالة مقامية  
 الشاعر إبراهيم ناجي إحالة مقامية  عيني الضمير 19
)أنا(أرى  الضمير 20  الشاعر إبراهيم ناجي إحالة مقامية  
 النبوغ إحالة نصية قبلية  نجمـه الضمير 20
 العبقرية إحالة نصية قبلية  هـي الضمير 20
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  لك الضمير 21
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  زمانك الضمير 21
ة إحالة نصية قبلي لك الضمير 22  المرحوم أحمد شوقي 
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  حمامك الضمير 22
 الجبين إحالة نصية بعدية  ذاك  اسم اإلشارة  22
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  وليت  الضمير 23

 إحالة نصية قبلية  رثيتهم  الضمير 23
 المرحوم أحمد شوقي 
 الذين رثاهم أحمد شوقي 

 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  أقمت الضمير 23
 الذين رثاهم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  فيهم  الضمير 23
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  سقيت  الضمير 24
 كأس إحالة نصية قبلية  بـهـا  الضمير 24

)هو(يقذف  الضمير 25  الدهـر إحالة نصية قبلية  
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  مضيت  الضمير 25
)هي(غَّنت  الضمير 26  األجيال إحالة نصية قبلية  
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  بـه الضمير 26
)هي(صدحت  الضمير 27  قـيثارة إحالة نصية قبلية  

)هي(وقعت  الضمير 27  قـيثارة إحالة نصية قبلية  

حالة نصية قبلية إ أنغامها  الضمير 27  قيثارة  

)هو(حاكى  الضمير 28  الفن  إحالة نصية قبلية  
 الطبيعة  إحالة نصية قبلية  منها  الضمير 28
 الطبيعة  إحالة نصية قبلية  إعجازها  الضمير 28
 الفـن  إحالة نصية قبلية  كعـين  المقارنة 29
ـّى  الضمير 29 )هو(شت  الفـن إحالة نصية قبلية  
 الفـن إحالة نصية قبلية  كالكوكب المقارنة 30
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  نظمت  الضمير 31
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  كـنت الضمير 31
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  أرسلت الضمير 32
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  شعرك  الضمير 32
 شعر أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  يطوف  الضمير 32

)أنت( تدعو  الضمير 33  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
)أنت(تجعل  الضمير 34  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
 مجد الشرق  إحالة نصية قبلية  حـبـّه الضمير 34
)أنت(تبكي الضمير 35 أحمد شوقيالمرحوم  إحالة نصية قبلية    

)هو(استبيح  الضمير 35  العراق إحالة نصية قبلية  
) أنت(تضن  الضمير 35  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
)أنت(ترى  الضمير 36  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
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)هم(ذمارهم  الضمير 36  الرجال إحالة نصية قبلية  
)هم(خرجوا  الضمير 36 لية إحالة نصية قب   الرجال 
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  استطعت  الضمير 37
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  مددت الضمير 37
 الرجال إحالة نصية قبلية  صفوفهم  الضمير 37
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  مازلت الضمير 38
)انت(تبعث  الضمير 38  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  قريضك  الضمير 38
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  اتهمت  الضمير 39
)هو(ناجى  الضمير 39  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
)هو(طاف  الضمير 39  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  جلوت  الضمير 40
)هم(يشهدوا  الضمير 40  القوم إحالة نصية قبلية  
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  رسمت َ الضمير 40
)هم(يعهدوا  الضمير 40  القوم إحالة نصية قبلية  
)هو(يـدب  الضمير 41  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
به قل الضمير 41  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
 المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  جنانه  الضمير 41
)هو(يحس  الضمير 42  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
)هو(يروح  الضمير 43  المرحوم أحمد شوقي إحالة نصية قبلية  
)هو(يبعث  الضمير 43 مد شوقيالمرحوم أح إحالة نصية قبلية    

 العصور  إحالة نصية بعدية   تلك  اسم اإلشارة 43
 العصور  إحالة نصية قبلية  طيفها الضمير 43
)هو(يرى  الضمير 44  المرحوم احمد شوقي إحالة نصية قبلية  
 الحياة والحب  إحالة نصية قبلية  همـا  الضمير 44

والتـي  ، للشاعر إبـراهيم نـاجي    " وراء الغمام" من خالل هذه القصيدة الموجودة في ديوان   
ألقيت في حفلة الذكرى التي أقامتها جماعة األدب المصري باإلسكندرية لمـرور عـام              

   .  )24(على وفاة المرحوم أحمد شوقي 
  : فإنه يمكن حوصلة أهم الخصائص التي تميزت بها اإلحالة في النقاط التالية 

وبـــذلك أســـهمت فـــي اتـــساق ، مقاميـــة غلبـــة اإلحالـــة النـــصية علـــى اإلحالـــة ال.1      
  .القصيدة والربط بين مختلف أجزائها 

  . غلبة اإلحالة النصية القبلية على اإلحالة النصية البعدية  .2
كمـا وردت بعــض  . تعـد الـضمائر أقـوى وســيلة مـن وسـائل االتــساق اإلحاليـة        .3

 . ومـا أقـل  ، كاف التشبيه التي تفيد التماثـل   : أدوات المقارنة والمتمثلة في     
حيـث  ، تلـك   ، ذاك  : أما أسماء اإلشارة فهي نادرة جدا وتمثلـت فـي األداتـين             

 .أحالت إحالة نصية بعدية 
اإلحالة المقامية في القصيدة كانت بواسطة ضمائر المتكلم التـي تحيـل              .4

 .على الشاعر إبراهيم ناجي 
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ســواء ، أغلـب اإلحــاالت النـصية القبليــة تحيــل علـى المرحــوم أحمـد شــوقي      .5
وقــد أحالــت أحيانــا علــى صــفاته علــى  . ضــمائر المخاطــب أو الغائــب بواســطة

 .سبيل الترادف 
        : : : : الهوامش الهوامش الهوامش الهوامش 

مدخل إلـى المفـاهيم األساسـية     (التحليل اللغوي للنص    ، كالوس برينكر   ، ينظر -1
: ط: مـصر   ، القـاهرة   ، مؤسـسة المختـار     ، سعيد حسن بحيري    :ترجمة  ، ) والمناهج

   .11: ص ، 2005 ، 1

مكتبـة زهــراء  ، )اتجـاه جديــد فـي الـدرس النحـوي     (نحـو الـنص   ، أحمـد عفيفـي    -2
   .116: ص  ، 2004 1:ط: القاهرة ، الشرق 

المركــز ، لــسانيات الــنص مــدخل إلــى انــسجام الخطــاب  ، محمــد خطــابي ، ينظــر  -3
  .17:   ص1991 ،  1:ط. الثقافي العربي 

المركـز  ،  )بحث فيما يكون به الملفوظ نصا   (نسيج النص   ، األزهر الزناد   ، ينظر -4
  .18: ص ، 1993 ، 1:ط ، المغرب ، الدار البيضاء ، الثقافي العربي

، أصــول تحليــل الخطــاب فــي النظريــة النحويــة العربيــة  ، محمــد الــشاوش، ينظــر  -5
  .125: ص  ، 1: ج ، 2001، د ط ، تونس ، المؤسسة العربية للتوزيع 

 .الصفحة نفسها ، المرجع نفسه ، محمد الشاوش  -6
  .17ص: لسانيات النص ، مد خطابيمح، ينظر  -7

  .41- 40: اآلية ، سورة الحاقة  -8

  .122: ص، نحو النص، أحمد عفيفي ، ينظر  -9

المرجـــع ، ومحمـــد الـــشاوش.  117: ص، المرجـــع نفـــسه ، أحمـــد عفيفـــي ، ينظـــر  - 10
  .125: ص، السابق

علــم اللغــة النــصي بــين النظريــة والتطبيــق       ، صــبحي إبــراهيم ألفقــي   ، ينظــر  - 11
 1:ج  ، 2001، د ط ، القـاهرة  ،  دار قباء ، ) طبيقية على السور المكية  دراسة ت (
  .1: ص، 

 .الصفحة نفسها ، المرجع نفسه ، صبحي إبراهيم ألفقي ، ينظر  - 12
  .04: اآلية ، سورة السجدة  - 13

  .40: ص، المرجع السابق، صبحي إبراهيم ألفقي ، ينظر  - 14

  .01: اآلية ، سورة اإلخالص  - 15

  .17: ص، نيات النص لسا، محمد خطابي  - 16

، ) مـشكالت بنـاء الـنص       (مدخل إلى علـم الـنص       ، زتسيسالف واورزنياك   ، ينظر   - 17
 124: ص ، 2003 ، 1:ط، القـاهرة   ، مؤسسة المختـار  ، سعيد حسن بحيري    : ترجمة  

. 
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أي تـأثر الجانـب التركيبـي بالـسياق المقـامي مـع       ، تـداولي  :   تعني كلمة براجماتي ∗ 
 ) . سامع-متكلم (لي مراعاة الجانب التواص

  .17: ص،  لسانيات النص، محمد خطابي ، ينظر  - 18

  .18، المرجع نفسه ، محمد خطابي ، ينظر - 19

: ص ،  1: ج  ، علم اللغـة النـصي بـين النظريـة والتطبيـق            ، صبحي إبراهيم ألفقي     - 20
137.  

   .138: ص، المرجع نفسه ، صبحي إبراهيم الفقي ،  ينظر - 21

  .19: ص،  النص لسانيات، محمد خطابي، ينظر - 22

 .الصفحة نفسها ،  المرجع نفسه ، محمد خطابي  ،  ينظر - 23
وهو أحـد أركـان جماعـة     ، 1898 ديسمبر 31ولد يوم ،  إبراهيم ناجي شاعر مصري   ∗  

ـــولو  ــوفي ســنة  ، أب ــالي القــاهرة  ، وراء الغمــام : مــن أهــم دواوينــه  .  1953ت ، ينظــر. ولي
ــراهيم نـــاجي  ــودة ، الـــديوان ، إبـ ــامي   ، 1986، دط ، بيـــروت ، دار العـ تـــذييل بقلـــم سـ

  .102 إلى 99: والقصيدة موجودة في الصفحة  . 365 – 337: ص، الكيالني  

   . 5: ص، المصدر نفسه ، إبراهيم ناجي  - 24
  
  

 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  




