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 نصيةدراسة   -سليمانأحمد  يعل لتماسك النص ي في أشعار أسامةا

 مواهب إبراهيم محمد أحمدد. 

  اململكة العربية السعودية -جامعة امللك خالد -كلية العلوم واآلداب

Mawahib62@yahoo.comـ 

 امللخص:
تعتمد هذه دراسة على علم اللغة النص ي فترى في النص  كتلة لغوية متجاذبة األطراف، متعددة الدالالت،  وتهدف  إلى 

وتجلية جميع خصائصه، والتعرف إلى مدى  الولوج في عالم النص الشعري للشاعر السوداني أسامة علي أحمد في ديوان "اجتراح" ،

   تحقق عناصر التواصل من خالل بنية النص اللغوية،  وذلك من خالل دراسة معياري االتساق "السبك" و االنسجام "الحبك".

  وتناول املبحث األول أهم املعايير التي تحقق النصية عند دي بوجراند، واهتم بصفة خاصة بمعياري االتساق واالنسجام.

واهتم املبحث الثاني بدراسة تطبيقية لجانب االتساق في أشعار "أسامة على  أحمد "، وكان االهتمام بدراسة أهم الجوانب 

  التي أسهمت في الترابط النص ي، وهي: اإلحالة بأدواتها املختلفة، والحذف، والوصل، واالتساق املعجمي "التكرار والتضام.

نسجام في شعر أسامة؛ بدراسة التتابع و التغريض، واالنسجام، ثم ختمت الدراسة بأهم واهتم املبحث الثالث بدراسة اال

  النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

  التماسك، االتساق، االنسجام، ديوان" اجتراح".الكلمات املفتاحية : 

 :ـةاملقدم
وقد قام علم  .واألدبيةوهو ثمرة تالقح الدراسات النحوية والبالغية  ي فرعا من فروع علم اللغة العام،يعد علم اللغة النص 

 اللغة، علىطلح نقاشا طويال لدى علماء وقد أثار هذا املص .الخطابلغة النص على تجاوز حدود الجملة في دراسة اللغة إلى تحليل 

 التي تعمل على بناء ، وهنالك العديد من املعاييرالنص يد خاصية الترابط تأكي ، ولكن أهم ما يجمع بينهم هوهاوتباين مدارسهم اختالف

ديواني  في النص يمالمح التماسك  سعى هذه الدراسة إلى الوقوف علىت .واالنسجام، نقف منها على عنصري االتساق وتماسكه النص

 ."شارع بدون الفتة  وفي ،""اجتراح الكتابة :*لشاعر أسامة على أحمدا

  :البحثأهداف 
  :يليعى هذا البحث إلبراز عدة أهداف تمثلت فيما يس
 .التماسك النص يبيان مفهوم  .1

                                                             
م، 1969في عام السيرة الذاتية للشاعر : أسامة على أحمد سليمان، شاعر سوداني مجيد، ولد بمنطقة التكلة، والية الكاملين، بالقرب من مدينة الخرطوم،  *

 اكمل دراسته الجامعية في جامعة عين شمس كلية اآلداب تخصص اللغة العربية . 

 إصدارات :

 الخرطوم. –مجموعة شعرية  –صحراء الورقة 

 الرياض –مجموعة شعرية  –ه.*اجتراح الكتابة 1425

 دار أوراق القاهرة –مجموعة شعرية –م. في شارع من دون الفتة 2013

 الخرطوم –دار املصورات  –قهوة الحرب 

 ترجمة فائزة سلطان –الواليات املتحدة  safiباللغة اإلنجليزية .  –قهوة الحرب 

األمازيغية . تم اختيار نصوص شعرية للنشر في عدد من املجاميع املخصصة للشعر السوداني، مجلة  –الفرنسية  –األملانية  –ية ترجمت قصائده إلى: اإلنجليز 

مجلة  –الصادر عن الجزائر عاصمة الثقافة، ملف الشعر السوداني  –العدد الخاص بالشعر السوداني، كتاب لهاة الشمس –املكسيك  –الحركة الشعرية 

 ر النادي األدبي جدة.وادي عبق

http://www.refaad.com/
mailto:Mawahib62@yahoo.comـ
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  .السودانيإلقاء الضوء على مدونة الشعر  .2

 .أحمد علي أسامة أشعارالوقوف على التماسك النص ي في  .3

دورا  وكالهما يؤدي، لفظية أو معنوية ؛أو فقراته جملهأو  النص بين أجزاءإن الترابط أو التماسك النص ي هو وجود عالقة 

يرى دي بوجراند أن العمل األهم للسانيات النصية هو دراسة مفهوم النصية من  مفيدة في تفسير النص، العالقة هذه، ألن تفسيريا

النصية ال تحقق إال بوجراند أن هذه  . ويرى دي.النصجراءات االتصالية املتخذة من أجل استعمال نه عامل ناتج عن اإل إحيث 

  :هي ؛بمعايير

، حيث يعمل على الربط النص ي على ، والسبك له أهميته في بناء النصالتضاموله عدة مصطلحات منها التماسك والسبك و  : االتساق

املشتركة والحذف تحافظ على بقاء مساحات حالة واإل مستوى البنية السطحية للنص . يقول دي بو جراند : ) إذا كانت إعادة اللفظ 

التي تترابط بواسطة ، إن الصور شياء التي في هذه املساحاتين األ ، أو بإلى العالقات التي بين املساحات الربط  يشيرفإن  ،املعلومات

ويعني بدراسة الوسائل التي  ، (1998بوجراند ،  )دي، يحسن أن تعد ذات نظام سطحي متشابه والفصل واالستدراكمطلق الجمع 

  .االستمرارية في ظاهر النصتظهر على سطح النص محققة خاصية 

خارجية،  ى وأخر ق وفق عالقات داخلية ، حيث تتحقعيار خاصية االستمرارية الداللية، يحقق هذا امليعرف بالحبك االنسجام:

. وقابلية هذه العالقات الكامنة في النص السطحي، أي كيفية تشكيل املفاهيم و لف مكونات عالم النص فيما بينهاآويختص بكيفية ت

 .(2014 م. قطب،ر )خلبعض اآل املكونات بعضها ل

نص من يتضمن موقف منش ئ ال، فلكل نص غاية من وراء نظمه يسعى املتكلم لبلوغها تابة نص ماتتعلق بالغاية من كوهي  :لقصديةا

وسائل متابعة خطة سيلة من ، وإن مثل هذا النص و ا يتمتع بالسبك وااللتحامنص  تكون ، قصد بها أن كونه صورة ما من صور اللغة

 ا نص  ن يبني تعلق بموقف منتج النص الذي يريد ألى غاية بعينها، تللوصول إ، معينة
 
 ا مترابط

 
أي ليقدم  ا لتحقيق قصد منتجهمتماسك

 معرفة أو يحقق 
 
  .( 1998بوجراند،  . )دي ا يطرح في إطار خطة أو تخطيط ماهدف

 ا نص  يتعلق هذا املعيار بموقف متلقي النص أن يتوقع  :املقبولية
 
 ا مترابط

 
، أو يعنى ا ذا فائدة أو أهمية، حتى يكتسب معرفةومتماسك

 .(2004 بحيري، س.)، أو تخطيط مشاركة ما واضحة باملشاركة في إطار خطة

ة في النص، أو عدم توقع األحداث املعروضويختص بمدى . ردة في النص وتهم السامع والقارئ هي إشارة للمعلومات الوا :اإلخبارية

 .(2014قطب، م. ) بهاحاطة بهذه األحداث أو الجهل ، واإل توقعها

حيط الثقافي واالجتماعي والحضاري، باإلضافة إلى امل أي)ال من خالل استخدامه في موقف ما إن معنى النص ال يتحقق إ :وففيةامل

 تجعل النص  وجراند بأنها "تتضمن العوامل التيب ويرى دي ،(السياقلعالمات الذي يتحدد في ، لاملحيط اللغوي 
 
ا بموقف سائد مرتبط

وبذا يختص النص بموقف  ،(1998، بوجراند )دي ، ويأتي النص في صورة عمل يمكن له أن يراقب املوقف وأن يغيرهيمكن استرجاعه

 وعالمات محددة. ،معين

، والعوامل التي تجعل استخدام ادلة بين النصوص في املقام األول، أي التفاعل بين النصوصيتعلق هذا املعيار بالعالقة املتب :التناص

، فهو إذن عبارة عن حوار النص مع نص أو نصوص أخرى تتداخل في يقدمه نص أو نصوص سابقة من معرفةا على ما معتمد  النص 

 .(2014قطب، م. ) وتوجههتحديد القواعد التي تحكم مضمونه 

اللذان  ،تساق واالنسجاماال معياراوأهم هذه املعايير ، في كتابه النص والخطاب واإلجراءبوجراند  املعايير ديذكر هذه 

 في واالنسجام. حيث نقف على إسهام معياري االتساق عليهما بصفة خاصة ولذلك ستنصب دراستنا ،يقوم عليهما تماسك النص

 .أحمدة علي في أشعار أسامالنص ي  تحقق التماسك

ا دور   يؤديان وهما نوية،أو فقراته لفظية أو مع ،جود عالقة بين أجزاء أو جمل النصوالترابط أو التماسك النص ي هو و 

يق عالقات وعلى ذلك فالتماسك النص ي قد  يقوم عن طر  ،(م2001 ، أ.هذه العالقة مفيدة في تفسير النص)عفيفين أل  ؛اتفسيري  

مثل أدوات الربط والعطف والوصل وأسماء اإلشارة  سطح النص أدوات تظهر مباشرة علىن طريق ، أو عمعنوية بين عناصر النص

 ا نص  فر جميع هذه العالقات فتنتج لنا ، تتضاوغيرهاواملوصوالت 
 
بها التماسك النص ي فاالتساق هو الكيفية التي يحدث  ،امتماسك

أي  ،خاصية االستمرارية في ظاهر النص، وعرفه بالوسائل التي تتحقق بها سعد مصلوح بمصطلح السبك ه، وقد ترجمبترابط عناصره

وعند االتساق يستحيل تأويل عنصر دون االعتماد  (م1991، س.)مصلوح ،بها الزمنيفي تعاق للغوية التي تنطق بها أو نسمعها حداث ااأل 

االتساق ذو طبيعة أفقية خطية ، فة للنصكونبط املفلذلك دراسة االتساق تمكننا من إدراك الروا ليه،على العنصر الذي يحيل إ

حالة القبلية اإل  :يتناولهانحوية . ومن أهم الوسائل التي حقق من خالل أدوات الربط الت، ويعلى مستوى تتابع الكلمات والجمل تظهر
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فهو االنسجام أما  .والتضامق التكرار مي عن طري، ثم االتساق املعجوالحذف ،ستبدالواال  ،، والوصلشارة، واإل ، والضمائروالبعدية

وسائل داللية في يتحقق من خالل ، و هوهو أوسع من االتساق وأشمل من ،طاب تعتمد على فهم جمله ومكوناتهخاصية داللية للخ

، غير أن للنصاملستوى العميق يتمثل في بنية عميقة على ف أما االنسجام .تتبع االتساق على املستوى السطحي ويمكن األول،املقام 

، حيث تؤدي النحوية إلى أن االتساق مفهوم داللي نحوي سبق ا ص مم  . ونخلي للنصلالبنيتين تتضافران معا لتحقيق التماسك الك

ا دور  قارئ ية صرفية يلعب فيها املتلقي والقواعد داللأما االنسجام فهو يعتمد على  .النص يلى الترابط إا مع  الشكلية والداللية املعنوية 

نها تكفل أهمية وسائل االتساق ال تكمن في أأن  دونؤك .بهاقافية والفكرية التي يتميز املعرفة السابقة واملرجعية الث ا على حسببارز  

  ، بل للنص ترابطه فحسب
 أو املكتوب يعتمد في تفاعله مع، فمستهلك النص املنطوق ئ أو السامع متابعة الخطاب وفهمهر للقار تيس 

  التماسك النص ي بين أجزاء النص. ، وهذا التفاعل يقود إلىأجزائه التضام بين الروابط وعالقاتاك إدر  الكالم على

  :منهج البحث
 .اتبعت الباحثة في هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي كما أفادت من بقية مناهج البحث عند الحاجة إليها

 .وتتكون خطة البحث التي سرُت عليها من ثالثة مباحث توطئ لها مقدمة، وتففوها خاتمة، وثبت للمصادر واملراجع 

 تتناول سبب اختيار املوضوع وأهميته، ومنهجه وأهدافه. :املقدمة

دراستنا بصفة خاصة على معياري املبحث األول: يتناول دراسة نظرية عن أهم املعايير التي تحقق النصية عند دي بجراند، وستنصب 

  .االتساق واالنسجام

أحمد "، ويكون االهتمام بدراسة أهم الجوانب التي أسهمت في  املبحث الثاني: دراسة تطبيقية لجانب االتساق في أشعار "أسامة على

 والتضام".  الترابط النص ي، وهي: اإلحالة بأدواتها املختلفة، والحذف، والوصل، واالتساق املعجمي "التكرار

  .وتتضمن التتابع والتغريض، واالنسجام دراسة االنسجام في أشعاره :املبحث الثالث

 : ةـاإلحال ث األول:املبح
سبق  ُمَفَسر  ، وتعود على على السابق إحالة إلى ، وهي تنقسمالنصمن أهم أدوات االتساق التي تعمل على ترابط تعد 

تنقسم ، واإلحالة (م1993 أ. ،)الزناد املفَسر الذي كان من املفروض أن يظهر حين يرد املضمر، وفيها يجري تعويض لفظ التلفظ به

سبق  ُمَفَسر  ة على السابق : وهي تعود على حالة الداخلية تنقسم إلى إحالواإل . (ن: إحالة داخلية وإحالة مقامية )خارجيةإلى قسمي

: وهي وإحالة بعدية، سابقة في النص ى أخرى وعبارة أخر  عبارة تشير إلى كلمة : وهي استعمال كلمة أوومنها إحالة قبلية ،به التلفظ

تعرف بأنها : اإلحالة املقامية )خارجية ( (م2000 ص. ،بقة في النص )الفقيخرى أو عبارة سامة أو عبارة تشير إلى كلمة ألاستعمال ك

ر العنصر اإلشاري صراحة م ذكأي أنها تتطلب عد  ،الخارجير لغوي موجود في املقام حالي على  عنصر إشاري غيإإحالة عنصر لغوي 

، لذلك فهي تخرج ر املتكلم على ذات صاحبه املتكلمقامية كأن يحيل الضميحالة املاإل ن هذا العنصر موجود في املقام، ومن ، أل في النص

املقامية ال تعمل على الترابط النص ي بصورة حالة إذا اإل  ،على عالم السياق والتداولية االنغالق إلى حال االنفتاحالنص من حالة 

 أنت،)، أو القارئ هو املتكلمكان الكاتب  ، إذا(نحن أنا،لك )واضحة ولكنها تعمل على اإلفهام والتأويل .  ومن الضمائر املشيرة إلى ذ

  .وغيرهاسماء املوصولة وأدوات املقارنة ، واأل سماء اإلشارةوأ عن طريق الضمائر،. وتكون اإلحالة نتم(أ

  بالضمائرحالة اإل:  

تعد الضمائر من أهم  حياناأل ، وفي كثير من والجمل املتتالية سماء والعباراتمائر أهميتها بصفتها نائبة عن األ تكتسب الض

عناصر سبق  إلى في كونه يحيل هأن للضمير أهميتعلماء النص )، وقد أكد للنص جيوالخار  التي تحقق التماسك الداخليالوسائل 

، وتجعل أشياء معينةسناد إلقدرة على ا ، والثانية :ئرة الخطابيةاعن الد األولى : الغياب له ميزتان "هو" "ن الضمير  وأذكرها في النص، 

فالضمير ليس له   ،(2000وص )الفقي، ص. اسة  تماسك النصي در همية فاأل ا على قدر كبير من موضوع  هاتان امليزتان من الضمير 

رة ثك الجمل تبقى مشتتة ومتنالذ، وكغامضة ، ألن الداللة تكون في كثير من األحيان بل وظيفة داللية كذلك ،ية فقطوظيفة شكل

، وتظهر ومواضعه، وكذلك يتميز الضمير بتعدد صوره سر غموض املعاني، ويفيوصل بين املتناثر واملشتت ويصبح الضمير هو الذي

ن  املطابقة تؤدي إلى ، أل ي يعود إليه داخل البنية اللغويةع الذكذلك من خالل  املطابقة بين الضمير الرابط واملرج أهمية الضمير

ا صحيح  ، وكان النص بذلك ليها النصإوى املعاني التي يحيل مست، ثم االنسجام  على سجامه على املستوى اللغوي وان النص اتساق

 .(2008ل.  ،س)شنوفلبلية التي ال تحتمل الشك أو الشرط املقبولية الدالتحقق فيه وي ،ا لدى املخاطبلغوي  
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وأول إحالة في الديوان  ،إحالة مقامية وإحالة داخلية تنوعت بيننجدها  (الكتابة اجتراح)الة في ديوان حولنا تتبع اإل احوإذا 

، وهي إحالة نصية الليل إلى "في " يعمره  يعود ضمير الغائب حيث ،"" الليل يعمره الرجال املتعبون  ،األولىتأتي في عنوان القصيدة 

  :القصيدةفي  اإلحاالت كذلكومن  .قبلية

 تزوجت الرياح .................وتركتني أـنمو وحيدا               

 تزوجت الرياح  ................  كيف تحملت تقلب النزف العصبي               

                                                   ( 15ه:1425مودتها ورحمتها      .......    وكيف وجدت موعدها الحالل) أسامة علي أحمد،                

ال ، واإلحالة السياقية الخارجية عادة هاملخاطب هنا إحالة مقامية خارجية تعود إلى من يخاطبه الشاعر وهو والد تاء "تزوجت "       

فاظ لتصلة باألوكذلك الهاء امل، وهي أول إحالة مقامية في النص ،وتأويله النص فهامإولكنها تعمل على  ،النص تعمل على اتساق

  (ع، وفاته ،مودت) :التالية

 :قولهفي ذات النص  جاءو  

ويحكي عن حالة الفقد  ،ذكرت سابقا فالشاعر يرثي والده لى الرياح التيإ حيث تعود الهاء قبلية داخليةت وهي إحاال  (موعدها، رحمتها)

 :خاطب والده كيف تزوج الرياح، فوالده موت منها بعد ىالتي عان

 يحبو على سحب الترقب  ............أرتجيه وأرتجيك                                    

 ................فأرتقى عبري عليكونسيت أورثه عيوني                                    

ــــاه .............وعيناي اندالع الشهوة العمياء )أسامة علي،                                     ــــــ ـــــ ـــــــاك  عينــــــ ــــــ                                                                         (18ه : 1425عينــــ

" ارتجيك"، تحول إلى ضمير املخاطب في " للغائبارتجيه "في  املخاطب والغيبة، فالضمير ي فقد زاوج الشاعر بين ضمير   

   ، وهو خارج النص.يعود الضمير إلى والد الشاعرو حالة هنا خارجية مقامية واإل 

من ضمير املخاطب في  االلتفاتو وكذلك وظف الشاعر آلية العدول  ائر،ضملفي تقنية التالعب با الشاعرأجاد وقد 

 ذكر من نجده أكثر (والده) يخاطب الشاعر ألنو  ،حالة خارجيةفاإل  ،" إلى ضمير املتكلم في "عيناي "عيناه"إلى ضمير الغائب في  "عيناك"

 .اقةالنص حرية ورحابة ورش منحتعدد الضمائر  املالحظ أنو  ،كاف الخطاب

     :حالة القبلية في نص سهادمثلة اإل أومن  

 يموت ................... يموت بين يدي –كما أمس  –وغدى                                      

 ال أبكيه ................ال ارثيه                                      

 (29ه :1425علي أحمد،  ما حملته كفي .......... كيف يبكي ميت ميتا؟ )أسامة                                     

املجهول الذي يحمل خيبات  لى ذلك الغدضمير الغائب إيعود  إحالة داخلية قبلية ( فهيرثيه، حملتهأ، هكيأب) هنا في اإلحالة

بل نظرة تشاؤمية تجاه املستقبل، ، أحالمال و  ى غده مع أمسه فال أمانيك يتساو ذل، ولينظر بتفاؤل إلى املستقبل ، فهو الالشاعر

، ولعل هعلى غدامليت  يبكي فكيف، نه ميت، بل يصف نفسه بأه وال يرثيه، وهو مستسلم لذلك ال يبكييموت قبل أن يولد هفمستقبل

 . حباط لروح الشاعر الشابةهذا قمة اإل 

 : يقول الشاعر حاالت البعدية في نص "عامان"ومن اإل 

  (ه1425أحمد، أ. )سميه الهوى أ أجرؤ أن اآلن لسُت                                       

 . لى الهوى إحيث يعود  بعدية،يه إحالة سم  أفي فالضمير  

 : قوله ى التماسك النص ي في مدونة الشاعرلة النصية التي عملت علحاالت القبلية ذات الداومن اإل 

 وأنا الذي أتقنت تدجين األوابد                                       

 أعجز أن أروضه وأدخله إطار التسمية ...................وسئمت هذا" ال) ال مسمى(                                      

 والعالقات التي فتحت نوافذها ............................عمر عالقة تنمو بال اسم                                      

وتفضح عمرها " بعض اكتماالت مثيرة ...................شبت عن الطوق، اعتنت بطالئها )أسامة علي أحمد،                                          

 (  46ه:1425
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، فهي تسهم في خلق لى خارج النصإ، وهي تحيل ذات الشاعرلى إسياقية تعود ة إحالة مقاميي ه، و "نا أ "أوال في الضميرة هنا حالاإل       

وأدخله "  ،"أروضه  :ومن اإلحاالت كذلك .ق النص بصورة مباشرة، ومع ذلك ال تسهم في اتسااملقامق اتربط اللغة بسي نهاالنص أل

إحالة خارجية في قوله "أروضه " و " أدخله "  وكذلك الهاء ،لى العالقاتإتحيل  "ها"نوافذ ، والهاء فيإلى  الشعرإحالة خارجية تعود 

، لى تلك العالقة التي استمرت عامينإت تعود ال احكل هذه اإل  ،داعبها ( الئها، ضفائرها،بط ) عمرها، :لفاظفي األ والهاء ،تعود إلى الشعر

ص تلك العالقة وجعلها فتاة ذات ضفائر،ها مسماعر تحديد اعالقة يصعب على الش
 
بداعية في وتظهر لنا هنا مقدرة الشاعر اإل   وشخ

ر من الغموض بحيث يتردد املتلقي بين وتثي ، ميز بينهايستطيع  الت تى الح ،في كثير من األحيان تربك املتلقيالتي   دامه للضمائراستخ

وهذا الغموض   ،لشاعر التي أومأ إليها، وبين إحالتها إلى محبوبة احتى اكتملت إحالة هذه الضمائر إلى تلك العالقة التي استمرت عامين

الذي يفك شفراته ،ويستخرج نفائسه، ويشرح ، فهو لنص يكتسب حياته من خالل املتلقي، فادد يخلق عالقة بين املتلقي والنصوالتر 

ا  .بين النص واملتلقي عالقة تكاملية، وبذا تكون العالقة افة املتلقي ومعرفته بعوالم النصويؤثر في ذلك ثق ،جماله  نأ نرى  تقدمومم 

 .للنصفي بناء االتساق الداخلي  ابارز  سهاما سهمت إأقد الضمائر ب اإلحالة

 شاريةحالة اإل إل ا:   
وهي في كلتا  ،ا يسبقها أو ممتدة فيما يلحقهامل معوضة، ألنها تكون كذلك تقوم بالربط القبلي والبعديشارة أسماء اإل 

 ،هذا)االنتقاءب و حسأ ،هنالك(، هنا)" مان واملكانالز " ف حسب الظرفيةتصنوهي ، تساعد املتكلم على اختصار كالمه الحالتين

 .ارع من دون الفتة()في ش: ومن اإلحاالت اإلشارية في ديوان ،وهكذا( ذلك، و حسب البعد )ذاك،أ ،هؤالء(

 أتعبتنيهذه القصيدة                                      

                                                          (5م:2013أخرجتني  من جنون الشعر  للرسم  املجاور)أسامة علي ،                                     

شارة في باسم اإل وكرر اإلحالة البعدية  خرى وعاد مرة أ ،للقصيدة بعدية تعود حالة( فهي إ)هذههنا باسم اإلشارة فاإلحالة 

 : نفس القصيدة

 هذي القصائد أخرجتني ......... فاختلفُت إلى حوانيت املواجع 

 ثم قال: هذي قصُور الشعر..... ش يٌء بين أطراف الوسادة  والنعاس  

 (7،8،9م:2013وقال: لست أملك غير هذي الصفحة البيضاء )أسامة علي ،

ولعل شاعرنا هنا يريد أن  ،لذي يكتبهوالشعر ا لى القصائددية حيث يشير الشاعر إبعإحالة املواضع الثالثة في إلحالة فا                 

، فهي معاناة جميلة وأدت اإلحالة هنا الكتابة ا يعانيه من عنتوم النص الشعري لى معاناة الشاعر عند ساعة خلق يلفت نظر املتلقي إ

 .بصورة رائعة وتماسكه النص الشعري إلى ترابط 

 حيث يقول:بعدية بإحالة إشارية ( من نفس الديوان بدا قصة وفي قصيدة )طيبة كما لصلصال

 أجمل......                        
ُ
ا كنَت تظُن  . -شيئا -هذه املرأة  مم 

ا كنت أظُن. )أسامة علي ،  ( 13،14م:2013وقال: هذي املرأة أغرب مم 

 وقال في قصيدة األطلس املنسوخ:  

 ...... في خارطة  الصفحات )أسامة علي ، 
ٌ
........ بقعة

ُ
 (37م: 2013هذي هي اآلن الخريطة

 ر يعود كذلكضمي ؛هي ريطة،شارية بعدية تعود للخحالة إإ ؛هذي-أوال: فهنا اإلحالة بثالث أدوات في وقت واحد                                     

ن جميع أ امللحوظ. ى هذه الخريطةتماسك النص ويلفت االنتباه بقوة إل فتكراره يؤكد قوة، حالة زمنية للخريطةإ ؛، اآلنالخريطة لىإ

 .لى القريباإلحاالت اإلشارية السابقة بلفظ )هذي( التي تشير إ

 :(نظ)قصيدة في  لى مكان بعيدحيث اإلحالة إ ،ثم تكررت اإلحالة اإلشارية مرة أخرى بلفظ )هناك( 

 أغنية زرقاء    .............. هناك إلى أطراف نعاس ..... ثم أنام.                               
ُ
 أتأبط

 ....... إ نهنالك في ثرثرة الحلم وليس اآل : هاومن                
 
استعمل الشاعر اإلحالة  (م2013أحمد، أ. ) حالمإلى صحوي بين األ  ي كنت أطل  ن

، داللة إلى الثانية بلفظ هنالكشارة بعيد، اإل واملرة الثانية بلفظ )هنالك( اإلشارة بهناك تشير إلى مكان  ،اإلشارية البعدية بلفظ )هناك(
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( )هنالك الالم قبل الكافوتزاد  ،بعيد )هناك( نلى مكاوعند إضافة الكاف إليها تشير إ، نا( إشارة إلى املكان القريب، )فهأبعدمكان 

.  حالم الشاعرفي أ ى مكان بعيدوبذلك استطاعت اإلشارة البعدية اإلحالة إل ،الزيادة في املسافة ، وداللة علىن أبعدعلى مكا لداللةل

 .أحمد سامة عليي الشعري لدى أالنص  االتساقحالة ودورها في بهذا الجانب من اإل  نكتفيونسبة ملحدودية البحث 

 االستبدال: 
وي عنصر لغوي بعنصر لغلوهو عملية داخلية تبنى عن طريق تعويض  ،النص ي االتساقمن أدوات تحقيق  يعد 

 نظر اظاهر اتساق النصوص موهو من  ،و عباراتأعملية نحوية معجمية تقوم بين كلمات  ، واالستبدال(م2003، م. )حماسةخرآ

، استبدال فعليو  ،لى استبدال اسميإهو ينقسم و  ،م(2010 ج. قدم" )حمداوي،عنصر متأخر وعنصر مت القبلية بين لعالقته

، إال أنه يختلف حالة باعتباره عالقة اتساقويعد محمد خطابي االستبدال شأنه شأن اإل  يجازواإل في االختصار  ويفيد .قولي واستبدال

، مع ة تقع في املستوى الدالليمعنوي، بينما اإلحالة عالقة أو عبارات كلمات بين املعجميقة تتم في املستوى النحوي كونه عال عنها في

واالستبدال لم ، قبلية وبعدية االتجاهينالتي تتم في  كس اإلحالةعلى ع متأخرخر كون بين عنصر متقدم وآيال دن االستبمالحظة أ

 :  ((سهاد قصيدة)) في قولهذلك  ومن لالستبدالح كانت هنالك بعض املالم تى يمكن تتبعه، فقدالشكل الواضح حبفي الديوان يكن 

 يموت..... يموت بين يدي -كما أمس ي–وغدي                                          

                                                                  ( 29ه:1425ال أبكيه ...............ال أرثيه: )أسامة علي،                                         

في  ومنه  أخرى.مرة  "بكي"أرر فعل كحتى ال ي "رثي"أم الشاعر الفعل د( فاستخرثي، وأبكي)أ بين يلستبدال الفعاال جاء حيث 

 قصيدة " املاء مفردات ومعان: 

 وما شفين وما   روين سقين وما ما عشق   ُت اقطر                                        
ُ
 (ه1425أحمد، أ. ") . ُر كفين فاشك

 وروين " بين الفعلين" سقين ،تبدال االس 

 " حكاية" في قصيدة  ومن االستبدال 

 رأي السلطان أن الطلح يذبُل............  قيل : خوفا                                          

                                           (25ه:1425،قيل : خشية نار ه  ................احترق املفسُر")أسامة علي                               

 هنا بين كلمتي " ورد االستبدالحيث          
 
ومن االستبدال في  .التكرارفاستبدل الثاني باألول خشية  ،واحدومعناهما  ،"وخشية ا،خوف

 نص" املاُء مفرداٌت ومعان" 

 فامسك سحائبك الشحيحة ليس لي  ......... فيهن مآرب أو أمان  ُتزهُر                                           

                          (59ه:1425اسنت مياُهك إذا ضنت بها علي  ............    من األماني والرياح يثرثُر ")أسامة علي ،                                          
هنا كذلك ، ونالحظ لك عمال على اتساق النصوبذ ،هما يحمالن داللة واحدةف ،و)ضنت( ةاستبدال بين كلمة الشحيح

 "مياهك " األمر الذي أضفى على النص حيوية و ،"بكئسحالتناسب بين "عالقة ا
 
 .وجماال

  باالستبدال، وكان االستبدال في النصوصا كثير  أن نصوص ديوان الشاعر لم تحفل  الرغم منوعلى     
 
هذه  ، وبالرغم مناجد   قليال

  .الشاعرفي مدونة  وترابطها الشعريةالنصوص  اتساقال أنها عملت على إاء القلة وعدم االحتف

 الحـذف:  

 يتم الحذف إال ، والإلخفاء األسرار ومالذ ،الحذف وسيلة لتجنب التكرارو  .االقتصاد واالختصار يميل الناس في كالمهم إلى

 
 
"هو باب   ا بقوله :قديم   ، وقد عرفه عبد القاهر الجرجانيأو مقامية تساعد على معرفته ،يةعلى العنصر املحذوف قرائن لغو  تإذا دل

وتجدك أنطق ما تكون إذا لم  ،أفصح من الذكر فإنك ترى ترك الذكر ،دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر

دور الحذف وجماله في في تعريف عبد القاهرة الجرجاني داللة على و ،(م1993 ، ع.الجرجانيلم تبن " )ا إذا بيان  ، وأتم ما تكون تنطق

استبعاد   بوجراند " هو دي ، قالوهو من العالقات الداخلية املهمة  التي تسهم في تماسك النص  في علم لغة النص، النص الشعري 

 ديأو أن يعدل بواسطة العبارات الناقصة .) ،أو أن يوسع ،يمكن ملحتواها املفهومي أن يقوم في الذهن التيالعبارات السطحية 

ا يدل أثر  يترك  بينما الحذف ال ،يدل عليها أثر  وهو قريب من االستبدال إال أنه يختلف عنه في كون االستبدال يترك  ( م1998بوجراند ،
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الثقافية . وينقسم الحذف إلى  هيتومرجع ،ذكره في النص، وعلى وعيه اللغوي  من خالل ما سبق ئ والقار ، وإنما يهتدي إليه املتلقي عليه

 االسمي في قصيدة "سهاد " :  ومن الحذف .فعلي، واسمي، وقولي :حذف

 ومن سواي ليحشد األطياَر ......... في حلق النشيد؟                                         

                                             (32ه:1425ومن..؟  وقد نام الرفاق . ")أسامة علي،                                        

 ، وهو ذات الشاعر. بيضاء ونقاط للداللة على املحذوففحذف الشاعر ومن "سواي " وأشار إلى املحذوف بمساحة 

 :"في قصيدة " وريقة ومن الحذف االسمي كذلك 

 عبرْت  فناُء الدار ........منتصف النهار _                                       

 وريقة ..........والضيق مائة زفرة                                        

                                             (       41ه:1425عبرْت ")أسامة علي،                                       

 .  وهذا الحذف يمنح النص تغناء بذكرها في األبيات السابقة، اس"عبرت كلمة " كلمة "وريقة " بعدفحذف هنا    
 
اا تماسك  .نصي 

  :"قصيدة "حكاية  الحذف فيمن نماذج و 

 (26ه:1425")أسامة علي،رأي السلطان أن شجيرة الحناء ........"                      

نوع من التعمية  ، وفي هذادون التلميح إلى ذلك ،هوأشار الكاتب إلى املحذوف بنقاط تدل علي ،في القصيدةاألخير  هذا البيت

وقد  . تلقي حتى يتمكن من تأويل املحذوفولعل الشاعر أراد رفع أفق توقع امل ،ا في املحذوفكثير  ل املتلقي يفكر يجع ما والغموض

  :"نص "وريقة  قوله فيذلك  ومن ،"الكتابة اجتراح "واالستعاضة عنها بنقاط سوداء في ديوان اكثير   خدم الشاعر تقنية الحذفاست

 أغفو فتوقظني الهواجس                     

 ربما هربت ببعض قصيدة                     

                          (42ه:1425علي،. ولربما  ")أسامة ........                    

قافة املتلقي في تأويل ث إلى هذاويعود  ،ملحذوفأن يستنتج امن خالله  كذلك هنا حذف غامض يتيح الشاعر للمتلقي 

ل فيفع  ، يدفع املتلقي إلى التأويل بدوره وهو، تلقي من خالل عدم البوح والتصريحز وتنشيط خيال املتحفييعمل على  ، وبذااملحذوف

 تساق النص.اا في بارز  ا دور  تلعب  التيمهارة التأويل 

ج بين ، واستعمال التمو الفضاء البصري  بظاهرة يسمىما  ، أوخدام ظاهرة البياض والسوادوقد أكثر الشاعر من است

  :ذلك، ومن ا بوجود محذوفكثير  ه اليسار يوحي فتحريك النص باتجا ،السطرين في كثير من النصوص

 وكيف                                             

 سكناها                                                   

 مودتها                                                               

 ورحمُتها                                                                      

 (ه1425أحمد، أ. ) .الحاللوكيف وجدت موعدها                                             

 :يقول وفي قصيدة "عامان" 

 عامان                                             

 عمُر التيه                                                     

 عمُر عالقة  تنمو بال اسم                                                             

 وتفضُح عمرها                                                                           

 بعُض احتماالت                                               
ْ
 . (ه1425أحمد، أ. ) مثيرة

وبقدر ما  .الصمت، فالسواد بين البياض يمثل حركة الصوت على حركة السواد والبياض التنويع بينفاستطاع الشاعر 

الفراغات التي تركها الشاعر بين حركة مقطع وآخر إلى توليد  وتؤدي، عتضيق" مساحة الكتابة "السواد" فإن مساحة البياض تتس

اوبذا يكون الشاعر قد  .(م2001م. ، عبيدؤديها البياض الفاصل بين سوادين )إيقاعية ي انتقالة من جوانب االتساق  اكبير   قدم جانب 

  .املتلقيا إضافة إلى جانب التشويق الذي يخلقه لدى حداثي  ا بعد   النص ويمنح ا،جمالي  ا دور  يؤدي الذي  ،عن طريق الحذف
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 :"والتكرار ضام،لتاالتساق املعجمي "ا: نياملبحث الثا

 التضام: 

ا نظر  بقوله :" هو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة  ، يعرفه محمد خطابيفي اللغة هو االجتماع واالشتمال التضام

وهذه العالقة  ،ا بعالقة مامع  ا الرتباطهما نظر  ت فهو توارد زوج من الكلما ،م(2006م. )خطابي، بحكم هذه العالقة أو تلك  الرتباطهما

 ،أو التجاوز أو غيرها من العالقاتأو عالقة الكل بالجزء أو الجزء بالجزء أو التقابل أو التنافر  ،الترادف عالقة التعارض، أوقد تكون 

الكتابة  اجتراحومن التضام في ديوان  ، ا في التماسك والترابطكثير  يساهم ا من عناصر االتساق النص ي  الذي مهم  ا عنصر  ويعد التضام 

 ا " :شجر  قال الشاعر في قصيدة : "أرى 

                                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  .النصة التضاد بين املفردات هنا أدت إلى اتساق عالقوال أري " ف ،وأرى  وصدقت "، أكذب "والتضام هنا بين

 :قولهوكذلك 

                                             

 .النص اتساق علىدليل وتبدأ"  تعود،فالتضاد كذلك بين مفردتي " 

 .، التي تؤدي إلى انسجام نصوصهاتهنا اهتمام الشاعر بدقة اختيار املفرد وامللحوظ 

 :يقول وفي قصيدة املاء مفردات ومعان " 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

إلى  كل منهما تؤدي ،السحائب، األمطار، األنهار " فهي عالقة سببية" التاليةع السابق بين املفردات فالتضام الذي حدث في املقط

" فتمكن الشاعر من لغته جعله  ، وصدرن وردنعالقة التضاد بين مفردتي "  ، كذلكمتكاملة مائيةر في دائرة ، والثالثة تسيالثانية

  .النصعملت على االتساق والتماسك بين أجزاء  مفردات يستخدم

  :الشاعرومن التضام في البيت كله قول 

 أكذُب 

 

 

 

 

 ال ُتبقي وال تذُر   ا تأكل األنداءال أرى شموس  

 

   زعمَت 

   

 أبصرَت الذي ال يدرك البصر   وجاءت األشجاُر         

   

   ه(1425صدقت تنادت اآلماُد)أحمد، أ. 

 تعوُد الخيُل 

 

 

 

  تبدأ

 

   ه(".1425من رهافة حسك الوسنان")أحمد، أ. 

  ما وجهك النادي وما األنهاُر ما

 

 

 

  األمطاُر ما الوهُم الذي أستمطُر 

 

  قطراُت عشق  ما سقيَن وما رويَن 

 

  وما شفيَن وما كفيَن فأشكُر  

 

  فامسك سحائبَك الشحيحة ليس لي

 

  فيهن  مأرُب أو أمان  تزهُر  

 

  كم من حبيبات وردن مواردي

 

 الذي ال ُيضمر 
  وصدرْن يعلن ْ

 ه(1425")أحمد، أ.                                     



 

 مواهب أمحد                                                                                     دراسة نصية  -التماسك النصي يف أشعار أسامة علي أمحد سليمان 

 2019 -2، العدد1املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 113 

 

                                             

 

         

وترابط  انسجام، كبير" أدت إلى "صغير حبيب:قولهالبيت في  عجز معهين "  ،عدو ،كبيرردات في شطري البيت "فاملقابلة بين املف

 :ومنهالبيت، 

                                              

 

 

 

 

         

أن الشاعر قد طرز سطح نصه بعدد من  ونلحظ "تحيا، وتقبر" و "، وال يذكر ينس ى " ال :السابقومن املفردات املتضادة في املقطع 

، وبذلك استطاع وجماال تماسك النص وأضفى على النص حركة وحيوية في التضاد، وبذلك ساهم ملتضادات وضرب بها أوتاد املعانيا

  .املتلقي جذب انتباه

 التكرار: 

ا يعد التكرار عند  ا في التماسك النص ي، والتكرار يعرف كبير  ا إساهم  يسهم ، الذي من عناصر التماسك املعجمي واحد 

ما يؤدي إلى م   ، أو بمدلوله أو ببعض منه أو باالسم العام له؛ه :" إعادة العنصر املعجمي بلفظه، أو بمرادفه أو بزنتهالنص بأنعلماء 

ط الوحدات الكبرى ، وربهو الذي يؤدي إلى استمرارية النص، نروم والتكرار الذي ، (م2006خطابي، م. ) تماسك النص وسبكه 

، يقول أبوبكر ، ويضمن توالد النص وتناميه، وترسيخ املفاهيم لدى املتلقييرمي إليه املبدع في كتابتهد ما ، ويؤكبالوحدات الصغرى 

د للرتابة وامللل كوليس ذلالعزاوي : " 
 
ولكنه التكرار املبدع الذي يسمح لنا  ،املولد للخلل والهلهلة في البناء، أو التكرار التكرار املول

وتوالده التكرار الذي يضمن انسجام النص ،ا أيض  ، وهو عملية إنتاج الكالم أحد ميكنيزمات بارهباعتبتوليد بنيات لغوية جديدة 

 .م(2006أ. ،)العزاوي وتناميه 

:، ومن التكرار في مدونة الشاعر أسامة أحمد
 
  :الكتابةي ديوان اجتراح التكرار الكلي وقد جاء ف أوال

                                              

 نحوي يطيُر الطيُر  

 .(ه1425أحمد، أ. ")وافترش الرموش  الحلموحده الطيُر استباح                                             

نطالق في فضاءات ولعل نفس الشاعر تروم إلى اال  ،ق، ومفردة الطير تدل على الحرية واالنطال د كرر الشاعر كلمة "الطير" مرتينفق

 .أرحب

                                :قالمرات حيث  ثالث "وكذلك تكرار مفردة "الليل 

 الليل يعمره الرجاُل املتعبون ........... الهاربون إلى ندي الليالت                

                
ُ
 من صهد النهار            ........... الليُل يا أبتي البصيرة

 (.17ه:1425ثوبك باتساع الليل )أسامة علي، وبسطت               

بجمع مفردة الليل جمع مؤنث سالم في البيت الثاني "  أتى ، بلر من مرة في املقطع السابقفقد كرر الشاعر مفردة الليل أكث

الليل داللة على  وفيالشاعر، أن القصيدة هي رثاء لوالد ، وخاصة ار إلى خلق نوع من التماسك النص يوقد أدى هذا التكر  ،الليالت "

  .الشاعرا في فضاء حزين  ا لون  فخلق التكرار ، الحزن والفقد

  :يقول من دون الفتة" مفردة "الحمامة" التي كررها الشاعر في ديوان "في شارع  املفرداتومن 

 رسمُت على هوامش صفحتي اليسرى حمامة ................. فجرُت املعاني              

 فاستقامت ثم طارْت................. مْن على الصفحات  في وجهي  الحمامة             

 كنا وكان األفق موقوفا علينا ......... برغم وجودها في الصفحة اليسرى الحمامة             

  فكبير ذنب  من عدو  هين  

 

 

 

 وصغيُر ذنب  من حبيب  يكبُر 

 ه(1425")أحمد، أ.                                     

  وأقلب الصفحات كنت قصيدتي

 

 

 

  والقلُب ال ينس ى وال هو يذكُر 

 

  عشٌق غيرهعشٌق يفيُض 

 

  وقصائد تحيا وأخرى ُتقبُر  

 ه(1425")أحمد، أ.                
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                  (5،6،7م:2013وقد أعود فأرسم األشجار   .......... ظال للحمائم .)أسامة على،             

 ذكرها  حيث ""مفردة الحمامة فكرر الشاعر   
 
خرى ، وأعاد تكرارها مرات نكرة أوال

ُ
 ، ثم ذكرها املرة" الحمامة "معرفة أ

 ،أداته جيدافالشاعر متمكن من ، تامة، وبتالعب باملفردات ذلك بدرايةعمد الشاعر إلى وقد  ،الثالثة بصيغة الجمع "الحمائم

وبذا تمكن ، ثنايا النص في إيقاعيةنغمة  فأحدث التكرار ،اإليقاع تنوع فيتبعه فالحمام رمز السالم والنقاء والصفاء والتنوع في اللفظ 

  فأضفى، نصهالشاعر من ضبط إيقاع 
 
 ، وزاد التكرار النص اجمالي   عليه مظهرا

 
ا اسبك  .وانسجام 

 :الشاعرومن التكرار قول 

 املوت التي ................  قطفت صباك ..صبايشهوة            

 فاتكأ املحاُل على املحال ........  لهفي أراك وال أراك             

 طفال تعود نقشته ................  يحبو على سحب الترقب            

 أرتجيه وأرتجيك ................  ونسيت أورثه عيوني              

 (18ه:1425فارتقى عبري إليك عيناك عيناه .......وعيناي اندالع الشهوة العمياء ")أسامة علي،             

ملفردات املذكورة عيناي "كرر الشاعر في املقطع السابق ا –أرتجي  –أراك  –املحال  –فالتكرار في املفردات التالية " صباي 

، فيجذبه ليكمل ا لدى املتلقيطيب  ا أثر   الذي يترك الش يء ،ملوسيقى الداخليةا من اوع  نخلقت ه فأدت إلى التناغم واالنسجام، و أعال 

 . جام املوسيقي الذي أحدثه التكرار، هذا غير االنسقراءة النص

                                    : ومن التكرار كذلك

 ال أراك لهفي أراك وال أراك ............... أكمل نصف وجدك              

 أرود غابات النساء ................. أصوغ من الحمأ الحرام فال اراك              

 وراك يا أبتي كثير الظل تدعوني ...... إلى ظل حالل              

 يستأثر املوعود بالدعوات .............. بالبسمات              

 خ جوهر الطين الحاللأخصف من رضاك علي..........أنف             

                                 (19ه:1425قد اراك ")أسامة علي،ف            

داللة  ، وفي هذا"ال أراك" " وثبات "أراك واإلأكثر من ست مرات حيث توترت عباراته بين النفي كرر الشاعر كلمة "أراك " 

ة األبوة ؤية هنا رؤية معنوية تنبع من عاطف. والر القوية عاطفة الحزن هر ، فتظالذي يجابهه الشاعر لفقد والده على عظيم الحزن 

مكان أن تحدث في ب يمكنعر يرتبط بأمنية الرؤية التي ال ، فتوتر الشاوالرؤية بالحالل بالحرام،لرؤية بطت عدم ا، وقد ارتوالبنوة

 .الواقع

                  :قالوكذلك كرر الفعل "أخاف " في قصيدة "أخاف " خمس مرات حيث 

 أخاف عليك من عشقي أخاف ......، أخاف من شوقي ومن عشقي ومن عطش ي             

 أخاف أن تتشرب الصحراء ..........من هذا الرذاذ             

                                        (.53م :2013أخاف من ضجر الغروب عليك )أسامة على،            

 ،التكرار أن يعمل على تماسك النص ، واستطاعارع الذي يدل على الدوام والثباتالفعل "أخاف" بلفظ املض لفظ فكرر 

 ، ، وهي حالة توتر وخوفوالتكرار يؤكد حالة نفسية يعيشها الشاعر ،واالضطراب الذي صنعه تكرار الفعلوذلك من خالل الحركة 

اصر املكررة تحافظ على كة من العالقات داخل النص، فالعنالشاعر من خالله بناء شب، استطاع هفالتكرار تشاكل لغوي يلفت االنتبا

ل تكاثر املفردات وكثافتها وذلك من خال،  يع الشاعر أن يوصل حالته للمتلقيالداللي والتداولي ، ويستط ، وتغذي الجانببنية النص

 .الذي يسهم في تماسك النص وإعادة تأكيد كينونته واطراده  ،الش يء

 :ومعانفي قصيدة "املاء مفردات  ،والتناغم املوسيقياق ا من االتسنوع  ومن الجمل التي كررها الشاعر وخلقت 

  وأقلُب الصفحات كنت قصيدتي

 

ر  
ُ
نى  أهاُجر حاصرتني األسط

 
 أ

 

  عين تعاتب أختها إذ تقطُر    وأقلب الصفحات كنت قصيدتي
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، فعزف مع الشاعر بين املحبوبة والقصيدةالشاعر حيث ج لدى، ولعل التكرار ارتبط هنا بعاطفة قوية كاملهابجاء التكرار هنا لجملة 

 ،بأمرها وانشغالهبها  امتالئهولعل تكرار الشاعر لبعض املعاني يدل على ، املحبوبةحبوبة القصيدة والقصيدة تر املو الشاعر على 

هذا غير االنسجام ، مسيطرة على الشاعر، فتظهر بهذا الشكل املكرر  التكثيف، ةعن حالة شعورية شديد -هنا -فيعبر التكرار

 .التكراروالتناغم املوسيقي الذي أحدثه 

  :الحبك" االنسجام :الثالثاملبحث 
هو الذي "  ، والكالم املنسجمسك النص على مستوى بنيته العميقةفي تحقيق تمايعد االنسجام النص ي من أهم املعايير 

 . (م2008أ.  ،مختار)، وكان سلسا أنيقا متوافقا في األفكار والشعور وامليول أنتظم ألفاظا وعبارات من غير تعقيد

، فقد اختار له محمد خطابي "االنسجام " واختار له تمام حسان "االلتحام " ومحمد له عدة ترجمات في اللغة العربية واالنسجام

ا دار فقد آثرت  :العبدمحمد  ويقول  "سعد مصلوح ومحمد العبد مصطلح " الحبك مفتاح " التشاكل "وسماه  الحبك على غيره مم 

 (.م2014م.  ،العبدمداره )

ه" العالقات املعنوية وعرفه محمد خطابي بأن. ر داخل النصيتم بها ربط األفكا االنسجام هو الطريقة التيويعد  

االنسجام أعم  من  وأكد محمد خطابي أنم(. 1987م. ، مفتاح)هرة بينها" حيث ال تكون هنالك روابط ظا ،الجملبين  ،واملنطقية

خطابي، م. ه )تلقي صرف االهتمام جهة العالقات الخفية التي تنظم النص وتولد، بحيث يتطلب بناء االنسجام من املاالتساق وأعمق

 من معارف ومعلومات وتجارب سابقة وتوظيف ما في مخزونه ،القارئ جهدا في التفسير والتأويل. وهذه العالقات تحتاج من (م2006

 .العالمعن 

، ومن أبرز آلياته السياقي لقراءة النص وبناء انسجامه يوظفها املتلق ،عتمد االنسجام على عمليات ضمنية غير ظاهرةي

 .املعايير، والوصل وغيرها من والتغريض

 غريضـالت : 

 وبداية أي نص تكمن في عنوانه أو الجملة األولى ،(م1997راون" و"يول" بأنه بداية قول ما)براون وبول ،"بوهو الذي يعرفه   

 وذلك أن، ودعايته ليكسب هويته وكينونته، سلطة النص وواجهتهحيث يشكل  ،صيةالنالعنوان في كونه أحد املكونات وتظهر أهمية 

ويصير لدى  ، واملصاحب له في مسيرته اإلبداعية، من عملية إبداع الكاتب يتجزأ ألنه ى عالم النص من بوابة العنواناملتلقي يدخل إل

قت املتلقي يتوجه إلى النص وقدوغير ذلك أن ، ضمنه النصقي توقعات قوية حول ما يمكن أن يتاملتل
 
في ذهنه إيحاءات العنوان  ُعل

 بة البؤرة التي، وبذا يكون العنوان بمثاعنصر تشويق وجذب ، فهووبما يقابله أثناء عملية القراءة، فهو يربط بين العنوان ورموزه

مركب إضافي مكون  عنوانن الأ، نجد ابة " كنموذجالكت اجتراحذا أخذنا في االعتبار ديوان شاعرنا املوسوم ب" إتنطلق منها األحداث .و 

، ة لحظة الكتابةيكي فيها الشاعر عن معاناة املبدع الحقيقحرمزية يويحمل داللة جتراح " ومضاف إليه، الكتابة " من اسمين مضاف "ا

،أو  ذنب،فكأنما الكتابة ، اكتساب أو ارتكاب ذنب أو إثم تدل على جتراح" التيالذلك أطلق عليها " وبذا  ،أو خطيئة اقترفها الكاتب شر 

سوف يتطرق ملوضوع معاناة  أن شاعرنا ، وبذا يتوقع املتلقياملبدع في لحظات خلق النص األدبييبين الشاعر املعاناة التي يواجهها 

 عند كتابة أشعاره . الشاعر

كن يظل موضوع ول ،الغيري تدور في شتى املواضيع منها الذاتي ومنها نصوص  ن "اجتراح الكتابة " مكون من عشرةوديوا  

 ،ية "، حكاوريقة، عامان ،" سقوط، سهاد :وين بعض القصائد نكرة مثلجاءت عناحيث وقد تنوعت العناوين  ،الكتابة هو املسيطر

 ،، ال أسأل العينين إلحافا "ة فعلية " أرى شجراملوج ،، والليل يعمره الرجال املتعبون "سمية " املاء مفردات ومعاناومنها ما جاء جملة 

ا ا: ومركبومركب   .بها الديوان سمىاجتراح الكتابة " وهو عنوان القصيدة التي "  إضافي 

ا قصيدة "املاء معان ومفردات " التي كتبت ، ما عدحيان يهتم بالقافيةن األ في كثير مولكنه  ،يع قصائده على شعر التفعيلةوجاءت جم 

 . الوزن الخليليعلى 

  

 وأقلب الصفحات كنت قصيدتي           

 

  والقلب ال هو ينس ى وال هو يذكٌر  

 م(.2013)أحمد، أ. 
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ويحاول تقديمه  ،الشاعر بكل شفافية ويتناوله ،لكل خطاب موضوع عام يعالجه :نية الكلية للنص أو موضوع الخطابالب  

، وقد اقارئ   أما سامع  تلقي سواء كان املوضوع قضية عامة يود الشاعر إيصالها إلى امل يكون  حوله، وقد، يتمحور النص بأدوات مختلفة

 . إبداع كاملشكل  في، حتى يخرج لنا اكثير  ذهن الكاتب فيردده في ذاته ا في هاجس  يشكل املوضوع 

ورام الكشف  وسيطرت عليه، ،ساس ي الذي كان يشغل مخيلة الشاعرولعل معاناة الكتابة عند خلق النص هي املوضوع األ 

، ثم يعود الشاعر ويبث تنوعت املواضيع في ثنايا الديوانومن بعد  ،من خالل هذا الديوان لذلك اختار له عنوان "اجتراح الكتابة " اعنه

 .اصل بعد ذلك موضوعه الذي يتناوله، ويو الكتابة في حنايا قصائد الديوان فكرته عن

 : وهي القصيدة الثانية في الديوان ،فيها قال الشاعر حيث ،وهو عنوان إحدى قصائده ،لكتابة "راح االديوان بعنوان "اجت قد جاء

 فكار؟ األ القصيد تجمُع  تحت أشجار تملت الوحشة الزرقاء وحدكحكيف ا                                        

  األمنيات؟كيف دخلتني في الحلم أغنية بلون                                         

 ؟ املتأنقاتبمن مألت ساللك                                          

 . (ه1425أحمد، أ. )  ؟تها فوق الدفاتروما العصافير التي علق                                        

 .الكتابةيطرحها الشاعر بشأن معاناة  استفهاميةأسئلة 

، ولكن انت عبارة عن رثاء الشاعر لوالده، حيث كلشاعروهي تحكي عن تجربة ذاتية ل، تعبون"الرجال امليل يعمره اللوجاء في قصيدة "

                               :يقول بذهنه يظل موضوع الكتابة عالقا 

 يا طلة الفرح الكثيف ..........  طفال يعودُ                                         

 نقشته يحبو على سفر البقاء........   شعرا                                       

 أنافُح هاجس املوت احتراقا في القصيد                                        

 الشعر يعمره الرجال املتعبون                                        

 ( 20ه:1424الهاربون إلى لظى األشعار  .......... من حمى الفناء)أسامة على،                                       

شاعرنا في هذا   ، لذلك كانت الكتابة من أكثر املوضوعات التي تناولها هاجس الشاعر الذي ينافح من أجلهافالكتابة  

 .كثيراوكررها  ،نالديوا

ايزال الشاعر وال  ا جعله يعود مفتخرا:  ،بهاجس الكتابة ممتلئ   مم 

 من سواي ينضد األشعار ........   في سلك القصيد                                     

 (29ه :1425ومن سواي ليحشد االطيار.........  في حلق النشيد )أسامة على،                                      

  :يقول  "عامان"وفي قصيدة 

 قلبي جزيرة  ثلة من أحرف الشعر ........ابتكرت وسائال أخرى                                      

                                                          لترويض العطش  ....... عيناك قلبي                                       

 :يقول إلى أن  

 وأنا الذي اتقنت تدجين                                                           

 ( ه1425أحمد، أ. من حروف الشعر )  األوابد                                                          

 .العظيموهمه  الشاغل،اليزال يتحدث عن الكتابة التي كانت موضوعه فشاعرنا 

 السياق:  

خرة وكلمات ل كلمة داخل نظام الجملة املتداولوهو: "حصيلة استعما ،من أهم وسائل االنسجاميعتبر السياق  
ُ
ا ، مم  أ

 ( . م2008أ.  ،ر قدو كثيرا من العالقات الداللية " )ويشار في هذا الصدد إلى أن السياق اللغوي يوضح  ،ومحدداا يكسبها معنى خاص

، واملرسل إليه ،، والقناةاملرسل :ومن أهم خصائصه ،والسياق الثقافي، والسياق النفس ي ،ع السياق اللغوي بين سياق املوقفويتنو 

 قضايا مختلفة ، "والقصيدة تعد خطابا موجها تحمل ،فهي رسائل متنوعة  فقد تنوعت دائرة القصيدة لدى شاعرنا أسامة سليمان ،

سيا بين املرسل واملرسل إليه وارتباطا نف ،اتصال يمثل قناة طبيعيةتفاعل بينهما البد من وجود ولكي يتم المن مرسل إلى مرسل إليه 

صيدة ومن ذلك  ق  ،ى إحداث عملية التواصل.فكثير من  قصائد أسامة تحمل رسائل حية توفر القدرة عل (م 2010ع. ، براهيمإ)

                                   ومعترفا بمكنونات قلبه :  ،قوية ملحبوبته مخاطبا لها "عامان " التي يبث فيها عاطفة
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 عيناك مثل غمامتين ..........     تخالفان سجية الهطالن                                                         

 (45ه: 1425امة على، عيناك قلبي ............  والعالقات املغلفة الرؤي " )أس                                                        

 فهذه رسالة عاطفية يوجهها الشاعر مباشرة إلى محبوبته .

، خاصة ث آالمه وأحزانه عبر هذه القصيدةفقد ب ،ون" فاملرسل إليه هو والد الشاعرومن ذلك في قصيدة "الليل يعمره الرجال املتعب

 : مخاطبا والدهانه في بوتقة حزينة فأرسل أشج ،الشاعر قد فقد أباه في عمر مبكر أن

 وأراك يا أبتي كثيف الظل تدعوني                                                          

 واحتداُم خواطري                                                           
ُ
 إلى ظل ....يستأثر املوعود بالدعوات ................  الليُل يا أبتي البصيرة

 وأراك لحظة ال أراك .............    تنثال نحوي                                                          

                                                          
ْ
 فاندلقُت إليك ...................   عشرون مرت  ُمذ

 تزوجت الرياح، وتركتني أنمو وحيدا                                                          

                                                                     ( 17ه :1425بين كثبان الصعاب ، ووسط سخرية الرمال " )أسامة علي،                                                         

، وهو ينمو وسط سخرية فقد جعل الرياح تتزوج، ةاالستعار ، استخدم فيها وأحزانه بلغة باذخة بديعةفالشاعر يبث آالمه  

 يصال ما يريد بكل الجمال .يستطيع إ ،ولغة سلسة وسهلة ،صاحب مفردات متميزة لشاعراف ،الطبيعة عمد إلى أنسنةالرمال، ف

 : يقول الشاعر مخاطبا والدتهو 

 الطيُر يا أمي تيبس ........   في الفضاء                                                         

 (35ه :1425وتناثرت خرق السحاب الباليات على الفضاء )أسامة علي،                                                         

وعلى ما تقدم نقول بأن السياق يسهم  ،وبذلك يحقق انسجامه ،ة ومرسل إليهمرسل ورسالفالنص كذلك يتكون من                      

 .ة ومباشرة في انسجام النص الشعري بصورة واضح

  : ةالخاتم
خاصة اإلحالة الضميرية التي  –التي تسهم في سبك النصعن أهم املعايير النصية الختام فقد أسفرت هذه الدراسة  في 

ملوصولية، واإلحالة ا اإلشارية واإلحالة، واإلحالة النص كثيراوخاصة ضمير الغائب الذي أدى إلى اتساق  ،على النصوصهيمنت 

ل النص في مواضع أما على سبيل االتساق املعجمي فقد لعب التكرار دورا بارزا في انسجام النص . فقد ورد التكرار من خال .املقامية

ا في انسجام النص لغويا ، وقد لعب دورا كبير النص في بناءن أجل توظيفه عمد إليه الشاعر م هناك تكرارا، وإن أكثر من أن تحص ى

  . ، وإضفاء جو من الحيوية والحركة على النصلى التخلص من امللل والرتابة، وعمل عوموسيقيا

 ، واستطاع أنسجام واالتساقوتتميز نصوصه باالن ،مة على أحمد شاعر متمكن من أداتهن الشاعر أساويتضح من هذه الدراسة أ

 يقدم لنا نصوصا منسجمة ومتناغمة. 
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Abstract: The study is under the theme of “the Textual Coherence in Osama Mohamed 

Ali’s Poems”, he’s a Sudanese acclaimed poet. The purpose of this study is to exploring the 

textual, interconnected -text (coherence) and consistency techniques on poet’s blog. 
The study comprises introduction and three topics as follows: 

Topic one: a theoretical study on mostly criteria by which the textualism being achieved as to De 

Bogrand. The current study is also focusing particularly on coherence and consistency on which 
the text constructed. 

Topic Two: an applied study of coherence on Osama Mohamed Ali’s pomes whereas 

effectively contributed to interconnected-text by employing different referential types, alteration, 
continuity, lexical authenticity and “repetition and coherence”. 

Topic Three: study of coherence in two poems collections (A Gain of Writing) and (A 

Street without Sign) to including connectivity, gradual integration of meanings of theme and 

linguistic embodiment.   Eventually, the study concluded the required recommendations being 
reached by the study. 

Methodology: the analytical descriptive method based on interpreting and analyzing of 

consistency and harmonized points of the poet’s poem 

Keywords: cohesion, consistency, Diwan " aijtirah". 
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