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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

ل دراسة بالغية تحليلية    ِ
م  ز 

ُ
 سورة امل

حمد                                                                                        
َ
ار ِإسماعيل أ  عم 

1 -  42 

 لية اإلرادة في البنية الجسدية عند الشعراء الصعاليك الجاهليينفاع

   ألحان عبدهللا محمد العباجي  و  إقبال اسود عبد البجاري                                           
43 - 62 

ا ة في الحوار رواية جورة حو  ة لنماذج مختارة اإِلنجازي   دراسة تداولي 

 أمير أحمد حمد أمينعبدهللا بيرم يونس   و                                                             
63 - 84 

 التماسك النص ي  في مقطعات الرصافي  

 صبا شاكر محمود الراوي                                                                                    
85 - 110 

 دراسة تحليلية النبهانيصورة الخصم املحارب في شعر 

 قيس عالوي خلف                                                                                
111 - 126 

تح في كتاب
َ
عراء َجَبل الف

ُ
ُهم  شعر َمْجِلس ش
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ن َجَعل

َ
 َبأ

َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ
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 يف مقطعات الرصايّف التماسك النصّي

   صبا شاكر حممود الراوي   

4/7/2020 تأريخ القبول:       30/1/2020 تأريخ التقديم:     
 ص:خلستالم 

ُتعد دراسة النص بؤرة اهتمام علم اللسانيات بوصفه تشكيلة لغوية مترابطة ذات        
تتابع من الجمل بعضها مستقل عن معنى هدفها التواصل واالتصال، وليست مجرد 

 اآلخر، لذا وضعت له معايير نصية تقيمه، ومنها السبك بنوعيه النحوي والمعجمي.
لنصي وآلياته في مقطعات الرصافي فجاء هذا البحث للكشف عن أنماط التماسك ا       

 للدراسة في أشعاره. انموذج  أ  
  ن.الكلمات المفتاحية: احتالل، نصوص، وط           

 :المقدمة
ان التماسك من أبرز خصائص النص إذ ال يقوم النص إال به، وقد أجمع علماء 

 اللسانيات على كونه أساسا  في صياغة النص وبنائه.
ن أخذ أشكاال  متعددة أقرب ما تكون الى االسلوبية إال انه ال  والتماسك النصي وا 

وذلك ألن العالقات المعنوية والروابط  يتحقق إال باالرتكاز على القواعد النحوية التركيبية،
النحوية هي التي تميز النص عن غيره. فالنحو أساس قاعدي للتماسك في النص، فمنه 
ينطلق وبأدواته يتشكل، فال يمكن أن نرى نصا  محكم البناء متماسك االجزاء من دون أن 

 يكون قد اتخذ من التراكيب النحوية السليمة قاعدة أساسية له.
نما يتكون من مجموعة فالتما سك النصي إذن ))ال يقتصر على أمر محدد بذاته، وا 

من أدوات الترابط النحوي والمعجمي التي ُتعد مكونات فعالة في تحقق الجانب االتساقي؛ 
إذ ال يمكن أن يطلق على نص ما أنّه متسق إال إذا تحقق وجود مجموعة من الروابط 

                                                 

  جامعة الموصلالتربية للعلوم اإِلنسانيَّةقسم اللغة العربية/كلية/ . 
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 .() التي تعمل على تماسكه((
، أما ()هو انموذج للسلوك اللساني الذي يمكن أن يكون مكتوبا  أو منطوقا  والنص 

النص الشعري فهو نتاج لغوي، ونوع من اللغة المعبرة عن شخصية الشاعر التي تميزه 
عن غيره بأسلوبه الخاص، فتشترك اللغة مع انفعاالت الشاعر وأحاسيسه ومعاناته؛ لتكون 

أّن لكل شاعر اسلوبا  خاصا  به، وهذا األمر ينطبق على  مرآة لتجربته الخاصة. ولهذا نجد
 شاعرنا الرصافي الذي اتخذ من مشكالت واقعه ومجتمعه منطلقا  لشعره.

فقد ُعرف الرصافي بشعره االجتماعي المعبر عن انتمائه لوطنه العراق، إذ إنه أطل 
يد االجتماعية على واقع مرير ُمثقل بمخلفات االحتالل ومكبل ببعض األعراف والتقال

السلبية، فشكل ذلك مادة مهمة استثمرها في شعره محاولة منه الى تشخيصها ووضع 
العالج المناسب لها، بوصفه ناقدا  وشاعرا ، فضال  عن كونه جزءا  من هذا المجتمع. فغدت 
أشعاره وقصائده أفضل نتاج أدبي ُيجسد معاناة مجتمعه. فكان شعره وثيقة صادقة 

 .()لتي عاشها وتألم لمشاهدهاألحداث عصره ا
وفي ضوء قراءتنا ألشعار الرصافي نجد أنه قد أجاد وأبدع عندما ضمنها جوهر 
مشكالت واقعه ومجتمعه، فعبر بكلماته عن واقع البلد المؤلم الذي كان يتمنى أن يكون 
مستقرا . فامتاز شعره بأنه ))سلس متين اللغة، رصين االسلوب، نزع فيه نزعة 

... نهج فيه طريقة االقدمين في التعبير والصياغة، وتطرق ألغراضهم المختلفة، اصالحية
. فجاءت أشعاره بلغة متينة واسلوب () واعتنى بالقوافي الموسيقية وبالصياغة اللفظية((

سهل واضح، وقد شاعت في شعره المفردات السهلة المتداولة التي يمكن ألي شخص 
فاظ في بساطتها أو في جاللها هي المحك، ولكن فهمها بيسر وسهولة ))فليست األل

                                                 

دراسة تطبيقية في مجمع االمثال للميداني، د. محمود قدوم، دار  –نحو النص ذي الجملة الواحدة (1) 

 .87م(: 2015 -هـ 1436، ) 1جوه للنشر، الرياض، طو

ينظر: لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، د. أحمد مداس، عالم الكتب الحديث، (2) 

 .12-11م(: 2009) 2األردن، ط

،  1بغداد، ط –، عبدالحميد الرشودي، دار الشؤون الثقافية -حياته، أثاره، شعره  –ينظر: الرصافي (3) 

(1988 :)11. 

 .278م(: 2005المغرب ) –تراجم الشعراء، مصطفى وسام، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء (4) 
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 .() الطاقة او العاطفة او الحركة التي يسبغها الشاعر عليها هي التي تحدد قيمتها((
ومن هنا كان النص الشعري للرصافي يتميز ببناٍء لغوي محكم، فذهبنا الى دراسة 

ركيبية ألشعاره، نصوصه وتسليط الضوء على مواضع التماسك واالنسجام في البنية الت
وهي عبارة عن قصائد قصيرة جاءت في نهاية  –واقتصرنا في الدراسة على مقطعاته 

ديوانه، وكان بعضها مكونا  من بيتين او ثالثة، وبعضها كانت طويلة قد تصل الى 
جملها  فعشرين بيتا  وعلى الرغم من قصر هذه القصائد وقلة أبياتها إال أنها تميزت بائتال

 وتماسكها فكانت كالنسيج الواحد.واتساقها 
 وقد اقتصرنا في هذا البحث على عدٍد من هذه المقطعات كانت النصية ماثلة فيها.

وقبل أن ندخل في التطبيق علينا أن ُنعرف بنحو النص، والتماسك النصي ونتعرف 
 على أنماطه وآلياته.

 نحو النص:
مصطلح نحو النص إال عند اعتنى النحاة القدامى بدراسة نحو الجملة، فلم يظهر 

اللسانيين المحدثين، إذ تنّبه الباحثون المحدثون الى ان نحو الجملة مجاله ضيق وينحصر 
على الجملة الواحدة سواء أكانت معقدة أم متوسطة أم بسيطة، ودراسة الجملة وقواعدها قد 

تتالية تقف عاجزة عن تقديم وصف أو تفسير لنص كامل مترابط، تتسم أجزاؤه بوصفها م
من الجمل المتماسكة من حيث البناء والداللة. فالذي ُيميز النص عن الجملة هو كونه 
))وحدة داللية كبرى، يتشكل من سلسالت متتالية من الجمل المجتمعة لتشكل وحدة داللية 

، وهذا ما جعل اللسانيون يدعون الى انفتاح الدرس اللساني () ُمنسجمة تركيبيا  ودالليا ((
راسة النصوص كاملة، واالنتقال من نحو الجملة الى نحو النص إذ ))إن أي نحو على د

، ألن الجمل () للجملة ال يمكن أن يكون له جدوى إال اذا كان جزءا  من نحو الخطاب((
 هي المكون الذي تُبنى عليه النصوص.

                                                 

الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، درو اليزابيث، ترجمة د. محمد ابراهيم الشوش، منشورات مكتبة مينمنة (1) 

 .89م(: 1961بيروت ) –

،  1بيروت، ط –محمد الخطابي، المركز الثقافي العربي لسانيات النص، مدخل الى انسجام الخطاب، (2) 

(1991 :)13. 

 .56نحو النص ذي الجملة الواحدة: (3) 
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فنحو النص في العربية يندرج تحت علم النحو الذي عرفه النحاة القدامى بأنه 
، وكالم العرب قد يكون جملة او عبارة او نصا  او () ))انتحاء سمت كالم العرب((

 خطابا .
أما نحو النص في الدرس اللغوي الحديث فهو فرٌع من فروع اللسانيات ُيعنى بدراسة 
النص بوصفه وحدة لغوية كبرى، فيتعامل مع النص على أنه وحدة كلية، لذلك نراه يركز 

ؤدي الى تماسكه وترابط أجزائه، ويسعى الى تحديد آليات اتساقه على الجوانب التي ت
 .()وأنماط انسجامه، من حيث انها وحدات لسانية تتحكم فيها قواعد انتاج متتاليات منبنية

فالتحليل اللساني النصي في ضوء نحو النص يتجاوز النظرة التقليدية للتحليل 
سباب التي تؤدي الى تماسك النص، النحوي، إذ تتجلى مهامه في دراسة الخواص واال

عطاء وصف لمكوناته النصية المتجلية بوسائل الربط النصي.  وا 
فالهدف الرئيسي لنحو النص هو ))وصف األبنية النصية ودراستها وتحليل المظاهر 

، ووصف األبنية وتحليلها يشمالن مختلف () المتنوعة ألشكال التواصل النصي((
رجية للنص بأبنيته ومستوياته المختلفة، وُيعطي شرحا  للعديد من العالقات الداخلية والخا

. ()أشكال التواصل واستخدام اللغة، وبيان التأثيرات التي ُتحدثها النصوص في المتلقين
ويشمالن كذلك وصف الجوانب المختلفة ألشكال االستعمال اللغوي، وأشكال االتصال 

 .()وكيفية قيام النص بوظائفه
مما تقدم نستطيع أن نحدد مفهوم )نحو النص( بانه النحو الذي يتخذ وانطالقا  

النص كّله وحدة للتحليل، وهذا ما يميزه عن نحو الجملة الذي ُيحلل الجملة بمعزٍل عن 
 النص.

                                                 

 .1/35: 4هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط392الخصائص، ابن جني )(1) 

 .49لسانيات النص، د. احمد مداس: (2) 

، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط، نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، أحمد عفيفي(3) 

 .31م(: 2001)

 –لونجمان  –ينظر: بالغة الخطاب وعلم النص، صالح فضل، الشركة المصرية العالمية للنشر (4) 

 .319-318م(: 1996( )1مصر )ط

فان ديك، تر: سعيد بحيري، دار القاهرة للكتاب،  –مدخل متداخل االختصاصات  –ينظر: علم النص (5) 

 .11م(: 2001) 1ة، طالقاهر



 
 هـ1442م( /1/6/2021) حزيران                (                       85)العدد   –                          

 89 

 التماسك النصي:
قبل التعرف على المقصود بالتماسك النصي علينا أن نشير الى الصفات المشتركة 

لنص، ألن هذا يقودنا الى ادراك ماهية التماسك النصي والتعرف بين نحو الجملة ونحو ا
 على أشكاله وأنماطه.

ومن الواضح أن النحوين )نحو الجملة ونحو النص( يشتركان في معيارين )من معايير 
أال وهما: السبك والحبك، وهما نوعا التماسك النصي اللذان يشيران  () النصية السبعة(

 ه.الى اتساق النص وانسجام
وقد احتل مفهوما االتساق واالنسجام موقعا  مهما  في الدراسات اللسانية، إذ يندر أن 
نجد كتابا  أو مؤلفا  ينتمي الى لسانيات النص خاليا  من هذين المصطلحين، أو من 

 المصطلحات المرادفة لهما كالترابط والتعالق وغيرهما.
))ذلك التماسك الشديد بين هو  -كما عرفه محمد الخطابي –والمقصود باالتساق 

االجزاء المشكلة لنص/ خطاب ما، وُيهتم فيه بالوسائل اللغوية )الشكلية( التي تصل بين 
 .() العناصر المكونة لجزء من خطاب، أو خطاب برمته((

فاالتساق اذن يخص التماسك على المستوى البنائي الشكلي، ولهذا فهو يشير الى 
 () ت المتبادلة بين التراكيب الضمن جملية بين الجمل(())االدوات التي تؤسس العالقا

 وهذه العالقات هي روابط لغوية شكلية تسهم في اتساق النص وتماسك أجزائه.
وذهب )بيوجراند( الى أن االتساق ))يترتب على اجراءات تبدو بها العناصر 

لترابط السطحية في صورة وقائع يؤدي السابق منها الى الالحق، بحيث تحقق لها ا
 .() الرصفي، وبحيث يمكن استعادة هذا الترابط((

أما االنسجام فُيعنى برصد وسائل االستمرار الداللي في عالم النص او العمل على 
                                                 

 1القاهرة، ط –ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، صبحي الفقي، دار قباء للنشر (1) 

 .34-1/33م(: 2000)

 .5لسانيات النص: (2) 

النص ضمن كتاب العالماتية وعلم النص، جون ماري شايفر، تر: منذر عياشي، المركز الثقافي (3) 

 .132م(: 2004) 1المغرب ط –والدار البيضاء  لبنان، –العربي، بيروت 

 1القاهرة، ط -النص والخطاب واالجراء، روبرت دي بيوجراند، تر: تمام حسان، عالم الكتب(4) 

 .103م(: 1998)
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. فاالنسجام يختص بالروابط المعنوية التي تربط أجزاء النص ()ايجاد الترابط المفهومي
 يا .بعضها مع بعض، فيظهر النص كأنه وحدة متكاملة معنو 

ومما سبق يمكننا القول أن التماسك النصي هو وجود عالقة لفظية او معنوية بين 
 أجزاء النص او فقراته. وهذه العالقة مفيدة في تفسير النص وتحليله.

وقد أكد صالح فضل على أن التماسك ))هو خاصية نحوية للخطاب تعتمد على 
يق األدوات التي تظهر في النص عالقة كل جملة منه باألخرى، وهو ينشأ غالبا  عن طر 

مباشرة، كأحرف العطف والوصل والترقيم وأسماء االشارة وأداة التعريف واالسم الموصول 
، ومن هذا المفهوم ندرك ان التماسك هو التحام ظاهر النص مع باطنه، أي () وغيرها((

والوصل  التحام شكله مع مضمونه، وهذا يتم بعدد من اآلليات والوسائل أهمها العطف
 وأسماء االشارة والضمائر وأدوات التعريف.

فالتماسك يقوم على روابط شكلية وعالقات معنوية وداللية تربط بين أجزاء النص، 
وهذا ما أشار اليه أحمد عفيفي بتعريفه للتماسك النصي بأنه ))عالقة معنوية بين عنصر 

جموعة من الحقائق في النص وعنصر آخر يكون ضروريا  لتفسير النص الذي يحمل م
المتوالية، فإذا كانت الجملة ُتشير الى حقيقة بمجموعة من الكلمات، فإن توالي الجمل 
سوف ُيشير الى مجموعة من الحقائق، وعلى نحو النص أن يكشف عن العالقة المعنوية 
بين مجموع هذه الحقائق، هذه العالقة المعنوية تأتي غالبا  عن طريق األدوات في ظاهر 

 .() ((النص
 انماط التماسك النصي وآلياته:

من التعريفات السابقة للتماسك النصي نرى أن قسما  منه يتحقق بالنحو وادواته، 
والقسم اآلخر يتحقق بالمفردات وداللتها المعجمية، ولهذا فقد قسمه الباحثون الى قسمين: 

ئل وآليات عدة يمكن . وهذان النوعان يتحققان بوسا()التماسك النحوي والتماسك المعجمي

                                                 

 .103نحو النص، أحمد عفيفي: (1) 

 .261بالغة الخطاب وعلم النص: (2) 

 .99-98نحو النص: (3) 

 .90لواحدة: ينظر: نحو النص ذي الجملة ا(4) 
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 :()أن تقسم الى قسمين أيضا  
وسائل تماسك داخلية: وهي العطف، الفصل والوصل، أدوات التعريف والتنكير،  -1

االسماء الموصولة، التكرار... الخ، وهذه كلها تقتصر وظيفتها على احداث التماسك 
 الداخلي في النص.

شارة، وهذه ُتسهم في الربط بين وسائل تماسك خارجية: مثل المرجعيات واالحالة واال -2
 .()ما يوجد داخل النص وما يتصل به من خارجه

وهذه الوسائل منها ما ُيحقق التماسك النحوي، ومنها ما يحقق التماسك المعجمي 
 وباجتماعها مع بعض يتحقق التماسك النصي.

وفي هذه الدراسة سوف نشير الى أهم الوسائل التي حققت التماسك النصي في 
 عات الرصافي، ونأخذ منها مجاال  للتطبيق على شعر الرصافي.مقط

 أواًل: االحالة
ُتعد االحالة احدى وسائل التماسك النصي، وهي من أهم اآلليات التي تحقق ذلك 

. فاألسماء ُتحيل الى () التماسك، فهي ُتمثل ))العالقة بين االسماء ومسمياتها((
 جه.المسميات سواء أكانت داخل النص أم خار 

واالحالة من اكثر وسائل تماسك النص وترابطه استعماال  عند الكتاب والشعراء، 
وذلك لالختصار في الكالم واالبتعاد عن التكرار في االلفاظ إذ ُتعّرف االحالة بأنها 
))العالقة الداللية التي تربط العناصر اللسانية ببعضها في المستوى التركيبي، وهي ايضا  

 .() لتكرار النحوي بما يصلح أن يستبدل به كالضمائر مثال ((شكٌل من اشكال ا
وعليه فإن الربط االحالي هو في األصل ربط داللي لفظي، ال يخضع بالضرورة 
لقيود نحوية، إال أن وجوب تطابق الخصائص الداللية بين العنصر المحيل والعنصر 

                                                 

 .1/107ينظر: علم اللغة النصي، صبحي الفقي: (1) 

 .90نحو النص ذي الجملة الواحدة : (2) 

تحليل الخطاب، براون وبول، تر: محمد لطفي، ومنير التريكي، منشورات جامعة الملك سعود، (3) 

 .36(: 1997) 1الرياض ط

، 1رة، عالم الكتب الحديث، االردن، طمدخل الى التحليل اللساني للخطاب الشعري، نعمان بوق(4) 

 .132م(: 2008)
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ر المحيلة ال تكتفي بذاتها المحال اليه يجعله يستجيب لضوابط تركيبة تطابقية. فالعناص
 .()من حيث التأويل، بل البد من العودة الى ما ُتشير اليه من اجل تأويلها

والعناصر المحيلة هي الروابط االحالية التي عينها النحاة بالضمائر وأسماء االشارة 
. أما الخطابي فقد قسمها الى ثالثة أقسام ()واالسماء الموصولة وعناصر معجمية أخرى

 .() ي ))الضمائر وأسماء االشارة وأدوات المقارنة((ه
وعلى هذا االساس يمكن أن ُنحدد االحالة بأنها ))عود الضمير وما يقوم مقامه من 

 .() اشارة او أداة تعريف او اعادة لفظ او معنى((
ولما كانت العناصر االحالية روابط داللية تربط بين العبارات فيما بينها من جهة، 

وبين االحداث والمواقف في العالم الخارجي من جهة اخرى، كان البد من تقسيمها  وبينها
 .()الى قسمين رئيسين هما: االحالة النصية والمقامية

االحالة النصية: هي احالة عنصر لغوي الى عنصر آخر داخل النص ويكون هذا  -1
 العنصر سابقا  أو الحقا . ولهذا ُقسمت هذه االحالة الى قسمين:

حالة الى سابق: وهي ))استعمال كلمة او عبارة ُتشير الى كلمة اخرى او عبارة اال - أ
 .() اخرى سابقة في النص أو المحادثة((

االحالة الى الحق: وهي ))استعمال كلمة او عبارة تشير الى كلمة اخرى او عبارة  - ب
 .() اخرى سوف تستعمل الحقا  في النص او المحادثة((

حالة الى عنصر خارج النص او الى عنصر غير مذكور، االحالة المقامية: هي ا -2
ويكشفها السياق والمقام. وقد عرفها احمد عفيفي بأنها ))االتيان بالضمير للداللة على 

                                                 

 .17-16ينظر: لسانيات النص، محمد الخطابي: (1) 

دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة، سعيد حسن البحيري، مكتبة اآلداب، القاهرة، (2) 

 .96م(: 2005، ) 1ط

 .17لسانيات النص: (3) 

 1، حسين رفعت حسين، عالم الكتب، القاهرة ط-دراسة سياقية-عربي الموقعية في النحو ال(4) 

 .204م(: 2005)

 .17ينظر: لسانيات النص: (5) 

 .1/38علم اللغة النصي، صبحي الفقي: (6) 

 .1/40م.ن: (7) 
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امر ما غير مذكور في النص مطلقا  غير أنه يمكن التعرف عليه من سياق 
 .()الموقف((

افي، إذ كانت من اكثر آليات وقد شغلت االحالة بأنواعها حيزا  واسعا  في شعر الرص
التماسك النصي انتشارا  في مقطعاته وقد تنوعت وسائل االحالة والروابط االحالية في 
نصوصه وكان تراكم الضمائر بانواعها السمة البارزة بين تلك االحاالت فضال  عن أسماء 

د من هذه االشارة وأدوات المقارنة التي عضدت ترابط مرجعياته وتنوعها. وسنقف على عد
 العناصر االحالية الواردة في مقطعات الرصافي.

 الضمير -1

يؤدي الضمير دورا  أساسيا  في ترابط أجزاء النص، إذ انه هو األصل في روابط 
الجملة، ويكاد ))الترخيص في االحالة مقصورا  على الربط بالضمير ألنه اكثر وسائل 

 .() االحالة دورانا ((
ولى: الغياب عن الدائرة الخطابية، والثانية: القدرة على والضمير ))له ميزتان، األ

اسناد أشياء معينة، وتجعل هاتان الميزتان من الضمير موضوعا  على قدر كبير من 
 .() األهمية في دراسة تماسك النصوص((

وقد كان للضمير حضور بارز في مقطعات الرصافي، مما أدى الى تماسك تلك 
الموضوعي، فمن الجانب الموضوعي فوجوده )أي النصوص من الجانب الشكلي و 

الضمير( يؤدي الى عدم تفكك اجزاء النص الواحد إذ فيه اشارة واضحة الى ان المتحدث 
عنه في بداية الكالم هو نفسه في وسطه وفي آخره، وهذا جانب شكلي ايضا  إذ من 

ر وما ُيحيل اليه خالله يهتدي القارئ الى رؤية ذلك الترابط بين اجزاء الكالم، فالضمي
يعمالن على تماسك النص، وهذا ما نراه جليا  في مقطعة )يا دهر(إذ تألفت هذه المقطعة 
من خمسة عشر بيتا ، كان الرصافي ُيخاطب فيها الدهر، فظهر ضمير المخاطب بأنواعه 

                                                 

 .121نحو النص: (1) 

الكتب، القاهرة،  البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية واسلوبية للنص القرآني، د. تمام حسان، عالم(2) 

 .1/235م(: 2002) 1ط

 .1/161علم اللغة النصي، صبحي الفقي: (3) 
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 .())تاء الفاعل المفتوحة، والضمير )أنت(، ظاهرا  ومستترا ، والكاف( من البيت األول
 لتتتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتتا د تتتتتتتتتتتتتتر  نحستتتتتتتتتتتتتتيأط
 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود  بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعد  
 :()الى البيت االخير 

 وكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاك  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداً 
 

 وأنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدِ  
فضال  عن حضور ضمير المتكلم )الرصافي( الذي كان بارزا  في أبيات المقطعة  

جميعها، وكان متمثال  بالضمائر )تاء الفاعل المضمومة، ياء المتكلم، والضمير )أنا( 
 -لجدول اآلتي ُيبين تضافر هذه الضمائر التي أدت الى تماسك النص:مستترا (. وا
 نوع االحالة العنصر المحال اليه الكلمة الضمير
)  أطلت   )ت 

 منحتني
 تعودت  
 لست  
 كنت  
 جئت  
 ربأت  

 الدهر
 الدهر
 الدهر
 الدهر
 الدهر
 الدهر
 الدهر

 داخلية، نصية، بعدية، قريبة
 داخلية، نصية، قبلية، بعيدة

 ، نصية، قبلية، بعيدةداخلية
 داخلية، نصية، قبلية، بعيدة
 داخلية، نصية، بعدية، قريبة
 داخلية، نصية، قبلية، قريبة
 داخلية، نصية، قبلية، بعيدة

 منك   الكاف
 عنك  

 ارتضيتك  
 أرضاك  

 الدهر
 الدهر
 الدهر
 الدهر

 داخلية، نصية، قبلية، بعيدة
 داخلية، نصية، قبلية، بعيدة

 لية، بعيدةداخلية، نصية، قب
 داخلية، نصية، قبلية، بعيدة

 أنت أحقرُ  )أنت( ظاهر
 لست أنت
 أنت أوغدُ 

 الدهر
 الدهر
 الدهر

 داخلية، نصية، قبلية، بعيدة
 داخلية، نصية، قبلية، بعيدة
 داخلية، نصية، قبلية، بعيدة

 تجود )أنت( مستتر
 ُجد  

 ُتجدي

 الدهر
 الدهر
 الدهر

 قريبةداخلية، نصية، قبلية، 
 داخلية، نصية، قبلية، بعيدة
 داخلية، نصية، قبلية، قريبة

                                                 

 .2/492م(: 1972لبنان ) –ديوان الرصافي، دار العودة، بيروت (1) 

 .2/492م. ن: (2) 
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 نوع االحالة العنصر المحال اليه الكلمة الضمير
 داخلية، نصية، قبلية، قريبة الدهر تخدم

 تعشقتُ  )ُت( المضمومة
 رضيتُ 
 كنتُ 
 ربأتُ 

 ارتضيُتك

 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر

 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية

 سعدي ياء المتكلم
 صبري
 وجدي
 منحتني
 عدوي
 عليّ 
 مقالي
 عندي
 إّني
 ذميّ 
 حمدي
 كفئي
 نّدي

 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر
 الشاعر

 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية
 خارجية

 خارجية الشاعر ُأريدُ  )أنا( مستتر
ذا العدد الكبير من الضمائر في هذه المقطعة ُيشير الى الُلحمة اللغوية ان وجود ه

في المشهد الشعري وهذا ما أدى الى مد شبكات االتصال بين اركان التركيب النحوي، 
فعّبر الشاعر عن حزنه والحالة النفسية المريرة التي يعيشها بهذا الخطاب الموجه للدهر 

ر بينه وبين دهره باستعماله لهذه الضمائر التي أظهرت والزمن الذي يعيشه، فقام بمد جس
االنسجام والتماسك في البناء اللغوي الشعري، فالضمير ُيعد أهم رابط بين الجمل 
والتراكيب فهو كناية عن العنصر المحال اليه، وقد جاء متنوعا  في هذه المقطعة، إذ تباين 

ع في االحالة الضميرية ُيعطي قوة بين ظاهر ومستتر، وبين ُمتصل ومنفصل، وهذا التنو 
وتماسكا  للنص إذ يقوم بتسليط الضوء على العنصر المحال اليه وهو )الدهر( ألكثر من 



                                                                                                         صبا شاكر حممود الراوي                                                                                 التماسك النصّي يف مقطعات الرصايّف

 96 

مرة وبأشكاٍل واساليب مختلفة ليؤكد عليه، ويبعث نوعا  من التجديد واالستمرارية من دون 
 تكرار، إذ إن الضمير يؤدي الى )االيجاز(.

 اسم االشارة -2

دل على معين بواسطة اشارة حسية باليد ونحوها، إذا كان المشار اليه وهو ))ما ي
 .() حاضرا ، او اشارة معنوية اذا كان المشار اليه معنى أو ذاتا  غير حاضرة((

وُتعد اسماء االشارة بمختلف انواعها من وسائل االتساق االحالي، وتقوم باالحالة 
البعدية، وقد صنفها اللسانيون الى اشارة البعدية والقبلية، لكن يغلب عليها االحالة 

))ظرفية: الزمان: اآلن، غدا ... ، والمكان: هنا، هناك... أو االنتقاء: هذا، هؤالء... أو 
 .() حسب البعد: ذلك، هذا...((

وقد برز اسم االشارة )هذه( في مقطعة )على مقابر الشهداء( التي تكونت من 
 :()ثالث مرات فيها. وهي قولهخمسة ابيات شعرية وتكرر هذا االسم 

 حتتتتتتتيل  تتتتتتتُن القبتتتتتتتور  ن ك نتتتتتتتت حيتتتتتتتاً 
 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتاماًل بالفضتتتتتتتتتتتتتتتتتيلة الغتتتتتتتتتتتتتتتتترا  
 ال تق تتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتُن الرجتتتتتتتتتتتتام قبتتتتتتتتتتتتور   

 
بتتتتتتتتتتتتتا    بتتتتتتتتتتتتتل تماايتتتتتتتتتتتتتل نجتتتتتتتتتتتتتدة وا 

  نمتتتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتتتُن القبتتتتتتتتتتتتتور  ترينتتتتتتتتتتتتتا 
 

 كيتتتتتت  حتتتتتت ا االوطتتتتتتان  تتتتتتي ا حيتتتتتتا  
ه، وعقد لقد أسهمت االحالة االشارية باسم االشارة )هذه( في تماسك النص وترابط 

صلة وثيقة بن اطراف الصورة الشعرية، إذ ان تكرار هذا االسم ثالث مرات في خمسة 
أبيات أشار الى مكانة هذه القبور في قلب وضمير الشاعر، وما يُكنه من ودٍّ واعتزاز الى 
هذه المقابر وأصحابها. فشكل اسم االشارة )هذه( دور المركز الذي دارت حوله صورة 

 .المقطعة الفنية
أدوات المقارنة: وهو اخر أنواع اإلحالة وتنقسم إلى ))عامة يتفرع منها التطابق  -3

                                                 

، 28بيروت، ط –جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليني، المكتبة العصرية، صيدا(1) 

 .1/127م(:1993)

 .19النص، محمد خطابي:  لسانيات(2) 

 .2/565الديوان: (3) 
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 .() والتشابه واالختالف، والى خاصة تتفرع إلى كمية وكيفية((

ويغلب على أدوات المقانة االحالية الطابع النصي فهي تحيل غالبا  إلى داخل 
 بيه نحو: الكاف وكأن ومثل.النص، وتتم هذه االحالة بأسماء التفضيل وأدوات التش

وتتميز هذه األدوات بانها تعبيرات احالية ال تستقل بنفسها ، وهو ما يجعلها وسيلة 
من وسائل تماسك النص، فأينما وردت هذه األدوات اقتضى ذلك من المتلقي أو السامع 

 ان يبحث عما يحيل عليه المتكلم في نصه.
طعات الرصافي، فكان كثيرا  ما يستخدم وقد شاعت أدوات المقارنة بانواعها في مق

أسماء التفضيل بصيغة )افعل( للمقارنة والتفضيل ، ومن ذلك مدحه لصديقه عادل جبر 
 :()بقوله

 وأبعد الناس من  لٍّ و ن حسد   أنت اكرم من صادقته خلقاً 
فاستخدم اسمي التفضيل )اكرم وابعد( في بيت واحد لمقارنة صديقه مع الناس 

يهم بصفتي الكرم، والبعد عن الغل والحسد. وقد حقق اسما التفضيل ترابطا  وتفضيله عل
 : ()معجميا  في البيت الشعري، واحااله إلى البيت األول في المقطعة وهو قوله

 من اصدقائك حّياد  ن الفند  اليك  ادل جبر رسم ُ  مقة
البيت فتحقق التماسك النصي بين ابيات المقطعة بهذه اإلحالة التي ربطت 

 األخير بالبيت األول.
وكثرت أدوات التشبيه )الكاف وكأن( في مقطعاته كذلك، ومنها ما ورد في 

 : () مقطعة )األغنياء والفقراء(
 أرى ا نيتتتتا  النتتتتاس كتتتتالعمي لتتتتم يتتتتروا

 
 شتتتتتقا  بنتتتتتي  بتتتتترا  متتتتتن كتتتتتل بتتتتتائس   

 كتتتتتتأن الغنتتتتتت  والفقتتتتتتر نتتتتتتور وحنتتتتتتدس 
 

 ولم ير من  تي النتور متن  تي الحنتادس 
ه يشبه األغنياء بالعمي الذين ال يرون الفقراء والبؤساء وشقاءهم في هذه فنرا 

                                                 

 .19لسانيات النص: محمد خطابي: (1) 

 .2/500الديوان: (2) 

 .2/500المقة: المحبة، الفند: الكفر بالنعمة، والكذب. الديوان: (3) 

 .2/536الديوان: (4) 
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األرض، ثم قارن بين الغني والفقير، فشبه الغني بالنور، والفقر بالظالم، فمن يسكن في 
النور ال يرى من يسكن في الظالم الشديد ولن يراه ابدا . وهذه المقارنة قد حققت التماسك 

 ة بادوات التشبيه )الكاف وكأن(.النصي بين بيتي المقاطع
 اانيًا: الوصل )العط (

، والقصد منه هو اشراك الثاني () الوصل هو ))عطف بعض الجمل على بعض((
. وله ))أهمية كبرى في وصل المعاني بعضها ببعض وربط ()في الحكم االعرابي لألول

ذكر أشياء يتعذر معها أجزاء الكالم، وتحقيق الفائدة منه، ولواله الحتاج المتكلم الى 
 .() ائتالف أجزاء القول ومعاملته كال  موحدا ((

والعطف له أشكال متعددة، كعطف مفرد على مفرد او جملة على جملة، أو فقرة 
على فقرة اخرى، ولهذا ُيعد من وسائل التماسك النصي المهمة إذ ال ينحصر أثره على 

ات مختلفة، فيتحقق التماسك على مستوى جزٍء من الكالم، بل يتعداه ويتوزع على مستوي
المفردات وعلى مستوى الجمل، وعلى مستوى الفقرات الى أن يتم التماسك على مستوى 

 النص كّله.
فالعطف إذن هو رابط شكلي من روابط النص إذ ُيساهم في التحام أجزاء الكالم 

سلة المتتالية، يتبع بعضها ببعض وهذا ما ُيعطي تماسكا  شكليا  ودالليا  إذ يجعله كالسل
 بعضه بعضا  شكال  وداللة .

وُيعد الوصل وسيلة من وسائل التماسك المتنوعة األدوات، إذ يتم بإحدى أدوات 
العطف المتنوعة والتي ُتعد ))عالمات على أنواع العالقات القائمة بين الجمل، وبها 

 .() تتماسك الجمل وتتبين مفاصل النظام الذي يقوم عليه النص((
فأدوات الوصل عند عبدالقاهر الجرجاني هي ))الروابط التي ال غنى عنها في 

                                                 

ي، المكتبة العصرية، االيضاح في علوم البالغة، االمام القزويني، تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضل(1) 

 .149م(: 2008بيروت )

 .174(: 1995، )1دالئل االعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، درا الكتاب العربي، بيروت، ط(2) 

 .95نحو النص ذي الجملة الواحدة: (3) 

،: 3الميزان في تفسير القرآن، سيد محمد حسين الطبطاني، دار الكتب االسالمية، طهران، ط(4) 

15/375. 
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وبالنظر لتعدد أدوات العطف واختالف معانيها قسم  () وصل الجمل بعضها ببعض((
 .()اللسانيون الوصل الى أربعة أقسام هي: الوصل االضافي والعكسي والسببي والزمني

وكان ألدوات العطف حضوٌر بارٌز في مقطعات الرصافي إذ ال تكاد تخلو مقطعة 
 من هذه األدوات او من احداها.

 الوصل اإلضا ي: -1
ففي مقطعة )المسلم المصلح( برز الوصل االضافي الذي تحقق عن طريق أحرف 
العطف )الواو والفاء و أو( فقد جمعت الواو بين المفردات كما في أول بيتين من 

 :()لمقطعة، فقال مادحا  ا
 للمغربتتتتتتتتتي بتتتتتتتتتأر  الشتتتتتتتتتام من لتتتتتتتتتة

 
 ممتتتتتتتتا ة  تتتتتتتي نتتتتتتتواد  العلتتتتتتتم وا د ِ  

 المستتتتتتتلم المصتتتتتتتله ال تتتتتتتاد  بفكرتتتتتتتته 
 

 التتتتتت  الحقيقتتتتتتة أ تتتتتتل الشتتتتتتك والريتتتتتت ِ  
فجمع الرصافي بين )العلم واألدب( في البيت االول وبين )الشك والريب( في البيت  

جمع بين الشيئين واالشراك بينهما في الحكم. الثاني بحرف العطف الواو الذي ُيفيد ال
فمدح صديقه المغربي بأّن له منزلة مرموقة في ميادين العلم واألدب، أي أنه جمع بين 
العلوم واآلداب، وكان هاديا  بعلمه وأخالقه كّل من في قلبه شٌك وريبة في الدين ، ثم قال 

 :()مسترسال  في المدح
قتتتتتتتد  تتتتتتتاص  تتتتتتتي ل جتتتتتتت  ا ديتتتتتتتان 
 اً مجت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

 

 () استتتتتتخرر التتتتتتدّر لتتتتتتم يعبتتتتتتأ بمخشتتتتتتل  

 وجتتتتتال جولتتتتتة حبتتتتتتر   تتتتتي منابت تتتتتتا 
 

  استتتتتتتخلص النبتتتتتت  حيتتتتتتاّدًا  تتتتتتن الغتتتتتتر ِ  
( بجملة   فجمع بين البيتين بحرف العطف )الواو( الذي وصل جملة الفعل )جال 

الفعل )غاص( في محاولٍة منه لتعداد خصال صديقه الذي )غاص وجال( للبحث عن 
                                                 

 .190دالئل االعجاز: (1) 

 .24-23ينظر: لسانيات النص، محمد خطابي: (2) 

 .2/546الديوان: (3) 

 .547-2/546الديوان :  (4) 

َمخشلب: بفتح الميم هي كلمة عراقية، وهي اسم لما يُشبه الدر من حجارة البحر يعمل منه خرز أبيض (5) 

 .2/546يُشاكل اللؤلؤ. ديوان الرصافي: 
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 ها من منبعها األساس.الحقيقة واستخالص
فضال  عن استعماله لحرف العطف )الفاء( الذي عطف عجزي البيتين على 
صدرهما، فالفاء هي من ))حروف العطف في المفردات والجمل فإذا كانت للعطف في 
 المفردات فمعناها الترتيب لفظا  ومعنى  أو لفظا  دون معنى... والربط والترتيب ال يفارقها((

أن غاص في ُلجج األديان استخرج منها الدّر، وبعد أن جال في منابتها فهو بعد  ()
 استخلص نبعها حّيادا  عن الغرب.

 -ثم جاء حرف العطف )أو( لوصل البيتين:
 لتتتتتو ستتتتتار كتتتتتلا بنتتتتتي االستتتتتالم ستتتتتيرته

 
 لمتتتتتا شتتتتتكوا  تتتتتي حيتتتتتاة  ستتتتتو  منقلتتتتت  

 أو جتتتتتال كتتتتتل أولتتتتتي ا ديتتتتتان جولتتتتتته 
 

 لمتتتتا تكتتتتّون باستتتتم التتتتدين متتتتن شتتتتغ  
وأهم معاني )أو( التخيير، فخّير بين الفعلين )جال( و )سار( وهو في هذين البيتين  

من أي دين  –يبالغ في مدح صديقه، فلو سار كل مسلم كسيرته أو جال كل شخص 
 جولته لما وصلوا الى علمه ومكانته. -كان

ومما تقدم نرى أن الوصل االضافي قد تحقق في هذه المقطعة بتضافر أحرف 
)الواو، الفاء، أو(، فأدى الوصل بالواو ترابطا  وانسجاما  منظما  في ايضاح صورة  العطف

الوصف التي أرادها الرصافي في ممدوحه، ثُّم جاء حرف )الفاء( لترتيب هذه الصفات 
وتشكيلها في لوحة فنية ُمنسجمة، أما الحرف )أو( فقد سجل حضورا  أقل، وربط بين آخر 

 ممدوحه في أعلى شأن. بيتين في محاولٍة الخراج
 

وكان ألحرف العطف دور مهم في ))لم شتات أجزاء المركب على نحو يحصل 
التكاثف والتماسك فيما بين االجزاء لالفضاء الى معنى من المعاني التي يقصدها 

وبهذا فإن أحرف العطف قد خدمت المعنى المقصود، فربطت بين الشكل  () المتكلم((

                                                 

بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً، االزهر الزناد، المركز الثقافي العربي، بيروت، نسيج النص، (1) 

 .37م(: 1993، )1ط

أدوات الربط النحوية لنماذج من شعراء المعلقات وشعراء الحداثة )رسالة ماجستير( صباح دعير (2) 

 .26م(: 2009صيني، كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية )
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 قوية االتصال بين الجمل والفقرات في النص.والمضمون، وعملت على ت
 الوصل العكسي -2

وهو االستدراك ويعني الكالم الذي يأتي على عكس ما هو متوقع. ويتحقق 
بوساطة األدوات مثل ))لكن االستدراكية، وبل لالضراب، وغيرها من التعبيرات التي تؤدي 

نوع من الوصل في مقطعات ، وقد شاع هذا ال() معناها مثل: غير أن، بيد أن، إال أن((
 :()الرصافي، فجاء حرف العطف )بل( للوصل بين البيتين اآلتيين

 ولتتتتتتئن نفتتتتتتوك  تتتتتت ن نفيتتتتتتك لتتتتتتم يكتتتتتتن  
 

  تتتتتتتتارًا  ليتتتتتتتتك وأيتتتتتتتتن منتتتتتتتتك العتتتتتتتتار 
 بتتتتتتل قتتتتتتد نفتتتتتتوك  ن أبيتتتتتتت   تتتتتتوان م 

 
 والنفتتتتتتتتتي متتتتتتتتتن دار ال تتتتتتتتتوان  ختتتتتتتتتار 

 :()وجاء العطف بـ )لكن( في أبيات كثيرة منها قوله 
 شتتتتتعر   تتتتتالم قتتتتتط لكتتتتتنمتتتتتا اد تتتتت  ال

 
 يتتتتتتتتتتد ي العلتتتتتتتتتتم أشتتتتتتتتتتعر الشتتتتتتتتتتعرا  

 :()وجاء الوصل العكسي باألداة )غير أن( في قوله 
 كالجا ليتتتتتتتتتتتتتة  يتتتتتتتتتتتتتر أن م غتتتتتتتتتتتتتار م

 
  تتتتتتتتي ن تتتتتتتت  كتتتتتتتتّل خطيئتتتتتتتتة وجنتتتتتتتتا  

فالعطف بهذه األدوات معناه االستدراك واالضراب، ويعطي للنص تماسكا  شكليا   
قضين، او بين جملتين متغايرتين، فيفيد االلتفات ومعنويا ، إذ يعمل موازنة بين معنيين متنا

وشّد المتلقي الى معنى جديد مناقض لألول، فينفي المعنى االول وُيثبت المعنى الجديد، 
 وهذا ما أفاده الوصل العكسي في شعر الرصافي.

 الوصل السببي: -3
هو وجود عالقات خاصة بين الجملتين كالنتيجة والسبب، والسؤال والجواب، 

ط وغيرها، ويعبر عنه بعناصر مثل )اذن، هكذا، ألن، إذا ، إن، لذلك...( وغالبا  ما والشر 

                                                 

 .24د الخطابي: لسانيات النص، محم(1) 

 .510-509/ 2الديوان: (2) 

 .2/531م. ن: (3) 

 .2/603م. ن: (4) 
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 .()يتم بحرف العطف الفاء النها تدل على السببية
وقد جاء هذا النوع من الوصل في مقطعات كثيرة منها مقطعة )منزلة المعلم( 

 :()التي قال فيها
  ُا كتتتتتان ج تتتتتل النتتتتتاس متتتتتد اة  تتتتتي م

 
 لتتتتتتيم للرشتتتتتتد ستتتتتتلم لتتتتتتيس ستتتتتتوى التع 

  لتتتو قيتتتل متتتن يستتتتن   القتتتوم للعلتتت  
 

  ُا ستتتتتتتتا  محيتتتتتتتتا م لقلتتتتتتتتت المعلتتتتتتتتم 
 معلتتتتتتتتتتتتم أبنتتتتتتتتتتتتا  التتتتتتتتتتتتبالد طبيتتتتتتتتتتتتب م 

 
 يتتتتداو  ستتتتقام الج تتتتل والج تتتتل مستتتتقم 

  تتتتتتتتال تبخستتتتتتتتن حتتتتتتتت  المعلتتتتتتتتم انتتتتتتتته 
 

  ظتتتتتتتتتيم كحتتتتتتتتت  الوالتتتتتتتتتدين وا ظتتتتتتتتتم 
لقد تحقق الوصل السببي بين ابيات هذه المقطعة فكان عجز كل بيت فيها  

تيجة والجواب لصدره، وتضافرت أدوات ربط عدة فيها وهي )إذا ، الفاء، لو ، الالم، كالن
انه( مما اضفى على النص تماسكا  قويا  فجاء البيت األخير لبيان حق المعلم فكان جوابا  

 ونتيجة ألبيات المقطعة جميعها.
 الوصل ال مني -4

نهما عالقة ترابط زمني هو ما يجسد العالقة بين جملتين متتاليتين ومتتابعتين بي
. ولعل ابسط تعبير عن هذه العالقة هو ()بحيث تكون األولى اسبق زمنا  من التي تليها

 ما يأتي جوابا  لمعنى )متى(، وتتم باالدوات )الفاء، ثم، بعد، منذ، اخيرا ....(.
 : ()وقد ورد هذا الوصل في مقطعة )الحقائق الملقنة( المكونة من بيتين فقط هما

 نتتتتتتت  تتتتتتي  صتتتتتتر الشتتتتتتبا  حقائقتتتتتتًا لق
 

  تتتتتتي التتتتتتدين تقصتتتتتتر دون تتتتتتا اال  تتتتتتام 
 اتتتتتم انقضتتتتت   صتتتتتر الشتتتتتبا  وطيشتتتتته 

 
  تتتتتتتتتتتتاُا الحقتتتتتتتتتتتتائ  كل تتتتتتتتتتتتا أو تتتتتتتتتتتتام 

فقد ربطت األداة )ثم( بين بيتي المقطعة وحققت تواصال  وتماسكا  نصيا  وزمنيا   
عمر النضوج( بينهما اذ كان زمن البيت األول )عمر الشباب( سابقا  لزمن البيت الثاني )

                                                 

 .23/24لسانيات النص، محمد الخطابي: (1) 

 .2/541الديوان: (2) 

 .24لسانيات النص: (3) 

 .2/494الديوان: (4) 
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الذي يدرك فيه االنسان ان كل ما تعلمه من حقائق انما هي أوهام، بعد ان مرت السنوات 
 واالعوام.

ومن هنا فإن الوصل على اختالف انواعه يعد عالقة اتساقية أساسية في النص، 
ولكل أداة من ادواته دالالت مختلفة عن األخرى ، ولهذا جاءت أنواع الوصل مختلفة 

 على تنوع وظيفة كل أداة ربط ومعناها.ومتنوعة 
 االاًا: التكرار

هو ظاهرة اسلوبية مميزة من ظواهر اللغة العربية، فهو احد عناصر السبك 
المعجمي، وله اثر مهم في تماسك النص، وفي تحديد مالمح الفكرة واستمراريتها، وايصال 

ا  في الدراسات النصية المقصود من المرسل الى المتلقي. وهذا ما جعل له حضورا  كبير 
 الحديثة.

والتكرار في اللغة من الكر ويعني ))الرجوع .. وكرر الشيء أعاده مرة بعد اخرى، 
. فمن المعنى اللغوي يتبين أن التكرار يتمثل في () وكررت عليه الحديث: رددته عليه((

ات. وهذا ما اعادة جزء من اجزاء الكالم، كتكرار الحروف او الكلمات أو الجمل او الفقر 
ُيساهم في االتساق المعجمي على مستوى النص، إذ ُيعد ضربا  من ضروب االحالة 
القبلية، فاللفظ المكرر الثاني ُيحيل الى اللفظ االول وهذا ما ُيحدث السبك بينهما. ولهذا 
عرفه محمد الخطابي بانه ))شكٌل من اشكال االتساق المعجمي، يتطلب اعادة عنصر 

 .() مرادف له او شبه مرادف، او عنصرا  مطلقا  او اسما  عاما (( معجمي او ورود
فالتماسك الذي يحدثه التكرار في النص يضفي عليه لونا  ايقاعيا  مميزا  ومتناسقا ، 
فالوظيفة االساسية للتكرار هي ))الضم والضم يعني ربط الشيء بما ُضم اليه وفي هذا 

كلي والداللي، فأثر التكرار إذن ال يقف على ما بنوعيه الش () الربط يتحقق التماسك((
يحدثه من تماسك نصي بل إنه ))بشقيه اللفظي والمعنوي يقوم بمهمته في اقناع المتلقي 

 () والتأثير فيه وقد يصل الى االذعان له، وذلك بشدة القرع اما على اللفظ أو المعنى((
                                                 

 .5/3851لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف للنشر، القاهرة: (1) 

 .24لسانيات النص: (2) 

 .2/19علم اللغة النصي : (3) 

 .98نحو النص ذي الجملة الواحدة: (4) 
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 فهو وسيلة اقناعية ُتسهم في ترابط النص دالليا .
د كان التكرار من الظواهر االسلوبية البارزة في شعر الرصافي، فقد استوعبت وق

مقطعاته أغلب اشكاله، ولكثرة األمثلة عليه سنقف على عدٍد منها، كتكرار الظرف )قبل( 
 :()في مقطعة )أيتها الكعاب( التي قال فيها
  تنتتتتتتتتتتت المالئتتتتتتتتتتك قبتتتتتتتتتتل البشتتتتتتتتتتر

 
 و امتتتتتت بتتتتتك الشتتتتتمس  قبتتتتتل القمتتتتتر 

 ستتتتتتتم  قبتتتتتتتل البصتتتتتتتروس تتتتتتتر بتتتتتتتك ال 
 

 
 
 
 

 و ّنتتتتتتت  بتتتتتتتك الشتتتتتتتعر  قبتتتتتتتل التتتتتتتوتر
  أنت بح سنك بنت الِعبر 

  
فنجد أن الظرف قد تكرر أربع مراٍت في بيتين، فأضفى على المقطعة ايقاعا  
موسيقيا  منسجما ، فضال  عن المعنى الداللي الذي أشار اليه، فقد جعل المتلقي ُيدرك أن 

 هي عنده )قبل( كل شيء.لممدوحته مكانة  خاصة  في نفسه ف
 :()وفي مقطعة )الناس والملوك( التي قال فيها

  جبتتتتتت  للنتتتتتاس  تتتتتي التتتتتدنيا  حتتتتتالت م
 

 متتتت  الملتتتتوك صتتتتريه العقتتتتل يجحتتتتد ا 
  ّن الملتتتتتتتتتتتتتوك لكا صتتتتتتتتتتتتتنام ماالتتتتتتتتتتتتتةً  

 
 النتتتتتتتتاس  تنحت تتتتتتتتا والنتتتتتتتتاس تعبتتتتتتتتد ا 

لمقطعة نرى تكرار لفظ )الناس( ثالث مراٍت، ولفظ )الملوك( مرتين بالرغم من ان ا 
مكونة من بيتين فقط، وهذا ُيشير الى أن مدار األمر وموضوع المقطعة ال يتجاوز هذين 
اللفظين، فأعادهما الشاعر وبثهما في كال البيتين تأكيدا  وتقريرا  للعالقة بينهما، فالناس هم 
الذين يصنعون الملوك، ويرفعون شأنهم وُيمجدونهم. فدور الناس أكبر ولهذا تكرر اللفظ 

 أكثر. وبهذا التكرار تحقق التماسك في بيتي المقطعة.
 .() وكذلك تكرار فعل األمر )كلوا( في مقطعة )من مطبخ الدستور(

 كلتتتتتتتتتتتتتتتوا يتتتتتتتتتتتتتتتا اي تتتتتتتتتتتتتتتا الستتتتتتتتتتتتتتتادة
 

 كمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تنكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترن العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة 
                                                  

 .579/  2الديوان: (1) 

 .2/540الديوان: (2) 

 .2/503م. ن: (3) 
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 كلتتتتتتتتتتتتتوا متتتتتتتتتتتتتن مطتتتتتتتتتتتتتبخ الدستتتتتتتتتتتتتتو
 

 ر أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الساستتتتتتتتتتتتتتتتتتة القتتتتتتتتتتتتتتتتتتادة 
 كلتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا بالستتتتتتتتتتتتتتتتتتبعة ا معتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

 
 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تنفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُوا  ادن 

 كلتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا ال تخشتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا النتتتتتتتتتتتتتتتتتتاس 
 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاس منقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادن 
فتكرار الفعل من المؤشرات الدالة على حدة الموقف الشعوري والتوتر االنفعالي في  

عمق الذات الشاعرة، وهذا يعني أن لهذا التكرار وقعه النفسي الخاص السيما إذا تحول 
قات الفعل الى لبنة اساسية في بنية النص الشعري، بحيث يولد طاقات تعبيرية هائلة وانبثا

داللية مدهشة.. فجاء الفعل بصيغة األمر وتكرر في مطلع كّل أبيات المقطعة للداللة 
على السخرية والغضب والتهجم الصريح على الحكام والمحكومين واالوضاع المزرية لكال 

 الطرفين.
فالتكرار في هذه المقطعة قد أحدث تماسكا  نصيا  )لفظيا  ومعنويا ( إذ ان كّل بيت في 

 ة ُيحيل الى البيت السابق له.المقطع
كما وجدنا تكرارا  في الجمل واالسلوب، وهو ما ُيسمى الجمل المتوازية ونراُه جليا  في 

 :()مقطعة )يا دهر( في البيتين
  ُا تعشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقت   نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداً 

 
 منحتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  د تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدِ  

ن تعشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقت د تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداً    وا 
 

 منحتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدِ  
 فالبيتان وردا على هيئة واحدة هي: 

 رط + جملة فعل الشرط + جملة جواب الشرطأداة الش
فورد البيتان بأسلوب واحد هو اسلوب الشرط إال ان التكرار فيهما كان تكرارا  

 بالضدية، فالبيت الثاني ضد االول، فالدهر دائما  معاكس للشاعر ورغباته.
 :()كما ورد تكرار الجمل في بيت آخر من المقطعة وهي قوله

  ُ لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بكفئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
 

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد ول 
 

                                                 

 .492/ 2م.ن: (1) 

 .2/493الديوان: (2) 
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فجاء صدر البيت وعجزه بأسلوب واحد هو النفي بوساطة الفعل )ليس( واسمه وخبره 
 الذي دخل عليه حرف الباء الزائد للتوكيد.

 رابعا: االستبدال
هو احد وسائل التماسك التي تحقق الترابط النصي على المستويين النحوي 

ل عملية تتم داخل النص، فهو تعويض ، فاالستبدا()والمعجمي بين الكلمات أو العبارات
 .()عنصر في النص بعنصر اخر. او إحالل كلمة محل كلمة اخرى

ولكونه عملية تتم داخل النص ، لذلك فهو يعد نصيا  شأنه شأن اإلحالة، اال انه 
يختلف عنها كونه يعمل على اتساق النص داخليا  في المستوى النحوي والمعجمي بينما 

 معنوية في المستوى الداللي. اإلحالة هي عالقة
 : ()وينقسم االستبدال الى ثالثة انواع

 استبدال اسمي: ويتم استبدال اسم بعنصر اخر  يحمل المدلول نفسه. -1

 استبدال فعلي: وفيه يحل فعل محل فعل اخر متقدم عليه. -2

 استبدال قولي: ويتم بوساطة )ذلك، ال(. -3
المستبدل فال يمكن فهم العنصر فاالستبدال اذن هو عملية استمرارية للعنصر 

المبدل به اال بالعودة إلى ما تعلق به سابقا  في النص، فهو وسيلة مهمة لترابط الجمل 
 نتيجة الحتياج الالحق لعنصر سابق، ومن هذه العالقة يستمد االستبدال قيمته االتساقية.

                                                 

 .122نحو النص، احمد عفيفي:  (1) 

 .20لسانيات النص: (2) 

 م.ن.(3) 
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 التي قال فيها: () وقد ورد االستبدال االسمي في مقطعة )المغربي(

  لتتتت  المغربتتتتي الحبتتتتر ا تتتتديت صتتتتورتي
 

 تتتتتتتتتتتتُكرن منتتتتتتتتتتتي صتتتتتتتتتتتداقة صتتتتتتتتتتتاد  
نتتتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتتتتالود و تتتتتتتتتتتتي خيالتتتتتتتتتتتتة   وتُؤ

 
ن بالحقتتتتتتتتتتتتتائ    ور  خيتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتُؤ

 وان لعبتتتتتتتتتتد القتتتتتتتتتتادر الفضتتتتتتتتتتل كلتتتتتتتتتته 
 

 بمتتتتتتا أوضتتتتتتحت اقالمتتتتتته متتتتتتن دقتتتتتتائ  
  تتتتتتتت  العلتتتتتتتم  انتتتتتتتته العلتتتتتتتوم بنور تتتتتتتا 

 
 كمتتتتتتتا  ان تتتتتتتا منتتتتتتته بحستتتتتتتن الخالئتتتتتتت  

د جاء بلقب صاحبه )المغربي( ثم استبدله نالحظ في البيت األول ان الرصافي ق 
بضمير الغائب )الهاء( في قوله )تذكره، وتؤذنه( ثم استبدله في البيت الثالث باسمه 
الصريح )عبدالقادر( وفي البيت األخير استبدله بوصف اطلقه عليه وهو )فتى العلم(، 

كلها، فضال  عن فأدى هذا االستبدال إلى استمرار المعنى وتواصله في ابيات المقطعة 
الداللة على الممدوح بأسماء واشكال مختلفة لتجنب التكرار. فساهم ذلك كله إلى اتساق 

 المقطعة وتماسك ابياتها وترابطها.
 :()اما االستبدال الفعلي فنراه جليا  في قوله

 اواصل شكرن وأديم حمدن   لّي لربنا الو ا  اني
أديم( وكالهما يعني المواظبة على فاستبدل الرصافي الفعل )اواصل( بالفعل )

العمل واالستمرار به بدون انقطاع، لكن هذا االستبدال اقتضاه السياق تجنبا  لتكرار احد 
 الفعلين.

 : ()اما االستبدال القولي فقد كان قليال  ونادرا  في شعر الرصافي وقد ورد في قوله
 ما رم  الع ر    اباة الضيم بالخط  الكريه

 تتر بغتتتتترنتتتتاطة اُيتتتتال ستتتتنتتتتيهال و ال جتت
فاستبدل الشاعر البيت األول باداة النفي )ال( في البيت الثاني، فاقتصد في اللغة 

                                                 

 .2/498الديوان: (1) 

 .2/55ان: الديو(2) 

 2/489الديوان: (3) 



                                                                                                         صبا شاكر حممود الراوي                                                                                 التماسك النصّي يف مقطعات الرصايّف

 108 

تجنبا  لتكرار العبارة، واختزل البيت كله باستبدال األداة فقط من دون اخالل في المعنى 
 الذي يريده.

ترابطية بين مكونين أو عنصرين ومما سبق يتضح لنا ان االستبدال هو عالقة 
احدهما بعدي يرتبط ارتباطا  وظيفيا  وجماليا  بعنصر قبلي وكالهما يضمن استمرار االخر 
وعلى هذا فالعنصران معا  يحققان التماسك النصي وال يمكن ألحدهما االستغناء عن 

 االخر.
 الخاتمة

 خلص البحث الى عدد من النتائج نلخصها بما يأتي:
ك النصي يقوم على دراسة نحو النص وآلياته المتمثلة بأدوات الربط إن التماس -1

)النحوية والداللية(، فترابط الجمل فيما بينها أوال ، ثم بينها وبين النص ككل هو الذي 
 ُيجسد التماسك النصي وقواعده النصية المختلفة.

ة امتازت أشعار الرصافي ببناء لغوي محكم، فشاعت في شعره المفردات السهل -2
 المتداولة، كما تميزت مقطعاته بائتالف ُجملها واتساقها وتماسكها.

تحقق التماسك النصي في مقطعات الرصافي بوسائل وآليات عدة، كان أهمها  -3
 االحالة والعطف )الوصل( والتكرار واالستبدال.

كان لالحالة الضميرية أثر كبير في ربط اجزاء النصوص، إذ ُيشير الضمير الى  -4
 ختصار، فهو أخف من العنصر المحال اليه.الخفة واال

حقق تكرار ضمير المخاطب في مقطعه )يا دهر( تناسقا  وتناغما  موسيقيا  ايقاعيا ،  -5
 فضال  عّما احدثه من تماسك وترابط في اجزاء النص.

تنوعت الضمائر في مقطعات الرصافي اال إن الضمير المتصل كان أشد حضورا   -6
 ثر استعماال .من المنفصل، ألنه أيسر وأك

كانت أدوات الوصل كثيرة ومتنوعة في شعر الرصافي، وأبرزها حرف العطف )الواو(  -7
الذي كان حاضرا  في مقطعاته كلها تقريبا، مما ادى الى ترابط وانسجام النصوص 

 بهذا الحرف وغيره.

استوعبت مقطعات الرصافي كافة انواع التكرار وأشكاله، فكانت نسبة وروده عالية  -8
يثبت نصية هذه النصوص. إذ إن التكرار يشد القارئ من الوهلة األولى ويسيطر مما 
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 على شعوره مما يحملُه على مواصلة القراءة.

ساهم االستبدال في اتساق النصوص وتماسكها وربط اجزائها، مع قلة وروده في  -9
مقطعات الرصافي، وقد كان االستبدال االسمي اكثر حضورا  ثم يليه االستبدال 

 علي، اما االستبدال القولي فقد كان قليال  ونادرا .الف

لم يرد الحذف في مقطعات الرصافي اال في مواضع قليلة ولهذا لم يشكل ظاهرة  -11
 واضحة في شعره ولم يؤد تماسكا  نصيا  في مقطعاته.
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Textual  Cohesion in Al-Rusafi Poems 

  Saba Shaker Mahmood Al-Rawi
   

Abstract 
    The study of the text is considered as the  focus of linguistics as 

an interrelated linguistic collection with a meaning intended to 

realize the communication. It is not a matter  of a unrelated  

sequence of sentences which are independent of the other. 

Therefore,   I have set some textual criteria for its values, including  

the grammatical and lexical cohesion. 

       The present research  will expound  the different  patterns of 

textual cohesion and its mechanisms in Al-Rusafi sections as a 

model for the study of his poems. 

          Key words: occupation, texts, homeland. 
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