
 

 قسم اللغة العربية وآداهبا                   كلية اآلداب والفنون                           

 -أعمال موجهة -لسانّيات الّنص  املقياس:

 و ى ماتراأل املستوى:

 األدب اجلزائري القدمي، اللسانيات التطبيقية، لسانيات اخلطاب الّتخصص:

 ملياين مإكرا د. األستاذة:

  االتساق:أدوات 

، نظرا لتلك التباينات ادلوجودة بني وضروري إّن احلديث عن أدوات االتساق مهم
أقوال العلماء يف حصرىا وحتديدىا يف الغالب، إاّل أن ىذا التباين يظل تطحيا، وتبقى 

 ينهض على األدوات ادلشركة بينهم تشكل جهازا نظراي موحدا، يؤطره ىدف واحد مشرك
حتقيق الرابط الكامل بني بداية النص وآخره، دون الفصل بني ادلستوايت الّلغويّة  "

 1ادلختلفة، حيث ال يعرف التجزئة، وال حيّده شيء''. 

ووجو علماء حنو النص عنايتهم إ ى حتديد ىذه األدوات، وحاولوا حصرىا وتصنيفها 
-الوصل-النص، وىي: اإلحالةوبيان وظائفها، بغية تعميمها ومتثلها بني ادلشتغلني على 

 ...فاحلذ-االتتبدال-الضمائر

أعيدوا صباحي فهو عند " ادلتنيببحث عن آليات االّتساق الّنصي يف قصيدة لا ادلطلوب:
  2"الكواعب
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 القصيدة:

 أِعيدوا َصباحي َفهَو عنَد الَكواعِب  وُرّدوا رُقادي َفهَو حلُظ احلباِئبِ 
َلٌة ُمْدذلَِّمٌة  غياىبِ كْم يف  على ُمْقَلٍة ِمْن بَعدِ   فإّن ََناري لَي ْ

 بَعيَدِة ما َبنَي اجلُُفوِن كأّّنَا  َعَقْدُُتْ أعايل كلِّ ُىْدٍب حباِجبِ 
 وأْحَسُب أيّن لْو َىوِيُت ِفراَقُكمْ  َلفاَرقْ ُتُو والّدىُر أخبُث صاِحبِ 

صاِئبِ 
َ

 نَي أِحّبيت فَيا لَيَت ما بَ ْيين وبَ  ِمَن البُ ْعِد ما بَيين وَبنَي ادل
 أُراِك ظَنَ ْنِت الّسلَك ِجسمي فُعْقِتو  َعَلْيِك بُدرٍّ عن لِقاِء الّراِئبِ 

 وَلْو قَ َلٌم أُلقيُت يف َشّق رأِتِو  من الّسقِم ما غيّ ْرُت من خّط كاِتبِ 
 ُُتَّوُفين دوَن الذي أَمَرْت بِِو  ومل َتْدِر أّن العاَر شرُّ الَعواِقبِ 

ٍل  بَعَدُه للّنواِدبِ َيطوُل اتِتماعي   وال بُّد ِمْن يَ ْوٍم أَغّر ُُمَجَّ
 يَ ُهوُن على ِمْثلي إذا راَم حاَجًة  ُوقوُع الَعوايل دوََنا والَقواِضبِ 
ْرِء ِمْثُل قَليِلَها  يَزوُل وابقي َعْيِشِو ِمْثُل ذاِىبِ 

َ
 َكثرُي َحَياِة ادل

 إلَْيِك فإيّن َلْسُت ممّْن إذا اتّ َقى  ِعضاَض األفاعي انَم فوَق العقاِربِ 
 أاتين َوعيُد األْدِعياِء وأنّ ُهْم  أَعّدوا يَل الّسوداَن يف َكْفَر عاِقبِ 
 وَلْو َصَدقوا يف َجّدىْم حَلَِذْرُُتْم  فَ َهْل يّف َوحدي قَ ْوذُلم غرُي كاِذبِ 

 جاِئبِ كأيّن َعجيٌب يف ُعُيوِن العَ  إيّل َلَعمري َقْصُد ُكّل َعجيَبةٍ 
 أبيَّ ِبالٍد مل أُجرَّ ُذؤاَبيت  وأيُّ َمكاٍن مل َتطْأُه رَكائيِب 

واِىبِ 
َ

 كأّن َرحيلي كاَن مْن َكّف طاىٍر  فأثْ َبَت ُكوري يف ظهوِر ادل
شاِربِ 

َ
 فَ َلْم يَ ْبَق َخْلٌق مل يَرِْدَن ِفناَءُه  وُىّن َلُو ِشْرٌب ُوُروَد ادل

 فَ ًًت َعّلَمْتُو نَ ْفُسُو وُجدوُدُه  الّرغائبِ ِقراَع الَعوايل وابِتذاَل 
ّهاَد عن كّل َمْوِطنٍ  وَرّد إ ى أوطانِِو كلَّ غاِئبِ   فَقْد َغّيَب الشُّ



 

 َكذا الفاِطِمّيوَن الّندى يف بَناَِنِمْ  أَعزُّ اُّماًء ِمْن ُخطوِط الرَّواِجبِ 
 ِعًدى فكأّّنا  أانٌس إذا القَ ْوا ِتالُح الذي القَ ْوا ُغباُر الّسالِىبِ 

َنها  َدَوامي اذلَوادي تادلاِت اجلَواِنبِ   َرَمْوا بَنواِصيها الِقِسيَّ فِجئ ْ
 أُولَِئَك أْحلى ِمْن َحياٍة ُمعاَدٍة  وأْكثَ ُر ذِْكراً ِمْن ُدىوِر الّشباِئبِ 

ضاِربِ 
َ

 َنَصْرَت َعِلّياً اي ابْ َنُو بَبواتِرٍ  من الِفْعِل ال َفلٌّ ذلا يف ادل
 وأبْ َهُر آايِت الّتهامّي أنّوُ  أبوَك وأجدى ما لُكْم من مَناِقبِ 

ناِصبِ 
َ

 إذا مل تُكْن نَ ْفُس الّنسيِب كأْصِلوِ  فماذا الذي تُغين كراُم ادل
 وما قَ رَُبْت أْشباُه قَ ْوٍم أابِعدٍ  وال بَ ُعَدْت أْشباُه قَ ْوٍم أقاِربِ 

 مل يكْن ِمْثَل طاِىرٍ  إذا َعَلِويٌّ  َفما ُىَو إالّ ُحّجٌة للّنواِصبِ 
 يَقولوَن أتِثرُي الَكواِكِب يف الَوَرى َفما ابلُُو أتِثريُُه يف الَكواِكبِ 

ُلوِل براِكبِ  َر الذَّ  َعال َكَتَد الّدنْيا إ ى ُكّل غايَةٍ  َتسرُي بِو َتي ْ
 وُحّق َلُو أن َيْسِبَق النّاَس جاِلساً  ويُْدرَِك ما مل يُدرُِكوا غرَي طاِلبِ 

راِتبِ 
َ

لوِك وإَّنا َلِمْن َقَدَمْيِو يف أَجّل ادل
ُ

 وحُيَْذى َعراِننَي ادل
َنوُ  لتَ ْفريِقِو بَ ْيين وَبنَي الّنواِئبِ   َيٌد للّزمانِو اجلَْمُع بَ ْيين وبَ ي ْ

ُهُهما َشبّ ْهُت بعَد الّتجاِربِ   ُىَو ابُن َرتوِل هللا وابُن َوِصّيوِ  وِشب ْ
 يَ َرى أّن ما ما ابَن ِمنَك لضاِربٍ  ِئبِ أبقْ َتَل ممّا ابَن منَك لعا

 أال أيّها ادلاُل الذي قد أابَدهُ  تَ َعزَّ فَ َهذا ِفْعُلُو ابلَكتاِئبِ 
 َلَعّلَك يف َوْقٍت َشَغْلَت ُفؤاَدهُ  عِن اجلُوِد أْو َكثّ ْرَت جيَش ُُماِربِ 

 َحديَقةً ََحَْلُت إلَْيِو ِمْن ِلَساين  تقاىا احلجى تقَي الّرايِض الّسحاِئبِ 
 َفُحّييَت خرَي ابٍن خَلرِي أٍب هبَا ألشَرِف بَ ْيٍت يف ُلؤّي بِن غاِلبِ 

 


