
 

 قسم اللغة العربية وآداهبا                   كلية اآلداب والفنون                           

 -أعمال موجهة -لسانّيات الّنص  املقياس:

 و ى ماتراأل املستوى:

 األدب اجلزائري القدمي، اللسانيات التطبيقية، لسانيات اخلطاب الّتخصص:

 إكرام ملياين األستاذة:

  :االنسجام وآلياته

يت بفض لها يُف ّرب ب حل ا س ن والركي إ ّ م إّن م ا ك ان يعترب الشعر من أهم األمور ال 
يت  داول ب  حل الش  عراق مي الق  دمي  أن أ   عر من  إ  وق  د ي  روي اجل  اّ  عل    لس  ان  عم  ر ب  ن 
جل   "  أن أ   عر من  إ  ق  ال" وِ َ :ل  إ  ق  ال" أليّن أق  ول البي  و وأل  ا ، وأن  و  ق  ول البي  و 

بحل أبي ات القي يدة، وك انوا مي  النسجاميبحّل مدى  فّطن القدماق لقضية اهذا  1وابن عّمه 
أكثر األّوال ما ميّيزون بحل األ عار وفق لاصية االلتحام وما حيمله م ن   رابم مفه ومو أو 

 معنوي 

   منسجم الشعري برهن أن الّنص  املطلوب:

 القصيدة:

 أِعيدوا َصباّو َفهَو عنَد الَكواعِب  َفهَو  ُ  ا باِئبِ  وُرّدوا رُقادي
َلٌة ُمْدَلَِّمٌة  كْم مي غياهبِ  عل  ُمْقَلٍة ِمْن بَعدِ   فإّن ََناري لَي ْ

 بَعيَدِة ما َبحَل اجلُُفوِن ك ّّنَا  َعَقْدُُتْ أعايل كلِّ ُهْدٍب حباِجبِ 
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بِ  ِّ َسبُ  َلفاَرقْ ُتُه والّدهُر ألبُث صا ّْ  أيّن لْو َهوِيُو ِفراَقُكمْ  وأ
ياِئبِ 

َ
ّبيت  ِمَن البُ ْعِد ما بَيين وَبحَل امل ِّ  فَيا لَيَو ما بَ ْيين وَبحَل أ

 أُراِك ظَنَ ْنِو الّسلَإ ِجسمو فُعْقِته  َعَلْيِإ بُدرٍّ عن لِقاِق الّراِئبِ 
 َ ّق رأِتِه  وَلْو قَ َلٌم أُلقيُو مي من الّسقِم ما غيّ ْرُت من لّم كاِ بِ 
 ُُتَّوُفين دوَن الذي أَمَرْت بِِه  ومل َ ْدِر أّن العاَر  رُّ الَعواِقبِ 
 وال بُّد ِمْن يَ ْوٍم أَغّر ُُمَجٍَّل  َيطوُل اتِتماعو بَعَدُ  للّنواِدبِ 
 يَ ُهوُن عل  ِمْثلو إ:ا راَم ّاَجًة  ُوقوُع الَعوايل دوََنا والَقواِضبِ 

ْرِق ِمْثُل قَليِلَها  ِمْثُل :اِهبِ  يَزوُل وابقو َعْيِشهِ 
َ
َياِة امل َّ  َكثرُي 

 إلَْيِإ فإيّن َلْسُو ممّْن إ:ا ا ّ َق   ِعضاَض األفاعو نَم فوَب العقاِربِ 
 أاتين َوعيُد األْدِعياِق وأنّ ُهْم  أَعّدوا يَل الّسوداَن مي َكْفَر عاِقبِ 
 وَلْو َصَدقوا مي َجّدهْم َ َِذْرُُتْم  فَ َهْل مّي َوّدي قَ ْوَُلم غرُي كاِ:بِ 
 ك يّن َعجيٌب مي ُعُيوِن الَعجاِئبِ  إيّل َلَعمري َقْيُد ُكّل َعجيَبةٍ 
 أبيَّ ِبالٍد مل أُجرَّ ُ:ؤاَبيت  وأيُّ َمكاٍن مل َ طْ ُ  رَكائِب 

واِهبِ 
َ
يلو كاَن مْن َكّف طاهٍر  ف ثْ َبَو ُكوري مي ظهوِر امل  ك ّن رَّ

شاِربِ 
َ
 فَ َلْم يَ ْبَق َلْلٌق مل يَرِْدَن ِفناَقُ   وُهّن َلُه ِ ْرٌب ُوُروَد امل

 فَ ًم َعّلَمْتُه نَ ْفُسُه وُجدوُدُ   ِقراَع الَعوايل وابِتذاَل الّرغائبِ 
 فَقْد َغّيَب الشُّّهاَد عن كّل َمْوِطنٍ  وَرّد إ ى أوطانِِه كلَّ غاِئبِ 

 َكذا الفاِطِمّيوَن الّندى مي بَناَِنِمْ  رَّواِجبِ أَعزُّ اُّماًق ِمْن ُلطوِط ال
 أُنٌس إ:ا القَ ْوا ِعًدى فك ّّنا  ِتالُح الذي القَ ْوا ُغباُر الّسالِهبِ 
َنها  َدَوامو اَلَوادي تاملاِت اجلَواِنبِ   َرَمْوا بَنواِصيها الِقِسوَّ فِجئ ْ
ل  وأْكثَ ُر :ِْكراً ِمْن ُدهوِر الّشباِئبِ  ّْ ياٍة ُمعاَدٍة  أُولَِئَإ أ َّ  ِمْن 



 

ضاِربِ 
َ
 َنَيْرَت َعِلّياً اي ابْ َنُه بَبوا ِرٍ  من الِفْعِل ال َفلٌّ َلا مي امل

 وأبْ َهُر آايِت الّتهامّو أنّهُ  أبوَك وأجدى ما لُكْم من مَناِقبِ 
ناِصبِ 

َ
 إ:ا مل  ُكْن نَ ْفُس الّنسيِب ك ْصِلهِ  فما:ا الذي  ُغين كراُم امل

 وما قَ رَُبْو أْ باُ  قَ ْوٍم أابِعدٍ  أْ باُ  قَ ْوٍم أقاِربِ وال بَ ُعَدْت 
ّجٌة للّنواِصبِ  ُّ  إ:ا َعَلِويٌّ مل يكْن ِمْثَل طاِهرٍ  َفما ُهَو إالّ 
 يَقولوَن أتِثرُي الَكواِكِب مي الَوَرى َفما ابلُُه أتِثريُُ  مي الَكواِكبِ 
ُلوِل براِكبِ  َر الذَّ  الّدنْيا إ ى ُكّل غايَةٍ  َعال َكَتدَ  َ سرُي بِه َتي ْ
ّق َلُه أن َيْسِبَق النّاَس جاِلساً  ويُْدرَِك ما مل يُدرُِكوا غرَي طاِلبِ  ُّ  و
راِ بِ 

َ
لوِك وإَّنا َلِمْن َقَدَمْيِه مي أَجّل امل

ُ
 وحُيَْذى َعراِنحَل امل

َنهُ  لتَ ْفريِقِه بَ ْيين وَبحَل الّنواِئبِ   َيٌد للّزمانِه اجلَْمُع بَ ْيين وبَ ي ْ
ُهُهما َ بّ ْهُو بعَد الّتجاِربِ   ُهَو ابُن َرتوِل هللا وابُن َوِصّيهِ  وِ ب ْ
 يَ َرى أّن ما ما ابَن ِمنَإ لضاِربٍ  أبقْ َتَل ممّا ابَن منَإ لعاِئبِ 
 أال أيّها املاُل الذي قد أابَد ُ   َ َعزَّ فَ َهذا ِفْعُلُه ابلَكتاِئبِ 

 َلَعّلَإ مي َوْقٍو َ َغْلَو ُفؤاَد ُ  عِن اجلُوِد أْو َكثّ ْرَت جيَش ُُماِربِ 
َّديَقةً  تقاها ا ج  تقَو الّرايِض الّسحاِئبِ   ََحَْلُو إلَْيِه ِمْن ِلَساين 
 َفُحّييَو لرَي ابٍن خَلرِي أٍب هبَا أل َرِف بَ ْيٍو مي ُلؤّي بِن غاِلبِ 

 


