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 ةإعداد الدكتور

 ةـرايبـف غـريـالء طأ

 ز اللغاتـــركمب دــاعـــساملاذ ــستاأل

 انـوم اإلسالمية، عمـــة العلــامعـج 
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 (ةدراسة أسلوبيجربان )الرتابط النصي يف قصيدة املواكب جلربان خليل 

االء طريف غرايبة 

 الريموك األردن العربية جامعة اللغة التطبيقية بقسم للغوياتاختصص 

  Alaa.taref@wise.edu.joالربيد اإللكرتوني:

 صـــلخامل

المواكب    "تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أنواع الترابط النصي يف قصيدة جبران خليل جبران  

النصية بعضها ببعض يف أجزاء القصيدة،    " ترابط الوحدات  النصية وأثرها يف  ودراسة المعايير 

الظاهرة  لتتبع  والتحليل  التصنيف  يتطلب  الذي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  واعتمدت هذه 

للكشف عن مدى الترابط النصي يف قصيدة المواكب ومعرفة مدى توافر هذه المعايير    ودراستها

وقد جاءت هذه الدراسة موزعة على مدخل وثالثة محاور    المساهمة يف تماسك النص الشعري.  

وهي: مدخل وهو عبارة نبذة تعريفية عن مفهوم الترابط النصي لغة واصطالحا، والمحور األول 

بقصيدة المواكب، والمحور الثاين: آليات الترابط النصي، والمحور الثالث:  الموسوم بالتعريف

أبرزها  من  النتائج  من  العديد  إلى  الدراسة  توصلت  المواكب.وقد  قصيدة  يف  النصي  الترابط 

ببناء لغوي محكم يخضع لمعايير الترابط النصي السبعة، وهذه   "المواكب    ":تميزت قصيدة  

، ومنها ما يتصل بمنتج النص ومتلقيه، كما أن بعضها يتصل بظروف  المعايير تتصل بالنص نفسه

إنتاج النص، وتتآزر  هذه المعايير أو اآلليات لتحقق االنسجام والترابط بين أجزاء القصيدة، ألن 

الترابط   آليات  بين أجزاء النص، ساهمت  الترابط  إلى فقدان  اإلخالل بأحد هذه اآلليات يؤدي 

التماس  وهي اإلحالة، االستبدال، الحذف،  النصي يف تحقيق  ك واالنسجام يف قصيدة المواكب 

الترابط   جسدت  تنوعها  على  اآلليات  فهذه  الوصل،   ، المعجمي  السبك  المعجمي   االتساق 

 . "المواكب"النصي، وتعاضدت لتحقيق االنسجام واالتساق بين وحدات قصيدة 

 ."المواكب"قصيدة   الكلمات المفتاحية: أجهزة متماسكة، تماسك ،

 

mailto:Alaa.taref@wise.edu.jo
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Textual Interdependence in the Poem of Gibran Khalil Gibran 

"Al-Mawakib" The Processions 

Specialized in applied linguistics at the Department of Arabic 

Language  ، Yarmouk University, Jordan 

Email:  Alaa.taref@wise.edu.jo 

Abstract 

     This research aims at examining the types of textual interdependence 
in Gibran Khalil Gibran’s poem of "Al-Mawakib" The Processions. It also 
handles the textual criteria and their impact on the interdependence of 
the textual units in each part of the poem. The research follows the 
descriptive approach which requires classification and analysis in order to 
trace the phenomenon and studying it to uncover the extent of textual 
interdependence in the poem and determine the presence of those 
cohesive devices which contribute to the unity of the poetic text. The 
research is divided into three main chapters, preceded by an introduction, 
which introduces the concept of textual interdependence, linguistically 
and idiomatically. The first chapter tackles the poem "Al-Mawakib" the 
processions. The second chapter is dedicated to display the devices of 
textual interdependence, while the third chapter explores the textual 
unity in the poem. The research has reached many results; the most 
prominent of which are: the poem “Al Mawakeb” is characterized by a 
cohesive linguistic structure that is influenced by the seven devices of 
textual coherence. These devices are related to the text itself, some of 
which are related to the text producer and recipients, while others are 
related to the conditions of text production so as to achieve coherence 
and unity between the parts of the poem, because violating one of these 
mechanisms leads to the loss of coherence between the parts of the text. 
The cohesive devices which contributed to the achievement of textual 
coherence in the poem processions include: reference, ellipsis, 
substitution, lexical cohesion and conjunction, which contributed 
together to the achievement of interdependence between the units of the 
poem. 

Key words: interdependent devises, coherence, the poem of "Al 
Mawakeb" 

mailto:Alaa.taref@wise.edu.jo
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ةـــــاملقدم

الحمد هلل رب العالمين، والصالالة والسالالم على أفالرف المرساللين، ساليدنا محمد وعلى 

آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، 

تعد الدراسالالات النصالالية من أهم فروع الدراسالالات اللسالالانية الحديثة، فهي جامعة للعديد  

غل   من الروافد النظرية وتشالمل الكثير من المعايير النصالية، لذلك يشالكل الترابط النصالي قضالية فال 

بهالا علمالاء اللغالة، إت يتالآزر نحو النص مع األنظمالة النصالالالاليالة ليحقق مالا يطلق علياله  كليالة النص ،   

على مدى نصالالية أي نص يجب توافر الروابط التي تعد من الوسالالائل الهامة يف إحكام   حتى نحكم

النص، وقد توجهت الدراسالالالات اللغوية إلى تحليل النصالالالوه بوصالالالفها من الوحدات الكبرى  

القالابلالة للتحليالل، ليتجالاوز بذلك حدود الجملالة إلى النص وقد احتالل الترابط النصالالالالي مكالانة بارزة  

سالالالالات التي تنالاولالت لسالالالالانيالات النص ألن الترابط النصالالالالي هو الشالالالالر   ومحوريالة يف جميع الالدرا

الرئيسالي لوصالف  كالم محدد نص، فمن خالله نسالتطيع التفريق بين النص والالنص، فال وجود  

لنص مالا بال ترابط وتمالاسالالالالك، وال يتحقق الترابط النصالالالالي إال من خالل أدوات وآليالات وهي:  

لمعجمي. اإلحالة، االستبدال، الحذف، الوصل، السبك ا

وقد ظهر الترابط النصالي بوصالفه تيارا جديدا يف السالتينيات من القرن الماضالي يف أوروبا 

الغربيالة، واهتم بمقالاربالة النصالالالالوه سالالالالواء أكالانالت أدبيالة أم اير أدبيالة من نالاحيالة لسالالالالانيالة تجالاوزت  

كبيرا  المفردة إلى النص كونه بنية داللية كبرى له وظائف متنوعة، وقد لقي الترابط النصالالي إقباال 

من علمالاء العرب اللغويين بحيالث سالالالالاروا على نهج الغرب يف دراسالالالالاتهم عن كيفيالة تمالاسالالالالك  

النصالوه وترابطها، محاولين الكشالف عن الوسالائل اللغوية واير اللغوية التي تجعل النص بنية 

داللية قائمة بذاتها من خالل إخضالاعها آلليات الترابط النصالي، وقد تنوعت جهودهم واختلفت  

للنصالالوه األدبية، وأخرى فالالغلت    التداوليإلى آخر، فهناك دراسالالات اهتمت بالبعد من باحث 
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والترابط   بالالتركيز على العالقالات الالدالليالة، يف حين ركزت بعضالالالالهالا على وسالالالالائالل االنسالالالالجالام 

الشكلية.  

منهج  هالالذه على خطى علمالالاء اللغالالة العرب محالالاوال تطبيق  وقالالد سالالالالرت يف دراسالالالالتي 

لشاعر المهجر  "قصيدة المواكب  "ص فعري مميز أال وهو اللسانيات النصية المعاصرة على ن

جبران خليل جبران، وقد أفرت الى األبيات التي تتناسب مع الدراسة فقط .

وقد قسم هذا البحث الى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. 
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 التمهيــــد

مفهوم الرتابط النصي

ربط الشالالاليء يربطه، ويربطه ربطا، فهو مربو  وربيط: فالالالدة والربا : ما ربط به،   "الترابط لغة:  

والجمع ربط، ربط الالدابالة يربطهالا، ويربطهالا ربطالا وارتبطهالا، وفالن يرتبط كالذا رأسالالالالا من الالدواب 

 . "ودابة ربيط: مربوطة والمربط: ما ربط به 

 وكل رفعه،: نصالا ينصاله  الحديث  نص –  الشاليء رفعك النص  "وهي:   النص لغة: له عدة معاين

 . " لترى العروس عليه تظهر ما: والمنصة نص، فقد أظهر ما

الرفع والتحريك، ونص المتاع نصالا، جعل بعضاله على بعض، ونص الدابة ينصالها نصالا، رفعها  "

 . "يف السير 

واصالالالل النص: أقصالالالى الشالالاليء واايته، وقال ابن  "،  "الشالالالدة والوصالالالول بالشالالاليء إلى أقصالالالاه "

 .  "األعرابي النص: اإلسناد إلى الرئيس األكبر

ة لالسالتعمال اللغوي وهو ال يركز على معنى االتصالاالت المنطقية، المقدر"الترابط اصالطالحا: 

 .  "النص: بل ينصب تركيزه على كيفية تركيب النص بحسبانه صرحا دالليا

نسالالاليج من الكلمات يترابط بعضالالالها ببعض، هذه الخيو  تجمع عناصالالالره  "النص اصالالالطالحا: 

 .  "المختلفة والمتباعدة يف كل واحد هو ما نطلق عليه مصطلح نص

 

محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين األنصاري األفريقي ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،    

 . 82، ه 3، مجلد2004، 3 

 . ، مادة  نص  1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  

، 1اب، دار جرير للنشر والتوزيع، األردن،  خليل بن ياسر البطافي، الترابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخط

 . 56م، ه 2009-ه1430

البيضاء،   بيروت، الدار  الثقايف العربي،  به الملفوظ نصا، المركز  فيما يكون  ، 1األزهر الزناد، نسيج النص بحث 

 . 12، ه 1993
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 املبحث األول

 التعريف بقصيدة املواكب

  بيتالا فالالالالعريالا، تتنالاول قضالالالالايالا عالديالدة  203قصالالالاليالدة المواكالب هي قصالالالاليالدة مطولالة، تقع يف  

وموضالالوعات متنوعة، وهي: الخير والشالالر، النظرة إلى الدين، العدل، العلم، السالالعادة، وصالالف 

 الطبيعة. 

عالم الشالعر منذ أوائل القرن  تعد قصاليدة المواكب من النصالوه الشالعرية الجرياة التي اقتحمت  

م ، وهي أول قصالاليدة تأخذ طابعا تأمليا فلسالالفيا، ويخصالالص  1919العشالالرين فقد صالالدرت عام  

 لها فاعر عربي قصيدة كاملة، فهي من القصائد التي تضاف إلى حركة تجديد الشعر العربي. 

ل تات حوار فلسالالالفي، تي صالالالوتين، صالالالوت الشالالاليك المجرب الحكيم، الذي يمث  "فالمواكبي  

الحكمة الناضالجة المسالتمدة من تجربة السالنين والحياة، وصالوت الشالاب الذي يرمز إلى الطبيعة 

 .  "بعفويتها

والمواكب التي أبدعها جبران تعد قطعة جمالية "وتصالالالف نازك تسالالالايا قصالالاليدة جبران بقولها:  

ة الفاضاللة  خالصالة، وكأنه يريد أن يبعث أفالطون وسالقرا  ليصالفا الحياة من جديد يف ثوب المدين

بخياله أراد أن يوجد مجتمعا فاضالالالال قائما على    "جبران "من خالل فلسالالالفتها دنيا الحياة، ولعل  

الطبيعالالة يف كالالل  عن  والبعالالد  الحيالالاة،  أرجالالاء  عن  بعيالالدا  والخلود  والرحمالالة،  الحالالب،  العالالدل، 

 .  "األوقات

لى حيالاة الطبيعالة والفكرة الرئيسالالالالة التي تالدور حولهالا قصالالالاليالدة المواكالب هي العودة الرومالانسالالالاليالة إ

والريف والفطرة، فهو يرفض حياة المدينة وقيم الحضالالالارة المعاصالالالرة، فالشالالالاعر يرفض الواقع  

 

 . 27، ه 2000عناد ازوان، أصداء دراسات أدبية نقدية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

 . 7نازك تسايا يارد، المواكب دراسة وتحليل، مؤسسة نوفل، د.ت، ه 
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ويرى بأنه يجب العودة إلى أحضالالان الطبيعة لتحقيق الهدف السالالامي الرفيع وهو تحقيق الوجود  

 اإلنساين يف عالم مثالي متخيل عند الشاعر جبران خليل جبران.  

قصالالالاليالدتاله هالذه إيصالالالالال فكرة يف االايالة األهميالة وهي أن الوسالالالاليلالة الوحيالدة    وقالد حالاول جبران يف

للتخلص من الواقع البائس وإيجاد عالم مثالي  فاضالالالل  يخلو من التناقض وتتضالالالح فيه سالالالمو  

الوجود، وقالد الالب التالأمالل والتفكر والعقالل على عالاطفالة الشالالالالاعر الالذي أبالدع يف وصالالالالف الحيالاة  

 المزيفة التي يقال عنها حياة واقعية؟ 

د فالالالعر جبران خليل جبران أصالالالدق تجربة فالالالعرية يف األدب المهجري ال سالالاليما قصالالاليدة  جسالالالش

ومن  "المواكالب التي كالانالت تميالل إلى أسالالالاللوب الوع  وطغيالان الواقع على الخيالال فقالد قيالل فياله: 

 .  "الحق أن أسلوب جبران قد بهر كثيرا من الشباب وسرى سريان النار يف الهشيم

 

أنور جندي، خصائص األدب العربي يف مواجهة نظرية النقد العربي الحديث، دار الكتاب المصري، القاهرة، د.ت،  

 . 292ه 



 

1636 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 املبحث الثاني

 لرتابط النصيآليات ا

يلي:   ما  النصي  الترابط  آليات  ،  السياق،  المقبولية،  المقصدية،  االنسجام  االتساق، تضم 

اإلعالمية.، التناه

الترابط الكامل من بداية النص إلى أخره دون الفصل بين مستوياته اللغوية   قهو تحقي   االتساق: -1

المتنوعة فهو ال يعترف بالتجزئة .

، االستبدال، الحذف، الوصل أو الربط، السبك  وهي: اإلحالةيشمل االتساق األدوات التالية   

 نص.الوهذه األدوات تساهم يف الربط بين الجمل والفقرات وتماسك ، المعجمي

أوال: اإلحالة

وجود عناصر لغوية ال تكتفي بذاتها، وإنما تحيل إلى عنصر آخر، ولذا تسمى عناصر "وهي:  

."محيلة مثل: الضمائر، أسماء اإلفارة، األسماء الموصولة، أدوات المقارنة 

قبلية، وإحالة بعدية ،  النصية وهي فرعان  إحالة  إلى قسمين وهما: اإلحالة  اإلحالة  تقسم 

والقسم الثاين: اإلحالة المقامية. 

يعود الضمير على عنصر   أن  القبلية: هي اإلحالة على العنصر السابق، أي  ويقصد باإلحالة 

 

م،  2001،  1أحمد عفيفي، نحو النص اتجاه جديد يف الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، جامعة القاهرة،    ينظر:  

 96ه 

، 2المركز الثقايف العربي، بيروت، الدار البيضاء،    ،الخطاب   محمد خطابي، لسانيات النص  مدخل إلى انسجام  

 . 15، ه 2006
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.  مذكور يف النص سابقا

على العنصر الالحق، أي أن الضمير يعود على عنصر أما اإلحالة البعدية هي: اإلحالة  

.آخر يلحقه

:  وقد وردت اإلحالة القبلية يف قول الشاعر

جالبالروا  إتا  مصالالالالنالوع  الالنالالاس  يف   الالخاليالر 

 

قالبالروا   وإن  يالفالنالى  الالنالالاس ال   والشالالالالرش يف 

نجد اإلحالة قد وردت يف الكلمات  واو الجماعة  يف الفعل جبروا يعود على الناس أيضا واو   

الجماعة يف الفعل  قبروا ، أيضا الضمير المستتر تقديره  هو  يف الفعل  يفنى  

عالالاللالالالم   عالالالالالالالم  هالالالذا  تالالالقالالالولالالالن   فالالالال 

 

الالالوقالالر   السالالالالاليالالد  تاك  تالالقالالولالالن   وال 

وهي   بعده  جاءت  التي  الكلمة  على  يعود  اإلفارة  فاسم  يف  هذا   البعدية  اإلحالة  وردت 

 عالم ، أيضا اسم اإلفارة  تاك  يعود على كلمة  السيد .  

كما ارتبط النص الشعري بمجموعة من اإلحاالت المتنوعة منها الضمائر البارزة أو المستترة  

سر ، الضمير هو المستتر يف  يسير ، أيضا الضمير كما يف: الضمير المستتر هي يف الفعل  تتك

  هو  يف يندثر، يمشي، وايرها من الضمائر : 

تالالالحالالالركالالالهالالالا   آالت  الالالالنالالالاس   وأكالالالثالالالر 

 

تالالنالالكسالالالالالر    ثالالم  يالالومالالا  الالالدهالالر   أصالالالالالابالالع 

بالالهالالا   يسالالالالاليالالر  قالالطالالعالالان  الالالنالالاس   فالالأفضالالالالالل 

 

يالالنالالدثالالر   يالالمالال    لالالم  الالالرعالالاة ومالالن   صالالالالالوت 

 
 

 . 17 -16المرجع السابق، ه 

 .17المرجع السابق، ه 

جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، جمع وتقديم: أنطوان القوال، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، 

 . 19، ه 2010

 . 19السابق، ه المصدر 
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أقل   ورودا يف قصيدة المواكب، لكنها جعلت أما اإلحالة الموصولية وهي نوع من اإلحالة 

: النص أكثر اتساقا وتماسكا وتلك يف قول جبران خليل جبران 

خلق الناس عبيدا 

للذي يأبى الخضوع 

إحالة المقارنة وهي: وهي من أنواع اإلحالة التي تسهم يف ترابط النص، وتؤدي وظيفة اتساقية  

 هما اآلخربين أجزاء النص، وتقوم على طرفين يقوي كل من

:  تعد المقارنة إحدى أدوات االتساق النصي وتصنف إلى نوعين وهما

أدوات مقارنة عامة: نفسه، متشابه، االختالف، آخر بطريقة أخرى. 

تقوم   هذه  وكل  جميل   من،  وكيفية  أجمل  كمية  أكثر ،  إلى  وتتفرع  خاصة:  مقارنة  أدوات 

بوظائف اتساقية تربط بين أجزاء النص. 

: ونجد اإلحالة المقارنة يف قول جبران

وأكثر الناس آالت تحركها 

أصابع الدهر يوما ثم تنكسر

فأفضل الناس قطعان يسير بها 

 

 .19جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، مصدر سابق، ه   

 . 19محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابق، ه    

 . 28 -27ينظر: أحمد عفيفي، اإلحالة يف نحو النص، جامعة كلية دار العلوم، القاهرة، ه   

 .22،  19، هجبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، مصدر سابق  
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يندثرصوت الرعاة ومن لم يم  

كأنما الدين ضرب من متاجرهم 

إن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا 

وأداة مقارنة عامة   أدوات مقارنة خاصة وهي  أكثر، أفضل   تضمنت األبيات الشعرية السابقة 

وهي  كأنما . فالشاعر حاول الربط باستخدام أداة  أكثر  للداللة على ضعف الناس أمام الدهر  

آالت وكأنهم  يحركهم  الناس فهو  ضعف  بين  للربط  المقارنة  أفضل   أداة  استخدم  كما   ،

المتمسكين   الناس  يصف  الذي  النص  لربط  الربط  كأنما   وأداة  للراعي،  كالقطعان  واتباعهم 

بالدين لتحقيق راباتهم الشخصية فالدين عندهم كالتجارة إن اجتهدوا ربحوا الجنة، وأن أهملوه 

خسروا وكان مصيرهم النار.  

االستبدالثانيا: 

وهو أحد معايير تحقق النصية، ويتم داخل النص من خالل تعويض عنصر يف النص بعنصر  

. آخر

:  ومن األمثلة على االستبدال قول الشاعر

تكالالالالالر  الالالالالالغالالالالالابالالالالالات  يف   لالالالالاليالالالالالس 

 

الالالالالالعالالالالالافالالالالالالالالقالالالالاليالالالالالن    تكالالالالالر   االالالالاليالالالالالر 

ومالالالالالالالادوا   سالالالالالالالالالالادوا   فالالالالالالالاأل لالالالالالالالى 

 

بالالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالالمالالالالالاليالالالالالالن     وطالالالالالالغالالالالالالوا 

استبدلت كلمة  العافقين  بكلمة  األ لى  كما جاء يف النص الشعري.  

 

 .  19محمد خطابي، لسانيات النص،  مرجع سابق : 

 .  29جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، مصدر سابق، ه
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 : وقول الشاعر أيضا

مالالنالالازعالاله   مالالن  يالالبالالنالالي  يف األرن   والالالحالالر 

 

فالاليالالؤتسالالالالالر   يالالدري  وهالالو ال  لالاله   سالالالالالجالالنالالا 

الالالالبالالالطالالالر   هالالالو  بالالالل  بالالالطالالالل   ولالالاللالالالحالالالق 

 

يف تصالالالاللالبالاله حالتالى     ولالكالن  األريالالب   فالهالو 

تسالالالالالرعالاله     يف  ولالالكالالن  الالالطالاللالاليالالق   وهالالو 

 

خالالالالالد صالالالالالغالالر   مالالجالالد  أوج  إلالالى   حالالتالالى 

استبدلت كلمة  الحر يف األرن  بكلمة  فهو ، و هو .  

ل  يالح  بأن االستبدال ساهم يف تحقيق الترابط النصي، فالعالقة بين العنصر المستبد 

اال تتحقق  ثم  النص  يف  وآخر الحق  سابق  عنصر  بين  قبلية  عالقة  هي  يف والمستبَدل  ستمرارية 

المعنى.

ثالثا: الحذف 

النصي  الترابط  وسائل  من  وسيلة  لمحتواها    "وهو  يمكن  التي  السطحية  العبارات  استبعاد 

. "المفهومي أن يقوم يف الذهن أو أن يوسع أو أن يعدل بواسطة العبارات الناقصة 

وتبرز وسيلة الحذف من خالل وجود قرائن معنوية أو مقالية تشير إليه والهدف منها ترك الحرية 

للمتلقي يف ممارسة القراءة، بحيث يكون لدى المتلقي قدرة على استحضار العناصر المحذوفة 

.يف تهنه ليتوصل إلى البنية السطحية للنص 

:  مواكب منها قول الشاعربرزت ظاهرة الحذف يف مواضع عدة يف قصيدة ال

 

 . 25المصدر السابق، ه 

. 2007،  2روبرت ديبوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ترجمة: تمام حسان، عالم الكتب للطباعة، القاهرة،    

 . 301ه 

 . 340المرجع السابق، ه 

 . 27جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، مصدر سابق، ه 
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يسالالالالتره  النفس  حزن  النفس  يف   والسالالالالر 

 

يسالالالالالالتالالتالالر    فالالبالالاألفالالرا   تالالولالالى   فالالإن 

ظهر الحذف يف قوله:  فإن تولى  فالعبارة هي فإن تولى حزن النفس فباألفرا  يستتر  

:  ومن األمثلة على الحذف أيضا قوله

العي  يحجبالاله    والسالالالالر يف العي  راالالد 

 

حالال    لالالى  تالالوش أزيالالل  الالالكالالدر فالالإن   جالالبالاله 

ورد الحذف يف  فإن أزيل  وتقدير الجملة: فإن أزيل راد العي  حجبه الكدر.  

يساهم الحذف يف اتساق النص األدبي وانسجامه فهو جزء مهم يمثل إعادة بناء النص إت يقف  

المتلقي باحثا عن طبيعة العالقة بين الجمل.  

رابعا: السبك المعجمي أو االتساق المعجمي 

يضم االتساق المعجمي وسائل وهي: التكرار والتضام 

لب إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف  فكل من أفكال االتساق المعجمي يتط  "التكرار:   -1

. "له أو فبه مرادف أو عنصر مطلقا أو اسما عاما 

والتكرار نوعان: تكرار محض  كلي ، وتكرار جزئي. 

هو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا الرتباطهما بحكم هذه العالقة أو  "التضام:   -2

 "تلك

 

 . 28المصدر السابق، ه 

 . 24محمد خطابي، لسانيات النص، المرجع السابق، ه  

 .25المرجع السابق، ه    
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الشعريالشاهد نوع التكرار
عدد مرات 

التكرار

 الناس

 تكرار كلي   

الناس، فأفضل  أكثر  الناس،  الناس، الشر يف  الخير يف 

عدل  الناس،  يف  والدين  فربوا،  أن  فالناس  الناس، 

علم  الناس،  حقوق  الناس،  عزم  الناس،  فاء  الناس، 

الناس، اللطف يف الناس، الظرف يف الناس، الحب يف 

لوا، لم يسعد الناس.الناس، حب الناس، والناس قا

مرة  17

مرة13الناي وانش  عطنيإتكرار كلي 

تكرار جزئي 
وأنين الناي أبقى 

وأنين الناي يبقى 

  8تكررت  أبقى  

مرات 

  7تكررت  يبقى  

مرات 

تكرار جزئي 
فال تقولن 

وال تقولن 

تكرار جزئي 
فإن أزيل تولى حجبه الكدر 

فإن ترفعت عن راد وعن كدر 

جزئي تكرار 

وما السعادة يف الدنيا سوى فبح 

لم يسعد الناس 

فإن لقيت سعيدا 

سعادة، يسعد، 

سعيدا  مرتان  

تكرار كلي 
ليس يف الغابات تكر

ليس يف الغابات عذل 

تكررت ليس يف 

الغابات



  

  1643   
 

 (ةدراسة أسلوبيجربان )الرتابط النصي يف قصيدة املواكب جلربان خليل 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ليس يف الغابات حر 

ليس يف الغابات علم

ليس يف الغابات عزم 

ليس يف الغابات عدل 

ليس يف الغابات دين

ليس يف الغابات سكر

ليس يف الغابات حزن 

ليس يف الغابات راع

مرات 10 

تكرار كلي 

ليس يف الغاب خليع

ليس يف الغاب ظريف ليس يف الغاب لطيف

ليس يف الغاب عقيم

تكررت ليس يف 

الغاب

مرات 4 

تكرار جزئي  

وكلي 

أحالم بمراد النفس يأتمر

والسر يف النفس حزن النفس 

النفس إال ليس حزن 

وايوم النفس تبدو 

فالغنا عزم النفوس 

فمن خبيث له نفسان واحدة

لكن هو الدهر يف نفسي له أرب 

تكرار كلي لكلمة 

 النفس  التي  

مرات  5وردت 

وتكرار جزئي  

للنفس والنفوس  

ونفسان ونفسي 

تكرار جزئي 

والحر يف األرن يبني من منازعه

فإن تحرر من أبناء بجدته 

الغابات حر ليس يف 

مرات  3تكررت 
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خامسا: التضام 

من األمثلة التي وردت على آلية التضام يف قصيدة المواكب: 

التضام ونوعه الشاهد الشعري 

 حر  و  العبد  تضاد ليس يف الغابات حر ... ال وال العبد الدميم  

كلمة  أعين  وكلمة  البصر  عالقة الجزء  ألعين فقدت أبصارها البصر 

بالكل. 

تكاد تدمي ثنايا ثوبه اإلبر 

إنما التخدير ثدي .... وحليب لألنام 

 ثوبه ،  اإلبر  عالقة الجزء بالكل 

 ثدي ،  حليب  عالقة الجزء بالكل 

والسر يف النفس حزن النفس يستره 

والسر يف العي  راد العي  يحجبه  

به  ترادف   يستره ،  يحج

سادسا: العطف أو الوصل 

تحديد للطريقة التي يترابط بها الالحق مع السابق بشكل  "وهو من وسائل الترابط النصي وهي  

.  "منظم 

العكسي،   الوصل  السببي،  الوصل  اإلضايف،  الوصل  وهي:  أنواع  أربعة  إلى  الوصل  وينقسم 

الوصل الزمني.  

الوصل اإلضايف: وهو نوع من أنواع ربط النص من خالل أدوات العطف ال سيما  الواو  و أو .

 

 . 23محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابق، ه 
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: ومن األمثلة على الوصل اإلضايف أو العطف ما يلي

فإن ترفعت عن راٍد وعن كدر 

س يف الغابات سكر ...... من مدام أو خيال لي

إن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا 

وللعطف أثر واضح يف ترابط النصوه، ألنه يعد رابطا بين المعطوف والمعطوف عليه 

وهذا يحقق التماسك ويربط بين وحدات النصوه من خالل حروف العطف. 

ال تحديد  على  يعتمد  الذي  النوع  وهو  السببي:  أكثر  الوصل  أو  جملتين  بين  عالقة 

باستخدام مجموعة من األدوات  لهذا، لذلك، بهذا، نتيجة ل، سبب ل، بناء على تلك، نتيجة 

. تلك، الم التعليل 

:  ورد الوصل السببي يف األبيات

مالالالالم علالالالولن هذا عالالالالالفال تق

ر الالالالولن تاك السيد الوقالالالالوال تق

يسير بها فأفضل الناس قطعان 

فقد جاء الوصل السببي يف هذا البيت لتوضيح استواء العالم والسيد والسبب يف تلك هو 

ابتعاد الناس عن سر األلوهية، واالهتمام بتفاهات العالم الدنيوي من أحزان وأفرا  ال قيمة لها.  

 

 .28، 22، 21جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، مصدر سابق، ه  :   

 . 23محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابق، ه    

 19جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، مصدر سابق، ه 
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عكس   ، ويقصد بهالوصل العكسي: وهذا النوع أطلق عليه دي بوجراند اسم  وصل النقيض 

."لكن، بل، اير أن، مع تلك، على الرام من، من جهة أخرى  "ما هو متوقع، ومن أبرز أدواته:  

: من األمثلة على الوصل العكسي يف قصيدة المواكب ما يلي

يظل عبدا لمن يهوى ويفتكر 

فهو األريب ولكن يف تصلبه

حتى وللحق بطل بل هو البطر 

طبع عليها الناس فيربطها البصير العاقل، فالحر ال يسجن نفسه   الشاعر يرفض معنى الحرية التي

بين أفكاره ويصبح عبدا لشريعته وتعصبه، بل يكون حرا عندما يكون عبدا للقيم العليا والسامية.  

عالقة بين أطروحتي جملتين متتابعتين   "الوصل الزمني: وهو أحد أنواع الوصل الذي يوضح  

. "زمنيا 

ثم، الفاء، بعد، قبل هذا، سابقا، مبكرا، حاال، يف هذه اللحظة، يف تات الوقت،   "اته:  ومن أبرز أدو

. "بعد تلك 

 

روبرت دي بو جراند وآخرون، مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة: إلهام أبو ازالة وعلي خليل حمد، مطبعة دار    

 . 107م، ه 1992، 1الكتاب،  

 . 23، مرجع سابق، ه محمد خطابي، لسانيات النص

 . 25جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، مصدر سابق، ه 

 . 24-23محمد خطابي، لسانيات النص، مرجع سابق، ه 

 . 23المرجع السابق، ه  
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: ورد الوصل الزمني عند الشاعر يف مواطن عديدة منها قوله

أصابع الدهر يوما ثم تنكسر

يالالالالالبالالالالالقالالالالالى   الالالالالالنالالالالالاي   وأنالالالالاليالالالالالن 

 

الالالالالزمالالالالن   يالالالالفالالالالنالالالالى  أن   بالالالالعالالالالد 

 

إن استعمال الشاعر جبران خليل جبران لمختلف وسائل الربط وهي الوصل اإلضايف، السببي،  

السابق   يربط  بحيث  والجمل،  النص  أجزاء  بين  الربط  على  قدرته  على  يدل  الزمني،  العكسي، 

 بالالحق، ويساهم يف انسجام النص وتماسكه. 

وال يف الخطاب أو معاين الجمل مجموع العالقات التي تربط بين معاين األق  وهو:االنسجام   -3

بحيث يصبح النص متماسكا يف حال وجود سلسلة من الجمل تعمل على تطوير ،  يف النص

الفكرة األساسية .

من   على كل  االنسجام  الوحدةويشتمل  للنص   السياق،  بالخاه،  الكلية  العام  عالقة  ،  عالقة 

اإلجمال بالتفصيل  

،  التي تساعد يف نقل المعلومة  اللغوية مجموع العناصر الخارجية  اير    "السياق:أوال  

 "ضمن مفهوم التعاون بين المرسل والمتلقي، أو تنشيط التفاعلي

 

 . 25، 24، 19جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة، مصدر سابق، ه   

,  2000،  1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ,دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،    ينظر :  

 94ه 

 92 -91, ه 2004عمر بوحزمة، نحو النص   نقد النظرية، وبناء أخرى  ، عالم الكتب الحديثة، األردن،    

يالالالالالبالالالالالقالالالالالى   الالالالالالنالالالالالاي   وأنالالالالاليالالالالالن 

 

أن  بالالالال    الالالالالنالالالالجالالالالوم عالالالالد   تالالالالطالالالالفالالالالى 

 



 

1648 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

:   ومن خصائص السياق ما يلي

 الباث   المرسل  : أي المتكلم أو الكاتب الذي يحدث القول .  -

 إليه  : وهو السامع أو القارئ الذي يتلقى ويتسقبل القول. المتلقي   المرسل -

 المستمعين : وهم من يساهم وجودهم يف تحديد معنى الحدث الكالمي . -

 الموضوع : هو النص أو الرسالة التي هي محور الحديث.   -

 الظرف : وهو السياق الزماين أو المكاين للحدث.   -

، كتابة،  راف المشاركة يف الحدث الكالمي لفظاالقناة : الكيفية التي تم التواصل بين األط -

 إفارة. 

 الشفرة المستعملة : اللغة أو األسلوب المستعمل يف الكتابة .   -

 مناظرة .  ، خطبة، صيغة الرسالة : الشكل المقصود للخطاب -

 الطابع : هو الذي يتضمن تقسيم الكالم .  -

 وهو ماكانت تنوي األطراف المشاركة التوصل إليه نتيجة الحدث الكالمي . الغرن : -

كالتالي:ويف قصيدة المواكب سنقوم بعرن خصائص السياق وهي 

 "جبران خليل جبران  "الباث : هو كاتب قصيدة وهو الشاعر

المتلقي : هو القارئ للقصيدة . 

 

 ، ه 2012 ،  8مجلة المخبر، بسكرة، جامعة محمد خيضر، العدد    قواوة الطيب الغزالي، االنسجام النصي وأدواته،  

62 
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الدراسات 
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 والعربية

 

ياة والدعوة إلى الرجوع إلى الطبيعة التي الموضوع : هو عبارة عن قصيدة للتمرد على طبيعة الح

تتسم بالبساطة والسهولة .

السياق  المكان وهو الغاب الذي يتسم بالحياة الطبيعية النقية فال يوجد فيه ال خير وال    الظرف:

فر وال ظلم وال عدل وال سيادة وال عبودية . 

يتمثل بعدم خضوعه لفصل الشتاء    الذيفالربيع  ،  والربيع  بفصلي الشتاءالسياق الزمني ومتمثل  

للطرف   يخضعون  الذين  كالبشر  الشتاء  لفصل  ينحني  ال  ألنه  الربيع  بفصل  معجب  فالشاعر 

األقوى .  

الكتابة   القناة:

ه. ئوآرااللغة الحوارية التي استخدمها يف عرن أفكاره  المستعملة:الشفرة 

ول الخير والشر والحق والعدل .صيغة الرسالة :  ملحمة فعرية تتضمن خواطر فلسفية ح 

يعانيه جبران  ما  القصيدة أفبه بحوار فلسفي بين فخصين وهذا الحوار يجسد  : طابع  الطابع 

الملياة بالمشكالت نفسي حول طبيعة الحياة  وبحث مستمر للطبيعة ،  خليل جبران من صراع 

والتوق للعي  يف الغاب .

هو ما يريد الشاعر التوصل إليه وهو الثورة على المدينة والدعوة إلى الحياة الطبيعية يف     الغرن :

الغاب .

بؤرة  "الموضوعية   : وهي من أهم أدوات االنسجام وتعني :     الوحدةثانيا الوحدة الكلية للنص 

قوله أو ما  أو هو ما يدور حوله الخطاب أو ما ي،  الخطاب الذي توحده وتكون الفكرة العامة له
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 "يقدمه

، تنتمي المدونة إلى جنس أدبي وهو الشعر والذي يعبر عن تجربة فردية عميقة لها قيمتها اإلنسانية

من  والهروب  الغاب  وسعادة  الغاب  قدسية  القصيدة هو  فلكه  يف  تدور  الذي  العام  والموضوع 

وقد امتازت أبيات القصيدة بالوحدة والترابط بين أجزائها ومعانيها فهي تدور ،  مجتمع المدينة

حول موضوع واحد وهو حب الحياة الطبيعة واالبتعاد عن مجتمع المدينة . 

ثم يأخذ ،  ثالثا عالقة العام بالخاه : تبدأ هذه العالقة من عنوان القصيدة أو النص بشكل عام

توائه على عناصر مركزية بحيث تكون نواة تتناسل وتنمو وتلك الح،  النص جزءا من التخصيص

 من خالل النص .

ومن األمثلة على العالقة بين العموم والخصوه عندما تحدث عن دين الناس ووصفه بالشكلي  

إت يقول : 

يالالالالالالأتالالالالالالي   الالالالالالالنالالالالالالاس  ديالالالالالالن   إن 

 

ويالالالالالالالالرو     ظالالالالالالالالل   مالالالالالالالالثالالالالالالالالل 

ديالالالالالن    األرن  يف  يالالالالالقالالالالالم   لالالالالالم 

 

والالالالالالالمسالالالالالالالالاليالالالالالالح   طالالالالالاله   بالالالالالالعالالالالالالد 

ويقول يف مقطع آخر وهو يخصص من هم الناس الذين تركوا الدين فيقول :  

كالالأنالالهالالم  سالالالالالروا  فالالالالالربالالوا  إتا   فالالالالالنالالاس 

 

فالطالروا    قالالد  الالتالخالالديالر  وعاللالى  الالهالوى   رهالن 

إتا   وتاك  صالالالالالاللالالالى  إتا  يالالالعالالالربالالالد   فالالالهالالالذا 

 

يالالالخالالالتالالالمالالالر    بالالالاألحالالالالم  وتلالالالك   أثالالالرى 

وتلك من خالل طر  ، أسهمت العالقة بين العام والخاه يف تماسك أجزاء النص وترابطه 

ومن ثم تخصيصه أو توضيحه يف مقطع نصي الحق وهذا يحقق ، الموضوع بشكل عام يف مقطع

 

ه    ،  1999عزة فبل محمد، علم لغة النص، النظرية والتطبيق، المقامات اللزومية للسرقسطي، مكتبة اآلداب، مصر،  

191 . 

 .275لسانيات النص،  
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القصيدة .   أجزاءالترابط بين جميع 

ثم بعد تلك يتم ،  رابعا : عالقة اإلجمال بالتفصيل أي إيراد المعنى بطريقة مجملة يف بداية نص ما

طر  الموضوع بشكل أكثر تفصيال .

 فيقول:فعري عن طبيعة البشر  يف مقطعر يتحدث فالشاع

جالالبالالروا  إتا  مصالالالالالنالالوع  الالالنالالاس  يف   الالالخالاليالالر 

 

قالالبالالروا    وإن  يالالفالالنالالى  الالالنالالاس ال  يف   والشالالالالالر 

تالالالحالالالركالالالهالالالا    آالت  الالالالنالالالاس   وأكالالالثالالالر 

 

تالالنالالكسالالالالالر    ثالالم  يالالومالالا  الالالدهالالر   أصالالالالالابالالع 

 ثم ينتقل يف مقاطع متوالية لوصف الغاب وأسباب تعلقه وحبه للطبيعة إت يقول :   

عالالالالالدل   لالالالالاليالالالالالس الالالالالالغالالالالالابالالالالالات   يف 

 

الالالالالالعالالالالالقالالالالالاب    فالالالالاليالالالالالهالالالالالا  وال   ال 

ألالالالالالقالالالالالى    الصالالالالالالالالفصالالالالالالالالاف   فالالالالالإتا 

 

الالالالالالالالتالالالالالالالراب    فالالالالالالالوق   ظالالالالالالاللالالالالالالاله 

ثالالالالالاللالالالالالالج   الالالالالالالنالالالالالالاس  عالالالالالالدل   إن 

 

تاب   الشالالالالالالالالالالمالالالالالالالس  رأتالالالالالالاله   إن 

ألنها تضمن     النص وتلكاهتم بها علماء  العالقات التيوتعد عالقة المجمل بالمفصل من أبرز  

البعض.ترابط المقاطع النصية ببعضها 

مجموع    "وهي من المعايير التي تساهم بشكل أساسي يف تحقيق الترابط النصي وتعني    اإلعالمية: -4

وهو مجموع الوقائع ،  "دي بوجراند   "المعلومات التي يحملها النص وينسب هذا المصطلح إلى  

"أو األخبار والمعلومات يف النص 

إلى النفس من الحياة مع وإن حياة الغاب أجمل وأحب ، ويخبرنا الشاعر عن جمال الطبيعة

أما البشر فهم ، فالربيع ال يخضع للشتاء، فالحياة عبارة عن ربيع مستمر بعد انتهاء الشتاء، البشر

 

نعمان، المصطلحات األساسية يف لسانيات النص وتحليل   ، دراسة معجمية، عالم الكتب الحديثة،  الخطاببوقرة 

 106, ه 2009، 1األردن،  
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عبارة عن عبيد يخضعون للطرف األقوى فيقول :  

ولالالالالكالالالالن   يالالالالمشالالالالالالالالي   فالالالالالشالالالالالالالالتالالالالا 

 

الالالالالالالربالالالالالاليالالالالالالع    يالالالالالالجالالالالالالاريالالالالالاله   ال 

عالالالالالبالالالالاليالالالالالدا    ولالالالالالنالالالالالاس  لالالالالالق   خالالالالال 

 

الالالالالالخضالالالالالالالالوع    يالالالالالأبالالالالالى   لالالالالاللالالالالالذي 

يالالالالالالالومالالالالالالالا   هالالالالالالالبش  مالالالالالالالا   فالالالالالالالإتا 

 

الالالالالجالالالالمالالالالاليالالالالالع    سالالالالالالالالار   سالالالالالالالالائالالالالرا 

فالغابة ال يوجد فيها عالم يتباهى ، أخبرنا أن الحياة يف الغابات أفضل بكثير من الحياة مع الناس 

وال يوجد فيها جاهل يسيء بجهله إلى الناس فيكون مصيره النبذ والذل إت يقول : ، بعلمه

عالالالاللالالالالم   الالالالالغالالالالابالالالالات  يف   لالالالاليالالالالس 

 

الالالالالالجالالالالالهالالالالالول    فالالالالاليالالالالالهالالالالالا  وال   ال 

مالالالالالالالالالالالالالالالت    األاصالالالالالالالالالالان   فالالالالالالالإتا 

 

الالالالالجالالالاللالالالاليالالالالل    هالالالالذا  تالالالالقالالالالل   لالالالالم 

طالالالالالالرا   الالالالالالالنالالالالالالاس  عالالالالالاللالالالالالالم   إن 

 

الالالالالالالحالالالالالالقالالالالالالول    يف   كضالالالالالالالالالبالالالالالالاب 

وهي العالقة التي تؤثر على طريقة قراءة النص المتناه   أكثرعالقة بين نصين أو  " التناه: -5 

أصداؤها ويكاد يتفق أالب الباحثين على أن  أخرى أوأي الذي تقع فيه آثار نصوه 

"التناه يعني استحضار نص ما لنص آخر 

  بالنصوه التراثية من الكتاب المقدس فاستخدم   المواكبتأثر الشاعر يف قصيدته 

قوله: كلمات معجمية دينية وعلى سبيل المثال 

يالالالالالالأتالالالالالالي   الالالالالالالنالالالالالالاس  ديالالالالالالن   إن 

 

ويالالالالالالالالرو     ظالالالالالالالالل   مالالالالالالالالثالالالالالالالالل 

ديالالالالالن    األرن  يف  يالالالالالقالالالالالم   لالالالالالم 

 

والالالالالالالمسالالالالالالالالاليالالالالالالح   طالالالالالاله   بالالالالالالعالالالالالالد 

 

التعبير عن هدف النص الذي يصبح وسيلة متاحة لدى صاحبه قصد الوصول   "المقصدية : -6

 

، ه  2008،  1نظرية علم النص  رؤية منهجية يف بناء النص النشري،  مكتبة اآلداب، القاهرة،    فرج، حسام أحمد      
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"إلى هدف محدد  

فالمقصدية هي قصد وهدف المبدع من تأليف النص مع وجوب توافر االنسجام وااللتحام بين  

  النص.أجزاء 

والهروب من  بهدف االنطالق إلى الطبيعة ال سيما الحياة يف الغاب  "المواكب  "جاءت قصيدة 

إت حاول جبران خليل جبران توضيح مدى جمالية الحياة يف الغابة فال حدود لها  ، حياة المدينة

فالشاعر يهدف إلى وجود ، إت يتساوى الجميع تحت الشمس، وال تفاوت وال ثواب وال عقاب

فيه وتوافرت ، وقد تمتع النص بتماسك وتالحم  من الناحية الشكلية والداللية، عدالة فاملة

معياري السبك وااللتحام اللذين يقوم عليهما القصد. 

يتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور اللغة ينبغي لها ان   "المقبولية :  -7

وللقبول أيضا مدى من التغاضي يف  ، تكون مقبولة من حيث هي نص تو سبك والتحام

فركة يف الغايات بين المستقبل  أو حيث ال توجد ، حاالت تؤدي فيها المواقف إلى ارتباك

"والمنتج 

ويرى حسام فرج أحمد أن هناك تفاعل يحدث بين مقصدية المبدع ورابة القارئ يف معرفة  

 المفاهيم المشتركة بينهما.

فالمقبولية تدور حول مدى قبول المتلقي للنص األدبي وحكمه عليه من حيث أنه ملتحم 

ومتسق .

للشاعر جبران خليل جبران وجود تماسك بين أجزاء   "المواكب  "يالح  من خالل قصيدة 

 

 ؟ 30لسانيات النص وتحليل االخطاب، ه  المصطلحات األساسية يف 

 . 104النص والخطاب واإلجراء، ه  

 . 52نظرية علم النص رؤية منهجية يف بناء النص النشري، ه  ينظر: 
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، االستبدال، القصيدة وقد تحقق تلك من خالل وسائل ومعايير الترابط النصي ال سيما : اإلحالة

فقفد حققت هذه اآلليات نوعا من الترابط النحوي والمعجمي للجمل  ، لتكرارا، الحذف

كما  أدى االتساق الذي يهتم بالروابط  ، والتراكيب مما خلق تماسكا بين أجزاء نص القصيدة

إت ، الشكلية واالنسجام الذي يهتم بالروابط الداللية إلى خلق ترابط متكامل بين أجزاء القصيدة

وتتوافر فيه معياري االلتحام والسبك فقد كان نصا منسجما متالحما . يعد النص مقبوال 
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 ةـــــخامت

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: 

ببناء لغوي محكم يخضالالع لمعايير الترابط النصالالي السالالبعة،    "المواكب"تميزت قصالاليدة  

وهذه المعايير تتصالالل بالنص نفسالاله، ومنها ما يتصالالل بمنتج النص ومتلقيه، كما أن بعضالالها  

يتصل بظروف إنتاج النص، وتتآزر هذه المعايير أو اآلليات لتحقق االنسجام والترابط بين 

الل بالأحالد هالذه اآلليالات يؤدي إلى فقالدان الترابط بين أجزاء  أجزاء القصالالاليالدة، ألن اإلخ

النص. 

وقالد اعتمالد جبران خليالل جبران يف قصالالاليالدتاله على اإلحالالالة لتحقيق التمالاسالالالالك بين أجزاء  

النص، فقد لعبت اإلحالة دورا كبيرا يف جعل النص مترابطا منسالالالجما منذ بداية القصالالاليدة  

حتى نهايتها. 

صالالالورة للمتلقي محاوال تغيير األفكار الراسالالالخة يف   واسالالالتطاع جبران خليل جبران رسالالالم

عقول النالاس والتي تعتمالد التزييف، فقالد ركز على الحالب والطبيعالة وترك حيالاة الحضالالالالارة  

والمدينة واللجوء إلى الطبيعة والفطرة أكثر منطلقا من رؤيا فلسفية مثالية تقوم على هدف  

سامي وهو تحقيق الوجود اإلنساين من خالل الطبيعة. 

قد سالالاهمت آليات الترابط النصالالي يف تحقيق التماسالالك واالنسالالجام يف قصالاليدة المواكب  و

وهي اإلحالة، االسالالالتبدال، الحذف، االتسالالالاق المعجمي  السالالالبك المعجمي ، الوصالالالل، 

فهالذه اآلليالات على تنوعهالا جسالالالالدت الترابط النصالالالي، وتعالاضالالالالدت لتحقيق االنسالالالجالام  

. "المواكب"واالتساق بين وحدات قصيدة 
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