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Abstract 
Text linguistics is one of the most important studies that survey the text 
from the perspective of the criteria of text research. It has an important 
role in recognizing text from non-text. One of the most important criteria 
is cohesion which will be examined in three levels.  These levels are 
grammer, vocabulary, and phonetics. Reference has the main presence in 
the text among cohesion tools such as ellipsis, subsituation, and 
conjunction. De BeauGerande believes it to be the most prominent 
criterion in the realization of context because it refers to the existing 
semantic relationship in the text that convert the text into a developed and 
interconnected unit. Reference in the text is made through pronouns, 
determinatives, Wh- clauses, simultaneity tools, and articles. Since the 
use of these items and their influence on the cohesion of the text is less 
noticed, this research surveys the references in the poem “Azab al-Hallaj” 
by Abdolvahhab al-Bayati. The results indicate that references have a 
significant role in the cohesion of the poem and its six sections with each 
other. Situasional references link the text to the external context and make 
the reader receive the meaning and link it with its references, while 
textual references have the important role of the cohesion of the poem and 
creating correlation between its different parts. In addition, Albayati uses 
a variety of reference tools such as pronouns, determinatives, Wh- 
clauses, simultaneity tools, and articles. Pronoun references are among 
the most frequent items which make the text coherent. Although the 
transposition of the roles between the two main characters makes it hard 
to detect the antecedent, it creates an excellent and coherent context. 
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2   احلالج« لعبدالوهاب البيايت أمنوذجااإلحالة ودورها يف اتساق القصيدة: قصيدة »عذاب 

 أمنوذجا يتلعبدالوهاب البيا   «اب احلالج عذ»قصيدة   : قصيدةال دورها يف اتساق  اإلحالة و 
 علی ابقر طاهری نيا 

 ، إیران ستاذ يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهرانأ
 *مرمی علی ایری

 اللغةالعربية وآداهبا جبامعة طهران، إیران  طالبة دكتوراه يف
 مرمی فوالدی

 اللغةالعربية وآداهبا جبامعة طهران، إیران  طالبة دكتوراه يف
 24-1صص  

 ه.ش   1399/ 02/ 02ه.ش، اتریخ القبول:    1398/ 04/ 07اتریخ االستالم:  

 امللخص 
عایري النصية، فلها دور كبري يف معرفة النص من امللسانيات النص تعد من أهم الدراسات اليت تتناول النص من منظر  

أهم   االتساقهو    املعایريهذه  الالنص. من  تفسري  معيار  یتعلق  النص حني  یظهر فی  مفهوم داليل  عنصر من  ؛ وهو 
 اإلحالة أكثر األدوات االتساقية  و نحو، واملعجم، والصوت. ؛ هذا املعيار یتجلى يف مستوى العناصر النص بعنصر آخر

النص    النحویة أبرز    إذ عّدها دي  بني األدوات األخرى كاحلذف، واالستبدال والوصلحضورا يف  عایري  املبوجراند من 
لنص اليت جتعل النصية املسامهة بشكل فعال يف حتقيق الكفاءة النصية، حيث حتيل إىل العالقات املعنویة القائمة داخل ا

املقارنة والتعریف؛ نظرا متماسكة و متالمحة و   ،النص وحدة متكاملة هي الیتم إال ابلضمري واإلشارة واملوصول وأدوات 
قلة االهتمام ابستخدام هذا العنصر يف النصوص وأتثريه يف متاسك النص، یهدف هذا البحث إىل دراسة اإلحالة يف ل
هلا دور   ن اإلحالةأبأظهرت النتائج  التحليلي حيث    -يايت معتمدا املنهج الوصفيصيدة عذاب احلالج لعبدالوهاب الب ق

فاإلحالة  متالمحة؛  منسجمة  شبكة  النص  وجتعل  بعض  مع  الستة  أجزائها  وترابط  بكاملها  القصيدة  اتساق  يف   ابرز 
فهو یوظفها   دور كبري يف اتساق القصيدة والربط بني خمتلف أجزائهاب  حيث تقوماملقامية غلبت علی اإلحالة النصية  

املق اإلحالة  بينما  والبعدیة  القبلية  یربطه بنوعيها  و  املعىن  یتلقى  القارئ  وجيعل  اخلارجي  ابلسياق  النص  تربط  امية 
البيايتمبرجعياته أبن  البحث  اإلیستخدم    ،كما كشف  واملوصولية املتنوعة  ة  يحال الروابط  واإلشاریة  الضمريیة  فيها  مبا 

أّن حيث  الة يف هذه القصيدةالتعریف؛ واإلحالة الضمريیة هي أكثر استخداما بني عناصر اإلح ـ«ال»واألدوات املقارنه و
فی قصيدة عذاب  ن نسيج نصي عال  وی تكتعد أكثر األدوات اإلحالية قدرة يف  و هی  مرة.    234البياتی استخدمها  

يف هذه القصيدة مما یعرقل العثور على الشخصيتني الرئيسيتني بني املراد واملرید، على الرغم من أن األدوار تتبادل  احلالج  
الثانية فی اتساق نص القصيدة  یقع  عنصر اإلشارة    أما  احملال إليه. و ابستخدام األمساء اإلشارة    یتمّ هذا    وفی املرتبة 

النص ویساهم  الظرف   اتساق  يف  تشارک  اليت  األخرية  املرتبة  يف  املقارنة  واألدوات  الثالثة  املرتبة  يف  والتعریف  املوصول 
 .إضافة إىل العناصر األخری

 ج. قصيدة عذاب احلالعبدالوهاب البيايت، لسانيات النص، االتساق، اإلحالة، : ةي حلمات املفتاكال
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 املقدمة .1
،  اة اليت استهدفت حتليل النص أو اخلطاب إىل جانب السيميائياتو د األلسانيات النص من أهم    عدت  

علیك وان  والتداوليات، والسوسيولوجيا   من    بت  اليت  جمموعة  صنف    ّونكتیالعوامل  قد  النص،  منها 
  ك السب هي:  هذه العوامل حتت سبعة معایري و   (Dressler)  ودریسلر  ( de Beaugrande)  بوجرانددي 
  (، intentionality)  یة القصد و (coherence)   م االنسجا أو    كاحلب و ،  ( cohesion)   االتساق أو  

  ص التناو   ، ( situationality)  املقامية و   ، (informativity)   ية اإلعالمو   (، acceptability)  ية قبولاملو 
(intertextuality) .   العوامل و   تكون  هذه  النص  بني  علی و الالنص،  حدا  أن  هلذا  یبحث    الباحث 
 یقيمه.   يف النص حتی  نهاع

االتساق أهم    معيار  النصية  من  تر معایري  يف  أوسواء  ی  اثنا  وهو  اجلدیدة.  إلی  اللسانيات  نقسم 
  نها على ث عبح  ی    مما  همن أهم أدوات اإلحالة  عّد  ت    يتوالنحویة واملعجمية والصوتية ال ستوايت الداللية  امل

ال ت و   النحوي   املستوی التحام  إلی  ومتاسؤدي  التواصل  كنص  من خالل  أو    بعداي أو    ياقبل ه  النص  يف 
ب وخار التواصل  النص  علىاإلحالة  ف  جه. ني  حنو:  تشتمل  وأمسا  أدوات  وأمساء  الضمائر،  اإلشارة،  ء 
املقارنة.املوصولة و  النصو  أدوات  هاًما يف متاسك  دورًا  تلعب  أن اإلحالة  البحث يف    مبا  یتناوهلا هذا 

امة يف  هللقصائد اا ا إحدی  هذه القصيدة أتيت أمهيتها من أن .  اب البيايت قصيدة عذاب احلالج لعبدالوه
وأن   العريب  فيااألدب  تتبادل  و ألدوار  املراد  بني  و   املرید حيث جندها  بينهما  الفصل  يف  إحالة  صعوبة 

من   البحث  انطلق  لذلك  إليهما؛  رئيسيالضمائر  اإلحالة   ماهي:  سؤال  حققت  اليت  يف    األدوات 
احلالج   عذاب  سؤال:  و ووظيفتها؟  قصيدة  منه  األدواتماتفرع  أكثر  يف    استخداما  ةي اإلحال  هي 

أ  القصيدة؟  إلحالة  نرى  يف  هلا  ّن  هاٌم  بني الو   رتابط الدوٌر  القصيدة   تماسك  جانب  هي  و   أجزاء  إلی 
النصية  امل إلی ت  األخریعایري  النص    ؤدي  و كاتساق  و   عل جتله  متكاملة حدمنه  ثر  كأ  هي  الضمائرو   ة 

 دور يف متاسك النص. أكرب يف القصيدة وهلا  استخداما 
االتساق  كهنا موضوع  يف  خمتلفة  ال سواء    ، دراسات  أو يف  القرآين  من  لا  نص  األخری  نصوص 

ما  ؛ك ذلالرواايت وغري القصائد و  وما  منها  املعجمي  الصويت.    اهتم ابالتساق  أو  النحوي  اهتم جبانبه 
يف   االتساق  أمهية  علی  یدل  إلی  و   . النصوصنصية  وهذا  القصيدة  اإلحالة  دراسة  ابلنسبة    ن كمييف 

  ، صيدة املساء خلليل مطران أمنوذجا اإلحالة ودورها يف اتساق اخلطاب الشعري احلدیث ق :  إلی  اإلشارة
 القادر خنيابملي عبد  ،ي اإلحالة يف شعر حامد الراو  (.2017اإلنسانية،  )جملة العلوم إميان جربوعة

اورو  التماس2017 ،ك )جملة  يف  ودورها  اإلحالة  قصيدة    ك (،  العيد  حملمد  « املوت  ابخرة»النصي 
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اإلحالة  ،  ( 2016 ، الوادياللغة العربة وآداهبا.جامعة جملة علوم ) الطيب العزايل قواوة  ، خليفة أمنوذجاآل
ومتاس النص  داللة  يف  أمال   ، أمنوذجا   « البصائرعيون »ه،  كوأثرها  جيل  مشري  األدبية  )جملة  الدراسات 

 (. 2017 ، ریةك والف
اإلحالة  االتساق عامة و   منظرمن  تناقشها دراسة مستقلة  قصيدة عذاب احلالج ل أن    ویبدوهذا  

قناع احل  تجاءالدراسات قد  معظمبل    ، خاصة  ثوریة متابالج  يف موضوع  ن  كّ عتباره شخصية صوفية 
و الشاعر   السياسية  أفكاره  تعبري  غريمباشر.االمن  بشكل  قو:حن جتماعية  شعر  »جتلی  فی  احلالج  ناع 

من    .لذلك یبدو« 1396،جملة دراسات االدب املعاصر ،عبدهللا زاده واآلخریناتی:فؤاد  يعبدالوهاب الب 
 اتساق نص القصيدة. ر اإلحالة ملعرفة مدى أتثريه علی هذه القصيدة من منظ ندرس الضروري أن 

 

 النص .2
»النص«ك «  ( Textus)لمة  فعل »نصَّ آتية من  ولذل  ( texere)الالتينية،  ابلعربية »نسج«،    ك ومعناه 

»النص نسيج    هلذا یقول الّزاند يف تعریفه من النص  (19  :د.ت،)الصبيحي فمعنی النص هو »النسيج« 
م ع  عناصر ه املختلفة واملتباعدة يف  كمن ال ل واحٍد هو ما  ك لمات یرتابط بعضها ببعض.هذه اخليوط جت 

نص« نطل مصطلح  عليه  الغربية،  (،  Texte/Text/Texto)  فالنص  .(12  :1993)الزاند،  ق  الثقافة  يف 
ل مجل وفقرات ومتواليات مرتابطة ومتسقة ومنسجمة. وبتعبري  كتواب، يف شكفيعين نسيجا لفظيا أو م

بناء   النص  ومتشا كآخر،  متسق  والصرفية  كلي  والصوتية  النحویة  القواعد  من  جملموعة  خاضع  ل، 
  الرغم من أن على  .(6  : 2015  )محداوي،  واملعجمية.ومن مث، فالنص ليس له طول حمدد إال يف الشعر

النص و يف    وا اختلفقدالعلماء   ل  ك س هناليأن  تعریف مصطلح  أن نك مي،لنص تعریف واحد  قول من  ن 
دریسلر من النص. أبنّه  بوجراند و جاء به دي ماالتعریفات الشاملة اليت یقبلها معظم علماء اللسانيات  

ونه نصا أن تتوافر له سبعة معایري للنصية جمتمعة، ویزول عنه هذا الوصف إذا  ك»حدث تواصلي یلزم ل
 ( 105-103 :1998بوجراند، أنظر أیضا: ديو  154 :1991مصلوح، )  « واحد من هذه املعایريختلف 

 

 لسانيات النص .1-2
هي  و هتتم بدراسة النص    ها ما،من وانب خمتلف اجل»النص«،ظهرت علوم متعددة ت در س ه من    مهية ألنظراً  

  بغض و النص و... لملسانيات النص، حنو النص، ع   سمی مبصطلحات خمتلفة حنوتلسانيات النص اليت  
ختالفات يف تسميتها جيب أن نقول»لسانيات النص هي اليت تدرس النص، وحتلل  النظر عن هذه اال
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هتتم ابلنص ابعتباره جمموعة م املنعزلة،بل  املرتابطة ظاهراي وضمنياخلطاب،والهتتم ابجلملة    « ا ن اجلمل 
ة ذات نسق داخلي تربط  ك الّلسانيات النصية من أن النص بنية متماستنطلق  .  (17  :2015محداوي،  )

دراستها  بني عناصره عالقات منطقية وحنویة وداللية. وهو ما وفر هلذه البنية نوعا من الثبات ممّا جيعل  
الّلساين إلی دراسة    ك بناء علی ذل.  (10  :د.ت)الصبيحي،    ناك دراسة علمية أمرا مم یسعی هذا املنهج 

للوقوف علی عناصرها وعلی شتی مظ البنية  السابق)  فيها اهر االتساق  هذه  النص  .  (املرجع  فلسانيات 
واملتواليات   واملقاطع  والفقرات  اجلمل  ممتد وواسع من  فضاء  أو  أنه جمموعة  أساس  النص على  تدرس 

سياق   ووظيفة،ضمن  وداللة  شكال  معني.و املرتابطة  وتواصلي  مباشرة  تداويل  مقصدايت  مث،حيمل  من 
اإلوغري  أو  التأثري  أو  اإلفادة  أو  اإلمتاع  أو  اإلبالغ  إىل  احلجاج مباشرة،ویهدف  أو  االقتناع  أو    قناع 

النص   ما جيعل  الرتكيبية، والداللية، والسياقية، سواء  وتدرس  الروابط  منسجما ومرتابطا، ابلرتكيز على 
أم ضمني أكانت ص لسانيات رحية  النصوص  ة. والتكتفي  بل تدرس حىت  مبا هو مكتوب فقط،  النص 

اليت الوظائف  النص، وخمتلف  بناء  آليات  عن  القولية.أي:تبحث  النصية  وامللفوظات  یؤدیها    الشفویة 
معني  تداويل  سياق  د   .(18  :2015)محداوي،    ضمن  فضل ك یری  صالح  اإلطار»تتمث  *تور  هذا  ل  يف 

وصف   يف  النص  علم  وشرح  العالقات مهمة  املختلفة،  مبستوايهتا  النصية  لألبنية  واخلارجية  الداخلية 
أل العدیدة  اللغة«كشاملظاهر  واستخدام  التواصل  القول:إن .  (229  :1992،  فضل)  ال    وميكن 

األساسية، سانيات ل األهداف  من  مهما كانت    النص جمموعة  وإنتاجه،  النص  بناء  معرفة كيفية  مثل: 
التجنيسية.مث، استجالء خمتلف األدوات واآلليات واملفاهيم اللسانية اليت تساعدان   طبيعته اخلطابية أو 
على فهم النص ووصفه وأتویله، ابستكشاف مبادىء االتساق اللغویة الظاهرة، والتعرف إىل خمتلف  

التمكن من   فهوم االنسجام؛ والتثبت مما جيعل النص نصا أو العمليات اليت یستعني هبا م خطااب؛ مث 
خمتلف اآلليات اللسانية يف عملية تصنيف النصوص واخلطاابت وجتنيسها وتنميطها وتنویعها، وتبيان  

النص على حتليل النصوص  ، عالوة على هذا تساعدان لسانيات مكوانهتا الثابتة، وحتدید مساهتا املتغرية
أو بنيواي  وتشرحيها  وتركيبها،  أو  وتفكيكها  إىل    توليداي  الطالب  أو  التلميذ  یتعرف  مث،  تداوليا.ومن 

 
الدین فضل أحد النقاد العرب البارزین يف ساحة اإلبداع والنقد حالياً، وطوال مشروعه عرب مایزید عن ربع قرن كان حریصاً  حممد صالح -  *

   عربية عرب مؤلفاته العدیدة منها بالغة اخلطاب والنظریة البنائية وغريهم.على مد اجلسور بني أحدث ما ینتج يف الغرب وبني الثقافة ال
(https://www.arabicnadwah.com/interviews/salahfadhel1.htm) 
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ومعرفة   وأتویله،  وتفسريه  وفهمه  النص  قراءة  يف  املستعملة  اللسانية  التقنيات  اتساقه  خمتلف  مظاهر 
دبية األخرى؛ومبا ميتاز  بناء النص، ومباذا یتميز النص األديب عن ابقي األجناس األ وانسجامه، وكيفية  

الن  عن  احلجاجي  النص  والنص أیضا  اإلخباري،  والنص  الوصفي،  اإلشهاري اإلعالص  والنص    مي، 
 ( 57 :2015)محداوي، و...

 

 ات النص يف الرتاث العريب القدمی مالمح لساني.2-2
ي وحسن وغريمها، ولكن إذا نظران  االنص واالتساق بدأت مع نظریيت هاليدلسانيات   أن مناقشة  یبدو

منذ قرون  العلماء والبلغاء واملفسرین    قد انقشهالة  كجند أن هذه املشإلی األعمال اإلسالمية والعربية،  
 .شي وغريهمكوالزر السيوطي،  و اجلرجاين،  هممن»النظم« كـعناوین أخری  ب

القواعد ان  ك  اجلرجاين  مثال  الكشف عن  و   رائدا يف  النصوص  إىل متاسك  تؤدي  اجلمل  اليت  تعلق 
إلی   یتخطی   بعضها ببعض فهو  النظم  تربط اجلملة ابألخر إ   البحث يف  اليت  العالئق  ى متجاوزا  یضاح 

نظریته يف النظم هي  و   (236  :2009)خليل،    قواعد التماسك النحوي   لی إتطرق مهمة النحو التقليدي و 
بقضية   العرب  اهتمام  على  داللة  و أكثر  النصوص  يف  مصاالتساق  ورد  عندهقد  التضام  عند  طلح   ،

الحدی أن  عن  بضم  كتلمة الكثه  إال  مفيدة  لفظة.كإلی  لمة  كون  علی  لفظة  وبناء  وقد جعل    لمة، 
التماس القرآين  كالسيوطي  اإلعجاز  وجوه  أحد  االلتئام  زر (  1/84  :1421  )الفقی،  أو  يف  كوقال  شی 

بصري  ، فيقوى بذلك االرتباط، و بعض  ق جعل أجزاء الكالم بعضها آخذا أبعنا  هي؛ علم املناسبةفائدة 
امل احملكم،  البناء  حال  حاله  األجزاء التأليف  یقال    ك لذل  .(1/133  :1410  ،شیك)زر   تالئم  أن  جيب 

ل  العرب  من  العلماء  أنواعا  ذكروا  بل  هذه؛  والتالحم  الرتابط  لعملية  النظري  اإلطار  حد  عند  یقف 
النص، ت  العالقات يف  النص وبينوا كيف  الصغرية مكونة  النصوص  بيان مدهش. لكن  رتابط  الكبري يف 

لهم  هذا فقط هو ما ینقص عم یبقى أنم ل ی كونوا من هذه املالحظات نظریة لغویة لنقد النصوص،
وال  رائعا.  علميا  عمال  أشار  ليكون  واليت  النظم  نظریة  يف  اجلرجاين  جهد  إنكار  يف كتابه    إليها ميكن 

ت ع اإلعجاز حيث  اللغة د  دالئل  أغنت  متكاملًة  نظریًة  فإنَّ    (1332  : 2014  ر،كشا )فرهاد  العربية كثرياً. 
أصوله التماسك  يف  قدمي  علم  االمتداد  ؛النصي  وهو  أسلوبه،  يف  النحو.   جدید  لعلم  )املرجع الطبيعي 

 (1338، السابق
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 االتساق .3
 Cohison in  ، يف كتاهبما الشهري حسن  رقية  كر هاليداي و ذ حيث    عایري النصية املاالتساق أحد    ن إ

English ،   مفهوم داليل و االتساق  القائ  إلی   أنه حييل أن  املعنویة  النص و العالقات  داخل  يف    یربز مة 
  مسبقا كل منهما اآلخر   ض، یفرت ر من عناصر النص بتأویل عنصر آخر عنصتلك املواضع اليت یتعلق  

الإ یفسر ذ  أن  إىل    ميكن  ابلرجوع  إال  ت الثاين  هذا  حيدث  عندما  عالقة  األول؛  تأسس 
يف  إمنا یتم أیضا  الیتم يف مستوى الداليل فحسب و االتساق هذا »و   ( Haliday, 1976: 4)االتساق. 

واملعجم و  أخرى كالنحو  مر هذمستوايت  أا  للغة كنظام  الباحثني  بتصور  أبعادي  تبط  الداللة    : ثالث 
والكتابة والصوت  واملعجم  ا  والنحو،  هذا  تتحقق  یعين  واألشكال  تتحقق كأشكال  املعاين  أن  لتصور 

  :1991)اخلطايب،   ىل األصوات أو الكتابةالكلمات إ الكلمات و   یبتعبري أبسط تنقل املعاين إلكتعابري و 
إىل  .  (15 أداة اإلحالة البد من اإلشارة  التفصيل يف  تقسيم ما  و   النحوي تقسيمات االتساق قبل  أبرز 

والوصل  جاء واالستبدال  اإلحالة  وهو:  وحسن  هاليداي  و قسيم و   واحلذف.  به  النحوي  هو  االتساق 
 التضام. نقسم إىل التكرار و ساق املعجمي یاالت

 

 لة اإلحا .4
ب اإلجنليزیة  يف  عنه  یعرب  ما  بإلحالة  إىل    Reference  ـ نعين  مو   Referentنسبة  اسم  هو  یوازي  ا 

العربية و   «مرجع » ایضايف  تعد مصطلحا قدميا حيث  وهي    . (18  :2011)توهامي،    یرتجم إىل اإلشارة 
فهي احلدیثة،  الدراسة  عن  خيتلف  مفهومها  لكن  القدمية  اللغویة  الدراسات  الدراسات    تناولتها  يف 

الینز،  )أمال نقال عن جون   فألمساء حتيل إىل املسميات  ،املسميات و العالقة القائمة بني األمساء  التقليدیة  
احلدیثة  و   (73  :2017 الدراسات  دالل يف  بني  عالقة  و ية  احمليل  إال  و   إليهاحملال العنصر  بوجود  » الیتم 

التأویل و عناصر لغویة ال -Haliday, 1976: 38)« إمنا حتيل إىل عنصر آخرتكتفي بذاهتا من حيث 

املواقف يف العال اخلارجي  نا عالقة بني العبارات من جهة وبني األشياء و جراند أب بو دي  كما یعرفها  (31
يت حتقق للنص التحامه  اإلحالة من أهم الوسائل ال .(172  :1998بوجراند،  )دي الذي تشري إليه العبارات

هذه الظاهرة أتيت  و   ذلك ابلوصل بني أواصر مقطع ما، أو الوصل بني خمتلف مقاطع النص ومتاسكه و 
أمهيتها يف التعامل مع النصوص، من وجود بعض العناصر اللغویة اليت التكتفي بذاهتا يف داللتها مما  

اللغویون على هذه الوحدمن الضروري إىل ما تشري أو حتيل عجيعل   ات  ليه من أجل أتویلها. یطلق 
اإلحالية»اللغویة   العناصر  و   « العناصر  هذه  دالل من  المتلك  مستقلة اليت  اإلشارة و   الضمائر   ؛ ة    أمساء 
 فاإلحالة نوعان:  .(90-88 :د.ت )الصبيحي،األدوات املقارنة  املوصولة و واألمساء 



8   احلالج« لعبدالوهاب البيايت أمنوذجااإلحالة ودورها يف اتساق القصيدة: قصيدة »عذاب 

 ( Situational/املقامية)  السياقية  اإلحالةأ.
بوجراند يف كتابه النص واخلطاب  ردها دياإلحالة إىل غريمذكور حسب ما أو اخلارجية و اإلحالة   تسمى

و و  علإحالة  »هي  اإلجراء  لغوي  إشاري غري  یعنصر  املقام عنصر  لغوي موجود يف   الزاند، )  «اخلارجي 
یستنبط    (119  :1993 الذي  معها يف » العنصر  تشرتك  عبارات  املوقف ال من  نفس    من  اإلحالة يف 

كإحالة ضمري املتكلم املفرد على ذات صاحبه املتكلم  (  332  :1998  بوجراند،)دي  «النص أو اخلطاب 
املتكلمحيث   ذات  هو  لغوي  غري  بعنصر  إحايل  لغوي  عنصر  یعرفها  و   (119:  1993  )الزاند،  یرتبط 

ة  ن النص بكامله عنصر إحايل إىل اخلارج أو املوقف على الرغم من تسليمنا بكاف أعبدالكرمي مجعان  
هذا  »  .(75  :2017  )أمال نقال عن مجعان،  التحليل اليت خيضع هلا النص العمليات الذهنية يف اإلنتاج و 

اإلحالة  من  و  النوع  وإیضاح كيفيتها  عنها  للكشف  جهد  إىل  غري حيتاج  العنصر  الذي  اللغوي  أتویل 
اإلشارات الدالة عليه«  خلارجي و املقام ا   یستعان يف تفسريه ابلسياق أو حيكمها املوجود خارج النص و 

حب عن  نقال  السياقية    (38  :2011  ی،ري )توهامی  من  خياإلحالة  نوعا  بلق  النص  ك  نيالتفاعل  من  ل 
إذ أنا تساهم يف خلق النص لكونا تربط اللغة بسياق املقام،    (7  :2015)ابخلامسة،    السياقطاب و اخلو 

أنا و   إال  مباشر  بشكل  اتساقه  يف  النصالتساهم  اتساق  يف  فعال  بدور  النصية  اإلحالة  )علي   تقوم 
 النصية.  املقامية و هو الفرق بني اإلحالة هذا  .(1374 :2015جاسم، 

 ( Endphora/)داخل النص  اإلحالة النصية ب.
لئن كان النوع    العناصر اللغویة الواردة يف امللفوظ، سابقة كانت أو الحقة.  إحالة العناصر اللغویة علی 

الثاين أكثر أمهية  اي ليكون النص منسجما مع مقامه و األول ضرور  هو ما حيقق له املقبولية فإن النوع 
نصية فهي    إذا كانتإلحالة  اف  .(118  :1993)الزاند،  ابعتباره أحد أهم وسائل االتساق الداخلي للنص

 حتيل إىل سابق أو الحق: 
هي أكثر األنواع دوراان  ق التلفظ به و هي تعود على مفسر سبوتسمى قبلية و   : السابق  ی اإلحالة عل

   .يف الكالم 
كور بعدها يف النص والحق  هي تعود على عنصر إشاري مذ وتسمى بعدیة و   : اإلحالة على الالحق

 .(117 :2001)عفيفي،  عليها
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 عناصر اإلحالة . 4-3
 : تشتمل علی  هي ة و عناصر اإلحالي اإلحالة تتحقق مبا یسمى ال

ات  ال من إمكاني  إمكانياتهتعد من    اإلحالةو   هیكتب و النص  كاتب: هو من یبدع  املتكلم أو ال . أ
و  أرا »اللغة  ما  إىل  اإلحالة  تتم  املعنوي  عمل    دبقصده  اإلحالة  أن  إىل  النص  علماء  یشري  حيث 
  ی احلق يف اإلحالة حسبما یرید هو وعلفإن للمتكلم أو الكاتب  »،  ( 173،  1998بوجراند،  دي)إنساين«

 ( 117 :2001، فیي)عف   «املقام هم كيفية تلك اإلحالة حسب النص و احمللل أن یف
اإلحايل  . ب العنصر  أو  احمليل  »:  اللفظ  الذی  واملبهم  الغامض  عنصر  إىل  حيتهو  فهمه  يف  اج 

ل مكوان یعوض مكوان آخر يف  ميثسط عنصر يف بنية النص اإلحالية و هو ميثل أبمكون آخر یفسره و 
آخر   بني طريف  و موضع  املشرتك  حمتواها  الذاكرة يف  بعمل  التعویض  هذا  فهو صدى  یتيسر  التواصل، 

ها يف عدد من السمات الرتكيبية واملقولية  لغريه من املكوانت، إذ الیفهم إال ابلعودة إليها، مث هو یطابق
منها الضمائر،    (133-131  :1993  اند،الز )  « العاقلغري ل و مقولة العاقومن ذلك مقولتا اجلنس والعدد و 

 خل. إ املوصول و و أمساء اإلشارة، واألدوات املقارنة و 
اإلشاري  . ت العنصر  أو  إليه  إليه  :  احملال  أحيل  ما  احمليل  هو  اللفظ  عن  اإلهبام  ل  ك»أو ویزیل 

هو موجود إما داخل النص أو  و   ( 127  :1993)زاند،  « إىل مكون آخر یفسرهفهمه    تاج يف حي ون الكم
فهمه يف الوصول إىل احملال  تفيد معرفة اإلنسان ابلنص و و خارجه من كلمات أو عبارات أو دالالت  

 .(16: 2007فی،ي )عف إليه« 
و  . ث احمليل  اللفظ  بني  و   إليه: احملال العالقة  ابلتوافق  »تتسم  العالقة  خ هذه  من  الل  االنسجام 

احمليل واحملال  اللفظ  مثل  اشرتاك  بعضها حنوي  العالقة،  تلك  طبيعة  تؤكد  العناصر  إليه يف جمموعة من 
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أن یكون  و   املفروض  الثنية واجلمع : التذكري والثأنيث أو اإلفراد و إمكانية اإلسناد إليه واآلخر صريف مثل 
 .(16-14 :2007)عفيفي،  إليهاحملاللتطابق جمسدا بني اللفظ احمليل و ا

 

 تساق النصي دورها يف االاحلالج و لة يف عذاب اإلحا .5
اإلحاليةس العالقات  استجالء  قصيدة    نحاول  احلالجيف  متعددة    حيث  عذاب  إحاالت  على  تتوفر 

 أمساء املوصولة.  قارنة و املة وأدوات أمساء اإلشار و   اإلحالة يف العنوان والضمريمنها 
رید، -1ستة أقسام:    هذه القصيدة تشتمل علیو 

 
-4فسيفساء،  -3  الكلمات، رحلة حول  -2  امل

 رماد يف الریح -6الص لب، -5احملاكمة، 
 

 العنوان  . 5-1
بنفسه مبا   یشكل  العنوان  الصفحة  حيت  «احلالج عذاب »عنوان  ف   ة مكثفقصيدة    أن  الصدارة يف  مركز  ل 

الج  بقناع احل اعنه  عربی اليت  البيايت  إىل معاانة    هو إحالة نصية بعدیة، حييل مباشرةاألوىل من القصيدة ف
الصوفية    « حالج»كلمة  و  الشخصية  بن أمحد  هأال و إحالة مقامية حتيل إىل ذات  أبواملغيث عبدهللا  و 

أن یكون العذاب رمزا    ميكن الج كان شخصية صوفية  احل نظرا ألن  الج. و حل ابطاهر الذي اشتهر  أيب 
 احلالج هو شخصية قناعية. الواقعية والتصوف و القصيدة تعد ربطا بني احلالج رمزا للصوفية؛ فللواقعية و 

األول القسم  رید »  العنوان يف 
 
إىل    «امل القسم قصة صو حييل  تقوم  أن يف هذا  فيها شخصيتان  فية 

و  و بدورمها  املراد  شخصيةمها  و   هو  إكاملة  یتبع  و نساين  منوذج  الذي  يف  املرید  املقاطع  خمتلف  املراد يف 
إىل رحلة تبدو أنا يف الثقافة أو  العنوان  يحيل  ف  ، «الكلمات رحلة حول » القسم الثاين    أماالسلوك.  مسار 

و العرفان   التوحيد  أو  العشق،  أو  الدین  املعىن يف    خلإ أو  فيها من  أن  « كلمة»مبا  إىل  أنه حييل  ، كما 
  « فسيفساء»قسم الثالث  فالعنوان يف ال   الرحلة ليست رحلة خارجية إمنا رحلة داخلية حول الكلمات. 

حييل إىل ما یصور البيايت من ماضي اجملتمع  و   األشكالا فيه من األلوان و معو   اجملتمعلتمزق يف  ل  ترمجان
القدرة و   حتقريإىل  املنحط و حاله  العريب و  مقابل  رمزا    الثروة اإلنسان  املهرج ابعتباره  مستعينا بشخصية 
العنوان  أما    أمياله الشخصية.  لنيلاحنّط    ألن الفن یعد بعدا من الثقافة. فاملهرج رمٌز إلنسان قدللثقافة  

الرابع   القسم  عن  «مة كاحملا »يف  حدثاو فهو  اليت  احلوادث  إلی  ویشري  سياسي  وللحالج    ت  ن  للبيايت 
ان إحالة  ون البيايت أو احلالج ونفس العنو ك ن أن یك اليت جاء يف املقطع ميلم  كضمائر املتإليه يف  احملال ف

بعد.  كت ذ نصية بعدیة ألن أسبابه   فيما  القسم اخلامس  و ر  یتناسب مع احلالج    «الصلب »العنوان يف 
  إمنا ليس نایة املطاف    وهو حلالج حنو الصلب  أسباب جير ا منجری علی احلالج ما وحييل القارئ إلی
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حييل    « رماد يف الریح »والعنوان يف القسم األخري  احلق.  وصول إىل  الهو رماد حتت النار وجسر للحریة و 
تنعدم يف الفضا    ن هذه الرماد ال ك ج ونثر رماده ولقصة حرق احلال   جاء يف النص من   لی ما القارئ إ 

ت یز بل  إلی مساد  الكو كتبدل  على  تؤثر  وإنا  األشجار  دائماي  رسالة    ن  انتشار  إىل  حييل ضمنيا  كما 
تساق  ا   ة يف املقاطع الستة،الفرعي  والعناوین   «احلالجعذاب »فبني العنوان األصلي  .  البيايت اإلیدئولوجية

 له.  كاتم مع النص الذي جاء بعده یساهم يف اتساق النص  
 

 الضمي .5-2
اللغویة   الوسائل  أكثر  تعد  األد ااإلحالة  منها  النصوص  يف  و نتشارا  والعلمية  خاصة  خل،  إ و التارخيية  بية 

ابلضمائر يف    ، اإلحالة  تسهم  اليت  النص  معطيات  أهم  فهي  مجلة،  منها  الختلو  تكاد  أنه  جند  حيث 
أمهيتها بصفت»نصيته واتساقه؛   تكتسب  الضمائر  و أن  األمساء  و األفعال و ها انئبة عن  اجلمل  العبارات 

داللة،  ربط أجزاء النص املختلفة، شكال و اه إىل كونا ت تقف أمهيتها إىل هذا احلد بل تتعداملتتالية، وال
التكرار غري  الضمائر هلا دور هام يف جتنب  و   (1/137:  1421  ،ي )الفقالحقة« وخارجيا، وسابقة و داخليا  

 خل.  إضروري من الكلمات، والعبارات، و 
إلی تنقسم   أنت، حنن  الضمائر  أان،  مثل:  ملكي، هو، مها، هن،... و وجودیة  مثل:  إىل ضمائر  ة 

أدوار  كتايب، كتابك، كتاهبم،... بني  فيها  التمييز  أمكن  االتساق،  زاویة  من  الضمائر،  إىل  ن ظر  إذا 
النص بشكل  ي إحالة خلارج  هع الضمائر الدالة على املتكلم، واملخاطب و الكالم اليت تندرج حتتها مجي

و  خطاابت    المنطي  يف  أو  به،  املستشهد  الكالم  يف  إال  االتساقية،  أي  النص،  داخل  إحالة  تصبح 
مع ذلك ال خيلو النص من إحالة سياقية تستعمل فيها    اخلطاب السردي   مكتوبة متنوعة من ضمنها 

أنتم( هذا ابلنسبة ألدوار  أو إىل القارئ أو القراء ابلضمائر)أنت، )أان، حنن(  الضمائر املشرية إىل الكاتب  
الن اتساق  يف  هاما  دورا  تؤدي  اليت  الضمائر  أما  ورقية  الكالم،  هاليداي  یسميها  اليت  تلك  فهي  ص 

 .(18 :1991)خطايب، مجعا درج ضمنها ضمائر الغيبة إفرادا وتثنية و تنحسن أدوارا أخرى و 
ة يف  أحدمها يف اآلخر حيت جند صعوبیبدأ بصوتني یتداخل  » يف القصيدة    «املرید »القسم األول  

بينهما  منصور،    «الفصل  الضمري    (185  :1996)حممد  مييز عما حييل  أن  للقارئ  الصعب  من  فأصبح 
قائال:إليه.   املرید  خياطب  الذي  املراد  بصوت  القصيدة  العتمة    سقطت  »  تبدأ    طخت  ل  ت     /الفراغ  و   يف 

اب  روح   آابر  م    بت  ر  ش    / ألصباغ  ك  أصاب  ن  عاكفا  و   / لغبار  اب  و   داك ابحلب  ی    تلوثت    / وار  الد  ك  هم  أراك  أان    ها 
 ( 2/9: 1995  )البيايت، « بار  ك الص  ، اتج  نكبوت  الع    ك بيت  مت  ص   / هذي النار   ماد  على ر  
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الفقليس   إىل ر اخلطاب يف هذه  القارئ    ة موجه  الذي یقوم بدور    احلالج  یوجه إىل  إمنا املتلقي أو 
رید

 
بو   امل و جيري  حوار ينه  املراد  يف ف   ،بني  املتصلة  اخلطاب  البيايت ضمائر  ،  سق)  استخدم  ، شربت  طت 

صمتك، اتجك أراك،  یداك،  أصابك،  احلالج    ( روحك،  هي  النص  خارج  موجودة  ذات  إىل  احمليلة 
و  الشعریة.  جتربته  عن  للتعبري  قناعا  الشاعر  اختاره  و   « أان »  ه استخدامالذي  يف  الظاهر    ( أراك) املسترت 

ن  أ كما  .  یفرتض وجود ذات متكلمة موجودة خارج النص أحيل إليها بضمري املتكلم هي ذات املراد 
إىل    ابلنسبة -حيث الجيوز للصويف أن یدخل فيها  )األرض(  أو اجملتمع  الناس  املتصل يف آابرهم حييل إىل

البالط -الصويف إىل  حييل  البيايت-أو  إىل  و   -ابلنسبة  الثورة  عن  انفصل  فسقط يف فإنه  ابلبالط    التحق 
)احلالج( مث جيئ دور املرید  النص.  كل ذلك إحاالت مقامية خارج  .تلطخت روحه ابملادايتات و الظلم

القيثارطّ ت  بعد أن /غّن امل    انم    أن    طرقت  ابيب بعد   /جار  لل    ه  ت  انق     را  انح  ای»  املراد بقوله:جييب عن  و  ن  م    /م 
 ( املصدر نفسه )«انتهاء دایة  يف ب    وأنت  / أین أنتهيو   /يجل  ست  ت   ضرة  يف احل    أین يل وأنت  

فاملرید  مبا   املراد  إىل  املرید  من  تغري  الفقرة  هذه  اخلطاب يف  املراأن  إىل  مستخدما  یوجه خطابه  د 
اخلطاب منهامل  ضمائر  أنت)يف    املنفصلةو   ا تصلة  تستجلي،   ، يف    املتصل  « هاء»الـ  ضمري و   (طرقت 

املراد   احمليل  (انقته ) ذات  يف  و ،  النصخارج  إىل  املتكلم  أنتهي ) ضمائر  يل،  ذات    تأحيل(  ابيب،  إىل 
احلالج  هي  النص  خارج  موجودة  و ملرید(.  )امتكلمة  املتكلم  ضمائر  املقطع  على كٍل  هذا  يف  اخلطاب 

  /م يف أبد الصحراءه  من أین يل وانر  »: يل إىل املریداترة حت و   راد يل إىل املاملرید، اترة حتبني املراد و   تتبادل
  )البيايت، «املساء  م  كلّ ت    صامتا    ریقا  ور غ  النّ   يكل  يف ه    / كاءالب    راعة  و ها أان أراك يف ض    /طفأت  وان    راقصت  ت  

1995: 2/10 ) 
ال يف    « ايءـ» ضمري  يف  و   ( يل) املتصل  املسترت  اخلطاب  احلالج  إىل    ن حييال  (تكلم)ضمري  ذات 

النص  ذات املراد املوجودة خارج  إىل    ( أراك)املسترت يف الظاهر و   «أان » حييل  املوجودة خارج النص، بينما
املقطع. واملتصل يف  و  تتبادل األدوار يف هذا  ق  (انرهم)هكذا  أكما  الناس  كل  و اجملتمع.  لنا حييل إيل 

إحاالت غري   ذلك  إىل  حييل  النص. مقامية  يف  عل  املذكور  العثور  أن  ابلذكر  يف    إليهاحملال   یواجلدیر 
واملرید   املراد  إىل  احمليلة  االضمائر  ابلبنية  الیتّم  القصيدة  هذا  البنية  يف  علي  ابلتعرف  یتّم  إمنا  لسطحية 

 املعنویة واملعلومات التارخيية والصوفية.  
یسمّ هذا   فيما  الضمريیة  اإلحالة  إىل  الفعلوابلنسبة  شبه  أ  ؛ ى  جند  املقطع  هذا  ن كلمات  يف 

احلال إال ابلضمري، حييل  ذي    یربط إلی  احلال املفرد الذي ال   هي تقوم بدور و   ( عاكفا، غریقا، صامتا )
الثالثة  املسترت    «أنت » ضمري الكلمات  أو احلالج وكلمة  يف هذه  املرید  تقوم بدور  و   (انحرا)إلی  هي 

 املنادى املفرد حييل الضمري فيه إىل املراد. 
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اليت  و  وابتهاالته  احلالج  مواجيد  تظهر  الثاين  املقطع  وآهات  يف  بدموع  احملب  الدمع  فيها  خيتلط 
یبدأ    .(185  :1996  )حممد منصور،  املضروب عليه حصار السجن فيحريه ما وقع فيهالثوري املنتكس و 

اجملت ثقافة  يف  رحلة  و حالج  والضاللة،  الظلم  ینتابه  الذي  الشاعر  مع  أن  من  جند  جمموعة  استخدم 
ب  بدأت  يف  الضمائر  املتصل  املتكلم  منحوين،  )ضمري  حمريي،  ا مسكري،  حنرهت  انقيت،  «  أان » و  (يل، 

الذي خرج إىل اجملتمع ليسري مع الناس إىل  )احلالج(  املرید  ذات    یحييل إل   (أقلب ) املسترت يف  لظاهر و ا
ای »مذكور يف النص:غري فاإلحالة هنا مقامية و اخلانقاه،  هللا على الرغم من أنه جيب عليه أن یقوم يف  

  نوات  س    ب  ع    فمدَّ يل یدیك    /هذه األقوالو   / وين هذه األمسالنح  م    الفقراء    / ربهي يف ق  يّ م    / هبّ ري ب  سك  م  
ن  / صار...احل  و   وت  امل   و رت  فناقيت  األضيافا  أق   و   / ارتلواو   / أكل  أان  أوراق  لعلّ   / األصداف  ب  لّ ها    رد  و    ها 
 ( 12-11 :1995 )البيايت، «ها أطياف، لعلّ ت  ميّ  وق  ف    یح  ا الرّ ت  يّ ط  

أیضا  و  الشاعر  و   «أنت»ظف  إىل    (یدیك )املتصل يف    «كاف»الـاملسترت  حييل  املراد  ذات  الذي 
حييل إىل    (منحوين )والبارز يف   (حمرييمسكري و )حييل إىل  (حبه وقربه)مقامية. والبارز يف اإلحالة هنا  و 

؛ واإلحالة هنا إحالة  ( أوراق و ،  أصداف، و انقيت)حييل إىل  (طريهتا و   ،لعلها و  ،حنرهتا )يف  «هاء »ـالالفقراء و 
  واملسترت قبل ذكر الضمري.    (وأصداف، وأوراق، وانقيت،  الفقراء ، و حمرييمسكري، و ) جود  نصية قبلية لو 

مها تؤداين  تعايل و انه و ل إىل ذات احلق سبححيي  (حمرييو ،  مسكري)  نيتكلمفيما یسمى شبه الفعل يف  
   هذه إحالة مقامية إىل خارج النص.و   دور املنادى املفرد.

يف هذا  طریق السخریة من مهرج السلطان و   لون من اهلجاء السياسي، عنفيه  املقطع الثالث  أما  
القناع)البيايت(  املقطع غلب األصل رئيسة هي  و   (186:  1996،  منصور)حممد  )احلالج(على  فيه شخصية 

ای  كان و /لطانالس    ج  هرّ م  »املسترتة يف األفعال حتيل إىل املهرج:املتصلة منها و ،  ر الضمائو   ج السلطان مهرّ 
احلبل، أيكل    فوق    ص  یرق    /خانالد  و   يف  السَّ   حدّ    شي فوق  ، ي  األواتر    ب  داع  ی    /األزمان  يف سالف    /ماكان

، إذا  مس  للشَّ   رج  ي    / ستانيف الب    ه األطفال  ظهر    ركب فوق  ی    / عدانالسَّ   د  قلّ  ی    / كرانغنيا  س  ن م  نث  ، ی  جاج  الز  
 (2/13: 1995 )البيايت، «احاتيف السّ  ینام   /واألموات  جوم  الن   م  كلّ ی   / إليه یدها، اللسان ت  دَّ م  

األبيات    یتحقق هذه  يف  الضماالتساق  ابألمساء  امل  ائرابستخدام  ) کـ»تصلة  يف  ،  ( ظهرهاهلاء« 
یقلد ) يف  سترت  املو  ینثين،  أيكل،  یرقص،  ميشي،  ینام یداعب،  یكلم،  خيرج،  یركب،  إىل    ( ،  حتيل  اليت 

تساهم   نصية قبلية حييل إىل الشمس؛ فاإلحالة هنا إحالة (یدها )البارز يف و  (مدت ) واملسترت يف  املهرج.
فعل املهرّج إبدخال  يف األبيات التالية یواصل الشاعر احلدیث عما ی   بشكل مباشر يف اتساق النص. 

لكنها   /متهاص  و   /وتا ر ص  ن    اف  ف  ى ض  ل  ا ع  ي  ي    لطانالس    إبنة    ب  ي    كان  » هي إبنة امللك: و ی  شخصية أخر 
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الف  ت ك  ات  م   احل  يف    اء  يض  الب    ة  راش  ما  األف    متوت    /ول  ق    بعد    /ول  يف  و وت  م    فج نَّ  إال    ح  بَّ س    ام  و    مت  ابلصّ   الذ  ا 
 ( املصدر نفسه ) « اه  ابمس  

صمتها، لكنها،    صوهتا،) املتصل يف  ء«  ها»الـ  اإلحالة الضمريیة يف هذه األبيات تتجلى يف ضمري 
  كما تتجلى يف املسترت يف   بنة السلطانااللذین حييالن إىل    ( متوتماتت، و ) واملسترت يف    ( موهتا، ابمسها

سّبح) الذ،  جّن،  الذ،  املقطع  (حييا،  هذا  يف  الرئيسة  الشخصية  إىل  حييل  و   الذي  املهرج.  أال  هو 
  ایة املقطع جند أن املهرج یستعني يف ن   .ل اللفظ احملياإلحالة هنا نصية قبلية مبا أن احملال إليه ذكر قبل  و 
ا یت  م  و  ر    /ة  ول  ه   الك  يف    د  ول  ي ی  ن الذ  ع    /ة  ول  ف   الط  يف    وت  ي ي   ن الذ  ع    /ن  سأل  ی    /ين  اء  ج    وم  ی    ات  ذ  و  »:  حلالجاب
 ( 2/14 :1995 )البيايت، « یتو  ا ر  م   أیت  ر    /أیت  ر  

ج مث  جمموعة من الضمائر بدأت بضمري املسترت يف األفعال احمليلة إىل املهر جند أن الشاعر استخدم  
، رأیت )أخريا الضمائر املتصلة يف  الضمائر املتصلة احمليلة إلی إبنة السلطان و    ( جاءين، یسألين، رویت 

  البيايت   حييل إىل ذات  أو  كر السلو أن مضى مسااحلالج الذي أصبح مرادا بنفسه بعد  ات  ی ذحييل إل
األخرية إحالة مقامية حتيل إىل غري املذكور يف النص  ل من البالط والتحق ابلثورة و لثوري الذي انفصا
البنية اإلتساقيةهكذا تو  تعد بوجه خاص  الذي »  التسلسل الضمريي يف هذا املقطعو  اإلحالية   تكون 

الضمريي تلك هي الوسيلة  من الشروط النحویة الرتكيبية األساسية لتماسك النص فأشكال التسلسل  
تسلسل   خالل  من  ببعض  بعضها  یرتابط  الكلمات  من  نسيج  النص  أن  إذ  النص  لتشكيل  احلامسة 

جتمع عناصره املختلفة واملتباعدة يف كل واحد هو ما نطلق  (  1069  : 2011  حممد امساعيل،)  ضمريي«
 ( 12 :1993 )زاند، عليه النص 

احملا  مشهد  فهو  الرابع،  املقطع  سياسي  هوو مة،  كأما  الشاعر  خت،  مقطع  شخصية  فيها  تلط 
قطع  املان  ءالمها یبدكبسهولة على أن الشاعر واحلالج    اهمبين  تمييزال ن  كمياختالطا ال شخصية القناع  ب
،  )  يف  املتصل  لمكملتا  ريضمب   إليه   ن يال وحي لٍم خارج النص  كالم متكب ، حلمت  ، منت  ، قلت  ، قلت  حبت 

و من  ت     / الصَّي د  كلم ت ْي   ق  ل ت  ل ك ل ب    / ق  ل ت  ل ه : ج ب ان    /ب  ت  ب ك ل م ت ْي   ل لس ل ط ان  »:( أعدل )املسترت يف  و   (أبينّ 
ل ت ْي     (2/15 :1995 )البيايت، «أ ع د  ل ف ظ ْي   ح ل م ت  ف يه م ا ِب  ين ّ ل    /ل ي  

املختلفة  وقد الضمائر  الشاعر من  اتساقا اتما و يتسق  لاستفاد  ون عبارة  كتلها  كالضمائر  الفقرات 
ه  نأل   االشاعر سياسيتناسب  ی   ،یة حاالت الضمري وسياق النص مبا فيه اإلسلسلة ترتبط بني الفقرات    عن

  . لذلك سلوك الصويف كتمانه يف الحيث أنه أظهر ما جيب  احلالج یتناسب و  السلطة واجه یثوريٌّ شاعر 
 هو البيايت أو احلالج.   ل احملال إليه ن أن نقو كابلنظر إلی خارج النص مي
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النصية  البيايت    یستخدم األبياتالقبلية  اإلحالة  هذه  احملال  يف  أن  وليلتني)  إليهحيث    ( السلطان، 
الضمري،    اتن مذكور  املتال فقبل  إىل  (  له ) صل يف  ضمري  حييل إىل    ( فيهما)الضمري يف  و   ( السلطان)حييل 

مرحلة ليس    صل إلی ی   ویكشف الصويف عن األسرار،  لمات للسلطان كبعد أن قال هذه الو   . (ليلتني )
ر ك ت    /ت  ع ان  ق ت    /ت  و حَّد ت  »المها واحد:  كیبدو  حيث  أي فصل،    ، بني املرادبينه و  تعاسيت    /أ ن ت  أ ان  –و اب 

 ( املصدر نفسه) «ووحشيت
  شري إلی تمقامية إحالة  ،« أنت وأان» رإحالة الضمائف  البيايت   غلبالقناع    أن  رى األبيات نويف هذه  

من أمثلة أخری لإلحالة  و فرق بينهما.  يف هذه املرحلة من السلوك وال  نیتوحداألنما  )احلالج(املریداملراد و 
د  إ الَّ ش ه ود  الز ور   »یقول:  السلطان و أمام شهود الزور و احلالج نفسه  عندما جيد    تتجلىالنصية   و ل   أ ج 

يل  ی  ر ق ص ون : إ نَّ ا و ل يم ة  الشَّي ط ان    /و الس ل ط ان   يل  ي  وم ون ، و ح و  ن   /ح و  ب  ه ا أان  ع ر ای   ( )املصدر نفسه  « ب ْي   الذّ َئ 
إليها بضمري  یفرتض وجود    ( أجدل)يف    املسترت   ضمري ال النص أحيل  ذات متكلمة موجودة خارج 

احلالج   ذات  البيايتاملتكلم هي  حي   ،أو  الضمري عالقة  توالشاعر  هبذا  مع  امل فظ  األخري  بيات  األقطع 
إحالة    (حيومون، یرقصون )يف    لضمائروا   مقامية، إحالة    ، (حلالج ا)إىل    احمليل الظاهر    «أان » وة.  السابق 
:  ثالثة أوجه له    ( إنا) هذا واملتصل يف  .  (الزور والسلطان شهود)ل إليه هو  السابق واحملا  إلی  يل حت نصية  
الفاعل يف حيومون ویرقصون،  كان قائلها شهود الزور أي نفس  إذا  النص؛  إحالة مقامية خارج   األول: 

إىل احلالج  حت   ء«ها»فـالـ ربيب   وهميل  أن  وفي  الشيطان؛حيسبونه  إشكالية: كيف ميكن  حييل ضمري  ه 
أو أن    ( عراين  ها أان )  ـوميكن أن جنيب عنها أبن احلالج خياطب نفسه بـ؟  املؤنث إىل احلالج املذكر

  « ها»ـالكان قائلها حالج، فـإذا  احلالج؛ والثاين: إحالة نصية قبلية؛    عقلية )يف إنا(    « ها»القصد من الـ
نقطتان):(    ،هذا الوجه   یدلنا إىل  ممّاوالسياق يف األبيات التالية    ، ضيافة شهود الزور والسلطانيل إىل حت

ميكن    (إنا ) يف    «ها»الثالث: إحالة نصية بعدیة؛ ضمري الـ و   .هنا ميكن أن یكون دليل الرقص والضيافة 
سواء  ،  ن ضمري الشأن حييل إىل مابعدوذلك ألمابعدها    ( الوليمة)  شأن و حييل إىل أن یكون ضمري ال

  / ن  رت  ج  ه    /ن  لت  ت  ق   »: السلطان قائال  یتوجه احلالج إلی مث    قائلها احلالج أو الشهود الزور والسلطان. كان  
ع ام    / ن  يت  س  ن   أ ل ف   ق  ب ل   ع ل يَّ  ل م و ت   اب  م    / ح ك م ت   أ ان  أ ان   ام    / و ه ا  اإل  ع د  س اع ة   خ ال ص ي،  ر   ف ج  ت ظ ر ا    « م ن  

 ( 16-2/15، 1995 )البيايت،
القبلية يف   النصية  النصي مستخدما اإلحالة  الرتابط  یتحقق  قتلت ين،  )  يف  ر اخلطابائ ضموالشاعر 

، إضافة إىل اإلحالة املقامية اليت  اسابقاملذكور    يل إلی السلطاناليت حت  (وهجرت ين، ونسيت ين، وحكمت  
  واملسترتة  « أان»ة الظاهر   الضمائر   يف النص_ خارج ذات احلالج أو البيايت _احمليلة إىل  ر  تتجلى يف الضمائ

 .  بدایة املقطع ونایته بني    كتماسفت  (خالصي )  واملتصلة يف ( أانم)  يف
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طياً  احلالج، ویظهر األصل »البيايت« مغأما املقطع اخلامس هو »الصلب« وفيه تبدو احلرية علی  
بني األبيات ومن أهم ادوات    ا اتم  ا اتساق  يف هذا املقطعجند    (186  :1996  منصور،)حممدالقناع    علی
 / هاع  ر   ذ  يل    دَّ وم    / ن  لَّم  ك    /ن  ق  ان   ع    /ن  ك  ر  اب  »األبيات:  كثري منهذا االتساق هي إحالة یوجد يف    ققحتاليت  

الطَّ ع  اط  وق    / مه  ج  ات    وك  س  ألب    راء  ق  الف    /:يل    ال  وق   والع  والب    /ریقوا  والر  ص  إایّ وقال يل    /يقق  ميان    وأغلق    /ك: 
 (2/17 :1995 )البيايت، « باكالش  

د، ذراعه،  ّلم، مك، عانق،  كابر ) يف املسترت يف    غلبت اإلحالة املقامية يف هذه األبيات وهي تتجلی
  ( -مرات  3-يل  ّلمين،  كين،  ين، عانقكابر ) كما تتجلى يف املتصل يف    إلی املراد  احمليل  (قال، قال وأغلق 

إلی لذي حييااملنفصل    «كإاي » وضمري    ( ك ألبسو )يف    « ك»و النصية  إضافة إىل اإل  احلالج،   ل    يف حالة 
حييل    (اتجهم) يف    «هم »  ضمري و   إلی  قبليا الذي  قاطعي الفقراء  إىل  و   بعداي  والعميان الطریق    الربص 

على  ظ  تجهة أخری حيف بيات التالية ومن  األو   ةملة السابق اجلمن جهة بني    كتماس ی  وكذلك   والرقيق؛
النصية    اإلحاالت   من   جمموعة الشاعر    مث یوظف .  له كیؤدي إلی اتساق النص  مما  سلسلة بني األبيات  

ل  ق  فأحر    /افوالسيَّ   ود  ه  والش    اة  ض  الق    ع  ف  واند  »املقامية:و  ب  ب  ص  ن  و    /اين  س  وا  الب  وبصّ   /اين  ست  وا  يف  ای  ئر  قوا   ،
املصدر )  «ا  د  ام  ا  ه  اد  م  ر    ت  ح  أصب    ار  والن    / اف  ف  الض    أعب    أنيل    ن أین  م    /وا األضياف  د  ر  وط    / ير  ك سوم    / ييّ م  

 ( 18-17، نفسه 
الذي حييل    ( أحرقوا، نصبوا، بصقوا، طردوا)يف « واو »الـمنها  جمموعة من الضمائر فاستخدم البيايت  

ومها إحالتان    (النار)إيل  قبليا    الذي حييل  ت( أصبح)واملسترت يف    (القضاة والشهود والسّياف)قبليا إىل  
قبليتان  ضمري نصيتان  مث  مس) يف    «ايء »الـ   .  حمريي،  بستاين،  يلكلساين،  يف    ( ري،  ،  (أعرب )واملسترت 
مقامية   احلالج  إحالة  تو إيل ذات  اإلحالية هكذا  اإلتساقية  البنية  املقطع ابجتماع هذه    تكون  يف هذا 

النص  إىل مجال  إضافة  یرجع    . الضمائر  نفس  وأخريا  إلی  اليت  اإل الشاعر  املقامية  يف    استخدمهاحالة 
، م دَّ يل  ی د ی ك  آه  »املقطع: بدایة   (18، املصدر نفسه) « ف اف  ت ح  يل   الش بَّاك 

يف    «أنت»  وضمري و )املسترت  ذات    ( م دّ افتح  إىل  و احمليلة  يف  املراد  ذات   ( يل) املتصل  إىل    احمليلة 
  نایته و   املقطع   بدایة ستخدام هذه الضمائر يف  إحالتان مقاميتان إىل غري املذكور يف النص. وا  احلالج

 اللفظي.  و الداليل  كالتماس االنسجام و  یؤدي إلی
»أما   السادس  و املقطع  الریح«  يف  علی رماد  إصرار  يف    فيه  واالستمرار  املوت    رغم بو   احلياةالثورة 

وجذوة النار، فإلی األبد، ستنمو من مساد احلریق ومن األوصال  تبقي احلریة،  والقتل،    العذاب و   واحلرق 
الظلم منها األشجار، أشجار احلریة والعدل والثورة علی  تنبت   : 1996منصور،  )حممد  واإلستبداد  بذور 

هذه  ف  .(187 املرتبط بيان  ا  ة واملنسجم   ةاملفاهيم  إلی  اختار  تناسق امللفاظ  أل حيتاج  لذلك  الشاعر  ة، 
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أنواعها  اإلحالة   الضمري جبميع  ونصية(    یةمن  حيیواإلشار )مقامية  حتی  بني  على  فظ  ت ة  العالقة 
أأان  و    ال  ي  ل    شر  ع  »األبيات: ص    /الاألهو    د  اب  ك  األل    هوة  وأعتلي  ق  ج    أوصال    / التّ الق    هذا    / وهاع  ط  سمي 

  «اليف األوح    روف  وا احل  غ  رَّ م  و    /اه  اق   شو  وا أد  وأخ    / اه  اق   وا أور  ب  ه  ي ان  ر  ات  ف  یح د  ها يف الرّ ماد  وا ر  ر  ث   ن     /وهاق  حر  أ
 ( 19، املصدر نفسه)

جسمي،  )يف    « ايء» والـ  ( ابد وأعتليكأ) يف  املسترت  و الظاهر    « أان»اإلحالة املقامية يف ضمري    قق حت
  قق كما حتاحلالج ألن هذه األبيات تطابق قصة احلالج وما مضی عليه.  ذات  إليه هو  واحملال  (دفاتري و 

  م ن ظلم ل  ك  الذي حييل إىل ذات  (روا، انهبوا، أمخدوا، مّرغواقطعوا، أحرقوا، نث)يف    « واو» الـيف ضمري  
يف    ر اتثريا بليغا فأثّ   ، مع بعض  بياتاألصل  هذا الضمري ات  ن أصحاب الدین والسياسة وجند أنعليه م  

و  النص  طالت  كاتساق  بعض،  سلسلةلما  مع  ابإلحالة  املرتبطة  اال   اجلمل    أما النص.  يف  تساق  زاد 
النصية   األبيات  اإلحالة  هذه  و أحرقوها و عوها،  قط )املتصل يف    « ها »الـيف ضمري  تتجلی  يف    ( رمادها، 
  الذي   (أوراقها، اشواقها )  إضافة إىل الـضمري نفسه يفاملذكور سابقا    ( أوصال جسمي)  الذي حييل إىل 

ية هي إستخدام حرف النداء الذي  النص لإلحالة  من مظاهر أخری    .املوجود سابقا   (دفاتري)  حييل إىل
فعل »أاندیعب  ینو  مدینة    يف  الصّ   مطر    اتر  ط  ق  ای»«:كن  عاد    وای  أبدا    ما  احل  د  وع  م    /احد   منها  ،  شر  ان 

ق  داع  فالت   مس  اد  /د س  ال    ة  ار  يث  يب  أ ص ب ح ت   م ي  س  ج  الرَّم اد    / أ و ص ال   غ اب ة   ای    /يف   ال غ اب ة ،  ب     /م ع ان ق يس ت ك 
ق ي  )املصدر نفسه(  «و ع اش 

عل نصية    ه نفس  ء النداف  ذلك   ی بناء  إىل  بعدإحالة  مط )یة  ومعانققطرات  واملدینة،  الصيف،  ،  ر 
 . املراد  ، تتعلق بذات صفات رغم من أن هذه ال ال علی  ( عاشقو 

أما  ك بدیال  نرى  ابعتباره  الضمري  التكرار  ی ،  ملرجعه ن  جتنب  على  الذكر  عمل  النص  وإعادة  يف 
النص أو مجلة النواة اليت  أساس    یحسب وإمنا تشارك يف إبراز ما یسم والیقتصر دوره على االختصار ف 

النص كله من عناصر عن طریق شبكة من وسائل التماسك النصي  احملور الذي یرتبط به ما يف  متثل »
م أن النص یتكون  املعلو . فمن  يف الشكل والداللة ومن بينها املرجعية اليت تتحقق عن طریق الضمائر

 ( 166 :2000 )القفي، « مجل اثنویةمن مجل أساسية و 
 

 اإلشارة .5-3
إىل أن  ذهب الباحثان  ی»  حسن؛هاليداي و اق حسب ما جاء به  اإلشارة وسيلة اثنية من وسائل االتس

أو    ( The)  أو حسب احلياداآلن، غدا،...(  ) نيفها: إما حسب الظرفية: الزمانهناك عدة إمكانيات لتص
  (19:  1991  ،)خطايب   «)هذا، هذه،...(القربو )ذلك، تلك،...(  أو حسب البعد)هذا، هؤالء،...(  الالنتقاء 
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املشاركة الشخوص يف التواصل أو غياهبا عنه، فإن أمساء اإلشارة حتدد مواقعها  إذا كانت الضمائر حتدد  
الزمان  و و   يف  اإلشاري  املقام  داخل  إليه املكان  تشري  مبا  إذا ر بطت  إال  مثلها الت فهم  متاما   ، )الزاند  هي 

أو  (  118-119  :1993 سابق  عنصر  استدعاء  خالل  من  النص  متاسك  يف  تساهم  اإلشارة  فأمساء 
ي مبعىن أنا تربط جزءا الحقا جبزء سابق، فإن اسم  البعدحيث »تقوم ابلربط القبلی و   خطاب أبكمله

الباحثان   یتميز مبا یسميه  أي إمكانية اإلحالة إىل مجلة أبكملها أو    « اإلحالة املوسعة »اإلشارة املفرد 
فهذه األلفاظ تتضح كفاءهتا حني تستعمل للداللة على قطع    (19:  1991  )خطايب،  « متتالية من اجلمل

املعلومات من  مساحات كبرية  ینشط  الذي  اخلطاب  من  يف  (  323  :1998بوجراند،  دي)  طویلة  جند 
  ب  د  ی    و  ه  و   /اب ض  ه ال  ذ  ه    وق  ف    یف  ر ال    ش  أوح  و »إىل املفرد:قصيدة أن كثري من األدوات اإلشاریة حييل  ال
 (2/11 :1995 )البيايت، «ال األقو   ه  ذ  ه  و  /ال األمس   ه  ذ  وين ه  ح  ن  م   الفقراء   / وم...ق  الزّ  ر  ج  ش   روق   ع  يف  

ا  «هذه»فكلمة   إلحتققت  اإلشارة  خالل  من  النصي  مفرد  ی لتماسك  اهلضاب،  )  هي و   ةعناصر 
ما جاء  ك  .كل ذلك إحاالت نصية بعدیة مبا أن احمليل إليه ذكر بعد اللفظ احمليل و   (واألمسال، واألقوال 
  /ال أمس  ال  ا ب  ذ  أان ه  /ال... ت  الق    ا األل   ذ  ه    ة  هو  ي ص  ل  وأعت    / الاألهو    د  اب  ك أأان  و    ال  ي  ل    شر  ع  »يف املقطع األخري:

 (19، نفسهاملصدر ) « یح  الر  و   ار  ذي الن  ه  ك  ر  ح  
الفقرة ابإلشارة يف    التناسق النصي   یتكّون  القتال، )يف هذه  النار    هذا األل  وأان هذا بالأمسال، وهذي 
واألخري،  (والریح األول  يف  احملال   واإلحالة  ألن  بعدیة  نصية  والریح )ه  إلي إحالة  والنار  القتال،    ( األل 
  « أان » یشري إلی    « هذا»حيث أن  إحالة نصية قبلية    ( بالأمسالهذا  أان  )  اإلحالة يف   بعداي؛ وأما   مذکور 

ة يف قصيدة عذاب احلالج، هي إستخدام الظرف يف  یاإلشار من مظاهر أخری لإلحالة  .  املذكور سابقا
ن لت ق ي  س    / ...د ح  ا ا  د  ا أب  نه  م    اد  ا ع  ة م  ین  د   م  ای  و    يف  الص    ر  ط  م    رات  ط   ق  ای    / دٌر إلی األب   ح  أان  »:ة األمثلة التالي

 ( 20-2/19 :1995  )البيايت، «ار  ل  األ ن  و   هي ك  د  يف  عد  غ  ب  
 

 أدوات املقارنة  .5-4
و أكثر من خالل املوازنة بني  أإلحالية تقوم ابلربط بني معنيني  هي اثلث وسيلة من وسائل االتساق ا
یشرتكان يف معىن ما  -األقلعلى-عن املقارنة یفرض وجود شيئني األشياء أو تفصيل أحدمها، فاحلدیث  

كل األلفاظ اليت تؤدي  »یقصد أبدوات املقارنة  و   (65:  2011  ،)توهامی  مع زايدة أحدمها على اآلخر 
 ( 65:  2007  )عفيفي،  « أو كيفيا أو مقارنة ىل سابق  إىل املطابقة أو املشاهبة أو االختالف أو اإلضافة إ

 تنقسم إىل قسمني: هي و 
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ا  . أ على  الدالة  األلفاظ  يف  تتجلى  العامة:  مقارنة  مطابق،...( لتطابق أدوات  عينه،  )نفسه، 
 خمتلف، مغایر،...( )االختالف و ...( شبيه،)والتشابه

الكيفية  ...،أقل أدوات مقارنة اخلاصة: تتفرع إىل الكمية وهي تتم بعناصر مثل أكثر،   . ب وإىل 
 ( 19: 1991 ،)أنظر خطايب،...هي تتم بعناصر مثل أمجل، مجيل منو 
  إمنا فحسب  «  نفسه، عينه، مطابق»   ـحمصورة ب  الكلمات اليت تدل على التطابق يف العربية   ليست

فهذه    كما،التشبيه و  «كاف»مقارن أخرى حنو   جيعل شخصا أو شيئا كلمات أخرى  لیتشتمل ع
اجلر  كمر لفظ  »  األخرية حرف  من  و كال»ب  إما  ا  « مااف  تكون  فاإلمسية  احلرفية؛  أو  إلمسية 

أما   موصوفة،  نكرة  وإما  أي    «ما »موصولة  جلست   جلست  كما  حنو  مصدریة  فتكون  احلرفية 
جند أن البيايت استخدم    (554  : 1988  )یعقوب،  «كجلوسك، أو تكون حرفا كافا أو حرفا زائدا

  ة  راش  ما الف  ك    اتت  لكنها م  »یقارنه مبوت الفراشة البيضاء:بنة السلطان و ا ليصور كيف ماتت    « كما»
 ( 2/13 :1995 )البيايت، « ول  ق  يف احل   يضاء  الب  

الثانيو   (ماتت ) تربط بني اجلملة األوىل    (كما )  فكلمة البيضاء)  ة اجلملة  ميتة  و   ( الفراشة  بنة  ا جيعل 
أدوات املقارنة تؤدي وظيفتها االتساقية من  ف   ذلك إحالة نصية بعدیة.مبوت الفراشة و   السلطان مقارنة 

ئر وأمساء اإلشارة يف كونا نصية،  الختتلف عن الضما إذ أنا »خالل ربط أجزاء النص بعضها ببعض  
 ( 19: 1991 خطايب،)  «بناء عليه فهي تقوم مثل األنواع املتقدمة الحمالة بوظيفة اتساقية و 

رنة حسب ما  األدوات املقابواسطة الضمري واإلشارة و یقتصر على اإلحالة  التماسك النحوي ال  و 
و  وحسن،  هاليداي  إليها  ابأشار  اإلحالة  تنشأ  والتعریف  إمنا  املوصول  منها  أخرى  أدوات  ستخدام 

 . التأخري والتقدمي و 
 

 ملوصول .ا5-5
األلفاظ املوصولة إىل  إهبامها    تنتمي األمساء  یزیل  ما  إىل  تتميز ابإلهبام والغموض وحتتاج  اليت  الكنائية 

رقيه  ن أخرى كأداة من أدوات اإلحالة وهذا ما أمهله هاليداي و یفسر غموضها، تناولتها دراسات دو و 
ما كان  »  أو املختص  العام؛ فاخلاصإىل اخلاص و األمساء املوصولة تنقسم    (12  :2015  ،ابخلامسة)حسن

ع املفرد املذكر ألفاظ خاصة به  الداللة على بعض األنواع دون بعض مقصورا عليه وحده، فلنو نصا يف  
او  و لنوع  هبا  ألفاظ خاصة  املؤنثة  للمثىنملفردة  األمساء    (73:  2004  عقيل،ابن)  «بنوعيه   كذلك  وأشهر 

اخلاص الذین... املوصولة  اللذان،  اليت،  الذي،  هو  و ة:  املشرتك  أو  العام  ل»املوصول  فی  يما  نصا  س 
دون  الد األنواع  هذه  بعض  على  و اللة  بعضها؛  على  مقصورا  ليس  أي  لألنواع  بعض،  یصلح  إمنا 
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و   «من »واسم    (342د.ت:    ،)حسن«كلها للعقالء  استخداما  أكثر  يف  هو  العقالء  لغري  تستخدم  قد 
موصول   أما  معينة،  واملث  « ما» حاالت  املفرد  من  لكل  وتكون كالمها  العقالء  لغري  املستعمل    ی نهو 

 اجلمع بنوعيهم.  و 
كأنا جاءت تعویضا  الحتمل داللة خاصة و   تعویضيا يف النص »فهيفاألمساء املوصولة تؤدي دورا  
تقوم   أیضا  وهي  إليه  حتيل  االتعما  و ابلربط  ذاهتا  خالل  من  صلة  ساقي  من  بعدها  أييت  مبا  مرتبطة 

يف قصيدة    (28-27  :2007  )عفيفي،  «املوصول اليت تصنع ربطا مفهوميا بني ما قبل الذي وما بعده
ملهرج عن الذي ميوت يف الطفولة ول  یسأله احيث  اخلاص  البيايت موصول العام و وظف    احلالجعذاب

و  احلياة  طعم  الذي  یذق  و   یستيقظ عن  اجلهالة  من ظلمات  الشيخوخة  من جدید يف  فيها  ومها    یولد 
ي ن الذ  ع    /ن  سأل  ی    /ين  اء  وم  ج  ی    ات  ذ  و  »:سأهلمقف يف طریق املسافرین ویاهلول حيث أنه كان یيب أسؤاال  

-2/13  :1995  ،)البيايت  «یتو  ا ر  م    أیت  ر    / أیت  یت  ما ر  و  ر    /ة ول  ه   الك  د  يف  ول  ي ی  ن الذ  ع    / ةول  ف   الط  وت  يف  ي   
14) 

ثنائية، إذ أن  « ماالذي و »ویقوم موصول   إليه من جهة و   انتعوض   ما وظيفة  ابلربط    ان یقوماحملال 
 من جهة اثنية.  ا مابعدمهو  ما الرتكييب بني ما قبله

 

 التعریف .5-6
عن   املنفصلة  التماسك  وسائل  من  وسيلة  النصية  الدراسات  بعض  اعتربته    بوجراند، )دي   اإلحالةقد 

دراس(  301  :1998 و فيما عدته  اإلحالة  أنواع  نوعا من  أخرى  النص  ات  أجزاء  بني  ابلربط  یقوم  هو 
  ی یر   (71:  2011  )توهامي،  ذلك ابستعادة لفظة سابقة يف شكل هو أكثر حتدیدا من األول يف النص و 

ما یراه النحاة من حتویلها النكرة إىل معرفة فهي تتعدي ذلك إىل    رجاين يف الم التعریف أداة تتجاوزاجل
الربط بني اجلمل ربطا یشبه اإلحالة ابلضمري من حيث أنا تذكر السامع أو القارئ بشئ سبق ذكره،  

 (. 229: 2009 خليل،)حممودأو شئ معروف يف الذهن جرى الكالم عليه أو اإلشارة له يف السياق
ابعتماد املتلقي  إلحالة إال ابلعودة إىل السياق و يف هذه احلالة التفسر امقامية و   یف تكون إحالة التعر قد

مت معلومات  من  لدیه  ما  و على  املتكلم  قصد  إىل  الوصول  من  النصكنه  بعال  املقصود  )توهامي،   هو 
يف  ك  ( 71  :2011 الشاعر  یقول  ل لس ل ط ان  »قصيدة: الما  ب ك ل م ت ْي    ج ب ان  ق  ل ت     / ب  ت    ، )البيايت   «ل ه : 
1995: 2/15 ) 
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م اجلور يف زمن الشاعر أو اخلليفة  ك احلا   هلي إل  ااحملإحالة مقامية و   (السلطان)« يف  ـ يف الواقع حرف »ال
د  إ الَّ ش ه ود  الز ور   »إحالة نصية:   (الذائب)لمة  كن اإلحالة يف  كوليف زمن احلالج،     / و الس ل ط ان  و ل   أ ج 

يل  ی  ر ق ص ون : إ نَّ ا و ل يم ة  الشَّي ط ان  ح   يل  ي  وم ون ، و ح و  ن   /و  ب  ه ا أان  ع ر ای   (2/15 :1995 )البيايت، « ب ْي   الذّ َئ 
إحالة نصية    هوهذ  وهو»شهود الزور والسلطان« ه  مفهوم  ر كيف الذائب »ال العهدیة« وسبق ذ   ـ« ال»فـ

 . له كتسهم يف اتساق النص  كما  واألخرى  ت ا بياأل قبلية تسهم يف الربط بني هذه 

 
 

 النتيجة 
اتساق قصيدة عذاب احلالج بكاملها كما سامهت يف اتساق املقاطع الستة مع  يف    اإلحالة  سامهت

مما    روابط متنوعةقد استخدم يف قصيدته  أن البيايت    واتضح ؛  المحة منسجمة ومتها وحدة  تبعض، فجعل
يف    إىل   أدت  بليغ  حيث  أثر  النصي  واملوصولية  التماسك  واإلشاریة  الضمريیة  اإلحالة  بني  فيها  نوع 

 والتعریف.  
 يف احلاالت التالية: اتساق نص القصيدة يف ميكن تقييم مسامهة كل من هذه العناصر 

اإلحالة   -1 املقامية علی  اإلحالة  یساعد    النصية غلبت  املقامية  اإلحاالت  إليه يف  احملال  ومعرفة 
  وجعله السياق اخلارجي  و النص  بني  ربط  تقوم ابلألن اإلحالة املقامية،    القارئ علی فهم النص

لبعدیة اليت  إضافة إىل توظيف اإلحالة النصية بنوعيها،القبلية وا   ربطه مبرجعياته.یتلقي املعىن و ی
   . ترابطهسامهت يف حبك النص و 
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الضمريیة  -2 األخری  إىل  ابلنسبة    استخداما  ثركأ  هی  اإلحالة  على  الشاعر    مد عتواالعناصر 
الضمريیة   قصيدته    ی أقو   ابعتبارهااإلحالة  يف  اإلحالة  الروابط  أن  البحث  حيث كشف 
 مرة.    234الضمريیة تكررت 

ون ابستخدام األمساء اإلشارة  ك یساهم عنصر اإلشارة يف املقام الثاين يف اتساق النص وهذا ی -3
 غد«  »أبد و ـكاستخدام الظرف   أوهذا، هذه وهذي« »كـ

و  -4 الثالثة  املرتبة  يف  والتعریف  املوصول  األخرية  األتقع  املرتبة  يف  املقارنة  تدوات  يف    ك شار اليت 
 العناصر األخری.   إضافة إىل اتساق النص 

األبيات واملقاطع املختلفة وهي تؤدي إلی اتساق  بناء على ذلك، أن اإلحالة هلا دور هام يف الربط بني  
 خل. إرار واحلذف و كناصر األخری من التالنص إىل جانب الع
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