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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, Whclauses, 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.
Keywords: Text linguistics, Cohesion, Reference, Abdolvahhab albayati,
Azab al-Hallaj.
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امللخص
لسانيات النص تعد من أهم الدراسات اليت تتناول النص من منظر املعایري النصية ،فلها دور كبري يف معرفة النص من
الالنص .من أهم هذه املعایري هو معيار االتساق؛ وهو مفهوم داليل یظهر فی النص حني یتعلق تفسري عنصر من
عناصر النص بعنصر آخر؛ هذا املعيار یتجلى يف مستوى النحو ،واملعجم ،والصوت .و اإلحالة أكثر األدوات االتساقية
النحویة حضورا يف النص بني األدوات األخرى كاحلذف ،واالستبدال والوصل إذ ع ّدها دي بوجراند من أبرز املعایري
النصية املسامهة بشكل فعال يف حتقيق الكفاءة النصية ،حيث حتيل إىل العالقات املعنویة القائمة داخل النص اليت جتعل
النص وحدة متكاملة ،متالمحة ومتماسكة وهي الیتم إال ابلضمري واإلشارة واملوصول وأدوات املقارنة والتعریف؛ نظرا
ل قلة االهتمام ابستخدام هذا العنصر يف النصوص وأتثريه يف متاسك النص ،یهدف هذا البحث إىل دراسة اإلحالة يف
قصيدة عذاب احلالج لعبدالوهاب البيايت معتمدا املنهج الوصفي -التحليلي حيث أظهرت النتائج أبن اإلحالة هلا دور
ابرز يف اتساق القصيدة بكاملها وترابط أجزائها الستة مع بعض وجتعل النص شبكة منسجمة متالمحة؛ فاإلحالة
املقامية غلبت علی اإلحالة النصية حيث تقوم بدور كبري يف اتساق القصيدة والربط بني خمتلف أجزائها فهو یوظفها
بنوعيها القبلية والبعدیة بينما اإلحالة املق امية تربط النص ابلسياق اخلارجي وجيعل القارئ یتلقى املعىن و یربطه
مبرجعياته،كما كشف البحث أبن البيايت یستخدم الروابط اإلحالية املتنوعة مبا فيها الضمريیة واإلشاریة واملوصولية
واألدوات املقارنه و«الـ» التعریف؛ واإلحالة الضمريیة هي أكثر استخداما بني عناصر اإلحالة يف هذه القصيدة حيث أ ّن
البياتی استخدمها  234مرة .و هی تعد أكثر األدوات اإلحالية قدرة يف تكوین نسيج نصي عال فی قصيدة عذاب
احلالج على الرغم من أن األدوار تتبادل بني املراد واملرید ،الشخصيتني الرئيسيتني يف هذه القصيدة مما یعرقل العثور على
یتم ابستخدام األمساء اإلشارة و
احملال إليه .أما عنصر اإلشارة یقع فی املرتبة الثانية فی اتساق نص القصيدة و هذا ّ
الظرف ویساهم املوصول والتعریف يف املرتبة الثالثة واألدوات املقارنة يف املرتبة األخرية اليت تشارک يف اتساق النص
إضافة إىل العناصر األخری.
الكلمات املفتاحية :لسانيات النص ،االتساق ،اإلحالة ،عبدالوهاب البيايت ،قصيدة عذاب احلالج.
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.1املقدمة
تعد لسانيات النص من أهم األدواة اليت استهدفت حتليل النص أو اخلطاب إىل جانب السيميائيات،
والسوسيولوجيا والتداوليات ،وانكبت علی جمموعة من العوامل اليت یتك ّون منها النص ،قد صنف
ديبوجراند ( )de Beaugrandeودریسلر ( )Dresslerهذه العوامل حتت سبعة معایري وهي :السبك
أو االتساق ( ،)cohesionواحلبك أو االنسجام ) (coherenceوالقصدیة (،)intentionality
واملقبولية ( ،)acceptabilityواإلعالمية ( ،)informativityواملقامية ( ،)situationalityوالتناص
( .)intertextualityهذه العوامل تكون حدا بني النص والالنص ،وهلذا علی الباحث أن یبحث
عنها يف النص حتی یقيمه.
معيار االتساق من أهم معایري النصية سواء يف تراثنا أو اللسانيات اجلدیدة .وهو ینقسم إلی
املستوايت الداللية والنحویة واملعجمية والصوتية اليت تع ّد اإلحالة من أهم أدواته مما یبحث عنها على
املستوی النحوي وتؤدي إلی التحام النص ومتاسكه من خالل التواصل قبليا أو بعداي يف النص أو
التواصل بني النص وخارجه .فاإلحالة تشتمل على أدوات حنو :الضمائر ،وأمساء اإلشارة ،وأمساء
هاما يف متاسك النص یتناوهلا هذا البحث يف
دورا ً
املوصولة وأدوات املقارنة .ومبا أن اإلحالة تلعب ً
قصيدة عذاب احلالج لعبدالوهاب البيايت .هذه القصيدة أتيت أمهيتها من أنا إحدی القصائد اهلامة يف
األدب العريب وأن األدوار تتبادل فيها بني املراد واملرید حيث جند صعوبة يف الفصل بينهما وإحالة
الضمائر إليهما؛ لذلك انطلق البحث من سؤال رئيسي :ماهي األدوات اليت حققت اإلحالة يف
قصيدة عذاب احلالج ووظيفتها؟ وتفرع منه سؤال :ماهي أكثر األدوات اإلحالية استخداما يف
هام يف الرتابط والتماسك بني أجزاء القصيدة وهي إلی جانب
دور ٌ
القصيدة؟ نرى أ ّن إلحالة هلا ٌ
املعایري النصية األخری تؤدي إلی اتساق النص كله وجتعل منه وحدة متكاملة والضمائر هي أكثر
استخداما يف القصيدة وهلا أكرب دور يف متاسك النص.
هناك دراسات خمتلفة يف موضوع االتساق ،سواء يف النص القرآين أو النصوص األخری من
القصائد والرواايت وغريذلك؛ منها ما اهتم ابالتساق املعجمي وما اهتم جبانبه النحوي أو الصويت.
وهذا یدل علی أمهية االتساق يف نصية النصوص .وابلنسبة إلی دراسة اإلحالة يف القصيدة ميكن
اإلشارة إلی :اإلحالة ودورها يف اتساق اخلطاب الشعري احلدیث قصيدة املساء خلليل مطران أمنوذجا،
إميان جربوعة(جملة العلوماإلنسانية .)2017 ،اإلحالة يف شعر حامد الراوي ،ملي عبدالقادر خنياب
(جملة اوروك ،)2017 ،اإلحالة ودورها يف التماسك النصي قصيدة «ابخرة املوت» حملمدالعيد
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آلخليفة أمنوذجا ،الطيب العزايل قواوة (جملة علوماللغة العربة وآداهبا.جامعةالوادي ،)2016 ،اإلحالة
وأثرها يف داللة النص ومتاسكه« ،عيونالبصائر» أمنوذجا ،مشري أمال (جملة جيلالدراسات األدبية
والفكریة.)2017 ،
هذا ویبدو أن قصيدة عذاب احلالج لتناقشها دراسة مستقلة من منظر االتساق عامة واإلحالة
خاصة ،بل معظم الدراسات قدجاءت يف موضوع قناع احلالج ابعتباره شخصية صوفية ثوریة مت ّكن
الشاعر من تعبري أفكاره السياسية واالجتماعية بشكل غريمباشر.حنو«:جتلی قناع احلالج فی شعر
عبدالوهاب البياتی:فؤاد عبدهللا زاده واآلخرین،جملة دراسات االدب املعاصر.»1396،لذلك یبدو من
الضروري أن ندرس هذه القصيدة من منظر اإلحالة ملعرفة مدى أتثريه علی اتساق نص القصيدة.
.2النص
«نص»( )texereومعناه ابلعربية «نسج» ،ولذلك
كلمة «النص»( )Textusالالتينية ،آتية من فعل َّ
الزاند يف تعریفه من النص «النص نسيج
فمعنی النص هو «النسيج» (الصبيحي،د.ت )19 :هلذا یقول ّ
من الكلمات یرتابط بعضها ببعض.هذه اخليوط جتمع عناصره املختلفة واملتباعدة يف كل و ٍ
احد هو ما
نطلق عليه مصطلح نص» (الزاند .)12 :1993،فالنص ( ،)Texto/Texte/Textيف الثقافة الغربية،
فيعين نسيجا لفظيا أو مكتواب ،يف شكل مجل وفقرات ومتواليات مرتابطة ومتسقة ومنسجمة .وبتعبري
آخر ،النص بناء كلي متسق ومتشاكل ،خاضع جملموعة من القواعد النحویة والصوتية والصرفية
واملعجمية.ومن مث ،فالنص ليس له طول حمدد إال يف الشعر (محداوي .)6 :2015 ،علىالرغم من أن
العلماء قداختلفوا يف تعریف مصطلح النص وأن ليس هناك تعریف واحد للنص،ميكن أن نقول من
التعریفات الشاملة اليت یقبلها معظم علماء اللسانيات ماجاء به ديبوجراند ودریسلر من النص .أبنّه
«حدث تواصلي یلزم لكونه نصا أن تتوافر له سبعة معایري للنصية جمتمعة ،ویزول عنه هذا الوصف إذا
ختلف واحد من هذه املعایري» (مصلوح 154 :1991 ،وأنظر أیضا :ديبوجراند)105-103 :1998 ،
.1-2لسانيات النص
نظراً ألمهية «النص»،ظهرت علوم متعددة تدرسه من خمتلف اجلوانب،منها ما هتتم بدراسة النص وهي
لسانيات النص اليت تسمی مبصطلحات خمتلفة حنو لسانيات النص ،حنو النص ،علمالنص و...وبغض
النظر عن هذه اال ختالفات يف تسميتها جيب أن نقول«لسانيات النص هي اليت تدرس النص ،وحتلل
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اخلطاب،والهتتم ابجلملة املنعزلة،بل هتتم ابلنص ابعتباره جمموعة من اجلمل املرتابطة ظاهراي وضمنيا»
(محداوي .)17 :2015 ،تنطلق اللّسانيات النصية من أن النص بنية متماسكة ذات نسق داخلي تربط
بني عناصره عالقات منطقية وحنویة وداللية .وهو ما وفر هلذه البنية نوعا من الثبات ممّا جيعل دراستها
دراسة علمية أمرا ممكنا (الصبيحي ،د.ت .)10 :بناء علی ذلك یسعی هذا املنهج اللّساين إلی دراسة
هذه البنية للوقوف علی عناصرها وعلی شتی مظاهر االتساق فيها (املرجع السابق) .فلسانيات النص
تدرس النص على أساس أنه جمموعة أو فضاء ممتد وواسع من اجلمل والفقرات واملقاطع واملتواليات
املرتابطة شكال وداللة ووظيفة،ضمن سياق تداويل وتواصلي معني.ومن مث،حيمل مقصدايت مباشرة
وغريمباشرة،ویهدف إىل اإلبالغ أو اإلمتاع أو اإلفادة أو التأثري أو اإلقناع أو االقتناع أو احلجاج
وتدرس ما جيعل النص منسجما ومرتابطا ،ابلرتكيز على الروابط الرتكيبية ،والداللية ،والسياقية ،سواء
أكانت صرحية أم ضمنية .والتكتفي لسانياتالنص مبا هو مكتوب فقط ،بل تدرس حىت النصوص
الشفویة وامللفوظات النصية القولية.أي:تبحث عن آليات بناء النص ،وخمتلف الوظائف اليت یؤدیها
ضمن سياق تداويل معني (محداوي .)18 :2015 ،یری دكتور صالح فضل* يف هذا اإلطار«تتمثل
مهمة علم النص يف وصف العالقاتالداخلية واخلارجية لألبنية النصية مبستوايهتا املختلفة ،وشرح
املظاهر العدیدة ألشكال التواصل واستخدام اللغة» (فضل .)229 :1992 ،وميكن القول:إن
لسانياتالنص جمموعة من األهداف األساسية ،مثل :معرفة كيفية بناء النص وإنتاجه ،مهما كانت
طبيعته اخلطابية أو التجنيسية.مث ،استجالء خمتلف األدوات واآلليات واملفاهيم اللسانية اليت تساعدان
على فهم النص ووصفه وأتویله ،ابستكشاف مبادىء االتساق اللغویة الظاهرة ،والتعرف إىل خمتلف
العمليات اليت یستعني هبا مفهوم االنسجام؛ والتثبت مما جيعل النص نصا أو خطااب؛ مث التمكن من
خمتلف اآلليات اللسانية يف عملية تصنيف النصوص واخلطاابت وجتنيسها وتنميطها وتنویعها ،وتبيان
مكوانهتا الثابتة ،وحتدید مساهتا املتغرية ،عالوة على هذا تساعدان لسانياتالنص على حتليل النصوص
وتفكيكها وتركيبها ،وتشرحيها بنيواي أو توليداي أو تداوليا.ومن مث ،یتعرف التلميذ أو الطالب إىل
* -حممد صالحالدین فضل أحد النقاد العرب البارزین يف ساحة اإلبداع والنقد حالياً ،وطوال مشروعه عرب مایزید عن ربع قرن كان حریصاً
على مد اجلسور بني أحدث ما ینتج يف الغرب وبني الثقافة العربية عرب مؤلفاته العدیدة منها بالغة اخلطاب والنظریة البنائية وغريهم.
)(https://www.arabicnadwah.com/interviews/salahfadhel1.htm
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خمتلف التقنيات اللسانية املستعملة يف قراءة النص وفهمه وتفسريه وأتویله ،ومعرفة مظاهر اتساقه
وانسجامه ،وكيفية بناء النص ،ومباذا یتميز النص األديب عن ابقي األجناس األدبية األخرى؛ومبا ميتاز
أیضا النص احلجاجي عن النص الوصفي ،والنص اإلخباري ،والنصاإلعالمي ،والنص اإلشهاري
و(...محداوي)57 :2015 ،
.2-2مالمح لسانيات النص يف الرتاث العريب القدمی
یبدو أن مناقشة لسانياتالنص واالتساق بدأت مع نظریيت هاليداي وحسن وغريمها ،ولكن إذا نظران
إلی األعمال اإلسالمية والعربية ،جند أن هذه املشكلة قد انقشها العلماء والبلغاء واملفسرین منذ قرون
بعناوین أخری كـ«النظم» منهم اجلرجاين ،والسيوطي ،والزركشي وغريهم.
مثال اجلرجاين كان رائدا يف الكشف عن القواعد اليت تؤدي إىل متاسك النصوص وتعلق اجلمل
بعضها ببعض فهو یتخطی البحث يف النظم إلی إیضاح العالئق اليت تربط اجلملة ابألخرى متجاوزا
مهمة النحو التقليدي وتطرق إلی قواعد التماسك النحوي (خليل )236 :2009 ،ونظریته يف النظم هي
أكثر داللة على اهتمام العرب بقضية االتساق يف النصوص وقد ورد مصطلح التضام عنده ،عند
حدیثه عن أن الكلمة التكون مفيدة إال بضم كلمة إلی كلمة ،وبناء لفظة علی لفظة .وقد جعل
السيوطي التماسك أو االلتئام أحد وجوه اإلعجاز القرآين (الفقی )84/1 :1421 ،وقال زركشی يف
فائدة علم املناسبة هي؛ جعل أجزاء الكالم بعضها آخذا أبعناق بعض ،فيقوى بذلك االرتباط ،وبصري
التأليف حاله حال البناء احملكم ،املتالئم األجزاء (زركشی .)133/1 :1410 ،لذلك جيب أن یقال
العلماء العرب لیقف عند حد اإلطار النظري لعملية الرتابط والتالحم هذه؛ بل ذكروا أنواعا من
العالقات يف النص ،وبينوا كيف ترتابط النصوص الصغرية مكونة النصالكبري يف بيان مدهش .لكن
یبقى أنم ل یكونوا من هذه املالحظات نظریة لغویة لنقد النصوص ،هذا فقط هو ما ینقص عملهم
ليكون عمال علميا رائعا .والميكن إنكار جهد اجلرجاين يف نظریة النظم واليت أشار إليها يف كتابه
دالئل اإلعجاز حيث تعد نظریةً متكاملةً أغنت اللغةالعربية كثرياً( .فرهادشاكرَّ )1332 :2014 ،
فإن
التماسكالنصي علم قدمي يف أصوله؛ جدید يف أسلوبه ،وهو االمتداد الطبيعي لعلم النحو(.املرجع
السابق)1338 ،
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.3االتساق
إن االتساق أحد املعایري النصية حيث ذكر هاليداي ورقية حسن يف كتاهبما الشهريCohison in ،
 ،Englishأن االتساق مفهوم داليل وأنه حييل إلی العالقات املعنویة القائمة داخل النص ویربز يف
تلك املواضع اليت یتعلق عنصر من عناصر النص بتأویل عنصر آخر ،یفرتض مسبقا كل منهما اآلخر
إذ الميكن أن یفسر الثاين إال ابلرجوع إىل األول؛ عندما حيدث هذا تتأسس عالقة
االتساق )Haliday, 1976: 4(.واالتساق هذا «الیتم يف مستوى الداليل فحسب وإمنا یتم أیضا يف
مستوايت أخرى كالنحو واملعجم وهذا مرتبط بتصور الباحثني للغة كنظام أي ثالث أبعاد :الداللة
والنحو ،واملعجم والصوت والكتابة یعين هذا التصور أن املعاين تتحقق كأشكال واألشكال تتحقق
كتعابري وبتعبري أبسط تنقل املعاين إلی الكلمات والكلمات إىل األصوات أو الكتابة (اخلطايب:1991 ،
 .)15قبل التفصيل يف أداة اإلحالة البد من اإلشارة إىل تقسيمات االتساقالنحوي وأبرز تقسيم ما
جاء به هاليداي وحسن وهو :اإلحالة واالستبدال والوصل واحلذف .وقسيماالتساق النحوي وهو
االتساق املعجمي ینقسم إىل التكرار والتضام.
.4اإلحالة
نعين بإلحالة ما یعرب عنه يف اإلجنليزیة بـ  Referenceنسبة إىل  Referentوهو ما یوازي اسم
«مرجع» يف العربية ویرتجم إىل اإلشارة ایضا (توهامي .)18 :2011 ،وهي تعد مصطلحا قدميا حيث
تناولتها الدراسات اللغویة القدمية لكن مفهومها خيتلف عن الدراسة احلدیثة ،فهي يف الدراسات
التقليدیة العالقة القائمة بني األمساء واملسميات ،فألمساء حتيل إىل املسميات (أمال نقال عن جونالینز،
 )73 :2017ويف الدراسات احلدیثة عالقة داللية بني العنصر احمليل واحملالإليه والیتم إال «بوجود
عناصر لغویة التكتفي بذاهتا من حيث التأویل وإمنا حتيل إىل عنصر آخر»(Haliday, 1976: 38-
 )31كما یعرفها ديبوجراند أبنا عالقة بني العبارات من جهة وبني األشياء واملواقف يف العال اخلارجي
الذي تشري إليه العبارات (ديبوجراند .)172 :1998 ،اإلحالة من أهم الوسائل اليت حتقق للنص التحامه
ومتاسكه وذلك ابلوصل بني أواصر مقطع ما ،أو الوصل بني خمتلف مقاطع النص وهذه الظاهرة أتيت
أمهيتها يف التعامل مع النصوص ،من وجود بعض العناصر اللغویة اليت التكتفي بذاهتا يف داللتها مما
جيعل من الضروري إىل ما تشري أو حتيل عليه من أجل أتویلها .یطلق اللغویون على هذه الوحدات
اللغویة «العناصر اإلحالية» ومن هذه العناصر اليت المتلك داللة مستقلة؛ الضمائر وأمساء اإلشارة
واألمساءاملوصولة واألدوات املقارنة (الصبيحي ،د.ت .)90-88 :فاإلحالة نوعان:
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أ.اإلحالة السياقية (املقامية)Situational/

تسمى اإلحالةاخلارجية واإلحالة إىل غريمذكور حسب ما أوردها ديبوجراند يف كتابه النص واخلطاب
واإلجراء وهي «إحالة عنصر لغوي علی عنصر إشاري غري لغوي موجود يف املقاماخلارجي» (الزاند،
 )119 :1993العنصر الذي یستنبط «من املوقف ال من عبارات تشرتك معها يف اإلحالة يف نفس
النص أو اخلطاب» (ديبوجراند )332 :1998 ،كإحالة ضمري املتكلم املفرد على ذات صاحبه املتكلم
حيث یرتبط عنصر لغوي إحايل بعنصر غري لغوي هو ذات املتكلم (الزاند )119 :1993 ،ویعرفها
عبدالكرمي مجعان أ ن النص بكامله عنصر إحايل إىل اخلارج أو املوقف على الرغم من تسليمنا بكافة
العمليات الذهنية يف اإلنتاج والتحليل اليت خيضع هلا النص (أمال نقال عن مجعان« .)75 :2017 ،هذا
النوع من اإلحالة حيتاج إىل جهد للكشف عنها وإیضاح كيفيتها وأتویل العنصر غرياللغوي الذي
حيكمها املوجود خارج النص ویستعان يف تفسريه ابلسياق أو املقام اخلارجي واإلشارات الدالة عليه»
(توهامی نقال عن حبريی )38 :2011 ،اإلحالة السياقية خيلق نوعا من التفاعل بني كل من النص
واخلطاب والسياق (ابخلامسة )7 :2015 ،إذ أنا تساهم يف خلق النص لكونا تربط اللغة بسياق املقام،
إال أنا التساهم يف اتساقه بشكل مباشر وتقوم اإلحالة النصية بدور فعال يف اتساق النص (علي
جاسم .)1374 :2015 ،هذا هو الفرق بني اإلحالة املقامية والنصية.
ب.اإلحالة النصية (داخل النص)Endphora/
إحالة العناصر اللغویة علی العناصر اللغویة الواردة يف امللفوظ ،سابقة كانت أو الحقة .لئن كان النوع
األول ضروراي ليكون النص منسجما مع مقامه وهو ما حيقق له املقبولية فإن النوع الثاين أكثر أمهية
ابعتباره أحد أهم وسائل االتساق الداخلي للنص (الزاند .)118 :1993،فاإلحالة إذا كانت نصية فهي
حتيل إىل سابق أو الحق:
اإلحالة علی السابق :وتسمى قبلية وهي تعود على مفسر سبق التلفظ به وهي أكثر األنواع دوراان
يف الكالم.
اإلحالة على الالحق :وتسمى بعدیة وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها يف النص والحق
عليها (عفيفي.)117 :2001 ،
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 .3-4عناصر اإلحالة
اإلحالة تتحقق مبا یسمى العناصر اإلحالية وهي تشتمل علی:
أ .املتكلم أو الكاتب :هو من یبدع النص ویكتبه واإلحالة تعد من إمكانياته ال من إمكانيات
اللغة و«بقصده املعنوي تتم اإلحالة إىل ما أراد حيث یشري علماء النص إىل أن اإلحالة عمل
إنساين»(ديبوجراند« ،)173 ،1998 ،فإن للمتكلم أو الكاتب احلق يف اإلحالة حسبما یرید هو وعلی
احمللل أن یفهم كيفية تلك اإلحالة حسب النص واملقام» (عفيفی)117 :2001 ،
ب .اللفظ احمليل أو العنصر اإلحايل :هو عنصر الغامض واملبهم الذی «حيتاج يف فهمه إىل
مكون آخر یفسره وهو ميثل أبسط عنصر يف بنية النص اإلحالية وميثل مكوان یعوض مكوان آخر يف
موضع آخر ویتيسر هذا التعویض بعمل الذاكرة يف حمتواها املشرتك بني طريف التواصل ،فهو صدى
لغريه من املكوانت ،إذ الیفهم إال ابلعودة إليها ،مث هو یطابقها يف عدد من السمات الرتكيبية واملقولية
ومن ذلك مقولتا اجلنس والعدد ومقولة العاقل وغريالعاقل» (الزاند )133-131 :1993 ،منها الضمائر،
وأمساء اإلشارة ،واألدوات املقارنة واملوصول وإخل.
ت .احملال إليه أو العنصر اإلشاري :هو ما أحيل إليه ویزیل اإلهبام عن اللفظ احمليل أو«كل
مكون الحيتاج يف فهمه إىل مكون آخر یفسره» (زاند )127 :1993،وهو موجود إما داخل النص أو
خارجه من كلمات أو عبارات أو دالالت وتفيد معرفة اإلنسان ابلنص وفهمه يف الوصول إىل احملال
إليه» (عفيفی.)16 :2007،
ث .العالقة بني اللفظ احمليل واحملالإليه :هذه العالقة «تتسم ابلتوافق واالنسجام من خالل
اشرتاك اللفظ احمليل واحملالإليه يف جمموعة من العناصر تؤكد طبيعة تلك العالقة ،بعضها حنوي مثل
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إمكانية اإلسناد إليه واآلخر صريف مثل :التذكري والثأنيث أو اإلفراد والثنية واجلمع املفروض وأن یكون
التطابق جمسدا بني اللفظ احمليل واحملالإليه (عفيفي.)16-14 :2007 ،
.5اإلحالة يف عذاب احلالج ودورها يف االتساق النصي
سنحاول استجالء العالقات اإلحالية يف قصيدة عذاب احلالج حيث تتوفر على إحاالت متعددة
منها اإلحالة يف العنوان والضمري وأمساء اإلشارة وأدوات املقارنة وأمساء املوصولة.
وهذه القصيدة تشتمل علی ستة أقسام-1 :املرید-2 ،رحلة حول الكلمات-3 ،فسيفساء-4 ،
احملاكمة-5 ،الصلب-6 ،رماد يف الریح
 .1-5العنوان
مبا أن العنوان یشكل بنفسه قصيدة مكثفة فعنوان «عذاباحلالج» حيتل مركز الصدارة يف الصفحة
األوىل من القصيدة فهو إحالة نصية بعدیة ،حييل مباشرة إىل معاانة البيايت اليت یعرب عنها بقناع احلالج
وكلمة «حالج» إحالة مقامية حتيل إىل ذات الشخصية الصوفية أال وهو أبواملغيث عبدهللا بن أمحد
أيبطاهر الذي اشتهر ابحلالج .ونظرا ألن احلالج كان شخصية صوفية ميكن أن یكون العذاب رمزا
للواقعية واحلالج رمزا للصوفية؛ فالقصيدة تعد ربطا بني الواقعية والتصوف واحلالج هو شخصية قناعية.
العنوان يف القسم األول «املرید» حييل إىل أن يف هذا القسم قصة صوفية فيها شخصيتان تقوم
بدورمها ومها املراد وهو شخصية كاملة ومنوذج إنساين واملرید الذي یتبع املراد يف خمتلف املقاطع يف
مسارالسلوك .أما القسم الثاين «رحلة حولالكلمات» ،فيحيل العنوان إىل رحلة تبدو أنا يف الثقافة أو
العرفان أو الدین أو العشق ،أو التوحيد وإخل مبا فيها من املعىن يف «كلمة» ،كما أنه حييل إىل أن
الرحلة ليست رحلة خارجية إمنا رحلة داخلية حول الكلمات .فالعنوان يف القسم الثالث «فسيفساء»
ترمجان للتمزق يف اجملتمع وعما فيه من األلوان واألشكال وحييل إىل ما یصور البيايت من ماضي اجملتمع
العريب وحاله املنحط وإىل حتقري اإلنسان مقابل القدرة والثروة مستعينا بشخصية املهرج ابعتباره رمزا
ط لنيل أمياله الشخصية .أما العنوان
رمز إلنسان قد احن ّ
للثقافة ألن الفن یعد بعدا من الثقافة .فاملهرج ٌ
يف القسم الرابع «احملاكمة» فهو عنوان سياسي ویشري إلی احلوادث اليت حدثت للبيايت وللحالج
فاحملالإليه يف ضمائر املتكلم اليت جاء يف املقطع ميكن أن یكون البيايت أو احلالج ونفس العنوان إحالة
نصية بعدیة ألن أسبابه تذكر فيما بعد .والعنوان يف القسم اخلامس «الصلب» یتناسب مع احلالج
وحييل القارئ إلی ماجری علی احلالج من أسباب جير احلالج حنو الصلب وهو ليس نایة املطاف إمنا
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هو رماد حتت النار وجسر للحریة والوصول إىل احلق .والعنوان يف القسم األخري «رماد يف الریح» حييل
القارئ إلی ما جاء يف النص من قصة حرق احلالج ونثر رماده ولكن هذه الرماد ال تنعدم يف الفضا
بل تتبدل إلی مساد یزكي األشجار وإنا تؤثر على الكون دائما كما حييل ضمنيا إىل انتشار رسالة
البيايت اإلیدئولوجية .فبني العنوان األصلي «عذاباحلالج» والعناوین الفرعية يف املقاطع الستة ،اتساق
اتم مع النص الذي جاء بعده یساهم يف اتساق النص كله.
.2-5الضمي
اإلحالة تعد أكثر الوسائل اللغویة انتشارا يف النصوص منها األدبية والعلمية والتارخيية وإخل ،خاصة
اإلحالة ابلضمائر ،حيث جند أنه تكاد الختلو منها مجلة ،فهي أهم معطيات النص اليت تسهم يف
نصيته واتساقه؛ «أن الضمائر تكتسب أمهيتها بصفتها انئبة عن األمساء واألفعال والعبارات واجلمل
املتتالية ،والتقف أمهيتها إىل هذا احلد بل تتعداه إىل كونا تربط أجزاء النص املختلفة ،شكال وداللة،
داخليا وخارجيا ،وسابقة والحقة»(الفقي )137/1 :1421 ،والضمائر هلا دور هام يف جتنب التكرار غري
ضروري من الكلمات ،والعبارات ،وإخل.
تنقسم الضمائر إلی وجودیة مثل :أان ،أنت ،حنن ،هو ،مها ،هن ...،وإىل ضمائر ملكية مثل:
كتايب ،كتابك ،كتاهبم...،إذا نظر إىل الضمائر ،من زاویة االتساق ،أمكن التمييز فيها بني أدوار
الكالم اليت تندرج حتتها مجيع الضمائر الدالة على املتكلم ،واملخاطب وهي إحالة خلارج النص بشكل
منطي وال تصبح إحالة داخل النص ،أي االتساقية ،إال يف الكالم املستشهد به ،أو يف خطاابت
مكتوبة متنوعة من ضمنها اخلطاب السردي مع ذلك ال خيلو النص من إحالة سياقية تستعمل فيها
الضمائر املشرية إىل الكاتب (أان ،حنن) أو إىل القارئ أو القراء ابلضمائر(أنت ،أنتم) هذا ابلنسبة ألدوار
الكالم ،أما الضمائر اليت تؤدي دورا هاما يف اتساق النص فهي تلك اليت یسميها هاليداي ورقية
حسن أدوارا أخرى وتندرج ضمنها ضمائر الغيبة إفرادا وتثنية ومجعا (خطايب.)18 :1991،
القسم األول «املرید» يف القصيدة «یبدأ بصوتني یتداخل أحدمها يف اآلخر حيت جند صعوبة يف
الفصل بينهما» (حممد منصور )185 :1996 ،فأصبح من الصعب للقارئ أن مييز عما حييل الضمري
إليه .تبدأ القصيدة بصوت املراد الذي خياطب املرید قائال« :سقطت يف العتمة والفراغ /ت لطخت
روحك ابألصباغ /شربت من آابرهم أصابك الدوار /تلوثت یداك ابحلب وابلغبار /وها أان أراك عاكفا
على رماد هذي النار /صمتك بيت العنكبوت ،اتجك الصبار» (البيايت)9/2 :1995 ،
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ليس اخلطاب يف هذه الفقرة موجه إىل املتلقي أو القارئ إمنا یوجه إىل احلالج الذي یقوم بدور
املرید وجيري بينه وبني املراد حوار ،فاستخدم البيايت ضمائر اخلطاب املتصلة يف (سقطت ،شربت،
روحك ،أصابك ،یداك ،أراك ،صمتك ،اتجك) احمليلة إىل ذات موجودة خارج النص هي احلالج
الذي اختاره الشاعر قناعا للتعبري عن جتربته الشعریة .واستخدامه «أان» الظاهر واملسترت يف (أراك)
یفرتض وجود ذات متكلمة موجودة خارج النص أحيل إليها بضمري املتكلم هي ذات املراد .كما أن
املتصل يف آابرهم حييل إىل الناس أو اجملتمع (األرض) حيث الجيوز للصويف أن یدخل فيها-ابلنسبة إىل
الصويف-أو حييل إىل البالط-ابلنسبة إىل البيايت -فإنه انفصل عن الثورة والتحق ابلبالط فسقط يف
الظلمات وتلطخت روحه ابملادايت .كل ذلك إحاالت مقامية خارجالنص .مث جيئ دور املرید (احلالج)
غن /بعد أنتطّم القيثار /من
وجييب عن املراد بقوله« :ایانحرا انق ته للجار /طرقت ابيب بعد أن انم امل ّ
أین يل وأنت يف احلضرة تستجلي /وأین أنتهي/وأنت يف بدایة انتهاء»(املصدر نفسه)

مبا أن اخلطاب يف هذه الفقرة تغري من املرید إىل املراد فاملرید یوجه خطابه إىل املراد مستخدما
ضمائر اخلطاب املتصلة منها واملنفصلة يف (طرقت ،تستجلي ،أنت) وضمري الـ«هاء» املتصل يف
(انقته) احمليل إىل ذات املراد خارجالنص ،وضمائر املتكلم يف (ابيب ،يل ،أنتهي) أحيلت إىل ذات
متكلمة موجودة خارج النص هي احلالج(املرید) .على ٍ
كل ضمائر املتكلم واخلطاب يف هذا املقطع
تتبادل بني املراد واملرید ،اترة حتيل إىل املراد واترة حتيل إىل املرید«:من أین يل وانرهم يف أبد الصحراء/

تراقصت وانطفأت /و ها أان أراك يف ضراعة البكاء /يف هيكل النّور غریقا صامتا تكلّم املساء»(البيايت،
)10/2 :1995

ضمري الـ«ايء» املتصل يف (يل) وضمري اخلطاب املسترت يف (تكلم) حييالن إىل ذات احلالج
املوجودة خارج النص ،بينما حييل «أان» الظاهر واملسترت يف (أراك) إىل ذات املراد املوجودة خارج النص
وهكذا تتبادل األدوار يف هذا املقطع .واملتصل يف (انرهم) كما قلنا حييل إيل الناس أو اجملتمع .كل
ذلك إحاالت مقامية حييل إىل غرياملذكور يف النص .واجلدیر ابلذكر أن العثور علی احملالإليه يف
یتم ابلتعرف علي البنية
الیتم ابلبنية السطحية إمنا ّ
الضمائر احمليلة إىل املراد واملرید يف هذا القصيدة ّ
املعنویة واملعلومات التارخيية والصوفية.
یسمى شبه الفعل؛ يف هذا املقطع جند أن كلمات
هذا وابلنسبة إىل اإلحالة الضمريیة فيما ّ
(عاكفا ،غریقا ،صامتا) وهي تقوم بدور احلال املفرد الذي ال یربط إلی ذي احلال إال ابلضمري ،حييل
ضمري«أنت» املسترت يف هذه الكلمات الثالثة إلی املرید أو احلالج وكلمة (انحرا) وهي تقوم بدور
املنادى املفرد حييل الضمري فيه إىل املراد.
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ويف املقطع الثاين تظهر مواجيد احلالج وابتهاالته اليت خيتلط فيها الدمع احملب بدموع وآهات
الثوري املنتكس واملضروب عليه حصار السجن فيحريه ما وقع فيه (حممد منصور .)185 :1996 ،یبدأ
حالج رحلة يف ثقافة اجملتمع الذي ینتابه الظلم والضاللة ،وجند أن الشاعر استخدم جمموعة من
الضمائر بدأت بضمري املتكلم املتصل يف (مسكري ،حمريي ،منحوين ،يل ،انقيت ،حنرهتا) و«أان»
الظاهر واملسترت يف (أقلب) حييل إلی ذات املرید (احلالج) الذي خرج إىل اجملتمع ليسري مع الناس إىل
هللا على الرغم من أنه جيب عليه أن یقوم يف اخلانقاه ،فاإلحالة هنا مقامية وغريمذكور يف النص«:ای
مسكري ببّه /م ّيي يف قربه /الفقراء منحوين هذه األمسال /وهذه األقوالَّ /
فمد يل یدیك عب سنوات
املوت واحلصار/...فناقيت نرتا وأكل األضياف /وارتلوا /وها أان أق لّب األصداف /لعلّها أوراق ورد
الریح فوق ميّت ،لعلّها أطياف» (البيايت)12-11 :1995 ،
ط ّيتا ّ

وظف الشاعر أیضا «أنت» املسترت والـ«كاف» املتصل يف (یدیك) الذي حييل إىل ذات املراد
واإلحالة هنا مقامية .والبارز يف (حبه وقربه) حييل إىل (مسكري وحمريي) والبارز يف (منحوين) حييل إىل
الفقراء والـ«هاء» يف (حنرهتا ،ولعلها ،وطريهتا) حييل إىل (انقيت ،وأصداف ،وأوراق)؛ واإلحالة هنا إحالة
نصية قبلية لوجود (مسكري ،وحمريي ،والفقراء ،وانقيت ،وأصداف ،وأوراق) قبل ذكر الضمري .واملسترت
فيما یسمى شبه الفعل يف كلمتني (مسكري ،وحمريي) حييل إىل ذات احلق سبحانه وتعايل ومها تؤداين
دور املنادى املفرد .وهذه إحالة مقامية إىل خارج النص.
أما املقطع الثالث فيه لون من اهلجاء السياسي ،عن طریق السخریة من مهرج السلطان ويف هذا
املقطع غلب األصل(البيايت) على القناع(احلالج) (حممدمنصور )186 :1996 ،وفيه شخصية رئيسة هي
هرج السلطان/كان وای
مهرج السلطان والضمائر ،املتصلة منها واملسترتة يف األفعال حتيل إىل املهرج«:م ّ
ّ
السيف والدخان /یرقص فوق احلبل ،أيكل
ماكان /يف سالف األزمان /یداعب األواتر ،يشي فوق ح ّد َّ
السعدان /یركب فوق ظهره األطفال يف البستان /يرج َّ
للشمس ،إذا
الزجاج ،ینثن مغنيا سكران /یقلّد َّ
الساحات» (البيايت)13/2 :1995 ،
م َّدت إليه یدها ،اللسان /یكلّم النجوم واألموات /ینام يف ّ

یتحقق االتساق يف هذه األبيات ابستخدام الضمائر املتصلة ابألمساء کـ«اهلاء» يف (ظهره)،
واملسترت يف (یداعب ،ميشي ،یرقص ،أيكل ،ینثين ،یقلد ،یركب ،خيرج ،یكلم ،ینام) اليت حتيل إىل
املهرج .واملسترت يف (مدت) والبارز يف (یدها) حييل إىل الشمس؛ فاإلحالة هنا إحالة نصية قبلية تساهم
املهرج إبدخال
بشكل مباشر يف اتساق النص .يف األبيات التالية یواصل الشاعر احلدیث عما یفعل ّ
شخصية أخری وهي إبنة امللك«:كان يب إبنة السلطان ييا على ضفاف نر صوتا /وصمتها /لكنها
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ابلصمت وما سبَّح إال
ماتت كما الفراشة البيضاء يف احلقول /متوت يف األفول /فج َّن بعد موتا والذ ّ
ابمسها» (املصدر نفسه)

اإلحالة الضمريیة يف هذه األبيات تتجلى يف ضمري الـ«هاء» املتصل يف (صوهتا ،صمتها ،لكنها،
موهتا ،ابمسها) واملسترت يف (ماتت ،ومتوت) اللذین حييالن إىل ابنة السلطان كما تتجلى يف املسترت يف
جن ،الذ ،سبّح) الذي حييل إىل الشخصية الرئيسة يف هذا املقطع أال وهو املهرج.
(حييا ،الذّ ،
واإلحالة هنا نصية قبلية مبا أن احملال إليه ذكر قبل اللفظ احمليل .يف نایة املقطع جند أن املهرج یستعني
ابحلالج« :وذات یوم جاءين /یسألن /عن الذي يوت يف الطفولة /عن الذي یولد يف الكهولة /رویت ما
رأیت /رأیت ما رویت» (البيايت)14/2 :1995 ،

جند أن الشاعر استخدم جمموعة من الضمائر بدأت بضمري املسترت يف األفعال احمليلة إىل املهرج مث
الضمائر املتصلة احمليلة إلی إبنة السلطان وأخريا الضمائر املتصلة يف (جاءين ،یسألين ،رویت ،رأیت)
حييل إلی ذات احلالج الذي أصبح مرادا بنفسه بعد أن مضى مسار السلوك أو حييل إىل ذات البيايت
الثوري الذي انفصل من البالط والتحق ابلثورة واألخرية إحالة مقامية حتيل إىل غري املذكور يف النص
وهكذا تتكون البنية اإلتساقية اإلحالية والتسلسل الضمريي يف هذا املقطع الذي «تعد بوجه خاص
من الشروط النحویة الرتكيبية األساسية لتماسك النص فأشكال التسلسل الضمريي تلك هي الوسيلة
احلامسة لتشكيل النص إذ أن النص نسيج من الكلمات یرتابط بعضها ببعض من خالل تسلسل
ضمريي» (حممد امساعيل )1069 :2011 ،جتمع عناصره املختلفة واملتباعدة يف كل واحد هو ما نطلق
عليه النص (زاند)12 :1993 ،
أما املقطع الرابع ،فهو مشهد احملاكمة ،وهو مقطع سياسي ،ختتلط فيها شخصية الشاعر
بشخصية القناع اختالطا الميكن التمييز بينهما بسهولة على أن الشاعر واحلالج كالمها یبدءان املقطع
بكالم متكل ٍم خارج النص وحييالن إليه بضمري املتكلم املتصل يف (حبت ،قلت ،قلت ،منت ،حلمت،
الصيد كلمتْي /ومنت
أبين) واملسترت يف (لأعد)«:بت بكلمتْي للسلطان /ق لت له :جبان /ق لت لكلب َّ
ّ
لي لتْي /حلمت فيهما ِب ّين لأعد لفظْي» (البيايت)15/2 :1995 ،

وقداستفاد الشاعر من الضمائر املختلفة ليتسق الفقرات اتساقا اتما والضمائر كلها تكون عبارة
عن سلسلة ترتبط بني الفقرات وسياق النص مبا فيه اإلحاالت الضمريیة ،یتناسب الشاعر سياسيا ألنه
ثوري یواجه السلطة ویتناسب احلالج حيث أنه أظهر ما جيب كتمانه يف السلوك الصويف .لذلك
شاعر ٌّ
ابلنظر إلی خارج النص ميكن أن نقول احملال إليه هو البيايت أو احلالج.
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یستخدم البيايت اإلحالة النصية القبلية يف هذه األبيات حيث أن احملالإليه (السلطان ،وليلتني)
مذكوراتن قبل الضمري ،فالضمري املتصل يف (له) حييل إىل (السلطان) والضمري يف (فيهما) حييل إىل
(ليلتني) .وبعد أن قال هذه الكلمات للسلطان ویكشف الصويف عن األسرار ،یصل إلی مرحلة ليس
بينه وبني املراد ،أي فصل ،حيث یبدو كالمها واحد« :ت و َّحدت /ت عان قت /وابركت–أنت أان /تعاسيت
ووحشيت» (املصدر نفسه)

ويف هذه األبيات نرى أن القناع غلب البيايت فإحالة الضمائر «أنت وأان» ،إحالة مقامية تشري إلی
املراد واملرید(احلالج) ألنما یتوحدان يف هذه املرحلة من السلوك والفرق بينهما .ومن أمثلة أخری لإلحالة
النصية تتجلى عندما جيد احلالج نفسه أمام شهود الزور والسلطان ویقول« :ول أجد إالَّ شهود الزور
والسلطان /حويل يومون ،وحويل ی رقصون :إ َّنا وليمة َّ
الذَئب ها أان عراین» (املصدر نفسه)
الشيطان /بْي ّ

الضمري املسترت يف (لأجد) یفرتض وجود ذات متكلمة موجودة خارج النص أحيل إليها بضمري
املتكلم هي ذات احلالج أو البيايت ،والشاعر حيتفظ هبذا الضمري عالقة املقطع األخري مع األبيات
السابقة .و«أان» الظاهر احمليل إىل (احلالج) ،إحالة مقامية ،والضمائر يف (حيومون ،یرقصون) إحالة
نصية حتيل إلی السابق واحملال إليه هو (شهودالزور والسلطان) .هذا واملتصل يف (إنا) له ثالثة أوجه:
األول :إحالة مقامية خارجالنص؛ إذا كان قائلها شهود الزور أي نفس الفاعل يف حيومون ویرقصون،
فـالـ«هاء» حتيل إىل احلالج وهم حيسبونه ربيبالشيطان؛ وفيه إشكالية :كيف ميكن أن حييل ضمري
املؤنث إىل احلالج املذكر؟ وميكن أن جنيب عنها أبن احلالج خياطب نفسه ب ـ (ها أان عراين) أو أن
القصد من الـ«ها» (يف إنا) عقلية احلالج؛ والثاين :إحالة نصية قبلية؛ إذا كان قائلها حالج ،فـالـ«ها»
حتيل إىل ضيافة شهود الزور والسلطان ،والسياق يف األبيات التالية ممّا یدلنا إىل هذا الوجه ،نقطتان():
هنا ميكن أن یكون دليل الرقص والضيافة .والثالث :إحالة نصية بعدیة؛ ضمري الـ«ها» يف (إنا) ميكن
أن یكون ضمري الشأن و حييل إىل (الوليمة) مابعدها وذلك ألن ضمري الشأن حييل إىل مابعد ،سواء
كان قائلها احلالج أو الشهود الزور والسلطان .مث یتوجه احلالج إلی السلطان قائال«:ق تلتن /هجرتن/
نسيتن /حكمت ابلموت عل َّي ق بل ألف عام /وها أان أانم /من تظرا فجر خالصي ،ساعة اإلعدام»
(البيايت)16-15/2 ،1995 ،

والشاعر یتحقق الرتابط النصي مستخدما اإلحالة النصية القبلية يف ضمائر اخلطاب يف (قتلتين،
وهجرتين ،ونسيتين ،وحكمت) اليت حتيل إلی السلطان املذكور سابقا ،إضافة إىل اإلحالة املقامية اليت
تتجلى يف الضمائر احمليلة إىل ذات احلالج أو البيايت _خارجالنص_يف الضمائر الظاهرة «أان» واملسترتة
يف (أانم) واملتصلة يف (خالصي) فتتماسك بني بدایة املقطع ونایته.
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أما املقطع اخلامس هو «الصلب» وفيه تبدو احلرية علی احلالج ،ویظهر األصل «البيايت» مغطياً
علی القناع (حممدمنصور )186 :1996 ،جند يف هذا املقطع اتساقا اتما بني األبيات ومن أهم ادوات
اليت حتقق هذا االتساق هي إحالة یوجد يف كثري من األبيات«:ابركن /عان قن /كلَّمن /وم َّد يل ذراعه/
وقال يل /:الفقراء ألبسوك اتجهم /وقاطعوا الطَّریق /والبص والعميان والرقيق /وقال يلّ :إایك /وأغلق
الشباك» (البيايت)17/2 :1995 ،

غلبت اإلحالة املقامية يف هذه األبيات وهي تتجلی يف املسترت يف (ابرك ،عانق ،كلّم ،مد ،ذراعه،
قال ،قال وأغلق) احمليل إلی املراد كما تتجلى يف املتصل يف (ابركين ،عانقين ،كلّمين ،يل  3-مرات)-
و«ك» يف (ألبسوك) وضمري «إايك» املنفصل الذي حييل إلی احلالج ،إضافة إىل اإلحالة النصية يف
ضمري «هم» يف (اتجهم) الذي حييل قبليا إلی الفقراء وبعداي إىل قاطعي الطریق والربص والعميان
والرقيق؛ وكذلك یتماسك من جهة بني اجلملة السابقة واألبيات التالية ومن جهة أخری حيفتظ على
سلسلة بني األبيات مما یؤدي إلی اتساق النص كله .مث یوظف الشاعر جمموعة من اإلحاالت النصية
وبصقوا يف البئر ،ای
واملقامية«:واندفع القضاة والشهود والسيَّاف /فأحرقوا لساين /ونصبوا بستاينّ /

م ّيي /ومسكري /وطردوا األضياف /من أین يل أنأعب الضفاف /والنار أصبحت رمادا هامدا» (املصدر
نفسه)18-17 ،

فاستخدم البيايت جمموعة من الضمائر منها الـ«واو» يف (أحرقوا ،نصبوا ،بصقوا ،طردوا) الذي حييل
قبليا إىل (القضاة والشهود والسيّاف) واملسترت يف (أصبحت) الذي حييل قبليا إيل (النار) ومها إحالتان
نصيتان قبليتان .مث ضمري الـ«ايء» يف (لساين ،بستاين ،حمريي ،مسكري ،يل) واملسترت يف (أعرب)،
إحالة مقامية إيل ذات احلالج وهكذا تتكون البنية اإلتساقية اإلحالية يف هذا املقطع ابجتماع هذه
الضمائر إضافة إىل مجال النص .وأخريا یرجع الشاعر إلی نفس اإلحالة املقامية اليت استخدمها يف
بدایة املقطع«:فاف تح يل الشبَّاك ،م َّد يل یدیك آه» (املصدر نفسه)18 ،
وضمري «أنت» املسترت يف (افتح وم ّد) احمليلة إىل ذات املراد واملتصل يف (يل) احمليلة إىل ذات
احلالج إحالتان مقاميتان إىل غري املذكور يف النص .واستخدام هذه الضمائر يف بدایة املقطع ونایته
یؤدي إلی االنسجام والتماسك الداليل واللفظي.
أما املقطع السادس «رماد يف الریح» وفيه إصرار علی الثورة واالستمرار يف احلياة وبرغم املوت
واحلرق والعذاب والقتل ،تبقي احلریة ،وجذوة النار ،فإلی األبد ،ستنمو من مساد احلریق ومن األوصال
بذور تنبت منها األشجار ،أشجار احلریة والعدل والثورة علی الظلم واإلستبداد (حممدمنصور:1996 ،
 .)187فبيان هذه املفاهيم املرتبطة واملنسجمة حيتاج إلی األلفاظ املتناسقة ،لذلك اختار الشاعر
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اإلحالة جبميع أنواعها من الضمريیة (مقامية ونصية) واإلشاریة حتی حيتفظ على العالقة بني
األبيات«:عشر ليال وأان أكابد األهوال /وأعتلي صهوة هذا األل القتّال /أوصال جسمي قطعوها/
الریح دفاتري انهبوا أوراق ها /وأخدوا أشواق ها /وم َّرغوا احلروف يف األوحال»
أحرقوها /ن ث روا رمادها يف ّ
(املصدر نفسه)19 ،

حتقق اإلحالة املقامية يف ضمري «أان» الظاهر واملسترت يف (أكابد وأعتلي) والـ«ايء» يف (جسمي،
ودفاتري) واحملالإليه هو ذات احلالج ألن هذه األبيات تطابق قصة احلالج وما مضی عليه .كما حتقق
مرغوا) الذي حييل إىل ذات كل من ظلم
يف ضمري الـ«واو» يف (قطعوا ،أحرقوا ،نثروا ،انهبوا ،أمخدواّ ،
عليه من أصحاب الدین والسياسة وجند أن هذا الضمري اتصل األبيات مع بعض ،فأثّر اتثريا بليغا يف
اتساق النص وكلما طالت سلسلة اجلمل املرتبطة ابإلحالة مع بعض ،زاد االتساق يف النص .أما
اإلحالة النصية يف هذه األبيات تتجلی يف ضمري الـ«ها» املتصل يف (قطعوها ،وأحرقوها ،ورمادها)
الذي حييل إىل (أوصال جسمي) املذكور سابقا إضافة إىل الـضمري نفسه يف (أوراقها ،اشواقها) الذي
حييل إىل (دفاتري) املوجود سابقا .من مظاهر أخری لإلحالة النصية هي إستخدام حرف النداء الذي
الصيف وای مدینة ما عاد منها أبدا احد /موعدان احلشر،
ینوب عن فعل «أاندیك»«:ایقطرات مطر ّ

الرماد /ستكب الغابة ،ایمعانقي/
فالتداعيب قيثارة السد/أوصال جسمي أصبحت مساد /يف غابة َّ
وعاشقي» (املصدر نفسه)

بناء علی ذلك فالنداء نفسه إحالة نصية بعدیة إىل (قطرات مطر الصيف ،واملدینة ،ومعانق،
وعاشق) علی الرغم من أن هذه الصفات ،تتعلق بذات املراد.
كما نرى أن الضمري ابعتباره بدیال ملرجعه ،یعمل على جتنب التكرار وإعادة الذكر يف النص
والیقتصر دوره على االختصار فحسب وإمنا تشارك يف إبراز ما یسمی أساس النص أو مجلة النواة اليت
متثل «احملور الذي یرتبط به ما يف النص كله من عناصر عن طریق شبكة من وسائل التماسك النصي
يف الشكل والداللة ومن بينها املرجعية اليت تتحقق عن طریق الضمائر .فمن املعلوم أن النص یتكون
من مجل أساسية ومجل اثنویة» (القفي)166 :2000 ،
.3-5اإلشارة
اإلشارة وسيلة اثنية من وسائل االتساق حسب ما جاء به هاليداي وحسن؛ «یذهب الباحثان إىل أن
هناك عدة إمكانيات لتصنيفها :إما حسب الظرفية :الزمان(اآلن ،غدا )...،أو حسب احلياد ( )Theأو
الالنتقاء(هذا ،هؤالء )...،أو حسب البعد(ذلك ،تلك )...،والقرب(هذا ،هذه( »)...،خطايب)19 :1991 ،
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إذا كانت الضمائر حتدد املشاركة الشخوص يف التواصل أو غياهبا عنه ،فإن أمساء اإلشارة حتدد مواقعها
يف الزمان واملكان داخل املقام اإلشاري وهي متاما مثلها التفهم إال إذا ربطت مبا تشري إليه (الزاند،
 )118-119 :1993فأمساء اإلشارة تساهم يف متاسك النص من خالل استدعاء عنصر سابق أو
خطاب أبكمله حيث «تقوم ابلربط القبلی والبعدي مبعىن أنا تربط جزءا الحقا جبزء سابق ،فإن اسم
اإلشارة املفرد یتميز مبا یسميه الباحثان «اإلحالة املوسعة» أي إمكانية اإلحالة إىل مجلة أبكملها أو
متتالية من اجلمل» (خطايب )19 :1991 ،فهذه األلفاظ تتضح كفاءهتا حني تستعمل للداللة على قطع
طویلة من اخلطاب الذي ینشط مساحات كبرية من املعلومات (ديبوجراند )323 :1998 ،جند يف
القصيدة أن كثري من األدوات اإلشاریة حييل إىل املفرد«:وأوحش الریف فوق هذه الضاب /وهو یدب
الزقوم /...الفقراء منحوين هذه األمسال /وهذه األقوال» (البيايت)11/2 :1995 ،
يف عروق شجر ّ

فكلمة «هذه» حتققت التماسك النصي من خالل اإلشارة إلی عناصر مفردة وهي (اهلضاب،
واألمسال ،واألقوال) وكل ذلك إحاالت نصية بعدیة مبا أن احمليل إليه ذكر بعد اللفظ احمليل .كما جاء
يف املقطع األخري«:عشر ليال وأان أكابد األهوال /وأعتلي صهوة هذا األل القتال/...أان هذا بال أمسال/

حر كهذي النار والریح» (املصدرنفسه)19 ،

یتكون التناسق النصي يف هذه الفقرة ابإلشارة يف (هذا األل القتال ،وأان هذا بالأمسال ،وهذي النار
ّ
والریح) واإلحالة يف األول واألخري ،إحالة نصية بعدیة ألن احملالإليه (األل القتال ،والنار والریح)
مذکور بعداي؛ وأما اإلحالة يف (أان هذا بالأمسال) إحالة نصية قبلية حيث أن «هذا» یشري إلی «أان»
املذكور سابقا .من مظاهر أخری لإلحالة اإلشاریة يف قصيدة عذاب احلالج ،هي إستخدام الظرف يف
األمثلة التالية«:أان ح ٌر إلی األبد /ای قطرات مطر الصيف وای مدینة ما عاد منها أبدا احد /...سنلتقي
بعد غد يف هيكل األن وار» (البيايت)20-19/2 :1995 ،
.4-5أدوات املقارنة
هي اثلث وسيلة من وسائل االتساق اإلحالية تقوم ابلربط بني معنيني أو أكثر من خالل املوازنة بني
األشياء أو تفصيل أحدمها ،فاحلدیث عن املقارنة یفرض وجود شيئني-علىاألقل-یشرتكان يف معىن ما
مع زايدة أحدمها على اآلخر (توهامی )65 :2011 ،ویقصد أبدوات املقارنة «كل األلفاظ اليت تؤدي
إىل املطابقة أو املشاهبة أو االختالف أو اإلضافة إىل سابق أو كيفيا أو مقارنة» (عفيفي)65 :2007 ،
وهي تنقسم إىل قسمني:
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أ.

أدوات مقارنة العامة :تتجلى يف األلفاظ الدالة على التطابق(نفسه ،عينه ،مطابق)...،

والتشابه(شبيه )...،واالختالف(خمتلف ،مغایر)...،

ب .أدوات مقارنة اخلاصة :تتفرع إىل الكمية وهي تتم بعناصر مثل أكثر ،أقل...،وإىل الكيفية
وهي تتم بعناصر مثل أمجل ،مجيل من(...،أنظر خطايب)19 :1991 ،
ليست الكلمات اليت تدل على التطابق يف العربية حمصورة بـ «نفسه ،عينه ،مطابق» فحسب إمنا
تشتمل علی كلمات أخرى جيعل شخصا أو شيئا مقارن أخرى حنو «كاف» التشبيه وكما ،فهذه
األخرية «لفظ مركب من حرف اجلر «الكاف وما» اإلمسية أو احلرفية؛ فاإلمسية تكون إما
موصولة وإما نكرة موصوفة ،أما «ما» احلرفية فتكون مصدریة حنو جلست كما جلست أي
كجلوسك ،أو تكون حرفا كافا أو حرفا زائدا» (یعقوب )554 :1988 ،جند أن البيايت استخدم
«كما» ليصور كيف ماتت ابنة السلطان ویقارنه مبوت الفراشة البيضاء«:لكنها ماتت كما الفراشة
البيضاء يف احلقول» (البيايت)13/2 :1995 ،

فكلمة (كما) تربط بني اجلملة األوىل (ماتت) واجلملة الثانية (الفراشة البيضاء) وجيعل ميتة ابنة
السلطان مقارنة مبوت الفراشة وذلك إحالة نصية بعدیة .فأدوات املقارنة تؤدي وظيفتها االتساقية من
خالل ربط أجزاء النص بعضها ببعض إذ أنا «الختتلف عن الضمائر وأمساء اإلشارة يف كونا نصية،
وبناء عليه فهي تقوم مثل األنواع املتقدمة الحمالة بوظيفة اتساقية» (خطايب)19 :1991 ،
والتماسك النحوي ال یقتصر على اإلحالة بواسطة الضمري واإلشارة واألدوات املقارنة حسب ما
أشار إليها هاليداي وحسن ،وإمنا تنشأ اإلحالة ابستخدام أدوات أخرى منها املوصول والتعریف
والتقدمي والتأخري.
.5-5املوصول
تنتمي األمساء املوصولة إىل األلفاظ الكنائية اليت تتميز ابإلهبام والغموض وحتتاج إىل ما یزیل إهبامها
ویفسر غموضها ،تناولتها دراسات دون أخرى كأداة من أدوات اإلحالة وهذا ما أمهله هاليداي ورقيه
حسن(ابخلامسة )12 :2015 ،األمساء املوصولة تنقسم إىل اخلاص والعام؛ فاخلاص أو املختص «ما كان
نصا يف الداللة على بعض األنواع دون بعض مقصورا عليه وحده ،فلنوع املفرد املذكر ألفاظ خاصة به
ولنوع املفردة املؤنثة ألفاظ خاصة هبا وكذلك للمثىن بنوعيه» (ابنعقيل )73 :2004 ،وأشهر األمساء
املوصولة اخلاصة :الذي ،اليت ،اللذان ،الذین...واملوصول العام أو املشرتك هو «ما ليس نصا فی
الداللة على بعض هذه األنواع دون بعض ،أي ليس مقصورا على بعضها؛ وإمنا یصلح لألنواع
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كلها»(حسن ،د.ت )342 :واسم «من» هو أكثر استخداما للعقالء وقد تستخدم لغري العقالء يف
حاالت معينة ،أما موصول «ما» هو املستعمل لغري العقالء وتكون كالمها لكل من املفرد واملثنی
واجلمع بنوعيهم.
فاألمساء املوصولة تؤدي دورا تعویضيا يف النص «فهي الحتمل داللة خاصة وكأنا جاءت تعویضا
عما حتيل إليه وهي أیضا تقوم ابلربط االتساقي من خالل ذاهتا ومرتبطة مبا أييت بعدها من صلة
املوصول اليت تصنع ربطا مفهوميا بني ما قبل الذي وما بعده» (عفيفي )28-27 :2007 ،يف قصيدة
عذاباحلالج وظف البيايت موصول العام واخلاص حيث یسأله املهرج عن الذي ميوت يف الطفولة ول
یذق طعم احلياة وعن الذي یستيقظ يف الشيخوخة من ظلمات اجلهالة ویولد فيها من جدید ومها
سؤاال أيباهلول حيث أنه كان یقف يف طریق املسافرین ویسأهلم«:وذات یوم جاءين /یسألن /عن الذي
يوت يف الطفولة /عن الذي یولد يف الكهولة /رویت ما رأیت /رأیت ما رویت» (البيايت-13/2 :1995 ،
)14

ویقوم موصول «الذي وما» وظيفة ثنائية ،إذ أنما تعوضان احملال إليه من جهة ویقومان ابلربط
الرتكييب بني ما قبلهما ومابعدمها من جهة اثنية.

.6-5التعریف
قد اعتربته بعض الدراسات النصية وسيلة من وسائل التماسك املنفصلة عن اإلحالة (ديبوجراند،
 )301 :1998فيما عدته دراسات أخرى نوعا من أنواع اإلحالة وهو یقوم ابلربط بني أجزاء النص
وذلك ابستعادة لفظة سابقة يف شكل هو أكثر حتدیدا من األول يف النص (توهامي )71 :2011 ،یری
اجلرجاين يف الم التعریف أداة تتجاوز ما یراه النحاة من حتویلها النكرة إىل معرفة فهي تتعدي ذلك إىل
الربط بني اجلمل ربطا یشبه اإلحالة ابلضمري من حيث أنا تذكر السامع أو القارئ بشئ سبق ذكره،
أو شئ معروف يف الذهن جرى الكالم عليه أو اإلشارة له يف السياق(حممودخليل.)229 :2009 ،
قدتكون إحالة التعریف مقامية ويف هذه احلالة التفسر اإلحالة إال ابلعودة إىل السياق وابعتماد املتلقي
على ما لدیه من معلومات متكنه من الوصول إىل قصد املتكلم وهو املقصود بعال النص (توهامي،
 )71 :2011كما یقول الشاعر يف القصيدة«:بت بكلمتْي للسلطان /ق لت له :جبان» (البيايت،
)15/2 :1995

االدب العريب ،السنة الثالث عشر ،العدد اثنيا ،الصيف 21  2021

يف الواقع حرف «الـ» يف (السلطان) إحالة مقامية واحملال إليه احلاكم اجلور يف زمن الشاعر أو اخلليفة
يف زمن احلالج ،ولكن اإلحالة يف كلمة (الذائب) إحالة نصية«:ول أجد إالَّ شهود الزور والسلطان/

حويل يومون ،وحويل ی رقصون :إ َّنا وليمة َّ
الذَئب ها أان عراین» (البيايت)15/2 :1995 ،
الشيطان /بْي ّ

فـ«الـ» يف الذائب «ال العهدیة» وسبق ذكر مفهومه وهو«شهود الزور والسلطان» وهذه إحالة نصية
قبلية تسهم يف الربط بني هذه األبيات واألخرى كما تسهم يف اتساق النص كله.

النتيجة
سامهت اإلحالة يف اتساق قصيدة عذاب احلالج بكاملها كما سامهت يف اتساق املقاطع الستة مع
بعض ،فجعلتها وحدة منسجمة ومتالمحة؛ واتضح أن البيايت قد استخدم يف قصيدته روابط متنوعة مما
أدت إىل أثر بليغ يف التماسك النصي حيث نوع فيها بني اإلحالة الضمريیة واإلشاریة واملوصولية
والتعریف.
ميكن تقييم مسامهة كل من هذه العناصر يف اتساق نص القصيدة يف احلاالت التالية:
 -1غلبت اإلحالة املقامية علی اإلحالة النصية ومعرفة احملال إليه يف اإلحاالت املقامية یساعد
القارئ علی فهم النص ألن اإلحالة املقامية ،تقوم ابلربط بني النص والسياق اخلارجي وجعله
یتلقي املعىن ویربطه مبرجعياته .إضافة إىل توظيف اإلحالة النصية بنوعيها،القبلية والبعدیة اليت
سامهت يف حبك النص وترابطه.
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 -2اإلحالة الضمريیة هی أكثر استخداما ابلنسبة إىل العناصر األخری واعتمد الشاعر على
اإلحالة الضمريیة ابعتبارها أقوی الروابط يف قصيدته حيث كشف البحث أن اإلحالة
الضمريیة تكررت  234مرة.
 -3یساهم عنصر اإلشارة يف املقام الثاين يف اتساق النص وهذا یكون ابستخدام األمساء اإلشارة
كـ«هذا ،هذه وهذي»أو استخدام الظرف كـ«أبد وغد»
 -4تقع املوصول والتعریف يف املرتبة الثالثة واألدوات املقارنة يف املرتبة األخرية اليت تشارك يف
اتساق النص إضافة إىل العناصر األخری.
بناء على ذلك ،أن اإلحالة هلا دور هام يف الربط بني األبيات واملقاطع املختلفة وهي تؤدي إلی اتساق
النص إىل جانب العناصر األخری من التكرار واحلذف وإخل.
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