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املقدمة

بني   referring لإلحالة  املشرتاَك  املفهوم  إن 

ما  إىل  لفظ  افتقار  -وهو  اللسانية  النظريات 

يُفرسِّ موضوعاَهits object- تاَِضيق أنواُعه وتتسع 

بحسب اآللية التي تشرتطها كل نظرية لسانية يف 

املوجود  )املوضوع(  اليشء  ذلك  إىل  الوصول 

يُفرسِّ  الذي  اليشء  وهو  املعدوم،  أو  الكون  يف 

لفظ اإلحالة. ففي النظرية السيميائية -وقد نشأت 

اإلحالة  ارتبطت  عرش-  التاسع  القرن  نهاية  يف 

السلوكية  النظرية  ويف  بغريها،  العالمة  بعالقة 

-وقد نشأت يف النصف األول من القرن العرشين-

العالمة  املتلقي  يأخذ  أن  مبعنى  اإلحالة  صارت 

سلوكية،  فعل  بردة  لها  ويستجيب  االعتبار  بعني 

ويف اللسانيات النصية -وقد ظهرت يف ستينات 

القرن العرشين- تعني اإلحالة العمليةاَ التي تحصل 

العائد  فأما  اإلشارة،  بطريق  أو  العائد  بطريق  إما 

فهو عالمة لغوية ال تُْفهاَم إال مبفرسِّ يف النص، وأما 

اإلشارة فهي عالمة لغوية ال تُْفهاَم إال مبفرسِّ خارج 

-وقد ظهرت  العرفنية  التداولية  وتوّسعت  النص، 

عالمة  كل  أن  فرأت  العرشين-  القرن  نهاية  يف 

مفتقرة يف إحالتها إىل السياق، ويشمل السياق 

يف نظرية املناسبة -وهي من التداولية العرفنية- 

أو  املركزي،  النظام   .1 املتلقي:  عند  أمور  ثالثة 

التخيل  ليستطيع  العقل  عليها  فُِطر  التي  لاَكاَة  املماَ

أحاطت  التي  الخارجية  2.الظروف  واالستنتاج. 

بالخطاب عند إلقائه. 3.كل املعلومات السابقة 

أتته  معلومات  كانت  سواء  املتلقي،  عند  التي 

استنتاجية  عمليات  من  أو  من مصادر محسوسة 

سابقة. 

والغاية من دراستنا تحقيق األهداف 

التالية:

جعل "اإلحالة" منوذًجا للمفاهيم العابرة يف   .1

أنه ال يصح  وبيان  الحديثة،  اللسانيات  تاريخ 

تقديم مصطلح دون بيان خلفيته النظرية التي 

تقف وراء مفهومه، وذلك ألن مفهومه يتحدد 

يف  ناَْدرُسه  التي  اللسانية  النظرية  بتحديد 

ضوئها. 

بيان القيمة النقدية التي ينالها النص األديب   .2

ُرؤاَى  حني نبحث فيه عن مفهوم معني وفق 

املفهوم  هذا  تغذية  عىل  تُِعني  مختلفة 

بآلياِت تحليٍل مختلفة تؤدي إىل تأويل النص 

تأويالت متعددة.

قابلة  ْت  ُدرِساَ وإن  األدبية  الظاهرة  أن  إثبات   .3

 االإحالة يف ق�ضيدة »خذيها واغُربي عني«
ل�ضعيد ال�ضقالوي على �ضوء النظريات الل�ضانية احلديثة

د. خالد بن سليامن بن مهنا الكندي

نورة بنت سامل بن عبدالله الخليلية

أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب والعلوم االجتامعية بجامعة السلطان قابوس

&

  طالبة دكتوراه  يف قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب والعلوم االجتامعية بجامعة السلطان قابوس

اإلحالة يف قصيدة »خذيها واغُريب عني« لسعيد الصقالوي عىل ضوء النظريات اللسانية الحديثة



 172جملة كرياال يوليو 2022  MAJALLA KAIRALA     JULY  2022    ISSN No: 2277 - 2839

النظر فيها مادمنا نتسلح يف كل مرة  إلعادة 

بآلية اشتغال جديدة؛ بل إن إعادة النظر فيها 

وفق منهج مختلف واجب أحيانًا إلزالة أوهام 

هم فيها منهجهم  وقع فيها نُّقاد سابقون، أوقاَعاَ

الذي اتّكؤوا عليه. 

عامين؛  نّص  عىل  األهداف  تلك  تطبيق   .4

وإعطائه  الُعامين،  باألدب  االهتامم  لتعزيز 

وفق  إليه  بالنظر  مضافة  نقدية  قيمة 

تضافر  بأهمية  مّنا  إميانًا  مختلفة؛  مناهج 

التخصصات yranilpicsidretnI والعلوم 

البنية، ال إميانًا باملنهج التكاميل.

املبحث االأول: ال�ضاعر �ضعيد 
ال�ضقالويوق�ضيدته

التفعيلة  شعر  رواد  من  الصقالوي  سعيد  ّد  يُعاَ

يف سلطنة عامن، وقد أسهم يف تأسيس النادي 

الُكتّاب  العامنية  والجمعية  )العامين(  الثقايف 

العام  األمني  نائب  منصب  عىل  وحاز  واألدباء، 

وأصدر  العرب،  واألدباء  للُكتّاب  العاّم  لالتحاد 

الدواوين التالية: 

ترنيمة األمل )1975(.  )1

أنت يل قدر )1985(.  )2

أجنحة النهار )1999(.  )3

نشيد املاء )2004(.  )4

وصايا قيد األرض )2016(.  )5

ما تبقى من صحف الوجد )2020(.  )6

مت يف شعره الدراسات واملقاالت التالية:  وقُدِّ

الصقالوي:  الوطني يف شعر سعيد  التوجه   )1

الشطي،  الفتاح  عبد  الفنية،  األداة  الرؤية، 

 .7002

بنية القصيدة عند سعيد الصقالوي: اللغة،   )2

الرحمن محمد  عبد  اإليقاع، محمد  الصورة، 

سيد، 7002.

أبنية من فريوز الكلامت: طواف عىل أجنحة،   )3

عبد الرازق الربيعي، 0102.

سعيد  املعارص:  العامين  الشعر  تجليات   )4

عون،  أبو  نارص  األمل،  ترنيمة  الصقالوي، 

.3102

الصقالوي،  سعيد  شعر  يف  القوة  خطاطة   )5

مجلة منافذ ثقافية، 6102.

فاعلية  شعرية(:  )مقاربات  النيص  النقد   )6

للصقالوي،  النهار"  "أجنحة  يف  االستفهام 

إحسان بن صادق اللوايت، 7102.

إىل  مهداة  ونصوص  قراءات  الرحيق:  عبق   )7

جامل  تنسيق  الصقالوي،  سعيد  الشاعر 

بوطيب، 7102.

لسعيد  األرض  قيد  وصايا  ديوان  اإليقاع يف   )8

الصقالوي، محمد نارص بوحجام، 7102.

وصايا  ديوان  يف  واالنسجام  االتساق   )9

 .8102 سعدي،  انرشاح  األرض،  قيد 

اإلحالة،  الخمسة:  االتساق  عنارص  )وتتناول 

واالتساق  والوصل،  والحذف،  واالستبدال، 

املعجمي(.

الصقالوي،  سعيد  شعر  يف  العدالة  أوجه   )01

نارميان محمد فتح الله عساف، 8102.

سعيد الصقالوي شاعر بحجم األمل: دراسة   )11

النهار،  وأجنحة  املاء  نشيد  لديواين  بنيوية 

هشام مصطفى، 8102.

ديوان  الحب:  وثقافة  العامنية  القصيدة   )12

وصايا قيد األرض للشاعر سعيد الصقالوي، 

وجدان الصائغ، 9102.

األيديولوجية  وأبعادها  التاريخية  املرجعية   )13

للشاعر سعيد  األرض  قيد  ديوان وصايا  يف 

الصقالوي، رسول بالوي، 0202.

سعيد  شعر  يف  الداخل  الرحمن  عبد  رمزية   )14

أمنوذًجا،  محارصون  قصيدة  الصقالوي: 

محمد عيل آذرشب، رضا جليبي. 0202.

النهار"  "أجنحة  ديوان  يف  تركيبية  ظواهر   )15
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فضل  الصقالوي،  سعيد  العامين  للشاعر 

يوسف زيد، 0202.

اللغوي والصويت يف دواوين سعيد  التعدد   )16

الصقالوي، انرشاح سعدي، 1202.

يف  واآلخر  األنا  وتجليات  التاريخ  استلهام   )17

الشاعر العامين سعيد الصقالوي،  نصوص 

يوسف املعمري، 1202. 

مرايا املعنى: من العتبات النصية إىل التعدد   )18

اللغوي، دراسة يف شعر سعيد الصقالوي، 

  .1202

وأما قصيدته "ُخِذيها واغُريب عّني" فهي من ديوانه 

ر)1( ، وهو يضم مثاين عرشة  الغزيل "أنِت يل قاَداَ

حب  يف  قصيدة  عدا  الغزل  يف  كلها  قصيدة، 

وثانية  قابوس،  الراحل  السلطان  ومدح  الوطن 

يف فقري أعمى، وثالثة يف الحرب األهلية بلبنان.

شعر  عليها  يغلب  الديوان  هذا  يف  وقصائده 

وإحداها  العمودي،  الشعر  فيها  ويكرث  التفعيلة، 

واغريب  "خذيها  قصيدته  نص  وهذا  موشحة. 

عني":

خذيها واغريب عني

رسائلِك التي ما عدُت أذكرها

وأفتحها

وأحفظ كل ما فيها

خذيها واغريب عني

 ***

أيا وترًا بال لاَْحٍن

ويا شيئًا بال معنى

ويا ُسُحبًا بال مطٍر

ويا روًضا بال زْهٍر

ويا أُفًُقا بال قمٍر

ًنا يزغرد يف عيون الليل، يا واَهاَ

خذيها واغريب عني

***  

أنا ما ُعْدُت ذاك الطفلاَ أاَْغراَُق يف ابتساماتْك

ُرين وتاَْسِبيني ِظالُل الوهم يف شتى رواياتْك وتاَْسحاَ

تحت  ُع  أْخضاَ املخبول  األبلهاَ  ذاك  ُعْدُت  ما  أنا 

راياتْك

وأقرأ فيك أيامي الجميالِت

وأحالمي الباَِسيامِت

ًعا فأْستاُف املُناَى ِبداَ

وأنت الِبْدُع يف ذاتْك

خذيها واغريب عني

***  

اناَا مل ياَُعْد طفال واَ هاَ

ونهرًا دافًقا طُْهرا

ونوًرا يحمل الِبرْشا

ربيًعا كان ُمْخضال

فأضحى آِه ما أضحى 

اراَى دومنا زرِع حاَ صاَ

زاَِع بها األيام واقفٌة كتمثاٍل من الجاَ

دقائقها ثوانيها قد انتحرت

وكم فيها الهوى نُِحرا

***  

خذيها واغريب عني 

ْمراَ والسلوى رسائلِك التي كانت لروحي الخاَ

ْمرًا بها تُكوى غدت جاَ

فبئس الخمُر والسلوى

خذيها واغريب عني
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املبحث الثاين: االإحالة يف ق�ضيدة ال�ضقالوي 
على �ضوء الل�ضانيات الن�ضية:

 Textual linguistics قّدمنا اللسانيات النصية

زمانًا يف  املتقدمة  ليست  أنها  -رغم  عىل غريها 

باإلحالة،  ُشِغلاَت  أكرث نظرية  دراسة اإلحالة- ألنها 

الرتابط  أنها تؤدي إىل  باإلحالة  ومبعث اهتاممها 

للنص،  الكلية  السامت  يرُبز  أمر  وهو  النيص، 

ويتعامل معه عىل أنه بنية كربى تحمل رسالة يريد 

الكاتب إيصالها إىل املتلقي، وال ميكن بلوغ هذه 

ل الذي  الرسالة أو القضية املحورية عرب ناَْحو الُجماَ

يفككك النص إىل جمل، ولذا يرفض علم لغة النص 

املستويات  بني  الفصل  النصية-  اللسانيات  -أو 

ويسعى  والداللية،  والرتكيبية  والرصفية  الصوتية 

التي  القضية املحورية  ما  إىل اإلجابة عن سؤال: 

الرابط  النص وميكن اكتشافها عرب معرفة  يحملها 

يف  ظاهرة  فاإلحالة  كله  ذلك  وفوق  أجزائه؟  بني 

اللغات كلها، ودراستها خدمة لنحو اللغة العام. 

عرّف جون لوين اإلحالة بأنها العالقة بني األسامء 

العالمة  بني  العالقة  وتعني   ،)2( واملسميات 

الذهن،  خارج  هو  الذي  وموضوعها  اللغوية 

إىل  األسامء  رصف  يتجنب  التعريف  بهذا  وهو 

املتلقني،  باختالف  تختلف  متعددة  تأويالت 

وكأنه يقترص يف اإلحالة عىل العالقة الشائعة بني 

اللفظ وموضوعه التي تفهم غالبًا قبل أي تأثريات 

شخصية أو معرفة خاصة. 

داللية  عالقة  حسن  ورقية  هاليدي  عند  واإلحالة 

عالقة  ألنها  )3(؛  منتظمة  نحوية  لقاعدة  تخضع  ال 

بني اسم إشارة ومشار إليه، أو بني ضمري ومضمر، 

يف  واالعتامد  عليه.  وعائد  موصول  اسم  بني  أو 

يف  وفطنته  املتلقي،  ذكاء  عىل  يتكئ  معرفتها 

الضمري  أو  اإلشارة  اسم  إليه  يحيل  عام  البحث 

نحوية  قاعدة  عىل  يتكئ  وال  املوصول،  االسم  أو 

يعرف  أن  متلّق  أّي  خاللها  من  يستطيع  حاسمة 

عىل  الجملة  يف  عنرصين  بني  الوظيفية  العالقة 

يف  الفاعل  يعرف  حني  املتلقي  يفعله  ما  نحو 

فعل  إليه  أُْسِنداَ  الذي  اللفظ  أنه  بقاعدة  الجملة 

ثاَُه.  عىل جهة من أْحداَ

 وما قصده هاليداي ورقية حسن عرّب عنه غريُهام 

بقولهم إن اإلحالة وظيفة يؤدِّيها نوع من األلفاظ ال 

موضوع  وال  الذهن  يف  مفهوم  عىل  داللة  ميلك 

يف الخارج الواقعي إال بعد العودة إىل لفظ آخر 

املستقل  غري  اللفظ  ذلك  إليه  يُِحيل  الذي  هو 

بداللته )4( .

عالقة  بأنها  اإلحالة  عفيفي  أحمد  تعريف  وأما 

معنوية بني ألفاظ وما تشري إليه من أشياء أو معان 

السياق  يف  أخرى  عبارات  عليها  تدل  مواقف  أو 

أو يدل عليها املقام، ومن تلك األلفاظ املُِحيلة: 

الضمري واسم اإلشارة واسم املوصول... إلخ )5( . 

فإنه تعريف يُوِهم أن ألفاظ اإلحالة واأللفاظ الدالة 

الواقع  يف  موضوعات  إىل  يُِحيل  كليهام  عليها 

الطبيعي. 

ِيل إليه يف تعريف اإلحالة عند  والذي مناَ  

تُْعراَفاُمهيته  علامء اللسانيات النصية أنها لفظ ال 

إال بالبحث عنها خارج النص فتكون إحالة إشارية، 

وإن  النص  يف  راَداَ  واَ لفٍظ  ماهيِة  إىل  بالعودة  أو 

املاهية،  ويف  املفهوم  يف  اللفظان  اختلف 

فتكون إحالة عائدية. فأما اإلشارية فمثالها ضمري 

املخاطبة يف "خذيها" وضمري املتكلم يف "عّني" 

يف قصيدة الصقالوي؛ فإنهام يُِحيالن إىل ذاتني 

ح بهام يف القصيدة، أوالهام  خارج النص مل يرُصَّ

صاحبة الرسائل التي يبدو أنها حبيبة فقد الشاعُر 

التعريف  وهذا  الشاعر.  ذات  وثانيهام  بها،  الثقة 

الخطاب  تحليل  معجم  تقسيم  من  استنبطناه 

عائد  co-referenceإىل  املشرتكة  اإلحالة   )6(

النظر يف  أساس  تقسيم عىل  أنه  ونرى  وإشارية، 

موقع املُحال إليه، وإال فإن أقسام اإلحالة يف كل 

مرة تختلف باختالف أساس التقسيم.

وتعريفنا للعائدأدّق من قول رشيفة بلحوت )7(- إن 
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العائد يعود عىل لفظ آخر يتفق معه يف املعنى، 

فهو تعريف ُملبِّس ألن العائد ال يعود عىل لفظ بل 

املعنى؛  غرُي  املسمى  إن  ثم  يعود عىل مسمى، 

املوضوع  يشمل  أوسع  مصطلح  املعنى  ألن 

الذهن(  يف  اللفظ  )صورة  واملفهوم  )املسمى( 

والتأويل )القصد املستنتج أو املسكوت عنه(. 

عاقاًل(  كان  )إن  بالكائن  املاهية  عن  ويُعربَّ 

وباملوجود )إن كان حقيقة يف الكون( وباملوضوع 

والعائد  عدًما(.  أو  حقيقة  كان  )إن  املسمى  أو 

النص:  يف  واملفرسِّ  هو  ترتيبه  حيث  من  نوعان 

اللفظ  هذا  ليُفرسِّ  سابق  لفظ  إىل  يحتاج  قاَبْيل 

إىل  يحتاج  باَْعِدّي  وعائد  العائد،  ماهية  السابق 

مفرسِّ متأخر عنه. فمثال القبيل كاف الضمري يف 

"رسائلك" فإنها تعود عىل املسمى نفسه الذي 

العائد  مثال  وأما  "خذي".  يف  الياء  إليه  تُِحيل 

يف  اإلحالة  عن  الحديث  عند  فسنذكره  البعدي 

التداولية العرفنية. 

الجملة  مستوى  عىل  كانت  إن  اإلحالة  إن  ثم 

كام  قريب  مدى  ذات  إحالة  يت  ُسمِّ الواحدة 

وإن كانت عىل  الطفل"،  ُعْدُت ذاك  ما  "أنا  يف 

إحالة ذات مدى  يت  ُسمِّ مستوى جمل متعددة 

"أنا  بعيد كام هو شأن كاف املخاطبة يف جملة 

ما ُعْدُت ذاك الطفل الذي يغرق يف ابتساماتك" 

الجملة  يف  نفسها  املخاطبة  إىل  تعود  فإنها 

السابقة "خذيها واغريب..." التي افْتاَتاَحاَ بها واختتم 

مقطوعات قصيدته. وهذا التقسيم لإلحالة مبني 

املفرسِّ عىل  من  العائد  قرب  أساس مدى  عىل 

مستوى الرتكيب. 

وفق  اإلحالة)العائدات(  وسائل  تصنيف  وميكن 

بابها الرصيف، ومُنثِّل لها باألقسام اآلتية: 

التكلُّم يف "تسحرين"،  الضامئر، نحو ضمري   .1

وضمري  "رواياتك"،  يف  املخاطبة  وضمري 

الغائبات نحو "وأفْتاَُحها".

أسامء اإلشارة نحو "ذاك الطفل".  .2

فإنها  اتجاه،  أو  زمان  عىل  الدالة  األسامء   .3

تاريخ  من  موقعها  بيان  إىل  مفتقرة  إحاالت 

الصقالوي  قول  ومثلها  الكون،  أو  البرشية 

أيّام  فإنها  الجميالِت"  أيامي  فيك  "وأقرأ 

مفتقرة أواًل إىل تحديد تاريخ حياة الصقالوي 

من تاريخ البرشية، ثم تاريخ األيام الجميلة يف 

حياته. 

تُِحيل  التي  وهي  العاّمٌة:  املقارنة  وسائل   .4

 ،similar واملشابه   ،same املطابق  إىل 

الصقالوي  قصيدة  ويف   .other واملغاير 

املشبه  إىل  تفتقر  إحالة  التشبيه  كاف  تأيت 

واملشبه به يف "بها األيام واقفًة كتمثال من 

ِع". زاَ الجاَ

أسامء  وهي  الخاصة:  املقارنة  وسائل   .5

التفضيل الدالة عىل مفاضلة يف كّمية )أكرث، 

أكرب(، أو صفة وكيفية )أجمل، أفضل(. ويف 

صيغة  وأصله  الصقالوي:"األبله"،  قصيدة 

قولهم  ومنه  بالهة،  األكرث  عىل  تُدّل  تفضيل 

)أبْلاَُه ِمن فالن(، ولكن ليس له اسم فاعل وال 

صفة مشبهة من اشتقاقه، ولذا نُِقلاَ )األبله( 

إىل الصفة املشبهة.

يف  الشائعة  هي  الرصفية  األصناف  وهذه 

عىل  مبنية  لسانيات  ألنها  النصية؛  اللسانيات 

اشرتاط أن يوجد مفرسِّ داخيل )قبيل أو بعدي( 

ح بهذا العائد؛  أو مفرس خارجي، حتى لو مل يرُصَّ

يف  املسترت  الضمري  شأن  هو  كام  استُنِتج  بل 

"يزغرد"فإنه عائد ِصْفرّي. 

اإلحالة  وسائل  فإن  الوظيفة  حيث  من  وأما 

الوظائف  تؤدي  اإلحالية-  وظيفتها  إىل  -باإلضافة 

اآلتية التي ال تحصل لها إال مبساعدة عنارص أخرى 

يف السياق:

يُْسناَد  حني  وذلك  الوجودية:  الوظيفة   )1

ذاٌت  أنه  عىل  تاَُدّل  أحداث  اإلحالة  مسمى  إىل 

أفعااًل، نحو إسناذ األخذ إىل  تُِحِدث  الوجود  يف 

صاحبة الرسائل "خذيها".
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يُضاف  أن  فامللكية  امللكية:  أو  االختصاص   )2

ره  ْلِكاَُه ويُسخِّ إىل مسمى اإلحالة ما ميكن أن مياَ

أن  واالختصاص  )رسائلك(،  نحو  ملنفعته 

اإلمساك  عىل  قادر  غري  املسمى  يكون 

باململوك واالستحواذ عليه مثل )أحالمي(. 

والبعدي  القبيل  فالعائد   : النيّصّ الرتابط   )3

يربطان بني أجزاء النص ويُِحيالن غىل الرتابط 

الرابعة  املقطوعة  املراجع؛ففي  يف  بينها 

التي افتتحها الصقالوي بضمري الجمع )هوانا 

مرجعه  معرفة  السهل  من  طفاًل(  ياَُعْد  مل 

تدور  القصيدة  ألن  واملخاطبة؛  الشاعر  وهو 

حولهام.

أو  باستنتاجنا  نستطيع  عندما  التحييد:   )4

املقصود  الجزيئ  نعرف  أن  النص  مبعونة 

فإن  جنسه  جزئيات  سائر  دون  اإلحالة  بلفظ 

وهو  التعيني،  يؤدي  عندئذ  اإلحالة  لفظ 

أو  الذهني  العهد  النحويون:  يسّميه  كان  ما 

التكلم  ضمري  ومثاله  الذكري،  أو  الحيس 

)عّني( الذي ال يُِحيل إال إىل الشاعر، وضمري 

املخاطبة يف )راياتك( فإنه ال يعود إال عىل 

يف  الغائبة  وضمري  املنبوذة،  املخاطبة 

)وأحفظ كل ما فيها( الذي ال يعود إال عىل 

رسائل املخاطبة. 

املقارنة العامة بطريق املطابقة نحو )ذاتك(   )5

فإن الذات ال يُْدرك مرجعها إال باإلضافة، أو 

بطريق املغايرة نحو )رأيُت غريك(، أو بطريق 

املشابهة نحو )كتمثال(. 

للداللة  املفاضلة  بألفاظ  الخاصة  املقارنة   )6

نزوى(،  قلعة  من  )أكرب  نحو  الحجم  عىل 

يف  األفضلية  أو  مااًل(،  )أكرث  نحو  الكمية  أو 

الصفة نحو )أحسن حااًل(. 

وتهتم اللسانيات النصية بإحصاء العائدات التي 

قضية  محور  أن  عىل  للتنبيه  مرجع؛  كل  تخص 

ماهيات محددة، ففي قصيدة  يدور حول  النص 

والوصفية  الضمريية  العائدات  بلغت  الصقالوي 

عائًدا،   20 املنبوذة  املخاطبة  عىل  تعود  التي 

ولو أضفنا إليها العائدات املعجمية )وترًا، شيئًا، 

التداولية  نظر  -يف  وهًنا(  أفًقا،  روًضا،  سحبًا، 

وأما  للمخاطبة.  عائًدا   26 لبلغت  العرفنية- 

 ،17 فهي  والوصفية  الضمريية  الشاعر  عائدات 

وعائداته الصفرية 6، باإلضافة إىل عائد معجمي 

واحد هو الطفل.

املبحث الثالث: االإحالة يف ق�ضيدة ال�ضقالوي 
على �ضوء النظرية ال�ضيميائية:

الذرائعي  الفيلسوف  قّدمه  تعريف  أيرس  إن 

)ت1914(  بريس  ساندرس  تشارلز  األمرييك 

مُيثِّل  يشٍء  "أيُّ  إنها  قوله:  هو   sign للعالمة 

موضوًعا ]أي ينوب عنه[ بأية طريقة)8( ، ولفُظ )أيُّ 

يشء( يشمل العالمات اللغوية وغري اللغوية، وأما 

 the denoted أو املُحال إليه object املوضوع

thing فهو ينطبق عىل أي يشء ميكن الحديث 

عنه أو التفكري فيه، سواء كان له وجود يف العامل 

متثيل  من  يُْفهاَماَ  أن  ينبغي  وال  وجود.  له  ليس  أو 

لها  بل  وحده؛  إليه  تُشري  أنها  للموضوع  العالمة 

فكرة  عىل  عالمة  أنها  أولها  إشارية،  أدوار  "ثالثة 

ملوضوع  عالمة  أنها  وثانيها  العالمة؛  هذه  تفرس 

معادل لتلك الفكرة؛ وثالثها أنها عالمة -يف بعض 

الجوانب أو السامت املُميِّزة qualities- تجعل 

الفكرة عىل اتصال مع موضوعها" )9( .

وجعل بريس املُحال إليه عىل ثالث ُصواَر، ومع كل 

صورة تؤدي العالمة وظيفة إحالية، وميكننا أن نعرب 

عن وظائفها اإلحالية مع هذه الصور بقولنا )تنوب 

عن موضوع(، و)تحمل معنى مبارًشا(،  و)تؤدي 

مقامه  العالمة  تقوم  الذي  ))ذلك  تأويل(:  إىل 

أخرى:  وبعبارة  موضوعها،  يسمى   stand for

ذلك الذي تاَْحِملُُه convey العالمُة هو معناها، 

 give إليها  تؤدي  التي  الفكرة  إن  ثالثة:  وبصيغة 

rise العالمُة هي تأويلُها(( )10(.

يف قول الصقالوي )يا وترًا بال لحٍن( نجد أن الوتر 
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عالمة تنوب عن موضوع هو الحبل املشدود يف 

تشبيه  هو  مبارًشا  معنى  وتحمل  للغناء،  الُعود 

املخاطبة بوتر ال يُْصِدر لحًنا، وتؤدي إىل تأويل هو 

أن املخاطبة مل تعد لها منزلة يف قلب الشاعر.

ويُعربِّ بريس يف أبحاثه عن وظائف العالمة باألفعال 

اآلتية: 

refer 1( يشري

stand for 2( يقوم مقام

convey 3( يحمل أو ينقل

gives rise 4( يؤدي إىل

represent 5( ينوب عن أو ميثّل

excites 6( يثري

signify 7( يشري إىل

determine to\ بوساطة  د  دَّ إىل/يُحاَ يوّجه   )8

by

bring9( يستدعي/يستحرض

point out that 10( يلفت االنتباه إىل أن

back toward )11( ترجع إىل )الخلف

forward toward )12( تتجه نحو )األمام

indicate 13( يشري

denote 14( يُِحيل إىل

require 15( يتطلب

involve 16( يستلزم

implicate 17( يقتيض

وقد كان أكرثُها استعاماًل يف نصوصه يف الدرجة 

عن  ينوب   ،stand for مقام  يقوم  األوىل: 

الدرجة  ويف   ،involve يستلزم   ،represent

إىل  يشري   ،convey ينقل   ،refer يشري  الثانية: 

.signify

وقّسم العالمة إىل ثالثة أنواع بناء عىل أن للوجود 

أن  قبل  تحقُّقها  املمكن  )الحقائق  أّوالنيًّا  عاملًا 

تُوجاَد يف الكون( وثانيانيًّا )ظهور الحقائق يف الكون 

وعامل الحقيقة( وثالثانيًّا )تصّور اإلنسان للحقائق 

العالمات  هذه  وأُوىل  القارصة(،  قدراته  وفق 

 the أو العالمة املرسومة  icon الثالث: األيقونة

أو  متاثل  التي  diagrammatic sign،وهي 

املعربة  ترششل  صورة  نحو  إليه؛  املشار  تشابه 

أو املؤرشِّ    index عن ترششل.وثانيهن: اإلحالة

إليه  املحال  مع  ترتبط  التي  indicator،وهي 

قانون طبيعي  مبنية عىل  أو عالقة  بعالقة سببية 

الرمز  وثالثهن:  النار،  إىل  املُِحيل  الدخان  نحو 

املرموز  مع  ترتبط  التي  العالمة  وهو   ،symbol

إليه بعالقة ُعرْفية أو نفسية )11( .

ويُفهم من تشبيه الصقالوي األيام بأيقونة التمثال 

أراد  أنه  ِع(  زاَ الجاَ من  كتمثال  واقفٌة  األيام  )بها  يف 

املعهودة  الحسية  الصورة  إىل  املخاطب  إحالة 

عن التامثيل -وهي الجمود والسكون- ونقلها إىل 

األيام. وقوله إن الربيع أضحى )صحارى دومنا زرِع( 

ًا ألنه يقتيض عالقة سببية طبيعية بني  يحمل مؤرشِّ

الربيع  يف  أثّر  الذي  الجفاف  هو  مقّدر  ُمسبِّب 

وُمسبَّب هوالصحارى. 

تودوروف  تزفيتان  الفرنيس  واملفكر  الناقد  ويفرق 

لغويًّا  داالًّ  العالمة  فيجعل  والرمز،  العالمة  بني 

تُِحيله  التي  الحرفية  الداللة  املتلقي  منه  ياَْفهاَُم 

إليها ِوْحدات النص الصوتية والرصفية والرتكيبية، 

إىل  يُِحيل  لغوي  غري  أو  لغويًّا  داالًّ  الرمز  ويجعل 

فيه  تتعاون  لخطاب  عنه(  )املسكوت  املعنى 

الوحدات اللغوية مع أعراف املتخاطبني واملعرفة 

. وعىل   )12( بينهم وظروف املقام  التي  املشرتكة 

)دقائقها  األيام  عن  الصقالوي  قول  فإن  هذا 

للعالمة  الحرفية  الداللة  فإن  انتحرت(  قد  ثوانيها 

هي إسناد االنتحار إىل دقائق األيام وثوانيها، وإن 

الشاعر  بني  كانت  التي  السرية  هو  الرمز  معنى 

واملحبوبة انتهت نهايةاَ موٍت ال ميكن معها إحياء 
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العالقة الحميمة التي كانت بينهام. 

وقريٌب من كالم تزفيتان ما سبقه به بريس إذ سّمى 

له  وجعل  ممثِّاًل،  الفعل  ورّدة  الذهنية  الصورة 

 Immediate املبارش  املمثل  أولها  أنواع،  ثالثة 

العالمة  تقصده  الذي  وهو   Interpretant

وحدها  بالعالمة  إليه  ل  التوصُّ أي ميكن  بنفسها؛ 

)13(، فهو عالقة مبارشة بني العالمة واملوضوع ال 

تتأثر باختالف املؤولني، وال يصنع وعيًا شخصيًّا، 

و)املمثلاَ  العالمة(  )معنى  ي  ُسمِّ ذلك  وألجل 

فهو  املوضوع  إىل  يقود  ومادام  املوضوعي(، 

املتكلم  كالم  من  الغرض  معرفة  عىل  يساعد 

ذاتية  قيمة  يعطي  املؤوِّل، فهو  تأويل  انتظار  دون 

 Dynamical الدينامييك  املمثِّل  ثم  للعالمة، 

التي  الذهنية  الصورة  وهو   interpretant

تصعد إىل ذهن متلقٍّ بعينه نتيجة ظروف معينة 

 ultimate or final مّر بها. ثم املمثل النهايئ

التي  النهائية  املحصلة  وهو   interpretant

سيقرتفها متلقي العالمة، فلو كانت العالمة هي 

النهائية  املحصلة  كانت  لرمبا  عاصف(  )الجو 

إلغاء النزهة )14(.

مبارش  موضوع  إىل  املوضوع  بريس  وقّسم 

تُِحيل  الذي  )املوضوع   Immediate Object

مثل  يها،  متلقِّ بتأويل  تُقيَّد  أن  قبل  العالمة  إليه 

بعينه(،  طقًسا  تُشاِهداَ  أن  قبل  الطقس  موضوع 

 Dynamical Object دينامييك  وموضوٍع 

تأتيه  بعينه حني  متلقِّ  فيه  يفكر  الذي  )املوضوع 

هذا  بها  مّر  بظروف  مقيد  موضوع  وهو  العالمة، 

يذكر  أن  قبل  الغائم  للطقس  رؤيته  مثل  املتلقي 

أن  نلحظ  أن  )15(. وميكننا  الطقس(  كلمة  أحد  له 

)الليل( يف قصيدة الصقالوي يُِحيل إىل موضوع 

ليل  أي  عىل  ينطبق  الذي  الليل  جنس  هو  عام 

ياَْحُصل، يف حني أن )رسائلك( تُِحيل إىل موضوع 

محدد هو رسائل املخاطبة.

املبحث الرابع: االإحالة يف ق�ضيدة ال�ضقالوي 
على �ضوء النظرية ال�ضلوكية: 

الفيلسوف  يحّدثنا  السلوكية  النظرية  تأثري  تحت 

العوامل  عن  )ت1979(  مورس  تشارلز  األمرييك 

األربعة يف السيميوزيس )العملية التي تجعل من 

يشء عالمة(، فيقول: 

فتتمثل   )S( ما  لصوت    )16( ))يستجيب كلب 

 .)D( لصيد السناجب )I( استجابته يف سلوك

يُهيِّئ سائح نفسه ليتعامل تعاماًل مناسبًا )I( مع 

 )S( مكتوبة  رسالة  بحكم   )D( جغرافية  منطقة 

استقبلها ِمن صديق. 

 Sign حاماًل للعالمة :)S( يف هاتني الحالاَنْيِ ناَُعّد

وظيفته(،  ِبُحْكم  أيًضا  و)عالمًة   )17(  Vehicle

 ،  )18(  Designatum يَّنا  ُمعاَ  :)D( ]وناَُعّد[ 

ًة  ]وناَُعّد[ )I(: ردة فعل Interpretant )19(  خاصًّ

.)20( Interpreter مبؤوِّل

والتوصيف األمثل للعالمة هو ما ييل: )S( عالمة 

عىل )D( ألجل ]توليد[ ردة فعل )I(، إىل درجة أن 

]ردة الفعل[ )I( تأخذ )D( بعني االعتبار بسبب 

وجود )S(. وهكذا نلحظ يف عملية السيميوزيس 

ثانيًا  شيئًا  االعتبار  بعني  يأخذ  شيئًا  هناك  أن 

بواِسطٍة -أي بوسيلٍة- يصنعها يشء ثالث. ووفًقا 

بعني  األخذ  هي:  السيميوزيس  فعملية  لذلك 

mediated-taking- االعتبار من طريق واسطة

هي   Mediators فالواِسطات   .account-of

هو  االعتبار  بعني  واألخذ  العالمات.  حامالت 

 the agents  )21( والشخصيات  األفعال.  ردود 

]املشاركة[ يف العملية هي: املؤوِّلون. وما يؤخذ 

.Designata بعني االعتبار هو املُْنتاَخاَب

أن يكون واضًحا أن مصطلحات )العالمة(  ينبغي 

يقتيض  و)املؤاَوِّل(  الفعل(  و)ردة   ) و)املُعاَنيَّ

عىل  تدل  ُسبٌُل  -ببساطة-  ألنها  بعًضا؛  بعُضها 

السيميوزيس.  عملية  عليها  تقوم  التي  األركان 
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]يف  مفتقرة  ليست   ]objects[ واملوضوعات 

ذلك[  من  العكس  ]وعىل  العالمة؛  إىل  األصل[ 

 Designata منتخاَب  يوجد  أن  ميكن  ال  فإنه 

إن  أي   ،reference إشارة  هناك  كانت  إذا  إال 

اتخذها مؤوِّل عالمة  إذا  إال  ّد عالمة  يُعاَ ال  اليشء 

أخذ يشء  ّد  يُعاَ ال  آخر[:  و]بتعبري  ما.  عىل يشء 

بعني االعتبار ردة فعل إال إذا أُثِري بيشء يقوم بدور 

املوضوع  يكون  ال  أخرى[:  و]بصياغة  العالمة. 

ذاَ شيئًا بعني االعتبار  ]objects[ مؤوِّاًل إال إذا أخاَ

بواِسطة(( )22( .

يف كالم مورس السابق خصوًصا ويف بحثه عموًما 

ينبغي أن نبنيِّ مفاهيم املصطلحات اآلتية: 

العملية  ))إن   :Semiosis السيميوزيس   )1

من  اليشُء  يؤدي  -التي   The process

نسميها  أن  ميكننا  العالمة-  دوراَ  خاللها 

قصيدة  كلامت  .وُجّل   )23( "السيميوزيس(( 

الصقالوي تؤدي عملية السيموزيس.

عند  إليه  املسند  هو   :object املوضوع   )2

ميكن  ما  كل  مورس:  عند  ويعني  املناطقة، 

التفكري فيه سواء كانت له عالمة مثل الجزع؛ 

أو مل تكن له عالمة مثل بعض األوجاع التي ال 

يوجد يف اللغة ما يعرب عنها، وسواء كان له 

مثل  له وجود  يكن  أو مل  الطفل؛  مثل  وجود 

الدقائق. 

رّدة الفعل interpretant: مل يقصد مورس   )1

العالمة  تأويل  مجرد   interpretant بكلمة 

وال التصور الذهني؛ بل قصد ردة الفعل؛ ألنه 

متأثر بالنظرية السلوكية، ومن الواضح أن رّدة 

فعل الشاعر نحو الرسائل التي بقيت عالمة 

أثارت  تذكّره مبحبوبته ثم انقلبت إىل عالمة 

سخطه دفعته إىل نظم هذه القصيدة.

الذي  الجنس  املُعاَنيَّ Designatum: هو   )2

للعالمة  بعينه  متلقٍّ  ذهن  إليه  سينرصف 

حني يتلقى العالمة؛ ألن هذا املتلقي صنع 

العالمة  تلك  بني  عقله  يف  ارتباط  عالقة 

ًرا  تصوُّ الجنس  لهذا  وجعل  الجنس،  وذلك 

كلام  يستحرضه  معني  مبتلّق  ا  خاصًّ ذهنيًّا 

تصور  )املعني(  فالجنس  العالمة،  تلّقى 

الطبيعة  يف  أمثلته  تكررت  ذهنيلموضوع 

يعرب  ذهنيًّا  تصّوًرا  املتلقي  عنه  كّون  حتى 

عن جنسه عموًما وال يخص مثااًل بعينه، فهو 

يتذكر هذا الجنس -بالتصور الذي انبنه عنه 

الحاجة  دون  العالمة  ورود  عند  ذهنه-  يف 

إىل وجود هذا الجنس. وقد فهمنا هذا من 

الحكايتني اللتني قّدمهام مورس عن الكلب 

الذي سمع عالمة لغوية فانرصف عقله إىل 

هيّا  الذي  السائح  وعن  السناجب،  جنس 

إىل  مكتوبة-  عالمة  -بسبب  للرحيل  نفسه 

تخيلها  بل  بعد؛  يصلها  مل  جغرافية  منطقة 

عن  يعرب  ا  عامًّ ذهنيًّا  ًرا  تصوُّ يحمل  عقله  ألن 

املناطق السياحية. وميكننا أن منثّل للمعنيَّ 

الطفل،  مبوضوع  الصقالوي  قصيدة  يف 

فقد تبنّي أن موضوع الطفل املتكرر يف حياة 

صورة  الصقالوي  ذهن  يف  خلق  الصقالوي 

عامة تنطبق عىل أي طفل، هي صورة تخص 

حب  يف  يغرق  الطفل  أن  وهي  الصقالوي، 

من يبتسم له، نستشف هذا من قوله )أنا ما 

ابتساماتك(،  غرق يف  أ  الطفلاَ  ذاك  ُعْدُت 

للطفل  الصقالوي  تصور  إنها  نقول  ونحن 

يغرق يف حب كل  ال  الطفل  أن  نعتقد  ألننا 
من يبتسم له إال إذا كان من املقّربني الذين 

يألفهم. 

نقول  أن  ميكننا   :Designata املُْنتاَخاَب   )3
نتحدث عن املؤوِّلني عموًما -دون  إننا حني 
تحديد مؤوِّل بعينه مثل الكلب والسائح- فإن 
العالمة-  تلقي  بعد  املؤولون  فيه  يفكر  ما 
ال  جنس  فاملنتخب  املنتخب،  يسمى: 
يخص مؤوِّاًل بعينه، فإذا قصدنا منتخبًا عند 
يًَّنا. ومام يؤكد هذه  مؤول بعينه سّميناه: ُمعاَ
حكاية  بعد  املعني  ذكر  مورس  أن  التفرقةاَ 
كلتا  يف  وقال:  السائح،  وحكاية  الكلب 
الحكايتني يطلق عىل اليشء الذي تحيل إليه 
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العالمة لوجود تصور ذهني يف دماغ الكلب 

يؤكد  وما   ،Designatum السائح:  وعقل 

صيد  إزاء   D رمز  وضع  مورس  أن  أيًضا  هذا 

فهام  الجغرافية،  املنطقة  إزاء  ثم  السناجب 

لكل  إن  نقول  وهكذا  تطبيقيان،  منوذجان 

نتحدث  حني  ولكن  به؛  ا  خاصًّ معيًَّنا  مؤوِّل 

منها  كل  نسبة  دون  عموًما  املعينات  عن 

املعينات:  هذه  نسمي  محدد  مؤول  إىل 

منتخبات. والدليل الثالث الذي يؤكد الفرق 

أنه قال:  الذي قلناه بني املعني واملنتخب 

]مسألة[  -حول  ]اآلن[  املطروح  ))والسؤال 

ُ عالمٍة ما يف مقام بعينه؟- هو  نيَّ ُمعاَ ما هو 

– املميِّزة  السامت  ما  ]القائل[:  السؤال 

ا  الخاصة باملوضوع أو املقام- التي تُؤخاَذ حقًّ

العالمة  حامل  وجود  ظل  يف  االعتبار  بعني 

يف  العالمة  "معني  فقوله   ،  )24( وحده؟(( 

مبؤوِّل  خاص  معني  عىل  يدل  بعينه"  مقام 

لظروِف  للعالمة  تأويله  يف  يخضع  محدد 

مقاٍم محدٍد فيؤوُِّل العالمة إىل معنيَّ محدد 

املنتخب  أمثلة  ومن  املنتخبات.  دون سائر 
النمطية  الصورة  فإن   " مخضالًّ كان  "ربيًعا 
للربيع يف عقول معظم البرش أنه مخضّل أي 

مرتطب بعد انسالخ الشتاء عنه. 

واملثال   Denotatum املاثول   )4

الجنس  عن  تحدثنا  عندما   :Denotata
املعني والجنس املنتخب مل نشرتط فيهام 
أن يكونا حارضين أو موجودين يف لحظة تلقي 
لوجود  تثريهام  العالمة  ألن  وذلك  العالمة، 
تصور ذهني سابق عنهام يف عقل املتلقي 
اشتغال  وقت  يراهام  أن  إىل  الحاجة  دون 
الجنس  ُمثُول  يعني  املاثول  ولكن  العالمة. 
عالمته  تلقي  لحظة  مصاديقه  أحد  بظهور 
سواء كنا نتحدث عن مؤوِّل بعينه أو عن عموم 
املؤولني، ومادام الجنس صنًفا تندرج تحته 

جزئيات members تشرتك يف الخصائص 
هذه  من  جزيئ  كل  فإن  الجنس  متثل  التي 

 .Denotata الجزئيات يسميه مورس: مثااًل

ماثُول(  )فاُعول:  املبالغة  صيغة  اخرتنا  وقد 

اَ وباَراَزاَ أمام غريِه(،  ( أي )حاَرضاَ ثُلاَ من الفعل )ماَ

واحد:  وقت  يف  يِْن  حضوراَ للامثول  ألن 

وحضوًرا  املؤوِّل(  ذهن  )يف  نفسيًّا  حضوًرا 

التي  املواثيل  ومن  الوجود(.  )يف  حقيقيًّا 

إلقاء عالمتها  كانت مصاديقها حارضةلحظة 

يف قصيدة الصقالوي: "هوانا" و"روحي". 

مورس  يستعملها  مصطلحات  أربعة  مثة   )5

العالمة  حامل  وهي:  واحد،  مبعنى  أحيانًا 

والواسطة   sign والعالمة    sign Vehicle

.Reference واإلشارة mediator

))انطالقًا من املصطلحات الثالثة املتالزمة   )6

الثالثية  للعالقة  املؤوِّل(   ، املُعاَنيَّ )العالمة، 

جملة  نستخلص  أن  ميكننا  للسيميوزيس، 

للدراسة.  األخرى  املزدوجة  العالقات  من 

العالمات  يدرس عالقة  أن  للشخص  وميكن 

باملوضوعات التي تتناسب معها العالماُت. 

الداليل  "البُعد  ى  مَّ ستُساَ العالقة  وهذه 

 The semantical للسيميوزيس" 

ز لها بالرمز  dimension of semiosis ويُرْماَ

ى دراسة هذا البعد: علم  "mes D"، وتُسمَّ

داللة األلفاظ Semantics. وميكن أن يكون 

موضوُع الدراسِة عالقةاَ العالمات باملؤوِّلني، 

للسيميوزيس"  التداويل  "البعد  ى  وتُسمَّ

 The pragmatical dimension of

ى  بالرمز "p D" وتُسمَّ ز لها  semiosis ويُرْماَ

 Pragmaticsالتداولية البعد:  هذا  دراسة 

. )25( ))

األسامء  بعض  عىل  يحافظ  أن  مورس  تعّمد   )7

إياها  معتربًا  بحثه؛  مواضع  كل  واألفعال يف 

يف  مخصوصة  دالالت  ذات  مصطلحات 

هو  ما  إىل  يغريها  ال  فرتاه  العالمات،  نظرية 

رشحها،  يريد  بأنه  رّصح  إذا  إال  لها  مرادف 

قوله:  يف  هذه  غايته  نستوعب  أن  وميكننا 

 )26(  Implicates"فأّما الفعل[ "تقتيض[((

]البعد   'D syn' اختصاص  من  فسيكون 

Expresses
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Designates ِّالرتكيبي[، و]أما الفعل[ يُعني

من  فهام   Denotes إىل  يُِحيل  و]الفعل[ 

اختصاص "D sem" ]علم داللة األلفاظ[، 

من  فهو   Expresses يُعربِّ  الفعل[  ]وأّما 

اختصاص "p D" ]التداولية[(( )27( .

املبحث اخلام�س: االإحالة يف ق�ضيدة ال�ضقالوي 
على �ضوء التداولية العرفنية: 

دراسة  أن  العرفنية  التداولية  عنه  كشفت  مام 

عني"-  واغريب  "خذيها  قصيدة  -ومنها  النصوص 

تُثِْبت أن وسائل اإلحالة ال ميكن حرصها يف أنواع 

ثابتة كام تفعل اللسانيات النصية، وذلك ألن كل 

اسم جنس ميكن أن يكون عائًدا معجميًّا، وأسامء 

عىل  يطلق  اسم  كل  ألن  لها  حرص  ال  األجناس 

مخلوق أو مخرتع قديم أو جديد هو اسم جنس. 

ويف قصيدة الصقالوي جاء املناداَْوناَ "أيا وترًا... 

ويا شيئًا... ويا ُسُحبًا... ويا روًضل... ويا أُفًُقا... 

ويا وهًنا" أسامءاَ أجناٍستعود عىل ماهية املخاطبة 

املنبوذة. 

ه  وتُصنَّف العالقة بني مفهوم العائد ومفهوم ُمفرسِّ
عىل النحو اآليت : )28(

نحو  املطلقني،  والخصوص  العموم  عالقة   .1

العالقة بني اليشء يف "ويا شيئًا بال معنى" 

والسحب يف "ويا ُسُحبًا بال مطر". 

نحو  جهة  من  والخصوص  العموم  عالقة   .2

يلتقيان  فهام  املخبول"،  "األبله  بني  العالقة 

يف ضعف العقل، ويختلفان يف أن البالهة 

ناتجة عن سوء السلوك والترصف، يف حني 

أن الخبال ناتج عن نقص يف مادة الدماغ. 

بني  العالقة  نحو  بالوصف  املوصوف  عالقة   .3

)ذاك( و)األبله( يف "ذاك األبله". 

بني  العالقة  مثل  والجزء  الكل  بني  العالقة   .4

يُسمى  وهذا  "روحي".  وروحه  الصقالوي 

العائد الرابطي.

"ظالل  نحو  والظارف  املظروف  العالقة   .5

يُسّمى  ال  وهو  رواياتك"،  شتّى  يف  الوهم 

إذا  إال  رابطًا  عائًدا  العرفنية  التداولية  يف 

احتوى مظروفًا  الظارف مكانًا محسوًسا  كان 

محسوًسا مثل احتواء القرية للمسجد.

العرفنية  التداولية  يف  املعجمي  العائد  ويُصنف 

ه -الذي  أيًضا عىل أساس االتفاق بينه وبني ُمفرسِّ

يف  نُحبِّذها-  وال  عليه  عائًدا  بعضهم  يسميه 

بينهام  االختالف  أو  واملفهوم  )املرجع(  املاهية 
يف املفهوم أو املرجع أو كليهام إىل قسمني : )29(

مع  يتفق  الذي  العائد  الرديف:وهو  العائد   .1

ضمري  مثل  )املاهية(،  املرجع  يف  املفرس 

التي  )رسائلك  الصقالوي  قول  يف  الغائبة 

مل  هنا  الغائبة  ضمري  فإن  أذْكُرُها(  ُعْدُت  ما 

العائد  يفعل  كام  مستقالًّ  مفهوًما  يصنع 

هو  الغائبة  ضمري  أن  وسنجد  املعجمي، 

والرسائل يُِحيالن إىل مرجع واحد. 

العائد  أو  املبارش  غري  أو  املُباَاِين  العائد   .2

بالغياب: وله ثالث صور: 

املرجع  يف  واملفرس  العائد  يختلف  أن   	

بقاءه  الصقالوي  نفي  نحو  مًعا،  واملفهوم 

ذاك  ُعْدُت  ما  )أنا  الطفل  شخصية  عىل 

الطفل( فالضمري )أنا( مفرسِّ للطفل، والطفل 

عائد عىل  املنبوذة  املحبوبة  نظر  وجهة  من 

املرجع نفسه الذي يُدل عليه الضمري )أنا(؛ 

لكّن الصقالوي ينفي اتفاقهام يف املرجع. 

أن يختلف العائد واملفرسِّ يف املفهوم ويتفقا   	

يف املرجع، نحو قول الصقالوي )ويا روًضا 

ه ضمري املخاطبة  زاَْهٍر( فإن الروض يُفرسِّ بال 

يف أول القصيدة )خذيها(، فكالهام يعودان 

عىل مرجع واحد هو املحبوبة املنبوذة؛ لكن 

عن  مختلف  فمهومه  معجميًّا  معنى  للروض 

مفهوم ضمري املخاطبة يف )خذيها(. 

املفاهيم  يف  واملفرسِّ  العائد  يتفق  أن   	

لكن  لفظُهام؛  يحتملها  التي  املتعددة 

هذه  أحد  تحديد  عىل  يعني  املفرسِّ  وجود 
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املفاهيم وجعله هو املفهوم املقصود، ومن 

أمثلة هذا يف قصيدة الصقالوي أن من يقرأ 

قول الصقالوي "وأنت الِبْدُع يف ذاتك" يقع 

الِبْدع،  لداللة  متعددة  احتامالت  ذهنه  يف 

فيكون  مصدر  اسم  بالبدع  الشاعر  أيقصد 

املعنى: أنِت االبتداع نفُسه الذي ياَْصناَُع كُلَّ 

الجنس  اسم  بالبدع  يقصد  أم  سيئة؟  بدعة 

أنت  لها:  يقول  فهو  املبتدع  اليشء  أي 

بالعودة  ولكن  بالبدعة؟  املعروف  الجنس 

ًعا(  إىل مفرسِّ سابق هو )فأْستاُف املُناَى ِبداَ

يوضح الشاعر أن األمنيات التي كانت مُتنِّيها 

يف  وهي  ها  ياَُشمُّ أضحى  الشاعراَ  املخاطبُة 

ٍع وأراجيف ال أساس لها من الصحة.  حالة ِبداَ

)وأنِت  يف  البدع  تفسري  إىل  منيل  هنا  من 

يُْنِتُج  الذي  املصدر  إىل  ذاتك(  يف  الِبْدُع 

األكاذيب.

نتائج الدراسة

لسعيد  عني"  واغريب  "خذيها  قصيدة   .1

بأنواع  ا  جدًّ غنية  قرصها-  -رغم  الصقالوي 

أفرزتها  التي  وتقاناتها  وحاالتها  اإلحالة 

الذي  الحّد  الحديثة إىل  اللسانية  النظريات 

وحالة  نوع  لكل  التمثيل  عىل  قادرين  جعلنا 

وتقانة مبثال من القصيدة. 

اخرتناها  التي  اللسانية  النظريات  تتفق    .2

التداولية  السلوكية،  السيميائية،  -النصية، 

هي   gnirrefer اإلحالة  أن  يف  العرفنية- 

 sti موضوعاَه  يُفرسِّ  ما  إىل  لفظ  افتقار 

tcejbo، ويف أن املُفرسِّ ميكن أن يكون داخل 

النص أو خارجه، وتختلف هذه النظريات يف 

الغاية من دراسة اإلحالة، ويف األساس الذي 

إمكان  ويف  العائدات،  تقسيم  عليه  يُبْناَى 

الجنس،  اسم  ليشمل  العائد  توسعة مفهوم 

ويف إمكان حذف أحد عنارص عملية اإلحالة 

يُكتفى  بحيث  املرجع(   ، املفرسِّ )العائد، 

نظرية  تختلف كل  استنتاجه، كام  او  بتقديره 

بعض  عىل  دراساتها  يف  تركيزها  مدى  يف 

هذه العنارص دون غريها. 

استعانت دراستنا مبصطلحات ومفاهيم من   .3

الحديثة  الرتاث ومن علم املنطق والفلسفة 

واملوجود  والكائن  واملوضوع  املاهية  مثل 

لبلورة  وذلك  واملسمى،  االسم  بني  والفرق 

اللسانيات  تعريف دقيق لإلحالة يف مفهوم 

النصية؛ متجنبة البلبلة التي وقع فيها باحثون 

سابقون حاولوا تعريفها. 

أقسام اإلحالة  الخلط بني  الباحثون يف  وقع   .4

الذي  لألساس  تحديدهم  عدم  بسبب 

ينبني عليه التقسيم، واجتهدت دراستنا يف 

الزاوية  بناء عىل تحديد  التصنيفات  تصحيح 

التي من خاللها ننظر إىل األقسام، أي تحيد 

ولذا  تقسيم،  عليه كل  ينبني  الذي  األساس 

خرجت الدراسة بتقسيامت متعددة، أحدها 

املفرس  من  العائد  قرب  مدى  أساس  عىل 

يف مستوى الجملة، وآخر عىل أساس النظر 

يف موقع املُحال إليه )املرجع أو املوضوع(، 

واملفرس  العائد  ترتيب  أساس  عىل  وثالث 

البنية  نوع  أساس  عىل  ورابع  النص،  داخل 

أساس  عىل  وخامس  عائد،  لكل  الرصفية 

يقدمها  التي  اإلحالية  غري  األخرى  الوظيفة 

العائد، 

أوضحت الدراسة تأثري املنطلقات الفلسفية   .5

نظرية  كل  خلف  تقف  التي  واإلبستمولوجية 

بوصلة  وتوجيه  لإلحالة  رؤيتها  تغيري  يف 

فاللسانيات  مختلفة،  نواح  إىل  اهتاممها 

النصية عىل سبيل االهتامم مل تهتم باملعنى 

الكلية  بالبنية  ُشِغلاَت  ألنها  املبارش  غري 

خالف  عىل  النص،  أجزاء  إليها  تتوجه  التي 

العرفنية  والتداولية  والسلوكية  السيميائية 

اهتاممها،  املبارش  غري  املعنى  أولت  فقد 

متوّجهة  اإلحالة  تجعل  التي  اآللية  وقّدمت 

إليه. 
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