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امللخّــص

مــن بــن ظواهــر الرتابــط والتسلســل بــن الجمــل ،التــي تضمــن التشــاكل
النــي ،تلعــب اإلحالــة القبليــة واإلحالــة البعديــة دورا هامــا ،إضافــة إىل أنهــا
تتطلبــان مــن الذيــن يســتعملونهام كفــاءة خاصــة.
ولذلــك ،مــن املالئــم أوال الوعــي باملعايــر التــي تحكــم اســتعامل هاتــن
الظاهرتــن لــي تتــم فيــا بعــد محاولــة تحديــد أهــداف بيداغوجيــة.

الكلامت املفاتيح:
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Résumé
Parmi les phénomènes d’enchainement transphrastique assurant l’isotopie textuelle, l’anaphore et la cataphore jouent un rôle prépondérant en même temps
qu’elles requièrent de la part des sujets qui les utilisent une compétence spécifique.
C’est pourquoi, il convient en premier lieu de prendre conscience des normes
qui régissent tacitement l’utilisation des anaphores et des cataphores, pour enfin
essayer de définir des objectifs pédagogiques.

Mots clés:
Anaphore - cataphore - isotopie textuelle.

Abstract
Among the phenomena of transphrastic chaining ensuring textual isotopy, the
anaphora and the cataphora play a preponderant role at the same time as they
require a specific competence on the part of the subjects who use them.
Therefore, it is necessary first of all to become aware of the norms that tacitly
govern the use of anaphoras and cataphoras, and finally to try to define pedagogics objectives.
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اإلحالة القبلية واإلحالة البعدية والذاكرة الخطابية

 .1مالحظات أولية

 1.1مــن بــن ظواهــر الربــط بــن الجمــل التــي تضمــن التشــاكل النــي (isotopie
 )textuelleوفــق قاعــدة التكـرار التــي اســتخلصها نحــاة النــص ،1تلعــب ظاهرتــا اإلحالــة
القبليــة ( )anaphoreواإلحالــة البعديــة ( )cataphoreدورا هامــا وتتطلبــان يف الوقــت
نفســه مــن األفـراد الذيــن يســتعمالنهام كفــاءة خاصــة .وقــد يكــون ســوء اســتعامل هــذه
اإلج ـراءات مســؤوال عــن عــدد معتــر مــن االختــاالت النصيــة يف أوراق التالميــذ ،ســواء
تعلــق األمــر مبتعلمــن فرنســيني أو غــر فرنســيني ويكتبــون بالفرنســية .وبحكــم عــدم
اســتفادة تعليميــة النــص املكتــوب ملــدة طويلــة مــن اهتاممــات نحويــة تتجــاوز إطــار
الجملــة ،فإنهــا مل تأخــذ بعــن االعتبــار الصعوبــات التــي يصادفهــا املتعلمــون الذيــن
ميارســون عمليــة الكتابــة يف التعامــل مــع ســند املعلومــة والتذكــر بهــا يف خطاباتهــم
املكتوبــة.
ولكــن ،قبــل تحديــد أهــداف تربويــة أو اق ـراح متاريــن مالمئــة ،يجــب أوال أن نعــي
املعايــر التــي تحكــم ضمنيــا اســتعامل اإلحالــة القبليــة واإلحالــة البعديــة يف الفرنســية
املكتوبــة ،وهــي معايــر تعتــر طبيعتهــا ومكانتهــا ومصدرهــا غــر معروفــة جيــدا .2وبأمــل
اقـراح بعــض الفرضيــات ،فإننــا نلجــأ بصفــة منتظمــة إىل بنــى نصيــة كانــت محــل شــطب
مــن قبــل مصحــح مــا أو قــارئ مــا .وتهــدف هــذه الطريقــة إىل فهــم العمليــات التــي أدت
إىل إنتــاج النــص «املنحــرف» ( )déviantوكذلــك العمليــات التــي دفعــت إىل الحكــم بهــذا
االنحـراف مــن قبــل املتلقــي.
 2.1نرغــب يف هــذا املقــال ،بنفــس املناســبة أن نطــرح بوضــوح مســألة املنزلــة التــي
نعطيهــا ،يف وصــف لســاين ،لإلحالــة القبليــة واإلحالــة البعديــة ولألقــوال املنحرفــة ولكنهــا
مقبولــة.
وبطبيعــة الحــال فــإن عــددا مــن األعــال النظريــة (وهــي أعــال قيمــة جــدا يف غالــب
األحيــان) التــي نــرت حديثــا حــول الظواهــر التــي تهمنــا هنــا 3قليــا مــا اشــتغلت
عــى إنتاجــات أصيلــة .ونجــد بصفــة عامــة مقاطــع غالبــا مــا تكــون أزواجــا مــن الجمــل
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مصنوعــة بغــرض االســتدالل .ويســمح الحــدس اللســاين للباحــث بــأن يســم بعالمــة نجمية
مقطعــا يعتــر شــاذا «« ،»anomaleغــر ســليم نحويــا»« ،مســتحيل» .واإليجابيــة امل ُعــرف
بهــا للطريقــة هــي أنهــا تســمح بإلغــاء اصطناعــي ( )neutralisation artificielleلعــدد
مــن املتغـرات التــي تحــول دون رؤيــة الظاهــرة املالحظــة.
ومــع ذلــك ،ميكننــا أن نــرى مشــكال ليــس بالهــن يف عــدم التفاهــم الــذي مــا يفتــأ
يظهــر فيــا يتعلــق بأحــكام املقبوليــة ( ،)acceptabilitéومل يعالــج أبــدا مشــكل املعيــار
بصفــة مبــارشة .وليــس مــن املــريض كذلــك أن نضــع جانبــا دامئــا املعطيــات التجريبيــة
التــي ،إن نحــن اتهمنــا النظــر يف بلــورة املدونــة ،هــي مــن شــأنها أن تختــر بشــكل مفيــد
النمذجــات املقرتحــة .والخطــر موجــود أخ ـرا ،إن نحــن وضعنــا جانبــا بصفــة منتظمــة
الظواهــر الســياقية ،يف أن ال نقــدر جيــدا املكــون التــداويل املــازم إلنتــاج وفهــم اآلليــات
اإلحاليــة بصفــة عامــة.
 3.1وباختصــار ،فــإن اللســاين الــذي ال يالحــظ األمثلــة املصنوعــة ،يوشــك أن يقــع يف
خطــر منذجــة الكفــاءة املتوســطة فقــط لفــرد مثقــف وعــى ضــوء املعايــر .وبإلغــاء كل
مشــاكل الخــاف واللبــس التــي ميكــن أن تنتــج بــن التأليــف  /l’encodageوالتفكيــك
( ،)décodageفــإن النمــوذج املقــرح ،نظـرا لإلفـراط يف املثاليــة ،يوشــك أن يظهــر كذلــك
منفصــا عــن اإلنتاجــات العفويــة الفعليــة ،كــا يظهــر بأنــه ال ميلــك أي غايــات ملموســة
يف البحــث الرتبــوي.
ويكتفــي التعليميــون ( )didacticiensغالبــا كذلــك باســتعامل تقريبــي ملفهومــي
اإلحالــة القبليــة واإلحالــة البعديــة 4مالئــم لتطبيقهــا ،إن قلنــا هــذا بصفــة مجازيــة ،يف
تحديــد التشــاكالت املعجميــة و/أو سالســل االشـراك اإلحــايل مثــا يف بيداغوجيــا القـراءة.
ومــرة أخــرى فامل ُ ْعــت’ب’ر هنــا هــو وجهــة نظــر املفــكك ( )le décodeurإذ هــي
املحبــذة وهــذا يف غيــاب تفكــر ُمــرض حــول اإلجـراءات اإلعالميــة املتعــددة التــي توظــف
باســتعامل مختلــف أنــواع املركبــات االســمية يف الفرنســية (االســم يف مقابــل إشــاري+
اســم يف مقابــل (اســم  +نكــرة) ( )N vs ce N vs un Nنظــرا للموقــع (املوضوعــايت
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املبــأر) ( )thématique focaliséeالــذي تحتلــه هــذه املركبــات يف القــول.
وبهــدف ســد الهــوة بــن البحــث األســايس والبحــث التطبيقــي يف مجــال الظواهــر
اإلحاليــة نحــاول أن نحدد/ندقــق يف عمــل اإلحالــة القبليــة واإلحالــة البعديــة داخــل
الجملــة وخارجهــا .ويف أثنــاء املســار ســنفحص ،كلــا كان ذلــك ممكنــا ،ومــن خــال
أقــوال أصيلــة عمليــات إنشــاء اإلحــاالت القبليــة واإلحــاالت البعديــة يف «النــص املكتــوب
العفــوي» ونطــرح قضيــة مصــدر أحــكام عــدم الســامة التــي متــس بعضــا مــن هــذه
البنــى يف التفكيــك (.)décodage

 .2قضايا اصطالحية ،وتعاريف تقليدية

 1.2إحالة قبلية وإحالة بعدية و diaphore
 1.1.2التقديم التقليدي لإلحالة القبلية واإلحالة البعدية
عــادة مــا يوصــف جــزء مــن قــول بأنــه يحيــل عــى مــا ســبق (ويكــون غالبــا ضمـرا أو
مركبــا اســميا مصــدرا بــأداة التعريــف أو بإشــاري) إذا اقتــى تفســره العــودة إىل جــزء
آخــر يقــع قبلــه يف السلســلة الخطابيــة.5
.1

التقيت ببيـار وقد كلمـــθــني عنك
J’ai rencontré Pierre. Il m’a parlé de toi

وبتعريــف اإلحالــة القبليــة بهــذه الطريقــة ،فإنهــا متثــل ظاهــرة تبعيــة تفســرية بــن
وحدتــن ،الثانيــة منهــا ال ميكنهــا أن تحصــل عــى معنــى إحــايل إال إذا ُربطــت بالوحــدة
األوىل .وتســمى هــذه الوحــدة األوىل بتســميات مختلفــة :الســابق (،)antécédent
مفــر ( ،)interprétantمحيــل مشــرك ( ،)co- référentم’حيــل عليــه ( )référéمصــدر
( ،)sourceمراقــب املُحيــل إحالــة قبليــة (.)contrôleur de l’anaphorique
ونتكلــم عــن إحالــة بعديــة ،يف الحالــة النــادرة وغــر املعروفــة جيــدا ،حــن يظهــر
املفــر ( )interprétantيف املوقــع الالحــق.
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.2

حينام التقيتــه كان بيــار مندهشا حني رآين
Quand je l’ai rencontré, Pierre a paru surpris de me voir

إ ّن مصطلــح اإلحالــة البعديــة وتوازيــه الــداليل التأصيــي مــع اإلحالــة القبليــة هــا
مــن طبيعــة تســوغ فكــرة أن اإلحالــة القبليــة واإلحالــة البعديــة هــا ظاهرتــان للتبعيــة
الســياقية التــي هــي يف جوهرهــا تناظريــة ،ومــن ثــم فــإن عن ـرا لغويــا مــا يكــون إمــا
مأخــوذ’’ا مــرة أخــرى وإمــا متوقعــا’’ ( )anticipéعــن طريــق عنــر يلعــب بالنســبة إليــه
دور «البديــل» .وقــد تــم اقــراح مصطلــح  6diaphoreكمصطلــح أصــي ()générique
للداللــة عــى الظاهــرة العامــة للتبعيــة الســياقية ،بغــض النظــر عــن موقــع العنــر
املفــر (.)interprétant
 2.1.2اإلحالة القبلية و«التخزين يف الذاكرة» :دور الضمني
إن هــذا التقديــم ،املبتــذل كثـرا لعمليتــي اإلحالــة الســياقية الكبريتــن ميكــن أن يعــاد
فيهــا النظــر يف مكونيهــا األساســيني .أوال ومثلــا ســرى الحقــا وبالتفصيــل (ينظــر)3.4
مب’ســطة،
فــإن الخطاطــة التناظريــة املرمــزة بواســطة التمثيــات املالمئــة ،وإن كانــت
ِّ
مــن نــوع  1و  ،2ال تعطينــا منوذجــا شــامال للعمليــات النفســية -اللغويــة واإلعالميــة
التــي تدخــل يف الحســبان بالنســبة لإلحالــة القبليــة واإلحالــة البعديــة .ومــن منظورنــا
فــإن هــذه الخطاطــة تجــد مربرهــا األســايس يف التناظــر ذي الطبيعــة الفضائيــة أساســا،
للعالقــات «يســارا» و «ميينــا» يف النظــام الخــاص للخطيــة الــذي تشــكله الكتابــة .7وهــو
يحــول خاصــة دون فهــم جيــد لعمليــات التأليــف (.)encodage
ويف املقابــل ،يجــب أن يكــون النمــوذج الجــاري ،محــل شــك فيــا يتعلــق مبكونــه
االســتبدايل الــذي يجــد نقــاط رســو يف النحــو التقليــدي يف املفهوم الكالســييك لـ «الســابق»
( )antécédentوكذلــك يف تعريــف الضمــر كبديــل « »remplaçantلالســم .وقــد الحــظ
اللســانيون الذيــن اشــتغلوا عــى اإلحالــة القبليــة أنهــا مل تتميــز أساســا بكونهــا ظاهــرة
تكـرار للســابق :والشــاهد عــى ذلــك اإلحــاالت غــر النــادرة حيــث تتدخــل تنافـرات (des
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 )discordancesرصفيــة – تركيبيــة ودالليــة و/أو إحالــة بــن العنــر املحيــل إحالــة قبليــة
وبــن مراقبــه .أمثلــة:
 .3وجــد ثالثــة فطــور وتعجــب ألن هــذا الفطــر كان نــادرا يف املنطقــة( .مثــال قدمــه
كوربـلان  ،1985 ،ص ،386وهــو عنــر يحيــل إحالــة قبليــة لكــن دون اشـراك إحــايل (�co
 )référenceمــع االنتقــال مــن اســتعامل خــاص إىل اســتعامل عــام بواســطة اســم الجنــس
الفطر . 8
 .4أصحــاب الشــعور املســتعارة القدميــة التــي تــأيت هنــا منــذ ثالثــن أو أربعــن ســنة
كل جمعــة ،بــدل أن ميزحــوا مثلــا فعلــوا مــن قبــل فإنهــم ي’قْلقــون ويتثاءبــون دون أن
يعرفــوا ملــاذا .وهــم يتســاءلون عــن ذلــك ولكــن مل يحصلــوا عــى جــواب( .ديــدرو ،ذكــره
يونــوم 1987 ،ص.)10
Les vieilles perruques qui viennent là trente à quarante ans tous les vendredis, au lieu de s’amuser comme ils l’ont fait par le passé, s’ennuient et
baillent sans trop savoir pourquoi. Ils se le demandent et ne sauraient se
répondre.
ويف هـ�ذا املثـ�ال يوجـ�د اختـلاف يف الجنـ�س بـين العنـصر املراقـ�ب( (�les vieilles per
 )ruquesوالعنــر املحيــل إحالــة قبليــة مــرده إىل رد العالقــة  ad sensumبعــد اســتعارة
مكنيــة ( .)trope métonymiqueوميكــن أن نفــرض محيــا عليــه مقــدرا مثــل الشــيوخ.9
بــل إن هنــاك مــا هــو أكــر :فغالبــا مــا يحصــل أن يكــون مــا تحيــل عليــه العبــارة
اإلحاليــة القبليــة غــر موجــود البتــة يف الســياق الخطــايب.
 .5يجــب ،مــن بــن مــا يجــب أن تذهــب هــذه الطفلــة املســكينة مرتــن يف اليــوم بحثــا
عــن املــاء ملســافة مــن الســكن .وتــأيت بجــرة كبــرة ممتلئــة .يف أحــد األيــام عندمــا كانــت
عنــد هــذا النبــع ،جــاء(ت) إليهــا امــرأة مســكينة ترجتهــا لــي تعطيهــا مــاء ترشبــه.
Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant allât deux fois le jour
puiser de l’eau à une grande demi- lieue du logis, et qu’elle en rapportât
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plein une grande cruche. Un jour qu’elle était à cette fontaine il vient à elle
une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. (Perrault, contes, Folio,
p 165).
يبــن هــذا املثــال أن اإلحالــة القبليــة ال تتعلــق ،كــا هــو شــائع ،مبجــرد تكــرار
اقتصــادي إىل حــد مــا ملفــر موجــود يف الســياق .فاملركــب الــذي يصحبــه اســم اإلشــارة
ـس’ر بالنظــر إىل محتــوى ضمنــي
 cette fontaineال يحيــل عــى مذكــور ســابق :فهــو مفـ ّ
غــر موجــود ،بــا شــك ،مــن الســياق الســابق ،ولكنــه مســت ْنت’ج مبســاعدة اســتدالل
اســتنتاجي (إذا كان ج إذن ق)
 .’5إذا كان (ج) نبحــث عــن املــاء ،إذن (ق) يوجــد نبــع «مــاء حــي يخــرج مــن األرض
وينتــر يف الســطح( .روبــر).
Si (p) on puise de l’eau, alors (q) il y a une fontaine (au sens ancien de
«source», «eau vive qui sort de terre et se répand à la surface du sol» (Robert).
إن حســاب اســتنتاج ( )’5يجــب أن يتــم بالــرورة لضــان انســجام املقطــع ،ألن
ق فقــط (هنــاك نبــع) هــو ذو طبيعــة تســمح بإعطــاء قيمــة ملــا يحيــل عليــه املركــب
االســمي « »cette fontaineومــع ذلــك ،فــإن يف هــذا املثــال بالــذات ليــس االســتنتاج
مرتبطــا أبــدا مبدلــول العبــارة  ،puiser de l’eauوحســابه مضمــون بكيفيــة خارجيــة عــن
طريــق «معرفــة العــامل» التــي متثــل قاســا مشــركا مبدئيــا بــن املتلفــظ واملرســل إليــه
وتتميــز اإلحالــة القبليــة مــن ث’ ّم’ بكونهــا ظاهــر تذكــر إعالمــي معقــد نســبيا حيــث
تتدخــل:
 )1املعرفة املشكلة لغويا عن طريق النص نفسه.
 )2املحتويــات االســتنتاجية التــي ميكــن حســابها انطالقــا من املحتويــات اللغويــة املأخوذة
كمقدمــات وهــذا بفضــل املعــارف املعجميــة املكتســبات القبليــة املوســوعية والثقافيــة
واألفــكار العامــة ( )lieux communsالحجاجيــة املتداولــة يف مجتمــع مــا.
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ومبجــرد إنتــاج املحتويــات الضمنيــة يبــدو أنهــا تــدرج ضمنيــا يف الذاكــرة الخطابيــة
مــع املحتويــات املحققــة لغويــا .وبإمكانهــا أن تحقــق اإلحالــة الورائيــة يف ظــروف تبقــى
بحاجــة إىل تحديــد :ينظــر .1.3
ولعــل املثــال املعــروف جيــدا وأصبــح ذا طابــع طقــويس حــن ال يحيــل العنــر عــى
يشء مذكــور بوضــوح يف الســياق القبــي هــو مــا يعــرف باإلحالــة القبليــة التجميعيــة
(.)l’anaphore associative
(مــن الشــكل ال+اســم) املؤســس يف مجموعــة مــا ،عــى معرفــة مشــركة مرتبطــة
بعالقــات مــن نــوع ( )méréologiqueومجــازي ( )métonymiqueتوجــد بــن الوقائــع
املشــار إليهــا ،حيــث ميكــن للبعــض منهــا أن يصبــح موضوعــا للخطــاب دون أن تكــون
قــد أدرجــت مســبقا.
 .6اشــرى بــول منــزال .الســقف والجــدران يف حالــة جيــدة ،بينــا النوافــذ واملصــارع
بحاجــة إىل إعــادة .املالــك القديــم دلــه عــى نجــار ماهــر.
Paul a acheté une maison. Le toit et le mur sont en bon état, mais les fenêtres et les volets sont à refaire. L’ancien propriétaire lui a indiqué un bon
menuisier.
لنعــد قليــا إىل املثــال  ،5الــذي يــرك لــدى القــارئ املعــارص بعــض االنطبــاع الغريــب.
مــن أيــن يــأيت اإلحســاس بالشــذوذ؟ بــا شــك مــن ربــط عاملــن .أوال ،وتبعــا لتطــور
داليل وتكنولوجــي يف الوقــت نفســه ،فــإن كلمــة  fontaineتــدل أوال اليــوم (عــى حــوض
يحتــوي عــى املــاء القــادم مــن حنفيــة) وهــو معنــى يجعــل مــن الصعــب بالنســبة للقارئ
املتوســط أن يبلــور االســتنتاج  .’5فالوحــدة املعجميــة (بــر)  puitsيف عالقــة رصفيــة
مــع  puiserيطــرح مشــكال أقــل .وبالتزامــن فــإن اســتعامل املحــدد القبــي هــذا ()ce
الــذي يعــر عــن (ربــط ســياقي قــوي) 10يفــرض قـراءة إحاليــة قبليــة – إشــارية باملعنــى
الضيــق للمركــب  cette fontaineالــذي ننتظــر أن نجــد لــه محيــا عليــه نــي نصــل
إليــه مبــارشة .لنــر إىل اســتعامل االســم املعــرف ( ،)la fontaineيكــون ذا طبيعــة ترفــع
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اللبــس متامــا .فاملركبــات املعرفــة هــي مقارنــة مــع املركبــات اإلشــارية ذات اســتعامل
مســتقل أو شــبه مســتقل (ينظــر املثــال .11)6
مصدر أحكام عدم األهلية
نحتفــظ بصفــة عامــة إذن بــأن املفهــوم «بواســطة التكــرار» ( )par repriseيضــع
نوعــا مــن التيــار الــدوري ( )court- circuitبــن املفــر والعنــر الــذي يحيــل إحالــة
قبليــة .وبــدون اعتبــار إلعــادات املعالجــة املتعــددة التــي حصلــت لــأول يف التأليــف
( )encodageأثنــاء دورانــه بواســطة التذكــر (ينظــر األمثلــة  ،)3،4،5فــإن وجهــة النظــر
التقليديــة تحبــذ يف الواقــع منظــور ـ املرســل إليــه ـ املفــكك 12حيــث تكــون الفائــدة هــي
أن يقــل قــدر اإلمــكان إنتــاج الحســاب االســتنتاجي خــال عمليــة تحديــد املحيــل عليــه
الــذي ينتظــر أن يجــده رصيحــا حرفيــا .وهــذا صحيــح إىل حــد كبــر يف النــص املكتــوب،
املعــزول عــن ظــروف إنتاجــه والــذي يصنــع فضــاءه اإلحــايل بكيفيــة مســتقلة يف مقابــل
الخطــاب الشــفوي العــادي املرتبــط بالواقــع الخارجــي املــدرك.
ويف املقابــل إذا اخرتنــا ،أن نعالــج اإلحالــة القبليــة كتذكــر ملعلومــة متضمنــة يف املعرفــة
املشــركة بــن املســاهمني يف التخاطــب ( )l’interlocutionفإننــا نوفــر الوســائل لوصــف
عمليــة التأليــف وكذلــك عمليــة التفكيــك .والفوائــد املختلفــة التــي تكــون موضــوع
خــاف مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى ،تســمح ،بشــكل واســع ،بفهــم بعــض الصعوبــات
التــي يواجههــا بعــض التالميــذ وكذلــك مصــدر أحــكام عــدم األهليــة (ينظــر يف األســفل
النقطــة  .)3وهكــذا( ،ينظــر املثــال  ،)5يظهــر أن هنــاك ســببني عــى األقــل كفيلــن بتربيــر
القيــام بفحــص الشــذوذ:
 )1اختــاف ذو صيغــة لغويــة ،يتعلــق باختيــار العبــارة املحيلــة قبليــا (مشــكل املالءمــة
الدالليــة بالنســبة لإلحالــة القبليــة املعجميــة ،التــي تنضــاف إليهــا مســألة الربــط الــريف-
الرتكيبــي (يف حالــة اإلضــار).13
 )2اختــاف ذو صيغــة تداوليــة ،يتعلــق بوجــود املحيــل عليــه يف الذاكــرة الخطابيــة؛ إذا
قــدر املرســل إليــه أن ليــس بإمكانــه تحديــد املحيــل عليــه بكيفيــة مبــارشة فــإن الضمــر
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أو املركــب االســمي املصـ ّد’ر باســم إشــارة يبــدو لــه غــر محيــل «.14»aphorique
ورود األفعــال التــي تــؤدي إىل إلغــاء قــول باعتبــاره غــر مقبــول ،ليــس مردهــا يف
الواقــع ،إىل عــدم إمكانيــة بنــاء عالقــة االشـراك اإلحــايل :إنهــا تعــود إىل تكلفــه يف التفكيك
الــذي يُقــدر بأنــه كبــر بالنســبة إىل الفكــرة التــي منلكهــا عــن نــوع مــن أدبيــات التبــادل
اللغــوي املكتــوب.
 2.2اإلحالة القبلية واإلحالة املقامية
 1.2.2كيفية تحقيق املعلومات املوضوعة يف الذاكرة
غالبــا مــا يربــط مفهــوم اإلحالــة القبليــة بشــكل مفــارق ،باإلحالــة املقاميــة .فاإلحالــة
القبليــة (و  diaphoreعامــة) تحيــل عــى الســياق اللغــوي بينــا اإلحالــة املقاميــة هــي
إحالــة عــى الســياق املقامــي أي عــى املعطيــات املدركــة املوجــودة يف مقــام التواصــل.
.Elle/cette voiture est sale
 .7هذه السيارة وسخة ( +إشارة باليد)
ولــن كنــا غــر قادريــن يف هــذه الدراســة ،عــى أن نبلــور بتوســع مســألة التقابــل بــن
اإلحالــة القبليــة واإلحالــة املقاميــة 15فإننــا نقــدم برسعــة عــى األقــل بعــض املالحظــات
الرضوريــة لبقيــة عرضنــا.
أوال ،إن التيــار الــدوري ( )le court- circuitالــذي رفضنــاه ســابقا يف املفهــوم املتــداول
عــن اإلحالــة القبليــة يوجــد أيضــا يف اإلحالــة املقاميــة ،التــي غالبــا مــا تقــدم عــى أنهــا
إج ـراء إحــايل مبــارش عــى أمــور بديهيــة خارجيــة ملموســة .وعــى عكــس ذلــك فمــن
الراجــح أن املعطيــات املقاميــة التــي يحيــل عليهــا املتكلمــون ،ليــس لهــا طابــع املعطيــات
الخــام ،ولكنهــا معطيــات معممــة عــر متثيــات ذات طبيعــة معرفيــة (.)cognitive
ويكفــي أن نشــر إىل مثــال ،وهــو اختيــار إشــاري ( )déictiqueمذكــر مثــل «هــو» يف
قــول مثــل:
.Il est en panne
 .8هو معطل (مع إشارة باليد إىل الدراجة).
فإنــه يبــن أن التســمية املعطــاة للــيء املشــار إليــه يف وعــي املتلفــظ هــو دراجــة
( )un véloوليــس ( .)une bicycletteواإلحالــة املقاميــة هنــا تتــم بالــرورة عــن طريــق
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ترجمــة متثيــل يتبنــى صــورة محتــوى لغــوي مقــدر (ينظــر مثــال .)4
إذا اخرتنــا أن نعمــل ،فيــا يتعلــق بالظواهــر اإلحاليــة ،مبفهــوم «الذاكــرة الخطابيــة»
و «املعرفــة املشــركة» أو مبفهــوم مكافــئ ،فإننــا بطبيعــة الحــال متوجهــن إىل أن ندفــع
درجــة املقابلــة إحالــة مقامية/إحالــة قبليــة :فاإلحالــة املقاميــة واإلحالــة القبليــة ميكــن
وصفهــا عــى هــذا األســاس بأنهــا اســتدعاء ( )appelأو تذكــر مبعلومــات موجــودة يف
مخــزون املعــارف املشــركة رســميا بــن املتخاطبــن ،يف التمثيــات الذهنيــة املشــركة بــن
املشــاركني يف عمليــة التخاطــب ويقــع يف الخــاف يف مســتوى كيفيــة تحقيــق (mode
 )de validationهــذه املعلومــات :ففــي اإلحالــة القبليــة أو اإلحالــة الســياقية ،تحقيــق
املعلومــة ألنهــا موضــوع خطــاب يف مــكان آخــر يف النــص .أمــا يف اإلحالــة املقاميــة ،فهــي
مثمنــة ألنهــا موضــوع إدراك مــازم للتلفــظ .واملقابلــة إحالــة مقامية/إحالــة قبليــة تتعلــق
إذن بالكيفيــة التــي يتــم بهــا اســتخراج املعلومــات.16
 2.2.2االلتباس يف العبارات اإلحالية املتعلقة باملقابلة إحالة قبلية/إحالة مقامية.
مــن املهــم يف هــذا املنظــور ،أن نالحــظ أنــه باســتثناء عــدد مــن اإلحــاالت املقاميــة
املوســومة (خاصــة ضمــر الشــخص األول (املتكلــم) وضمــر الشــخص الثــاين (املخاطــب))
واإلحالــة الزمنيــة ،مثــل (اآلن ،البارحــة ،غــدا) فــإن أغلــب العبــارات اإلحاليــة وخاصــة منها
التــي تهمنــا هنــا (ضامئــر الشــخص الثالــث ،املركبــات االســمية املصــدرة بــأداة التعريــف
أو باســم اإلشــارة) هــي محايــدة مــن جهــة املقابلــة إحالــة مقامية/إحالــة قبليــة :ومــن ثــم
فهــي قابلــة ألن تكــون ملتبســة يف عــدد مــن الحــاالت.
 .9أحــرص عــى أن أطــرح أمامــك مشــكال عمليــا يتعلــق بـــ ( RATPفـــ) الـــ  RERهــو
مــرو عميــق جــدا ،أنفــاق ومحطــات .والــذي يقــوم بهــذه الرحلــة عليــه أن يتوقــع أنــه
يقــي وقتــا للوصــول إىل رصيــف القطــار أكــر مــن الوقــت الــذي يســتغرقه القطــار
لقطــع مســافة بــن محطتــن (لومونــد.*)84.2.6 ،
يف املثــال  9مثــا ،وهــو قريــب مــن املثــال  5وهــو خــر متثيــل لعمــل اإلحالــة العفويــة
(تالميــذ ،وق ـراء يكتبــون إىل الجرائــد) مــن املمكــن أن نجــد إحالــة قبليــة دون عنــر
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ســابق مذكــور ،فعبــارة هــذه الرحلــة ( )ce voyageال تحيــل عــى يشء رصيــح .وتوجــد
هنــا ،بــا شــك ،وجهــة النظــر التــي يتبناهــا املفــكك ( .)décodeurولكــن يف مرحلــة
التأليــف ( )encodageنكــون بوضــوح أمــام مســألة حركــة إشــارية (mouvement de
 :)deixisفالكاتــب يحيــل عــى يشء موجــود يف رأســه» ،أي عــى محتــوى موجــود يف
ذهنــه وينتمــي مــن ث’م’ بالنســبة إليــه ،إىل مقــام إنتــاج النــص .ومــا ميكــن أن تؤاخــذه
عليــه هــو أنــه أخــل باملبــدأ العــام للتعــاون الــذي يحكــم التبــادالت اللغويــة مــن حيــث
ت’وج’ه
عــدم االنتبــاه إىل أن يكــون املحيــل عليــه محــدد’’ا بوضــوح يف نظــر الذيــن
ّ
إليهــم .غــر أن التحديــد يف النــص املكتــوب ،ال ميكــن القيــام بــه إال بواســطة وســائل
لغويــة مــا يرتتــب عليــه ُعلُـ ٌّو يف هــذا النــوع مــن الخطابــات ،لإلحالــة الســياقية مقارنــة
باإلحالــة املقاميــة ،وهــذا العلــو ،الــذي نجــد آثــاره يف املعايــر التــي تنحــو نحــو منــع
ـم’ي’ز
ظواهــر مثــل التــي يف املثــال  ،9يرتبــط بقــوة بكيفيــة إنتــاج النــص املكتــوب ،املـ ّ
 caractériséبحضــور الســياق اللغــوي وبعــدم توافــق مقامــات إنتــاج النــص وتلقيــه،
وهــذا مثــال آخــر:
(الثلج) يسقط ،وهي تشتد (تلميذ من س)5
.10
Il neige, et elle tient
أُنتــج شــفويا ،وكان الثلــج حينهــا يتســاقط .وهــذا املثــال ليــس فيــه مــا هــو غــر عــاد،
والضمــر ( )elleيفــر مقاميــا مــن قبــل املتلقــي .لكــن يف املكتــوب ،تتغــر أدبيــات
التبــادل اللغــوي تتغــر .ورغــم الوصــول النســبي إىل املحيــل عليــه الضمنــي (s’il neige,
 .)alors il y a de la neigeفــإن املعيــار يقتــي أن يظهــر املحيــل عليــه الضمــر elle
بصفــة رصيحــة ويف صــورة اســمية يف الســياق الخطــايب.
إن رضورة التســييق ( )contextualisationوالتســييق النــي ()cotextualisation
لإلحالــة يف اللغــة الفرنســية املكتوبــة تنتــج كــا رأينــا ،مــن القاعــدة السوســيو لغويــة
األكــر عمومــا املتعلقــة بالتعــاون :فبتحبيــذ فائــدة املفــكك ( ،)décodeurتكــون هــي
مصــدر املنظــور املقطعــي لإلحالــة القبليــة كتكـرار « ،»repriseإن مل تكــن فكــرة اإلحالــة
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القبليــة عامــة (بالنســبة للربــط داخــل الجملــة ينظــر الحقــا  .)2.3.2وتشــهد اإلحــاالت
القبليــة املنتجــة عفويــا يف املكتــوب ،يف املقابــل ،عــى الطابــع املقامــي أساســا ،يف مرحلــة
التأليــف ،لهــذا النــوع مــن اإلحالــة املوصوفــة رغــم ذلــك بأنهــا ســياقية.

 3.2اإلحالة القبلية مقا التكرار ومراقبة الصيغ املتصلة
 1.3.2أنواع مختلفة من التكرار
بالشــكل الــذي وصفــت بــه اإلحالــة الســياقية املحققــة بواســطة اإلحالــة القبليــة فيــا
ســبق مــن حيــث إنهــا تذكــر باملعلومة املوجــودة يف الذاكــرة الخطابية ال ميكــن أن تتداخل
مــع أي نــوع مــن «التكـرار» ،مــن تكـرار وحــدة يف السلســلة اللغويــة .ومــن املالئــم بصفة
خاصــة التفريــق متامــا فيــا نفهــم هنــا مــن اإلحالــة القبلية/اإلحالــة البعدية.
أ) اإلحالــة القبليــة البالغيــة أو «تكــرار نفــس الكلمــة يف صــدارة الجمــل أو أجــزاء
الجمــل» (ليــري .حيــث تفــر كل وحــدة مكــررة بصفــة مســتقلة ،دون أخــذ الوحــدات
األخــرى يف الحســبان)
يدي التي تُ ِجلُّها باحرتام كل اسبانيا.
.11
يدى التي أنقذت هذه اململكة عدة مرات.
Mon bras qu’avec respect toute l’Espagne admire
Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire
ب) ظواهــر املالءمــة الخطابيــة إجــراءات أخــرى للــردد ،يف املنطــوق ،عــن طريــق
تك ـرار عنــر مــا.
 .12إيه إذن أيها السني إيه .املرافئ اآلن أصبحت ُمق’نّاة هل تعلم []...
ذهبــت آلخــذ حــام أرجــل هناك/نعــم نعــم /مــع مــع أصدقــاء آخرين/مــع األوالد
اآلخريــن.
Ah.ben.La seine. Euh les quais les quais maint(e)nant sont canalisés /
vous savez.
J’ai été prend(re) des bains d (e) pieds là/ oui oui/avec les avec les aut
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(res) amis/avec les aut (res) enfants. (Oral, France culture, automne 1983).
ج) عالقــات االشـراك اإلحــايل أو عالقــات التخصيــص املثبتتــة إســنادا بواســطة األبــدال
( )appositionsأو الجمــل املصحوبــة برابــط (.)phrases à copule
 .13املســتحجرات التــي بحثنــا عنهــا بصــر ،لحســن الحــظ أنهــا اكتُشــفت ووصفــت
أخ ـرا ...تتعلــق بأســنان وعظــام لهــذه الزواحــف التــي تدعــى ديناصــورات .أكــر مــن
خمســائة قطعــة تــم الحصــول عليهــا يف الصح ـراء وفحصــت بدقــة*.
يف املثــال  13مثــا ،بواســطة توســيع متعســف نصــل إىل الــكالم عــن إحالــة بعديــة
لوصــف العالقــة التــي تتــم بــن مســتحجرات ( )fossilesمــن جهــة و أســنان و عظــام
مــن جهــة أخــرى .وإىل الــكالم عــن إحالــة قبليــة لوصــف العالقــة بــن مســتحجرات و
القطــع .17وبطبيعــة الحــال ،فــإن العبــارة «املســتحجرات التــي بحثنــا عنهــا بصــر» ال
تقتــي بــأي حــال مــن األحــوال لتفســرها ،تفعيــل املعلومــات التــي تتضمنهــا أســنان،
وعظــام عمرهــا أكــر مــن خمســائة قطعــة ال يجــب أن يحيــل عــى املســتحجرات حتــى
يفهــم .ففــي الحالــة األوىل نحــن أمــام عالقــة تخصيــص مثبتــة اســناديا تشــبه مــا هــو
عندنــا يف املثــال .14
األشخاص الحارضون كانوا طلبة وأساتذة.
.14
Les personnes présentes étaient des étudiants et des professeurs.
يف الحالــة الثانيــة ،ينقــل املركــب االســمي معلومــة توصــف بأنهــا جديــدة متامــا ،مبــأرة
( .)focaliséeتتعلــق مبوضــوع قــد تــم بالتأكيــد ذكــره مــن قبــل يف الخطــاب .غــر أن
الظهــور الثــاين ليــس مقدمــا كتابــع لظهــور ســابق مــن حيــث تفســره اإلحــايل :ويكــون
الحــال مختلفــا متامــا لــو كان املركــب مــن نــوع الـ/هــذا القطــع.)les/ ces pièces( ...
لنقــارن  15حيــث يــرك وضــع عالقــة االشـراك اإلحــايل للقــارئ بـــ  ’15حيــث يعــر عــن
العالقــة لغويا:
 .15أطلــق قطــاع الطــرق رساح رجــل وامرأتــن .خــرج ثالثــة أشــخاص مــن املبنــى الــذي
كانــوا فيه.
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Les bandits ont libéré un homme et deux femmes. Trois personnes sont
sorties de l’immeuble occupé.
 .’15أطلــق قطــاع الطــرق رساح رجــل وامرأتــن .ال/هــؤالء (الـــ) أشــخاص الثالثــة
خرجــوا مــن املبنــى الــذي كانــوا فيــه (حــول ال /هــذا ينظــر .)3.3
Les bandits ont libéré un homme et deux femmes. Les/ces trois personnes
sont sorties de l’immeuble occupé.
وباســتثناء عــدم معرفتنــا الجيــدة بقضايــا الديناميكيــة التبليغيــة ،ومــن ثــم تنــوع
أفعــال اللغــة الــذي يتــم توظيفــه يف الخطــاب ،فإنــه يجــب أخــذ وظيفــة التحديــد القبــي
( )la prédéterminationوكذلــك املوقــع (املوضوعــايت أو املبــأّ’ر) للمركبــات االســمية
املدروســة :الخصائــص الدالليــة لألســاء املأخــوذة بصفــة معزولــة ،ال ميكنهــا لوحدهــا أن
تؤســس مفهــوم اإلحالــة القبلية/اإلحالــة البعديــة.
 2.3.2اإلحالة والربط داخل الجملة
حتــى ننتهــي مــن قضايــا التعريــف ،نشــر إىل أننــا نجــد غالبــا تطبيــق اســم اإلحالــة
القبليــة عــى ظواهــر الربــط داخــل الجملــة التــي ال تتطابــق يف عملهــا ،مــع التذكــر
باملعلومــات املحققــة الــذي تناولنــاه يف الفق ـرات الســابقة.
وهكــذا يعــرف املثــال  16تفســرين ،األول حيــث إن املتغــر الـــ (« )leمراقــب» بصفــة
داخليــة بواســطة بــول (( )Paulربــط) .والثــاين حيــث يحيــل عــى مفــر خارجــي (إحالــة
قبليــة أو إشــارة).
بول 1طلب مني أن ألقاه.1
.16
Paul1 m’a demandé de le1 rencontrer.
بول 1طلب مني أن ألقاه.2
Paul1 m’a demandé de le2 rencontrer.
يف التفســر الثــاين مــن املمكــن أن نســتبدل  16بـــ  17دون أن تتغــر عالقــة االشــراك
اإلحــايل.
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بول طلب مني أن ألقى هذا (الـ)ولد.
.17
Paul1 m’a demandé de rencontrer ce garçon.
وهــذا االســتبدال ال محــل لــه لــو كان الضمــر هــو ( )leمحكــوم’’ا بالفاعــل الرئيــي
بــول :فمعايــر الربــط داخــل الجملــة تحكــم بطبيعــة الحــال برصامــة ،عــن طريــق قيــود
ربــط ،الشــكل املأخــوذة بواســطة املتغــر املتصــل بصفــة تعالقيــة ()corrélativement
وتفــرض وجــود مراقبهــا يف القــول.
ال نســعى هنــا إىل بلــورة هــذه النقطــة بصفــة أوســع ،وال أن نطــرح املشــكل الهــام،
للمــدى الــذي منــه ننتقــل مــن الربــط داخــل الجملــة إىل اإلحالــة القبليــة ـ اإلحالــة
املقاميــة .بتوظيــف ذاكــرة خطابيــة .18ومــع ذلــك فمــن الــروري أن نشــر إىل أن الضامئر
وضامئــر امللكيــة ( )possessifsتعمــل يف املســتوى األول كــا يف املســتوى اآلخــر ومــن
هنــا يــأيت االلتبــاس .واملثــاالن اآلتيــان املأخــوذان مــن مؤلفــات آليل يبينــان أن التفســر
عــن طريــق الربــط داخــل الجملــة قــد يكــون محبــذا يف التفكيــك ( ،)décodageعــى
األقــل حــن ال يوفــر التأليــف الــداليل قرائــن لصالــح التفســر الخارجــي.
( .18يتعلق األمر بد’ ْخل) .حينام كان لصغريي عامان ،اقتطع يل الصندوق النصف.
(rente). Quand mon petit a eu deux ans, la caisse Il est question d’une
.m’en a coupé la moitié
 .19تحــت الصدمــة ،قامــت ســيارة اإلســعاف بثالثــة براميــل ،كان يجــب ســحب
املريــض مــن هيكلــه لنقلــه عــى ســبيل االســتعجال إىل املستشــفى (.)sud- ouest 1.72
Sous le choc, l’ambulance effectua trois tonneaux, on devait retirer le malade de sa carcasse pour le transporter de toute urgence à l’hôpital.
إن التفســر الغريــب الــذي يقــوم بــه القــارئ بدهــاء يف هذيــن املثالــن يعــود إىل ربــط
العبــارة اإلحاليــة مبراقــب داخــل الجملــة مــا ال يتوافــق مــع املقاصــد املتعلقــة باملؤلــف
(.)encodeur
وبصفــة عامــة ،وبالنظــر إىل مــا قيــل ســابقا حــول مســألة الوصــول إىل املحيــل عليــه
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يف اإلحالــة القبليــة املكتوبــة ( 2.1.2و  )1.2.2ميكــن أن نتســاءل إن كانــت املعايــر التــي
بلورناهــا إىل حــد مــا بشــكل أوضــح يف الفرنســية ال تنحــو عمومــا ،نحــو تقريــب اإلحــاالت
القبليــة الخارجيــة ( )anaphores externesمــن حــاالت الربــط ( ،)liageمــن جهــة بفرض
الوجــود الفعــي للمحيــل عليــه يف الســياق الخطــايب ومــن جهــة أخــرى بتقييــد نــوع مــن
التناســب الــداليل -الرتكيبــي بــن املفــر وصيغــة التذكــر.

 .3عمل اإلحالة القبلية املكتوبة العفوية

 1.3مصدر األمثال املزعومة
 1.1.3أمثال يف االستشهاد
مــن بــن اإلحــاالت القبليــة املنزاحــة التــي جمعناهــا ،19تحتــل العبــارات التــي تســمى
«أمثــاال» (ينظــر أعــاه  3.1.2و ص )14مكانــا هامــا .وباعتبارهــا مم ِّيــزة لعبــارة غــر
مراقبــة فإنهــا تكشــف الطبيعــة اإلشــارية ( )déictiqueلكيفيــة إنتــاج اإلحالــة ،هــذه
األخــرة التــي ترتبــط «مبحتويــات الفكــر» للمؤلــف ( )encodeurبــدل الذاكــرة الخطابيــة
املبلــورة يف منظــور اتفاقــي (.)2.2.2
نشــر أوال إىل التأثــر الــذي ميكــن أن تقــوم بــه بعــض مقامــات الكتابــة ،عــى إنتــاج
أقــوال م’ث’ليــة « .»aphoriquesفمثــا ،إذا اقْـ ُـرِح عــى تالميــذ أن يكتبــوا انطالقــا مــن
صــور أو رســوم متحركــة ،فمــن املنتظــر أن نصــادف لديهــم إحــاالت خارجيــة عــى محيــل
عليــه أيقــوين ( )iconiqueيكونــون قــد حكمــوا بعــدم رضورة تبليغيــة بواســطة الســياق
اللغــوي .وهكــذا ففــي قصــة اســتنادا إىل رســم متحــرك .نجــد:
 .20يبــدو أنــه يجــب عــي أن أبــدأ مبامرســة التنــس» .فكــر صديقنــا جــورج أمــام املــرآة
البغيضــة التــي تنتــج أمامــه صــورة رجــل عجــوز بــأرداف عريضة.
التنــس رياضــة تتطلــب هندامــا محرتمــا .ويف نصــف ســاعة خــرج بطلنــا مــن املغــازة
وقــد تغــر جذريــا*( .تلميــذ ،ف.ل.أ .املغــازة معروفــة ألنهــا موجــودة يف الصــورة).
وعــادة مــا تفقــد عبــارة إحاليــة محيــا عليــه محقــق’’ا ســياقيا ملجــرد أنهــا قُطعــت عن
ظــروف إنتاجهــا :وهــذه الحالــة شــائعة يف االستشــهادات مبــارشة كانــت أم غــر مبارشة.
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 .21هــذه املزايــدة خــارج مجــال الزوجيــة هــل تهــدد الســلطة امللكيــة؟
البوكينهامولوجيــون ال يضيعــون هدوءهــم« .نــرى عــودة امل ـزاج الْ ُحبــى املــار’س مــن
قبــل بعــض امللــوك ،املحرتمــن جــدا ،قبــل املرحلــة الفكتوريــة.
هــؤالء املحظيــات يســاوين أحســن مــن طــاق ،ويســمحن بحيــاة اجتامعيــة عاديــة»
كــا يــرى بورمــان ســتون ،أســتاذ التاريــخ املعــارص يف جامعــة أوكســفورد (الســويس
.** )87.10.26
وبنســيان أن يذكــر «الظهــور األول» لكلمــة محظيــات ( )favoritesيف خطــاب املــؤرخ،
أو بعــد إدراجــه بشــكل مــن األشــكال ،فــإن صحفــي جريــدة الســويس يجعــل العبــارة
املشــار إليهــا فاقــدة للمحيــل عليــه .وهــي مل تكــن كذلــك يف البدايــة .قارنــوا مــع مقطــع
مــن إنشــاء تلميــذ وقــد علــق عليــه شــارول 1978 :ص.15
 .22ثــم بعــد ذلــك املهرجــون دخــل(وا) ،يف الحجــرة وظهــرت األعــداد الثالثــة مــرة
أخــرى وقــال املتفرجــون« :برافــو ،برافــو».
ثــم عــاد املقــدم وقــال «أيهــا األطفــال الصغــار ،ميكــن أن تأخــذو هــا يوجــد منـــها بــكل
األلوان *.
نــي التلميــذ هنــا أن يحــول إىل محيــل عليــه ســياقي مــا كان يف مقــام اإلنتــاج األول
للخطــاب املبــارش شــيئا مــدركا بوضــوح ال تقتــي معرفتــه لغــة’’ .ومثلــا هــو األمــر يف
حـ�االت كثـيرة مـ�ن «األمثـ�ال»( ( )aphorismesفــإن الخطــأ الــذي يرتكبــه املؤلــف (�enco
 )deurال عالقــة لــه بالنحــو ولكــن باح ـرام قاعــدة مــن قواعــد الخطــاب« :فاالســتعامل
الحســن» للعبــارات اإلحاليــة يقتــي قبــل كل يشء قــدرة عــى االنزيــاح مــن قبــل الــذي
يكتــب ،مدفــوع اســتنادا إىل التوقــع إىل تبنــي وجهــة نظــر املفــكك وإىل تقديــر مالئــم
للمعــارف التــي ميلكهــا هــذا األخــر.
 2.1.3التذكري بأسامء األعالم
إن «التك ـرارات» الرشعيــة املامرســة انطالقــا مــن أســاء األعــام ،تبــن جيــدا الــدور
الــذي ميكــن أن تلعبــه بعــض التخمينــات املحتملــة بقــوة لرشعيــة إحالــة قبليــة مرتبطــة،
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والحالــة هــذه بصــورة الــدال ( .)forme de signifiantوهكــذا ،ففــي بدايــة الرتبيــة
اإلحساســية ( )l’éducation sentimentaleلفلوبــر يســاهم ذكــر فيــل -دي -مونتــورو
( )Ville –de- Montereauبفضــل الــدالالت الحافــة ( )les connotationsالتــي يحملهــا
اســم العلــم يف تحديــد وجــود محيــل عليــه يف الذاكــرة يتــم التذكــر بــه فيــا بعــد
بواســطة كلمــة «الســفينة».
 .23يف  15ســبتمرب  ،1840حــوايل الســاعة السادســة صباحــا ،فيــل دي مونتــورو وهــو
عــى أهبــة الرحيــل ،يدخــن بكثافــة أمــام مرفــأ ســان برنــار.
كان رجــال يصلــون ونفوســهم ضائقــة( :فهنــاك) براميــل وحبــال ِ
وســلل ألبســة تعيــق
الســر .املالحــون ال يحييــون أحــدا ،كان االصطــدام كثــرا؛ وكانــت الــرزم تصعــد بــن
املدفتــن ،وكانــت الضوضــاء تغيــب يف هديــر البخــار الــذي كان يلــف ،وهــو يخــرج مــن
صفائــح حديديــة ،كل يشء بســحابة بيضــاء بينــا كان الجــرس ،وهــو يف األمــام ،يــدق دون
انقطــاع.
وأخــرا ،انطلقــت الســفينة :وكانــت الحافتــان اللتــان تعجــان باملغــازات والورشــات
واملصانــع متــران كرشيطــن عريضــن *.
وهنــاك حالــة أكــر تعقيــدا يف املثــال  24حيــث ميكــن مــن صيغــة االســم :نينــو
سرتوســيو ( )Nino stroscioميكــن بالتأكيــد أن نســتنتج بالتأكيــد بــأن الــذي يحملــه قــد
يكــون إيطاليــا ،ولكــن ليــس إجباريــا أن يكــون صقليــا.
 .24بــن زبونــن كان نينــو سرتوســيو يرســم .لقــد أنتجــت لوحاتــه عــدة مقــاالت
صحفيــة وعــددا مــن الجوائــز ،دون أن نتكلــم عــن املعــارض يف ســويرسا ويف الخــارج .هــذا
الصقــي ،ذي الجنســية الســويرسية ،هــو أيضــا مــن عشــاق الرئيــس ريغــان**.
إن اســتعامل عبــارة إحاليــة مــا ،يقتــي مبدئيــا أن تكــون رشوط اســتعاملها متوفــرة.
ولكننــا نــرى هنــا نوعــا مــن القــوة االقتضائيــة .فاإلحالــة القبليــة عــن طريــق اســم اإلشــارة
تســمح مثلهــا مثــل التحويــل إىل االســم ( )nominalisationأن تســند دون أن تقــول
« .82»prédiquer sans le direغــر أن إعــادة ترتيــب املحيــل عليــه يف  24وكــذا تحديــده
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يف ( 23ينظــر  )4.3.3يســتند إىل بعــض االســتنتاجات املرشوعــة التــي تســمح بهــا الصيــغ
املتتابعــة ألســاء األعــام املخزنــة يف الذاكــرة وهــذه االســتنتاجات تســاهم يف مســألة
االنســجام النــي :فــا مجــال هنــا لوجــود اختــاف بــن التفكيــك والتأليــف.
 3.1.3اإلحالة القبلية للقول
إن اإلحــاالت القبليــة املؤسســة عــى حســاب الضمنــي ( )impliciteتصطــدم يف حــاالت
كثــرة ،مــع ذلــك ،بــردود أفعــال مانعــة ،بغــض النظــر عــن كونهــا غالبــا ،كــا قلنــا،
ســهلة التأويــل إحاليــا ،مبجــرد أن يأخــذ املفــكك عــى عاتقــه مســألة إعــادة االســتدالل
االســتنتاجي الكفيــل بتحقيــق املحيــل عليــه املقصــود يف الذاكــرة الخطابيــة.
ويبــن النــص اآليت ،مثــا ،نوعــا مــن اإلحالــة القبليــة للقــول تقــوم بالتذكــر ليــس
مبحتــوى قضــوي ،ولكــن بفعــل لغــوي تحقــق بواســطة التلفــظ الــذي ســبق.
 .25ممنوع القيام بالغسيل بعد العارشة مساء .عليكم االلتزام بذلك.
Il est interdit de faire la lessive après 22 heurs. Veuillez vous y conformer.
 4.1.3اإلحالة القبلية عىل املقتىض
إن تفســر ( )enيف املثــال  ،26ال ميكــن كذلــك أن يتــم باالســتناد إىل املحتــوى الحــريف
املثبــت ســابقا.
 .26هــذا الحاجــز ســيفتح حينــا ينتهــي العمــل الجــاري فاغتنمو(هــا) للتأمــل وللصالة
(كاتدرائيــة رميس).
Cette barrière s’ouvrira de nouveau quand l’office en cours sera terminé.
)Profitez- en pour vous recueillir et pour prier. (Cathédrale de Reims
فــا هــو مرتبــط باإلحالــة القبليــة هنــا هو مقتــى محـ ّـق’ق بواســطة الســياق اللغوي
القبــي« :إذا كان الحاجــز ســيفتح مــن جديــد فهــذا يعنــي أنــه اآلن مغلــق .فاغتنمــوه».
فاملقتــى الــذي تــم التذكــر بــه يتداخــل بطبيعــة الحــال مــع معطــى مقامــي واضــح.
يف املثالــن الســابقني ،حيــث ال يوجــد أي خلــل منطقــي ،يكــون مــن طبيعــة اإلحالــة
القبليــة املفهوميــة («عليكــم االلت ـزام بهــذا املنــع»« ،اغتنمــوا هــذه الفرصــة») أن ترفــع
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كل لبــس ،ذلــك أن اإلحالــة القبليــة بواســطة التحويــل إىل االســم يكــون دورهــا ،بالضبــط،
هــو التذكــر باالقتضــاءات ،بينــا ننتظــر مــن اإلضــار أن يُطبــق عــى عنــر رصيــح مــن
القــول.
 5.1.3التذكري بالقول املضمر
مــا يلفــت االنتبــاه ،هــو حالــة اإلحالــة القبليــة التــي تتــم انطالقــا مــن األقــوال املضمــرة
( )sous- entendusالتــي تكــون إىل حــد مــا متعــرة أو «متكلفــة».
 .27لقــد أثّــر ّيف’ كثـرا أن عرفــت أن لــدي مشــركة يف الجريــدة ترســم ،لكنــي أرغــب
يف الحصــول عليهــا (جورنــا لــدي جــوين يل ديــزويس .جنيــف) ينظــر ســابقا املثــال .)10
J’ai été touché de savoir que j’ai une abonnée à mon journal qui dessine,
mais j’aimerais bien en recevoir. (journal de Johnny le Désossé, Genève ; cf.
plus haut ex. 10).
 .28هنــاك أشــياء كثــرة تتــم يف رأس األطفــال فمثــا :نقــرأ لهــم فيتخيلــون أنهــم يرونــه
(تلميــذ  10ســنوات :الضمــر هــو ( )leيف يرونــه يعــود عــى املحتــوى املحــى لهــم).
Dans la tête des enfants, il se passe beaucoup de choses, par exemple : on
leur lit et ils s’imaginent le voir. (Elève, 10 ans ; le = «le contenu raconté»).
تــأيت مثــل هــذه األمثلــة غالبــا مــع اإلحالــة القبليــة االســمية ،ألنهــا أقــل تقييــدا مــن
اإلحالــة القبليــة الضمرييــة.
 .29يف الحقيقــة إننــا حينــا نقــرأ ،وال نفكــر يف أن هــذه القصــة بــدأت تأخــذ صورتهــا
وتعيش/تحيــا بفضلنــا (وثيقــة مــن الباكالوريــا).
Il est vrai que lorsque nous lisons, nous ne pensons pas que cette histoire
est en train de prendre forme, de vivre grâce à nous. (Copie de bac).
 .30الشــخصية التــي تدخــل إىل هــذا املســكن ،تنــى أن العــامل مــا ي ـزال موجــودا.
فـ(هــي) تدخــل يف حلــم خــارق .يف البهــو تســتقبل باملوســيقى ]...[ ،ثــم بلعبــة ضوئيــة
تلطــف كل أحاسيســها .وهنــاك مغطــس كبــر مســتدير ،مملــوءة بالفاتنــات تنتظرنهــا
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بعــد الدخــول .وبعــد هــذا الحــام املريــح ،فهنــاك الحانــة يف الحديقــة مملــوءة بالنباتــات
العجيبــة تكــون تحــت ترصفــه( .طالــب ف ل أ) *.
مــن املالحــظ أن املثالــن  28و  29كالهــا مؤســس عــى حســاب اســتنتاجي مــن نــوع:
«إذا قرأنــا ،فهنــاك إذن يشء يحــى :أي حكايــة» .غــر أن يف املثــال  29باإلمــكان اإلشــارة
إىل خــرق منطقــي ،ذلــك أن فعــل القـراءة ال يقتــي بالــرورة أن األمــر يتعلــق بحكايــة،
متامــا مثــل املثــال  30حيــث إن وجــود كلمــة مغطــس ال يرتتــب عنــه اســتحامم إجبــاري.
أمــا فيــا يتعلــق باملثــال  28فلــن كان الجانــب املنطقــي ســليام ،فــإن اإلضــار الــذي
موضوعــه القــول املضمــر ( )sous-entenduالــذي تــم التذكــر بــه (املحتــوى الــذي حــي
← هــو) يســاهم يف إنتــاج نــوع مــن التعميــة ال يُســمح بــه بســهولة يف القـراءة.
 6.1.3التذكري باملتلفظ أو باملتلفظ له الضمنيني
حســب عمليــة اســتنتاجية مامثلــة لتلــك ،تتهمهــا األمثلــة الســابقة  ،فالكتــاب مينحــون
ألنفســهم الحــق بعــد خطــاب مبــارش أن يحيلــوا قبليــا للمتلفــظ غــر املذكــور لهــذا
الخطــاب ،والــذي يفــرض عمليــا وجــود هــذا املتلفــظ.
 .31أســمع دامئــا« :التلفــزة ال تعــرض ســوى أعــاال بــا قيمــة ولكــن هــؤالء املتذمريــن
أنفســهم ليــس لهــم األمانــة يف أن يصفقــوا ،حينــا يعــرض فيلــم جيــد( .مــن مراســات
.)84.02.04 télé 7 jour
J’entends souvent dire: «La télé ne passe que des navets» : mais ces mêmes
grincheux n’ont pas la loyauté d’applaudir quand on diffuse un beau film.
)(Courrier de Télé 7 Jours, 4.2.84
ويف املثــال املــوايل ،ال يتعلــق األمــر باملتلفــظ  ،ولكــن باملرســل إليــه املذكــور بكيفيــة
اإلحالــة القبليــة التجميعيــة:
 .32كــم مــن مــرة نســمع فيهــا« :أنــا إن كنــت أنــت؟» ك ٌُّل يريــد أن يضــع نفســه يف
مــكان الشــخص دون أن يوفــق إىل ذلــك ،ألنهــم ببســاطة ال يدركــون أحاسيســه (مــن
وثيقــة بكالوريــا).
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»? …Combine de fois entend-on : «Moi, si j’étais vous
Tout le monde veut se mettre à la place de la personne, sans y réussir et
simplement parce qu’ils ne saisissent pas ses sentiments. (Copie bac).
من املمكن أال يكون هناك خطاب مبارش ،ولكن إشارة فقط إىل خطاب ما.
( .33بدايــة مقــال) ورقــة «كيفــا اتفــق» ثــم نقــد يف «منــر حــر» لـــ «الغريــار» تتهــم
يف نوفمــر  1985نقابــة غيميفانــس بخلطهــا بــن املصالــح البلديــة والخاصــة دون أن
تنــى مصالحهــا التجاريــة.
هــذه هــي الوســيلة التــي اســتعملها هــذا املواطــن للتنديــد بالسياســة البلديــة التــي
تحبــذ مصالــح مؤسســة الحليــب وعائلــة منتــج الحليــب وعربهــا مصالــح منتــج الحليــب
*
والنقابــة ،أقــارب عــن طريــق الوحــدة.
يف هــذا النــص الغريــب تظهــر هــذا املواطــن (الــذي هــو أيضــا املتهــم ) كأنهــا محيــل
عليــه قبليــا باعتبــاره كاتبــا لهــذه الورقــة «كيفــا اتفــق» وللنقــد املهـ ِّدد.
 7.1.3التذكري بفواعل ضمنيني
ميكــن بصفــة مامثلــة ،أن يــؤدي وجــود مصــدر إىل القيــام بعمليــة تذكــر ممنوعــة
لفاعــل صفــر غــر محــدد.
 .34يف هــذا الوقــت يخضــع اختيــار مهنــة ومــن ثــم التعليــم الــروري الكتســاب
التكويــن لظروفــه االجتامعيــة (مــن وثيقــة بكالوريــا).
A cette époque, le choix d’un métier et de ce fait l’enseignement nécessaire à acquérir la formation dépendait de sa condition sociale. (copie de
bac).
 .35مــا يالحــظ صباحــا مســاعدات مــن الرشطــة يوقفــن دراجــات ناريــة .غــر أن هنــاك
أســتاذا كتــب حديثــا إىل الجريــدة يشــتيك فيهــا مــن تأخــر عــدد كبــر مــن التالميــذ مــررا
ذلــك ،مخطئــا تــارة ومصيبــا مـرات ،بوجــود مراقبــة مزعجــة قبــل عــر دقائــق مــن بداية
الــدرس .ولــن كان هنــاك بعــض املحتالــن الذيــن يغتنمــون هــذا الســياق للتجــول أكــر
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فالــذي يظهــر أن هــذه األعــال البوليســية هــي كثــرة وتطــرح أحيانــا بعــض املشــاكل.
أال ميكــن لهــم أن يقومــوا بعملهــم يف أوقــات أخــرى ؟ يف نهايــة اليــوم مثــا؟ (جريــدة
اإلعالنــات ،فريبــورغ :هنــاك إحالــة عــى الفاعــل املفــرض بواســطة التــرف). **21
وأحيانا يكون الفاعل ( )actantاملذكور مجردا من كل سند نحوي.
 .36يف  11جانفــي  1986يف القطــار  459بــن بروتــاي و فيــار ،لطخــت ســرة تزلــج
بيضــاء حســب أقــوال املســافر ،بواســطة مقعــد يف( composition №31جريــدة
اإلعالنــات فريبــورغ وتشــر إىل أن للاملــك ( ) du propriétaireتشــكل إحالــة ورائيــة
تجميعيــة عاديــة متامــا انطالقــا مــن كلمــة ســرة ( )vesteبينــا ذكــر قطــار ال يكفــي
* 22
ليســوغ يف الذاكــرة محيــا عليــه ممكنــا’’ :مســافر ( .)voyageurلنقــارن املثــال . 9
« 8.1.3تذكري » بفاعل جمعي (  )actant collectifغري محدد
إن اإلحالــة عــى فاعــل جمعــي غــر محــدد يظهــر غالبــا عــن طريــق اســتعامل الضمــر
هــم ( )ilsالعــام دون إدراج ســياقي.
 .37يف نيويــورك  ،رست مثــل مئــات مســتعميل الدراجــات  ،دون أدىن مشــكل ،بينــا
يف جنيــف ال أهــم أبــدا بــأن أركــب دراجتــي .يف وســط جنيــف ،لقطــع طريــق مــا يجــب
التســلل بــن الســيارات املتوقفــة يف كل التقاطعــات .بينــا يف نيويــورك هــؤالء يرسحــون.
**
هــل هــذا يــؤدي بنــا إىل القــول إن هنــاك هــم أحســن منــا؟ (.)la suisse, 6.5.87
وتنتــج هــذه الحالــة بصفــة خاصــة ،حينــا ميثــل املحيــل عليــه يف ذهــن املتكلــم
كينونــة غريبــة وإىل حــد مــا ال ميكــن تســميتها ،وتكــون محــل إلغــاء.
 .38متــى يتــم الكــف عــن اعتبــار الســيدة كــوب والســيد أربنــز أشــخاصا ذوي نيــات
ســيئة ومقاصــد غــر حســنة ومنافقــن دون رحمــة ،وأ’م’ ُّر؟.
البعــض ،ودامئــا نفــس األشــخاص ،يشــككون باســتمرار يف كالمهــم يرتكــون االنطبــاع
بأنهــم ال يقولــون الحقيقــة .ألي هــدف يعملــون ذلــك ،إذا مل يكــن لديهــم أســباب كافيــة
لطــرد الســيد مــازا هــذا؟ هــل يكــون يف صالــح هــذا الشــخص أن تنــر قصتــه وأســباب
طــرده يف الصحافــة؟ ســتكون ،حســب رأيــي ،الوســيلة األكيــدة ألن تبقــى األبــواب التــي
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ميكــن أن تُفتــح  -ويبــدو أنهــا ليســت كثــرة  -موصــدة.
نعــم ،لقــد تأخرنــا ،وأبدينــا تراخيــا كبـرا ،ولكــن يجــب أن ال ننــى بأننــا نحــن الذيــن
ذهبنــا للبحــث عنـــهم .وال تسـ ّوي شــيئا التأجيــات والنقاشــات اململــة( .بريــد الســويس،
*
النــص كامــا).
يف هــذا النــص ،ال يكــون الوصــول إىل املحيــل عليــه لـــ «هــم» ( )ilsممكنــا إال للذيــن
لديهــم معرفــة بأهميــة النقــاش يف الســياق الســيايس الســويرسي ،حــول اســتقبال عــدد
مــن الالجئــن السياســيني أو طردهــم :وباســتعامله اس ـراتيجيا فــإن امل’ث’ل بإمكانــه أن
يشــكل ســندا لإلج ـراءات التلميحيــة للخطــاب العنــري.
 9.1.3اآلثار يف التفكيك ()décodage
يف كل هــذه األمثلــة  ،يرفــض القــارئ الــذي مينــع اإلحالــة القبليــة التعــاون ،إمــا ألن
االســتنتاج الــروري لتحديــد املحيــل عليــه ال ميكنــه الوصــول إليــه( .ينظــر املثــال 38
) وإمــا أن يتطلــب منــه هــذا االســتنتاج حســابا يــرى بأنــه مكلــف ( )...33.28.27وإمــا
ان يعطــل قاعــدة منطقيــة طبيعيــة ( .)30.29وباالنعطــاف عــن التحديــد «االســتنتاجي»
الــذي يريــده املؤلــف .وقــد يحــدث أن يلجــأ القــارئ إىل تأويــل خارجــي ()exophorique
غريــب .ومنــه هــذه «الآللــئ» الطريفــة مثــل:
حاجز نيس أن يغلقه.
.39
Une garde – barrière qui oublie de la fermer.
مكرت عائيل ،أريد أن أعرف ملاذا قطعوهم عني .23
.40
Allocataire familial, je voudrais savoir pourquoi on me les a coupées.
والكاتــب مدفــوع مــن جهتــه ،بواســطة نــوع مــن اإليثــار االجتامعــي التواصــي إىل أن
يســبق ظــروف التلقــي لنصــه ،يســتدرك أحيانــا يف النهايــة بواســطة جملــة صلــة مضافــة،
عبــارة إحاليــة قــد تبقــى مبهمــة لــدى القــارئ.
 .41أمامــي اآلن الجريــدة األجنبيــة «لومونــد» بتاريــخ  5جويليــة  .1986هــذه الصفحــة
التــي لفتــت انتباهــك( ،ينظــر «الســويس» بتاريــخ  6جويليــة ،ص 27املرســلة مــن طــرف
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حــزب ســيايس ال تحــدد بدقــة أي أمــة هــي أكــر «خطــوة» (بريــد الســويس.*)86.7.14 ،
 10.1.3اإلحالة القبلية عىل التعلّق املعنوي ()syllepse
ومــن العالمــات اإلضافيــة الدالــة عــى الحريــات التــي يأخذهــا الفــرد مــع مخاطرهــا
ومــا يرتتــب عنهــا بالنســبة للذاكــرة الخطابيــة التــي يشــكلها نصــه ،تلــك املتعلقــة بحالــة
اإلحالــة القبليــة عــى التعلــق املعنــوي ( )anaphore sur syllepseحيــث إن مقطعــا مــا
يُحيــل قبليــا مــع عــدد آخــر أو جنــس آخــر أو بداللــة أخــرى غــر التــي كانــت يف ظهــوره
األول (ينظــر املثــال  3و.)4
وهــذه الظواهــر ،بتشــابهها الكبــر يف كيفيــة إنتاجهــا ،مــع الوقائــع املدروســة ســابقا،
ميكــن اعتبارهــا حــاالت مــن األمثــال يف أقــى حدودهــا ألنــه ،وإن وجــد محيــل عليــه
تــم تحقيقــه بواســطة الســياق الخطــايب فإنــه إعــادة إخراجــه مبحتــوى إىل حــد مــا فاســد
لدرجــة مــن الذاكــرة الخطابيــة .واملســألة تتعلــق مبعرفــة مــا إذا كان انتقــال املحتــوى
األول إىل املحتــوى املحــال عليــه قبليــا ( )anaphoriséيشــكل اقتضــاء مرشوعــا أم ال .ومــن
هــذا املنظــور و «مــا يجــوز للكاتــب» و «أخطــاء التالميــذ» تبــدو خاضعــة بوضــوح لنفــس
آليــات التأليــف ( )encodageمثلــا نــرى ذلــك مبقارنــة  42بـــ « 43التعلــق املعنــوي
للعــدد» و  44بـــ « 45التعلــق املعنــوي يف العالقــة كل/جــزء» والرصيــد الــذي يســتفيد منه
الكاتــب ليــس بــدون تأثــر عــى الكيفيــة التــي يتــم بهــا اســتقبال هــذه األمثلــة املختلفــة،
بواســطة املعيــار االجتامعــي اللغــوي.24
 .42ال أعــرف كيــف أقــول بــأي شــجاعة يتحمــل الشــعب البلجيــي هــذه الوضعيــة
املخزيــة .إنـــهم ُمزعجــون بشــكل رهيــب يف صناعتهــم ويف تجارتهــم (ج.ديهاميــل).
Je ne saurais dire avec quel courage le peuple belge supporte cette situation angoissante. Il sont terriblement gênés dans leur industrie et dans leur
commerce (G. Duhamel).
 .43األغلبيــة الصامتــة هــي أغلبيــة ال تســاهم يف مســائل املجتمــع الــذي ينتمــون إليــه
(امتحــان الدخــول إىل الكليــة .جنيــف ،حالــة مشــار إىل خللهــا).
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Une majorité silencieuse est une majorité qui ne prend pas part aux
choses de la société à laquelle ils appartiennent. (Examen d’entrée en Faculté, Genève, cas censuré ; noter, par ailleurs, la proximité de ces deux
exemples avec 36 et 37).
نشري من ثم إىل قرب هذين املثالني من املثالني  36و .37
 .44يعربهــا واديــان هامــان ،وفيــه عــى ضفــة األول توقــف يف الظــل ثــم بعــد ذلــك
عبــور الجــر عــى الحصــان؛ وصلــه املــاء إىل البطــن (جيــد ،رحلــة إىل الكونغــو).
Traversée de deux importants oueds, arrêt au bord du premier, à l’ombre,
après traversée du gué à cheval ; l’eau lui vient au ventre. (Gide, Voyage au
Congo).
 .45أقــول بأننــي أعــرف جيــدا رصار الليــل ألنــه كان لــدي مــرة ليــس ببعيــدة الفرصــة
بــأن أقــي كل الليــل معــه يف ج ـراب نومــي( .طالــب ،ف ل أ وهــي حالــة مشــار إىل
خطئهــا).
Je dirai que je connais bien le grillon parce que j’ai eu une fois, il n’y a pas
mal de temps, l’opportunité de passer toute la nuit avec lui dans mon sac de
couchage. (Etudiant, FLE ; cas censuré).
ونشري بالنسبة للتعلق املعنوي يف مستوى الجنس إىل أن كل األمثلة التي
ال تستند إىل استعارة تبدو مرفوضة .ينظر  47و  48يف مقابل .46
 .46املســكني بــارب بلــو كانــت تشــك يف يشء ،لكنــه مل يكــن يعــرف مــا هــو؟ (أ
فرانــس).
la pauvre Barbe- Bleue se doutait bien de quelque chose, mais il ne savait
pas de quoi. (A. France).
 .47فرعــي األول يبــدو لنــا غــر موجــود .كان يضــم كل األشــخاص الذيــن [ ]....لهــم
ذاك القلــق الــذي ال يعونــه( .وثيقــة مــن البكالوريــا؛ نالحــظ غالبــا هــذا الــردد للتك ـرار
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يف املؤنــث ،وهــي حالــة موســومة ملقابلــة الجنــس اســا غــر موســوم دالليــا ،م ـرادف
لكلمــة األشــخاص).
Ma première subdivision nous semblera peut- être inexistante. Elle
ont un tel ennui qu’ils ne s’en rendent […] contient toutes les personnes qui
même plus compte. (Copie du bac ; on constate souvent cette réticence à
reprendre au féminin, cas marqué de l’opposition de genre, un substantif
.)sémantiquement non marqué, synonyme de les gens
 .48كانــت هنــاك عــدة بيــوت صغــرة .كنــت أتســاءل فيــا ميكــن أن يســتعملوا
(تلميــذ س ،5التســمية املســتعملة لـــ (بيــوت) التــي هــي محــل الدراســة هنــا هــي البنــاء
الجاهــز (.)les préfabriqués
Il y avait plusieurs petites maisons. Je me demandai à quoi ils pouvaient
bien servir… (Elève 5e ; l’appellation usuelles des maisons dont il est question est : les préfabriqués).
وبعيــدا عــن تقديــم أخطــاء شــائعة متــس الربــط ،فاملثــاالن  47و  48يبينــان جيــدا
عــدم اســتقرار التســميات التــي ميكــن أن تُربــط باملحيــل عليــه يف وعــي الــذي يؤلــف
( )encodeurالــذي يعمــل مــرة أخــرى مــن منظــور إشــاري ( )déictiqueوليــس مــن
منظــور ســياقي لغــوي.
 3.2الوحدات املموضعة ومراقبة العبارات املُحيلة إحالة قبلية
 1.2.3اسرتاتيجيات تفسري العنارص املحيلة إحالة قبلية وتحديد املوضوع املراقب
هنــاك حــاالت عكــس الحــاالت التــي يكــون فيهــا املحيــل عليــه غــر موجــود يف الذاكــرة
الخطابيــة .ويظهــر اللبــس اإلحــايل حينــا ينــدرج مــؤوالن ممكنــان ويتدافعــان مــن أجــل
مراقبـ�ة عنـصر محيـ�ل إحالـ�ة قبليـ�ة معطـ�ى .ويكـ�ون لدينـ�ا هنـ�ا مـ�ع األمثـ�ال( (�les apho
 )rismesأحــد املصــادر املتكــررة لالختــاالت النصيــة يف مختلــف النصــوص املكتوبــة:25
 .49إريــك .ب  29ســنة ،مــن جنيــف ،كان لديــه موعــد مــع ضحيتــه .كالــروب كان
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مدينــا لــه مببلــغ  100فرنــك مــن أجــل دفعــة مــن الحشــيش( .الســويس  :26-3-87التباس
مــزدوج).
Eric B, 28 ans, Genevois, avait rendez- vous avec sa victime, Carlo B. il
lui devait une somme de 100 F pour une livraison de haschich. (La Suisse
26.3.87 ; double équivoque).
لقــد أوضــح علــاء النفــس اللغويــون 26اسـراتيجيتني ممكنتني لتفســر العنــارص املحيلة
إحالــة قبليــة عــن طريــق «االحتفــاظ بالــدور» مــن جهــة (التذكــر بالفاعــل النحــوي
الــذي غالبــا مــا يكــون متداخــا مــع الفاعــل الرئيــي) وعــن طريــق «الجــوار» مــن جهــة
أخــرى (التذكــر بآخــر مركــب اســمي مــدرج وتكــون خصائصــه النحويــة مالمئــة) أمثلــة:
بيار فقد جده .هو متأثر جدا بذلك (االحتفاظ بالدور).
.50
Pierre a perdu son grand- père. Il en est très affecté. (Conservation de rôle).
 .51بيار فقد جده .هو تويف وعمره يتجاوز الثامنني (الجوار).
Pierre a perdu son grand- père. Il est décédé à plus de quatre- vingts
ans. (proximité).
يجــب اإلشــارة مــع ذلــك إىل أنــه يف إطــار تحليــل مــن نــوع التحليــل املعلومــايت مثــل
الــذي بلــوره «البعــد الوظيفــي» ملدرســة ب ـراغ ،تعتــر البنــى مثــل  50أساســا للنــاذج
النصيــة مبوضــوع ثابــت والبنــى مثــل  51تشــكل منــاذج ملوضعــة خطيــة .24ونســتطيع أن
نقــول إنــه يف الحالتــن هنــاك اش ـراك إحــايل مــع املوضــوع ،ولكــن فقــط إن املوضــوع
(مبعنــى الــذي تُتكلــم عنــه ومبعنــى «نقطــة انطــاق للقــول») هــو ثابــت يف  51ولكنــه
يتغــر مــن جملــة إىل أخــرى يف .52
إن اختيــار إحــدى االســراتيجيات لتفســر العنــارص املحيلــة إحالــة قبليــة تتداخــل
إذن مــع معرفــة بنيــة النــص مبوضــوع ثابــت أو بنيتــه مبوضــوع متحــول .وترتبــط بقــوة
بالســياق الــداليل العــام كــا يبنيــه املثــاالن  50و .51
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 2.2.3مصادر بعض اللبس اإلحايل
يفـترض اسـ�تعامل إجـ�راءات اإلحالـ�ة القبليـ�ة ،إذن مـ�ن وجهـ�ة نظـ�ر املؤلـ�ف( (�enco
 )deurمهــارة تــارة لالحتفــاظ يف الذاكــرة الخطابيــة مبوضــوع محبــذ أو بــارز كمراقــب
للعنــارص املحيلــة إحالــة قبليــة وتــارة لتغيــر املوضــوع دون إهــال التداخــات املمكنــة
لبعــض العوامــل الدالليــة التــي يبقــى جردهــا بحاجــة إىل عمــل.28
فمثــا يبــدو أن وجــود رابــط حجاجــي يكــون بصفــة خاصــة مؤهــا لضــان االحتفــاظ
مبوضــوع ثابــت ،وهــذا حــال املثــال اآليت ،حيــث ال نحــاول تفســر هــن ( )ellesعــن
طريــق الجــوار.
( .52هنــاك) أورويب مــن بــن أربعــة يصــاب يف وقــت مــا بالرسطــان وتــأيت األورام
الخبيثــة يف املرتبــة الثانيــة ألســباب الوفــاة بعــد األمـراض الرشيانيــة .إنهــا مســؤولة عــا
يقــرب مــن  %30مــن مجمــوع الوفيــات لــدى الرجــال و  %40لــدى النســاء يف رشيحــة
ي ـراوح الســن فيهــا  35-64ســنة*.
ومبقابلــة األقــوال الالحقــة التــي متثــل ،عــى العكــس ،صعوبــة يف التفكيــك مرتبطــة
بتغيــر موضــوع غــر منتظــر نظ ـرا للســياق الحجاجــي.
 .53حينــا يتجــاوز نشــاط الوالديــن الحــد ،فــا يعرفــا أن أبناءهــا هــم مرتوكــون
لوحدهــم .فهــم يتأثــرون حينئــذ بقــوة بالوســط الــذي يحيــط بهــم ،ويكونــون دامئــا يف
احتــكاك بأطفــال آخريــن يف نفــس الوضعيــة مثلهــم .وإذا مل يكونــوا قادريــن عــى إيجــاد
نشــاطات مرثيــة .فــاذا يبقــى لهــم؟ (وثيقــة بكالوريــا)*.
 .54ج.إ كالنســيي قــدم قصيــدة نرثيــة متامســكة( .هــو) ميتلــك مــع ذلــك ،ســتة أجـزاء
متاميــزة ،كانــت كل مــرة موســومة بنقطــة( .وثيقــة مــن البكالوريــا) يف البدايــة ،وباإلضافة
**
إىل ذلــك فــإن كلمــة ( )compactغــر موســومة بصفــة كافيــة كبــؤرة يف الجملــة األوىل.
ويف املقابــل يبــدو أن إدراج فاعــل موســوم ( +إنســاين ) يف موضــع تركيبــي هــو الفاعــل
ينحــو نحــو عــزل موضــوع – مراقــب [ -إنســاين] و[ -حــي ] مث ـرا بذلــك التباســا غــر
مرغــوب فيــه.
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 .55املنصب خارج االستعامل .مات ألبري وال أستطيع أن أصلحه.
Le poste est hors d’usage. Albert est mort et je ne peux plus le réparer. (P.
Ferran, Les perles du courrier administratif).
 .56يجــب أن تبقــى الرضاعــة نظيفــة :حينــا يــرب الطفــل ،نفتحــه ونضعــه تحــت
الحنفيــة.
Le biberon doit être tenu propre : quand l’enfant a bu, on le dévisse et on
le place sous le robinet.
ويكون صعبا أن نتخلص من موضوع – مرا ِقب [ +حي ] و [ +إنساين ].
 .57غــاب رئيــس مجلــس القضــاء :كان فاســدا (لتأويــل «هــو» (« )ilبواســطة االحتفــاظ
بالــدور» يســمح باســتعامل التعلــق املعنــوي عىل فاســد.
Le président de la Cour d’assises disparaît sous le plancher: il était pourri.
(L’interprétation de il «par conservation de rôle» permet l’actualisation de
la syllepse sue pourri).
 .58كانــت جـراء الذئــب تقــوم بــكل يشء حتــى تبعــد الذئــاب ،ولكنهــم كانــوا عنيديــن
وخاصــة أنهــم كانــوا جياعــا ( تلميــذ مــن س ،5وقــد أشــار املصحــح« :مــن؟ دقــق».
Les louvetiers faisaient tout pour écarter les loups mais ils étaient têtus et
surtout , ils avaient faim. (Elève, 5e ; le correcteur a noté : «qui ? précisez»).
ويبــدو مــع ذلــك أن املوضــع الرتكيبــي يلعــب دورا حاســا .ولــن كان هنــاك [ +حــي]
و[ +إنســاين ] فــإن املركــب االســمي وهــو يف وضعيــة تبعيــة يصــل بصعوبــة إىل دور
مراقــب.
 .59طاقم أسنان الجدة ال يثبت ،هل أرسله لك للفحص.
Le dentier de la grand- mère ne tenant plus, faut-il vous l’envoyer à la
?consulte
 .60مــن أجــل عــاد الهــواء فالـــ  170بقــرة و  30ثــورا الذيــن اشـراهم الصينيــون مــن
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مربــن مــن أملانيــا الغربيــة يصحبهــم بيطريــان صينيــان ومرتجمــة تســمح لهــم بالتفاهــم
مــع طاقــم الطائــرة األملــاين (يل دوفينــي ليبــري  ،5-83ذكــره أ.غ ـرال :صاحــب حامقــات
الصحافــة الصغــر ،رامســاي).
Pour leur baptême de l’air, les 170 vaches et 30 bœufs achetés par les
Chinois à des éleveurs Ouest- Allemands sont accompagnés par deux vétérinaires chinois et une interprète pour leur permettre de se faire comprendre de l’équipage Ouest- Allemand de l’avion. (Le Dauphiné Libéré,
5-83, cité par A. Grall, Petit Bêtiser de la Presse, Ramsay).
 .61غالبــا مــا تكــون الفكاهــة مـرادة مــن الكاتــب ألنــه بتســلية القــارئ يصــل أحســن
إىل إفهامــه أفــكاره.
Souvent même l’humour est voulu par l’écrivain car en amusant le lecteur
il arrive à mieux lui faire comprendre ses idées. (Copie de bac).
لنــر إىل أن يف املثالــن  60و  ،61املكانــة املوضوعاتيــة ()statut thématique
«الضعيفــة» الســم الفاعــل ( ،)complément d’agentيتقابــل مــع الــدور البــارز الــذي
مينــح لــه باعتبــاره فاعــا يف جملــة مبنيــة للمعلــوم.
 .’61غالبــا مــا يبحــث الكاتــب عــن الفكاهــة ألنــه بتســلية القــارئ يصــل أحســن إىل
إفهامــه أفــكاره.
Souvent même l’écrivain recherche l’humeur car en amusant le lecteur il
arrive à mieux lui faire comprendre ses idées.
مــن الواضــح أن هــذه العينــة ،الجزئيــة كث ـرا ،يجــب أن تكمــل بتحــر واســع حــول
مختلــف الظواهــر الكفيلــة بضــان أو تغيــر وضعيــة املوضــوع – املراقــب لوحــدات
محققــة يف الذاكــرة الخطابيــة .ودراســة االلتباســات تبــن عــى أيــة حــال ،أن املفــكك
يقــر بــدون كبــر حــذر القــول الــذي يفــرض عليــه أن يعــود إىل تأويــل أول غريــب،
حتــى وإن كان التأويــل املنســجم يف متنــاول اليــد .أمــا بالنســبة للمؤلــف ()encodeur
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فــإن اسـراتيجيات التذكــر عنــده تبنــى غالبــا  à son insuالرتاتــب الــذي ترتتــب بــه لــه
الوحــدات املموضعــة ،وهــذا عــى األقــل التفســر الــذي يحــر أمــام الحــاالت املتواتــرة
كث ـرا ،حيــث تســتعمل عوامــل إحالــة قبليــة مثــل هــذا أو هــذا األخــر املتخصصــة يف
العــودة إىل أقــرب مذكــور خــارج املعيــار .ونقــف هنــا عنــد مثالــن فقــط:
 .62فيــا يتعلــق مبراجعــة القانــون حــول النفــي فــإن املجلــس الفــدرايل يطلــب مــن
الشــعب وعيــا عس ـرا.
غــر أننــا نجــد بعــد قـراءة هــذا األخــر ،أنــه ســتكون أماكــن قليلــة لألشــخاص املثرييــن
لالضطـراب وتعــاون كبــر لالجئــن الحقيقيــن( .الســويس .86.3.28 :هــذا األخــر).
Concernant la révision de la loi sur l’asile, le conseil fédéral demande au
peuple une délicate prise de conscience.
Toutefois, après lecture de l’avis de ce dernier, l’on s’aperçoit qu’il y aura
moins de place pour les agents déstabilisateurs et une plus grande entraide
pour les vrais réfugiés.. (La Suisse, 28.3.86 ; ce dernier = le Conseil fédéral).
 .63الســيدة ر 37 ،ســنة ،التــي تقطــن يف مقطــورة مــع م.ج  40ســنة  ،كانــت منشــغلة
بتنقيــة دجاجــة حينــا بــدأ هــذا األخــر ،متأثــرا بســكره ،يبحــث عــن مناوشــة مــع
عشــيقته ورضبهــا عــى وجههــا( .لودوفينــي ليبــري .5-75 ،ذكــره أ .غــرال .صاحــب
حامقــات الصحافــة الصغــر).
Madame R., 37 ans, demeurant dans une caravane avec M.G., 40 ans,
était occupée à vider un poulet lorsque ce dernier, pris de boisson, cherche
querelle à sa concubine et lui donna un coup de poing au visage. (Le Dauphiné Libéré, 5-75, cité par A. Grall, Petit Bêtisier de la presse).
يف هــذه األمثلــة ميكــن أن نفــرض أن العبــارة اإلحاليــة تســتعمل للتذكــر باملوضــوع
األخــر البــارز وليــس فقــط املراقــب األخــر املمكــن املــدرج يف الذاكــرة.
 3.3التحديد القبيل :الـ يف مقابل هذا وهيكلة الذاكرة الخطابية
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 1.3.3تصنيف العنارص املحيلة إحالة ورائية
خصوصيات توزيعية لـ أل و هذا
جــرت العــادة أن نصنــف العنــارص غــر الضمرييــة املحيلــة إحالــة قبليــة بحســب
العالقــات الدالليــة التــي تقيمهــا الوحــدات املعجميــة املســتعملة مــا يــؤدي إىل التمييــز
بــن:
  -العنــارص املحيلــة إحالــة قبليــة صارمــة ووفيــة ( جنــدي – الجنــدي  /هــذاالجنــدي).
 -العنــارص املحيلــة إحالــة قبليــة غــر وفيــة ( جنــدي – الرجــل ،هــذا العســكري،هــذا الفــرد) والتــي نصنفهــا (عــادة) كتك ـرار بواســطة االســم العــام أو اســم الجنــس
وتكــرار عــن طريــق الــرادف أو شــبه الــرادف أو تكــرار بواســطة «اســم خاصيــة»
وتنضــاف إليهــا العنــارص املحيلــة إحالــة قبليــة مفهوماتيــة (لقــد قــرر دراســة الطــب.
هــذا االختيــار هــام).
 -العنــارص املحيلــة إحالــة قبليــة بواســطة التجميــع (دار ،الســقف ،النوافــذ ،الــخ،ينظــر مثــال .29)6
وقــد تــم عــدة مــرات مالحظــة أن املحــدد هــذا ( )ceكان غــر ممكــن يف العنــر
املحيــل إحالــة قبليــة تجميعيــة بينــا أل ( )leمــن جهتــه كان يبــدو مقبــوال بصعوبــة
و’ف مبــارش ملركــب اســمي غــر معــروف.
كعنــر محيــل إحالــة قبليــة ِ ّ
رأيت سيارة هذه (ال) سيارة كانت تسري برسعة.
.64
J’ai vu une voiture. Cette voiture roulait vite
? رأيت سيارة السيارة كانت تسري برسعة.30
? J’ai vu une voiture. la voiture roulait vite.
إال إذا كنــا أمــام تذكــر تقابــي ( )rappel contrastifملركــب اســمي معطــوف ،حيــث
يصبــح يف هــذه الحالــة الـــ ( )leمحبــذا:
رأيت شاحنة وسيارة .السيارة كانت تسري برسعة.
.’64
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J’ai vu un camion et une voiture. La voiture roulait vite.
? رأيت شاحنة وسيارة .هذه السيارة كانت تسري برسعة.
J’ai vu un camion et une voiture. cette voiture roulait vite.
هــذه الخصوصيــات التوزيعيــة للمحدديــن أل و هــذا تؤخــذ عمومــا كنقطــة انطــاق
حينــا يتعلــق األمــر بتوضيــح قيمهــا الدالليــة – املنطقيــة عــى الرتتيــب.31
 2.3.3قيمة مقاييس املسافة والعطف
غــر أن مقاييــس املســافة والعطــف كــا تصــاغ عــادة ،ال تعطــي دامئــا نتائــج 05والنظــر
يف النصــوص األصليــة ال يســمح بالتحقــق منهــا ســوى بصفــة جزئيــة .وهــا هــي ذي حالــة
تك ـرار قريــب ومــع ذلــك ليــس تقابليــا بواســطة ال  +اســم ( )65ثــم تك ـرار بواســطة
هــذا  +اســم بعــد عطــف ( )66وكالهــا يبــدوان مقبولــن:
 .65منــذ ســاعة وثالثــة أربــاع ،إنســان ضخــم يتكلــم ،أمــام الســيد الضخــم كان هنــاك
إنــاء مــاء وكأس أســنان بــدون فرشــاة( .بريفــار  ،حكايــات أطفــال غــر عقــاء).
Depuis une heure trois quarts un gros monsieur parlait. Devant le gros
monsieur il y avait un pot à eau et un verre à dent sans la brosse… (Prévert
Contes pour enfants pas sages).
 .66يف الغرفــة شــبه الفارغــة ،كانــت هنــاك كارثــة ،زربيــة مــن الصــوف الرفيــع وجهــاز
هــي يف .هــذه الكارثــة تذكــرين بــيء( .حســب وثيقــة طالــب).
Dans la pièce presque vide, il y avait un Degas, un tapis de haute laine et
une chaîne Hi-Fi. Ce Degas me rappelait quelque chose. (D’après une copie
d’étudiant).
ويف املقابــل ،هنــاك ميــل نحــو نســيان أن عــددا مــن الســياقات تســمح باســتعامل
املعــرف بـــ أل واملعــرف باالشــاري هــذا مــا يبــن جيــدا أن الــروط الســطحية لظهــور
املراقــب يف خطيــة الخطــاب ال تلعــب دورا هامــا مثــل الــذي نحــاول أن نعطيــه لهــا .ففــي
 67مثــا ،ال يبــدو أن العنــر املحيــل إحالــة قبليــة املصحــوب باســم اإلشــارة يكــون أقــل
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قبــوال مــن املصحــوب بـــ أل التعريــف.
( .67حكايــة حــذاء) :ولكــن هاهــو ذا يف صبــاح جميــل ،أخرجتهــم بائعة مــن الصندوق
(لتجربهــم) المــرأة .الســيدة وضعتــه ،وخطــت عــدة خطــوات بــه( .ب.غريبــاري :يصلــح
يف هــذا املثــال هــذه الســيدة ( )cette dameأيضــا).
(Histoire de chaussures). Mais voilà qu’un beau matin une vendeuse
les sortit de leur boîte pour les essayer à une dame. La dame les mit, fit
quelques pas avec…(P. Gripari, Le gentil petit diable et autres contes de la
rue Broca ; Cette dame irait aussi).
ويحدث باستمرار أن يتناوب أل و هذا يف نص ُمذ’كِّران مبحيل عليه نيص واحد.
 .68كان يف إحــدى املـرات أرملــة لهــا بنتــان  .الكــرى تشــبهها كثـرا يف املـزاج واملالمــح
لدرجــة أن كل مــن يراهــا يــرى األم .كانــت االثنتــان بشــعتني ومتكربتــن كثريا .مــا يصعب
العيــش معهــا( .أمــا) الصغــرى التــي كانــت الصــورة الحقيقيــة ألبيهــا يف اللطافــة والوفــاء
وكانــت مــن أجمــل البنــات التــي ميكــن رؤيتهــن .وكــا أننــا نحــب مــن يشــاكلنا .فــإن
هــذه األم كانــت مهوســة بحــب ابنتهــا الكــرى ( .بــرو – حكايــات)*.
 3.3.3قضايا التحمل ()prise en charge
يف مثــال كـــ  ،68يســمح التعريــف بـــ أل و باســم اإلشــارة باســتدعاء محيــل عليــه واحــد
يف مســتويني مختلفــن مــن الذاكــرة الخطابيــة معطيــا مــن هنــا معلومــات عــن الكيفيــة
التــي تهيكلــت بهــا هــذه الذاكــرة .فــاألم تذكــر باملحيــل عليــه تجميعيــا بالنســبة للخليــة
العائليــة التــي تضمــه أو بصــورة أحســن إىل مجمــوع األدوار ومواقــع الفاعلــن املدرجــن
يف النــص .فالتســمية بـــ «األم» هــي املميــزة ( يف مقابــل بنــات ،الكــرى ،والصغــرى).
وعــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن املركــب الــذي يصحبــه اســم اإلشــارة أي هــذه األم ال
يشــر إال إىل أن خاصيــة متييزيــة مــا للبحــث عنهــا يف ظــروف إنتــاج الخطــاب – حيــث
يخــرج الســياق اللغــوي املبــارش أ ّمــا مــن فئــة األمهــات املمكنــات.33
وباعتبــار هــذا  +اســم إشــاري حقيقــي ( )déictiqueمــؤدى تلفظيــا عــن طريــق
اللّـسانيـــــات  -العدد 24

47

ماري -جوزي ريشلر -بيغالن ترجمة :مفتـاح بن عروس

«فاعــل وعــي» ( ،)sujet de conscienceتــارة متداخــل مــع املشــاركني يف التخاطــب
وتــارة مــدرج يف البنيــة الصغــرى الخطابيــة نفســها .34غــر أن أل  +اســم تشــر إىل تحمــل
تــم بكيفيــة «بعيــدة» عــن طريــق إطــار تحقيــق 35ســابق للنــص إحالــة ورائيــة تجميعيــة.
أو مؤســس يف مســتوى بنيــة كــرى( .تذكــر مبحيــات عليهــا باعتبارهــا أدوارا يف الحكايــة
مدركــة كأج ـزاء مــن الــكل).
لنقــارن يف املثــال  70بــن املركبــات االســمية ذات االشـراك اإلحــايل التــي نشــر إليهــا،
فأســاء اإلشــارة هــذه الفريســة (( ،)cette proieهــذا الــيء) ( )cette choseيســاعدان
كــا يبــدو يف التعبــر مــن وجهــة نظــر التنــن ( )le dragonعــن ضحيتــه ،بينــا مــع
الشــاب غــر الحــذر ( )le jeune imprudentالشــاب ( .)jeune hommeفــإن املحيــل
عليــه يــدرك مــن جديــد كوجــود يف الحكايــة.36
.69
 .70يف هــذا الوقــت بالضبــط ،يســتيقظ بيــون التنــن :صــوت هــادئ ومحتشــم يــردد
الكلــات التــي كان يقولهــا يف حلمــه« :آيت ألخلصــك ،آيت ألخلصــك» .يرفــع بيبــو رأســه،
كان النهــار قــد طلــع .وغــر بعيــد عنــه ،يتقــدم جنــدي شــاب ،وحيــدا ،ليــس يف يديــه
يشء ،وبــدون وســيلة للدفــاع»« .ال تخــف ،ترابيس ـراكوم ال تخــف أيهــا التنــن العاقــل
أتيــت ألخلصــك .»...أمــام هــذه الفريســة التــي جــاءت بنفســها ،صــار بيبــو حيوانــا رشســا،
لقــد نــي كل يشء :تذمــره وحزنــه ،ورغبتــه يف املــوت .لقــد نــي حتــى األمــرة بــويب .إنــه
ال يفكــر ســوى يف قتــل هــذا الــيء الحــي ،نهــض وهــو منفعــل ،ومزمجــر ،متايــل وراوح
مكانــه حتــى ينشــط ثــم أرسع نحــو الشــاب غــر الحــذر .رصخ هــذا ،وتأخــر وجــرى
جانبــا .تجــاوزه بيبــو مدفوعــا بحامســة ببضعــة أمتــار .توقــف إذن والتفــت إىل الجهــة
املقابلــة ،عــاد ،نظــر ،شــخر ...لكــن ،الرجــل الشــاب غــاب( .ب.غريبــاري ،األمــر بيبــو).
وميكــن لتفســر مامثــل أن يبــن املثالــن  65و  66وميتــد بــدون شــك بيــر إىل
االســتعامالت املقاميــة كذلــك.
اعطني هذا الكتاب ،ها هو ذا ساعي الربيد.
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Donne moi ce livre. Voila le facteur.
إن الخصائــص التلفظيــة للتذكــر بواســطة أل و هــذا تســمح يف نظــري لفهــم ملــاذا ’’64
يبــدو مقبــوال متامــا مقارنــة باملثــال  64الــذي يذكــره جميــع اللســانيني.
رأى سيارة .السيارة كانت مرسعة.
.’’64
Il vit une voiture. La voiture roulait vite.
رأيت السيارة .السيارة كانت مرسعة.
64؟.
J’ai vu voiture. La voiture roulait vite.
يف  64مــن حيــث إن هنــاك مقطعــا مــن خطــاب مبفهــوم بنفينيســت ،فــإن مســألة
اعتبــار املتلفــظ والفاعــل الرئيــي موجوديــن مندمجــن يوقــف ،يف ســياق غيــاب كل
مقارنــة مفهوميــة مضاعفــة الوحــدة امل ُحقِّقــة التــي تكــون رضوريــة لتســمح بتذكــر آخــر
غــر اإلشــاري (.)déictique
أمـ�ا يف حكايـ�ة باسـ�تعامل ضمـير الغائـ�ب فـ�إن  يف  ’’64التذكــر بـــ ســيارة (�une voi
 )tureميكــن بالتأكيــد أن يوضــع عــى عاتــق الشــخصية (ونحصــل مــن ثــم عــى هــذه
الســيارة) .ولكــن أيضــا أن يتــم يف مســتوى وحــدات البنيــة الكــرى بواســطة ســارد متميــز،
يتحمــل مســألة أن األمــر يتعلــق بـــ «ســيارة» وحيــدة حصيفــة يف الحكايــة :ومــن هنــا يأيت
اســتعامل أل.
ومســألة وجــود تبايــن مفهومــي يف هــذا النــوع مــن النصــوص يصبــح إذن ثانويــا مثلــا
يبينه املثــال .65
 4.3.3استعامالت منزاحة
لقــد رأينــا يف النقطــة  .1.3أن األخطــاء املرتبطــة باســتعامل املركبــات االســمية التــي
يصحبهــا اســم إشــارة يف نصــوص التالميــذ تعــود يف مجموعهــا إىل مشــكل اختــاف
حــول الطابــع املحـ ّـق’ق أوال للمحيــل عليــه يف البنيــة الصغــرى املأخــوذة بعــن االعتبــار.
واســتعامل املركبــات االســمية التــي يصحبهــا أداة التعريــف ،غــر الخاضعــة لقيــد «وجود»
محيــل عليــه نــي ،ال تــؤدي إىل خالفــات كثــرة .غــر أنــه ،وبغــض النظــر عــن أمثلتنــا
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 ،32 ،20هــا هــي ذي حالــة هامــة إلحالــة قبليــة تصحبهــا أداة التعريــف وقــد كان محــل
تخطئــة يف وثيقــة تلميــذ.
 .71رأى أيب نقاطــا ســوداء .أرسع إىل فطــر الغوشــنة بحنجــره (( )son opinelتلميــذ
 10ســنوات).
Mon père vit des points noirs. Il se dépêcha de couper les morilles avec
son opinel (Elève, 10 ans).
يبــدو هنــا أن اإلحالــة القبليــة اإلشــارية صاحبــة التجســيد اإلدرايك للشــخصية املدرجــة
يف الــدور (األب) ،كان ذا طبيعــة تؤثــر يف جــرأة التيــار الــدوري املثــار بواســطة مســألة أن
محيـلا عليـ�ه ،مدرجـ�ا يف الذاكـ�رة تحـ�ت اسـ�م «نقـ�اط سـ�وداء» تـ�م التذكـير به باسـ�م« «�mo
 .»rillesومثلــا يبــن كوربــان ( 1983ص )132فــإن اإلحالــة القبليــة اإلشــارية تســتعد
إلعــادة تصنيــف املحيــل عليــه ،يف حــن أن اإلحالــة القبليــة باملعــرف ذي الدور«املحــدد»
يفــرض تناســبا دالليــا كب ـرا بــن الوحــدة املعجميــة املدرجــة يف الذاكــرة وبــن الوحــدة
املعجميــة املســتعملة يف التذكــر (يقــارن املثــال  24حيــث الصقــي ( )le Sicilienيكــون
برصاحــة ســيئا).
هنــاك أخطــاء أخــرى وجدناهــا يف وثائــق متعلمــن غــر مفرنســن ،متــس عــدم احـرام
املقتــى الوجــودي ( )présupposé existentielوحدة/كليــة ( 65)unicité/totalitéالتــي
متيــز دالليــة أداة التعريــف يف الفرنســية .وهــذا مثــال مــن بــن األمثلــة:
 .72البحــوث الحديثــة املنجــزة يف أملانيــا تكشــف أننــا نســتطيع أن نســتخرج الرتوماتيل
مــن الكابيســن ،أول مضــاد حيــوي ذو اســتعامل داخــي ناتــج مــن نبتــة وليــس مــن
تعفــن .واســتعامله يقــدم ميــزة أن يــرك نبــات األمعــاء ســليام .النبــات هــو عــاج ممتــاز
لاللتهابــات القصبيــة والرئتــن( .طالــب .ف ل أ .النبــات يذكــر بـــ . *) capucine la
وألن ال يشء يــؤدي إىل التفكــر يف أن هــذا النــص ال يــدرج ســوى محيــل عليــه واحــد
ووحيــد ممكــن يســتحق كلمــة نبــات ( .)végétalفــإن اللغــة هنــا تطلــب عنـرا محيــا
إحالــة قبليــة إشــارية هــذا النبــات (ُ )ce végétalم ْخرجــا « »la capucineمــن قســم
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النباتــات حيــث إن خصائصــه كمضــاد حيــوي ،وهــي محــل خــاف هنــا ،متيــزه .ويف
املقابــل يســمح اســم اإلشــارة عــى عكــس أداة التعريــف ،بعرقلــة ق ـراءة باســم الجنــس
غــر إحاليــة للمركــب االســمي املســتعمل للتذكــر.

 .4اإلحالة البعدية وبناء املعرفة املشرتكة

 1.4التأويل اإلحايل البعدي ليس محبذا
يف الحالــة األكــر شــيوعا تتــم اإلحالــة الســياقية انطالقــا مــن املعرفــة املحققــة ويســبق
ـف’س العبــارة’ اإلحاليــة (العنــر املحيــل إحالــة قبليــة) .ويحــدث حينئــذ ،يف ظــروف
املـ ِّ
ســنحددها الحقــا ،أن تتــم اإلحالــة عــى معرفــة مل تتحقــق بعــد وأن مفــر العبــارة
اإلحاليــة ال يوضــع ســوى فيــا بعــد :إنــه اإلحالــة البعديــة ،التــي تــدرج مــن وجهــة نظــر
املتلقــي لغـزا تفســريا ال يكــون التعامــل معــه دامئــا ســهال .38والتحديــد اإلحــايل البعــدي
لعبــارة إحاليــة قــد ال يكــون إال إذا مل يوضــع أيــة مراقــب ممكــن بواســطة الســياق
القبيل :وهذا عىل األقل ما يقرتحه املثاالن اآلتيان:
 ]...[ .73تواطــؤ فالســتاف والجمهــور .مبجــرد أن علــم بعددهــم ،بــدأ فالســتاف يــدور
أمــام املتفرجــن ،العبــا دوره كنجــم شــعبي (مذكــرة ليســانس :اقــرح املصحــح اســتبدال
عددهــم – املحيــل إحالــة بعديــة بوجــوده – املحيــل إحالــة قبليــة – مــا يــدل عــى
تفكيك تراجعي عفوي للعبارة اإلحالية.
[...] la complicité de Falstaff et du public. Dès qu’il prend conscience de
leur nombre, Falstaff parade devant les spectateurs, jouant son rôle de vedette populaire. (Mémoire de licence ; le correcteur a suggéré de remplacer
leur nombre – cataphorique – par sa présence – anaphorique -, ce qui est
significatif d’un décodage spontanément régressif de l’expression référentielle).
(عنوان) .محكمة الجنح ألفينيون.
.74
كان الكلب ينبح كثريا .رمى عىل صاحبه.
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(titre) Tribunal Correctionnel d’Avignon
Le chien aboyait trop, il tire son maître.
(الربوفنســال ،بنــي كإحالــة بعديــة .والضمــر هــو مــع ذلــك ميكــن أن يحظــى بتفســر
محبــذ ومســل كتذكــر بإحالــة قبليــة لـــ الكلــب).
ومــع عملــه كمحــور إحــايل بعــدي ملكــون منفصــل ،فإنــه يحــدث غالبــا أن يذكــر ضمــر
يف نفــس الوقــت بواســطة إحالــة قبليــة مبعلومــة تــم تحقيقها.
 .75ثــاث منــور بيضــاء ،إنــه يشء كثــر .أوال ألن هــذا ال يحــدث لــه  -كــا نقــول– أبــدا
فقــط يف ميــاد أبنائــه .كان لــه مثانيــة مــن األبنــاء .كان ينتظــر التاســع (ســيمون .االنفصــال
عــن اليمــن يعمــل هنــاك كإشــارة تكراريــة ملعلومــة موجــودة يف الذاكــرة).
Trois vins blancs, c’est trop. D’abord parce que cela ne lui arrivait pour
ainsi dire jamais, seulement à la naissance de ses enfants. Il en avait huit,
des enfants. Il en attendait un neuvième. (Simenon ; le détachement à droite
fonctionne ici comme une mention redondante d’information déjà en mémoire).
 2.4الربط يف اإلحالة البعدية
يف نحــو الجملــة ،ميكــن للضمــر املحيــل إحالــة بعديــة أن يكــون صيغــة متصلــة
( )forme liéeباملعنــى الــذي قيــل ســابقا يف النقطــة  .2.3.2مثــل| :
حينام يكون مريضا ،يناديني جاري.
.76
Lorsqu’il1 est malade, mon voisin1 m’appelle.
وهــذا النــوع مــن العنــارص املحيلــة إحالــة بعديــة ينتــج كــا يبــدو مــن قلــب بنيــة
جملــة ذات عنــر محيــل إحالــة قبليــة متصــل .وهــو قلــب يســمح بتغيــر عالقــات
املوضعة/التبئــر بــن الجملــة األساســية والجملــة التابعــة .لنقــارن  76حيــث إن ينادينــي
جــاري هــي يف املكتــوب عــى األقــل يف موقــع مبــأر ( .)focaliséeمــع  ’76حيــث إن
95
حينــا يكــون مريضــا يحمــل املعلومــة األكــر حصافــة املبــأرة.
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جاري يناديني حينام يكون مريضا.
.’76
Mon voisin1 m’appelle, lorsqu’il1 est malade.
وهاهــي ذي حالــة عــن مــردود مختلــف لعنــر محيــل إحالــة بعديــة متصــلٍ يســمح
بوضــع مكــون فاعــل طويــل بصيغــة خاصــة يف نهايــة الجملــة.
 .77أحســا بالــرد التوأمــان الهولنديــان اللــذان تاهــا أول أمــس يف أعــى كرانــس –
مونتانــا (بدايــة مقــال الســويس .)86.2.4
Ils ont eu froid les deux jeunes jumeaux hollandais qui se sont perdus
avant-hier soir au-dessus de Crans-Montana. (La Suisse, 4.2.86, début d’article).
يف هــذه األمثلــة ،الخاضعــة للربــط ،هنــاك أســباب للتفكــر يف أن املوقــع االبتــدايئ
( )l’antépositionللضمــر الناتــج مــن اســتبدال يف نحــو جمــي داخــي رصف ،ال يؤثــر
بصفــة أساســية يف املعالجــة املعرفيــة للمقطــع .وبعبــارة أخــرى ،فمثلام أن إعطاء االشـراك
اإلحــايل للضمــر مبــارشة يف العنــر املحيــل إحالــة قبليــة املتصــل فــإن الضمــر املتصــل
املحيــل إحالــة بعديــة تتــم كذلــك «مــرة واحــدة» داخــل البنيــة الصغــرى الرتكيبيــة
املدركــة يف كليتهــا.
 3.4اإلحالة البعدية «الخارجية» :اإلنتاج يف مقابل االستقبال
إن العنــارص املحيلــة إحالــة بعديــة خارجيــة فقــط والتــي بإمكانهــا أن تتحقــق بواســطة
ضمــر أو بواســطة مركــب اســمي يتصــدره اســم إشــارة ،هــي التــي تخــرج إذن فعليــا عــن
القاعــدة التــي تــرى أنــه فيــا يتعلــق باإلحالــة النصيــة فــإن العنــر الــذي لــه أكــر قيمــة
إعالميــة هــو الــذي يعطــى أوال .هنــاك مالحظتــان تفرضــان نفســيهام يف هــذا الســياق.
أوال إن مفهــوم اإلحالــة البعديــة ليــس لــه معنــى إال إذا اســتعرنا وجهــة نظــر املفــكك.
ومــا قيــل ســابقا عــن إنتــاج العنــارص املحيلــة إحالــة قبليــة ( )2.2.2( )anaphoresيصلــح
مــن جميــع النقــاط إلنتــاج اإلحالــة التــي تســمى إحالــة بعديــة :فاملركــب يعمــل بكيفيــة
إشــارية ( ،)déictiqueمحيــا عــى محتــوى ميلكــه يف ذهنــه ،معــروف لديــه وإن مل يكــن
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محققــا خطابيــا بعـ ُد يف الوقــت الــذي يكــون بصــدد تحقيــق العبــارة اإلحاليــة البعديــة.
والتعليــق امليتالغــوي الــذي تنتــج منــه اإلحالــة البعديــة التاليــة هــي أحســن دليــل.
 .78إنــه يف العمــل .أخـرا «هــو» يتعلــق األمــر بيانيــك نــوا بطبيعــة الحــال (الســويس،
 ،86.5.2بدايــة مقــال).
Il est à pied d’œuvre. Enfin, «il», c’est de Yannick Noah qu’il s’agit bien
sûr. (La Suisse, 2.5.86, début d’article).
وبالنســبة لإلحالــة البعديــة بصفــة أدق كذلــك ،مقارنــة باإلحالــة القبليــة ،يوجــد هنــاك
تبايــن كبــر يف العمــل بــن عمليــة الرتكيــب ،حيــث يكــون املحيــل عليــه املقصــود ضمــن
املعــارف املتوفــرة للمتكلــم وبــن عمليــة التفكيــك التــي تفــرض بالنســبة للمرســل إليــه
تحديــدا متأخ ـرا للمحيــل عليــه .وباعتبــار اإلحالــة القبليــة واإلحالــة البعديــة منتجتــان
بكيفيــة متطابقــة فإنهــا ال تتاميــزان إذن ســوى بالكيفيــة التــي تضمــن بهــا ســياقيا
التحقيــق يف الذاكــرة للمحيــل عليــه املقصــود.
 4.4حاالت إىل حد ما متكررة ()rituels
ليــس مــن الغريــب أبــدا حينئــذ أن ال تعمــل العنــارص املحيلــة إحالــة بعديــة خارجيــة
إال يف رشوط تكراريــة بقــوة تقتــي نوعــا مــن «عقــد الثقــة» الــذي يتــم بــن املركــب
واملفــكك .ومــن بــن االســتعامالت االتفاقيــة ،ميكــن أن منــر برسعــة عــى إعالنــات
الخطابــات املحكيــة ( )discours rapportésمــن كل األجنــاس واملتداولــة كثــرا.
 .79أنــا أعــرف بــه لــك ،أنــا منجــذب بهــذه املخلوقــات كليــة (كامــو .ذكــره مايــار
.)1974
Je vous l’avouerai, je suis attiré par ces créatures tout d’une pièce. (Camus,
cité par Maillard, 1974).
وهاهــي ذي أمثلــة مــن اإلحالــة البعديــة يف أقــوال اعرتاضيــة أكــر أهميــة ألنهــا كفيلــة
بإعطــاء فرصــة لــردود أفعــال رافضــة.
 .80يف نهايــة الخــط  ،7يف لينيــون ،ســائق الحافلــة – دون أن يســ ِّدد لهــا – أخــذ
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جريــدة – الســويس – قرأهــا مــن األلــف إىل اليــاء وهــو يُبلــل بلعابــه أصابعــه حتــى يديــر
الصفحــات( .تريبينــي دي جنيــف .الربيــد).
Au terminus de la ligne 7, au Lignon, le conducteur de bus - sans la payer
- prend «La Suisse», la lit de A à Z, en se mouillant, avec sa salive, les pouces
pour tourner les pages. (Tribune de Genève. Courrier).
 .81أنجليــك بقيــت ،يف مســتوى الواقــع ،والرصاحــة ،مل تستشــف اللعبــة األكــر دقــة
(واألكــر وحشــية أيضــا ألنــه كان عليــه أن يفهــم هنــا أن أنجليــك تحبــه لذاتــه ليــس
ألجــل املــال) لوســيدور (مذكــرة ليســانس – حالــة مشــار إىل خطئهــا).
Angélique est restée sur le plan du réel, de la sincérité, elle n’a pas entrevu le jeu très raffiné (et très cruel aussi, parce qu’il devrait comprendre
ici qu’Angélique l’aime pour lui- même et non pour l’argent !) de Lucidor.
(Mémoire de licence, cas censuré).
 .82ومــن الــروري مــرة أخــرى ،مالحظــة أن املشــاركني وإن استحســنوا بصفــة خاصــة
أن يتمكنــوا مــن معرفــة (وســاع مقاطــع يف مخــر اللغــات) التجهيـزات املوجــودة ،فإنهــم
أظهــروا عــدم رضــا عــن منظــور تهيئــة تجهيزاتهــم الخاصــة (تعليميــة -جامعــة جنيــف).
Force est de constater une fois de plus que si les participants ont particulièrement apprécié de pouvoir prendre connaissance (et d’en entendre des
fragments au laboratoire de langues) de matériel existant, ils se sont montrés moins enthousiastes à la perspective d’élaborer leur propre matériel.
(Circulaire .Université de Lausanne).
 5.4اإلحاالت البعدية الرسدية
يجــب أن نضــع مكانــا ملــا نســميه اإلحــاالت البعديــة الرسديــة التــي تســاهم يف البنــاء
التدريجــي لفضــاء إحالــة ،يبلــوره النــص نفســه – باتفــاق – بصفــة مســتقلة .وهــذه
اللّـسانيـــــات  -العدد 24

55

ماري -جوزي ريشلر -بيغالن ترجمة :مفتـاح بن عروس

اإلحــاالت البعديــة توجــد بكــرة يف بدايــة الروايــات:
 .83اســتقاموا يف الف ـراش ،ذهــب النهــار ،مــد لــور يــده نحــو قنديــل ال ت ُشــعل .قــال
بيــار (د.ســاليناف .الحيــاة الشــبح .الجمــل األوىل مــن الروايــة).
Ils s’étaient redressés dans le lit, le jour tombait, Laure tendit la main
vers la lampe de chevet. «N’allume pas», dit Pierre. (D. Sallenave, La vie
fantôme, première phrase du roman).
وبطبيعــة الحــال ،فــإن البدايــات مــن هــذا النــوع ال تطــرح كبدايــات مطلقــة :فاإلحالــة
تشــر إىل التذكــر بواســطة اإلحالــة القبليــة ملعــارف يتصــور أنهــا مشــركة ،يقبلهــا
القــارئ بكيفيــة اتفاقيــة محضــة مــن حيــث إنــه مل يخــر مســبقا .والتفســر بواســطة
اإلحالــة البعديــة للضمــر هــم ( )ilsيف  83ميكــن حينئــذ أن يعتــر اسـراتيجية تعويضيــة
مســتعملة مــن قبــل املفــكك ( )décodeurالــذي تنطلــق معارفتــه الفضــاء اإلحــايل عنــده
مــن الصفــر .40
 6.4املقطع اسم نكرة ....اسم علم
إن رشوط تفســر مثــال مــن نــوع  ،83هــي عمليــا متطابقــة مــع تلــك التــي تحكــم
إرســاء عالقــة اشـراك إحــايل يف بعــض املقاطــع مــن نــوع اســم نكــرة ...اســم علــم .مثلــا
هــي الحــال يف  84ويف ( .85يرفــع يف هــذا األخــر االحتياطــات الشــفوية املســتعملة
لتفــادي تفســر مفــكك للمركــب االســمي والســم العلــم).
 .84يف ليــون ولــد رجــل كان قــد تــم اقرتاحــه منــذ مــدة عــى أنــه منــوذج لــكل العــال.
جــاكار كان ولــدا لعامــل فقــر خيــاط ولعاملــة يف الحريــر .منــذ الطفولــة ،عــرف ...الخ.
(84) A Lyon est né un homme qu’on a proposé depuis longtemps comme
modèle à tous les travailleurs. Jacquard était fils d’un pauvre ouvrier tisseur
et d’une ouvrière en soie. Dès l’enfance, il connut…, etc. (Le tour de France
par deux enfants).
 .85إنهــا أم لعائلــة تقطــن مبايريــن ]....[ ،ويف الصبــاح ،هاجســها األول [( ]...هــو)
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اللعــب يف «باســبور .»86ورغــم أن الحــظ مل يبتســم لهــا أبــدا إىل حــد اآلن فإنهــا واصلــت
[ ]...غــر أن باألمــس ،ويف الرتتيــب بطبيعــة الحــال ،ظهــرت كلمــة الحــروف الســبعة
« .» heureuxكانــت ســعيدة ،مــاري لويــز ألنــه اســمها ( الســويس.)86.3.26
(85) c’est une mère de famille domiciliée à Meyrin, […] et le matin, son
premier souci […] est de jouer à «Passeport 86». Bien que la chance ne lui
avait jamais souri jusqu’ici, elle a persévéré […], Or, voici qu’hier, et dans
l’ordre bien sûr, le mot de sept lettres «heureux» est apparu. Heureuse, Marie-Louise, car c’est son prénom, le fut. (La Suisse, 26-3-86).
يف بنيــة مــن نــوع ( 84وهــي ،كــا نشــر ،يبتعــد عــن التعريــف الــذي أعطــي ســابقا
لإلحالــة القبليــة) فــإن تحديــد عالقــة االشــراك اإلحــايل بــن الوحــدات التــي وضعنــا
تحتهــا خطــا’’ ليســت مضمونــة بواســطة أدوات لغويــة وهــي تنتــج كليــة مــن تخمــن
خارجــي مرتبــط بقبــول مســألة أن الذاكــرة الخطابيــة تغــذى بصفــة تدريجيــة خاصــة يف
بدايــة الــرد.
ويف اإلنتــاج ،فــان التمكــن مــن مثــل هــذه اآلثــار ال يتــم لوحــده ،وميكــن أن يــؤدي إىل
تشــوهات نصيــة يف وثائــق التالميــذ ،كلــا كان إدراج اســم علــم مل يتــم بصفــة تضمــن
مســبقا تفسـرا موحــدا.
 .86النــص مقتطــع مــن «ألــن» .يف بدايــة الكتــاب ،رامــوز يصــف وضعيــة ألــن وأمهــا
وخاصــة طبــع وشــخصية هانريــات (بدايــة وثيقــة ،طالــب ف ل أ .وضــع املصحــح خطــأ
تحــت اســم العلــم حيــث إن عالقــة االشـراك اإلحــايل مــع أمهــا مل تبــد لــه واضحــة بصفــة
كافيــة).
(86) Le texte est un extrait de « Aline». Tout au début du livre, Ramuz
décrit la situation d’Aline et sa mère, en particulier le caractère et la personnalité d’Henriette. (Début de copie, étudiant FLE ; le correcteur a souligné
le nom propre, dont le rapport de coréférence avec sa mère ne lui a pas
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semblé suffisamment évident).
 .87نقلتنــا املديــرة إىل ســاحة أخــرى ،ورشحــت لنــا أنــه يجــب أن نشــكل الصــف هنــا.
الســيدة موريــل قامــت مبنــاداة الســنة السادســة أ .كان خــويف يــزداد .وفجــأة نطقــت
املديــرة باســمي ( ...تلميــذ ســنة خامســة ،عــدم التأكــد مــن هويــة الســيدة موريــل ،وإن
رفــع فيــا بعــد ،نفــي اإلحســاس عــى أن هنــاك خلــا).
(87) La Directrice nous emmena dans une deuxième cour et nous expliqua que ce serait là qu’il faudrait se mettre en rang. Mme Morel fit l’appel des
6e A. J’avais de plus en plus peur. Tout à coup, la directrice prononça mon
nom… (Élève, 5e ; l’incertitude sur l’identité de Mme Morel, même levée a
posteriori, est ressentie comme une maladresse).
 7.4التذكري بواسطة اسم خاص ()hyponyme
وباعتبــار أخــذ البنــى اإلحاليــة البعديــة مبفهــوم طــرح تدريجــي للمعلومــة ،فإنهــا
تنتســب أيضــا إىل بعــض الظواهــر .مــن شــبه التكـرار بواســطة اســم خــاص ()hyponyme
معاكســة ،ظاهريــا ،القاعــدة التــي تتطلــب أن وحــدة معجميــة يتــم التذكــر بهــا بواســطة
كلمــة هــي أعــى مرتبــة منهــا وليــس العكــس.
 .88فجــأة ،ســمعت نعيقــا حــادا .متبوعــا برصخــة قويــة .رأيــت حينئــذ طائـرا ضخــا
يحــوم فوقهــا وينعــق مجــددا وهــو يحلــق فــوق رأســها.
نــادت :بيــار انظــر الطائــر الضخــم الجــارح .وقــف بيــار وتتبعــا بهــدوء تحــركات الصقــر
الــذي اختفــى وراء الصخــور الرماديــة (جوهانــا .ســبريي ،هايــدي ،فالماريون).
(88) Tout à coup, elle entendit un croassement aigu, suivi d’un cri perçant, Elle vit alors un énorme oiseau qui tournoyait au-dessus d’elle et qui
croassa à nouveau en passant sur sa tête.
!- Pierre, appela-t-elle, regarde l’énorme oiseau de proie
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Pierre, se leva ils suivirent attentivement les évolutions de l’aigle qui finalement disparut derrière les rochers gris. (Johanna Spyri, Heidi Flammarion).
يف هــذا املثــال الــذي نقارنــه بشــكل رضوري بـــ  71مل تعــط املعلومــة القصــوى ســوى
برتجمــة العبــارة املحيلــة إحالــة قبليــة الصقــر ( )l’aigleبكيفيــة تجعــل القــارئ ي ـزاوج
بــن منظــور مالحــظ يــرى أوال طائ ـرا ثــم يحــدده فيــا بعــد فقــط كصقــر.
وإذا كان املقطــع املقنــن صقــر ...الطائــر الضخــم هــي فعــا ذات طبيعــة تضمــن
إحالــة قبليــة «صالحــة يف كل الحــاالت» فــإن هــذا فعــا ال مينــع ،كــا نــرى ،مــن أن
املقطــع املعاكــس ميكــن أن يســتعمل حينــا تســمح الــروط العمليــة والنصيــة بإحالــة
قبليــة «عــن طريــق التوســيع».
لنتأمل املثال اآليت الذي يبدو منحرفا متاما.
 .89باألمــس أمــام املجلــس القضــايئ للمقاطعــة ،قــرر الوكيــل العــام ،عقوبــات بالســجن
ت ـراوح بــن  10و 12ســنة ،ضــد ثالثــة أشــخاص متهمــن بــرب شــيخ عمــره  85ســنة
حتــى املــوت .هــؤالء الســارقون تــم توقيفهــم يف جانفــي ( .1985الســويس .86.4.29
واملقطــع العكــس :ثالثــة ســارقني ....هــؤالء األشــخاص).
(89) Hier, devant le Tribunal cantonal, le procureur saint-gallois a requis
des peines d’emprisonnement allant de 10 à 12 ans contre trois hommes accusés d’avoir battu à mort un vieillard de 85 ans. Ces voleurs ont été arrêtés
… en janvier 1985. (La Suisse, 29-4-86 ; la séquence inverse trois voleurs
Ces hommes serait banale).
ال توجــد هنــا أيــة وجهــة نظــر داخليــة للنــص تــرر أن املعلومــة القصــوى ال تعطــى
منــذ البدايــة .وإضافــة إىل ذلــك ،فــإن الســياق الــداليل العــام ليــس مــن طبيعــة تســمح
بالتذكــر بـــ ثالثــة رجــال بواســطة الوحــدة ســارقون (همجيــون ،أو جــادون تالئــم أكــر).
فــإن التكـرار بواســطة االســم الخــاص ( )la reprise par hyponymeت ُْســتقبل ،بقــوة غــر
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رشعيــة وهــذه مل تكــن الحالــة يف .88

 8.4خامتــة

إن معرفــة بنــاء املخــزون الــروري للمعــارف املشــركة الرضوريــة لتفســر العبــارات
اإلحاليــة ،وأيضــا ،عنــد االقتضــاء معرفــة تســيري الســند املتأخــر للمعلومة الرضورية إلرســاء
عالقــات اشـراك إحــايل بــن الوحــدات املعجميــة والضامئــر وأســاء األعــام ،تلــك هي إذن
بعــض املهــام التــي تتطلبهــا كتابــة نــص .نرجــو أن نكــون قــد بينــا يف الصفحــات الســابقة
أنــه حينــا يتعلــق األمــر باإلحالــة القبليــة وباإلحالــة البعديــة فــإن التدخــات التعليميــة
تســتطيع ،ويجــب عليهــا أن تســتند إىل فهــم جيــد للعمليــات املعرفيــة واللســانية
والتداوليــة التــي تحكــم إنتــاج األقــوال وتلقيهــا «ســواء اعتــرت مبنيــة جيــدا أم ال».
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فهرس املصطلحات
Ajustement discursif
Anaphore
Anaphore associative
Anaphore conceptuelle
Anaphore lexicale
Antécédent
Cataphore
Chaîne de coréférences
Chaîne linguistique
Combinatoire sémantique
Composante pragmatique
Composante substitutive
Contenu littéral
Contenus inférentiels
Contexte
Contexte discursif
Contextualisation
Cotexte
Cotextualisation
Déictique
Dépendance contextuelle
Dynamique communicative
Implicite
Isotopies lexicales
Mécanismes référentiels
Mémoire discursive
Phénomènes référentiels
Présupposé
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مالءمة خطابية
إحالة قبلية
إحالة قبلية تجميعية
إحالة قبلية مفهومية
إحالة قبلية معجمية
سابق
إحالة بعدية
سالسل االشرتاك اإلحايل
سلسلة لغوية
تأليف داليل
مكون تداويل
مكون استبدايل
محتوى حريف
محتويات استنتاجية
سياق
سياق خطايب
تسييق
سياق نيص
تسييق نيص
إشاري
تبعية سياقية
ديناميكية تبليغية
ضمني
تشاكالت معجمية
آليات إحالية
ذاكرة خطابية
ظواهر إحالية
مقتىض
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إضامر
معرفة مشرتكة
قول مضمر
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اإلحــاالت
 -1ينظر مثال:
 .Linguistique et sémiologieN° 1 . l’isotopie, Lyon, PUL , 19766وكذلــك �CHA
ROLLES, 1976
 -2كذلــك األخطــاء املتعلقــة باإلحالــة الســياقية فــا يشــار إال بصــورة عامــة يف الوثائــق.
ويكتفــي املصححــون باإلشــارة إىل العبــارة غــر الســليمة بإضافــة عالمــة اســتفهام يف
الهامــش .ونجــد أحيانــا ،يف أحســن األحــوال مالحظــة مثــل« :حــذار مــن التبــاس الضامئر».
ينظــر فيــا يتعلــق باالختــاالت غــر املرتبطــة برتكيــب الجملــة( .التحليــل دائــم الجديــة
لشــارول .)1978
 -3ينظر البيبليوغرافيا (التي ال متثل كل العناوين فيها إحالة رصيحة يف هذا املقال).
 -4ينظر الحقا النقطة .1.3.2
 -5ينظــر خاصــة تعاريــف ديكــرو وتــودوروف ،1972 ،ص .388وتعاريــف كربــان،1987 ،
ص.10
 -6مصطلح  diaphoreأدرجه مايار 1974 ،باقرتاح من ر .بارث.
 -7يف نفس املعنى ينظر كورنوليي ،1985 ،ص .55-56
 -8نجد أيضا االنتقال من العام إىل الخاص .يُنظر املثاالن ( )44و (.)45
 -9الحــاالت مــن هــذا النــوع كثــرة يف وثائــق التالميــذ ،مثلــا ســرى ذلــك يف النقطــة
.10.1.3
 -10كوربالن ،1987 ،ص.9
 -11ينظــر كليــر ،1983 ،ص  100حيــث يبــن أن التفســر باإلحالــة القبليــة للمركبــات
االســمية ( )SNاملعرفــة ليــس أوليــا دالليــا .واســم اإلشــارة هــو وحــدة العامــل العائــدي.
ينظــر يف نفــس املعنــى ،كوربــان.1987 ،
 -12ينظــر ريشــلر – بيغــان 1988 ،وهــو مقــال يتمــم ويدقــق هــذا املقــال يف عــدد مــن
النقــاط (وقــد تنــاول فيــه مــن بــن مــا تنــاول مســألة اإلحالــة الزمنيــة).
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 -13فيــا يتعلــق مبوضــوع االختالفــات اللغويــة التــي ال نركــز عليهــا هنــا كث ـرا (ينظــر
ريشــلر -بيغــان.)1988 ،
 -14استعمل عبارة مايار  1974وشارول .1978
 -15اســتلهم هنــا مــن عــرض (غــر منشــور لباروندونــر ،قدمــه يف ملتقــى حــول اإلحالــة)
(نوشــاتال ،مركــز البحــوث الســيميائية .أكتوبــر  .)1986ينظــر أيضــا بروندونــر .)1983
 -16يف النــص املكتــوب بصفــة خاصــة ،تــأيت ظاهــرة أخــرى لتشــوش املقابلــة سياق/ســياق
نــي (أو مقام/ســياق لغــوي) ،مبجــرد أن يقيــد عنــر مــن القــول بواســطة الكتابــة ومــن
ثــم يصبــح محيــل عليــه مقامــي موضوعــي ( )objectalمــن املمكــن وضــع خــط تحتــه أو
باإلحاطــة بــه باألحمــر الــخ ...حــول هــذه املســائل ينظــر كليــر  ،1986فقــد ذكــر عــددا
مســتفيضا مــن املراجــع.
* -املثال بالفرنسية هو:
Je tiens à vous soumettre un problème pratique concernant la RATP. Le
RER est un métro très profond tunnels et stations. Celui qui entreprend ce
voyage doit prévoir qu’il lui faudra plus de temps pour atteindre le quai et
la rame que le train n’en mettra ensuite à franchir la distance entre les deux
stations. (Le Monde, 6-2-84).
*  -املثال بالفرنسية هو:
Les fossiles que nous avons patiemment recherchés, heureusement découverts, et finalement décrits… se ramènent donc à des ossements de ces
grands reptiles qu’on désigne sous le nom de Dinosaure. Plus de cinq cents
pièces récoltées dans le désert ont été soigneusement examinées (…).
 -17هذا مثال مستغل عند ليهامن ص .112
 -18ينظر حول هذه املسألة باروندونر وريشلر -بيغالن (قيد النرش).
 -19مل نفحــص إال جــزءا مــن املدونــة هنــا .ننظــر إىل أمثلــة أخــرى وتعليقــات أخــرى عنــد
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 أشــكر كل الذيــن قدمــوا يل أمثلــة مشــفوعة بتفكــر نــر اســتفدت.1988  بيغــان-ريشــلر
.برييغو. ب، ياسريســن. ج، دينارفــو. م، بارونــدور. يتعلــق األمــر بـــ أ.منــه كثـرا
: املثال بالفرنسية هو- *
«Il faudrait peut- être que je commence par pratiquer le tennis» réfléchit
notre ami Georges devant le détestable miroir qui reproduisait devant lui
l’image d’un homme vieux aux hanches trop larges.
Le tennis est un sport qui demande un uniforme respectable et en une
demi- heure notre héros sortit du magasin complètement transformé…
(Etudiant, FLE ; le magasin est «connu», car représenté sur l’image).
: املثال بالفرنسية هو- **
Cette surenchère extra- conjugale menacera-elle la couronne ? Les «buckinghammologues» ne perdent pas leur flegme. «On assistera au retour du
badinage amoureux pratiqué par certains monarques, au demeurant fort
respectables, avant la période victorienne.
Ces favorites valent mieux quand même qu’un divorce, et permettent une
vie sociale normale», estime Norman Stone, professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Oxford. (La Suisse, 26.10.87).
: املثال بالفرنسية هو- *
Ensuite les clowns rentrit dans la cabine et les trois numéros réapparais.»saient et les spectateurs disaient : «bravo bravo
Ensuite le présentateur revient et dit «les petits enfants vous pouvez en
.»prendre il y en a de toutes les couleurs
: املثال بالفرنسية هو-*
Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, La Ville-de-Montereau,
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près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint- Bernard.
Des gens arrivaient hors d’haleine : des barriques, des câbles, des corbeilles
de ligne gênaient à la circulation ; les matelots ne répondaient à personne ;
on se heurtait ; les colis montaient entre les deux tambours, et le tapage s’absorbait dans le bruissement de la vapeur, qui, s’échappant par des plaques de
tôle, enveloppait tout d’une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l’avant
tintait sans discontinuer.
Enfin le navire partit ; et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers
et d’usines, filèrent comme deux larges rubans que l’on déroule.
: املثال بالفرنسية هو-**
Entre deux clients, le coiffeur Nino Stroscio peint. Ses toiles lui ont valu
déjà de nombreux articles de presse et plusieurs prix, sans parler des expositions en Suisse et à l’étranger. Ce Sicilien, naturalisé suisse, est également
un admirateur du président Reagan… (La Suisse, 28.1.86).
.38  ص،1986 ، حسب عبارة سرييو-20
: املثال بالفرنسية هو- *
La personne qui entrerait dans cet appartement oublierait que le monde
existe encore, elle plongerait dans un rêve fabuleux. Dans le couloir, elle
serait accueillie avec de la musique ]…[ puis un jeu de lumière lui rafraîchirait tout les sens. Une grande baignoire ronde, pleine de sirènes, l’attendrait
après l’entrée. Après ce bain relaxant, le bar dans le jardin plein de plantes
.)exotiques serait à sa disposition. (Etudiant, FLE
: املثال بالفرنسية هو-*
(Début d’article) Un feuillet «tout ménages», puis un pamphlet dans une
24  العدد- اللّـسانيـــــات
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«Tribune libre» de «La Gruyère» accusaient en novembre 1985 le syndic
de Gumefens de mélanger intérêts communaux et privés sans négliger ses
intérêts commerciaux.
C’est le moyen utilisé par ce citoyen pour dénoncer la politique communale
qui favorisait les affaires de la Société, de la famille du laitier et, au passage,
celles du laitier et du syndic, parents par alliance.
Parallèlement, l’accusé se plaint que sa requête pour un terrain d’aisance
autour de sa propriété n’ait pas été satisfaite. (La Liberté, automne 86).
) عــى كلمــة بوليــيsyllepse(  إال إذا كان هنــاك نــوع مــن االرتبــاط املعنــوي-21
.10.1.3 املدرجــة كصفــة واملطروحــة كمصــدر؟ ينظــر النقطــة
: املثال بالفرنسية هو- **
Fréquemment, le matin, on constate que des auxiliaires féminines de la
police arrêtent des vélomoteurs. Or, un professeur écrivait récemment à la
rédaction, se plaignant que de nombreux élèves arrivaient en retard prétextant, à tort parfois à raison souvent, des contrôles tracassiers dix minutes
avant le début des cours. Même si quelques malins saisissent ce prétexte
pour flâner encore un peu, il n’en demeure pas moins vrai que ces agissements policiers sont fréquents et posent parfois des problèmes. Ne pourraient- ils pas faire leur travail à d’autres moments de la journée ? A la fin
de la journée par exemple ?. (journal d’annonces, Fribourg ; renvoi à l’actant
supposé par agissement (21) ; on a perdu de vue les auxiliaires féminines de
la police qui auraient entraîné un accord au féminin).
.1986 ، من أجل تعليق أكرث عمقا لهذا املثال ينظر باروندونر-22
: املثال بالفرنسية هو- *
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Le 11 janvier 1986 au train 459 entre Bretaye et Villars, une veste de ski
blanche a été souillée, selon des dires du voyageur, par un siège de la composition n0 31. (Journal d’annonces, Fribourg ; à noter que du propriétaire
fournirait une anaphore associative tout à fait normale à partir de veste,
alors que la mention d’un train ne suffit pas à valider en mémoire un référent potentiel voyageur: comparer l’ex 9).
: املثال بالفرنسية هو- **
A New Yourk, j’ai roulé, comme des centaines d’autres cyclistes, sans aucun
problème alors qu’à Genève, je n’ose plus enfourcher mon vélo.
Dans le centre de Genève, pour traverser une rue, il faut faufiler entre les
voitures garées à tout les croisements. A New Yourk, ceux- ci sont dégagés.
Est-ce à dire que là-bas ils sont meilleurs que nous ? (La Suisse, 6.5.87).
: املثال بالفرنسية هو- *
Quand donc cessera-t-on de considérer Mme Kopp et M. Arbenz comme
des gens de mauvaise foi, mal intentionnés, dissimulateurs, sans pitié, et j’en
passe.
Certains, toujours les mêmes, mettent systématiquement en doute leurs
propos, laissent sous- entendre qu’ils ne disent pas la vérité. Dans quel but
le feraient- ils, s’ils n’avaient pas de motifs suffisants pour le renvoi de ce M.
Maza ? Est- il dans l’intérêt de cette personne que toute son histoire et les
motifs de son expulsion soient publiés, étalés dans le presse ? Ce serait, à
mon avis, le moyen le plus sûr pour que les portes qui pourraient s’ouvrir –
et il semble qu’il n’y en a déjà pas tant – demeurent fermées.
On a trop tardé, oui, on a fait preuve d’un trop grand laxisme, oui. Mais
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il ne faut pas oublier que ce n’est pas nous qui sommes allés les chercher.
Et les atermoiements et autres palabres n’arrangeront rien. (Courrier de La
Suisse, texte intégral).
 -23قــارن هذيــن املثالــن باملثالــن  18و  19حيــث كان التأويــل «الداخــي» محبــذا أثنــاء
التفكيك (.)décodage
* -املثال بالفرنسية هو:
J’ai sous les yeux le journal étranger «Le Monde» du 5 juillet 1986. Cette
page, qui a retenu votre attention (cf. «La Suisse» du 6 juillet, page 27),
émise par un parti politique, ne précise pas quelle est la nation aussi «privilégiée». (Courrier de La Suisse, 14.7.86).
 -24من أجل أمثلة أخرى وتعليق أكرث تفصيال ،ينظر ريشلر -بيغالن.1988 ،
 -25هناك املثال املمتاز الذي أشار إليه هالتي ويوتيجون ،1978 ،ص .65 64-
 -26ينظــر برونــكار ،كايــل ،نــوازي (طبــع) ،1983 ،الجــزء الثــاين« :معالجــة االشــراك
اإلحــايل».
 -27حــول هــذه املفاهيــم التــي أصبحــت معروفــة اليــوم ،أســمح لنفــي بــأن أحيــل
بــدون تعليــق عــى هالتــي و بوتيجــون ،1978 ،وعــى كومبيــت بصفــة أخــص 1978 ،و
.1983
 -28لقــد بــن ســيغي وكايــل ،1984 ،بواســطة عمليــات تجريبيــة ،تأثــر «التكافــؤ الســببي
( )valeur causaleلبعــض األفعــال ،الــذي يوجــه تفســر الضمــر الــذي بإمكانــه نظريــا
أن يحيــل بصفــة ملتبســة عــى فاعــل أو مفعــول :وهكــذا ففــي بنيــة مثــل س .أثــر يف ع
ألنــه »...يعــاد بالضمــر بصفــة عفويــة إىل س بينــا يف س حســد ع ألنــه »...فــإن الضمــر
يعتــر محيــا مشــركا مــع ع.
*  -املثال بالفرنسية هو:
Un Européen sur quatre est frappé à un moment de sa vie par le cancer, et
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les tumeurs malignes viennent au second rang des causes de mort après les
maladies cardio-vasculaires. Elles sont en effet responsables d’environ 30 %
de la totalité des décès chez les hommes et de 40% chez les femmes pour la
tranche d’âge 35-64 ans. (Brochure Contre le cancer, Genève, 1987).
: املثال بالفرنسية هو-*
Lorsque deux parents débordent d’activité, ils ne songent pas que leurs enfants sont livrés à eux- mêmes. Ils sont très influencés par le milieu qui les
entoure et sont souvent en contact avec d’autres enfants dans la même situation qu’eux. S’ils ne sont pas capables de trouver des activités enrichissantes,
que leur reste-t-il ? (copie de bac).
: املثال بالفرنسية هو- **
G. –E. Clancier présente un poème compact en prose. Il possède pourtant
six parties bien distinctes, chaque fois ponctuées par un point. (Copie bac,
début ; en plus, compact est tout à fait insuffisamment marqué comme focus dans la première phrase).
 وفيلمــت ولكــن مــع مصطلحــات مختلفــة، ينظــر بالنــش بنفينيســت وشــارفال-29
.164  ص،1986
، ناقشــه كليــر9 ص،1966 ، هــذا املثــال الــذي أورده بالنــش – بنفينيســت وشــارفال-30
. أ1986
 ال يتعلــق األمــر ولــو بفتــح نقــاش حــول هــذه املســألة التــي شــدت عــددا مــن-31
،1984 ، أ1981،1983  وكليــر،1983،1985،1987  ننظــر خاصــة كوربــان.اللســانيني حاليــا
.1986  وفيلمــت1986  مارنــدان،1986  وفــوروكاوا،أ1986
.1983 ، ينظر كوربالن، يف نفس االتجاه-32
: املثال بالفرنسية هو- *
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Il était une fois une veuve qui avait deux filles ; l’aînée lui ressemblait si
fort et d’humeur et de visage, que qui la voyait la mère. Elles étaient toutes
deux si désagréables et si orgueilleuses qu’on ne pouvait vivre avec elles. La
cadette, qui était le vrai portrait de son Père pour la douceur et pour l’honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu’on eût pu voir. Comme on
aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée…
(Perrault, Contes)
) حيــثles N : اســم+) (الquantification(  ليــس مــن النــادر مجــال التكميــم-33
يأخــذ املركــب املصــدر باســم إشــارة قيمتــه يُوضّ ــح بواســطة الســياق اللغــوي وهكــذا
:ففــي املثــال اآليت
Il était une fois une fée, une gentille petite fée, qui vivait dans une source,
pas très loin d’un village. Vous savez, n’est- ce pas, que la Gaule autrefois
n’était pas chrétienne, et que nos pères les Gaulois adoraient les fées. A cette
époque, les gens de ce village adoraient cette fée-là. (P. Gripari, Le gentil
petit diable et autres contes de la rue broca). Sur le caractère partitif de la
quantification assurée par ce N , voir Kleiber, 1984, p 65.
،) مذكــور مــن قبــل مارنــدانpoint de vue(  لحســن الحــظ أن مفهــوم وجهــة النظــر-34
 وهاهــي ذي حالــة، يف مالحظاتــه حــول عمــل املركبــات املصحوبــة باســم إشــارة،1986
:) بصفــة واضحــة عــن وجهــة نظــر إحــدى الشــخصياتN( حيــث يعــر
 وقــد عــرف وهــو، (وهــو) متقاعــد مــن هيئــة فــايل،ينشــط املؤسســة هونــري غاســيوز
 وقــد عطــف الشــاعر عــى هــذا الطفــل الــذي كان.صغــر ريــر ماريــا ريلــك يف ميــزو
يــأيت لينــزع الحشــائش مــن حديقتــه ويقطــع لــه الحطــب وينقــل طــروده إىل بريــد ســيار
.)87.10.28 (الســويس
: فــإين اســتعري مفهــوم «إطــار التحقيــق، معنــى خــاص قليــا، بإعطائــه بــا شــك-35
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 »cadre de validationsمــن كليــر 1986 ،أ.
 -36وهكــذا ،فاملركبــات املعرفــة تســتعمل بشــكل متكــرر يف الوســم املقطعــي لتغيــر
املتلفــظ يف الحــوارات:
 ...قالت املرأة العجوز.
 ...قال التنني.
 ...أخذ الكلمة الجندي.
 -37ينظر ديكرو ،1980 ،ص .238 237-
*  -املثال بالفرنسية هو:
Les recherches récentes faites en Allemagne révèlent que de la capucine on
peut extraire le tromatyl, le premier antibiotique à usage interne issu d’une
plante et non d’une moisissure. Son usage présente donc l’avantage de laisser intacte la flore intestinale.
Le végétal est un excellent remède pour les affections des bronches et des
poumons… (Etudiant, FLIII; le végétal rappelle la capucine).
 -38هــا هــي ذي بنيــة إحالــة بعديــة قدمهــا يل طفــل ذي  9ســنوات عــى أنهــا «خطــأ»،
وقــد صادفهــا ومل يتمكــن مــن تفســر الضمــر :elles
.(il est question de six frères). A mesure qu’elles se présentaient sur le che…min, ils prirent des routes différentes en se souhaitant bonne chance
(Contes et légendes de Bretagne).
 -39يســتجيب املثــال  76لســؤال مثــل :مــا الــذي يحــدث حينــا يكــون الجــار مريضــا؟
بينــا يســتجيب املثــال َ 76لســؤال مــن نــوع «متــى ينــادي الجــار؟».
 -40إن اســتغالل (شــبه) اإلحالــة البعديــة الرسديــة محقــق إىل أبعــد مــداه يف روايــات
كلــود ســيمون .حيــث إن إدراج املحيــل عليــه للضامئــر ال يبــدو أحيانــا متأخـرا فقــط بــل
معالــج معالجــة قليلــة بــدون تحديــد .وهاهــي ذي بدايــة روايــة بــاالس (.)palace
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Et à un moment, dans un brusque froissement d’air aussitôt figé (de sorte
qu’il fut là – les ailles déjà repliées, parfaitement immobile- sans qu’ils
l’aient vu arriver, comme s’il avait non pas volé jusqu’au balcon mais était
subitement apparu, matérialisé par la baguette d’un prestidigitateur), l’un
d’eux vint s’abattre sur l’appui de pierre, énorme (sans doute parce qu’on les
voit toujours de loin), étrangement lourd (comme un pigeon en porcelaine,
pensa-t-il, se demandant comment dans une ville où la préoccupation de
tous était de trouver à manger ils s’arrangeaient pour être aussi gras, et aussi comment il se faisait qu’on ne les attrapât pas pour les faire cuire), avec
son soyeux plumage tacheté, gris foncé, à reflets émeraude sur la nuque
et cuivrés sur le poitrail, ses pattes corail, son bec en forme de virgule, sa
gorge bombée: quelques instants il resta là, l’œil stupide et rond, tournant
le tête sans raison à droite et à gauche, passant d’une position à l’autre par
une série de minuscules et brefs mouvements, puis (sans doute parce que
l’un de ceux qui étaient dans la chambre fit un geste, ou du bruit), aussi
brusquement qu’il s’était posé, il s’envola.
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