اإلحـالة في النحـو العربـي:
" عود الضمير" في اللسانيات الحديثة
الملخص:
تعدّ اإلحالة واحدة من الموضوعات اللسانية المعاصرة ،والبحث فيھا بحث عن العالقات الرابطة
ومدى االنسجام والتناغم الحاصل على مستوى الجملة أو النص ،كيف تحقق آلية اتساقية نصية؟ وماھي
االدوات المساعدة على تحققھا؟ وأين تمركزت في كتب نحونا العربي؟
الكلمات المفاتيح :اإلحالة -الجملة –النص -النحو العربي -المرجع -اللسانيات النصية -.التداولية.
 -1مفھوم اإلحالة :
يقول لينز ) (J. Lyonsفي سياق حديثه عن المفھوم الداللي التقليدي لإلحالة " العالقة القائمة بين
األسماء و المسميات ھي عالقة إحالة ،فاألسماء تحيل إلى مسميات " ) .(1و في إشارتنا ھذه نود القول أن
اإلحالة إحدى القضايا الرئيسية،التي شغلت كل من اھتم بالنشاط اللغوي،ألنھا ظاھرة واقعة في أساس كل
منظومة فكرية؛ فاللغة نفسھا نظام إحالي يحيل إلى ما ھو غير لغوي؛ فيقصد باإلحالة في ھذا المقام،استخدام
عنصر لغوي يعود على اسم أو مسمى ،لغوي أو غير لغوي ،سابق أو الحق له ،بدال من تكرار االسم نفسه؛
و الجملة باعتبارھا ممثال لغويا ،ھي نظام إحالي ،بشتى صورھا سواء كانت اسمية أو فعلية قضية إسنا دية
لكونھا تركيبا من كلمتين أسندت إحداھما إلى األخرى .والشرط فيھا ،أن تكون تركيبا له معنى مستقل مفيد فائدة
يكتفي بھا المتكلم و السامع )(2؛ يقول المبرد :الجملة ھي " ما يحسن عليھا السكوت و تجب بھا الفائدة للمخاطب
" ) ،(3أو ھي كل لفظ مفيد مستقل بنفسه مفيد لمعناه )(4؛ فھي في أقصر صورھا ھي أقل قدر من الكالم يفيد
السامع معنى مستقال بنفسه سواء تركب ھذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر؛ إذ ليس للجملة طول محدد ،بل
تتراوح بين القصيرة جدا ،و الطويلة جدا ،ألن المھم فيھا خاصية اإلسناد ،أو تحقق طرفي اإلسناد الذي تنعقد به
الجملة و ليس لھا حد أقصى تلتزم به ،حيث إنھا " مركب لغوي دال مكون في اللسان العربي من عنصرين
رئيسين اثنين ھما  :المسند و المسند إليه اللذان يظھران في نماذج الكالم المشخص بصورة متعددة متنوعة
بالغة الغنى تتضمنھا بنى تركيبية أساسية كل منھا يشبه النواة "

)،(5

و ببحث طبيعة ھذه العناصر اإلسنادية ،و

كي تكون كذلك تطلب األمر عناصر وأدوات وآليات لغوية تساعدھا وتساندھا في سبيل بلوغ ھذه الغاية ،أھمھا
)(1

J.Lyons. Linguistique général. p 383.
) (2ينظر  :الزمخشري ،المفصل ،60 ،و العكبري ،مسائل خالفية في النحو ،ص  ،41و عباس حسن ،النحو الوافي ،ج،15 ،1
و المنصف عاشور ،المرجع نفسه ،ص  ،13 -12و خليل أحمد عمايرة ،في نحو اللغة و تراكيبھا ،ص .77
)(3المبرد ،المقتضب ،تحقيق :محمد عبد الخالق عظيمة ،دار الكتاب المصري/اللبناني ،القاھرة/بيروت ،الطبعة الثانية،
1399ھـ1979/م ،ج ،1ص  ،8و ينظر :ص  10و .46
) (4ابن جني ،الخصائص ،ج ،1ص .17
) (5أحمد حاطوم ،اللغة ليست عقال ،من خالل اللسان العربي ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ص ،127 ،126
و ينظر :حماسة عبد اللطيف ،الجملة في الشعر العربي.218 ،
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الضمائر ،الموضوع األساس في النظام اإلحالي في نحونا العربي والدرس اللساني المعاصر؛ " فاألدوات التي
تدخل على الجملة تربط كل ما يقع في حيزھا من عناصر الجملة ,وتحمل عبء األسلوب النحوي للجملة ,من
تأكيد إلى استفھام إلى شرط ....الخ ,فھي بھذا الفھم من ظواھر قرينة الربط" ،6والضمائر واحدة من ھذه
األدوات؛ألنھا " تلعب دورا ھاما جدا في عالقة الربط فعودھا إلى مرجع يغني ,عن تكرار لفظ ما رجعت إليه
و من ھنا يؤدي إلى تماسك أطراف الجملة"و ذات األمر ذھب إليه مانجينو )  (D.Mangueneauإذ يعتبر
اإلحالة عبارة عن " العالقات االسترجاعية )العائدة( بين عنصر و عنصر أخر في السلسلة النصية " )(7؛
فالترابط داخل النص يتحقق " حينما يعتمد فيه عنصر معين في الخطاب على عنصر آخر؛ فاألول يفترض
الثاني ,بمعنى أننا ال يمكننا فك شفرته بنجاح إال بالعودة إلى الثاني"؛ إنھا ) (Référenceالعالقة بين العبارات
و األشياء ) (Objectو األحداث) , (Eventsو المواقف ) (situationفي العالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات
الطابع ألبدائلي في نص ما إذا تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس عالم النص".8
وعليه ،يتبنى ميرفي  (Murphy) :تعريفا لسانيا نحويا » :اإلحالة تركيب لغوي يشير إلى جزء ما ذكر
صراحة أو ضمنا في النص الذي سبقه أو الذي يليه « ) ،(9و ذلك بأن يعتمد عنصر معين في النص على
عنصر آخر؛ فاألول يفترض الثاني؛حيث أنه ال يمكننا فك شفرته بنجاح إال بالعودة إلى الثاني ،ألن العناصر
المحلية كيفما كان نوعھا ال تكتفي بذاتھا من حيث التأويل؛إذ ال بد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلھا
)(10و فھمھا و تفسيرھا حتى يتم اتساق النص .و ذلك من منطلق أنھا عناصر ال تملك داللة مستقلة ،فشرط
وجودھا ھو النص من جھة ،ومعرفة ما تشير إليه من جھة أخرى ،كونھا " رابط داللي إضافي ال يطابقه أي
رابط بنيوي " ) .(11وھو ما فسر في نحونا العربي مفصال في الضمائر ومرجعھا وإبھامھا.
و ما يستنتج من ذلك ،ھو أن يكون لكل إحالة وجود عنصر مفترض ينبغي أن يستجاب له .و كذا وجوب
التعرف على الشيء المحال إليه في مكان ما؛ إذ مھما تعددت أنواع اإلحالة ،فإنھا تقوم على مبدأ واحد االتفاق
بين العنصر اإلشاري و العنصر اإلحالي في المرجع ) ،(12و بھذا فھي تخضع لقيد داللي أال و ھو وجوب
تطابق الخصائص الداللية بين العنصر المحيل و العنصر المحال إليه .و ھذا ما يفسره الترابط التركيبي للنص
و سياق الفھم ،ألن معرفة المحيل إليه أمر ضروري ليتحقق اتساق النص؛ فلإلحالة دور ھام،كونھا وسيلة
 - 6تمام حسان ,الخالصة النحوية ,ص .89
(Dominique Maingueneau , l’analyse du discours. p 17.( introduction aux le de l’archive ( )7
linguistique) Hachette paris 1991, p. 222
وينظر :براون وجورج بول,تحليل الخطاب ,ترجمة :محمد لطفي الزليطني و منير التريكي ,النشر العلمي و المطابع ,جامعة
الملك سعود ,1997 ,ص .238
- 8قراند ،المرجع نفسه ,ص.320
) (9ريما سعد سعادة الجرف ،مھارات التعرف على الترابط في النص ،مجلة رسالة الخليج العربي ،العدد ،7ص ،82و ينظر :
براوين ويول ،مرجع سابق ،ص  36و ص  .73و ينظر:
J.R. Martin , cohesion and texture , p : 2.
) (10محمد خطابي ،لسانيات النص ،ص .17 -16
) (11األزھر الزناد ،نسيج النص ،ص .118
) (12ينظر  :األزھر الزناد ،نسيج النص ،ص .119
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اتساقية بارزة ،يحدث من خاللھا أن يصبح النص لحمة واحدة و كال ال يتجزأ؛ و يتمثل شأنھا في التذكير
بعنصر آخر من عناصر الجملة؛ و األصل في ھذه اإلحالة أن يتكرر اللفظ بذاته فيحيل إلى ذكره الذي سبق,
فھذا تكرار يحيل إليه بنصبه و ليس باإلضمار له وال اإلشارة إليه و إعادة معناه بوسيلة أخرى تحتمله و تحتمل
غيره" .13واإلحالة في معظم صورھا حالة من قبيل مبدأ االختصار,
و يتضح مما سبق – أيضا -أن اإلحالة ال تخرج أن تكون نوعين رئيسين  :إما إحالة إلى غير اللغوي ،أي
خارج النص ،و إما إحالة إلى داخل النص ،تنقسم بدورھا إلى نوعين؛ ما تبناه ھاليداي )  (Hallidayو رقية
حسن ،و بلوراه في مخطط قدماه لنا في كتابھما مرفقا بتحليل ،و نكتفي بتقديم المخطط :
اإلحالة

المقامية

النصية

خارج النص

داخل النص

قبلية

إحالة إلى سابق

بعدية

إحالة إلى الحق

ويتحقق ھذا التصور اللساني في النحو العربي ،في كالم النحاة عن الضمير بصورته العام ،أما الضمير –
عموما -قسمان :ضمير الحضور ,وضمائر الغيبة ،و لكل منھما فروع؛ فضمائر الحضور ھي أنواع ثالثة:
المتكلم ,المخاطب ,اإلشارة.أما ضمائر الغيبة فقد تكون ضمائر شخصية -و قد تكون موصولة14؛ و تجدر
اإلشارة في ھذا المقام إلى اعتبار الموصول نوعا من أنواع الضمير الذي "يعني كل ما دل على حضور أو

 - 13تمام حسان ،الخالصة النحوية ,ص  ,89و ينظر:حسن رفعت حسن ,الموقعية في النحو العربي ,ص .21
 - 14ينظر :تمام حسان ,اللغة العربية معناھا و مبناھا ,عالم الكتب ,القاھرة ,ص .108
و ينظر :تمام حسان الخالصة النحوية ,عالم الكتب ,القاھرة ,ط 1420 ,1ھـ 2000 ,م ,و ينظر مصطفى العالييني ,جامع
الدروس العربية ,ج ,1ص .88
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غيبة"15؛ فقد جاء ھذا التعريف في ألفيه ابن مالك و لكن ابن مالك وشارحي األلفية لم يصلوا بھذا التعريف إلى
نھايته المنطقية :يقول بن مالك:
فما الذي غيبة أو حضور *** كأنت و ھو س ِّم بالضمير
الضمائر
الحضور
ضمائر
الخطاب

ضمائر
المتكلم
أنا/أنت/ي

الغيبة
ضمائر
اإلشارة

أنت-ت-ك
ت – كِ
تِ -
أن ِ
أنتما– تما – كما

نحن /نا

أنتم – تم – كم
أنتن – تن  -كنّ

ھذا -ذاك -ذلك

الضمائر الشخصية
للغائب
ھو – ھـ

ھذي -ھذه تلك
ھذان -ذانك
ھاتان -تانك
ھؤالء -أولئك

الضمائر الموصولة
الذي-من-ما-أي-أل

ھي – ھا

التي " " " "

ھما – ا -ھما

اللذان " " " "

ھم – وا – ھم

اللتان " " " "

ھن – ن  -ھن

الذين " " " "

ھنا -ھناك

اآللي " " " "

ھا ھنا -ھنالك

إن الضمير ,على اختالفه ,يمتاز بخصائص من حيث المبنى و المعنى كاآلتي:
-1

إن الضمائر الشخصية كانت أم إشارية أم موصولة أم استفھامية ,أسماء جامدة ال تنتمي إلى أصول

اشتياقه؛ فأما إنه اسم فالنطباق بعض عالمات االسمية عليه كاإلسناد في ضمائر الرفع و المفعولية في
ضمائر النصب و قبول الجر.
-2

أنھا تأتي إال مبنية ,ما عدا أي الموصولة مثال ال تأتي معربة ,التي تأتي على ھذا الشكل تكون

للتذكير و التأنيث و اإلفراد و التثنية و الجمع,و سبب بنائھا ال تثنى و ال تجمع و ال تداخلھا العالمات
الخاصة بالتثنية و الجمع ,إنما يدل بذاته و تكوين صيغته على المفرد و المثنى و الجمع ,تذكيرا و تأنيثا.
-3

إن الضمائر اإلشارية بحيث تقسيم تمام حسان تدل على الحضور مثلھا مثل ضمائر التكلم و

الخطاب.
-4

إن الضمائر الموصولة و االستفھامية تدل على الغيبة مثلھا مثل ضمائر الغائب.

-5

إن الضمائر ال تقع مضافة ,وإنما تقع موقع المضاف إليه.

-6

ال تقبل الجر لفظا إنما تقبله محال.

-7

ال تعرف بـ)أل( ,و ما ھو متصل بھا فھو الزم لھا.

-8

الضمير من األلفاظ التي ال تصلح أن تكون نعتا و منعوتا.

-9

ال يوجد للضمائر صيغة معنية ,أي ال وجود لقالب صرفي يحولھا )صيغة صرفية.

 - 15تمام حسان ،الخالصة النحوية ,ص .91
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-10

أن الضمائر ال تقبل حروف الزيادة)سألتموھا(.و في المذكر و المؤنث فيھا ال وجود

لضمير

يختص بأحدھما دون آخر عدد من الضمائر الموصولة ,و ضمائر اإلشارة.
-11

يسعى بالضمير عن تكرار اللفظ,انه ربط باإلحالة الضميرية .

-12

تحتاج جميعا إلى مسمى أو مفسر أو مرجع )أي ما سمي قرينة حضور ,مرجع ,صلة(.يوضحھا ,و
يزيل الغموض و اللبس عنھا,أي تفسير الضمير بعد إيراده أو قبله .

-13

تساھم الضمائر في تحقق ما سمى في التراكيب اللغوية ,في الكتب النحوية "السبك" و ما قوبل في

اللسانيات الحديثة االتساق.
و النحاة يطلقون "اإلبھام على نوعين من األسماء دون غيرھما :أسماء اإلشارة و أسماء الموصول و له معنى
خاص فيھا ,وھم يفرقون بين الضمير و المبھم,على مبدأ أن المبھمات تقع على كل شيء )حيوان ,نبات ,جماد(
وعدم داللتھا على شيء معين مفصل و مستقل ,إال بأمر خارج عن لفظھا".16
أ -اإلحالة النصية:(Anaphore ) :
اإلحالة عموما،ھي شكل من أشكال "السبك" و "الربط" و "االنسجام" ،لھا صورا عديدة منھا ما ذكر في
التعريف :الضمير ,و اإلشارة ,و أداة التعريف )أل( ,و إعادة اللفظ,و إعادة المعنى ،و الجامع بين صور ھذه
العائدات ،ھو أن جميعھا عود من وسيلة اإلحالة إلى مرجع ھذه الوسيلة في الكالم.
ونحويا المقصود "باإلحالة" عود الضمير ،و ما يقوم مقامه من إشارة أو أداة تعريف أو إعادة لفظ أو معنى"17؛
ألن الضمائر تدل داللة وظيفية على مطلق الغائب أو الحاضر ،فھي ال تدل على مسمى كما تدل األسماء؛ فإذا
أريدھا أن تدل عليه؛ فتنقلب داللتھا من وظيفة إلى معجمية ،كان ذلك بواسطة المرجع ,فداللتھا على المسمى ال
تأتي إال بمعونة االسم".18
-2في مفھوم الضمير و تقسيماته:
أ -تعريفه :الضمير لغة من" ض-م-ر" ،و ھما أصالن صحيحان :يدل أحدھما على دقة في الشيء ,ويدل اآلخر
على غيبة و تستر ،و منه أضمرت في ضميري شيئا ,إذا غيبته في قلبي و صدري و أخفيته ,بحيث يصعب
الوقوف عليه " .19و" الضمير فعيل ,بمعنى اسم المفعول ,من أضمرت الشيء في نفسي ,إن أخفيته و سترته؛
فھو مضمر كالحكيم بمعنى المحكم ,و النحاة يقولون إنما سمي بذلك لكثرة استتاره ,فإطالقه على البارز توسع,
أو لعدم صراحته كاألسماء المظھرة" .20وھو "لفظ موضوع؛ ليعين مسماه سواء كان متكلما كـ"أنا" و "نحن"،

 - 16ينظر :عباس حسن ,النحو الوافي ,ج ,1ص ,255و ص .338
 - 17تمام حسان ,مقاالت في اللغة و األدب ,عالم الكتب ,القاھرة ,طبعة أولى ,2006 ,ج ,1ص .46
و ينظر :حسين رفعت حسان ,الموقعية في النحو العربي ,ص.21
 - 18تمام حسان ,اللغة العربية معناھا و مبناھا ,ص .113
 - 19ينظر :ابن منظور ,لسان العرب)مادة ضمر(
 - 20فاضل صالح السامرائي ,معاني النحو,دار الفكر للطباعة ,والنشر ,األردن ,ط1420 ,1ه2000 ,م ,ج ,1ص.42
و ينظر :محمد أسعد النادري ,نحو اللغو العربية,ص.142
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أم مخاطبا كـ"أنت" و "أنتِ" و "أنتما" و "أنتم" و "أنتن" أم غائبا كـ"ھو" و "ھي" و "ھما" و"ھم" و "ھن" و
عليه فإن ھذه األلفاظ قد قامت مقام ما يكني بھا عن مسمياتھا؛ فـ" الضمير و المضمر :بمعنى واحد ,ويعبر
عنھما في بعض المراجع القديمة بالكناية و المكنيّ ؛ ألنه يكني به )أي يرمز به( عن الظاھر؛ ألن اللبس مأمون
غالبا -مع الضمير" .21و الضمير اسم جامد مبني يدل على متكلم كأنا و نحن ,أو مخاطب كأنت و أنتما ,أو
غائب كھو و ھما.
" إنك بالضمير تستر االسم الصريح؛ فال تذكره فإنك إذا قلت )أنا( ,فأنت لم تذكر اسمك و إنما ستتره بھذه
اللفظة ,و كذا إذا قلت )أنت و ھو وھي( ,أال ترى انك تطرق على أحد بابه فيقول :من؟ فتقول :أنا ,و يقول لك:
ومن أنت,فتقول له :فالن فأنت لم تذكر اسمك صراحة يقول لك )أنا( فطلب منك ذكر اسمك الصريح ,فأخذ
مصطلح الضمير من ھذا ألنه يستر به االسم الصريح".22
*-تقسيماته في الدرس النحوي:
و ينقسم الضمير إلى عدة أقسام ,بحسب اعتبارات مختلفة:
أ -أقسام الضمير بمدلوله :و ينقسم بحسب مدلوله إلى ما يكون للتكلم ,للخطاب ,للغيبة.و ألفاظ الضمائر في
النحو العربي كثيرة:
 -1ضمائر الرفع المنفصلة :وھي أنا للمتكلم ,ونحن المتكلم مع غيره نحو" :بل نحن محرومون".23
ت بكسر التاء للمخاطبة ,و أنتما للمخاطبين و الخاطبتين ,وأنتم للمخاطبين ,و
 أنت بفتح تاء المخاطب ,و أن ِأنتن للمخاطبات.
 و ھو للغائب ,وھما للغائب و الغائبتين ,وھم للغائبين العقالء ,وال يكون لغير العاقل ،وھي للغائبة ،وھنللغائبات العاقالت.
 - 2ضمائر الرفع المتصلة فھي:
 التاء المضمومة للمتكلم",نا" للمتكلم مع غيره ,أو للمتكلم المفرد معظما نفسه عادا إياھا كالجماعة.24 وللمخاطب التاء المفتوحة ,وللمخاطبة التاء المكسورة ,وللمخاطبين و المخاطبتين )تما( ,و وللمخاطبين)تم(. و للغائبين و الغائبتين األلف ,وللغائبين الواو ,وتكون األلف و الواو للخطاب أيضا ,و إذا اتصلتا بالفعل ,أواألمر نحو :تذھبان و تذھبون ,و أذھبا و اذھبوا.
وال تكون الواو إال للعاقل أو لما نزل منزلة العاقل مثل )ھم( فنقول الرجال حضروا ,وال نقول :الجمال ذھبوا,
و ما نزل منزلة العاقل نحو قوله تعالى ]:و كل في فلك يسبحون[.25
*الضمير مصطلح بصري ,ويسميه الكوفيون كناية ,ومكنيا ,وھو بالمعنى نفسه؛ فإن الكناية عندھم تقابل التصريح ،و
ينظر:السامرائي ،المرجع نفسه ,ص  ,,42وينظر : :محمد أسعد النادري ,نحو اللغو العربية,المكتبة العصرية ,بيروت1425,ھـ,
2005م ,ص.141
 - 21عباس حسن ,النحو الوافي ,مع ربط باألساليب الرفيعة ,والحياة اللغوية المتجددة ,دار المعارف ,القاھرة ,ط ,2007 ,16ج,1
ص .217
 - 22السامرائي ،معاني النحو ،ص .42و ينظر:الشيخ مصطفى الغالييني ,جامع الدروس العربية ,ج ,1ص .90-89
 - 23القلم ,اآلية.27,
 - 24االسترباذي ,شرح الكافية ,ج ,2ص .8
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 و للغائبات النون ,نحو :النساء ذھبن ,وتكون للخطاب أيضا إذا اتصلت بالمضارع و األمر :تذھبن ,اذھبن. -3ضمائر النصب المنفصلة :وھي:
 إياي للمتكلم ,وإيانا للمتكلم مع غيره أو للواحد معظما نفسه ,و إياك بفتح الكاف للمخاطب ,و إياك بكسرالكاف للمخاطبة ,و " إياكما" للمخاطبين و المخاطبتين و إياكم للمخاطبين و إياكن للمخاطبات.
 إياه للغائب و إياھا للغائبة ,وإياھن للغائبين ,وإياھم للغائبين العقالء ,و إياھن للغائبات. -4ضمائر النصب المتصلة:
و تكون بحذف " أيا" الواردة في المنفصلة ,المذكورة آنفا.
 -3ضمائر الجر) بلفظ النصب( المتصلة :وال تكون إال متصلة ،فال وجود لضمير متصل خاص بمحل الجر ،
فھو مشترك مع ما سبق ،و جميع المتصالت يمكن لھا أن تتفق معه في الحكم.
و ھذا التنوع في ألفاظ الضمائر ,من ضمائر رفع ,إلى ضمائر نصب ,إلى ضمائر جر ,أغناھا عن أن تكون
معربة ,جاء في شرح الكافية "و إنما بنيت المضمرات أما تشبھا بالحروف وضعا ,وأما لعدم موجبا اإلعراب
فيھا ,و ذلك أن المقتضي إلعراب األسماء توارد المعاني المختلفة في صيغة واحدة ,و المضمرات مستغنية
باختالف صيغتھا ,الختالف المعاني عن اإلعراب ,أال ترى أن كل واحد من المرفوع ,و المنصوب,
والمجرور ,له ضمير خاص".26
* تاء التأنيث الساكنة ھل ھي ضمير:
ذھب النحاة عامة إلى أن تاء التأنيث الساكنة حرف و ليست اسما ,وذھب بعضھم إلى أنھا اسم كالتاء المتحركة,
وتذھب إلى ھذا الرأي قسم من المحدثين ,فقالوا أنھا شبيھة بتاء الفاعل ,وذلك إن التاء المتحركة تكون للمتكلم,
أو للخطاب ,و التاء الساكنة للغائبة ,ثم أنھا تقابل نون النسوة؛ فإن التاء ھذه لإلفراد ,ونون النسوة للجمع ,لما
كانت نون النسوة اسما ,كانت التاء كذلك؛ ألنھا مفردھا كالتاء المضمومة و "ن" ضمير للمتكلمين ,فإن "ن" اسم
و مفرده و ھو التاء المضمومة أيضا ,فلماذا ال تكون التاء الساكنة اسما 27ومن أظھر ما يرد ھذا القول ,انك
تأتي بعده ھذه التاء بالفاعل ظاھرا؛ فنقول :ذھبت ليلى ,وخرجت سعاد في حين ال يصح ذلك مع بقية الضمائر؛
فال يؤتي بالفاعل بعد التاء المتحركة ,وال بعد نون النسوة؛ فال يقال )ذھبت خالد(عل أن خالد فاعل" .وال ذھبن
الھندات ,على أن الھندات فاعل ,في اللغة المشھورة .فاختلف األمر بين ھذه التاء و التاء المتحركة ,وجاء أن "
التاء مؤذنة بأن الفعل لمؤنث ,والذي يدل أنھا ليست اسما أشياء منھا إنك تقول )ھند ضربت جاريتھا( فترفع
الجارية بأنھا فاعل ,و لو كانت التاء اسما لم يجز رفع االسم الظاھر ,ألن الفعل ال يرفع فاعلين أحدھما مضمر
و اآلخر ظاھر.
*ضمير الشأن:
 - 25يس ,آية.40:
 - 26االسترباذي ,شرح الكافية ,ج ,2ص .4-3
 - 27فاضل صالح السامرائي ,معاني النحو ,ص .46
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ھو ما يسميه الكوفيون ضمير المجھول ,وھو ضمير القصة ,أو ضمير الحديث ,أو ضمير األمر ,أو ضمير
الحديث ,و سمي كذلك ألنه يرمز للشأن ,أي للحال التي يراد الكالم عنھا ,وشرط االبتداء ,و إلفراد و ال بد له
من جملة تفسره و توضح مدلوله و تزيل إبھامه ,وتبسط تركيزه؛ فتقديم الضمير في ھذا النوع من التراكيب
ليس إال تمھيدا  /لھذا الجملة الھامة لمنه يتضمن معناھا تماما ,ومدلوله ھو مدلولھا :فھو بمثابة رمز لھا ,و
لمحة أو إشارة توجھه إليھا .28الجملة المفسرة له و التي ھي المبتدأ في المعنى ھي " العائد" أو المشار إليه" و
يعيدھا النحاة )الجملة المفسرة لضمير الشأن( المرجع ,ويعدون ضمير الشأن العائد؛باعتبار أن ما يعود ھو
"العائد" ,و ما يعود إليه ھو المرجع29؛ إذ األصل أن لكل ضمير غائب مرجع يعود إليه؛حيث أنه -ضمير
الغائب ومنه ضمير الشأن -يفتقر إلى ما يوضح المقصود به ,ذلك ألنه ليس فيه ما في ضمير
الخطاب)المخاطب( و ضمير المتكلم من الحضور و المشاھدة ,بما يعني عن االفتقار إلى مرجع يذكر أو يقدر
الكالم.
ضمير الشأن كما جاء في كالم النحاة عنه ,و ما أكدت األبحاث اللسانية ھو العائد و الجملة المفسرة له ھي
مرجعه ,وھذا من حيث األصل في كل ضمائر الغائب ,ال من حيث كونه رابطا؛ ألن ضمير الشأن ليس في
دوره الربط ,وليس الھدف من مجيئه الربط ,دليل ذلك أنه مع وجود ضمير الشأن بمعناه في صورة الجملة
المفسرة له؛ فإذا كان ضمير الشأن ليس رابطا و كانت الجملة مع وجود محتاجة إلى رابط يربط بين
الخبر)الجملة المفسرة( و بين ھذا الضمير )المبتدأ( فإن ما بربط بينھما ھو العائد و ضمير الشأن ھو المرجع,
من حيث كانت الجملة المفسرة له ھي نفس ضمير الشأن في المعنى.
ذلك أن الموقعية بين العائد و المرجع في حال كون العائد جزءا من جملة موقعية ثابتة ال تقبل التغيير؛ فالعائد
دائما متأخر عن المرجع ,باإلحالة القبلية؛ إذ المرجع واقع قبل الضمير و أو العائد أو اإلحالة؛ و جعله تقديم
الضمير في باب المجازات" ,وجوزوا التقديم إذ ال ضرر" ,وحيث تكون الفائدة أعظم في التقديم ,ال العكس.
-1الضمير بين الظھور والخفاء " :و المعروف أن الضمير كناية عن االسم الظاھر كما يقول الكوفيون ,ومن
ھنا يكون اإلظھار أصال ,و اإلظھار عدوال عن األصل" .وكان االعتداد في الدراسات النحوية العربية بالربط
بالظاھر" .ليكون أصال في الربط كظاھرة يقارنون بھا تحميال للتراكيب و الجمل.و للضمائر جميعا شبه معنوي
بالحروف ألنھا تعبر عن معان عامة ھي الحضور و الغيبة على اإلطالق؛ فأن جرى أصيلھا إلى معان عامة
أخرى ھي األفراد و التثنية و الجمع ثم التذكير و التأنيث ,وھذه الداللة على المعاني العامة تجعل الضمائر
بحاجة إلى ما يخص معناھا كالمرجع لضمير الشخص و البدل لإلشارة و صلة الموصول".30
ينقسم الضمير بحسب ظھوره في الكالم و عدم ظھور إلى بارز ومستتر.

 - 28عباس حسن ,النحو الوافي ,ج ,1ص.250
 - 29حسين رفعت حسان ,الموقعية في النحو العربي ,دراسة سياقية ,عالم الكتب ,القاھرة ,ط2005/,1,1426م ,ص .240
- 30
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أوال":البارز :ھو الذي له صورة ظاھرة في التركيب ,نطقا و كتابة" 31نحو":أنا رأيتك في الحديقة"؛ فكل من
كلمة:أنا ,والتاء ,والكاف ,ضمير بارز ,وقد يكون الظھور في النطق غير ميسورا أحيانا,لوقوع ساكن بعد
الضمير الساكن ،فيستدل على بروز الضمير بشيء آخر ,كمد الصوت بالحركة قبله في ألف االثنين ،و واو
الجماعة ,وياء المخاطبة ,كما في :أكتبا ,أكتبوا ,أكتبي؛ فإن ھذه الضمائر ظاھرة في الكتابة دون النطق ،و الذي
يدل على الضمير البارز ھو مد الصوت بالحركة قبله؛ فھو ما له صلة صورة في اللفظ به كالتاء و الكاف في
زرتك ,وأما الضمير المستتر فھو ما ليس له صورة في اللفظ بل ينوي كالضمير المقدر في "إقرأ" و ھو أنت و
الضمير المقدر في "إقرأ" و ھو أنت  ,والضمير المقدر في "إقرأ" و ھو" أنا" .32ومن ثم ينقسم البارز إلى
قسمين:
أ -متصل بعمالة :و ھو ما ال يفتتح به النطق ,وال يقع بعد إال كتابي كاف أعرفك ,وياء دعيه و ھائه ,و التاء
المتحركة و ألف االثنين ,و واو الجماعة و نون النسوة ,في نحو :وقفت و الصديقان وقفا ,واألصدقاء و قفوا و
الصديقات و وقفت" .33و ھي كما جاء في التقسيم السابق ضمائر رفع ,أو ضمائر جر أو ضمائر نصب.
ب -أما الضمير المنفصل " :ھو ما يمكن أن يبتدئ به النطق نحو ":أنا كاتب المقال" و يقع بعد إال نحو :ما
كاتب المقال إال أنا ,و القاعدة* أنه متى أمكن اإلتيان بالضمير متصال لم يبدل إلى إتيان به منفصال".34
وشدت حالتان ,من ھذه القاعدة ,جاز فيھا االتصال و االنفصال للضمير في العبارة الواحدة.
أولھمPا :أن يكون العامل قد نصب مفعولين ضميرين أولھما أعرف من الثاني فيصبح في الثاني أن يكون
متصال,نحو" :األرض ة وھبتكما" ,و يصح فيه أن يكون منفصال نحو" :األرض وھبتك إياھا".
* توضيح :و إن كان العامل في الضميرين المذكورين فعال غير ناسخ كما في باب أعطى؛ فالوصل أرجح ألنه
الوصل و ال مرجح غيره.
 و إن كان العامل في الضميرين اسما و كان الضمير األول مجرورا ترجح الفصل الختالف محلي الضميريننحو" :عجبي من جي إياه".
 و إن كان العامل فيھا فعال ناسخا كقول الشاعر:أخي حسبتك إياه و قد ملئت * أرجاء صدرك باإلضغان و إالحن.
 و إن كان غير أعرف من الثاني و جب الفصل ألنه مع االتصال يجب تقديم األخص؛ جمع تقديم غيراألخص يجب االنفصال نحو :أعطاه إياك أو أعطاه إياي فإن كال من ضميري المخاطب و المتكلم أخص من
ضمير الغائب ,أو أعطاك إياي ألن ضمير المتكلم أخص من ضمير الغائب ,ومن ثم وجب الفصل إذا اتخذ
 - 31عباس حسن ,النحو الوافي ,ج ,1ص .219
 - 32محمد أسعد ألنادري ,نحو اللغة العربية ,ص 142
- 33ألنادري ،المرجع نفسه ,ص.142
 - 34محمد أسعد ألنادري ,نحو اللغة العربية ,ص .142
* تتخذ ھذه القاعدة شكال من المرونة في الضرورة الشعرية ,في مثل قول الفرزدق:
بالباعث الوارث األموات قد ضمت * إياھم األرض في دھر الدھارير.
إذ اجتمع المتصل الضمير بالمنفصل في ھذا المثال) :تاء المتكلم أو إياھم( ضمير النصب المنفصل للغائبين العقالء)و
الدھارير؛الشدائد(.
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الضميران رتبة نحو" :ملكتي إياي" ,وملكت إياك و قد يباح الوصل ,إن كان االتحاد في الغيبة و اختلط لفظ
الضميرين تذكيرا و تأنيثا و إفرادا و تثنية وجمعا.35
و ثانيھمPPا :أن يكون الضمير الثاني خبر لكان و إحدى أخواتھا فيصح فيه الوصل نحو :الفقير صرته ,و
الفصل نحو :الفقير صرت إياه.36
ينقسم الضمير المتصل بحسب محله اإلعرابي إلى ثالثة األقسام:
 -1ما يختص بمحل الرفع ,وھو خمسة ضمائر :التاء  :كـ "نظرت" ,ألف االثنين نحو :الطالبان
نجحا,و نون النسوة نحو :الطالبات نجحن ,و ياء المخاطبة نحو:انظري.
 -2ما يكون مشتركا بين محلي النصب و الجر ,وھو ثالث ضمائر :ياء المتكلم نحو :زارني ,و
كاف المخاطب نحو :زارك أخوك ,و ھاء الغائب نحو :أخوك زاره صديقه.
ما يكون مشتركا بين محل رفع و محل النصب و محل الجر ,وھو "نا" كقوله تعالى] :ربّنا إ ّننا سمعنا[.37
ثانيا:الضمير المستتر " :ما يكون خفيا غير ظاھر في النطق و الكتابة"38؛ فھو في حكم الموجود الملفوظ به,
مع أنه غير مذكور في اللفظ و ال يسمى محذوفا؛ ألن ھناك فرقا بين الضمير المستتر و الضمير المحذوف؛ إذ
المستتر في حكم الموجود المنطوق به ,و أما المحذوف فانه كان ملفوظا به ثم ترك وأھمل .فليس في حكم
الموجود ,و المستتر ال يكون إال من ضمائر الرفع ,فھو في محل رفع دائما" ,أما المحذوف فيكون من ضمائر
الرفع وغيرھا ,ولھذا يكون في محل رفع أو نصب أو جر على حسب الموقع.و الصحيح أن المستتر نوع من
الضمير المتصل الذي سيجيء تفضيله ,وليس نوعا من المنفصل.
و ينقسم الضمير المستتر إلى مستتر وجوبا و مستتر جوازا و كالھما ال يكون إال متصال في محل رفع
فاألول أي المستتر وجوبا ھو مل يخلفه اسم ظاھر و ال ضمير منفصل ,وھو الموضوع:
 باألمر الواحد المذكر )اجلس( أو بمضارع مبدوء بھمزة المتكلم )أجلس(. أو بمضارع مبدوء بتاء الخطاب الواحد)تجلس(. أو بمضارع مبدوء بالنون)نجلس(. أو لفعل استثناء )حضر الطالب ما حال واحدا(. أو بفعل التعجب)ما أجمل حديقة بيتك(. أو بفعل التفضيل )نحو:أخوك أحسن صوتا(. أو باسم فعل غير ماضي )ھيّا إلى العمل(. أو بالمصدر النائب )كقوله تعال]:فإذا ألقيتم الذين كفروا فضرب الرّ قاب[.39* -األصغان= األحقاد و كذلك اإلحن.
 - 35ينظر :المرجع نفسه ,ص .143
 - 36المرجع نفسه ,ص.144 ,
 - 37آل عمران :آية .193
 - 38المرجع نفسه ,ج ,1ص .219
 - 39محمد :آية .4
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و أما الثاني)أي المستتر جواز ھو ما يمكن أن يخلفه اسم ظاھر أو ضمير منفصل .40وھو المرفوع بالفعل
الغائب نحو :حسن جلي ,أو الغائبة  :ليلى جلست ,أو الصفات المحضة)نحو :سعيد ضارب/كريم/مفعول(.أو
اسم فعل ماضي )نحو :ھيھات(.
الضمير
ﻣستتر

بارز
ﻣتصل
مختص بالرفع
=
-1التاء
-2ألف االثنين

مشترك

وجوبا

ﻣنفصل
مشترك بين الثالث

مختص بالرفع
=
-1التاء

في محل رفع

نا

في محل نصب

)(12

=

)(12
=

 -1إياي -إيانا )للمتكلم(

) -1أنا – نحن(

 -2إياك وفروعه)للمخاطب(

-3واو الجماعة

-3واو الجماعة

) -2أنت وفروعه(

 -3إياه و فروعه )للغائب(

-4ياء المخاطبة

-4ياء المخاطبة

) -3ھو وفروعه(

-5نون النسوة

-5نون النسوة

-2ألف االثنين

جواز

اإلحالة) (Anaphoreأو العائد اإلشاري :يعني ھذا المصطلح "إشارة نحوية تعود إلى شيء سبق ذكره" .41
مثل الضمير العائد في قولنا:ھـــذه ھــي القصة التي قرأتــھا.
ع

إس1

ع

إس2

م .إ

عإل

ع إ = عائد إشاري).ع إس= عائد إشاري سابق /ع إ ل =عائد إشاري الحق(.
م.إ = محال إليه.
و يكون ذلك ،باالستبدال النحوي ،الذي يقوم بدور ھام في تماسك النص و تناسقه ,أو تماسك الجملة و
ارتباطھا ,مثال:
أنا ال أريد ھذه النسخة ,ھل عندك غيرھا؟
بمعنى أن " ھناك خاصيات ال يمكن تفسيرھا دالليا دون اإلشارة إلى خاصية أخرى في النص ,ويمكن أن يقوم
العائد اإلشاري باإلشارة إلى نوعين من العالمات:
أ -العالمات التي ترجع إلى الوراء). (Anaphore Référence
ب -العالمات التي تتقدم إلى األمام). (Cataphorèse Référence
 - 40محمد أسعد ألنادري ,نحو اللغة العربية ,ص .145
 - 41سامي عياد حنا و آخرون ,معجم اللسانيات الحديثة ,مكتبة لبنان ناشرون ,بيروت ,1997 ,ص .05
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فاإلحالة النصية ھي عالقات مرجعية "داخل النص سواء كان بالرجوع إلى ما سبق أم باإلشارة إلى ما سوف
يأتي داخل النص" .42و منه تطلب من المستمع أو القارئ أن ينظر في الجملة ذاتھا أو النص ذاته)أي داخلھما(
للبحث عن الشيء المحال عليه ،و تأتي بصورتين؛
ـ اإلحالة القبلية  :ھي الرجوع إلى ما سبق ذكره في النص ،و ھي " اإلحالة السابقة أو الخلفية التي تستخدم
فيھا كلمة كبديل لكلمة أو مجموعة من الكلمات السابقة لھا في النص » )(43؛ فھي استعمال لكلمة أو عبارة تشير
إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في النص .و في تعريف آخر مقارب لما سبق نقول »:ھي التي تعود
على مفسر سبق التلفظ به « )(44؛ حيث يجري تعويض لفظ المفسر الذي كان من المفروض أن يظھر في
المكان الذي يرد فيه المضمر ،و ليس األمر كما استقر في الدرس اللغوي؛ إذ يعتقد أن المضمر يعوض لفظ
المفسر المذكور قبله ،فتكون اإلحالة بناء للنص على صورته التامة التي كان من المفروض أن يكون عليھا ،بل
أصبحت اإلحالة أكبر من ذلك،ألننا نجدھا عنصرا ھاما يساھم في اتساق النص و تشكل نسيجه حتى يبدو لحمة
واحدة يؤدي السابق فيما إلي الالحق و العكس .و من الواضح أن الضمير"ھا" في جملة )اغسلي و نقي ست
تفاحات للطبخ ,ضعيھا في إناء يتحمل حرارة النظر( ,و في الجملة الثانية -بالضبط )تحيل إلى الوراء( على
التفاحات الست في الجملة األولى ,ھذه الوظيفة اإلحالة إلى ما سبق للضمير )ھا( تضفي ترابطا على الجملتين
بحيث فھمھا على أنھا كل ال يتجزأ يكونان مع نصا.
و ما تجدر اإلشارة إليه أن ھذا النوع من اإلحالة القى اھتماما كبيرا عند النحاة العرب؛ و ذلك عندما اشترطوا
رجوع الضمير المطابق لالسم إذا كان بين الجملتين رابط ) .(45و ھو أھم الروابط بين الجمل ،وبين الوحدات
النصية .و اشترطوا – أيضا " -عودة الضمير على مرجع واحد سابق له ،ألن ھذا األقرب في الكالم ،و ذلك
ألن الضمائر كلھا ال تخلو من إبھام و غموض سواء للمتكلم أو للمخاطب أم للغائب؛ إذ ال بد لھا من شيء يزيل
إبھامھا و يفسر غموضھا " ).(46
ـ اإلحالة البعدية  : (cataphorèse ) :و ھو النوع الثاني من اإلحالة داخل النص ،و قد ترجم بمصطلحات
مختلفة أھمھا  " :الحقة" " ،أمامية " "،بعدية" ،و نعتمد المصطلح األخير في ھذه الدراسة ،و ھذا النوع من
اإلحالة عبارة عن " استخدام كلمة كبديل لكلمة أو مجموعة من الكلمات التي تليھا في النص " )(47؛ حيث يتم
استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل الحقا في النص ،فھي " اإلحالة

 - 42صبحي إبراھيم الفقي,علم اللغة النص بين النظرية و التطبيق ,دار ضياء ,القاھرة ,ط ,2001 ,1ج ,1ص  .40و
ينظر:براون و بول ,تحليل الخطاب ,ص.239
) (43ريما الجرف ،المرجع نفسه ،ص  ،82و ينظر  :صبحي إبراھيم الفقي ،المرجع نفسه ،ج ،1ص .39 – 38
) (44األزھر الزناد ،نسيج النص ،ص .119 – 118
) (45ينظر  :ابن الحاجب ،الكافية في النحو ،ج ،1ص  ،211ص  ،327ص  ،340ج ،1ص  ،175 ،174و ابن ھشام ،مغنى
اللبيب ،ج ،2ص  ،252ينظر :السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم ،المكتبة العصرية ،بيروت،
 ،1988ج ،3ص .281
) (46حسن عباس ،النحو الوافي ،ج ،1ص  ،261 – 255و ينظر كذلك عبده الراجحي ،التطبيق الصرفي ،دار النھضة العربية
للطباعة و النشر ،بيروت 1408 /1988 ،ھـ ،ص .97
) (47ريما سعادة الجرف ،المرجع نفسه ،ص  ،83 – 82و ينظر  :صبحي إبراھيم الفقي ،المرجع نفسه ،ص .149
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التي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدھا في النص ،والحق عليھا "(48).و عرف في النحو التوليدي
التحويلي – ببعض مالمحه – بالعائد اإلشاري السطحي الذي يحيل و يشير رجعيا إلى العبارة الفعلية األولى .و
النوع األول عرف في ھذا النحو بالعائد اإلشاري العميق الذي يحيل رجعيا إلى بنية عميقة سابقة باعتبار الميل
الشديد إلضمار الشيء بعد ذكره ).(49
و قد عرف النحو العربي ھذا النوع من اإلحالة ،وعقد له بابا ھو " ضمير الشأن" ،أو " عودة الضمير
على متأخر " ،حيث يكون الضمير في صدر جملة بعده ،تفسر داللته و توضيح المراد منه ،و معناھا معناه .و
في سبيل ذلك أعطى ابن ھشام شروطا لعودة ھذا الضمير على متأخر ).(50
و ھناك قاعدة مماثلة في اللسانيات المعاصرة،إنه في موقع المبتدأ يستعمل ضمير مفرغ خال من المفھوم
من أجل وصف حالة ,وھو ضمير الشأن في النحو العربي It Is snowing/hailing

51

إن تفضل التعبير عن

األحداث بواسطة األفعال و  .......بفاعل واحد على األقل مع الفعل في التركيب يوجد إلحاحه في ھذا المثال,
إلى إيراد ضمير مفرغ ليكون مبتدأ بدون محتوى أو وساطة أو فاعلية -و ذات األمر مع  , "Theyو "" We
الذي يتسم نوعا ما بعد التحديد ,أما " " Youفيستعمل بصورة عامة فاعال ألعمال ،التي تعد نموذجية يقع
النظر كمن يقوم بھا.52
و الجدير بالذكر ،أن النحاة شبھوا الضمائر بالحروف ،و لذلك كانت الضمائر البارزة تؤدي وظيفتھا في الربط.
كما تؤديھا أدوات المعاني الرابطة ألن الضمير البارز يعتمد على إعادة الذكر ،في حين تعتمد أدوات الربط
على معانيھا الوظيفية التي تحدد نوع العالقة المنشأة ) .(53كما أن وجود الضمير يشير إلى تعلق الجملة الثانية
بصاحب الضمير ،و لوال وجود الضمير لنشأ لبس في فھم االنفصال بين الجملتين ) .(54و بھذا تكون لھذه
اإلحالة جذور في نحونا العربي .كما نلمح اشتراكھم مع اللسانيين النصيين و محللي الخطاب في تبنيھم إلى
دورھا في إحداث االتساق في النص؛ فالترابط-ھنا -يتحقق " حينما يعتمد في عنصر معين في الخطاب على
عنصر آخر؛ فاألول يفترض الثاني ,بمعنى أننا ال يمكننا فك شفرته بنجاح إال بالعودة إلى الثاني".55
و أما ضمير الشأن ,ھو ما يسميه الكوفيون ضمير المجھول ,وھو ضمير القصة ,أو ضمير الحديث ,أو ضمير
األمر ,أو ضمير الحديث ,و سمي كذلك ألنه يرمز للشأن ,أي للحال التي يراد الكالم عنھا ,وشرط االبتداء ,و
) (48األزھر الزناد ،المرجع نفسه ،ص .149
) (49ينظر  :معجم اللسانيات الحديثة ،ص  ،6و ينظر  :دي بوقراند ،النص و الخطاب و اإلجراء337 ،
) (50ينظر  :ابن ھشام األنصاري ،مغنى اللبيب ) ،ت761 /ھـ ( ،تقديم  :أميل بديع يعقوب / ،حسن جمد ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط1418/ 1998 ،1ھـ ،ج / 2ص .206 – 205
 - 51المرجع نفسه ,ص.333
 - 52المرجع نفسه ص .335-334
) (53مصطفى حميدة ،نظام االرتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ،مكتبة لبنان ناشرون ،الشركة المصرية العالمية للنشر،
لونجمان ،ط ،1997 ،1ص .152
) (54المرجع نفسه ،ص .193
 - 55براون وجورج بول,تحليل الخطاب ,ترجمة :محمد لطفي الزليطني و منير التريكي ,النشر العلمي و المطابع ,جامعة الملك
سعود ,1997 ,ص ..238
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إلفراد و ال بد له من جملة تفسره و توضح مدلوله و تزيل إبھامه ,وتبسط تركيزه؛ فتقديم الضمير في ھذا النوع
من التراكيب ليس إال تمھيدا  /لھذا الجملة الھامة لمنه يتضمن معناھا تماما ,ومدلوله ھو مدلولھا :فھو بمثابة
رمز لھا ,و لمحة أو إشارة توجھه إليھا .56الجملة المفسرة له و التي ھي المبتدأ في المعنى ھي " العائد" أو
المشار إليه" و يعيدھا النحاة )الجملة المفسرة لضمير الشأن( المرجع ,ويعدون ضمير الشأن العائد؛باعتبار أن
ما يعود ھو "العائد" ,و ما يعود إليه ھو المرجع57؛ إذ األصل أن لكل ضمير غائب مرجع يعود إليه؛حيث أنه-
ضمير الغائب ومنه ضمير الشأن -يفتقر إلى ما يوضح المقصود به ,ذلك ألنه ليس فيه ما في ضمير
الخطاب)المخاطب( و ضمير المتكلم من الحضور و المشاھدة ,بما يعني عن االفتقار إلى مرجع يذكر أو يقدر
الكالم.
ضمير الشأن كما جاء في كالم النحاة عنه ,و ما أكدت األبحاث اللسانية ھو العائد )الجملة( المفسرة له ھي
مرجعه ,وھذا من حيث األصل في كل ضمائر الغائب ,ال من حيث كونه رابطا؛ ألن ضمير الشأن ليس في
دوره الربط ,وليس الھدف من مجيئه الربط ,دليل ذلك أنه مع وجود ضمير الشأن بمعناه في صورة الجملة
المفسرة له؛ فإذا كان ضمير الشأن ليس رابطا و كانت الجملة مع وجوده محتاجة إلى رابط يربط ب ين
الخبر)الجملة المفسرة( و بين ھذا الضمير )المبتدأ( فإن ما بربط بينھما ھو العائد و ضمير الشأن ھو المرجع,
من حيث كانت الجملة المفسرة له ھي نفس ضمير الشأن في المعنى.
ذلك أن الموقعية بين العائد و المرجع في حال كون العائد جزءا من جملة موقعية ثابتة ال تقبل التغيير؛ فالعائد
دائما متأخر عن المرجع ,باإلحالة القبلية؛ إذ المرجع واقع قبل الضمير و أو العائد أو اإلحالة؛ و جعله تقديم
الضمير في باب المجازات" ,وجوزوا التقديم إذ ال ضرر" ,وحيث تكون الفائدة أعظم في التقديم ,ال العكس.
و اإلحالة بالضمير تتخذ ذات األبعاد النحوية في دراسات لسانيات النص و تحليل الخطاب؛ إذ يتكلم آالن
روبرت دبوقراند ) (A.R.debeaugrandeعن ھذا النوع من الربط في إطار حديثه عن "اإلحالة بألفاظ
كنائية"  (Pro. Forme).وھي من حيث المحتوى في االستعمال مأخوذة من العبارات التي تشترك معھا في
اإلحالة ,ويمنحھا طرقا تنظيميا إجرائية معينة؛ من حيث أنھا تملك صدى أوسع في االستعمال ,ومن الناحية
النسبية حالية من أي محتوى ذاتي ,من جھة وكونھا تحتاج إلى شكل خارجي متميز ,و أشھر نوع لھذه اإلحالة,
"الضمائر" التي في استعمالھا يشير إلى نفس المدلول و حينھا ,فالرتبة الطبيعية تبدو و يتقدم ما ھو أكثر
تحديدا ,58و كأنھا الشروط عليھا في الدرس النحوي العربي و يخصھا أكثر بالحديث تحت عنوان "اإلحالة لغير
المذكور".
و أما الضمير الغائب فصاحبه غير معروف ؛ ألنه غير حاضر ,و ال مشاھد ,فال بد لھذا الضمير من شيء
يفسر)مرجع الضمير( و يوضح المراد منه و األصل في ھذا الشيء المفسر الموضح أن يكون -في غير ضمير

 - 56عباس حسن ,النحو الوافي ,ج ,1ص.250
 - 57حسين رفعت حسان ,الموقعية في النحو العربي ,دراسة سياقية ,عالم الكتب ,القاھرة ,ط2005/,1,1426م ,ص .240
 - 58ينظر :دي بوقراند , ,النص ,الخطاب ,اإلجراء ,ترجمة تمام حسن,ص .321-320
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الشأن متقدما على الضمير ,مذكورا قبله ,ليبين معناه أوال ,ويكشف المقصود منه ,ثم يجيء بعده الضمير مطابقا
له.59
و قد كان لھذه الفكرة ،أي إشارة القدامى لدور ضمير الغياب في الربط ,وحاجته الماسة األكثر من غير إلى
مرجع ,حضور قوي في أبحاث اللسانيات المعاصرة ’,التي اعتبرت النوعين األوليين من الضمير )المتكلم,
المخاطب( ذات آلية في تخلق النص و يقل دوره في تحقق تماسكه و اتساقه و ترابط بينما النوع الثالث )ضمير
الغائب( ھو من له قوة الدور في ھذه العملية.
وأن يكون مرجعا واحد فإن تعدد ما يصلح لذلك ,واقتضى المقام االقتصار على واحد تعين أن يكون المرجع
الواحد ھو القرب في الكالم إلى الضمير -نحويا ھنا -ھو "الضيف"ألنه مفرد ,وھما في حكم المثنى؛ فالمطابقة
الواجبة مفقودة ,و إذا كان للضمير مرجعان أو أكثر مع التفاوت في القوة ,وجب أن يعود على األقوى ,و إذا
كان من غير تفاوت  ,فاألحسن عودة الضمير على الجميع ,ال األقرب و ال األقوى ,نحو :جاء األقارب و
األصدقاء فأكرمتھم".60
يقول ھاليداي) (M.A. Hallidayو رقية حسن" :أعلم في الختام أن من خصائص صيغ الغيبة أنھا يمكن أن
تأتي بعد تراكمي كبير من اإلحاالت على الكالم السابق.....إن ھذه الظاھرة تسھم بشكل كبير في الترابط
الداخلي للنص بنا أنھا تخلق نوعا من الشبكة من خطوط اإلحالة بحيث يرتبط كل استعمال بكل االستعماالت
السابقة التي تصل إلى اإلحالة األولى األصلية".61
فالقارئ لمثل ھذه السلسلة الكالمية ,يشعر بسيطرة المرجع األول )اإلحالة األصلية فيھا( و معظمھا تكون
بالعودة إلى الوراء عن طريق سلسلة اإلحاالت حتى يصل إلى العبارة األولى التي تملك بمفردھا القوة التي
تجعل القارئ ينفلت من قبضة النص من جھة ,و تمكنه من ربط ما يقرأ بالعالم الحقيقي ,بعد أن حدد المفسر,
المرجع المحال إليه/أو عليه ,لسلسلة الضمائر التي ال يخلو منھا أي نص لالختصار -التوكيد -و المرجعية و
اإلشارية  ,و التركيز -محدد الربط؛ ألنه يشير إلى مقطع آخر ,ال يفھم و ال يمنح تأويال ھذا المقطع النصي إال
بمعرفة مرجعه و العودة إلى العبارة األصلية ,التي تمنح القارئ قدرة عن فھم الشيء المحال عليه ,وأحداث
قواعد نحوية و داللية عليه)بين الضمير ومرجعه(.
ذلك آلن المصطلح " ضمير يحتفظ به من أجل كلمات تستطيع أن تملك وظيفتين"62؛ إلن اإلحالة
) (Anaphoreتضطلع بدور مزدوج :إنه يتدخل في التركيب الداللي الداخلي في الجملة ,و لكنه يشرك الجملة
في العالقات العابرة التي تكون النص".63
فإحالة ھذه الضمائر تحقق في كل الحاالت ثالث وظائف؛ األولى اإلشارة إلى ما سبق أو إلى ما سيلحق من
ناحية ،و الثانية التعويض عنه بالضمير أو ما يدل عنه من ناحية أخرى ،و أخيرا اإلسھام في تحقيق االتساق
 - 59عباس حسن ,النحو الوافي,ج,1ص .256
 - 60ينظر - :حسين رفعت حسان ,الموقعية في النحو العربي,ص .267
 - 61براوين بول ,تحليل الخطاب ,ص .239
 - 62أوزوالد ديكرووجان ماري سشايفر ,القاموس الموسوعي ,ص .491
 - 63المرجع نفسه.
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النصي للقصيدة من ناحية ثالثة ،ألن لھذه اإلحالة " شأن آخر في مجال الربط ھو التذكير بعنصر آخر من
عناصر الجملة ،حتى يحدث الترابط بين الجملتين و من ثم تتحقق لحمة النص و نسيجه ).(64
فالضمائر بمختلف أنواعھا ذات فاعلية في تحقيق ھذه الغاية على مستوى النظام اإلحالي بين أجزاء النص كبنية
كبرى وبنياته الصغرى الوظيفية.؛ ألن كل الضمائر التي تتكاثف و تتنامى في الجسد النصي :أنا المتكلم وأنت
المخاطب وھو الغائب ومتعلقاتھم ،عائدة إشارية ذات وظيفة اتساقية  ،باعتبار ھذا النص معطى لغويا متماسكا
في ذاته؛ فالالحق منه يؤدي إلى ما سبق ذكره لماله من عالقة تبعية ،و تعلق و ارتباط بالسابق ،في بعض
الحاالت .والسابق يؤدي إلى الالحق ،باعتبار أن له نفس العالقات مع ما سيلحق في النص .فيدل كل واحد على
اآلخر ،ألنه مھما كان نوع الضمائر ،فالبد من شيء يفسرھا ) مرجع( ] في النص[ و يوضح معناھا و المراد
منھا ) (65حتى تتحقق داللة النص وتناغمه.
و اإلحالة النصية بالضمير المصرح به ,تتخذ أبعادھا في النحو العربي ,تعريفا و شروطا في ما سمي "ضمير
الفصل"؛ باعتبار "ضمير رفع منفصل يطابق المبتدأ أو المنسوخ الذي أصله مبتدأ اإلفراد و التثنية و الجمع و
التذكير و التأنيث و التكلم و الخطاب و الغيبة و يتوسط بينه و بين الخبر فاصال بين كون ما بعده تابعا,
واشترط الجمھور أن يكون األول معرفة ,وأما الثاني فمعرفة أو كالمعرفة ,في أنه ال يقبل )أل( 66نحو قوله
تعالى ] :و ما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند  eھو خيرا و أعم أجرا[.67
و شروط ھذا النوع من الضمائر ستة؛ شرطان فيه ,وشرطان فيما قبله ,وشرطان فيما بعده.
 -1فالشرطان اللذان في نفسه؛ أن يكون بصيغة المرفوع ,أوال و الثاني أن يطابق ما يقبله أي المبتدأ أو
المنسوخ الذي أصله مبتدأ في المتكلم و اإلفراد و التذكير ,وفروعھا ,نحو ,قوله تعالى  ]:إنك أنت العزيز
الحكيم [.68
 -2و أما شرطا ما قبله فأحدھما أن يكون مبتدأ أو يكون أصله مبتدأ ,و الثاني :أن يكون معرفة و قد أجاز
بعضھم أن يكون نكرة.69
 -3و أما شرطا ما بعده ,فأن يكون خبرا للمبتدأ أو ما أصله مبتدأ أوال ,وثانيا :أن يكون معرفة أو كالمعرفة
)التي أن يكون اسما( ومثال الثاني قوله تعالى ]:إن ترن أنا أقل منك ماال و ولدا[.70
و فوائده في الكالم كثيرة أھمھا.اإلعالم أن ما بعه خير ال تابع,ولذلك قال ابن ھشام عنه":ولھذا اسمي فصال
ألنه فصل بين الخير و التابع و عمادا ألنه يعتمد معنى الكالم و أكثر النحويين لتقتصر علال ھذه الفائدة"71؛
) (64ينظر  :تمام حسان ،الخالصة النحوية ،عالم الكتب ،القاھرة ن ط1420 /2000 ،1ھـ ،ص .90 – 89
) (65حسن عباس ،النحو الوافي.255 /1 ،
 - 66فاضل صالح السامرائي ,معاني النحو ,ص.37و ينظر :محمد أسعد النادري ,نحو اللغة العربية ,ص .148
 - 67المزمل.20:
 - 68البقرة آية .129
 - 69محمد أسعد ألنادري ,نحو اللغة العربية ,ص .149
 - 70الكھف ,آية.39 ,
 71ابن ھاشم ,مغني اللبيب ,ج ,1ص .495 -494
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كونه عماد ألنه يعتمد عليه في الفائدة ,فيه يتبن أن الثاني خير ال تابع -يقول سيويه في "باب ما تكون فيه ھو,و
أنت ,وأنا , ,نحن ,و أخواتھن فصال" >>:أعلم إ َّنھن ال يكن فصال إال في الفعل ,وال تكون كذلك إال في كل فعل
االسم بعده بمنزلته ,في حال ابتداء و احتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في االبتداء ,فجا ھذا في ھذه األفعال
التي األسماء بعدھا بمنزلتھا في االبتداء ,وإعالما بأنه فصل االسم ,و إنه فيما ينتظر المحدث عنه ,و يتوقعه
منع ,مما ال بد له من أي يذكره للمحدث ,ألنك إذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتدأ ال بد منه ,و إال
فسد الكالم و لم يسع لك ,فكأنه ذكر )ھو( ليستدل المح ّدث أن ما بعد االسم ما يخرجه مما وجب عليه و أن ما
بعد االسم ليس منه ,ھذا تفسير الخليل<<.72
زيادة على فائدة االختصاص و القصر؛ إذا "توسط الفصل بينه وبين المسند إليه فلتخصصه به كقولك زيد ھو
المنطق" .73وكقوله تعالى ]:و أولئك ھم المفلحون [.74
وھم "فصل و فائدته الداللة على أن الوارد بعده خير ,ال صفة ,التوكيد و إيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند
إليه دون غيره" ,75أي للقصر ,وقد يقال أن التخصيص جاء من التعريف ال من الضمير الفصل و إنما جاء
الضمير للتوكيد التخصيص الموجود.و ھذه ھي فائدة أخرى له  ,والتي تؤكدھا الدراسات اللسانيات الوظيفية ,و
اللسانيات النصية و تحليل الخطاب ,في إطار حديثھم عن "اإلحالة النصية" تقوية للكالم ,وتحقيقا لالتساقية و
انسجامه؛ إذ يأتي الضمير عامة ,يدعم به الكالم ,أي يقوي و يؤكد التأكيد من فوائد مجيئه.
و قد عرف النحو التوليدي التحويلي ) (Transformation générative) (Grammaireھذا المصطلح باسم
العائد اإلشاري العميق ,و العائد اإلشاري السطحي). (Anaphore deep and surfaceمثال األول ما نجده
في الجملة االنجليزيةMary Saïd that ,john seems to be à fool ; but john ,doesn't believe It
أي":ماري قالت ھذا :جون يتراءى له اللھو ،لكن جون لم يفعل إيمانا به" حيث يشير العائد رجعيا إلى نية
عميقة سابقة.
و مثال الثاني) :أي السطحي(. John likes mary and bill does too:
أي جون يحب ماري و بيل أيضا.
حيث يشير العائد بعد) (doesرجعيا إلى العبارة الفعلية األولى و يشير إلى بنية سطحية ,ويكتسب المصطلح
داللة أكثر تقييد لدى تشو مسكي في إطار نظريته عن العامل و الرابط)(Government and binding؛ حيث
يشير إلى الضمير أو ما سبق العبارة االسمية) (NPالتابعة في مثل قولنا Himself:نفسهeach other ,
بعضھم بعضا".76
-2اإلحالة المقامية : (Exophorie ) :
 - 72سيويه ,الكتاب ,ج ,1ص 355
 - 73المرجع نفسه ,ج ,2ص .496
 - 74البقرة ,أيه 05,
 - 75الزمخشري) ,جار  eتاج اإلسالم محمود بن عمر( ,الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل في وجود
التأويل ,المطبعة الشرقية,القاھرة ,ط ,1ج ,1ص .112
 - 76ينظر :سامي عياد حنا و آخرون ,معجم اللسانيات الحديثة ,ص .06
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و ھي اإلحالة إلى خارج النص ،أو اإلحالة لغير المذكور  -بمصطلح روبرت ديبوقراند )-(R.debaugrande
؛ فھي تعتمد في األساس على السياق و مقتضى الحال )خارج حدود النص( ،و تأويلھا في عالم النص سيحتاج
تركيزا على عالم الموقف االتصالي لھذا العالم النصي) .(77و عليه سنجد " تفاعال متبادال بين اللغة و الموقف؛
فالموقف يؤثر بقوة في استعمال طرق اإلجراء ،و لكن بعض األعراف ستكون مع ھذا موضع رعاية في ھذا
المجال ) .(78و اإلحالة إلى خارج النص تتطلب من المستمع أن يلتفت خارج النص حتى يتعرف على المحال
إليه .فاإلحالة ھنا » ھي عنصر لغوي إحالي إلى عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي « )،(79
كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد إلى ذات صاحبه ،فيرتبط العنصر اللغوي اإلحالي بعنصر إشاري غير لغوي.
و يمكن أن يشير العنصر اللغوي إلى المقام ذاته في تفاصيله أو مجمال؛ حيث يمثل مرجعا موجودا و مستقال
بنفسه و يتوقف ھذا النوع من اإلحالة على معرفة سياق الحال أو األحداث و المواقف التي تحيط بالنص ،حتى
يمكن معرفة المحال إليه من بين األشياء و المالبسات المحيطة بھذا النص .و من ھذا المنطلق تصبح كل
العناصر تملك إمكانية اإلحالة.و االستعمال وحده ھو الذي يحدد نوع إحالتھا؛ إذ » إن اإلحالة المقامية تساھم
في تكون النص ) خلقه( ،حيث نجدھا تربط بين اللغة في النص و السياق الذي تقال فيه ..لكنھا ال تساھم ھذه
اإلحالة المقامية في اتساقه بشكل مباشر « ).(80و لذلك نجدھما يركزان على النوع الثاني من اإلحالة أال و ھو "
اإلحالة النصية" بصفتھا النوع الذي يضفي صفة الترابط و االتساق في النص .و لذا يتخذانھا معيارا لإلحالة.
إن اإلحالة الخارجية )" (Exophorie Référenceأنماط لغوية ،تشير إلى الموقف الخارجي عن اللغة غير أن
ھذا الموقف يشارك األقوال اللغوية"؛ إذ أنھا تتوقف على معرفة سياق الحال" أو" األحداث و المواقف التي
تحيط بالنص ,حتى يمكن معرفة المحال إليه من بين األشياء و المالبسات المحيطة بالنص ,إنه الحضور القوي
لقواعد ضمير المتكلم و المخاطب في ھذا النوع من اإلحالة ألنه تحليل إلى سياق يحضر فيه الضميران بقوة
متفاعلة متبادلة ،وقد منحت ذات الشروط .لما يدل على حاضر من ضمائر األشخاص يتم تخصيص الحضور
بعقد الحضور ,فالمتكلم حاضر بالضرورة و المخاطب حاضر حقيقة أو تقديرا ,أما الغيبة فانه يفتقر إلى مرجع
يخصصه و يزيل إبھامه".81
و معنى المرجع في اإلحالة لغير مذكور) (Exophorieھو مكانة في عالم النص مع التركيز على عالم الموقف
االتصالي ,لقد منح المرجع و تفعيله في ھذا المجال اللساني جانبا تداوليا مميزا ",فضمير المتكلم و المخاطب
بطبعھا ال يحيالن إلى مذكور سابق ,ويتطلب استعمالھا معرفة سابقة بالھوية بالنسبة لطرقي االتصال ,وإن
كان ذلك يتم بصورة مباشرة في الحديث أكثر مما يتم في الكتابة و يدخل المحتوى ألمفھومي بصورة أوضح
عندما ينتسب المرجعان إلى أقسام عليا".82
) (77روبرت دبوقراند ،النص و الخطاب و اإلجراء ،ص .332
) (78قراند ،المرجع نفسه ،ص  ،339و ينظر  :براوين ويول ،تحليل الخطاب ،ص .238
) (79األزھر الزناد ،ص  ،119و ينظر :صبحي إبراھيم ألفقي ،علم اللغة النصي ،ج ،1ص.41
) (80
Halliday , Hassan , cohesion in English. P 37.
 - 81تمام حسان ،الخالصة النحوية ،ص.92
 - 82قراند ,المرجع نفسه ,ص .332
18

نحو قول ھاملتO,what a rogue and peasant slave am I:
*مرجع الضمير:
" ال بد للضمير من مرجع يبين المراد به ,وقد يسمى مرجع الضمير"مفسرا"؛ فأما مرجع ضمير المتكلم و
ضميرا المخاطب ,فھو حضور من ھما له ,و أما مرجع ضميرا الغائب ,فقد يكون معلوما غير مذكورا كما في
قوله تعالى]:إنا أنزلناه في ليلة القدر[ .83فالمرجع ھو القرآن ,وفي عدم ذكره شھادة للضمير في بالنھاية ,وإنه
غني عن التفسير ,وقد يكون مذكورا ,وھو األكثر؛ "و ھذا المرجع إما أن يكون متقدما لفظا ورتبة ,و ھذا ھو
األصل في اإلحالة بالضمير ,وما أن يكون متقدما لفظا ال رتبة نحو :أھلك الظالم ظالمه,أو متقدما في الرتبة
دون اللفظ...أو متأخرا لفظا و رتبة" و ھذا ترتيب خاص بضمير الشأن:
المرجع المتقدم :ثالثة أنواع: -1متقدم في اللفظ:كقوله تعالى ]:و القمر قدرناه منازل [.84
 -2متقدم في اللفظ دون الرتبة كقوله تعالى ]:و إذا ابتلى إبراھيم ربه [.85
أي :إبراھــيم ربــــه
مفسر

ضمير متصل

إحالة
 -3متقدم في رتبة دون اللفظ كقوله تعالى ]:فأوجس في نفسه خفية موسى [.86
أي:

فأوجـس في نفســه خيفة مـــوسى
)عائد أشاري(ضمير

مفسر/مرجع

إحالة بضمير
المرجع المؤخر :يكون تأخيرا دائما في اللفظ و الرتبة و يتقدم عليه الضمير في ستة مواضع تسمى "مواضعالتقدم الحكمي".87

 - 83القدر.01:
 - 84يس :اآلية.30:
 - 85البقرة,اآلية.124
 - 86طـه :آية.67
 - 87محمد أسعد النادري ,نحو اللغة العربية ,ص .146
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 -1أن يكون الضمير ضميرا الشأن ,وھو أسلوب عربي قوامه تقديم ضمير على جملة يراد بھا التعظيم و
التفخيم أو إثارة االنتباه و االھتمام ,فيكون ھذا الضمير من غير رابط التحادھما في المعنى ,كقوله
تعالى ]:قل ھو  eأحد [.88
 -2أن يكون المرجع خبر عن الضمير ,ما ھي إال حياة فانية.
 -3أن يكون الضمير مجرورا "بربِّ " ,ويجب أن يكون ھذا الضمير مفردا مذكرا و بعده نكرة ,تفسيره و
يكون مرجعه و تعرب تمييزه ,نحو :رُ بَّعا لحظات نحياھا جميلة.
 -4أن يكون الضمير فاعال لنعم و بئس و أخواتھا مفردا مستترا متلو بنكرة تفسيره ,نحو :نعم رجال عليُّ .
 -5أن يكون الضمير في باب التنازع مرفوعا بأول المتنازعين نحو :قامات وقعدا أخوك.
 -6أن يكون الضمير مبدال منه ,ما بعده ,نحو سررت بنجاحه أخيك ,وقد ورد في الضرورة "عودة
الضمير" المتصل بالفاعل المقدم على المفعول المؤخر.
ال تخلو الضمائر جميعھا من الغموض و اإلبھام ,أي الخفاء و الغموض؛ إذ من يسمع"نحن" ال يدري المدلول
كامال؛ و سبب ھذه الشائبة من الغموض و ال سيما إذا كان الضمير للغائب ,ولم يوجد ما يوضحه احتاج إلى
"مرجع" أو "مفسر" كما تكلم عنه النحاة؛ أو ما حال إليه أو "عائد إشاري " في الدرس اللساني المعاصر يزيل
إبھامه ,و ويوجب اختصاصه و يتعد السن عنه ,ويفسر غموضه  ،سواء كانت للمتكلم ,أم المخاطب ,أم الغائب؛
فأما المتكلم و المخاطب فيفسرھما وجود صاحبھما وقت الكالم ,فھو حاضر يتكلم بنفسه ,أو حاصر يكلمه غير
مباشر ,وھذا النوع من العود عولج بقوة في ضوء اللسانيات الحديثة ,خاصة لسانيات النص ,أو لسانيات التلفظ
و بشكل أعم في ما سمي "تحليل الخطاب" تحت مصطلح المحادثة ,من حيث األخير "خطاب من خالل
التفاعل ,أي الخطاب من حيث ھو إنتاج مشترك من اثنين من المشاركين أو أكثر بنية معقدة و منظمة تنظيما,
الفعاليات تتابعا بين متكلم و مخاطب تسند إلى نسق القوالب الكالمية ,وتحليل ال بد أن ينطلق من قاعدة مفادھا
أن التفاعل اللغوي يجري بشكل منظم و متفاعل و متبادل بين من يتكلم و من يخاطب ,في دورة كالمية درست
بشكل علمي في درسنا المعاصر ,وانتبه إليھا في درس نحوي عربي منذ مئات السنين.
" وإن كان الضمير للغيبة فال بد من مرجع يرجع إليه...فھو إما أن يعود إلى اسم سبقه في لفظه ,وھو األصل
مثل الكتاب أخذته" .و إما أن يعود إلى متأخر عنه لفظا ,متقدم عليه رتبة )أي يحسب األصل( مثل" :أخذ كتابه
زھير" فالھاء تعود إلى زھير المتأخر لفظا  ,وھو في نية التقديم باعتبار رتبته ألنه فاعل".89
و إما أن يعود إلى مذكور قبله معنى الفظا ,نحو:اجتھد يكن خيرا لك"؛ فالضمير يعود إلى اجتھاد المفھوم من
"اجتھد" و إما أن يعود إلى غير مذكور ,الفظا و ال معنى ,إن كان سياق الكالم يعنيه كقوله تعالى ]:واستوت
على الجودي [90؛ فالضمير يعود إلى السفينة نوح المعلومة من مقام القول.و على العموم فالضمير يعود إلى
 - 88اإلخالص.01 ,
 - 89مصطفى الغالييني ,جامع الدروس العربية,ضبط وإفراج :د.عبد المنعم جليل إبراھيم ,دار الكتب العلمية ,لبنا ,ط,4
2003م1424/ھـ ,ج ,1ص .95
 - 90ھود,آية .44
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أقرب مذكور في الكالم ,ما لم يكن األقرب مضاف إليه ,فيعود إلى المضاف ,وقد يعود إلى المضاف إليه إن
كان ھناك ما يعنيه ,وعوده إلى البعيد ال يكون إال بقرينة دالة عليه.91
فالموقعية بين الضمير )العائد( و مرجعه )المفسر( المحال إليه على وجه العموم في المواضع التي يحتاج فيھا
إلى الضمير رابطا ثابتة يلزم فيھا الضمير و معه ما يتصل به )المرتبط الذي يربط الضمير بمرجعه ,التأخر
عن المرجع؛ إذا الضمير و مرجعه يلعبان دوراھا في حفظ الرتبة و إن الضمير يربط بين ما يتصل به أو ما
يقع الضمير في حيزة و بين مرجع الضمير.
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