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  :يـو العربـالة في النحـا�ح 

  في اللسانيات الحديثة" عود الضمير" 

  الملخص: 

تعّد ا�حالة واحدة من الموضوعات اللسانية المعاصرة، والبحث فيھا بحث عن الع�قات الرابطة 

ومدى ا6نسجام والتناغم الحاصل على مستوى الجملة أو النص، كيف تحقق آلية اتساقية نصية؟ وماھي 

   ت المساعدة على تحققھا؟ وأين تمركزت في كتب نحونا العربي؟ا6دوا

 التداولية. -اللسانيات النصية. -المرجع -النحو العربي -النص–الجملة  -ا�حالة الكلمات المفاتيح:

 مفھوم ا�حالة : -1

ة القائم��ة ب��ين ) ف�ي س��ياق حديث��ه ع��ن المفھ��وم ال�د�لي التقلي��دي ل�حال��ة " الع�ق��J. Lyons( لين��زيق�ول         

. و ف�ي إش�ارتنا ھ�ذه ن�ود الق�ول أن )1(ا+سماء و المسميات ھ�ي ع�ق�ة إحال�ة، فا+س�ماء تحي�ل إل�ى  مس�ميات " 

ا>حال�ة إح�دى القض��ايا الرئيس�ية،التي ش��غلت ك�ل م��ن اھ�تم بالنش��اط اللغوي،+نھ�ا ظ��اھرة واقع�ة ف��ي أس�اس ك��ل 

يقص�د با>حال�ة ف�ي ھ�ذا المقام،اس�تخدام ھو غي�ر لغ�وي؛ ف م إحالي يحيل إلى مامنظومة فكرية؛ فاللغة نفسھا نظا

      ؛حق له، بد� م�ن تك�رار ا�س�م نفس�هسابق أو � أو مسمى، لغوي أو غير لغوي، يعود على اسم لغوي ر عنص

 ةباعتبارھا ممث� لغويا، ھي نظام إحالي، بشتى صورھا س�واء كان�ت اس�مية أو فعلي�ة قض�ية إس�نا دي�  و الجملة

ركيبا من كلمتين أسندت إحداھما إلى ا+خرى. والشرط فيھا، أن تكون تركيبا له معنى مستقل مفيد فائدة لكونھا ت

؛ يقول المبرد: الجملة ھي " ما يحسن عليھا السكوت و تجب بھا الفائدة للمخاطب )2(يكتفي بھا المتكلم و السامع 

في أقص�ر ص�ورھا ھ�ي أق�ل ق�در م�ن الك��م يفي�د  ؛ فھي)4(، أو ھي كل لفظ مفيد مستقل بنفسه مفيد لمعناه )3(" 

السامع معنى مستق� بنفسه س�واء ترك�ب ھ�ذا الق�در م�ن كلم�ة واح�دة أو أكث�ر؛ إذ ل�يس للجمل�ة ط�ول مح�دد، ب�ل 

تتراوح بين القصيرة جدا، و الطويلة جدا، +ن المھم فيھا خاصية ا>سناد، أو تحقق طرفي ا>سناد الذي تنعقد به 

حد أقصى تلتزم به، حيث إنھ�ا " مرك�ب لغ�وي دال مك�ون ف�ي اللس�ان العرب�ي م�ن عنص�رين  الجملة و ليس لھا

رئيسين اثنين ھما : المسند و المس�ند إلي�ه الل�ذان يظھ�ران ف�ي نم�اذج الك��م المش�خص بص�ورة متع�ددة متنوع�ة 

العناص�ر ا>س�نادية، و  و ببحث طبيعة ھذه)،  5(بالغة الغنى تتضمنھا بنى تركيبية أساسية كل منھا يشبه النواة " 

كي تكون كذلك تطلب ا+مر عناصر وأدوات وآليات لغوية تساعدھا وتساندھا في سبيل بلوغ ھذه الغاية، أھمھ�ا 

                                                 
(1)

 J.Lyons. Linguistique général. p 383. 
، 15،  1، و عباس حسن، النح�و ال�وافي، ج41، و العكبري، مسائل خ�فية في النحو، ص 60ينظر : الزمخشري، المفصل،   )2(

  .77ليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة و تراكيبھا، ص ، و خ13 -12و المنصف عاشور، المرجع نفسه، ص 
تحقي���ق: محم���د عب���د الخ���الق عظيم���ة، دار الكت���اب المص���ري/اللبناني، الق���اھرة/بيروت، الطبع���ة الثاني���ة، المب���رد، المقتض���ب، )3(

  .46و   10، و ينظر: ص 8، ص 1ج م،1979ھـ/1399
  .17، ص 1ابن جني، الخصائص، ج )4(
  ، 127، 126س�����ت عق������، م�����ن خ������ل اللس�����ان العرب�����ي، دار الفك�����ر اللبن�����اني، بي�����روت، ص أحم�����د ح�����اطوم، اللغ�����ة لي )5(

  .218و ينظر: حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي،  
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ف�ا+دوات الت�ي الضمائر، الموضوع ا+ساس في النظام ا>حالي في نحونا العربي والدرس اللساني المعاصر؛ " 

ا من عناصر الجملة, وتحمل عبء ا+س�لوب النح�وي للجمل�ة, م�ن تدخل على الجملة تربط كل ما يقع في حيزھ

، والض�مائر واح�دة م�ن ھ�ذه 6تأكيد إل�ى اس�تفھام إل�ى ش�رط.... ال�خ, فھ�ي بھ�ذا الفھ�م م�ن ظ�واھر قرين�ة ال�ربط"

" تلعب دورا ھاما جدا في ع�قة الربط فعودھا إلى مرجع يغني, عن تكرار لف�ظ م�ا رجع�ت إلي�ه  ھا+نات؛ا+دو

) إذ يعتب�ر D.Mangueneauو ذات ا+م�ر ذھ�ب إلي�ه م�انجينو ( ا يؤدي إل�ى تماس�ك أط�راف الجمل�ة"نو من ھ

؛ )7(ا>حالة عبارة ع�ن  " الع�ق�ات ا�س�ترجاعية (العائ�دة) ب�ين عنص�ر و عنص�ر أخ�ر ف�ي السلس�لة النص�ية " 

ف�ا+ول يفت�رض  فالترابط داخل النص يتحقق " حينما يعتمد في�ه عنص�ر مع�ين ف�ي الخط�اب عل�ى عنص�ر آخ�ر؛

الع�قة ب�ين العب�ارات  (Référence)ته بنجاح إ� بالعودة إلى الثاني"؛ إنھا الثاني, بمعنى أننا � يمكننا فك شفر

في العالم الذي يدل عليه بالعبارات ذات  (situation), و المواقف (Events) و ا+حداث (Object)و ا+شياء 

  .8ى شيء ينتمي إلى نفس عالم النص"الطابع ألبدائلي في نص ما إذا تشير إل

تركي�ب لغ�وي يش�ير إل�ى ج�زء م�ا ذك��ر  ا>حال�ة « : تعريف�ا لس�انيا نحوي�ا )Murphyميرف�ي : ( علي�ه، يتبن�ىو

، و ذل�ك ب�أن يعتم�د عنص�ر مع�ين ف�ي ال�نص عل�ى )9( »صراحة أو ض�منا ف�ي ال�نص ال�ذي س�بقه أو ال�ذي يلي�ه 

يمكننا ف�ك ش�فرته بنج�اح إ� ب�العودة إل�ى الث�اني، +ن العناص�ر  عنصر آخر؛ فا+ول يفترض الثاني؛حيث أنه �

المحلية كيفما كان نوعھا � تكتفي بذاتھا من حيث التأويل؛إذ � بد من العودة إلى ما تشير إليه م�ن أج�ل تأويلھ�ا 
رط و فھمھا و تفسيرھا حتى يتم اتس�اق ال�نص. و ذل�ك م�ن منطل�ق أنھ�ا عناص�ر � تمل�ك د�ل�ة مس�تقلة، فش�)10(

وجودھا ھو النص من جھة، ومعرفة ما تشير إليه من جھة أخرى، كونھ�ا " راب�ط د�ل�ي إض�افي � يطابق�ه أي 

  .وإبھامھاوھو ما فسر في نحونا العربي مفص� في الضمائر ومرجعھا  .)11(رابط بنيوي " 

ك�ذا وج�وب ما يس�تنتج م�ن ذل�ك، ھ�و أن يك�ون لك�ل إحال�ة وج�ود عنص�ر مفت�رض ينبغ�ي أن يس�تجاب ل�ه. و و 

التعرف على الشيء المحال إليه في مكان ما؛ إذ مھما تعددت أنواع ا>حالة، فإنھا تقوم على مب�دأ واح�د ا�تف�اق 

، و بھ�ذا فھ�ي تخض�ع لقي�د د�ل�ي أ� و ھ�و وج�وب )12(بين العنصر ا>ش�اري و العنص�ر ا>ح�الي ف�ي المرج�ع 

محال إليه. و ھذا ما يفسره الترابط التركيب�ي لل�نص تطابق الخصائص الد�لية بين العنصر المحيل و العنصر ال

و سياق الفھم، +ن معرف�ة المحي�ل إلي�ه أم�ر ض�روري ليتحق�ق اتس�اق  ال�نص؛ فل�حال�ة دور ھام،كونھ�ا وس�يلة 

                                                 
  .89 صتمام حسان, الخ�صة النحوية,  - 6

(7)
 Dominique Maingueneau , l’analyse du discours. p 17.( introduction aux le de l’archive ( 

linguistique) Hachette paris 1991, p. 222                       

براون وجورج بول,تحليل الخطاب, ترجمة: محمد لطفي الزليطني و منير التريكي, النشر العلمي و المطابع, جامعة  وينظر:
  .238, ص 1997الملك سعود, 

  .320قراند، المرجع نفسه, ص- 8
،و ينظ�ر : 82،ص 7ھارات التعرف على الت�رابط ف�ي ال�نص، مجل�ة رس�الة الخل�يج العرب�ي، الع�دد ريما سعد سعادة الجرف، م )9(

 . و ينظر:73و ص  36ويول، مرجع سابق، ص  نبراوي

J.R. Martin , cohesion and texture , p : 2. 
 .17 -16محمد خطابي، لسانيات النص، ص  )10(
  .118ا+زھر الزناد، نسيج النص، ص  )11(
 .119: ا+زھر الزناد، نسيج النص، ص  ينظر )12(
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و يتمث��ل ش��أنھا ف��ي الت��ذكير  ؛اتس��اقية ب��ارزة، يح��دث م��ن خ�لھ��ا أن يص��بح ال��نص لحم��ة واح��دة و ك��� � يتج��زأ

الجملة؛ و ا+صل في ھذه ا>حالة أن يتكرر اللف�ظ بذات�ه فيحي�ل إل�ى ذك�ره ال�ذي س�بق,  بعنصر آخر من عناصر

فھذا تكرار يحيل إليه بنصبه و ليس با>ضمار له و� ا>شارة إليه و إعادة معناه بوسيلة أخرى تحتمله و تحتمل 

  . وا>حالة في معظم صورھا حالة من قبيل مبدأ ا�ختصار, 13غيره"

أن ا>حال�ة � تخ�رج أن تك�ون ن�وعين رئيس�ين : إم�ا إحال�ة إل�ى غي�ر اللغ�وي، أي  -أيض�ا –و يتضح مما س�بق 

) و رقي�ة Halliday(  ن�اه ھالي�دايم�ا تب ، تنقسم بدورھا إلى ن�وعين؛خارج النص، و إما إحالة إلى داخل النص

  : بتحليل، و نكتفي بتقديم المخطط  مرفقاحسن، و بلوراه في مخطط قدماه لنا في كتابھما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

–أم�ا الض�مير  ويتحقق ھذا التصور اللساني في النح�و العرب�ي، ف�ي ك��م النح�اة ع�ن الض�مير بص�ورته الع�ام،

قسمان: ضمير الحضور, وض�مائر الغيب�ة، و لك�ل منھم�ا ف�روع؛ فض�مائر الحض�ور ھ�ي أن�واع ث�ث�ة:  -عموما

؛ و تج��در 14و ق��د تك��ون موص��ولة -ق��د تك�ون ض��مائر شخص��يةالم�تكلم, المخاط��ب, ا>ش��ارة.أما ض��مائر الغيب��ة ف

ا>شارة في ھذا المقام إلى اعتبار الموصول نوعا م�ن أن�واع الض�مير ال�ذي "يعن�ي ك�ل م�ا دل عل�ى حض�ور أو 

                                                 
  .21, و ينظر:حسن رفعت حسن, الموقعية في النحو العربي, ص 89تمام حسان، الخ�صة النحوية, ص  - 13
  .108ينظر: تمام حسان, اللغة العربية معناھا و مبناھا, عالم الكتب, القاھرة, ص  - 14

م, و ينظر مصطفى الع�ييني, جامع 2000ھـ ,  1420, 1قاھرة, طو ينظر: تمام حسان الخ�صة النحوية, عالم الكتب, ال
  .88, ص 1الدروس العربية, ج

 ا�حالة

 داخل النص  خارج النص 

 إحالة إلى سابق  إحالة إلى 6حق

 النصية المقامية

 قبلية بعدية
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 الحضور

 الضمائر الشخصية
 للغائب

 ھـ –ھو 

  ھا –ھي 

  ھما -ا –ھما 

  ھم –وا  –ھم 

  ھن -ن  –ھن 

  الضمائر

ضمائر 
 المتكلم

 يأنا/أنت/

 نحن/ نا

مائر ض
 الخطاب

 ك- ت-أنت

  كِ  –ِت  -أنتِ 

  كما –تما  –أنتما

  كم –تم  –أنتم 

  كنّ  -تن  –أنتن 

ضمائر 
 ا�شارة

 ذلك -ذاك -ھذا

  ھذه تلك -ھذي

  ذانك -ھذان

  تانك -ھاتان

  أولئك -ھؤ6ء

  ھناك -ھنا

  ھنالك -ھا ھنا

 الغيبة

 أل-أي-ما-من-الذي

  التي "  "  "  "

  اللذان "  "  "  "

  "  "  " اللتان  " 

الذين   "  "  "  "   

  اJلي   "  "  "  "

 الضمائر الموصولة

؛ فقد جاء ھذا التعريف في ألفيه ابن مالك و لكن ابن مالك وشارحي ا+لفية لم يصلوا بھذا التعريف إل�ى 15غيبة"

     :ية: يقول بن مالكنھايته المنطق

  رفما الذي غيبة أو حضور  ***   كأنت و ھو سمY بالضمي

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  إن الضمير, على اخت�فه, يمتاز بخصائص من حيث المبنى و المعنى كا]تي:

ل�ى أص�ول إن الضمائر الشخصية كانت أم إشارية أم موصولة أم استفھامية, أسماء جام�دة � تنتم�ي إ -1

�نطباق بعض ع�مات ا�سمية عليه كا>س�ناد ف�ي ض�مائر الرف�ع و المفعولي�ة ف�ي نه اسم فاشتياقه؛ فأما إ

  و قبول الجر. بضمائر النص

أنھا  تأتي إ� مبني�ة, م�ا ع�دا أي الموص�ولة م�ث� � ت�أتي معرب�ة, الت�ي ت�أتي عل�ى ھ�ذا الش�كل تك�ون  -2

تثن�ى و � تجم�ع و � ت�داخلھا الع�م�ات للتذكير و التأنيث و ا>ف�راد و التثني�ة و الجم�ع,و س�بب بنائھ�ا � 

  الخاصة بالتثنية و الجمع, إنما يدل بذاته و تكوين صيغته على المفرد و المثنى و الجمع, تذكيرا و تأنيثا.

إن الض��مائر ا>ش��ارية بحي��ث تقس��يم تم��ام حس��ان ت��دل عل��ى الحض��ور مثلھ��ا مث��ل ض��مائر ال��تكلم و  -3

 الخطاب.

 مية تدل على الغيبة مثلھا مثل ضمائر الغائب.إن الضمائر الموصولة و ا�ستفھا -4

 إن الضمائر � تقع مضافة, وإنما تقع موقع المضاف إليه. -5

 � تقبل الجر لفظا إنما تقبله مح�. -6

 � تعرف بـ(أل), و ما ھو متصل بھا فھو �زم لھا. -7

 الضمير من ا+لفاظ التي � تصلح أن تكون نعتا و منعوتا. -8

 ية, أي � وجود لقالب صرفي يحولھا (صيغة صرفية.� يوجد للضمائر صيغة معن -9

                                                 
  .91تمام حسان، الخ�صة النحوية, ص  - 15
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أن الض��مائر � تقب��ل ح��روف الزيادة(س��ألتموھا).و ف��ي الم��ذكر و المؤن��ث فيھ��ا � وج��ود    لض��مير  -10

 يختص بأحدھما دون آخر عدد من الضمائر الموصولة, و ضمائر ا>شارة.

 يسعى بالضمير عن تكرار اللفظ,انه ربط با>حالة الضميرية . -11

جميعا إلى مسمى أو مفسر أو مرجع (أي ما سمي قرينة حضور, مرج�ع, صلة).يوض�حھا, و تحتاج  -12

 يزيل الغموض و اللبس عنھا,أي تفسير الضمير بعد إيراده أو قبله .

ا قوب�ل ف�ي تساھم الضمائر في تحقق ما سمى في التراكيب اللغوية, في الكت�ب النحوي�ة "الس�بك" و م� -13

 ساق.اللسانيات الحديثة ا�ت

نحاة يطلقون "ا>بھام على نوعين من ا+سماء دون غيرھما: أسماء ا>شارة و أسماء الموصول  و له معنى و ال

خاص فيھا, وھم يفرقون بين الضمير و المبھم,على مبدأ أن المبھمات تقع على كل شيء (حيوان, نبات, جماد) 

  .16وعدم د�لتھا على شيء معين مفصل و مستقل, إ� بأمر خارج عن لفظھا"

 ):Anaphore(  النصية:ا�حالة   - أ

ة منھ��ا م��ا ذك��ر ف��ي ي��دص��ورا عد ل "الس��بك" و "ال��ربط" و "ا�نس��جام"، لھ��اھي ش��كل م��ن أش��كاعموم��ا،ا>حال��ة 

التعريف: الضمير, و ا>شارة, و أداة التعريف (أل), و إعادة اللفظ,و إع�ادة المعن�ى، و الج�امع ب�ين ص�ور ھ�ذه 

  إلى مرجع ھذه الوسيلة في الك�م. لة ا>حالةالعائدات، ھو أن جميعھا عود من وسي

؛ 17ونحويا المقصود "با>حالة" عود الضمير، و ما يقوم مقامه من إشارة أو أداة تعريف أو إعادة لفظ أو معنى"

+ن الضمائر تدل د�لة وظيفية على مطلق الغائب أو الحاضر، فھي � تدل على مسمى كما ت�دل ا+س�ماء؛ ف�إذا 

عليه؛ فتنقلب د�لتھا من وظيفة إلى معجمية، كان ذلك بواسطة المرجع, فد�لتھا على المسمى � أريدھا أن تدل 

  .18تأتي إ� بمعونة ا�سم"

  :و تقسيماته في مفھوم الضمير-2

ر"، و ھما أص�ن صحيحان: يدل أحدھما على دقة في الشيء, ويدل ا]خر -م-الضمير لغة من" ض تعريفه: -أ

منه أضمرت في ضميري ش�يئا, إذا غيبت�ه ف�ي قلب�ي و ص�دري و أخفيت�ه, بحي�ث يص�عب على غيبة و تستر، و 

و" الضمير فعيل, بمعنى اسم المفعول, من أضمرت الشيء في نفس�ي, إن أخفيت�ه و س�ترته؛  .19الوقوف عليه "

رز توس�ع, فھو مضمر كالحكيم بمعنى المحكم, و النحاة يقولون إنما سمي بذلك لكثرة استتاره, فإط�قه على البا

"لفظ موضوع؛ ليعين مسماه سواء  كان متكلما كـ"أنا" و "نحن"،  وھو. 20أو لعدم صراحته كا+سماء المظھرة"

                                                 
  .338, و ص 255, ص1ينظر: عباس حسن, النحو الوافي, ج - 16
 .46ص , 1, ج2006تمام حسان, مقا�ت في اللغة و ا+دب, عالم الكتب, القاھرة, طبعة أولى,  - 17

  .21و ينظر: حسين رفعت حسان, الموقعية في النحو العربي, ص
  .113بناھا, ص متمام حسان, اللغة العربية معناھا و  - 18
 ينظر: ابن منظور, لسان العرب(مادة ضمر) - 19
  .42, ص1م, ج2000ه, 1420, 1فاضل صالح السامرائي, معاني النحو,دار الفكر للطباعة, والنشر, ا+ردن, ط - 20
  .142ينظر: محمد أسعد النادري, نحو اللغو العربية,ص و
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أم مخاطبا كـ"أنت" و "أنِت" و "أنتما" و "أنتم" و "أنتن" أم غائبا كـ"ھو" و "ھ�ي" و "ھم�ا" و"ھ�م" و "ھ�ن" و 

مس�مياتھا؛ ف�ـ" الض�مير و المض�مر: بمعن�ى واح�د, ويعب�ر عليه فإن ھذه ا+لفاظ قد قامت مقام ما يكن�ي بھ�ا ع�ن 

عنھما في بعض المراجع القديمة بالكناية و المكنّي؛ +نه يكني به (أي يرمز به) عن الظاھر؛ +ن اللبس مأمون 

و الضمير اسم جامد مبن�ي ي�دل عل�ى م�تكلم كأن�ا و نح�ن, أو مخاط�ب كأن�ت و أنتم�ا, أو  .21مع الضمير" -غالبا

  ھما. غائب كھو و

" إنك بالضمير تستر ا�سم الصريح؛ ف�� ت�ذكره فإن�ك إذا قل�ت (أن�ا), فأن�ت ل�م ت�ذكر اس�مك و إنم�ا س�تتره بھ�ذه 

اللفظة, و كذا إذا قلت (أنت و ھو وھي), أ� ترى انك تطرق على أحد بابه فيقول: من؟ فتقول: أنا, و يقول لك: 

ول ل�ك (أن�ا) فطل�ب من�ك ذك�ر اس�مك الص�ريح, فأخ�ذ ومن أنت,فتقول له: ف�ن فأنت لم تذكر اسمك ص�راحة يق�

  .22مصطلح الضمير من ھذا +نه يستر به ا�سم الصريح"

  تقسيماته في الدرس النحوي:-*

  و ينقسم الضمير إلى عدة أقسام, بحسب اعتبارات مختلفة:

ف�اظ الض�مائر ف�ي و ألينقسم بحسب مدلوله إل�ى م�ا يك�ون لل�تكلم, للخط�اب, للغيب�ة.و  أقسام الضمير بمدلوله: -أ

  النحو العربي كثيرة:

  .23نا للمتكلم, ونحن المتكلم مع غيره نحو: "بل نحن محرومون"وھي أ المنفصلة: ضمائر الرفع -1

أنت بفتح تاء المخاطب, و أنِت بكس�ر الت�اء للمخاطب�ة, و أنتم�ا للمخ�اطبين و الخ�اطبتين, وأن�تم للمخ�اطبين, و  -

  أنتن للمخاطبات.

ن العق��ء, و� يك�ون لغي�ر العاق�ل، وھ�ي للغائب�ة، وھ�ن ھم�ا للغائ�ب و الغ�ائبتين, وھ�م للغ�ائبيو ھو للغائ�ب, و -

  للغائبات العاق�ت.

  المتصلة فھي: لرفعضمائر ا - 2

  .24التاء المضمومة للمتكلم,"نا" للمتكلم مع غيره, أو للمتكلم المفرد معظما نفسه عادا إياھا كالجماعة -

  , وللمخاطبة التاء المكسورة, وللمخاطبين و المخاطبتين (تما), و وللمخاطبين(تم).وللمخاطب التاء المفتوحة -

ين الواو, وتكون ا+لف و ال�واو للخط�اب أيض�ا, و إذا اتص�لتا بالفع�ل, أو ئبين و الغائبتين ا+لف, وللغائبو للغا -

  ا+مر نحو: تذھبان و تذھبون, و أذھبا و اذھبوا.

و لما نزل منزلة العاقل مثل (ھم) فنقول الرجال حضروا, و� نقول: الجم�ال ذھب�وا, للعاقل أ إ� و� تكون الواو

]و كل في فلك يسبحون[ و ما نزل منزلة العاقل نحو قوله تعالى:
25.  

                                                                                                                                                                  

*الضمير مصطلح بصري, ويسميه الكوفيون كناية, ومكنيا, وھو بالمعنى نفسه؛ فإن الكناية عندھم تقابل التصريح، و 
ھـ, 1425وت,,, وينظر: : محمد أسعد النادري, نحو اللغو العربية,المكتبة العصرية, بير42ينظر:السامرائي، المرجع نفسه, ص 

  .141م, ص2005
, 1, ج2007, 16عباس حسن, النحو الوافي, مع ربط با+ساليب الرفيعة, والحياة اللغوية المتجددة, دار المعارف, القاھرة, ط - 21

 .217ص 
 .90-89, ص 1. و ينظر:الشيخ مصطفى الغ�ييني, جامع الدروس العربية, ج42السامرائي، معاني النحو، ص - 22
 . 27ا]ية,القلم , - 23
  .8, ص 2ا�سترباذي, شرح الكافية, ج - 24
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  و للغائبات النون, نحو: النساء ذھبن, وتكون للخطاب أيضا إذا اتصلت بالمضارع و ا+مر: تذھبن, اذھبن. -

  

  وھي: :صلةالمنف ضمائر النصب -3

إياي للمتكلم, وإيان�ا للم�تكلم م�ع غي�ره أو للواح�د معظم�ا نفس�ه, و إي�اك بف�تح الك�اف للمخاط�ب, و إي�اك بكس�ر  -

  الكاف للمخاطبة, و " إياكما" للمخاطبين و المخاطبتين و إياكم للمخاطبين و إياكن للمخاطبات.

  ائبين العق�ء, و إياھن للغائبات.إياه للغائب و إياھا للغائبة, وإياھن للغائبين, وإياھم للغ -

  ضمائر النصب المتصلة: -4

  " الواردة في المنفصلة, المذكورة آنفا.أياو تكون بحذف " 

ف� وجود لضمير متصل خاص بمح�ل الج�ر ،  و� تكون إ� متصلة، المتصلة: )بلفظ النصب (ضمائر الجر -3

  ق معه في الحكم.جميع المتص�ت يمكن لھا أن تتف فھو مشترك مع ما سبق، و

و ھذا التنوع في ألفاظ الضمائر, من ضمائر رفع, إلى ضمائر نص�ب, إل�ى ض�مائر ج�ر, أغناھ�ا ع�ن أن تك�ون 

بالحروف وض�عا, وأم�ا لع�دم موجب�ا ا>ع�راب  ت المضمرات أما تشبھاينلكافية "و إنما بمعربة, جاء في شرح ا

المختلف�ة ف�ي ص�يغة واح�دة, و المض�مرات مس�تغنية فيھا, و ذلك أن المقتضي >ع�راب ا+س�ماء ت�وارد المع�اني 

ب���اخت�ف ص���يغتھا, �خ���ت�ف المع���اني ع���ن ا>ع���راب, أ� ت���رى أن ك���ل واح���د م���ن المرف���وع, و المنص���وب, 

  .26والمجرور, له ضمير خاص"

  * تاء التأنيث الساكنة ھل ھي ضمير:

ھم إلى أنھا اسم كالتاء المتحركة, ذھب النحاة عامة إلى أن تاء التأنيث الساكنة حرف و ليست اسما, وذھب بعض

وتذھب إلى ھذا الرأي قسم من المحدثين, فقالوا أنھا شبيھة بتاء الفاعل, وذلك إن التاء المتحرك�ة تك�ون للم�تكلم, 

أو للخطاب, و التاء الساكنة للغائبة, ثم أنھا تقابل نون النسوة؛ فإن الت�اء ھ�ذه ل�ف�راد, ون�ون النس�وة للجم�ع, لم�ا 

لنسوة اسما, كانت التاء كذلك؛ +نھا مفردھا كالتاء المضمومة و "ن" ضمير للمتكلمين, فإن "ن" اسم كانت نون ا

وم�ن أظھ�ر م�ا ي�رد ھ�ذا الق�ول, ان�ك  27و مفرده و ھو التاء المضمومة أيضا, فلماذا � تكون التاء الساكنة اس�ما

في حين � يصح ذلك مع بقية الضمائر؛ تأتي بعده ھذه التاء بالفاعل ظاھرا؛ فنقول: ذھبت ليلى, وخرجت سعاد 

ف� يؤتي بالفاعل بعد التاء المتحركة, و� بعد نون النسوة؛ ف� يقال (ذھبت خالد)عل أن خالد فاعل. "و� ذھ�بن 

الھندات, على أن الھندات فاعل, في اللغة المشھورة. فاختلف ا+مر بين ھذه التاء و التاء المتحركة, وج�اء أن " 

أن الفعل لمؤنث, والذي يدل أنھا ليست اسما أش�ياء منھ�ا إن�ك تق�ول (ھن�د ض�ربت جاريتھ�ا) فترف�ع التاء مؤذنة ب

الجارية بأنھا فاعل, و لو كانت التاء اسما لم يجز رفع ا�سم الظاھر, +ن الفعل � يرفع فاعلين أحدھما مض�مر 

  و ا]خر ظاھر.

  *ضمير الشأن:

                                                                                                                                                                  
 .40يس, آية: - 25
 .4- 3, ص 2ا�سترباذي, شرح الكافية, ج - 26
 .46فاضل صالح السامرائي, معاني النحو, ص  - 27
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مير القص�ة, أو ض�مير الح�ديث, أو ض�مير ا+م�ر, أو ض�مير ھو ما يسميه الكوفيون ضمير المجھول, وھ�و ض�

الحديث, و سمي كذلك +نه يرمز للشأن, أي للحال التي يراد الك�م عنھا, وشرط ا�بت�داء, و >ف�راد و � ب�د ل�ه 

من جملة تفسره و توضح مدلوله و تزيل إبھامه, وتبسط تركي�زه؛ فتق�ديم الض�مير ف�ي ھ�ذا الن�وع م�ن التراكي�ب 

تمھيدا / لھذا الجملة الھام�ة لمن�ه يتض�من معناھ�ا تمام�ا, ومدلول�ه ھ�و م�دلولھا: فھ�و بمثاب�ة رم�ز لھ�ا, و  ليس إ�

. الجملة المفسرة له و التي ھي المبتدأ في المعنى ھي " العائد" أو المش�ار إلي�ه" و 28لمحة أو إشارة توجھه إليھا

ون ض�مير الش�أن العائ�د؛باعتبار أن م�ا يع�ود ھ�و يعيدھا النحاة (الجملة المفس�رة لض�مير الش�أن) المرج�ع, ويع�د

ض�مير  -؛ إذ ا+ص�ل أن لك�ل ض�مير غائ�ب مرج�ع يع�ود إلي�ه؛حيث أن�ه29"العائد", و م�ا يع�ود إلي�ه ھ�و المرج�ع

يفتق���ر إل���ى م���ا يوض���ح المقص���ود ب���ه, ذل���ك +ن���ه ل���يس في���ه م���ا ف���ي ض���مير  -الغائ���ب ومن���ه ض���مير الش���أن

ر و المشاھدة, بما يعني عن ا�فتقار إلى مرج�ع ي�ذكر أو يق�در الخطاب(المخاطب) و ضمير المتكلم من الحضو

  الك�م.

الجمل�ة المفس�رة ل�ه ھ�ي و  ضمير الشأن كما جاء في ك�م النحاة عن�ه, و م�ا أك�دت ا+بح�اث اللس�انية ھ�و العائ�د

مرجعه, وھذا من حيث ا+صل في كل ضمائر الغائ�ب, � م�ن حي�ث كون�ه رابط�ا؛ +ن ض�مير الش�أن ل�يس ف�ي 

ه الربط, وليس الھدف من مجيئه الربط, دلي�ل ذل�ك أن�ه م�ع وج�ود ض�مير الش�أن بمعن�اه ف�ي ص�ورة الجمل�ة دور

المفس��رة ل��ه؛ ف��إذا ك��ان ض��مير الش��أن ل��يس رابط��ا و كان��ت الجمل��ة م��ع وج��ود محتاج��ة إل��ى راب��ط ي��ربط ب��ين 

و ض�مير الش�أن ھ�و المرج�ع,  الخبر(الجملة المفسرة) و بين ھذا الضمير (المبتدأ) فإن ما بربط بينھما ھو العائد

  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 ثابت�ة � تقب�ل التغيي�ر؛ فالعائ�د 

و أو العائ�د أو ا>حال�ة؛ و جعل�ه تق�ديم دائما متأخر عن المرجع, با>حالة القبلي�ة؛ إذ المرج�ع واق�ع قب�ل الض�مير 

  الضمير في باب المجازات, "وجوزوا التقديم إذ � ضرر", وحيث تكون الفائدة أعظم في التقديم, � العكس.

" و المعروف أن الضمير كناية عن ا�سم الظاھر كما يق�ول الكوفي�ون, وم�ن  الضمير بين الظھور والخفاء:-1

>ظھار عدو� عن ا+صل". وكان ا�عتداد في الدراسات النحوي�ة العربي�ة ب�الربط ھنا يكون ا>ظھار أص�, و ا

بالظاھر". ليكون أص� في الربط كظاھرة يقارنون بھا تحمي� للتراكيب و الجمل.و للضمائر جميعا شبه معنوي 

مع�ان عام�ة صيلھا إل�ى أبالحروف +نھا تعبر عن معان عامة ھي الحضور و الغيبة على ا>ط�ق؛ فأن جرى  

أخرى ھي ا+فراد و التثني�ة و الجم�ع ث�م الت�ذكير و التأني�ث, وھ�ذه الد�ل�ة عل�ى المع�اني العام�ة تجع�ل الض�مائر 

  .30بحاجة إلى ما يخص معناھا كالمرجع لضمير الشخص و البدل ل�شارة و صلة الموصول"

  ينقسم الضمير بحسب ظھوره في الك�م و عدم ظھور إلى بارز ومستتر. 

                                                 
 .250, ص1عباس حسن, النحو الوافي, ج - 28
 .240م, ص 2005,/1,1426تب, القاھرة, طحسين رفعت حسان, الموقعية في النحو العربي, دراسة سياقية, عالم الك  - 29
30 -   
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نحو:"أنا رأيت�ك ف�ي الحديق�ة"؛ فك�ل م�ن  31ھو الذي له صورة ظاھرة في التركيب, نطقا و كتابة" "البارز::أو6

كلمة:أنا, والتاء, والك�اف, ض�مير ب�ارز, وق�د يك�ون الظھ�ور ف�ي النط�ق غي�ر ميس�ورا أحيان�ا,لوقوع س�اكن بع�د 

ل�ه ف�ي أل�ف ا�ثن�ين، و واو الضمير الساكن، فيستدل على بروز الضمير بش�يء آخ�ر, كم�د الص�وت بالحرك�ة قب

و الذي ائر ظاھرة في الكتابة دون النطق، الجماعة, وياء المخاطبة, كما في: أكتبا, أكتبوا, أكتبي؛ فإن ھذه الضم

فھو ما له صلة صورة في اللفظ ب�ه كالت�اء و الك�اف ف�ي حركة قبله؛ يدل على الضمير البارز ھو مد الصوت بال

ما ليس له صورة في اللفظ بل ينوي كالضمير المقدر في "إقرأ" و ھو أنت و  زرتك, وأما الضمير المستتر فھو

. وم�ن ث�م ينقس�م الب�ارز إل�ى 32الضمير المقدر في "إقرأ" و ھو أن�ت , والض�مير المق�در ف�ي "إق�رأ" و ھ�و" أن�ا"

  قسمين:

ي�ه و ھائ�ه, و الت�اء : و ھو ما � يفتتح به النطق, و� يقع بعد إ� كت�ابي ك�اف أعرف�ك, وي�اء دعمتصل بعمالة -أ

المتحركة و ألف ا�ثنين, و واو الجماعة و نون النسوة, في نحو: وقفت و الصديقان وقفا, وا+صدقاء و قف�وا و 

  . و ھي كما جاء في التقسيم السابق ضمائر رفع, أو ضمائر جر أو ضمائر نصب.33الصديقات و وقفت"

ا كات�ب المق�ال" و يق�ع بع�د إ� نح�و: م�ا لنط�ق نح�و:" أن�يمكن أن يبتدئ ب�ه ا" ھو ما  أما الضمير المنفصل: -ب

  .34كاتب المقال إ� أنا, و القاعدة* أنه متى أمكن ا>تيان بالضمير متص� لم يبدل إلى إتيان به منفص�"

  وشدت حالتان, من ھذه القاعدة, جاز فيھا ا�تصال و ا�نفصال للضمير في العبارة الواحدة. 

ق�د نص��ب مفع��ولين ض�ميرين أولھم��ا أع��رف م�ن الث��اني فيص��بح ف�ي الث��اني أن يك��ون أن يك��ون العام��ل  أولھمPا:

  متص�,نحو: "ا+رض ة وھبتكما", و يصح فيه أن يكون منفص� نحو: "ا+رض وھبتك إياھا".

: و إن كان العامل في الضميرين المذكورين فع� غير ناسخ كما في باب أعطى؛ فالوصل أرجح +نه توضيح* 

  رجح غيره.الوصل و � م

و إن كان العامل في الضميرين اسما و كان الضمير ا+ول مجرورا ترجح الفصل �خت�ف محلي الضميرين  -

  نحو: "عجبي من جي إياه".

  � ناسخا كقول الشاعر:و إن كان العامل فيھا فع -

  حن.و إ� غانبا>ض*  أرجاء صدرك   ه و قد ملئتأخي حسبتك إيا

الث��اني و ج��ب الفص��ل +ن��ه م��ع ا�تص��ال يج��ب تق��ديم ا+خ��ص؛ جم��ع تق��ديم غي��ر و إن ك��ان غي��ر أع��رف م��ن  -

ا+خص يجب ا�نفصال نحو: أعطاه إياك أو أعطاه إياي فإن ك� م�ن ض�ميري المخاط�ب و الم�تكلم أخ�ص م�ن 

ضمير الغائب, أو أعطاك إياي +ن ض�مير الم�تكلم أخ�ص م�ن ض�مير الغائ�ب, وم�ن ث�م وج�ب الفص�ل إذا اتخ�ذ 

                                                 
  .219, ص 1عباس حسن, النحو الوافي, ج - 31
  142محمد أسعد ألنادري, نحو اللغة العربية, ص  - 32
 .142ألنادري، المرجع نفسه, ص- 33
  .142محمد أسعد ألنادري, نحو اللغة العربية, ص  - 34

  شعرية, في مثل قول الفرزدق:* تتخذ ھذه القاعدة شك� من المرونة في الضرورة ال
  إياھم  ا+رض في دھر الدھارير. *  بالباعث الوارث ا+موات قد ضمت 

إذ اجتمع المتصل الضمير بالمنفصل في ھذا المثال: (تاء المتكلم أو إياھم) ضمير النصب المنفصل للغائبين العق�ء(و 
  الدھارير؛الشدائد).
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تبة نحو: "ملكتي إياي", وملكت إياك و قد يب�اح الوص�ل, إن ك�ان ا�تح�اد ف�ي الغيب�ة و اخ�تلط لف�ظ الضميران ر

  . 35الضميرين تذكيرا و تأنيثا و إفرادا و تثنية وجمعا

أن يك��ون الض��مير الث��اني خب��ر لك��ان و إح��دى أخواتھ��ا فيص��ح في��ه الوص��ل نح��و: الفقي��ر ص��رته, و  و ثانيھمPPا: 

  .36اهالفصل نحو: الفقير صرت إي

  ينقسم الضمير المتصل بحسب محله ا>عرابي إلى ث�ثة ا+قسام:

, أل�ف ا�ثن�ين نح�و: الطالب�ان "نظ�رتـ "ما يختص بمحل الرفع, وھو خمسة ضمائر: التاء : ك� -1

  نجحا,و نون النسوة نحو: الطالبات نجحن, و ياء المخاطبة نحو:انظري.

ضمائر: ياء الم�تكلم نح�و: زارن�ي, و ما يكون مشتركا بين محلي النصب و الجر, وھو ث�ث   -2

  كاف المخاطب نحو: زارك أخوك, و ھاء الغائب نحو: أخوك زاره صديقه.

]رّبنا إّننا سمعنا[ما يكون مشتركا بين محل رفع و محل النصب و محل الجر, وھو "نا" كقوله تعالى: 
37.  

؛ فھو في حك�م الموج�ود الملف�وظ ب�ه, 38" ما يكون خفيا غير ظاھر في النطق و الكتابة" الضمير المستتر::ثانيا

مع أنه غير مذكور في اللفظ و � يسمى محذوفا؛ +ن ھناك فرقا بين الضمير المستتر و الض�مير المح�ذوف؛ إذ 

المستتر في حكم الموجود المنطوق ب�ه, و أم�ا المح�ذوف فان�ه ك�ان ملفوظ�ا ب�ه ث�م ت�رك وأھم�ل .فل�يس ف�ي حك�م 

من ضمائر الرفع, فھو في محل رفع دائما, "أما المحذوف فيك�ون م�ن ض�مائر  الموجود, و المستتر � يكون إ�

الرفع وغيرھا, ولھذا يكون في محل رفع أو نصب أو جر على حسب الموق�ع.و الص�حيح أن المس�تتر ن�وع م�ن 

 ء تفضيله, وليس نوعا من المنفصل.الضمير المتصل الذي سيجي

  تتر جوازا و ك�ھما � يكون إ� متص� في محل رفع و ينقسم الضمير المستتر إلى مستتر وجوبا و مس

  فا+ول أي المستتر وجوبا ھو مل يخلفه اسم ظاھر و � ضمير منفصل, وھو الموضوع:

  با+مر الواحد المذكر (اجلس) أو بمضارع مبدوء بھمزة المتكلم (أجلس).  -

  أو بمضارع مبدوء بتاء الخطاب الواحد(تجلس). -

  النون(نجلس).أو بمضارع مبدوء ب -

  أو لفعل استثناء (حضر الط�ب ما ح� واحدا). -

  أو بفعل التعجب(ما أجمل حديقة بيتك). -

  أو بفعل التفضيل (نحو:أخوك أحسن صوتا). -

  أو باسم فعل غير ماضي (ھّيا إلى العمل). -

]فإذا ألقيتم الذين كفروا فضرب الّرقاب[أو بالمصدر النائب (كقوله تعال: -
39.  

                                                 

  ا+صغان= ا+حقاد و كذلك ا>حن. -*
  .143ينظر: المرجع نفسه, ص  - 35
  .144المرجع نفسه, ص,  - 36
 .193آل عمران: آية  - 37
 .219, ص 1المرجع نفسه, ج - 38
 .4محمد: آية  - 39
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. وھ�و المرف�وع بالفع�ل 40الثاني(أي المستتر ج�واز ھ�و م�ا يمك�ن أن يخلف�ه اس�م ظ�اھر أو ض�مير منفص�لو أما 

الغائب نحو: حسن جل�ي, أو الغائب�ة : ليل�ى جلس�ت, أو الص�فات المحض�ة(نحو: س�عيد ض�ارب/كريم/مفعول).أو 

 اسم فعل ماضي (نحو: ھيھات).

 

. 41العائد ا>شاري: يعني ھذا المصطلح "إش�ارة نحوي�ة تع�ود إل�ى ش�يء س�بق ذك�ره" أو  (Anaphore)ا>حالة

  .تــھاالتي قرأ القصة ھــي ھـــذهمثل الضمير العائد في قولنا:

  م. إ           ع إ ل    2ع إس    1ع إس                                         

  ل =عائد إشاري �حق). ع إ = عائد إشاري.(ع إس= عائد إشاري سابق/ ع إ

  م.إ = محال إليه.

و يك��ون ذل��ك، با�س��تبدال النح��وي، ال��ذي يق��وم ب��دور ھ��ام ف��ي تماس��ك ال��نص و تناس��قه, أو تماس��ك الجمل��ة و 

  ارتباطھا, مث�:

  أنا � أريد ھذه النسخة, ھل عندك غيرھا؟

رى في النص, ويمكن أن يق�وم بمعنى أن " ھناك خاصيات � يمكن تفسيرھا د�ليا دون ا>شارة إلى خاصية أخ

  العائد ا>شاري با>شارة إلى نوعين من الع�مات:

  . (Anaphore Référence) الع�مات التي ترجع إلى الوراء  - أ

  . (Cataphorèse Référence)الع�مات التي تتقدم إلى ا+مام  - ب

                                                 
  .145محمد أسعد ألنادري, نحو اللغة العربية, ص  - 40
  .05, ص 1997سامي عياد حنا و آخرون, معجم اللسانيات الحديثة, مكتبة لبنان ناشرون, بيروت,  - 41

 الضمير

 بارز مستتر

 منفصل متصل

 مختص بالرفع
=  

  التاء-1

  ألف ا�ثنين-2

 واو الجماعة-3

 ياء المخاطبة-4

 نون النسوة-5

  

مشترك    
مختص بالرفع  

 =
-التاء 1

 -ألف ا�ثنين2

 -واو الجماعة3

 -ياء المخاطبة4

-نون النسوة 5

 

 مشترك بين الث+ث

=  

  نا

  

 في محل رفع

)12(  

=  

  نحن) –(أنا  -1

  (أنت وفروعه) -2

  (ھو وفروعه) -3

 في محل نصب

)12(  

  إيانا (للمتكلم) -إياي -1

  إياك وفروعه(للمخاطب) -2

  إياه و فروعه (للغائب) -3

  

 جواز وجوبا
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م با>شارة إلى م�ا س�وف ا>حالة النصية ھي ع�قات مرجعية "داخل النص سواء كان بالرجوع إلى ما سبق أف 

 في الجملة ذاتھا أو النص ذاته(أي داخلھم�ا) . و منه تطلب من المستمع أو القارئ أن ينظر42يأتي داخل النص"

 ؛و تأتي بصورتين للبحث عن الشيء المحال عليه،

الت�ي تس�تخدم ھي الرجوع إلى ما سبق ذكره في النص، و ھي " ا>حالة الس�ابقة أو الخلفي�ة ـ ا�حالة القبلية :   

؛ فھي استعمال لكلمة أو عبارة تشير )43( «فيھا كلمة كبديل لكلمة أو مجموعة من الكلمات السابقة لھا في النص 

ھ�ي الت�ي  تع�ود  «إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة في النص. و في تعريف آخر مقارب لما س�بق نق�ول:

المفس�ر ال�ذي ك�ان م�ن المف�روض أن يظھ�ر ف�ي ؛ حي�ث يج�ري تع�ويض لف�ظ )44( »على مفسر س�بق ال�تلفظ ب�ه 

المكان الذي يرد فيه المضمر، و ليس ا+مر كم�ا اس�تقر ف�ي ال�درس اللغ�وي؛ إذ يعتق�د أن المض�مر يع�وض لف�ظ 

المفسر المذكور قبله، فتكون ا>حالة بناء للنص على صورته التامة التي كان من المفروض أن يكون عليھا، بل 

لك،+ننا نجدھا عنصرا ھاما يساھم في اتساق النص و تشكل نسيجه حتى يبدو لحمة أصبحت ا>حالة أكبر من ذ

من الواض�ح أن الض�مير"ھا" ف�ي جمل�ة (اغس�لي و نق�ي س�ت  و واحدة يؤدي السابق فيما إلي ال�حق و العكس.

اء) عل�ى بالض�بط (تحي�ل إل�ى ال�ور -تفاحات للطبخ, ضعيھا في إناء يتحمل حرارة النظر), و ف�ي الجمل�ة الثاني�ة

التفاحات الست في الجملة ا+ولى, ھذه الوظيفة ا>حالة إلى ما سبق للضمير (ھا) تضفي ترابط�ا عل�ى الجملت�ين 

  بحيث فھمھا على أنھا كل � يتجزأ يكونان مع نصا.

وا و ما تجدر ا>شارة إليه أن ھذا النوع من ا>حالة �قى اھتماما كبيرا عند النحاة العرب؛ و ذلك عن�دما اش�ترط

. و ھو أھم الروابط ب�ين الجم�ل، وب�ين الوح�دات )45(رجوع الضمير المطابق ل�سم إذا كان بين الجملتين رابط 

" عودة الضمير على مرجع واحد سابق له، +ن ھ�ذا ا+ق�رب ف�ي الك��م، و ذل�ك  -أيضا –النصية. و اشترطوا 

� بد لھا من شيء يزيل خاطب أم للغائب؛ إذ لم أو للم+ن الضمائر كلھا � تخلو من إبھام و غموض سواء للمتك

  .)46(إبھامھا و يفسر غموضھا " 

و ھو النوع الثاني من ا>حالة داخل النص، و قد ت�رجم بمص�طلحات  ) : cataphorèseـ ا�حالة البعدية : ( 

ا الن�وع م�ن مختلفة أھمھا : " �حقة"، " أمامية "،" بعدية"، و نعتمد المص�طلح ا+خي�ر ف�ي ھ�ذه الدراس�ة، و ھ�ذ

؛ حي�ث ي�تم )47(ا>حالة عبارة عن " استخدام كلمة كبديل لكلمة أو مجموعة من الكلمات التي تليھ�ا ف�ي ال�نص " 

استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل �حق�ا ف�ي ال�نص، فھ�ي " ا>حال�ة 

                                                 
. و 40, ص 1, ج2001, 1صبحي إبراھيم الفقي,علم اللغة النص بين النظرية و التطبيق, دار ضياء, القاھرة, ط - 42

  .239ينظر:براون و بول, تحليل الخطاب, ص
 .39 – 38، ص 1، و ينظر : صبحي إبراھيم الفقي، المرجع نفسه، ج82ريما الجرف، المرجع نفسه، ص  )43(
  .119 – 118ج النص، ص ا+زھر الزناد، نسي )44(
، و اب��ن ھش��ام، مغن��ى 175، 174، ص 1، ج340، ص 327، ص 211، ص 1ينظ��ر : اب��ن الحاج��ب، الكافي��ة ف��ي النح��و، ج )45(

، ينظر: السيوطي، ا>تقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أب�و الفض�ل إب�راھيم، المكتب�ة العص�رية، بي�روت، 252، ص 2اللبيب، ج
  .281، ص 3، ج1988

، و ينظ�ر ك�ذلك عب�ده الراجح�ي، التطبي�ق الص�رفي، دار النھض�ة العربي�ة 261 – 255، ص 1عباس، النحو الوافي، ج حسن )46(
  .97ھـ، ص  1408/ 1988للطباعة و النشر، بيروت، 

  .149، و ينظر : صبحي إبراھيم الفقي، المرجع نفسه، ص 83 – 82ريما سعادة الجرف، المرجع نفسه، ص  )47(
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و ع��رف ف��ي النح��و التولي��دي )48(عليھ��ا ". الت��ي تع��ود عل��ى عنص��ر إش��اري م��ذكور بع��دھا ف��ي ال��نص، و�ح��ق

بالعائد ا>شاري السطحي الذي يحيل و يشير رجعيا إلى العبارة الفعلية ا+ولى. و  –ببعض م�محه  –التحويلي 

النوع ا+ول عرف في ھذا النحو بالعائد ا>شاري العميق الذي يحيل رجعيا إلى بنية عميقة سابقة باعتبار المي�ل 

  .)49(شيء بعد ذكره الشديد >ضمار ال

و قد عرف النحو العربي ھذا النوع من ا>حالة،  وعقد له بابا ھو " ضمير الشأن"، أو " عودة الضمير 

على متأخر "، حيث يكون الضمير في صدر جملة بعده، تفسر د�لته و توضيح المراد منه، و معناھا معن�اه. و 

  .)50(على متأخر  في سبيل ذلك أعطى ابن ھشام شروطا لعودة ھذا الضمير

ال م�ن المفھ�وم ف�رغ خ�س�تعمل ض�مير مسانيات المعاصرة،إنه في موقع المبتدأ يلھناك قاعدة مماثلة في الو 

 من أجل وصف حالة, وھو ضمير الشأن في النحو العربي 
51

It Is snowing/hailing  إن تفضل التعبير عن

ع الفعل في التركيب يوجد إلحاح�ه ف�ي ھ�ذا المث�ال, ا+حداث بواسطة ا+فعال و ....... بفاعل واحد على ا+قل م

"  We" , و "  Theyو ذات ا+م�ر م�ع -ليكون مبتدأ بدون محتوى أو وساطة أو فاعلية فرغإلى إيراد ضمير م

" فيس�تعمل بص�ورة عام�ة ف�اع� +عم�ال، الت�ي تع�د نموذجي�ة يق�ع  Youالذي يتسم نوعا م�ا بع�د التحدي�د, أم�ا "

  . 52النظر كمن يقوم بھا

و الجدير بالذكر، أن النحاة شبھوا الضمائر بالحروف، و لذلك كانت الضمائر البارزة تؤدي وظيفتھا في الربط. 

كما تؤديھا أدوات المعاني الرابطة +ن الضمير الب�ارز يعتم�د عل�ى إع�ادة ال�ذكر، ف�ي ح�ين تعتم�د أدوات ال�ربط 

. كما أن وجود الضمير يشير إل�ى تعل�ق الجمل�ة الثاني�ة )53(على معانيھا الوظيفية التي تحدد نوع الع�قة المنشأة 

. و بھ�ذا تك�ون لھ�ذه )54(بصاحب الض�مير، و ل�و� وج�ود الض�مير لنش�أ ل�بس ف�ي فھ�م ا�نفص�ال ب�ين الجملت�ين 

ا>حالة جذور في نحونا العربي. كما نلم�ح اش�تراكھم م�ع اللس�انيين النص�يين و محلل�ي الخط�اب ف�ي تبن�يھم إل�ى 

يتحقق " حينم�ا يعتم�د ف�ي عنص�ر مع�ين ف�ي الخط�اب عل�ى  -ھنا-الترابط؛ فا�تساق في النص دورھا في إحداث

  .55عنصر آخر؛ فا+ول يفترض الثاني, بمعنى أننا � يمكننا فك شفرته بنجاح إ� بالعودة إلى الثاني"

أو ض�مير  و أما ضمير الشأن, ھو ما يسميه الكوفيون ضمير المجھول, وھو ضمير القصة, أو ضمير الحديث,

ا+مر, أو ضمير الحديث, و سمي كذلك +نه يرمز للشأن, أي للحال التي يراد الك��م عنھ�ا, وش�رط ا�بت�داء, و 

                                                 
  .149، المرجع نفسه، ص ا+زھر الزناد )48(
  337، و ينظر : دي بوقراند، النص و الخطاب و ا>جراء،  6ينظر : معجم اللسانيات الحديثة، ص  )49(
ھ�ـ )، تق�ديم : أمي�ل ب�ديع يعق�وب، / حس�ن جم�د، دار الكت�ب العلمي�ة، 761ينظر : اب�ن ھش�ام ا+نص�اري، مغن�ى اللبي�ب، ( ت/  )50(

  .206 – 205/ ص  2ج ھـ،1418/ 1998، 1بيروت، لبنان، ط
 .333المرجع نفسه, ص - 51
  .335-334المرجع نفسه ص  - 52

مصطفى حميدة، نظام ا�رتباط و الربط في تركيب الجملة العربية، مكتب�ة لبن�ان ناش�رون، الش�ركة المص�رية العالمي�ة للنش�ر،  )53(
  .152، ص 1997، 1لونجمان، ط

  .193المرجع نفسه، ص  )54(
ليل الخطاب, ترجمة: محمد لطفي الزليطني و منير التريكي, النشر العلمي و المطابع, جامعة الملك براون وجورج بول,تح - 55

 ..238, ص 1997سعود, 
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وله و تزيل إبھامه, وتبسط تركيزه؛ فتقديم الضمير في ھذا النوع >فراد و � بد له من جملة تفسره و توضح مدل

من التراكيب ليس إ� تمھيدا / لھذا الجملة الھامة لمنه يتض�من معناھ�ا تمام�ا, ومدلول�ه ھ�و م�دلولھا: فھ�و بمثاب�ة 

عائ�د" أو . الجمل�ة المفس�رة ل�ه و الت�ي ھ�ي المبت�دأ ف�ي المعن�ى ھ�ي " ال56رمز لھا, و لمحة أو إشارة توجھه إليھا

المشار إليه" و يعيدھا النحاة (الجملة المفسرة لضمير الشأن) المرجع, ويع�دون ض�مير الش�أن العائ�د؛باعتبار أن 

 -؛ إذ ا+صل أن لكل ضمير غائب مرجع يعود إلي�ه؛حيث أن�ه57ما يعود ھو "العائد", و ما يعود إليه ھو المرجع

المقص��ود ب��ه, ذل��ك +ن��ه ل��يس في��ه م��ا ف��ي ض��مير يفتق��ر إل��ى م��ا يوض��ح  -ض��مير الغائ��ب ومن��ه ض��مير الش��أن

الخطاب(المخاطب) و ضمير المتكلم من الحضور و المشاھدة, بما يعني عن ا�فتقار إلى مرج�ع ي�ذكر أو يق�در 

  الك�م.

ضمير الشأن كما جاء في ك�م النح�اة عن�ه, و م�ا أك�دت ا+بح�اث اللس�انية ھ�و العائ�د (الجمل�ة) المفس�رة ل�ه ھ�ي 

ن حيث ا+صل في كل ضمائر الغائ�ب, � م�ن حي�ث كون�ه رابط�ا؛ +ن ض�مير الش�أن ل�يس ف�ي مرجعه, وھذا م

دوره الربط, وليس الھدف من مجيئه الربط, دلي�ل ذل�ك أن�ه م�ع وج�ود ض�مير الش�أن بمعن�اه ف�ي ص�ورة الجمل�ة 

ين محتاج��ة إل��ى راب��ط ي��ربط ب�� هالمفس��رة ل��ه؛ ف��إذا ك��ان ض��مير الش��أن ل��يس رابط��ا و كان��ت الجمل��ة م��ع وج��ود

الخبر(الجملة المفسرة) و بين ھذا الضمير (المبتدأ) فإن ما بربط بينھما ھو العائد و ض�مير الش�أن ھ�و المرج�ع, 

  من حيث كانت الجملة المفسرة له ھي نفس ضمير الشأن في المعنى.

يي�ر؛ فالعائ�د ذلك أن الموقعية بين العائد و المرجع في حال كون العائد جزءا من جملة موقعية ثابت�ة � تقب�ل التغ

دائما متأخر عن المرجع, با>حالة القبلي�ة؛ إذ المرج�ع واق�ع قب�ل الض�مير و أو العائ�د أو ا>حال�ة؛ و جعل�ه تق�ديم 

  الضمير في باب المجازات, "وجوزوا التقديم إذ � ضرر", وحيث تكون الفائدة أعظم في التقديم, � العكس.

ف��ي دراس��ات لس��انيات ال��نص و تحلي��ل الخط��اب؛ إذ ي��تكلم آ�ن  ا>حال��ة بالض��مير تتخ��ذ ذات ا+بع��اد النحوي��ةو 

ع��ن ھ��ذا الن��وع م��ن ال��ربط ف��ي إط��ار حديث��ه ع��ن "ا>حال��ة بألف��اظ  (A.R.debeaugrande) دقران��دبو روب��رت

وھي من حيث المحتوى في ا�ستعمال م�أخوذة م�ن العب�ارات الت�ي تش�ترك معھ�ا ف�ي  .(Pro. Forme)كنائية" 

تنظيميا إجرائية معينة؛ من حي�ث أنھ�ا تمل�ك ص�دى أوس�ع ف�ي ا�س�تعمال, وم�ن الناحي�ة  ا>حالة, ويمنحھا طرقا

النسبية حالية من أي محتوى ذاتي, من جھة وكونھا تحتاج إلى شكل خارجي متميز, و أشھر نوع لھذه ا>حالة, 

يتق��دم م��ا ھ��و أكث��ر "الض��مائر" الت��ي ف��ي اس��تعمالھا يش��ير إل��ى نف��س الم��دلول و حينھ��ا, فالرتب��ة الطبيعي��ة تب��دو و 

, و كأنھا الشروط عليھا في الدرس النحوي العربي و يخصھا أكثر بالحديث تحت عنوان "ا>حالة لغير 58تحديدا

  المذكور".

ر, و � مش�اھد, ف�� ب�د لھ�ذا الض�مير م�ن ش�يء ض�و أما الضمير الغائب فصاحبه غير معروف ؛ +ن�ه غي�ر حا

في غير ضمير  -+صل في ھذا الشيء المفسر الموضح أن يكونيفسر(مرجع الضمير) و يوضح المراد منه و ا

                                                 
 .250, ص1عباس حسن, النحو الوافي, ج - 56
 .240م, ص 2005,/1,1426حسين رفعت حسان, الموقعية في النحو العربي, دراسة سياقية, عالم الكتب, القاھرة, ط  - 57
  .321-320ينظر: دي بوقراند, , النص, الخطاب, ا>جراء, ترجمة تمام حسن,ص  - 58
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بقا االشأن متقدما على الضمير, مذكورا قبله, ليبين معناه أو�, ويكشف المقصود منه, ثم يجيء بعده الضمير مط

  .59له

ى ضمير الغي�اب ف�ي ال�ربط, وحاجت�ه الماس�ة ا+كث�ر م�ن غي�ر إل�لدور  ىالقدام إشارةأي  ،و قد كان لھذه الفكرة

الت�ي اعتب�رت الن�وعين ا+ولي�ين م�ن الض�مير (الم�تكلم, ’ مرجع, حضور قوي في أبح�اث اللس�انيات المعاص�رة,

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

د فإن تعدد ما يصلح لذلك, واقتضى المقام ا�قتص�ار عل�ى واح�د تع�ين أن يك�ون المرج�ع وأن يكون مرجعا واح

ھو "الضيف"+نه مفرد, وھما في حك�م المثن�ى؛ فالمطابق�ة  -نحويا ھنا -الواحد ھو القرب في الك�م إلى الضمير

د عل�ى ا+ق�وى, و إذا الواجبة مفقودة, و إذا كان للضمير مرجعان أو أكثر مع التفاوت ف�ي الق�وة, وج�ب أن يع�و

ك�ان م�ن غي�ر تف��اوت , فا+حس�ن ع�ودة الض��مير عل�ى الجمي�ع, � ا+ق�رب و � ا+ق��وى, نح�و: ج�اء ا+ق��ارب و 

  .60ا+صدقاء فأكرمتھم"

و رقية حسن: "أعلم في الختام أن من خص�ائص ص�يغ الغيب�ة أنھ�ا يمك�ن أن  (M.A. Halliday)يقول ھاليداي

ت عل��ى الك��م الس�ابق.....إن ھ��ذه الظ�اھرة تس�ھم بش��كل كبي�ر ف�ي الت��رابط ت�أتي بع�د تراكم�ي كبي��ر م�ن ا>ح�ا�

الداخلي للنص بنا أنھا تخلق نوعا من الشبكة من خط�وط ا>حال�ة بحي�ث ي�رتبط ك�ل اس�تعمال بك�ل ا�س�تعما�ت 

  .61السابقة التي تصل إلى ا>حالة ا+ولى ا+صلية"

المرج��ع ا+ول (ا>حال��ة ا+ص��لية فيھ��ا) و معظمھ��ا تك��ون فالق��ارئ لمث��ل ھ��ذه السلس��لة الك�مي��ة, يش��عر بس��يطرة 

بالعودة إلى الوراء عن طريق سلسلة ا>ح�ا�ت حت�ى يص�ل إل�ى العب�ارة ا+ول�ى الت�ي تمل�ك بمفردھ�ا الق�وة الت�ي 

تجعل القارئ ينفلت من قبضة النص من جھة, و تمكنه من ربط ما يق�رأ بالع�الم الحقيق�ي, بع�د أن ح�دد المفس�ر, 

و المرجعي�ة و  -التوكي�د -حال إليه/أو عليه, لسلسلة الضمائر الت�ي � يخل�و منھ�ا أي ن�ص ل�ختص�ارالمرجع الم

محدد  الربط؛ +نه يشير إلى مقطع آخر, � يفھم و � يمنح تأوي� ھذا المقطع النصي إ�  -ا>شارية , و التركيز

رة ع�ن فھ�م الش�يء المح�ال علي�ه, وأح�داث بمعرفة مرجعه و العودة إلى العبارة ا+صلية, التي تم�نح الق�ارئ ق�د

  قواعد نحوية و د�لية عليه(بين الضمير ومرجعه).

ن ا>حال���ة ؛ >62ذل���ك ]ن المص���طلح " ض���مير يح���تفظ ب���ه م���ن أج���ل كلم���ات تس���تطيع أن تمل���ك وظيفت���ين"

(Anaphore) جمل�ة تضطلع بدور مزدوج: إنه يتدخل في التركيب الد�لي الداخلي في الجملة, و لكنه يشرك ال

  .63في الع�قات العابرة التي تكون النص"

حقق في كل الحا�ت ث�ث وظائف؛ ا+ولى ا>شارة إلى ما سبق أو إلى ما سيلحق من تفإحالة ھذه الضمائر 

ناحية، و الثانية التعويض عنه بالضمير أو ما يدل عنه من ناحية أخرى، و أخيرا ا>سھام في تحقيق ا�تساق 
                                                 

 .256,ص 1عباس حسن, النحو الوافي,ج - 59
 .267حسين رفعت حسان, الموقعية في النحو العربي,ص   - ينظر:  - 60
  .239بول, تحليل الخطاب, ص  نبراوي - 61
 .491, ص أوزوالد ديكرووجان ماري سشايفر, القاموس الموسوعي - 62
 المرجع نفسه. - 63
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حية ثالثة، +ن لھذه ا>حالة " شأن آخر  في مجال الربط ھو التذكير بعنصر آخر من النصي للقصيدة من نا

  .)64(عناصر الجملة، حتى يحدث الترابط بين الجملتين و من ثم تتحقق لحمة النص و نسيجه 

ية كبن بين أجزاء النص النظام ا>حاليفي تحقيق ھذه الغاية على مستوى  فالضمائر بمختلف أنواعھا ذات فاعلية

وأنت  أنا المتكلم :في الجسد النصي تنامىو ت تكاثفن كل الضمائر التي ت؛ +الوظيفية. الصغرى وبنياته كبرى

النص معطى لغويا متماسكا  اباعتبار ھذ،  اتساقية عائدة إشارية ذات وظيفةالمخاطب وھو الغائب ومتعلقاتھم، 

قة تبعية، و تعلق و ارتباط بالسابق، في بعض يؤدي إلى ما سبق ذكره لماله من ع� في ذاته؛ فال�حق منه

الحا�ت. والسابق يؤدي إلى ال�حق، باعتبار أن له نفس الع�قات مع ما سيلحق في النص. فيدل كل واحد على 

ا]خر، +نه مھما كان نوع الضمائر، ف�بد من شيء يفسرھا ( مرجع) [ في النص] و يوضح معناھا و المراد 

  .وتناغمهد�لة النص  حتى تتحقق )65(منھا 

و ا>حالة النصية بالضمير المصرح به, تتخذ أبعادھا في النحو العربي, تعريفا و شروطا في ما س�مي "ض�مير 

الفصل"؛ باعتبار "ضمير رفع منفصل يطابق المبتدأ أو المنسوخ الذي أصله مبتدأ ا>ف�راد و التثني�ة و الجم�ع و 

الغيب��ة و يتوس��ط بين��ه و ب��ين الخب��ر فاص��� ب��ين ك��ون م��ا بع��ده تابع��ا,  الت��ذكير و التأني��ث و ال��تكلم و الخط��اب و

نح�و قول�ه  66واشترط الجمھور أن يكون ا+ول معرفة, وأم�ا الث�اني فمعرف�ة أو كالمعرف�ة, ف�ي أن�ه � يقب�ل (أل)

]و ما تقدموا +نفسكم من خير تجدوه عند e ھو خيرا و أعم أجرا [تعالى: 
67. 

  فيما بعده. ن, وشرطامائر ستة؛ شرطان فيه, وشرطان فيما قبلهو شروط ھذا النوع من الض

فالش��رطان الل��ذان ف��ي نفس��ه؛ أن يك��ون بص��يغة المرف��وع, أو� و الث��اني أن يط��ابق م��ا يقبل��ه أي المبت��دأ أو  -1

إن��ك أن�ت العزي��ز  [المنس�وخ ال�ذي أص��له مبت�دأ ف��ي الم�تكلم و ا>ف�راد و الت��ذكير, وفروعھ�ا, نح��و, قول�ه تع�الى :

68كيم الح
[.  

و أما شرطا م�ا قبل�ه فأح�دھما أن يك�ون مبت�دأ أو يك�ون أص�له مبت�دأ, و الث�اني: أن يك�ون معرف�ة و ق�د أج�از  -2

  .69بعضھم أن يكون نكرة

و أما شرطا ما بعده, فأن يك�ون خب�را للمبت�دأ أو م�ا أص�له مبت�دأ أو�, وثاني�ا: أن يك�ون معرف�ة أو كالمعرف�ة  -3

]إن ترن أنا أقل منك ما� و ولدا [لثاني قوله تعالى:(التي أن يكون اسما) ومثال ا
70.  

و فوائده في الك�م كثيرة أھمھا.ا>ع�م أن ما بعه خي�ر � تابع,ول�ذلك ق�ال اب�ن ھش�ام عنه:"ولھ�ذا اس�مي فص�� 

؛ 71+نه فصل بين الخير و التابع و عمادا +نه يعتم�د معن�ى الك��م و أكث�ر النح�ويين لتقتص�ر عل�� ھ�ذه الفائ�دة"

                                                 
  .90 – 89ھـ، ص 1420/ 2000، 1ينظر : تمام حسان، الخ�صة النحوية، عالم الكتب، القاھرة ن ط )64(
  .255/ 1حسن عباس، النحو الوافي،  )65(

  .148.و ينظر: محمد أسعد النادري, نحو اللغة العربية, ص 37فاضل صالح السامرائي, معاني النحو, ص - 66
  .20ل:المزم - 67
  .129البقرة آية  - 68
  .149محمد أسعد ألنادري, نحو اللغة العربية, ص  - 69
  .39الكھف, آية,  - 70
  .495 -494, ص 1ابن ھاشم, مغني اللبيب, ج 71
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يقول سيويه في "باب ما تكون فيه ھو,و  -كونه عماد +نه يعتمد عليه في الفائدة, فيه يتبن أن الثاني خير � تابع

أنت, وأنا, , نحن, و أخواتھن فص�":<< أعلم إنfھن � يكن فص� إ� في الفعل, و� تكون كذلك إ� في كل فعل 

ما بعده كاحتياجه إليه ف�ي ا�بت�داء, فج�ا ھ�ذا ف�ي ھ�ذه ا+فع�ال  ا�سم بعده بمنزلته, في حال ابتداء و احتياجه إلى

التي ا+سماء بعدھا بمنزلتھا في ا�بتداء, وإع�ما بأنه فص�ل ا�س�م, و إن�ه فيم�ا ينتظ�ر المح�دث عن�ه, و يتوقع�ه 

, و إ� منع, مما � بد له من أي يذكره للمحدث, +نك إذا ابت�دأت فق�د وج�ب علي�ك م�ذكور بع�د المبت�دأ � ب�د من�ه

فسد الك�م و لم يسع لك, فكأنه ذكر (ھو) ليستدل المحّدث أن ما بعد ا�سم ما يخرجه مم�ا وج�ب علي�ه و أن م�ا 

  .72بعد ا�سم ليس منه, ھذا تفسير الخليل>>

زيادة على فائدة ا�ختصاص و القصر؛ إذا "توسط الفصل بينه وبين المسند إليه فلتخصصه ب�ه كقول�ك زي�د ھ�و 

]و أولئك ھم المفلحون  [قوله تعالى:. وك73المنطق"
74.  

وھم "فصل و فائدته الد�لة على أن الوارد بعده خير, � ص�فة, التوكي�د و إيج�اب أن فائ�دة المس�ند ثابت�ة للمس�ند 

, أي للقصر, وقد يقال أن التخص�يص ج�اء م�ن التعري�ف � م�ن الض�مير الفص�ل و إنم�ا ج�اء 75إليه دون غيره"

لموجود.و ھذه ھي فائدة أخرى له , والتي تؤكدھا الدراسات اللسانيات الوظيفية, و الضمير للتوكيد التخصيص ا

اللسانيات النصية و تحليل الخطاب, في إطار حديثھم عن "ا>حال�ة النص�ية" تقوي�ة للك��م, وتحقيق�ا ل�تس�اقية و 

  مجيئه.انسجامه؛ إذ يأتي الضمير عامة, يدعم به الك�م, أي يقوي و يؤكد التأكيد من فوائد 

ھذا المصطلح باسم  (Transformation générative)  (Grammaire)و قد عرف النحو التوليدي التحويلي

.مث�ال ا+ول م�ا نج�ده  (Anaphore deep and surface)العائد ا>شاري العميق, و العائد ا>شاري الس�طحي

 Mary Saïd that ,john seems to be à fool ; but john ,doesn't believe It ف�ي الجمل�ة ا�نجليزي�ة

ه" حي�ث يش�ير العائ�د رجعي�ا إل�ى ني�ة لك�ن ج�ون ل�م يفع�ل إيمان�ا ب� ن يتراءى له اللھ�و،أي:"ماري قالت ھذا: جو

  عميقة سابقة.

  . John likes mary and bill does tooو مثال الثاني: (أي السطحي):

  أي جون يحب ماري و بيل أيضا.

مص�طلح عيا إلى العبارة الفعلية ا+ول�ى و يش�ير إل�ى بني�ة س�طحية, ويكتس�ب الرج (does)حيث يشير العائد بعد

؛ حيث (Government and binding)إطار نظريته عن العامل و الرابط في يسكد�لة أكثر تقييد لدى تشو م

  each otherنفس��ه, Himselfبع��ة ف��ي مث��ل قولن��ا:االت (NP)م��ا س��بق العب��ارة ا�س��مية ويش��ير إل��ى الض��مير أ

  .76ضھم بعضا"بع

  ) :Exophorieا�حالة المقامية : ( -2

                                                 
  355, ص 1سيويه, الكتاب, ج - 72
 .496, ص 2المرجع نفسه, ج - 73
 05البقرة, أيه , - 74
ن عمر), الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون ا+قاويل في وجود الزمخشري, (جار e تاج ا>س�م محمود ب - 75

  . 112, ص 1, ج1التأويل, المطبعة الشرقية,القاھرة, ط
 .06ينظر: سامي عياد حنا و آخرون, معجم اللسانيات الحديثة, ص  - 76
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-)R.debaugrandeبمصطلح روبرت ديبوقراند ( -و ھي ا>حالة إلى خارج النص، أو ا>حالة لغير المذكور 

؛ فھي تعتمد في ا+ساس على السياق و مقتضى الحال (خارج حدود النص)، و تأويلھا في عالم النص س�يحتاج  

. و عليه سنجد " تفاع� متباد� بين اللغ�ة و الموق�ف؛ )77(وقف ا�تصالي لھذا العالم النصيتركيزا على عالم الم

فالموقف يؤثر بقوة في استعمال طرق ا>جراء، و لكن بعض ا+عراف ستكون مع ھ�ذا موض�ع رعاي�ة ف�ي ھ�ذا 

عل�ى  المح�ال  . و ا>حالة إلى خارج النص تتطلب من المستمع أن يلتفت خارج النص حتى يتع�رف)78(المجال 

، )79( »ھي عنصر لغوي إحالي إلى عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي  «إليه. فا>حالة ھنا 

كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد إلى ذات صاحبه، فيرتبط العنصر اللغوي ا>حالي بعنصر إشاري غي�ر لغ�وي. 

له أو مجم��؛ حي�ث يمث�ل مرجع�ا موج�ودا و مس�تق� و يمكن أن يشير العنصر اللغوي إلى المقام ذاته في تفاصي

بنفسه و يتوقف ھذا النوع من ا>حالة على معرفة سياق الحال أو ا+حداث و المواقف التي تحيط ب�النص، حت�ى 

يمكن معرف�ة المح�ال إلي�ه م�ن ب�ين ا+ش�ياء و الم�بس�ات المحيط�ة بھ�ذا ال�نص. و م�ن ھ�ذا المنطل�ق تص�بح ك�ل 

إن ا>حال�ة المقامي�ة تس�اھم  «ا>حالة.و ا�ستعمال وحده ھو ال�ذي يح�دد ن�وع إحالتھ�ا؛ إذ  العناصر تملك إمكانية

في تكون النص ( خلقه)، حيث نجدھا تربط بين اللغة في النص و السياق ال�ذي تق�ال في�ه.. لكنھ�ا � تس�اھم ھ�ذه 

الثاني من ا>حالة أ� و ھو "  .و لذلك نجدھما يركزان على النوع)80( »ا>حالة المقامية في اتساقه بشكل مباشر 

  و لذا يتخذانھا معيارا ل�حالة. ا>حالة النصية" بصفتھا النوع الذي يضفي صفة الترابط و ا�تساق في النص.

"أنماط لغوية، تشير إلى الموقف الخارجي عن اللغة غير أن  (Exophorie Référence)إن ا>حالة الخارجية 

وي�ة"؛ إذ أنھ�ا تتوق�ف عل�ى معرف�ة س�ياق الح�ال" أو" ا+ح�داث و المواق�ف الت�ي ھذا الموقف يشارك ا+قوال اللغ

تحيط بالنص, حتى يمكن معرفة المحال إليه من بين ا+شياء و الم�بسات المحيطة بالنص, إنه الحضور الق�وي  

ران بق�وة ه الض�ميلقواعد ضمير المتكلم و المخاطب في ھذا النوع من ا>حالة +نه تحلي�ل إل�ى س�ياق يحض�ر في�

شروط. لما يدل على حاضر من ضمائر ا+شخاص ي�تم تخص�يص الحض�ور ذات ال منحت وقد متفاعلة متبادلة،

بعقد الحضور, فالمتكلم حاضر بالضرورة و المخاطب حاضر حقيقة أو تقديرا, أما الغيبة فانه يفتقر إلى مرج�ع 

  .81يخصصه و يزيل إبھامه"

ھو مكانة في عالم النص مع التركيز على عالم الموقف  (Exophorie)معنى المرجع في ا>حالة لغير مذكور و

ا�تصالي, لقد منح المرجع و تفعيله في ھذا المجال اللساني جانب�ا ت�داوليا ممي�زا," فض�مير الم�تكلم و المخاط�ب 

إن  بطبعھا � يحي�ن إل�ى م�ذكور س�ابق, ويتطل�ب اس�تعمالھا معرف�ة س�ابقة بالھوي�ة بالنس�بة لطرق�ي ا�تص�ال, و

بص�ورة أوض�ح  ألمفھ�وميكان ذلك يتم بصورة مباشرة في الحديث أكثر مما يتم ف�ي الكتاب�ة و ي�دخل المحت�وى 

 .82عندما ينتسب المرجعان إلى أقسام عليا"

                                                 
  .332روبرت دبوقراند، النص و الخطاب و ا>جراء، ص  )77(
  .238ويول، تحليل الخطاب، ص  ن، و ينظر : براوي339قراند، المرجع نفسه، ص  )78(
  .41، ص1، و ينظر: صبحي إبراھيم ألفقي، علم اللغة النصي، ج119ا+زھر الزناد، ص  )79(

(80 )
 Halliday , Hassan , cohesion in English. P 37. 

 .92تمام حسان، الخ�صة النحوية، ص - 81
  .332قراند, المرجع نفسه, ص  - 82
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   O,what a rogue and peasant slave am I نحو قول ھاملت: 

 *مرجع الضمير:

ج�ع الضمير"مفس�را"؛ فأم�ا مرج�ع ض�مير الم�تكلم و " � بد للضمير من مرجع يب�ين الم�راد ب�ه, وق�د يس�مى مر

ضميرا المخاطب, فھو حضور من ھما له, و أما مرجع ضميرا الغائب, فقد يكون معلوما غير مذكورا كما ف�ي 

. إنا أنزلناه في ليلة القدر[قوله تعالى:
83

فالمرجع ھو القرآن, وفي عدم ذكره ش�ھادة للض�مير ف�ي بالنھاي�ة, وإن�ه ]

وقد يكون مذكورا, وھو ا+كثر؛ "و ھذا المرجع إما أن يكون متقدما لفظ�ا ورتب�ة, و ھ�ذا ھ�و  غني عن التفسير,

ا+صل في ا>حالة بالضمير, وما أن يكون متقدما لفظ�ا � رتب�ة نح�و: أھل�ك الظ�الم ظالم�ه,أو متق�دما ف�ي الرتب�ة 

  دون اللفظ...أو متأخرا لفظا و رتبة" و ھذا ترتيب خاص بضمير الشأن:

  :ث�ثة أنواع المتقدم:  المرجع-

84و القمر قدرناه منازل  [متقدم في اللفظ:كقوله تعالى: -1
[.  

]و إذا ابتلى إبراھيم ربه  [متقدم في اللفظ دون الرتبة كقوله تعالى: -2
85.  

 

  ربــــه إبراھــيمأي:  

       ضمير متصل مفسر                       

   

]فأوجس في نفسه خفية موسى  [ة دون اللفظ كقوله تعالى:متقدم في رتب -3
86.  

 

  مـــوسىة يفخ ـهفأوجـس في نفسـ     أي: 

  مفسر/مرجع   (عائد أشاري)ضمير                                                 

 

  

  

مواض�ع تس�مى "مواض�ع يكون تأخيرا دائما في اللفظ و الرتبة و يتقدم عليه الضمير في ستة  :المرجع المؤخر-

  .87التقدم الحكمي"

                                                 
  .01القدر: - 83
  .30يس: ا]ية: - 84
  .124البقرة,ا]ية - 85
  .67طـه: آية - 86
  .146محمد أسعد النادري, نحو اللغة العربية, ص  - 87

 إحالة

 إحالة بضمير
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أن يكون الضمير ضميرا الشأن, وھو أسلوب عربي قوامه تقديم ضمير على جملة يراد بھ�ا التعظ�يم و  -1

التفخيم أو إثارة ا�نتباه و ا�ھتمام, فيك�ون ھ�ذا الض�مير م�ن غي�ر راب�ط �تحادھم�ا ف�ي المعن�ى, كقول�ه 

88قل ھو e أحد  [تعالى:
[ .  

  رجع خبر عن الضمير, ما ھي إ� حياة فانية. أن يكون الم -2

", ويجب أن يكون ھذا الضمير مفردا مذكرا و بع�ده نك�رة, تفس�يره و  -3 Yأن يكون الضمير مجرورا "برب

 يكون مرجعه و تعرب تمييزه, نحو: ُربfعا لحظات نحياھا جميلة.

. أن يكون الضمير فاع� لنعم و بئس و أخواتھا مفردا مستترا متلو بنكرة  -4 jعلي �تفسيره, نحو: نعم رج 

 أن يكون الضمير في باب التنازع مرفوعا بأول المتنازعين نحو: قامات وقعدا أخوك.  -5

أن يك��ون الض��مير مب��د� من��ه, م��ا بع��ده, نح��و س��ررت بنجاح��ه أخي��ك, وق��د ورد ف��ي الض��رورة "ع��ودة  -6

  الضمير" المتصل بالفاعل المقدم على المفعول المؤخر.

ميعھا من الغموض و ا>بھام, أي الخفاء و الغموض؛ إذ م�ن يس�مع"نحن" � ي�دري الم�دلول � تخلو الضمائر ج

كام�؛ و سبب ھذه الشائبة من الغموض و � سيما إذا كان الض�مير للغائ�ب, ول�م يوج�د م�ا يوض�حه احت�اج إل�ى 

لساني المعاصر يزي�ل "مرجع" أو "مفسر" كما تكلم عنه النحاة؛ أو ما حال إليه أو "عائد إشاري " في الدرس ال

سواء كانت للمتكلم, أم المخاطب, أم الغائب؛  ،غموضه  إبھامه, و ويوجب اختصاصه و يتعد السن عنه, ويفسر

فأما المتكلم و المخاطب فيفسرھما وجود صاحبھما وقت الك�م, فھو حاضر يتكلم بنفسه, أو حاصر يكلم�ه غي�ر 

اللسانيات الحديثة, خاصة لسانيات النص, أو لسانيات ال�تلفظ  مباشر, وھذا النوع من العود عولج بقوة في ضوء

و بش��كل أع��م ف��ي م��ا س��مي "تحلي��ل الخط��اب" تح��ت مص��طلح المحادث��ة, م��ن حي��ث ا+خي��ر "خط��اب م��ن خ���ل 

التفاعل, أي الخطاب من حيث ھو إنتاج مشترك من اثنين من المشاركين أو أكثر بنية معق�دة و منظم�ة تنظيم�ا, 

بين متكلم و مخاطب تسند إلى نسق القوالب الك�مية, وتحليل � بد أن ينطلق م�ن قاع�دة مفادھ�ا الفعاليات تتابعا 

أن التفاعل اللغوي يجري بشكل منظم و متفاعل و متبادل بين من يتكلم و من يخاطب, في دورة ك�مية درست 

  .بشكل علمي في درسنا المعاصر, وانتبه إليھا في درس نحوي عربي منذ مئات السنين

" وإن كان الضمير للغيبة ف� بد من مرجع يرجع إليه...فھو إما أن يعود إلى اسم سبقه ف�ي لفظ�ه, وھ�و ا+ص�ل 

مثل الكتاب أخذته". و إما أن يعود إلى متأخر عنه لفظا, متقدم عليه رتبة (أي يحسب ا+صل) مثل: "أخذ كتاب�ه 

  .89لتقديم باعتبار رتبته +نه فاعل"زھير" فالھاء تعود إلى زھير المتأخر لفظا , وھو في نية ا

و إما أن يعود إلى مذكور قبله معنى �فظا, نحو:اجتھد يكن خيرا لك"؛ فالضمير يع�ود إل�ى اجتھ�اد المفھ�وم م�ن 

واس�توت  ["اجتھد" و إما أن يعود إلى غير مذكور, �فظا و � معنى, إن كان سياق الك��م يعني�ه كقول�ه تع�الى:

]على الجودي 
يعود إلى السفينة نوح المعلومة من مقام الق�ول.و عل�ى العم�وم فالض�مير يع�ود إل�ى  ؛ فالضمير90

                                                 
 .01ا>خ�ص,  - 88
, 4ني, جامع الدروس العربية,ضبط وإفراج: د.عبد المنعم جليل إبراھيم, دار الكتب العلمية, لبنا, طيمصطفى الغ�ي - 89

 .95, ص 1ھـ, ج1424م/2003
 .44ھود,آية  - 90
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أقرب مذكور في الك�م, ما لم يكن ا+قرب مضاف إليه, فيعود إل�ى المض�اف, وق�د يع�ود إل�ى المض�اف إلي�ه إن 

  .91كان ھناك ما يعنيه, وعوده إلى البعيد � يكون إ� بقرينة دالة عليه

ير (العائد) و مرجعه (المفسر) المحال إليه على وجه العموم في المواضع الت�ي يحت�اج فيھ�ا فالموقعية بين الضم

إلى الضمير رابطا ثابتة يلزم فيھا الضمير و معه ما يتصل به (الم�رتبط ال�ذي ي�ربط الض�مير بمرجع�ه, الت�أخر 

ب�ين م�ا يتص�ل ب�ه أو م�ا عن المرجع؛ إذا الضمير و مرجعه يلعبان دوراھا في حفظ الرتبة و إن الضمير ي�ربط 

  92يقع الضمير في حيزة و بين مرجع الضمير.

  

  

 

                                                 
  266ني, المرجع نفسه و ينظر: حسن رفعت حسن, الموقعية في النحو العربي, صيمصطفى الغ�ي - 91
أوزوالد ديكرووجان ماري شايفر, القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانيات,ترجمة منذر عياشي, المركز الثقافي العربي,  - 92

  .147, ص 2007, 2المغرب,ط


