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اإلحالة بالضمائر في سورة )اإلنسان( ودورها في االنسجام النصي

ملخص:
تعد ال�صمائر من اأهم الأدوات لتحقيق التما�صك الن�صي ،لكونها
تنظم تتابع الرتاكيب بع�صها ببع�ض؛ وبها جتعل من الرتاكيب اأن
تكون مرتبطة بع�صاها ببع�ض لتكون جزءا من اخلطاب العام،
فال�صمري اأن�صب الأ�صماء تعيينا وتو�صيحا وتف�صريا ملعاين الرتاكيب،
وا َّإن تنوع ا�صتعمالته ومرجعياته يف ن�ض واحد يوؤثر على دللت
وحتولها ،واحتواء بع�صها لبع�ض يف
الن�ض ،اإذ ا َّإن تنوع ال�صمائر،
ّ
الن�ض البليغ.
الن�ض تنتج حركات دللية وان�صجام �صياقي يف ّ
وهذا البحث هو حماولة لر�صد ال�صمائر الإحالية يف �صورة
(الإن�صان) ،ومالحظة للرت�صيم البليغ لها وملرجعياتها ،اإذ توؤدي
ال�صمائر الواردة يف هذا الن�ض البليغ دوراً بارزاً يف متا�صكه
وان�صجامه مع مرجعياتها كم ًا ونوعاً ،وا َّإن الن�صجام الدليل
والن�صي قد ُحقِّقَ بو�صاطة دقة ا�صتعمال تلك ال�صمائر.
الكلمات الدالة :الإن�صان ،الإحالة ،ال�صمائر ،الن�صجام ،الن�ض.
Referral of Pronouns in Surat (Al-Insan) and their
Role in in Achieving Textual Harmony

Abstract:
Pronouns are considered the most important
tools to achieve textual cohesion. Pronouns are the
best parts of speech to be used that reflect textual
harmony. This study is an attempt to detect the use
of pronouns in Surat “Alisan” and try to detect their
references, as pronouns in this eloquent text plays a
prominent role in cohesion and harmony with their
references in quantity and quality, thus achieving
harmony in semantics and text by using accuracy use
of those pronouns.
Key words: Surat “Alisan”, referral, pronouns,
textual harmony.

مقدمة:
ل �صك ا َّأن النحاة العرب القدماء قد ذكروا دور ال�صمري يف
بناء الرتاكيب النحوية ،ودقة معانيها وربط اأجزائها ،ل َّأن ال�صمري
هو الأ�صل يف ربط اجلملة مبا قبلها ،وربط ال�صم مبا قبله ،وذكروا
وقوع الربط به مذكوراً وحمذوفاً ،و وقوعه موقع الظاهر.
والأ�صل يف اجلملة اأن تكون كالم ًا م�صتقالً ،غري اأ َّنه اإذا ق�صد
جعلها جزءاً من كالم فال بد من رابطة تربطها باجلزء الآخر ،وهذه

الرابطة هي ال�صمري ،اإذ هو مو�صوع ملثل هذا الغر�ض ،لوله لأ�صبح
الأ�صلوب مبتوراً غري م�صتوف للفائدة .وقد ظهرت يف الآونة الأخرية
مكونا من جمل
نظريات تتجه نحو اأكرث من اجلملة لت�صمل ن�صا َّ
عديدة حتت م�صمى (نحو الن�ض) ،حتقيقا للتما�صك بني تراكيب ن�ض
لغوي ًة كربى يف درا�صة الن�صو�ض
واحد ،متخذة من
ِّ
الن�ض وحد ًة ّ
وحتليلِها.
وال�صمائر من اأهم الأدوات لتحقيق هذا التما�صك ،لكونها
تنظم تتابع الرتاكيب بع�صها ببع�ض؛ ل ّأن الرتكيب يف الأ�صل
م�صتقل بنف�صه ،فاإذا ق�صد جعله جزءا من اخلطاب فال بد من ال�صمري
لريبط بني اأجزاء هذا الن�ض ،في�صبح ال�صمري اأن�صب الأ�صماء تعيينا
وتو�صيحا وتف�صريا ملعاين الرتاكيب ،وعليه فال�صمري وتنوع
ا�صتعمالته ومرجعياته يف ن�ض واحد يوؤثر على دللت الن�ض،
وحتولها ،واحتواء بع�صها لبع�ض ،وما ينتج
اإذ ا َّإن تنوع ال�صمائر
ّ
انعكا�صا حلركة
الن�ض نف�صه تع ُّد
عن ك ّل ذلك من حركات دللية يف ّ
ً
ال�صمائر.
وهذا البحث هو حماولة لر�صد ال�صمائر الإحالية يف �صورة
(الإن�صان) ،ومالحظة للرت�صيم البليغ لها وملرجعياتها ،اإذ توؤدي
ال�صمائر الواردة يف هذا الن�ض البليغ دورا بارزاً يف متا�صكه
وان�صجامه مع مرجعياتها كم ًا ونوعاً ،وا َّإن الن�صجام الدليل
والن�صي قد ُحقِّقَ بوا�صطة دقة ا�صتعمال تلك ال�صمائر.

مفهوم اإلحالة من اللغة إىل االصطالح:
الإحالة هي م�صدر الفعل الرباعي اأحال املزيد بالهمزة،
وذكر اخلليل بن اأحمد الفراهيدي (ت175هـ) يف التعريف اللغوي
وكالم ُم ْ�ص َتحي ٌل
لالإحالة ا َّأن (املحال من الكالم ما ُح ّول عن وجهه،
ٌ
أر�ض ُم ْ�ص َتحال ٌة ُت ِركَ ْت َح ْو ًل اأو اأَ ْحوا ًل عن ال ّزراعة ،وقو�ض
حمالٌ  ،وا ٌ
()1
ُم ْ�ص َتحال ٌة يف �صِ ي َئتِها
اعوجاج)  ،واملُحالُ من الكالم :ما عدل به
ٌ
()2
حتول من
عن وجههَ ،
الرجل يحولّ :
وح َّوله :جعله ُحما ًل  ،وحال ّ
()3
حتول  ،ولفظ الإحالة
مو�صع اإىل مو�صع ،وحال اإىل مكان اآخر اأي ّ
ال�صيء من حال اإىل حال اأخرى ،ويعني توجيه
اإذن يدل على نقل ّ
�صيء اأو �صخ�ض على �صيء اأو �صخ�ض اآخر جلامع يجمع بينهما ،كما
ال�صطالحي الذي يحيل فيه العن�رص
جتوز ال ّدللة بها على املعنى
ّ
()4
يل على عن�رص ا
يف�رصه ويح ّدد دللته .
الإحا ّ
ّ
إ�صاري ّ
فالإحالة  référenceيف ال�صطالح كما يعرفها (جون
ليونز) هي( :العالقة بني الأ�صماء وامل�صميات)( ،)5وعند (ماجنينو)
هي( :العالقات ال�صرتجاعية (العائدة) بني عن�رص وعن�رص اآخر يف
ال�صل�صلة الن�صية)( ،)6وتعني (وجود عنا�رص لغوية ل تكتفي بذاتها
ت�صمى عنا�رص
من حيث التاأويل ،وا ّإنا حتيل اإىل عن�رص اآخر ،لذا ّ
()7
حميلة مثل ال�صمائر واأ�صماء الإ�صارة والأ�صماء املو�صولة ، ) ...
وياأتي الدور املهم لالإحالة يف اأنها و�صيلة ات�صاقية بارزة يحدث من
خاللها اأن ي�صبح الن�ض حلمة واحدة ،وكال ل يتجزاأ ،ويتمثل �صاأنها
يف التذكري بعن�رص اآخر من عنا�رص اجلملة(.)8
وعلى �صوء ما �صبق فقد و�صع اأحد الباحثني تعريفا �صامال
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ذهن
معنوية ،ين�صوؤها املتكل ُِّم يف
لالإحالة ،بقوله( :اإ ّنها عملية
ِ
ّ
ري بها اإىل
املخاطَ ب ،عن طريق اإيراده األفاظً ا مبهم َة ال ِّدللة ،ي�ص ُ
الن�ض اأو
اأ�صياء اأو مواقف اأو اأ�صخا�ض اأو عبارات اأو األفاظ خارج
ّ
داخله� ،صابقة عليها اأو لحقة ،يف �صياق لغوي اأو غري لغوي ،يق�صد
بذلك القت�صاد يف اللفظ ،وربط الالحق بال�صابق والعك�ض ،مبا يحقق
الن�ض)(.)9
ال�صتمرارية والتما�صك يف ّ
فالإحالة مبفهومها العام :هي عالقة دللية تربط األفاظ ًا
معينة مبا ت�صري اإليه هذه الألفاظ من األفاظ اأو مواقف يدل عليها
ال�صياق اللغوي اأو �صياق املقام ،ولق�صدية املتكلم.
اأما تعريف (ال�صمري) فاإنه (فعيل) مبعنى ا�صم املفعول ،من
�صم ٌر ،كاحلكيم
اأ�صمرت ال�صيء يف نف�صي ،اإذا اأخفيته و�صرتته فهو ُم َ
()10
�صمي بذلك لكرثة ا�صتتاره،
مبعنى املُحكَم  ،ويقول النحاة :ا ّإنا ّ
فاإطالقه على البارز تو�صع اأو لعدم �رصاحته كالأ�صماء املظهرة،
وال�صمري م�صطلح ب�رصي ،وي�صميه الكوفيون كناية ومكني ًا(.)11
عرفه ال�صكاكي (ت626هـ) باأ َّنه( :عبارة عن ال�صم
وقد ّ
املت�صمن لالإ�صارة اإىل املتكلم ،اأو املخاطب ،اأو اإىل غريهما بعد
ّ
�صابق ذكره ،هذا اأ�صله)( ،)12فهو اإذن :ا�صم جامد يدل على متكلم ،اأو
خماطب ،اأو غائب(.)13
والفرق بني (املظهر وامل�صمر) هو الدللة على املاهية يف
الأول ،وعدم الدللة عليها يف الثاين ،فال�صم امل�صمر فارغ من الدللة
على املاهية ،ا ّإنا دللته قائمة على دوره يف عملية التخاطب(.)14
وبخ�صو�ض دور ال�صمري يف عملية التخاطب؛ فاإن �صمائر
املتكلم واملخاطب لها دور يف عملية التخاطب ،و�صمائر ل دور لها
يف عملية التخاطب اأو دورها قليل ،وهي �صمائر الغائب(.)15
مف�رص واحد ،اأما تع ُّدد
والأ�صل اأن يكون لل�صمري مرجع اأو ّ
مرجعية ال�صمري ،والختالف فيها فيربز التما�صك الدليل يف الن�ض،
وتختلف الدللة تبع ًا لختالف مرجعية ال�صمري ،وهذه الدللت
كلُّها جائزة وحمتملة ،والغر�ض الأ�صا�ض من ال�صمري هو الدللة على
املراد مع الخت�صار.
وال�صمائر كلُّها (متكلم ،خماطب ،غائب) ل تخلو من اإبهام
وغمو�ض ،اأي :اإخفاء ،اإل ا َّأن املتكلم واملخاطب ل يحتاجان اإىل
تف�صري ،ل َّأن �صاحبهما حا�رص وقت الكالم ،وملّا كان �صمري الغائب
غري معروف ،ل َّأن �صاحبه غري حا�رص ول م�صاهد فهو يحتاج اإىل
املف�رص هو مرجع
يف�رصه ويزيل الإبهام والغمو�ض ،وهذا
�صيء ِّ
ّ
ال�صمري(.)16
ولل�ضمري ثالث مرجعيات(:)17
 .1مرجعية داخلية (�صابقة اأو لحقة) ،يف الآية الواحدة ،اأو
يف البيت ال�صعري الواحد.
 .2مرجعية داخلية (�صابقة اأو لحقة) ،يف اأكرث من اآية ،اأو
اأكرث من بيت.
 .3مرجعية خارجية ،ل�صيء مل يجر له ذكر يف الن�ض.
ول تكمن اأهمية املرجعية يف عدد ال�صمري وحده ،واإنا يف
الربط بني الأجزاء الداخلية من ناحية ،وبني الداخلي واخلارجي من
ناحية اأخرى ،ومبا ا َّأن اأ�صلوب القراآن العظيم معجز ،اإذ ل ي�صتطيع
تو�صعوا
اأحد اأن يحيط بكل مراميه ومقا�صده ،ف ُيالحظ ا َّأن املف�رصين ّ
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يف اإيراد املرجعيات ،وو�صعوا كثرياً من الحتمالت ملرجعيات
ال�صمري ،اإدراك ًا منهم با َّأن الن�ض القراآين يحتمل اأوجهاً ،لغناه ولقوة
متا�صكه ،فكلّما تعددت مرجعية ال�صمري ازدادت قوة الدللة ،فازداد
بها الربط والتما�صك(.)18
الرابط ،اإذا كان اخلرب جملة ،كما
وت�صتد احلاجة اإىل ال�صمري ّ
اأ�صار اإليه ر�صي الدين ال�صرتاآباذي (ت684هـ) بقوله( :وا ّإنا
احتاجت اإىل ال�صمري ،ل َّأن اجلملة يف الأ�صل كالم م�صتقل ،فاإذا
ق�صدت جعلها جزء الكالم فال ب َّد من رابطة هي ال�صمري ،اإذ هو
املو�صوع ملثل هذا الغر�ض)(.)19
ح�صان يف دور ال�صمري يف الربط( :ل �صك ا ّأن
ويقول ّ
متام ّ
ال�صمائر تلعب دوراً مهم ًا جداً يف عالقة الربط ،فعودها اإىل مرجع
َّ
يغني عن تكرار لفظ ما رجعت اإليه ،ومن هنا يوؤدي اإىل متا�صك
اأطراف اجلملة ،ومن املعروف ا َّأن ال�صمري يعود مث ًال من جملة اخلرب
على املبتداأ ،ومن جملة احلال على �صاحب احلال ،ومن جملة النعت
على املنعوت ومن جملة ال�صلة على املو�صول ،فيجعل اجلملة يف
كل حالة من هذه وا�صحة الوظيفة ،غري معر�صة للب�ض)(.)20
ونالحظ يف �صورة الإن�صان تر�صيم ًا بليغا لل�صمائر
ومرجعياتها ،اإذ توؤدي ال�صمائر الواردة يف هذا الن�ض البليغ دورا
بارزاً يف متا�صكه وان�صجامه مع مرجعياتها ،كم ًا ونوعاً ،وميكن
ت�صنيفها كالآتي:

 .1اللوحات النصية يف السورة وتوظيف الضمائر
فيها:
يوجد يف �صورة الإن�صان اأربع لوحات ن�صية ،اللوحة الأوىل
تتح َّدث عن جن�ض الإن�صان عموماً ،واللوحة الثانية :تتح َّدث عن
الإن�صان الكافر فقط ،واللوحة الثالثة تتح َّدث عن الإن�صان املوؤمن،
واللوحة الرابعة :تتح َّدث على نحو متنوع ،ففيها الكالم على
امل�رصكني ،وكذلك الكالم على الإن�صان ب�صكل عام ،لتكون نهاية
ال�صورة من�صجمة مع بدايتها.
اللوحة النصية األوىل:
ني ِّم َن ال َّد ْه ِر
}ه ْل اأَتَى َعلَى ْ ِإ
ن�ض ِ
وتتمثل يف قوله تعاىلَ :
ان حِ ٌ
ال َ
َْ
اج َّن ْب َتلِي ِه
ل َيكُن �ضَ ْيئًا َّم ْذكُو ًرا  اإِنَّا خَ َل ْقنَا ْ إِ
ال َ
ن�ضا َن مِ ن ُّنطْ َفةٍ اأَ ْم�ضَ ٍ
ال�ضبِي َل اإِ َّما �ضَ ا ِك ًرا َواإِ َّما
ف ََج َع ْلنَا ُه َ�ضمِي ًعا َب ِ�ضريًا  اإِنَّا َه َد ْينَا ُه َّ
َكفُو ًرا ({الإن�صان ،)3-1 :اإذ يعود ال�صمري امل�صترت يف (يكن) على
(الإن�صان) الذي يدور حمور ال�صورة عليه ،و ُيع ُّد بوؤرة الن�ض ،ومرجعية
(مل َيك ُْن َ�ص ْيئ ًا
ال�صمري داخلية �صابقة .وهناك رابط مقدر يف ُج ْملَة َ ْ
ُوفِ ،ل َد َل َل ِة
مب ْحذ ٍ
َمذْكُ وراً) الواقعة َن ْع ًتا لِـ(ـحِ ني) ِب َت ْقدِي ِر َ�ص ِم ٍري َرابِطٍ ِ َ
ور ب َِح ْر ِف الظَّ ْرف َِّي ِة ُحذ َِف َم َع َجا ِرهِ،
َلفْظِ (حِ ني) َعلَى اأَ َّن ا ْل َعا ِئ َد َ ْ
م ُر ٌ
()21
تقديره :مل يكن (فيه) �صيئا  ،دلَّ ال�صياق عليه ،واأ�صبحت اجلملة
يبني ا َّأن الإن�صان مل يكن �صيئا يذكر حتى اأوجده
ن�ص ًا متما�صك ًا ِّ
َّ
بينها ،والو�صيلة كانت نطفة اأم�صاجاً ،بالإ�صارة
التي
بقدرته
اخلالق
ّ
اإليها ب�صمري اجلمع م�صنداً اإىل الفعل (خلق) يف قوله تعاىل} :اإِنَّا
ن�ضا َن مِ ن ُّنط َفةٍ اأَم�ضَ اج نَّب َتلِي ِه ف ََج َعلنَا ُه َ�ضمِي َعا َب ِ�ضريًا
خَ لَقنَا اٱ ِلإ َ
{ ،متوجه ًا اإىل الإن�صان ب�صمريه الغائب يف قوله تعاىل( :نبتليه)
و(جعلناه) ،وقد و�صع الظاهر مو�صع امل�صمر بتكراره لفظ الإِن�صان،
ومل ي�صتغن عنه بال�صمري ،ويقول( :اإ َّنا خلقناه) ،لزيادة التقرير؛ لأنه
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يتميز بالعقل ،وكان عليه اأَن يتذكر اأَ َّن اهلل �صبحانه خلقه من العدم،
�صان
واأ َّنه برز اإىل احلياة بعد اأَن مل يكن �صي ًئا
مذكوراَ ،و َت ْع ِر ُ
ال ْن ِ
يف ْ إِ
ً
وما ،اأو
ل ِِال ْ�ص ِت ْغ َراقِ  ،اأَ ْيَ :ه ْل اأَ َتى َعلَى كُ ِّل اإِ ْن َ�ص ٍ
ني كَ َ
ان حِ ٌ
ان فِي ِه َم ْع ُد ً
تكراره لختالف املدلول ،اإذ ا َّإن الأول مبعنى اآدم ،و(األ) فيه للتعريف،
والثاين مبعنى ولد اآدم( ،واأل) فيه ل�صتغراق اجلن�ض( ،)22فجن�ض
قوي ،متهيداً لبيان
الإن�صان عموم ًا يف الآيات الثالث الأوىل له بروز ّ
لق�صميه (ال�صاكر) و(الكفور) من ماآل وعواقب بعد هداية اخلالق له،
ما َ
وتو�صيح طريقه( ،اإذ يجوز اأن يكون (�صاكرا وكفورا) حالني من الهاء
يف (هديناه) ،اأي :مكّناه واأقدرناه على حالتيه جميعاً ،اأو دعوناه
اإىل الإ�صالم باأدلة العقل وال�صمع ،وكان معلوم ًا اأ َّنه يوؤمن اأو يكفر
لإلزام احلجة ،ويجوز اأن يكونا حالني من (ال�صبيل) ،اأي :عرفناه،
اإما �صبيال �صاكراً ،واإما �صبي ًال كفوراً)( ،)23ويتبني ذلك يف قوله
تعاىل( :هديناه ال�صبيلَ ) ب�صمريين بارزين( :نا) املتكلمني العائد
على اخلالق للتعظيم ،ليتاآزر مع ال�صمائر الأخرى ال�صبيهة له يف
الآيات ال�صابقة ،وهي( :اإنا) و(خلقنا) و(نبتليه) و(جعلناه) و(اإنا)،
لتعطي الن�ض قوة يف التعبري عن عظمة اخلالق .وكذلك (هاء) الغائب
العائد على (الإن�صان) املخلوق من نطفة اأم�صاج ،املجعول �صميع ًا
وعرب عن ذلك
وب�صرياً ،املُهدى اإىل �صبيله ،لختياره الإميان اأو الكفرّ .
كله بال�صمائر الغائبة( :مل يكن) ،و(نبتليه) ،و(جعلناه) ،و(هديناه)،
مع ذكر الإن�صان مرتني ،وذكر اأو�صافه( :ال�صميع والب�صري وال�صاكر
والكفور) .فاأ�صبحت الآيات ال�صابقة لوحة ن�صية يربز فيها نوعان
من ال�صمري�( ،صتة) �صمائر للمتكلمني العائدة على اهلل ،و(اأربعة)
�صمائر غائبة العائدة على الإن�صان ،ولو اأ�صفنا عليها ذكر الإن�صان
مرتني ،لأ�صبحت ن�صبة ال�صمائر متوازياً .ويكون الن�ض ال�صابق كتلة
واحدة يف ا�صتعمال ال�صمائر من حيث مرجعياتها وعددها.
اللوحة النصية الثانية:
بعد النتهاء من اللوحة الن�صية الأوىل يتوجه اخلطاب القراآين
اإىل الكافرين خطاب ًا �رصيع ًا ممالً ،عن طريق ا�صتئناف بياين لقوله
[ال ْن َ�صان]3 :؛ قبل التف�صيل عن
تعاىل } :اإِ َّما �ضَ اكِرا َواإِ َّما َكفُو ًرا { ْ إِ
ذكر حال املوؤمنني التي احتلت م�صاحة وا�صعة يف ال�صورة؛ ل َّأن هذا
ُرت ِّد ِد
ني اإِ َىل َم ْع ِر َف ِة اآثَا ِر َهذ َْي ِن ْاحلَال ْ ِ
َني ْامل َ َ
ال�صامِ ِع َ
القول ( ُي ِث ُ
ري َتطَ ل َُّع َّ
()24
َ
َ
َاب ُتد َِئ ب َِج َزا ِء ا ْلكَافِر ِ؛ ِ أل َّن ذِكْ َر ُه اأ ْق َر ُب)  .اأو ا َّأن تقدمي
َحا ُل ُه َب ْي َن ُه َما ،ف ْ
()25
اللف والن�رص املعكو�ض ،
أخرهم على طريق ِّ
وعيد الكافرين َ
مع تا ِّ
ليتخلّ�ض اإىل الكالم على الفريق الأول بطريق الإطناب()26؛ وكذلك
ليعادل البداءة بال�صاكر يف اأ�صل التق�صيم ،ليتعادل اخلوف والرجاء،
()27
وت�صدير
أنفع،
أهم وا ُ
إنذار ا ُّ
ُ
وليكون ال�صاكر اأو ًل واآخراً ؛ (ول َّأن ال َ
أح�صن ،على ا َّأن يف و�صفِهم تف�صي ًال
الكالم
ني ا ُ
وختمه بذك ِر املوؤمن َ
ِ
ُ
تقد
ي
ميه بتجاوب اأطراف النظم الكرمي)(.)28
خلُّ
رمبا ُ
ُ
َّ
فجاء باللوحة الن�صية الثانية املتمثلة يف اآية واحدة ،وهي
قوله تعاىل} :اإِنَّا اأَعتَدنَا لِلكَا ِف ِري َن َ�ض َال�ضِ َالْ َواأَغالل َو َ�ضعِ ريًا{ ،وفيها
�صمريان بارزان فقط ،يعودان على املتكلم ،وهو اهلل تعاىل يف (اإ ِّنا)
و(اأعتدنا) ،واأك َّد ال�صمري الأول بـحرف التوكيد (ا َّإن) عن الوعيد لأجل
الر ْو ِع َعل َْي ِه ْم؛ ِ أَل َّن ْ ُ
امل َت َو ِّع َد اإِذَا اأَكَّ َد كَ َال َم ُه
تكذيب الكفار ،و(اإِ ْد َخالِ َّ
()29
مبوؤَكَّ دٍَ ،ف َق ْد اآذ ََن ِباأَ َّن ُه َل َه َوا َد َة َل ُه ِيف َوعِ ي ِدهِ)  ،في�صتعمل اهلل �صمري
ُِ
التعظيم يف ذاته – تعاىل ،-ويقول :على ما لنا من العظمة (اأعتدنا)،
هياأنا واأح�رصنا ب�صدة وغلظة (للكافرين) خا�صة �صال�صل واأغالل،
اأيَّ :
وق َّدم الأ�صهل يف العذاب ،فالأ�صهل تر ّقياً ،فقال�( :صال�صالً) يقادون
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ويرتقون بها( ،واأغاللً) ،اأي جوامع جتمع اأيديهم اإىل اأعناقهم فيها،
فيهانون بها( ،و�صعرياً ) اأي :ناراً حامية جداً �صديدة التقاد(،)30
و ُب ِر َز دور ال�صمريين يف بيان عظمة اهلل وقدرته على حتديد م�صري
الكافرين وعاقبتهم ،وكانا مكملني ل�صل�صلة �صمائر املتكلمني
الواردة بكرثة يف اللوحة الن�صية الأوىل يف الآيات ال�صابقة ،لتكون
اللوحتان من�صجمتني ومرتابطتني ،كاأ َّنهما كتلة ن�صية واحدة.
اللوحة النصية الثالثة:
وهي اللوحة الن�صية الكربى يف ال�صورة ،وحتتل م�صاحة كبرية
من حيث عدد اآياتها ،وا�صتعمال ال�صمائر ومرجعياتها ،اإذ ت�صمل
�ش ُبو َن مِ ن َكاأْ ٍ�س
ثماين ع�رصة اآية ،وهي قوله تعاىلِ } :اإ َّن ْالأَ ْب َرا َر َي ْ َ
الل ُيف َِّجرُو َن َها َت ْفجِ ريًا
�ش ُب ِب َها عِ َبا ُد َّ ِ
كَا َن مِ َز ُ
اج َها كَافُو ًرا َ ع ْينًا َي ْ َ
�ش ُه ُم ْ�ضتَطِ ريًا َ و ُيطْ عِ ُمو َن
ُ يوفُو َن بِال َّن ْذ ِر َو َيخَ افُو َن َي ْو ًما كَا َن َ ُّ
اللَّ
الطَّ َعا َم َعلَى ُح ِّب ِه مِ ْ�ضكِينًا َو َيتِي ًما َواأَ�ضِ ريًا  اإِ َّنَا نُطْ عِ ُم ُك ْم ِل َو ْج ِه ِ
و�ضا
لَ ُن ِري ُد مِ ن ُك ْم َج َزا ًء َولَ �ضُ كُو ًرا ِ اإنَّا نَخَ افُ مِ ن َّر ِّبنَا َي ْو ًما َع ُب ً
َاه ُم َّ
َ�ش ًة َو ُ�شُو ًرا 
َق ْم َط ِري ًرا َ ف َوق ُ
�ش َذ ِل َك ا ْل َي ْو ِم َو َلق ُ
َّاه ْم ن ْ َ
اللُ َ َّ
َ
ني فِي َها َعلَى ْ أ
ال َرائِكِ ٱ لَ
َو َج َز ُ
مبا َ�ض َبُوا َج َّن ًة َو َح ِري ًرا ُّ م َّت ِك ِئ َ
اهم ِ َ
َي َر ْو َن فِي َها �ضَ ْم ً�ضا َولَ َز ْم َه ِري ًرا َ و َدا ِن َي ًة َع َل ْي ِه ْم ظِ َال ُل َها َو ُذ ِّلل َْت ُقطُو ُف َها
ِيال َ و ُيطَافُ َع َل ْي ِهم ِباآ ِن َيةٍ ِّمن ف َِّ�ضةٍ َواأَ ْك َو ٍاب كَان َْت َق َوا ِري َرا 
َت ْذل ً
اج َها
َق َوا ِري َر مِ ن ف َِّ�ضةٍ َق َّد ُر َ
وها َت ْقدِي ًرا َ و ُي ْ�ض َق ْو َن فِي َها َكاأْ ً�ضا كَا َن مِ َز ُ
ِيال َ و َيطُوفُ َع َل ْي ِه ْم ِو ْل َدا ٌن
ِيال َ ع ْينًا فِي َها ت َُ�ض َّمى َ�ضل َْ�ضب ً
جنب ً
َز َ
َ
َ
َ
م َّل ُدو َن اإِذَا َراأ ْي َت ُه ْم َح�ضِ ْب َت ُه ْم ُلوؤْ ُلوؤًا َّمنثُو ًرا َ و ِاإذَا َراأ ْي َت َث َّم َراأ ْي َت
ُّ َ
َبقٌ ٱ َو ُحلُّوا
�ش
�س
د
ن
�ض
اب
ي
ث
م
ه
ي
ل
ا
ع

ا
ري
ب
ك
ًا
ك
ل
م
و
ا
م
ي
ت
�ض
ا
إ
و
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ ً
َ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ٍ خُ ٌ َ ِ ْ ْ َ
نَعِ ً َ ُ
�شا ًبا طَ ُهو ًرا  اإِ َّن هذَا كَا َن َل ُك ْم َج َزا ًء
اأَ َ�ضا ِو َر مِ ن ف َِّ�ضةٍ َو َ�ضقَا ُه ْم َر ُّب ُه ْم َ َ
َوكَا َن َ�ض ْع ُيكُم َّم�ضْ كُو ًرا ( {الإن�صان ،)22-5 :وال�صمائر فيها على
اأنواع واأ�صكال ،من حيث ا�صتعمالها ،ومرجعياتها ،وجهاتها ،فمنها
ذات مرجعية واحدة ،ومنها ذات مرجعية متع ِّددة ،ومنها جهتها
داخلية ،ومنها خارجية ،ومنها �صابقة ،ومنها لحقة.
ويغلب �صمري جماعة الغائبني العائد على الأبرار اأو ما يف
معناه يف هذه اللوحة الن�صية؛ ل َّأن الن�ض تف�صيل ملا لل�صاكرين
ينَ ،و َما فِي ِه
من نعم ،وفيها اإطناب ا ْلك ََالم َعلَى ِ�ص َف ِة َج َزا ِء َّ
ال�صاكِ ِر َ
ين يف قوله }
َرب َع ْن َج َزا ِء َّ
مِ َن ْاخل ْ ِ
َري َوا ْلك ََر َامةَِ .و َتاأْكِ ي ُد ْاخل َ ِ
ال�صاكِ ِر َ
َ
ُون ْ ُ
ون
ني اأ ْن َيك َ
ا َّإن الأبرار{ بحرف التوكيد ِل َدف ِْع اإِ ْنكَا ِر ْامل ُْ�رصِكِ َ
املوؤْمِ ُن َ
امل ْ ُ
ار ِة بِال ِّن ْ�ص َب ِة
ريا مِ ْن ُه ْم ِيف َع َ ِ
اخللُودَِ ،و ِ إِلفَا َد ِة ِال ْهت َِم ِ
َخ ْ ً
ام ِب َه ِذ ِه ا ْلب َِ�ص َ
ُ
امل
ن
و
ؤ
ْ
ني( . )31اإذ يعود �صمري اجلمع يف }ي�شبون{ يف الآية
ِاإ َىل ْمِ ِ َ
ون
اخلام�صة على (الأبرار) ،ومرجعيته داخلية �صابقة ،وهم َّ
ال�صاكِ ُر َ
الذين ذُكروا يف قوله تعاىل يف الآية الثالثة} :اإما �ضاكرا ً واإما
مبا ا�صتح ُّقوا ب ِه ما نالُوه
كفورا ً{ ،واإيرادهم
ِ
الرب ِ ،لالإ�صعا ِر َ
بعنوان ِ ّ
َ
رارَ :ج ْم ُع َب ٍّر ِب َف ْت ِح
ب
أ
وال
.
م
ه
َي
ل
ع
ء
ا
ن
ث
ال
يف
ة
د
ا
ي
ز
ِ،
ة
من الكرام ِة ال�صني ِ َ َ ً ِ َّ َ ِ َ ْ ِ ْ ْ ْ َ
ْرب ْ ُ
املك ِ ُ
ْرث مِ َن
ار اأَ ِو ال َ ُّ
ا ْل َباءَِ ،و َج ْم ُع َب ٍّ
ار اأَ ْي ً�صا ،مِ ثْلُ َ�صاهِ ٍد َواأَ ْ�ص َهادٍ َ ،وا ْل َب ُّ
()32
َري .
ْرب ِبك ْ ِ
َ�رص ا ْل َبا ِء َو ُه َو ِف ْعلُ ْاخل ْ ِ
ال ِ ِّ
اأما �صمريا الغائبة يف قوله تعاىل} :ي�شبون من كاأ�س كان
مزاجها كافورا ً{ و}عينا ي�شب بها عباد الل{ فيعودان على الكاأ�ض،
ومفعول (ي�رصبون) حمذوف ،اأي :ي�رصبون كاأ�ص ًا اأو خمراأً من كاأ�ض
�صمى
كان مزاجها كافوراً ،والكاأ�ض :الزجاجة اإذا كانت فيها خمر ،و ُت َّ
�رص َب اأَ ْهلِ ْ َ
اجل َّن ِة
اخلمر نف�صها كاأ�صاً ،و((مِ ْن) لِل َّت ْبع ِ
ِي�ض ِف ْع ًالَ ،و َاأ َّن ُ ْ
ني ْ ُ
ون
الرت ُّف ِه َوال َّت َل ُّذذَِ ،وهِ َي َعا َد ُة ْامل ْ َ
َعلَى َ�صبِيلِ َّ َ
ُرت ِف َ
امل َن َّع ِم َ
�رص ُب َ
نيَ ،ي ْ َ
َ
ون َع ْن ظَ َماأٍ( .)33ومعنى( :ي�رصب
ب
�رص
ي
ل
م
ه
ن
ل
أ
،
ه
ل
ل
كُ
َّ
َ
ْ
َّ
َب ْع َ
ُْ َ َُ َ
�ض ا ْل َك ْاأ ِ�ض َ ُ
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بها عباد اهلل) ،اأي ي�رصبون العني بتلك الكاأ�ض ،والباء لالإل�صاق(.)34
وبني الزخم�رصي (ت538هـ) �صبب تعدية الفعل ي�رصبون بالباء
َّ
يف الأول ،ثم تعديته بـ(من) يف الثاين بقوله( :فاإن قلت :مل و�صل
فعل ال�رصب بحرف البتداء ا ّأول ،وبحرف الإل�صاق اآخرا؟ قلت :ل ّأن
الكاأ�ض مبداأ �رصبهم ،وا ّأول غايته ،واأما العني فبها ميزجون �رصابهم،
فكان املعنى :ي�رصب عباد اهلل بها اخلمر ،كما تقول� :رصبت املاء
بالع�صل)( .)35فحقق بهذين ال�صمريين اللذين يرجعان على الكاأ�ض
�صقاية نوعني من ال�رصاب ،اخلمر اخلال�ض ،وماء العني الذي ميزج
مع ال�رصاب ،وكالهما ي�رصبان بو�صاطة الكاأ�ض.
ثم يوا�صل ن�صق الآيات يف ذكر �صل�صلة ال�صمائر العائدة
َّ
على الأبرار ،ليبني ا َّأن هذه العني تفجر وفق ما ي�صتهيه الأبرار،
لذلك قالُ ( :يف َِّجرونها تفجرياً) ،بامل�صدر الدال على التوكيد ،و»ا َّأن
�صق ذلك املو�صع بعود يجري فيه
اأحدهم اإذا اأراد اأن ينفجر له املاء َّ
(يفجرونها) اأ َّنهم يقومون
يف
اجلماعة
املاء»( .)36ولي�ض معنى واو
ّ
بفعل التفجري جماعة مع بع�ض ،فيفهم من ذلك ال�صعف مثال ،بل
معناه :ا َّأن كل واحد من الأبرار لو اأراد عينا يقوم بتفجريها لنف�صه
ثم يتنقل الن�ض الذي يتكلم يف زمن يوم القيامة،
وحده ،تكرمي ًا لهَّ ،
وما يح�صل عليه الأبرار فيه .اإىل ذكر اأ�صباب و�صولهم اإىل تلك النعم
�ش ُه ُم ْ�ضتَطِ ريًا
يف الدنيا ،فيقولُ } :يوفُو َن بِال َّن ْذ ِر َو َيخَ افُو َن َي ْو ًما كَا َن َ ُّ
َ و ُيطْ عِ ُمو َن الطَّ َعا َم َعلَى ُح ِّب ِه مِ ْ�ضكِينًا َو َيتِي ًما َواأَ�ضِ ريًا  اإِ َّنَا
الل لَ ُن ِري ُد مِ ن ُك ْم َج َزا ًء َولَ �ضُ كُو ًرا  اإِنَّا نَخَ افُ
نُطْ عِ ُم ُك ْم ِل َو ْج ِه َّ ِ
و�ضا َق ْم َط ِري ًرا  ،{وتتاآزر فيها مموعة من
مِ ن َّر ِّبنَا َي ْو ًما َع ُب ً
�صمائر متنوعة ،لتجعل الن�ض وحدة متما�صكة ،وهي �صمائر جماعة
الغائبني العائدة على الأبرار ،وهي( :ون) يف( :يوفون) و(يخافون)،
و(يطعمون) ،و(نا) املتكلمني يف (نطعمكم) ،و(ل نريد) ،و(اإنا)،
و(ربنا) ،ويظهر يف هذه ال�صل�صلة الن�صية اللتفات من
و(نخاف)،
ّ
�صمري الغائبني الذين يتكلّم عنهم اهلل �-صبحانه وتعاىل ،-ويزكيهم
يوم القيامة باأ ّنهم كانوا يف الدنيا يوفون بالنذر ،ويخافون يوم
القيامة ،ويطعمون الطعام للفقراء ،اإىل �صمري املتكلمني ،ليتحدثوا
ويبينوا �صبب اإطعامهم للفقراء بقولهم :نطعمكم لوجه
عن اأنف�صهمّ ،
اهلل ،ل نريد اجلزاء وال�صكر ،واإنا نخاف من ربنا يوما عبو�صا
قمطريرا ،والقمطرير :ال�صديد العبو�ض الذي يجمع ما بني عينيه ،اأو
ال�صعب ال�صديد ،اأ�ص ّد ما يكون من الأيام ،واأطوله يف البالء(.)37
اأما ال�صمري الغائب الوحيد يف هذه ال�صل�صلة الن�صية فهو يف
اج ٌع َعلَى
(واخ ُتل َِف ِيف َم ْر ِجعِهَ ،ه ْل ُه َو َر ِ
قوله تعاىل} :على ح ّبه{ْ ،
اهلل َت َع َ
ام
ام ،اأَ ْم َعلَى َّ ِ
اىل؟ اأَ ْيَ :و ُيطْ ع ُِم َ
الطَّ َع ِ
ام َعلَى ُح ِّب الطَّ َع ِ
ون الطَّ َع َ
َ
َّ
َّ
اب اهللِ؟ َو َق ْد
اج ِت ِه ْم اإِل َْيهِ ،اأ ْم َعلَى ُح ِّب ِ
اء ث ََو ِ
اهلل َر َج َ
ِل ِق َّل ِت ِه عِ ْن َد ُه ْم َو َح َ
َ
َر َّج َح ْاب ُن كَ ِث ٍري ْ َ
ار ْاب ِن َج ِري ٍرَ ...و ِيف ْالآ َي ِة ا َّلتِي
ي
ت
اخ
و
ه
و
،
و
أ
ال
ى
ن
لَ
ْ
ِ
امل ْع َ
َّ َ ُ َ ْ َ ُ
ام َ ...وهِ َي َق ْو ُل ُه
ور ِة َق ِري َن ٌة َت ْ�ص َه ُد ل ُِر ُجوعِ ِه لِلطَّ َع ِ
ال�ص َ
َب ْع َد َها ِيف َه ِذ ِه ُّ
َّ
– َت َع َ
الل لَ ُن ِري ُد مِ ْن ُك ْم َج َزا ًء َولَ
اىلَ -ب ْع َد َها} :اإِ َّنَا نُطْ عِ ُم ُك ْم ِل َو ْج ِه ِ
ُ
َ
َّ
ال َ
امَ ،و َه ِذ ِه
ما َي ْج َعلُ ْ أ
وىل لِلطَّ َع ِ
�ضُ كُو ًرا{; ِ أل َّن َها ِيف َم ْع َنى ُح ِّب اهللَِّ ِ ،
ام
ع
ون
ِم
ع
ي
و
:
ي
ال�ص
ُون
الطَّ
طْ
اقُ
ي�ض اأَ ْو َىل مِ َن ال َّتاأْكِ يدَِ ،ف َيك ُ ِّ َ َ ُ ُ َ
َ َ
ِ َّهللَِ .وال َّتاأْ�صِ ُ
()38
اىل َ -و َّ ُ
اهلل َت َع َ
اهلل َت َع َ
اىل اأَ ْعل َُم) .
اج ِت ِه ْم اإِ َّيا ُهَ ،ول َِو ْج ِه َّ ِ
َعلَى َح َ
ليبني حال
ثم يرجع بالن�ض اإىل زمن التكلّم وهو يوم القيامةّ ،
َّ
الأبرار يف اجلنة ،ويتح َّدث عنهم بعد اأن م ّهد الكالم ببيان ما هو
جزاوؤهم يوم القيامة ،واأ�صار اإليهم ب�صمري الغائبني (هم) يف قوله
و�ضا َق ْم َط ِري ًرا َ ف َوقَا ُه ُم
تعاىل} :اإِنَّا نَخَ افُ مِ ن َّر ِّبنَا َي ْو ًما َع ُب ً
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َّ
َ�ش ًة َو ُ�شُو ًرا {فـ(و ّقاهم) �رص يوم
�ش َذ ِل َك ا ْل َي ْو ِم َو َلق ُ
َّاه ْم ن ْ َ
اللُ َ َّ
زاه ْم
�رصوراً يف القلوبَ ،و َج ُ
�رص ًة يف الوجوهَ ،و ُ ُ
القيامة ،و(ل َّقاهم) َن ْ َ
ربوا على طاعة اهلل ،واجتناب حمارمه ،والدعوة ل�صبيله،
ِمبا َ�ص َ ُ
()39
واحتمال الأذىَ ،ج َّن ًة َو َح ِريراً يلب�صونه،
ثم يوا�صل
ّ
ويتزينون به َّ ،
ذكر ما ينالون من نعم ،م�صرياً اإىل حالهم ب�صمري اجلماعة اأي�صاً،
ني فِي َها َعلَى ْ أ
الَ َرائِكِ ٱ لَ َي َر ْو َن فِي َها �ضَ ْم ً�ضا َولَ
بقوله تعاىلُّ } :م َّت ِك ِئ َ
َز ْم َه ِري ًرا{ (الإن�صان ،)13 :فقوله} :متكئني{ حال من �صمري اجلمع
يف (جزاهم) ،اأي :هم يف اجلنة متكئون على الأرائك( ،)40وال�صمري
يف }ل يرون{ ،وهو �صمري اجلمع اأي�ص ًا عائد على الأبرار ،على ن�صق
ال�صمائر الأخرى املماثلة.
ا َّأما �صمري الغائبة يف (فيها) مرتني يف الآية ال�صابقة فعائد
()41
بينها الدكتور
على اجلنة  .وتكرار ال�صمري له وظيفة دللليةَّ ،
(كرر �صمري (فيها) مرتني ،فقال} :متكئني
فا�صل ال�صامرائي بقولهَّ :
فيها ،ل يرون فيها{ ،وذلك ل َّأن حذف الثانية يوقع يف اللب�ض ،فاإ َّنه
لو قال( :ل يرون �صم�ص ًا ول زمهريراً) لأوهم ا َّأن عدم الروؤية هذه
هي عند التكاء على الأرائك ،فاإذا غادروا مكان اجللو�ض راأوا فيها
ال�صم�ض والزمهرير ،فذكر (فيها) لإفادة اأ َّنه لي�ض يف اجلنة �صم�ض ول
زمهرير ،ولي�ض نفي الروؤية عند التكاء فقط)(.)42
ويف قوله تعاىلَ } :و َدا ِن َي ًة َع َل ْي ِه ْم ظِ َال ُل َها َو ُذ ِّلل َْت ُقطُو ُف َها
َت ْذلِيال{ ،ال�صمري يف (ظاللها) عائد على اجلنة ،ويف (عليهم) عائد
على الأبرار.
و�صمري اجلمع يف (ي�صقون) يف قوله تعاىلَ } :و ُي ْ�ض َق ْو َن فِي َها
جنبِيال {عائد على الأبرار ،وال�صمري يف (فيها)
اج َها َز َ
َكاأْ ً�ضا كَا َن مِ َز ُ
للجنة ،اأي :وي�صقون الأبرار يف هذه الأكواب يف اجلنة خمراً مزوجة
}ع ْينًا فِي َها
بالزجنبيل( ،)43كما ا َّأن �صمري (الهاء) يف قوله تعاىلَ :
ت َُ�ض َّمى �َ ضل َْ�ضبِيال { يعود على اجلنة.
و�صمري اجلمع يف (عليهم) و(عاليهم) يف قوله تعاىل} :
م َّل ُدو َن ِاإذَا َراأَ ْي َت ُه ْم َح�ضِ ْب َت ُه ْم ُلوؤْ ُلوؤًا َّمنثُو ًرا 
َو َيطُوفُ َع َل ْي ِه ْم ِو ْل َدا ٌن ُّ َ
اب ُ�ضن ُد ٍ�س
َواإِذَا َر َاأ ْي َت َث َّم َر َاأ ْي َت نَعِ ي ًما َو ُم ْلكًا َك ِب ًريا َ عا ِل َي ُه ْم ِث َي ُ
�شا ًبا طَ ُهو ًرا
خُ ْ�شٌ َواإِ ْ�ضت ْ َ
َبقٌ ٱ َو ُحلُّوا اأَ َ�ضا ِو َر مِ ن ف َِّ�ضةٍ َو َ�ضقَا ُه ْم َر ُّب ُه ْم َ َ
()44
{ عائد على الأبرار اأي�ص ًا  ،اأما �صمري املخاطب يف (راأيتهم)
أيت) ،فيعود على النبي (�صلى اهلل عليه و�صلم) املخاطب املبا�رص
و(را َ
بهذه الآيات ،اأي :اإذا (نظرت يف اجلنة ،ورميت بطرفك ما اأوتي الأبرار
َراأَ ْي َت َنعِيم ًا َو ُملْك ًا كَ بِرياً ،اأي :وا�صعاً ،ل ينفذه الب�رص)( ،)45وهذا
التفات من ذكر ال�صمائر الغائبة اإىل ال�صمري املخاطب ،ليجعل النبي
(�صلى اهلل عليه و�صلم) اأن ي�صهد واقع حال الأبرار ،ونعيم اجلنة،
ت�صويق ًا له ،و�صمري اجلمع الواقع مفعول به يف قوله( :راأيتهم)،
و(ح�صبتهم) يعود على الولدان ،اأي ( :اإذا اأب�رصتهم ظننتهم -حل�صنهم
و�صفاء األوانهم واإ�رصاق وجوههم -اللوؤلوؤ
املفرق امل�صيء)(،)46
َّ
ح�صن ًا وتنا�صب ًا(.)47
ري يف ( َيطوف عليهم) ،اأو
و(عال َيهم)
بالن�صب حالٌ من ال�صم ِ
ِ
ثياب،
(ح�صِ ْب َتهم) ،اأي:
للم ِ
ُ
يطوف عليهم ِول ٌ
يف َ
ْدان عالي ًا َ
طوف ،عليهم ٌ
()48
ثياب .
اأو َح�صِ ْب َتهم لوؤلوؤاً ،عال َيهم ٌ
وتنتهي هذه اللوحة الن�صية بذكر �صقاية هي من نوع خا�ض،
يختلف عن ال�صقايتني ال�صابقينت ،ملا ميتاز هنا الأبرار بتكرمي من
ربهم ،وهو قيامه جل وعال ب�صقايتهم ،لذا قال اأبو
نوع اآخر من ِّ

اإلحالة بالضمائر في سورة )اإلنسان( ودورها في االنسجام النصي

�شابا طَ ُهو ًرا
ال�صعود (ت982هـ) يف قوله تعاىلَ } :و َ�ضق ُ
َاهم َر ُّب ُهم َ َ
ني ،كما ير�ص ُد اإلي ِه اإ�صنا ُد
ني ال�صالف ِ
آخر يفوقُ النوع ِ
{( :هو ٌ
نوع ا ُ
يطهر �صار َب ُه عن
ني ،وو�صفُه بالطَّ هوريةِ ،فاإ َّنه
رب العامل َ
�صقي ِه اإىل ِّ
ُ
احلق ،فيتجر ُد
َد َن ِ�ض امليلِ اإىل املال ِّذ احل�صيةِ،
والركون اإىل ما �صِ وى ِّ
ِ
ملطالع ِة جمالِه ،ملتذاً بلقائِه ،باقي ًا ببقائِه ،وهي الغاي ُة القا�صي ُة
ثواب الأبرا ِر)(.)49
من منازلِ ال�ص ِّديق َ
تم بها مقال ُة ِ
ني ،ولذلكَ ُخ َ
و�صمري جماعة املتكلمني يف (نزلنا) يف قوله تعاىل} :اإِنَّا
ن َْح ُن َن َّز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْراآ َن تَن ِزيال{ عائد على اهلل –عز وجل ،-و�صمري
اخلطاب يف (عليك) عائد على الر�صول (�صلى اهلل عليه و�صلم)،
ومرجعيته خارجية �صابقة.
ل ْك ِم َر ِّب َك َولَ تُطِ ْع مِ ْن ُه ْم اآ ِث ًما اأَ ْو
َا�ض ِ ْب ِ ُ
ويف قوله تعاىل} :ف ْ
َكفُو ًرا{ يعود ال�صمري املجرور يف (منهم) على امل�رصكني ،ومل يتق َّدم
لهم ذكر؛ لأ َّنهم معلومون من ال�صياق ،اأو لأ َّنهم املفهومون من قوله
تعاىلِ } :اإنَّا ن َْح ُن َن َّز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْراآ َن تَن ِزيال{ ،اأي :ل كما يزعم
امل�رصكون :اأ َنك جئت من تلقاء نف�صك( ،)50فهو ذو مرجعية خارجية
اأي�صاً.
اللوحة النصية الرابعة:
يال 
وهي يف قوله تعاىل} :اإِنَّا ن َْح ُن َن َّز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْراآ َن تَن ِز ً
ا�ض َم َر ِّب َك
َا�ض ِ ْب ِ ُ
ف ْ
ل ْك ِم َر ِّب َك َولَ تُطِ ْع مِ ْن ُه ْم اآ ِث ًما اأَ ْو َكفُو ًرا َ وا ْذ ُك ِر ْ
َ
يال  اإِ َّن
َا�ض ُج ْد َل ُه َو َ�ض ِّب ْح ُه َل ْي ًال طَ ِو ً
ُب ْك َر ًة َواأ ِ�ض ً
يال َ ومِ َن ال َّل ْي ِل ف ْ
َاه ْم
َهوؤُلَ ِء ُيحِ ُّبو َن ا ْل َعاجِ َل َة َو َي َذ ُرو َن َو َرا َء ُه ْم َي ْو ًما َثق ً
ِيال  ن َّْح ُن خَ َل ْقن ُ
َو�ضَ َد ْدنَا اأَ ْ�شَ ُه ْم ٱ َواإِذَا �ضِ ْئنَا َب َّد ْلنَا َاأ ْمثَا َل ُه ْم َت ْبدِيال ِ اإ َّن َه ِذ ِه َت ْذ ِك َر ٌة ٱ
ِيال َ و َما تَ�ضَ ا ُءو َن اإِ َّل اأَن َي�ضَ ا َء َّ
اللُ اإِ َّن
َف َمن �ضَ ا َء اتَّخَ َذ اإِ َل َر ِّب ِه َ�ضب ً
َّ
ني
اللَ كَا َن َعلِي ًما َحكِي ًما ُ ي ْدخِ ُل َمن َي�ضَ ا ُء ِف َر ْح َم ِت ِه َوالظَّ ِ ِ
ال َ
َ
اأَ َع َّد َل ُه ْم َعذَا ًبا األِي ًما ({الإن�صان ،)31-23 :ويف هذه اللوحة
يتحول اخلطاب من الكالم عن الأبرار يف اجلنة اإىل اخلطاب
الن�صية
َّ
نبوته ،واإنزال
له
ؤكد
و
لي
و�صلم)،
عليه
اهلل
(�صلى
النبي
مع
املبا�رص
َّ
القراآن عليه ،با�صتعمال �صمري التعظيم ،امل�صبوق بحرف التوكيد،
واملفعول املطلق املوؤكد للفعل املوؤكد اأي�صا يف بنائه بالت�صعيف
يف قوله تعاىل} :اإِنَّا ن َْح ُن َن َّز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْراآ َن تَن ِزيال{ ،وتثبيته
على حكم اهلل ،وعدم اإطاعة الكافرين ،ت�صبريا له على اأذاية قومه
وحتمل ثقلهم ،اإىل اأن ياأتيه الفرج العام ،وال ّن�رص املبني الذي
له،
ّ
وعده اهلل به ،وكلُّ ذلك باإخال�ض العبادة له ،ودوام ال�صجود بكرة
واأ�صيال ،لذلك نرى اأكرث ال�صمائر الواردة يف هذه اللوحة الن�صية هي
(ربك)،
�صمائر اخلطاب ،بارزة اأو م�صترتة ،نحو( :عليك)( ،فا�صرب)ّ ،
و(�صبحه).
(فا�صجده)،
ِّ
ثم يتحول اخلطاب مرة اأخرى اإىل الكالم عن امل�رصكني الذين
َّ
بداأ بهم الكالم يف الآيات الأوىل يف ال�صورة ،لبيان عاقبتهم على
ويبني
نحو ممل دون تف�صيل ،ولكن اهلل –تعاىل -هنا يتح ّداهمّ ،
للنبي (�صلى اهلل عليه و�صلم) �صعفهم ،و�صهولة ا�صتبدالهم بغريهم،
ويبني �صذاجتهم بتف�صيلهم الدنيا على الآخرة ،م�صتعمال يف ذلك كلِّه
ِّ
�صمائر اجلماعة التي تعود على امل�رصكني يف( :يحبون) ،و(يذرون)،
و(خلقناهم) و(اأ�رصهم) و(اأمثالهم) ،وكا َّأن هذه اللوحة الن�صية
ختام للوحة الن�صية الأوىل التي تكلمت عن خلق الإن�صان ،للتنا�صب
وتتنا�صق خامتة ال�صورة مع بدايتها ،اإذ اإ َّنها (بعد اأن عر�صت الآيات
ال�صابقة وجود الإن�صان ،ولفتته اإىل اأ�صل خلقه ،واأين كان؟ وكيف
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بداأ؟ واإىل اأين �صار؟ وبعد اأن لقيت هذا الإن�صان مبا �صيلقى فى
الآخرة عن عذاب ونكال ،اإذا هو كفر باهلل ،وجحد حق خالقه عليه،
وما �صيلقى من نعيم ور�صوان ،اإذا هو عرف ربه ،وذكر ح َّقه عليه،
وخاف مقامه بني يديه عادت اآيات اهلل ،تدعو النبي� -صلوات اهلل
ربه �-صبحانه وتعاىل ،-لت�صمعه حديثه
و�صالمه عليه -اإىل ح�رصة ِّ
اإليه ،فيلقاه احلق �-صبحانه وتعاىل -بقول} :اإِنَّا ن َْح ُن َن َّزلْنا َع َل ْي َك
ا ْل ُق ْراآ َن َت ْن ِزيال{(. )51
يحول بجهة اخلطاب من الغيبة اإىل
َّ
ثم يف خامتة ال�صورة ِّ
َ
املخاطب ،بقوله تعاىل} :اإِ َّن َه ِذ ِه َت ْذ ِك َر ٌة ٱ ف َمن �ضَ ا َء اتَّخَ َذ اإِ َل َر ِّب ِه
اللُ اإِ َّن َّ
ِيال َ و َما تَ�ضَ ا ُءو َن اإِ َّل اأَن َي�ضَ ا َء َّ
اللَ كَا َن َعلِي ًما َحكِي ًما
َ�ضب ً
وجه اإليهم التذكرة ب�صمري الغائب،
 ،{فبعد اأن اأ�صار اإىل من ّ
(�صاء) ،و(اتخذ) التفت بهم اإىل اخلطاب يف قوله( :ت�صاوؤن) ،وهذا
لتحريك ال�صامعني ،وت�صويقهم اإىل الكالم ،ويكون عندهم اأذان
�صاغية لتلقي التوجيهات.

 .2الضمائر ذات املرجعيات املتعددة:
من الأ�صاليب البليغة يف توظيف ال�صمائر ،والت�صاع فيها،
تنوع مرجعيات ال�صمري ،اإذ جند
بحيث توؤدي دللت عدة بدقة،
ُ
�صمريا واحدا يرجع اإىل مرجعني متنوعني ،اأو اأكرث ،توفريا ملعان
كثرية بلفظ واحد ،ول يقدم على هذا ال�صتعمال الدقيق ،والقدرة على
توظيف الألفاظ ،اإل البليغ ،والقراآن الكرمي يف اأعلى مراتب البالغة
والف�صاحة ،لذلك جند فيه هذا التنوع بكرثة ،وما ورد يف �صورة
الإن�صان من تنوع مرجعيات ال�صمري:
}ع ْينًا
�صمري واو اجلماعة يف (يفجرونها) يف قوله تعاىلَ :
الل ُيف َِّجرُو َن َها َت ْفجِ ريًا  ،{اإذ اإ َّنه يرجع على
�ش ُب ِب َها عِ َبا ُد َّ ِ
َي ْ َ
الأبرار ،على ن�صق ال�صمائر الواردة يف (الأفعال امل�صارعة) الأخرى
يف ال�صورة الكرمية ،فالواو اإذن ترجع على عباد اهلل الذين ينعم اهلل
عليهم يف اجلنة ،ومن تلك النعم تفجري العني ،اإذ (ا َّإن الرجل منهم
ليم�صي يف بيوتاته ،وي�صعد اإىل ق�صوره ،وبيده ق�صيب ي�صري به اإىل
املاء ،فيجري معه حيثما دار يف منازله على م�صتوى الأر�ض يف
غري اأخدود ،ويتبعه حيثما �صعد اإىل اأعلى ق�صوره؛ وذلك قوله تعاىل:
الل ُيف َِّجرُو َن َها َت ْفجِ ريًا { ،اأيُ :ي�ص ِّققونها َ�ص ًّقا،
�ش ُب ِب َها عِ َبا ُد َّ ِ
َ
}ع ْينًا َي ْ َ
()52
كما يفجر الرجل النهر ها هنا وها هنا اإىل حيث يريد) .
ويجوز اأن ترجع الواو على املالئكة الذين وكَّ لهم اهلل خلدمة
اأهل اجلنة ،فيقومون بتفجري الأنهار لهم حيث اأرادوا ،وبذلك تكون
مرجعية ال�صمري خارجية �صابقة ،تفهم من �صياق الكالم ،وبقرينة
معنوية ،اإذ يعرف املتلقي ا َّأن هناك مالئكة يقومون بخدمة املوؤمنني
يف اجلنة ،كما هي حال الولدان الذين يطوفون بهم .فيكون اإذن
لل�صمري مرجعيتان ،تو�صعا يف الدللة وحتقيقا لالن�صجام.
ويف قوله تعاىلَ } :و ُيطْ عِ ُمو َن الطَّ َعا َم َعلَى ُح ِّب ِه مِ ْ�ضكِينًا
(حبه)
َو َيتِي ًما َواأَ�ضِ ريًا{ ،جعل الإمام الرازي (ت606هـ) لل�صمري يف ِّ
مرجعني( :اأحدهما :اأن يكون ال�صمري للطعام مع ا�صتهائه ،واحلاجة
حلبهم هلل ،والالم قد تقام مقام
حب اهلل ،اأيِّ :
اإليه ،والثاين ... :على ِّ
()53
(على) ،وكذلك تقام (على) مقام الالم) .
وال�صمري يف (قطوفها) يف قوله تعاىلَ } :و َدا ِن َي ًة َع َل ْي ِه ْم
ظِ َال ُل َها َو ُذ ِّلل َْت ُقطُو ُف َها َت ْذلِيال{ ،اإما عائد على (اجلنة) ،واإما عائد
على (ظاللها) ،باعتبار الظالل كناية عن ال�صجار(.)54
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وهو األ ُّذ ال�رصاب ،لكونه على مقدار حاجته ،ل يف�صل ول يعجز)(.)56

و�صمري اجلمع يف (قدروها) يف قوله تعاىلَ } :ق َوا ِري َراْ مِ ن
وها تَقدِيرا {(الإن�صان( ،)16:يجوز اأن يكون عائداً على
ف َِّ�ضة َق َّد ُر َ
(الأبرار) ،اأو (عباد اهلل) الذي عادت اإليه ال�صمائر املتقدمة يف قوله:
(يفجرونها) ،و(يوفون)  .....فيكون املعنى :رغبتهم اأن جتيء على
وفق ما ي�صتهون ،ويجوز اأن يكون ال�صمري عائداً اإىل نائب الفاعل
املحذوف املفهوم من بناء ( ُيطاف) للمفعول ،اأي :الطائفون عليهم
بها ق ّدروا الآنية والأكواب ،اأي :ق َّدروا ما فيها من ال�رصاب ،على ح�صب
ما يعد يف العادة من حِ ذق
ما يطلبه كل �صارب منهم .....وكان َّ
ال�صاقي اأن يعطي ك َّل اأحد من ال�رصب ما ينا�صب رغبته)( .)55وقد ذكر
اأبو حيان (ت745هـ) ذلك بقوله( :وقيل ال�صمري للطائفني بها ،يدلُّ
عليه قوله( :ويطاف عليهم) ،على اأنهم ق َّدروا �رصابها على قدر الري،
الوحدات

 .3حتوّل جهة الضمري من الغيبة إىل اخلطاب
(االلتفات):
اب
ا َّإن مرجعية ال�صمري واحدة يف قوله تعاىلَ :
}عا ِل َي ُه ْم ِث َي ُ
�شا ًبا
َبقٌ ٱ َو ُحلُّوا اأَ َ�ضا ِو َر مِ ن ف َِّ�ضةٍ َو َ�ضقَا ُه ْم َر ُّب ُه ْم ََ
ُ�ضن ُد ٍ�س خُ ْ�شٌ َو ِاإ ْ�ضت ْ َ
طَ ُهو ًرا  اإِ َّن َهذَا كَا َن َل ُك ْم َج َزا ًء َوكَا َن َ�ض ْع ُيكُم َّم�ضْ كُو ًرا  ،{اإذ
ترجع على (الأبرار) ،ولكن التفت من جهة الغيبة (هم) يف (عاليهم)،
ليوجه النعم اإىل
و(�صقاهم) اإىل اخلطاب (كم) ،يف (لكم) ،و(�صعيكم)َّ ،
إعالء ل�صاأنهم،
املوؤمنني مبا�رصة ،ويكلّمهم هلل بنف�صه ،تكرمي ًا لهم ،وا ً
وتقريراً ل�صدورهم بالكالم معهم ،واجلدول الآتي بيان لذلك:

عاليهم

حلوا

�ضقاهم

لكم

�ضعيكم

نوع ال�صمري

جمع

جمع

جمع

جمع

جمع

جهته

غياب

غياب

غياب

خطاب

خطاب

موقعه الإعرابي

م�صاف اإليه

فاعل

مفعول به

يف حمل جر

م�صاف اإليه

الفعل

______

ما�ض

ما�ض

_____

_____

�ضماتها

ويف قوله تعاىلِ } :اإ َّن َه ِذ ِه َت ْذ ِك َر ٌة ٱ َف َمن �ضَ ا َء اتَّخَ َذ ِاإ َل َر ِّب ِه
ِيال َ و َما تَ�ضَ ا ُءو َن اإِ َّل اأَن َي�ضَ ا َء َّ
اللُ اإِ َّن َّ
اللَ كَا َن َعلِي ًما َحكِي ًما
َ�ضب ً
 {التفت بال�صمري من الغيبة( :فمن �صاء اتخذ) اإىل اخلطاب:
رمبا يعقبه
ليحرك ال�صامع ،ويثريه ،فتغيري الأ�صلوب َّ
(وما ت�صاءون)ّ )57(،
ووجه اخلطاب اإليهم مبا�رصة ،كي تكون لهم اأذان
تغيري النفو�ض َّ ،
�صاغية يف ال�صت�صالم باأ َّنه ل م�صيئة من دون م�صيئة اهلل ،مهما
حاولت النفو�ض ،وك ّدت ،وخططت لذلك ،وبيانه يف اجلدول الآتي:

�ضماتها

الوحدات

�صفة ال�صمري
جهته
موقعه
الفعل

مرجعية ال�ضمري

الأبرار

نوع الرجعية

داخلية �صابقة

فمن �ضاء
(هو)

وما ت�ضاءون

مرجعية
ال�ضمري

مفرد
غياب
فاعل
______

جمع
خطاب
فاعل
______

الإن�صان

نوع
الرجعية
داخلية
�صابقة
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ال�ضمري

�ضفة ال�ضمري

مرجعية ال�ضمري

نوع الرجعية

ريا ({ )2
}اإِ َّنا َخ َل ْق َنا ْ إِ
ن�ص َ
ان مِ ن ُّنطْ فَةٍ اأَ ْم�صَ ٍ
اج َّن ْب َتلِي ِه ف ََج َع ْل َنا ُه َ�صمِي ًعا َب ِ�ص ً
ال َ

اإ َّنا
خلقنا (نا)
نبتليه (الهاء)
فجعلناه (نا)
الهاء

جمع (للتعظيم)
جمع (للتعظيم)
مفرد
جمع
مفرد

اهلل
الإن�صان
الإن�صان
اهلل
الإن�صان

خارجية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
خارجية �صابقة
داخلية �صابقة

ُورا ({)3
ٱل�صبِي َل اإِ َّما �صَ اكِ را َواإِ َّما كَ ف ً
}اإِ َّنا َه َدي َنا ُه ا َّ

هديناه (نا)
(الهاء)

جمع (للتعظيم)
مفرد

اهلل
الإن�صان

خارجية �صابقة
داخلية �صابقة

ِريا ({ )4
} ِاإ َّنا اأَ ْع َت ْد َنا ِل ْلكَا ِف ِر َ
ين َ�ص َال�صِ َل َواأَغْ َال ًل َو َ�صع ً

اأعتدنا (نا)

جمع (للتعظيم)

اهلل

خارجية �صابقة

ُورا ({)5
} اإِ َّن ْ أ
ون مِ ن كَ اأْ ٍ�ض كَ َ
�رص ُب َ
الَ ْب َر َار َي ْ َ
ان مِ َز ُ
اج َها كَ اف ً

ي�رصبون (ون)
مزاجها (الهاء)

جمع
مفرد

الأبرار
الكاأ�ض

داخلية �صابقة
داخلية �صابقة

ريا ({)6
�رص ُب ِب َها عِ َبا ُد َّ ِ
} َع ْي ًنا َي ْ َ
اهلل ُيف َِّج ُرو َن َها َتف ِْج ً

بها (الها)
يفجرونها(الهاء)
يفجرونها (الواو)

مفرد
مفرد
جمع

العني
العني
املالئكة ،اأو الأبرار

داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
خارجية

95

اإلحالة بالضمائر في سورة )اإلنسان( ودورها في االنسجام النصي

الآية ورقمها

أ.م.د .أمير رفيق عوال املصيفي

ال�ضمري

�ضفة ال�ضمري

مرجعية ال�ضمري

ريا ({)7
ُون َي ْو ًما كَ َ
ُون بِال َّن ْذ ِر َو َي َخاف َ
} ُيوف َ
�رص ُه ُم ْ�ص َتطِ ً
ان َ ُّ

يوفون (الواو)
يخافون (الواو)
�رصه (الهاء)

جمع
جمع
مفرد

الأبرار ،عباد اهلل
الأبرار ،عباد اهلل
يوم القيامة

ريا ({)8
}و ُيطْ ع ُِم َ
ِيما َواأَ�صِ ً
ون الطَّ َع َ
َ
ام َعلَى ُح ِّب ِه مِ ْ�صكِي ًنا َو َيت ً

يطعمون (الواو)
حبه (الهاء)

جمع
مفرد

ُورا ({)9
نا ُنطْ ع ُِمك ُْم ل َِو ْج ِه َّ ِ
}اإِ َّ َ
اهلل َل ُن ِري ُد مِ نك ُْم َج َز ًاء َو َل �صُ ك ً

نوع الرجعية
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة

نطعمكم (كم)
منكم (كم)

جمع
جمع

اإنا (نا)
ربنا (نا)
وقاهم (هم)
ولقاهم (هم)
جزاهم (هم)
�صربوا
يرون (الواو)
فيها (ها)
فيها (ها)
ظالالها (الهاء)
قطوفها (الهاء)

جمع
جمع
جمع
جمع
جمع
جمع
جمع
مفرد
مفرد
مفرد
مفرد

الأبرار ،عباد اهلل
الطعام
و(اهلل)
للذين يطعمونهم
يتيم ،م�صكني ،اأ�صري،
الأبرار ،عباد اهلل
الأبرار
الأبرار
الأبرار
الأبرار
الأبرار
الأبرار
الأبرار
اجلنة
اجلنة
اجلنة
اجلنة

داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة

عليهم( هم)

جمع

الأبرار

داخلية �صابقة

قدروها (الهاء)

مفرد

القوارير (الكاأ�ض)

داخلية �صابقة

فيها
مزاجها

مفرد
مفرد

اجلنة
الكاأ�ض

داخلية �صابقة
داخلية �صابقة

ُورا ({)18
}و َيطُ ُ
ان ُّ َ
خم َّل ُد َ
وف َعل َْيه ِْم ِو ْل َد ٌ
َ
ون اإِذَا َراأَ ْي َت ُه ْم َح�صِ ْب َت ُه ْم ُلوؤْ ُلوؤًا َّمنث ً

فيها (الهاء)

مفرد

اجلنة

داخلية �صابقة

ُورا ({)19
}و َيطُ ُ
ان ُّ َ
خم َّل ُد َ
وف َعل َْيه ِْم ِو ْل َد ٌ
َ
ون اإِذَا َراأَ ْي َت ُه ْم َح�صِ ْب َت ُه ْم ُلوؤْ ُلوؤًا َّمنث ً

عليهم (هم)
راأيتهم (هم)
ح�صبتهم (هم)

جمع
جمع
جمع

ِريا ({)20
ِيما َو ُم ْلكًا كَ ب ً
َ
}واإِذَا َر َاأ ْي َت ث ََّم َر َاأ ْي َت َنع ً

راأيت (التاء)

مفرد

َاه ْم
ربقٌ ٱ َو ُحلُّوا اأَ َ�صا ِو َر مِ ن ف َّ
ِ�صةٍ َو َ�صق ُ
َ
�رص َو ِاإ ْ�ص َت ْ َ
اب ُ�صن ُد ٍ�ض ُخ ْ ٌ
}عا ِل َي ُه ْم ِث َي ُ
ورا ({)21
ه
َر ُّب ُه ْم َ َ
�رصا ًبا طَ ُ ً

عاليهم (هم)
حلوا (الواو)
�صقاهم(هم)
ربهم (هم)

جمع
جمع
جمع
جمع

الأبرار
الأبرار
الولدان
الر�صول (�صلى اهلل عليه
و�صلم)
الأبرار
الأبرار
الأبرار
الأبرار

داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة

داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة

ُورا ({)22
ان َلك ُْم َج َز ًاء َوكَ َ
} اإِ َّن َهذَا كَ َ
ان َ�ص ْع ُيكُم َّم�صْ ك ً

لكم (كم)
�صعيكم (كم)

جمع
جمع

الأبرار
الأبرار

داخلية �صابقة
داخلية �صابقة

اإنا (نا)
نحن نزلنا (نا)
عليك (الكاف)

جمع
جمع
مفرد

اهلل
اهلل
الر�صول (�صلى اهلل عليه
و�صلم)

خارجية �صابقة
خارجية �صابقة

منهم (هم)

جمع

امل�رصكون

خارجية �صابقة

ربك (الكاف)

مفرد

النبي

خارجية �صابقة

فا�صجدله (الهاء)
و�صبحه (الهاء)

مفرد
مفرد

اهلل
اهلل

خارجية �صابقة
خارجية �صابقة

يحبون (الواو)
يذرون (الواو)
ورائهم (هم)

جمع
جمع
جمع

الكفار
الكفار
امل�رصكون

خارجية�صابقة خارجية
�صابقة
خارجية �صابقة

وما َع ُبو�صا قَمطَ ِريرا ({)10
}اإِ َّنا َن َخ ُ
اف مِ ن َّر ِّب َنا َي ً
َاه ُم ا َّ ُ
�رصورا ({)11
}ف ََوق ُ
وم َو َلق ُ
رصة َو ُ ُ
َّاهم َن� َ
�رص َذلِكَ اٱل َي ِ
ٱهلل َ َّ
ربواْ َج َّنة َو َح ِريرا ({)12
}و َج َز ُ
مبا َ�ص َ ُ
اهم ِ َ
َ
ون فِي َها �صَ م�صا َو َل َزم َه ِريرا ({)13
ني فِي َها َعلَى ٱالأَ َرائ ٱ ِِك َل َي َر َ
}م َّت ِكئ َ
ُّ
ِيال ({)14
}و َدا ِن َي ًة َعل َْيه ِْم ظِ َال ُل َها َو ُذ ِّلل َْت قُطُ و ُف َها َت ْذل ً
َ
يرا ({)15
}و ُيطَ ُ
اف َعل َْيهِم ِباآ ِن َيةٍ ِّمن ف َّ
ِ�صةٍ َواأَكْ َو ٍ
َ
اب كَ ا َن ْت ق ََوا ِر َ
ِيرا ({)16
ير مِ ن ف َّ
ِ�صةٍ َق َّد ُر َ
}ق ََوا ِر َ
وها َت ْقد ً
جنبِيال ({)17
اج َها َز َ
}و ُي ْ�صق َْو َن فِي َها كَ ْاأ ً�صا كَ َ
ان مِ َز ُ
َ

يال ({)23
}اإِ َّنا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا َعل َْيكَ ا ْلق ُْرا َآن َتن ِز ً
رب ِ ُ
ُورا ({)24
َا�ص ِ ْ
}ف ْ
حل ْك ِم َر ِّبكَ َو َل ُتطِ ْع مِ ْن ُه ْم اآث ًِما اأَ ْو كَ ف ً
يال ({)25
ا�ص َم َر ِّبكَ ُبك َْر ًة َواأَ ِ�ص ً
َ
}واذْكُ ِر ْ
يال ({)26
َا�ص ُج ْد َل ُه َو َ�ص ِّب ْح ُه ل َْي ًال طَ ِو ً
َ
}ومِ َن الل َّْيلِ ف ْ
ون َو َر َاء ُه ْم َي ْو ًما َثقِيال({)27
ون ا ْل َع ِ
اج َل َة َو َيذ َُر َ
}اإِ َّن َهوؤ َُل ِء ُيحِ ُّب َ
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داخلية �صابقة
داخلية �صابقة
خارجية �صابقة
داخلية �صابقة
داخلية �صابقة

خارجية �صابقة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الرابع واألربعون ) - (1آذار 2018

ال�ضمري

�ضفة ال�ضمري

مرجعية ال�ضمري

نوع الرجعية

الآية ورقمها

خلقناهم (هم)
اأ�رصهم (هم)
اأمثالهم (هم)
�صئنا (نا)
بدلنا (نا)
اأمثالهم (هم)

جمع
جمع
جمع
جمع
جمع
جمع

امل�رصكون
امل�رصكون
امل�رصكون
اهلل
اهلل
امل�رصكون

خارجية �صابقة
خارجية �صابقة
خارجية �صابقة
خارجية �صابقة
خارجية �صابقة
خارجية �صابقة

ربه (الهاء)

مفرد

الإن�صان

داخلية �صابقة

اء َّ ُ
اهلل اإِ َّن َّ َ
ِيما ({)30
اهلل كَ َ
}و َما تَ�صَ ُاء َ
ون اإِ َّل اأَن َي�صَ َ
َ
ِيما َحك ً
ان َعل ً

ت�صاوؤون (الواو)

جمع

الإن�صان

داخلية �صابقة

ِيما ({)31
} ُي ْدخِ لُ َمن َي�صَ ُاء ِيف َر ْح َم ِت ِه َوالظَّ ِ ِ
امل َ
ني اأَ َع َّد َل ُه ْم َعذَا ًبا اأَل ً

رحمته (الهاء)
لهم (هم)

مفرد
جمع

اهلل
الظاملون (امل�رصكون)

خارجية �صابقة
داخلية �صابقة

�رص ُه ْم ٱ َو ِاإذَا �صِ ْئ َنا َب َّد ْل َنا اأَ ْمثَا َل ُه ْم َت ْبدِيال ({)28
} َّن ْح ُن َخ َل ْق َن ُ
اه ْم َو�صَ َد ْد َنا اأَ ْ َ

اء ا َّت َخ َذ اإِ َىل َر ِّب ِه َ�صبِيال ({)29
} اإِ َّن َه ِذ ِه َتذْكِ َر ٌة ٱ ف ََمن �صَ َ

ب .ترسيم الضمائر املسترتة:
ال�ضمري

�ضفة ال�ضمري

الرجعية

نوع الرجعية

الآية ورقمها
}ه ْل اأَ َتى َعلَى ِْ إ
ورا ({)1
ني ِّم َن ال َّد ْه ِر َ ْ
ن�صانِ حِ ٌ
َ
ال َ
مل َيكُن �صَ ْي ًئا َّمذْكُ ً

يكن

مفرد غائب

الإن�صان

داخلية �صابقة

ريا ({)2
ن�ص َ
ان مِ ن ُّنطْ فَةٍ َاأ ْم�صَ ٍ
اج َّن ْب َتلِي ِه ف ََج َع ْل َنا ُه َ�صمِي ًعا َب ِ�ص ً
} ِاإ َّنا َخ َل ْق َنا ْالِإ َ

نبتليه

جماعة املتكلمني

اهلل

خارجية �صابقة

ُورا ({)9
نا ُنطْ ع ُِمك ُْم ل َِو ْج ِه َّ ِ
}اإِ َّ َ
اهلل َل ُن ِري ُد مِ نك ُْم َج َز ًاء َو َل �صُ ك ً

نطعمكم
ل نريد

جماعة املتكلمني
جماعة املتكلمني

اهلل
اهلل

خارجية �صابقة
خارجية �صابقة

يرا ({)10
}اإِ َّنا َن َخ ُ
اف مِ ن َّر ِّب َنا َي ْو ًما َع ُب ً
و�صا ق َْمطَ ِر ً

نخاف

جماعة املتكلمني

الأبرار

داخلية �صابقة

ربواْ َج َّنة َو َح ِريرا ({)12
}و َج َز ُ
مبا َ�ص َ ُ
اهم ِ َ
َ

جزاهم

مفرد غائب

اهلل

خارجية �صابقة

وها َتقدِيرا ({)16
يراْ مِ ن ف َّ
ِ�صة َق َّد ُر َ
}ق ََوا ِر َ

ق ّدروها

مفرد غائب

الولدان،اأو الأبرار

داخلية �صابقة

ل�صبِيال ({)18
َ
}عينا فِي َها ُت َ�ص َّمى َ�ص َ

ت�صمى
ّ

مفردة غائبة

العني

داخلية �صابقة

}اإِ َّنا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا َعل َْيكَ ا ْلق ُْرا َآن َتن ِزيال({)23

فا�صرب

خماطب

النبي

خارجية �صابقة

ا�ص َم َر ِّبكَ ُبك َْر ًة َواأَ ِ�صيال ({)25
َ
}واذْكُ ِر ْ

واذكر

خماطب

النبي

خارجية �صابقة

َا�ص ُج ْد َل ُه َو َ�ص ِّب ْح ُه ل َْي ًال طَ ِويال ({)26
َ
}ومِ َن الل َّْيلِ ف ْ

فا�صجد
و�صبحه

خماطب

النبي

خارجية �صابقة

ِيما ({)31
} ُي ْدخِ لُ َمن َي�صَ ُاء ِيف َر ْح َم ِت ِه َوالظَّ ِ ِ
امل َ
ني اأَ َع َّد َل ُه ْم َعذَا ًبا اأَل ً

يدخل
اأع َّد

مفرد غائب

اهلل
اهلل

خارجية �صابقة
خارجية �صابقة

 .5اإلحصاء العددي لورود الضمائر يف سورة اإلنسان:
أوال /الضمائر البارزة:
 .أورد �ضمري (هم) ف �ضورة الإن�ضان ( )61مرة ،ومنها:
( )9مرات لالأبرار.
( )5مرات للم�رصكني.
(مرتان) للولدان.
.أورد �ضمري (الهاء للموؤنث) ف ال�ضورة ( )11مرة ،ومنها:
( )6مرات للجنة.
( )3مرات للكاأ�ض.
(مرتان) للعني.
.أورد �ضمري (الهاء للمذكر) ف ال�ضورة ( )9مرات ،ومنها:
( )4مرات لالإن�صان.
97

( )3مرات هلل -تعاىل.-
(مرة واحدة) لليوم.
(مرة واحدة) للطعام اأو حلب اهلل.
.أورد �ضمري (ون) ف ال�ضورة ( )9مرات ،ومنها:
( )6مرات لالأبرار.ز
(مرتان) للم�رصكني.
(مرة واحدة) لالإن�صان.
.أورد �ضمري (نا) ف ال�ضورة ( )11مرة ،منها:
( )9مرات هلل �-صبحانه وتعاىل-
(مرتان) لالأبرار.
.أورد �ضمري (كم) ( )4مرات ،ومنها:
(مرتان) لالأبرار.
(مرتان) للذين يطعمون الأبرار.

أ.م.د .أمير رفيق عوال املصيفي

اإلحالة بالضمائر في سورة )اإلنسان( ودورها في االنسجام النصي

.أورد �ضمري (كاف
اخلطاب) ( )3مرات ،وكلها تعود على نتائج البحث:
الر�ضول (�ضلى الل عليه و�ضلم).
 .أورد �ضمري (تاء اخلطاب) ( )4مرات تعود على النبي
معني ،على تعدد الرجعية.
(�ضلى الل عليه و�ضلم) ،اأو لغري ّ
 .أورد �ضمري (نحن) مرتني ،يعودان على الل -عز وجل.-
ثانياً /الضمائر املسترتة:
 .أورد �ضمري التكلمني ال�ضترت( )3مرات ،وكلُّها تعود على
الل -جل وعال -للتعظيم.
.أ ورد �ضمري الخاطب الفرد ال�ضترت ( )3مرات اأي�ضا،
وكلُّها تعود على النبي (�صلى اهلل عليه و�صلم) ،اأو على غري معني
.أ ورد �ضمري الغائب الفرد ال�ضترت ( )5مرات ،ومنها:
(مرة واحدة) لالإن�صان.
( )3مرات تعود على اهلل
(مرة واحدة) للولدان اأو الأبرار ،على تنوع املرجعية
.أ ورد �ضمري الغائبة الفردة ال�ضترتة مرة واحدة ويعود
على العني.
فنجد على وفق الإح�صائية املوجودة ا َّأن مموع ال�صمائر
التي وردت يف �صورة الإن�صان هو (� )78صمريا ،منها (� )66صمرياً
بارزا ،و(� )12صمريا م�صترتا.
وبناء على هذه الإح�صائية نالحظ ا َّأن ال�صمائر التي تعود
ً
على الأبرار ي�صل مموعها اإىل (� )20صمرياً ،وهي الن�صبة الأكرث
يف ال�صورة قيا�صا بال�صمائر التي تعود على امل�رصكني ،وهذا اأمر
معتاد ،لأن �صياق ال�صورة يتح َّدث عن الأبرار ،و�صمات هوؤلء الأبرار،
وجزائهم ،وو�صف ما لهم عند ربهم من اجلنان والثواب.
ويف املقابل جند ا َّأن ال�صمائر التي تعود على امل�رصكني اأقلُّ
عدداً ،اإذ تبلغ (� )7صمائر؛ ل َّأن و�صف الأبرار يف ال�صورة غلب على
و�صف اجلاحدين وامل�رصكني.
وا َّإن ال�صمائر التي تعود على اهلل -عز وجل -وردت بن�صبة
كبرية ،اإذ تبلغ (� )21صمرياً بارزا وم�صترتا ،وهذا يدلُّ على بيان
قدرة اهلل على خلق الإن�صان ،وعلى الكون باأ�رصه ،ويثبت ا َّأن ك َّل
هياأ للموؤمنني اجلنة،
�صيء بيده -تبارك وتعاىل ،-وهو الذي قد ّ
وللكافرين النار.
وال�صمائر التي تعود على لفظ الإن�صان تبلغ (� )6صمائر،
و(الإن�صان) ميثل نواة ال�صورة ،اأو الفكرة الأ�صا�ض يف ال�صورة ،وهو
ماي�صمى بـ(بوؤرة الن�ض) ،وال�صورة كلها تدور حول الإن�صان قبل
وجوده وهو نطفة اأم�صاج ،وبعد خروجه من الدنيا ،وبيان خامتته
وم�صريه.
الر�صول والأبرار،
ولو اأ�صفنا اإىل ذلك ال�صمائر العائدة على َّ
وكذلك العائدة على الفجار ،لرتفعت ن�صبة ال�صمائر العائدة على
الإن�صان اإىل (� )46صمرياً ،لتاأخذ ال�صمائر العائدة على الإن�صان
املرتبة الأعلى يف ا�صتعمال ال�صمائر يف ال�صورة ،وهذا يوؤكد ان�صجام
ا�صتعمال ال�صمائر مع مو�صوع ال�صورة الأ�صا�ض وعنوانها (الإن�صان).

 .1نالحظ يف �صورة الإن�صان تر�صيم ًا بليغا لل�صمائر
ومرجعياتها ،اإذ توؤدي ال�صمائر الواردة يف هذا الن�ض البليغ دورا
بارزاً يف متا�صكه وان�صجامه مع مرجعياتها كم ًا ونوعاً.
 .2يف ال�صورة اأربع لوحات ن�صية ،اللوحة الأوىل تتحدث عن
جن�ض الإن�صان عموماً ،واللوحة الثانية :تتحدث عن الإن�صان الكافر
فقط ،واللوحة الثالثة تتحدث عن الإن�صان املوؤمن ،واللوحة الرابعة:
تتحدث على نحو متنوع ،ففيها الكالم على امل�رصكني ،وكذلك الكالم
على الإن�صان ب�صكل عام وتكون بذلك نهاية ال�صورة متنا�صبة مع
بدايتها.
 .3يربز يف اللوحة الن�صية الأوىل التي ت�صمل الآيات الثالث
الأوىل يف �صورة الإن�صان نوعان من ال�صمري�( ،صتة) �صمائر
للمتكلمني العائدة على اهلل ،و(اأربعة) �صمائر غائبة العائدة على
الإن�صان ،ولو اأ�صفنا عليها ذكر الإن�صان مرتني ،لأ�صبحت ن�صبة
ال�صمائر متوازياً .ويكون الن�ض بذلك كتلة واحدة يف ا�صتعمال
ال�صمائر من حيث مرجعياتها وعددها ،اإذ فيه الكالم على اخلالق
واملخلوق (الإن�صان).
 .4اللوحة الن�صية الثالثة تتمثل يف اآية واحدة وتتحدث عن
لقوله
الإن�صان الكافر حت ّدث ًا �رصيع ًا مم ًال عن طريق ا�صتئناف بياين ْ
(ال ْن َ�صان)3 :؛ قبل التف�صيل عن
تعاىل} :اإِ َّما �ضاكِرا ً َواإِ َّما َكفُورا ً{ ْ إِ
ذكر حال املوؤمنني التي احتلت م�صاحة وا�صعة يف ال�صورة؛ وفيها
�صمريان بارزان فقط ،يعودان على اهلل تعاىل يف (اإ ِّنا) و(اأعتدنا)،
واأكد ال�صمري الأول بـحرف التوكيد (ا َّإن) للدللة على قوة الوعيد
املتوجه اإىل الكفار وتكذيببهم.
 .5اللوحة الن�صية الكربى يف ال�صورة هي اللوحة الثالثة،
اإذ حتتل م�صاحة كبرية من حيث عدد اآياتها وا�صتعمال ال�صمائر
ومرجعياتها ،وت�صمل (ثماين ع�رصة) اآية من اإجمايل عدد الآيات
(الواحدة والثالثني) ،وال�صمائر فيها على اأنواع واأ�صكال من حيث
ا�صتعمالها ومرجعياتها وجهاتها ،فمنها ذات مرجعية واحدة ،ومنها
ذات مرجعية متعددة ،ومنها ذات جهة داخلية ومنها خارجية ومنها
�صابقة ومنها لحقة .و�صمري جماعة الغائبني العائد على الأبرار ،اأو
ما يف معناه هو الغالب يف هذه اللوحة الن�صية ،لأن الن�ض تف�صيل
ملا لل�صاكرين من نعم ،واإطناب لو�صف جزائهم.
 .6ويف اللوحة الن�صية الرابعة والأخرية يتحول اخلطاب من
الكالم عن الأبرار يف اجلنة اإىل اخلطاب املبا�رص مع النبي (�صلى اهلل
عليه و�صلم) ،ليوؤكد له نبوته واإنزال القراآن عليه با�صتعمال �صمري
التعظيم امل�صبوق بحرف التوكيد ،وا َّإن اأكرث ال�صمائر الواردة يف
هذه اللوحة الن�صية هي �صمائر اخلطاب املتوجهة اإىل النبي بارزة
(ربك) (فا�صجده) و(�صبحه).
اأو م�صترتة ،نحو( :عليك)( ،فا�صرب) ّ
ثم يتحول اخلطاب مرة اأخرى اإىل الكالم عن امل�رصكني بطريق
َّ
�صمائر اجلماعة الغائبني التي تعود على امل�رصكني يف( :يحبون)،
و(يذرون)( ،خلقناهم) و(اأ�رصهم) و(اأمثالهم) ،وتختم بهذه اللوحة
الن�صية اللوحة الن�صية الأوىل التي تكلمت عن خلق الإن�صان يف
بداية ال�صورة ،للتنا�صب وتتنا�صق خامتة ال�صورة مع بدايتها خلق ًا
ثم يف خامتة ال�صورة يتحول جهة اخلطاب مرة اأخرى
وعاقبة وماآلًَّ .
من الغيبة اإىل املخاطب ،من �صمري الغائب يف (�صاء) ،و(اتخذ) اإىل
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�صمري اخلطاب يف( :ت�صاوؤن) حتريك ًا لل�صامعني وت�صويق ًا لتلقي
التوجيهات.
 .7يالحظ يف ال�صورة �صمائر ذات مرجعيات متعددة ،وهذا
من الأ�صاليب البليغة يف توظيف ال�صمائر ،والت�صاع فيها ،بحيث
توؤدي دللت عدة بدقة ،توفريا ملعان كثرية بلفظ واحد.
 .8يالحظ التفات من جهات بع�ض ال�صمائر يف ال�صورة
حتريكا لل�صامع واإثارة له ،بتغيري الأ�صلوب الذي قد يعقبه تغيري
النفو�ض.
 .9مموع ال�صمائر التي وردت يف �صورة الإن�صان هو ()78
�صمريا ،منها (� )66صمرياً بارزا ،و(� )12صمريا م�صترتا .وعدد
(الر�صول والأبرار
ال�صمائر العائدة على الإن�صان على نحو عام َّ
والإن�صان) يبلغ (� )46صمرياً ،وتاأخذ بذلك املرتبة الأعلى يف
ا�صتعمال ال�صمائر يف ال�صورة ،وهذا يوؤكد ان�صجام ا�صتعمال ال�صمائر
مع مو�صوع ال�صورة الأ�صا�ض وعنوانها (الإن�صان).

اهلوامش:
 .1اخلليل بن احمد الفراهيدي ،العني ،حتقيق :الدكتور :مهدي املخزومي،
والدكتور :اإبراهيم ال�صامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت (د.ت).298 /3 :
 .2ابن �صيدة املحكم واملحيط الأعظم ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،دار
الكتب العلمية  -بريوت ،ط2000( ،1م) .4/7 :
 .3ينظر :ابن منظور ،ل�صان العرب ،دار �صادر -بريوت ،ط1956( ،1م):
.11/168
الن�صية واأثرها يف حتقيق متا�صك
 .4ينظر عبد احلميد بو ترعة ،الإحــــالة
ّ
الن�ض القراآين ،درا�صة تطبيقية على بع�ض ال�صواهد القراآنية ،بحث من�صور
يف ملة الأثر -جامعة قا�صدي مرباح -ورقلة -اجلزائر ،العدد،16 :
(.1 :)2012
 .5اأحمد عفيفي ،نحو الن�ض اجتاه جديد يف الدر�ض النحوي ،مكتبة الزهراء
ال�رصق -القاهرة ،ط.116 :)2006( ،1
 .6براون جورج بول ،حتليل اخلطاب ،ترجمة حممد لطفي الزليطني ومنري
الرتيكي من�صورات جامعة امللك �صعود -الريا�ض (1997م)..238 :
 .7حممد اخلطابي ،ل�صانيات الن�ض ،املركز الثقايف العربي ،دار البي�صاء-
املغرب ،ط2006( ،2م)..16 :
 .8ينظر :متام ح�صان ،اخلال�صة النحوية ،عامل الكتب -بريوت ،ط،1
(1420هـ2000/م).89 :
 .9اأن�ض حممود فجال ،الإحالة واأثرها يف متا�صك الن�ض يف الق�ص�ض القراآين،
اأطروحة دكتوراه ،جامعة �صنعاء1428( ،هـ-2009م).128 :
 .10اجلوهري ،ال�صحاح ،اعتنى به :خليل ماأمون �صيحا ،دار املعرفة -بريوت،
ط1426( ،1هـ2005/م) ،2/722 .وينظر :ال�صبان حا�صية ال�صبان على
�رصح الأ�صموين على الألفية ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط 1417( ،1هـ/
1977م) ،1/240 :واأحمد احلازمي ،فتح رب الربية يف (نظم الآجرومية
ملحمد بن ا َّأب القالوي ال�صنقيطي) دار الكتب العلمية – بريوت ،ط ،1
(1417هـ1977 /م).430 :
 .11ينظر� :صهاب الدين الأندل�صي احلدود يف علم النحو ،حتقيق :جناة ح�صن
عبد اهلل نويل ،من�صورات ملة اجلامعة الإ�صالمية باملدينة املنورة ،العدد
 ،112ال�صنة 1421( ،33هـ2001/م) ،431 :وال�صبان ،حا�صية ال�صبان
على �رصح الأ�صموين لألفية ابن مالك ،1/240 :وفا�صل ال�صامرائي :معاين
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النحو ،دار الفكر– عمان ،ط 1420( ،1هـ2000/م).42 /1 :
 .12ينظر :ال�صكاكي ،مفتاح املعلوم ،دار الكتب العلمية – بريوت( ،د.ت).30 :
 .13ينظر :عبا�ض ح�صن ،النحو الوايف ،انت�صارات نا�رص خ�رصو -طهران ،ط ،3
(1426هـ)..196 /1 :
 .14ينظر :حممد ال�صاو�ض :ينظر اأ�صول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية
العربية ،املوؤ�ص�صة العربية -تون�ض ،ط  1421( ،1هـ  2001/م).126 /1 :
 .15ينظر :امل�صدر نف�صه.1103 /2 :
 .16ينظر :عبا�ض ح�صن ،النحو الوايف.197 /1 :
 .17ينظر :ح�صني عبداهلل �صالح املو�صاي� ،صورة الأعراف درا�صة ن�صية ،اأطروحة
دكتوراه ،جامعة املو�صل1423( ،هـ2002/م).148 :
 .18امل�صدر نف�صه. 148 :
 .19ال�صرتاآبادي� ،رصح الر�صي على الكافية ،حتقيق :حممد نور احل�صن ،دار
ال�صوق– بريوت1398( ،هـ1978/م)238 /1:
 .20متام ح�صان :اللغة العربية معناها ومبناها ،عامل الكتب– القاهرة ،ط ،4
(1425هـ 2004/م). 113 :
 .21ينظر :ابن عا�صور ،التحرير والتنوير ،دار التون�صية – تون�ض1984( ،م):
 ،29/372واأحمد اخلراط ،املجتبى يف م�صكل اإعراب القراآن ،ممع امللك
فهد لطباعة امل�صحف ال�رصيف ،املدينة املنورة1426( :ه).4/1396 :
 .22ينظر :الواحدي ،الو�صيط يف تف�صري القراآن املجيد ،حتقيق وتعليق :ال�صيخ
عادل اأحمد عبد املوجود ،ال�صيخ :علي حممد معو�ض ،الدكتور اأحمد حممد
�صرية ،الدكتور :اأحمد عبد الغني اجلمل ،الدكتور :عبد الرحمن عويد ،دار
الكتب العلمية ،بريوت– لبنان ،ط1415( ،1هـ  199/م) ،4/398 :واأمايل
ابن ال�صجري ،الأمايل النحوية ،الأمايل يف النحو( :الأمايل ال�صجرية ،دائرة
املعارف العثمانية -حيدر اآباد الدكن ،الهند1349( ،هـ) ،1/323 :و اأبو
العبا�ض الفا�صي ،البحر املديد يف تف�صري القراآن املجيد ،حتقيق :اأحمد عبد
اهلل القر�صي ر�صالن ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1423( ،2هـ 2002 /
م) ،7/193 :وابن عا�صور ،التحرير والتنوير.29/372 :
 .23حميي الدين الدروي�ض ،اإعراب القراآن وبيانه ،-دار اليمامة – بريوت ،دار
ابن كثري– دم�صق ،دار الإر�صاد – حم�ض ،ط 1424( ،9هـ 2003 /م):
.3/578
 .24ابن عا�صور ،التحرير والتنوير.29/377 :
 .25هو يف ل�صان علماء البيان عبارة عن ذكر ال�صيئني على جهة الجتماع
مطلقني عن التقييد ،ثم يوفّى مبا يليق بكل واحد منهما اتكال على
ا َّأن ال�صامع لو�صوح احلال يرد اإىل كل واحد منهما ما يليق به ،وهو فى
لف الثوب اإذا جمعه ،ون�رص
احلقيقة جمع ثم تفريق ،وا�صتقاقهما من قولهمَّ :
الثياب اإذا فرقها ،ينظر :العلوي ،الطراز لأ�رصار البالغة وعلوم حقائق
الإعجاز ،حتقيق :حممد عبد ال�صالم �صاهني ،دار الكتب العلمية -بريوت،
ط1415( ،1هـ1995/م).2/212 :
 .26ينظر :الفا�صي ،البحر املديد يف تف�صري القراآن املجيد.7/195 :
 .27ينظر :البقاعي ،نظم الدرر يف تنا�صب الآيات وال�صور ،دار الكتاب الإ�صالمي-
القاهرة (د.ت).2/135 :
 .28اأبو ال�صعود الغرناطي ،اإر�صاد العقل ال�صليم اإىل مزايا الكتاب الكرمي ،و�صع
حوا�صيه :عبد اللطيف عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط،1
(1419هـ1999/م).1/578 :
 .29ابن عا�صور ،التحرير والتنوير.29/379 :
 .30ينظر :البقاعي ،نظم الدرر يف تنا�صب الآيات وال�صور.2/135 :

أ.م.د .أمير رفيق عوال املصيفي

اإلحالة بالضمائر في سورة )اإلنسان( ودورها في االنسجام النصي

 .31ابن عا�صور ،التحرير والتنوير.29/379 :

 .53عبد الكرمي يون�ض اخلطيب ،التف�صري القراآين للقراآن( ،ت بعد 1390هـ) ،دار
الفكر العربي – القاهرة( ،د.ت).1381 /15 :

 .33ينظر :ال�صنقيطي ،اأ�صواء البيان يف اإي�صاح القراآن بالقراآن ،دار الفكر
للطباعة والن�رص والتوزيع بريوت– لبنان 1415( ،هـ 1995/م).8/393 :

 .54ينظر :ابن عا�صور ،التحرير والتنوير.390 /12 :

 .32ينظر :امل�صدر نف�صه.29/379 :

 .34ينظر :الآلو�صي ،روح املعاين ،حتقيق :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،ط1415( ،1هـ)ـ ،15/170 :والدروي�ض ،اإعراب القراآن
وبيانه.10/315 :
 .35الزخم�رصي ،الك�صاف ،دار الكتاب العربي -بريوت ،ط1407( ،3هـ):
.4/668
 .36النحا�ض ،اإعراب القراآن ،و�صع حوا�صيه وعلق عليه :عبد املنعم خليل
اإبراهيم ،من�صورات حممد علي بي�صون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
(1421هـ).5/64 :
 .37ينظر :ابن قتيبة ،غريب القراآن ،حتقيق :اأحمد �صقر ،دار الكتب العلمية،
(1398ه1978 /م).429 :
 .38ال�صنقيطي ،اأ�صواء البيان ،3994 /8 :وينظر :الطربي ،جامع البيان
يف تاأويل القراآن ،حتقيق :اأحمد حممد �صاكر ،موؤ�ص�صة الر�صالة -بريوت،
(1420هـ2000 /م) ،6/588 :وابن كثري ،تف�صري القراآن العظيم ،حتقيق:
اأحمد حممد �صاكر ،موؤ�ص�صة الر�صالة -بريوت1420( ،هـ2000 /م):
.8/295
 .39ينظر :حممد القا�صمي ،حما�صن التاأويل،دار الكتب العلميه – بريوت ،ط( 1
1418هـ)..9/376 :
 .40ينظر اأبو ال�صعود ،اإر�صاد العقل ال�صليم اإىل مزايا الكتاب الكرمي ،9/71 :وابن
عا�صور ،التحرير والتنوير.12/388 :
 .41حميي الدين الدروي�ض ،اإعراب القراآن وبيانه.8/165 :
 .42فا�صل ال�صامرائي ،على طريق التف�صري البياين ،من�صورات املركز البحوث
والدرا�صات يف جامعة ،ال�صارقة1423( ،هـ  2002 /م).176 :
 .43امل�صدر نف�صه. 321 /15 :

 .55امل�صدر نف�صه394 /12 :
 .56اأبو حيان الأندل�صي البحر املحيط يف التف�صري ،حتقيق� :صدقي حممد جميل،
دار الكتب العلمية – بريوت ،ط 1422( ،1هـ 2001/م).364 /8 :
� .57صعيد عبداملجيد النوتي ،من بالغة القراآن يف �صورة الإن�صان (درا�صة
بالغية حتليلية) ،بحث من�صور يف موقع جامعة اأم القرى -مكة املكرمة
(د.ت).17 :

املصادر واملراجع
أوالً -الكتب املطبوعة:
 .1الأ�صرتاآبادي ر�صي الدين ،حممد بن ح�صني (ت686هـ)� :رصح الر�صي
على الكافية :حتقيق :حممد نور احل�صن ،دار ال�صوق – بريوت1398( ،هـ/
1978م) .
 .2الآلو�صي �صهاب الدين ،حممود بن عبد اهلل احل�صيني (ت1270هـ) :روح
املعاين يف تف�صري القراآن العظيم وال�صبع املثاين :حتقيق :علي عبد الباري
عطية ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1415( ،1هـ)ـ
 .3البقاعي ،اإبراهيم بن عمر بن ح�صن الرباط بن علي بن اأبي بكر (ت885هـ):
نظم الدرر يف تنا�صب الآيات وال�صور ،:دار الكتاب الإ�صالمي -القاهرة
(د.ت).
 .4اأبو بالل اخلراط ،اأحمد بن حممد املجتبى من م�صكل اإعراب القراآن ،ممع
امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�رصيف ،املدينة املنورة1426( :هـ)ـ
 .5بول ،براون جورج :حتليل اخلطاب ،ترجمة حممد لطفي الزليطني ،ومنري
الرتيكي ،من�صورات جامعة امللك �صعود -الريا�ض (1997م).
 .6اأبو جعفر الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن خالد (ت310هـ) :جامع
البيان عن تاأويل اآي القراآن ،موؤ�ص�صة الر�صالة -بريوت1420( ،هـ/
2000م).

 .44اجلامع لأحكام القراآن ،حتقيق :حممد �صدقي العطار ،دار الفكر– بريوت ،ط
1429( ،1هـ2008/م).10/90 :

 .7اأبو جعفر الغرناطي ،اأحمد بن اإبراهيم بن الزبري الثقفي( ،ت 708هـ) :مالك
التاأويل القاطع بذوي الإحلاد والتعطيل يف توجيه املت�صابه اللفظ من اآي
التنزيل :و�صع حوا�صيه :عبد الغني حممد علي الفا�صي ،دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان (د.ت).

 .46نخبة من اأ�صاتذة التف�صري ،التف�صري املي�رص ،ممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�رصيف –ال�صعودية ،ط1430( ،2هـ 2009 /م).579 :

 .8اأبو جعفر ال َّن َّحا�ض ،اأحمد بن حممد بن اإ�صماعيل بن يون�ض املرادي
النحوي(ت 338هـ) اإعراب القراآن ،:و�صع حوا�صيه وعلق عليه :عبد املنعم
خليل اإبراهيم ،من�صورات حممد علي بي�صون ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1421( ،1هـ).

 .45القا�صمي ،حما�صن التاأويل ،و�صع حوا�صيه :عبد الغني حممد علي الفا�صي،
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان (د.ت).9/377 :

 .47اأبو جعفر الغرناطي ،مالك التاأويل القاطع بذوي الإحلاد والتعطيل يف
توجيه املت�صابه اللفظ من اآي التنزيل ،و�صع حوا�صيه :عبد الغني حممد علي
الفا�صي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان (د.ت).2/497 :
 .48ينظر الزخم�ص�رصي ،الك�صاف ،4/674 :وال�صمني احللبي ،الدر امل�صون يف
علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :الدكتور اأحمد حممد اخلراط ،دار القلم-
دم�صق( ،د.ت) ،671 /10 :وهبة الزحيلي ،التف�صري املنري ،دار الفكر–
دم�صق ،ط1430( ،10هـ2009 /م).15/394 :
 .49اأبو ال�صعود ،اإر�صاد العقل ال�صليم اإىل مزايا الكتاب الكرمي.9/75 :
 .50ابن عا�صور ،التحرير والتنوير. 405 /1 :

 .9اجلوهري ،اأبو ن�رص بن اإ�صماعيل بن حماد (ت398هـ) :ال�صحاح (تاج اللغة
و�صحاح العربية) :اعتنى به :خليل ماأمون �صيحا ،دار املعرفة -بريوت،
ط1426( ،1هـ2005/م).
 .10احلازمي ،اأحمد بن عمر بن م�صاعد :فتح رب الربية يف �رصح نظم الآجرومية
(نظم الآجرومية ملحمد بن ا َّأب القالوي ال�صنقيطي) ،مكتبة الأ�صدي ،مكة
املكرمة ،ط1431( ،1هـ2010/م).
 .11ح�صان ،متام :اخلال�صة النحوية :عامل الكتب -بريوت ،ط،1
(1420هـ2000/م).

 .51عبد الكرمي يون�ض اخلطيب ،التف�صري القراآين للقراآن( ،ت بعد 1390هـ) ،دار
الفكر العربي – القاهرة( ،د.ت)..1381 /15 :

 .12ح�صان ،متام :اللغة العربية معناها ومبناها،عامل الكتب– القاهرة ،ط ،4
(1425هـ2004/م).

 .52القرطبي ،اجلامع لأحكام القراآن.126 /19 :

 .13ح�صن ،عبا�ض :النحو الوايف ،انت�صارات نا�رص خ�رصو -طهران ،ط ،3
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(1426هـ).
 .14اأبو احل�صن ،علي بن اإ�صماعيل بن �صيده املر�صي (ت458هـ) :املحكم
واملحيط الأعظم :حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية -
بريوت ،ط2000( ،1م).

الأجنريال�صويف (ت1224هـ) :البحر املديد يف تف�صري القراآن املجيد:
حتقيق :اأحمد عبد اهلل القر�صي ر�صالن ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط،2
(1423هـ 2002/م).
 .32اأبو عبد الرحمن ،اخلليل بن اأحمد الفراهيدي :العني( :ت175هـ) ،حتقيق:
الدكتور :مهدي املخزومي ،والدكتور :اإبراهيم ال�صامرائي ،دار ومكتبة
الهالل -بريوت (د.ت).

 .15اأبو احل�صن الواحدي ،علي بن اأحمد بن حممد بن علي ،الني�صابوري ال�صافعي
(ت468هـ) :الو�صيط يف تف�صري القراآن املجيد ،حتقيق وتعليق :ال�صيخ عادل
اأحمد عبد املوجود ،ال�صيخ :علي حممد معو�ض ،الدكتور اأحمد حممد �صرية،
الدكتور :اأحمد عبد الغني اجلمل ،الدكتور :عبد الرحمن عوي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت– لبنان ،ط1415( ،1هـ  199/م).

 .33اأبو عبد اهلل القرطبي ،حممد بن اأحمد الأن�صاري(ت  671هـ) :اجلامع
لأحكام القراآن ،حتقيق :حممد �صدقي العطار ،دار الفكر – بريوت ،ط ،1
(1429هـ 2008 /م).

 .16اأبو حيان الأندل�صي ،يو�صف بن علي بن يو�صف بن حيان ،اأثري الدين
(ت745هـ) :البحر املحيط يف التف�صري ،حتقيق� :صدقي حممد جميل ،دار
الكتب العلمية –بريوت ،ط 1422( ،1هـ 2001/م).

 .34اأبو العرفان ال�صبان ،حممد بن علي ال�صافعي (ت 1206هـ ) :حا�صية
ال�صبان على �رصح الأ�صموين لألفية ابن مالك ،دار الكتب العلمية –
بريوت ،ط 1417( ،1هـ1977 /م).

 .17اخلطابي ،حممد :ل�صانيات الن�ض ،املركز الثقايف العربي ،دار البي�صاء-
املغرب ،ط2006( ،2م).

 .35عفيفي ،اأحمد :نحو الن�ض اجتاه جديد يف الدر�ض النحوي ،مكتبة الزهراء
ال�رصق -القاهرة ،ط.)2006( ،1

 .18اخلطيب ،عبد الكرمي يون�ض :التف�صري القراآين للقراآن( ،ت بعد 1390هـ) ،دار
الفكر العربي-القاهرة( ،د.ت).

 .36العلوي ،يحيى بن حمزة بن علي بن اإبراهيم اليمني (ت749هـ) :الطراز
املت�صمن لأ�رصار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز :حتقيق :حممد عبد ال�صالم
�صاهني ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1415( ،1هـ1995/م).

 .19الدروي�ض ،حميي الدين :اإعراب القراآن وبيانه ،:دار اليمامة – بريوت ،دار
ابن كثري– دم�صق ،دار الإر�صاد – حم�ض ،ط 1424( ،9هـ 2003 /م).
 .20الدينوري ،اأبو حممد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة (املتوفى276 :هـ) :غريب
القراآن ،حتقيق :اأحمد �صقر ،دار الكتب العلمية1398( ،هـ1978 /م).
 .21الرازي فخر الدين ،حممد بن عمر بن احل�صني بن احل�صن التميمي البكري
ال�صافعي (ت604هـ) :مفاتيح الغيب ،امل�صهور بـ(التف�صري الكبري) ،دار
الكتب العلمية – بريوت ،ط2009( ،3م).
 .22الزحيلي ،وهبة :التف�صري املنري (يف العقيدة وال�رصيعة واملنهاج) ،دار
الفكر–دم�صق ،ط1430( ،10هـ  2009/م).
 .23ال�صامرائي ،فا�صل �صالح :على طريق التف�صري البياين ،من�صورات املركز
البحوث والدرا�صات يف جامعة ال�صارقة1423( ،هـ  2002 /م).
 .24ال�صامرائي ،فا�صل �صالح :معاين النحو ،دار الفكر– عمان ،ط ،1
(1420هـ2000/م).
 .25اأبو ال�صعادات ابن ال�صجري ،هبة اهلل بن علي بن حمزة (ت542هـ) :الأمايل
يف النحو( :الأمايل ال�صجرية) ،:دائرة املعارف العثمانية -حيدر اآباد
الدكن ،الهند1349( ،هـ).
 .26اأبو ال�صعود الغرناطي ،حممد بن حممد بن م�صطفى العمادي احلنفي
(ت951هـ) :اإر�صاد العقل ال�صليم اإىل مزايا الكتاب الكرمي :و�صع
حوا�صيه :عبد اللطيف عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط،1
(1419هـ1999/م).
 .27ال�صاو�ض ،حممد :اأ�صول حتليل اخلطاب (يف النظرية النحوية العربية)،
املوؤ�ص�صة العربية -تون�ض ،ط  1421( ،1هـ  2001/م) .
 .28ال�صنقيطي ،حممد الأمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني( ،ت
1393هـ) :اأ�صواء البيان يف اإي�صاح القراآن بالقراآن ،،دار الفكر للطباعة
والن�رص والتوزيع بريوت– لبنان1415( ،هـ1995/م).
 .29ابن عا�صور التون�صي ،حممد الطاهر بن حممد الطاهر (ت 1393هـ) :حترير
املعنى ال�صديد وتنوير العقل اجلديد من تف�صري الكتاب املجيد امل�صهور
بـ(التحرير والتنوير) ،دار التون�صية– تون�ض1984( ،م) .
 .30اأبو العبا�ض �صهاب الدين ،اأحمد بن يو�صف بن عبد الدائم املعروف بال�صمني
احللبي (ت756هـ) :الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون ،:حتقيق:
الدكتور اأحمد حممد اخلراط ،دار القلم -دم�صق( ،د.ت).

 .37اأبو الف�صل :حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�رصي (ت 711هـ):
ل�صان العرب :دار �صادر -بريوت ،ط1956( ،1م).
 .38اأبو القا�صم جار اهلل ،حممود بن عمر الزخم�رصي (ت538هـ) :الك�صاف عن
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل ،دار الكتاب العربي-
بريوت ،ط1407( ،3هـ).
 .39ابن كثري ،اأبو الفداء ،اإ�صماعيل بن عمر بن كثري القر�صي الب�رصي ثم
الدم�صقي (ت774هـ) :تف�صري القراآن العظيم :حتقيق� :صامي بن حممد
�صالمة ،دار طيبة للن�رص والتوزيع ،ط1420( ،2هـ1999/م).
 .40املرادي ،ح�صن بن قا�صم (ت 749هـ) :اجلنى الداين يف حروف املعاين:
حتقيق :فخر الدين قباوة ،وحممد ندمي فا�صل ،دار الكتب العلمية -بريوت،
(1992م).
 .41نخبة من اأ�صاتذة التف�صري :التف�صري املي�رص ،ممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�رصيف ال�صعودية ،ط1430( ،2هـ 2009 /م).
 .42اأبو يعقوب ال�صكاكي ،يو�صف بن اأبي بكر حممد علي (ت626هـ) ،مفتاح
العلوم :دار الكتب العلمية – بريوت( ،د.ت).

ثانياً -الرسائل اجلامعية والبحوث املنشورة:
 .1الأندل�صي� ،صهاب الدين :احلدود يف علم النحو :اأحمد بن حممد بن حممد
ذي( ،ت860هـ) ،حتقيق :جناة ح�صن عبد اهلل نويل ،من�صورات
البجائي الأٌ َّب ٌ
ملة اجلامعة الإ�صالمية باملدينة املنورة ،العدد  - 112ال�صنة – 33
(1421هـ2001/م).
الن�صية واأثرها يف حتقيق متا�صك الن�ض
 .2بو ترعة ،عبد احلميد :الإحــــالة
ّ
القراآين ،درا�صة تطبيقية على بع�ض ال�صواهد القراآنيةملة الأثر -جامعة
قا�صدي مرباح -ورقلة  -اجلزائر،العدد2012( ،16 :م).
 .3فجال ،اأن�ض حممود :الإحالة واأثرها يف متا�صك الن�ض يف الق�ص�ض القراآين،
اأطروحة دكتوراه ،جامعة �صنعاء1428( ،هـ2009/م).
 .4املو�صاي ،ح�صني عبد اهلل �صالح� :صورة الأعراف (درا�صة ن�صية) ،اأطروحة
دكتوراه ،جامعة املو�صل1423( ،هـ 2002/م) .
 .5النوتي ،عبد املجيد :من بالغة القراآن يف �صورة الإن�صان ،بحث من�صور يف
موقع جامعة اأم القرى -مكة املكرمة (د.ت).

 .31اأبو العبا�ض الفا�صي ،اأحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احل�صني
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