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 :ملخص البحث

 هـذا البحـث بدراسـة أسـماء اإلشـارة فـي اللغتـين العربيـة واإلنجليزيـة دراسـة تقابليـة؛ حيـث يعـد                        يعنى

تقــابلي مــن أقــدم منــاهج علــم اللغــة الحــديث، ومــن أبــرز العلــوم المهمــة فــي مجــال اللغويــات؛ إذ علــم اللغــة ال

طن التشابه واالختالف يهتم بدارسة النظام اللغوي في مختلف اللغات، ومقابلتها بعضها ببعض، وإبراز موا           

وقد تناول البحث اسم اإلشارة من حيث تصنيفه فـي الكـالم، وذكـر ألفـاظ أسـماء اإلشـارة فـي        . بين اللغات 

اللغتــين العربيــة واإلنجليزيــة، وبيــان الــشائع منهــا، وظائفهــا واســتعماالتهما فــي الكــالم، ثــم تحليــل بعــض       

لنظر في ترجمتها؛ لتظهـر جوانـب االتفـاق واالخـتالف بـين      اآليات القرآنية التي وردت فيها أسماء اإلشارة، وا      

اللغتين، وأخيـر لخـص البحـث إلـى نتـائج عـرض فيهـا الجوانـب المـشتركة، والمالمـح المختلفـة بـين اللغتـين،                    

 .واقترح توسيع دائرة النقاش لتشمل نظرية اإلشارة والعالقات النحوية بين الجمل
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 مقدمة
 أبـرز العلـوم المهمـة     ومن علم اللغة التقابلي من أقدم مناهج علم اللغة الحديث،           يعد

في مجال اللغويات؛ إذ يهتم بدارسة النظام اللغوي في مختلف اللغـات، ومقابلتهـا بعـضها            

ولـذا قـام المتخصـصون باللغويـات        . ١ببعض، وإبراز مـواطن التـشابه واالخـتالف بـين اللغـات           

لفــة بدراســات متعــددة حــول بعــض الظــواهر فــي لغــاتهم ومقابلتهــا مــع  مــن خلفيــات مخت

) DEMONSTRATIVE PRONOUNS( اإلشــارة أســماءوبمــا أن . غيرهــا مــن اللغــات

ــات     ــي اللغـ ــية فـ ــة األساسـ ــة العالميـ ــواهر اللغويـ ــاق   ،٢مـــن الظـ ــا بعـــض جوانـــب االتفـ  وفيهـ

اإلنجليزيــة رأيــت أن ولوجــود هــذه الظــاهرة فــي اللغتــين العربيــة و  . واالخــتالف بــين اللغــات 

 : إلى هذه الرغبة ما يليوقادني لبحثي، أختارها موضوعاً

 . الظاهرة وشيوعها في اللغتينأهمية -١

 العـالم بدراسـتهما علـى نطـاق واسـع؛ وإن            م اللغتين وعالميتهمـا، واهتمـا     أهمية -٢

 .كانت اللغة اإلنجليزية أكثر استعماالً في مجال العلم والسياسة واالقتصاد من العربية

 الدراســات التقابليــة فــي معرفــة اللغــات، وإبــراز ســماتها وخصائــصها، وأن أهميــة -٣

 . المشتركة بين اللغاتواهرتكثف جهود الباحثين والدارسين لدراسة الظ

 اللغويــة بــين اللغتــين العربيــة     الظــواهر الدراســات والبحــوث فــي دراســات     قلــة -٤

 .واإلنجليزية

 بـــبعض اللغتـــين؛ فقـــد قمـــت  بـــيناللغويـــة الظـــواهر فـــي دراســـة بعـــض تجربتـــي -٥

 . في هذا المجال أثناء دراستي لمرحلة الدكتوراه في المملكة المتحدةالبحوث

                                     
مجلـة التـراث   ( نظرية علم اللغة التقابلي في التـراث العربـي   . بن علي جاسم، وزيدان علي جاسم  سمجا.  د ١

 .٢٤٣-٢٤٢هـ، ص ١٤٢٢) ٨٤-٨٣العربي، دمشق، عدد 
٢ Diessel, H. Demonstrative: Form, Function and Grammaticalization (John 
Benjamins, USA ١٩٩٩) p ٩-٨.  
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 أي نظــــامين لغــــويين يــــراد اســــة فــــي دريــــشترطون إن البــــاحثين التقــــابليين وحيــــث

 : عدة خطوات، فقد قمت باتباع المعايير التي ذكروها، وهياتباعاستخراج خصائصهما 

 والوظــائف الــصيغ فتوصــف ، بالدراســةالمعنيتــينق للغتــين  البنيــوي الــدقيالوصــف -١

 القيــام بــه الــدارس فعلــى ب الوصــف المناســيتــوفر وتــوزع األبنيــة، وإذا لــم والمعــانيالدالليــة 

 .قبل انتقاله إلى الخطوة التالية

 .ألبنية اجميع موجز لتلخيص -٢

 .١ واالختالف واستنتاج مواطن التشابه، الفعلية ألنماط البنية في اللغتينالمقارنة -٣

 والحديثـة  القديمـة  بجمـع مـا ورد فـي كتـب النحـو العربيـة            - بـاهللا  مستعيناً– قمت   وقد

وحيـث إنـه كتـب عـن هـذه الظـاهرة كثيـراً فقـد اعتمـدت                  . لوصف هذه الظاهرة في العربية    

. على الشيوع واستبعدت الشاذ والنـادر، كمـا أننـي اسـتبعدت بعـض التفاصـيل والتعلـيالت           

 والتفـصيل والتعلـيالت التـي شـاعت بـين النحـويين فـي مـسألة                 الخـالف  -مثالً–فاستبعدت  

ــراب  ــال       )ذان(إعـ ــي مجـ ــر المتخـــصص فـ ــي غيـ ــى العربـ ــسائل تـــصعب علـ ــذه المـ ــل هـ ، فمثـ

 .اللغويات، فكيف بالدارس لها من غير أهلها

 الــرغم مــن تــوفر الدراســات حــول ظــاهرة اإلشــارة فــي كــل مــن اللغــة العربيــة     وعلــى

 لــم أجــد دراســة أو بحثــاً تقابليــاً عــن هــذه الظــاهرة بــين اللغــة العربيــة     واإلنجليزيــة إال أننــي

 : فصولثالثة البحث وقسمت عزمت على دراسة هذه الظاهرة، ولذاواللغة اإلنجليزية؛ 

 ألفـاظ أسـماء     ذكـرت  اإلشارة من حيث تـصنيفه فـي الكـالم، ثـم             اسم : األول الفصل

 وظائفهـــا وضـــحت ثـــم منهـــا، الـــشائع  العربيـــة واإلنجليزيـــة، وبينـــتلغتـــيناإلشـــارة فـــي ال

 . في الكالمواستعماالتهما

                                     
) ١٤٠٢الريـاض   . جامعـة الملـك سـعود     (األخطـاء    ليـل التقابـل اللغـوي وتح    .  وإسحاق األمـين   صيني، محمود. د ١

 .٥٠-٤٨ص 
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 والنظـر   اإلشـارة،  التـي وردت فيهـا أسـماء         القرآنيـة  تحليل لبعض اآليات     : الثاني الفصل

 على ترجمة القرآن    تواعتمد.  واالختالف بين اللغتين   االتفاق جوانب ظهرفي ترجمتها؛ لت  

 ،ين فـي اللغـة العربيـة مـن غيـر العـرب      الكريم ليوسف علي؛ لمالحظة شيوعها لدى البـاحث       

 . الترجمية الواردة فيهاالملحوظاتولقلة 

 المختلفـة  والمالمـح  المـشتركة،  والخـصائص  عرضت فيه نتائج البحث،  : الثالث الفصل

 .بين اللغتين

 الختـــام أتوجـــه بـــأجزل الــشكر وأفـــره لكـــل مـــن قــدم لـــي نـــصحاً أو معلومـــة أو   وفــي 

م األســـتاذ الـــدكتور ديونيـــسوس آجـــوس الـــذي  ملحوظـــة فـــي هـــذا البحـــث، وأخـــص مـــنه 

 بقراءتـه وتقويمـه     -مـشكوراً – وقام هـ،١٤٣٤شجعني على دراسة هذا الموضوع من عام        

كمــا أشــكر األســتاذ الــدكتور عمــر أحمــد شــيخ الــشباب الــذي قــرأ هــذا   . بعــد االنتهــاء منــه

 .البحث قراءة ناقدة متأنية

الـصاً لوجهـه، وأن يـسهم فـي خدمـة       اهللا العلـي القـدير أن يكـون هـذا العمـل خ         وأسأل

 . لغتنا العربية

@      @      @ 
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  األولالفصل
  اسم اإلشارة في الكالمتصنيف
 : اسم اإلشارة في اللغة العربيةتصنيف

 وفعــل اســم الكلــم: "الكــالم العربــي ثالثــة أقــسام، فقــال) هـــ١٨٠:ت( ســيبويه قــسم

 وأما الفعـل فأمثلـة       ،  رجل وفرس وحائط     سم فاال  ، وحرف جاء لمعنى ليس باسم وال فعل      

أخذت من لفـظ أحـداث األسـماء وبنيـت لمـا مـضى ولمـا يكـون ولـم يقـع ومـا هـو كـائن لـم                              

 ثـمّ وسـوف وواو القـسم والم          : وأمـا مـا جـاء لمعنـى ولـيس باسـم وال فعـل فنحـو                ...ينقطع

. يمــة والحديثــة القدالنحويــة الكتــبوقــد شــاع هــذا التــصنيف فــي أغلــب  . ١" اإلضــافة ونحوهــا

 ولـيس فـي   هـا  تحديد مفهوم هذه األقسام وعالمت حول يدور   - مجمله في–وكان الخالف   

ــابع مــن  وهــذا آخــرون فعــالً؛  يــصنفه بعــض النحــويين اســماً  يــصنفه الكــالم، فمــا  أقــسام  ن

 . في أسس التصنيف الذي اعتدوا عليه في هذا التقسيمخالفهم

 :منها وقد تنوعت تعريفاتهم لهذه األقسام، وهذا

 ويـدخل ضـمنه أغلـب أبـواب         ، دل علـى معنـى فـى نفـسه غيـر مقتـرن بـالزمن               ما :االسم

 .الخ...٢النحو؛ كالفاعل، والمفاعيل، والحال، والضمير

 .دخل، يدخل، ادخل:  مثل،٣ َّ على معنى في نفسه مقترنا ً بزمن معيندل ما :الفعل

عنـى فـي غيـره، ولـيس لـه       يـدل علـى م  مـا  ما ال يدل على ما معنى فـي نفـسه، وإن          :الحرف

 .الخ...وإنّعن، وفي، :  مثل،٤عالقة بالزمن

 أننا في هذا البحث ال نهدف إلى تقصي أقـوال النحـاة فـي أقـسام الكـالم، وتحديـد                  وبما

. مفهومهم لكل قسم، وخالفاتهم، ومناقشة أقوالهم في هذا البـاب، وال حـصر عالماتهـا             

                                     
 .١٢ص ) ١٤٠٢مكتبة الخانجي، القاهرة، (عبدالسالم هارون، الجزء األول :  تلكتاب،ا.  سيبويه١
 .٢٣ص ) ٢٠٠٤دار الفضيلة، القاهرة، (محمد صديق المنشاوي : معجم التعريفات، ت.  علي الجرجاني٢
 .١٤١ المرجع السابق ص ٣
 .٧٦ السابق ص المرجع٤
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 صـنف ضـمن   - البحـث اموضوع هذ-اإلشارة يهمنا هنا هو القسم االسمي؛ ألن اسم       فالذي

 ذكرهـا القسم االسمي في اللغة العربية، حيث تحققت فيه بعض العالمات االسمية التـي            

ــواب النحــو ي    . النحويــون  تقــع فــي نطــاق القــسم    ا أن غالبهــلحــظومــن خــالل النظــر فــي أب

 . االسمي من التصنيف السابق للكالم

مـا ذكـره   ) هــ ٩١١:ت(د تتبـع الـسيوطي    النحويون في حصر عالمات االسم، وق     واختلف

ولعل أشهر اآلراء ما ذكره ابن . ١النحاة في هذا الباب وأشار إلى أنها تجاوزت ثالثين عالمة    

 :في ألفيته من ذكره لخمس عالمات لالسم في قوله) هـ٦٧٢:ت(مالك 

 ٢ لالسم تمييز حصلومسند  والتنوين والنداء وألبالجر

عالمات تتحقـق فـي كـل قـسم، ومـن العالمـات الـسابقة         يقصد بهذا أن كل هذه ال    وال

 : في اسم اإلشارةققتالتي تح

 .الجر -١

 .النداء -٢

 . إليهاإلسناد -٣

 وهناك من النحويين المحدثين من انتقد هـذا التقـسيم، وخاصـة مـن اهـتم مـنهم          هذا

 المخزومـي  ومهدي ،٣)هـ١٣٩٧:ت(إبراهيم أنيس   : بالدرس اللغوي الحديث، ومن أشهرهم    

وقــد رأوا أن النحــاة . ٥ وفاضــل مــصطفى الــساقي،)هـــ١٤٣٢:ت( حــسان وتمــام ،٤)هـــ١٤١٤:ت(

                                     
عــالم ( العــال ســالم مكــرم عبــد:  فــي النحــو، الجــزء الخــامس، تراألشــباه والنظــائ. الــسيوطي جــالل الــدين ١

 .٢ص ) هـ١٤٢٣، ٣: الكتب، القاهرة ط
ــ( الراجحــي فاطمــة:  ابــن مالــك، الجــزء األول، ت  يــةشــرح المكــودي علــى ألف  .  المكــوديعبــدالرحمن ٢  دارال

 .٩٩-٩٧ص ) ٢٠٠٤المصرية السعودية، القاهرة 
 .٢٩٤ -٢٧٩ص ) ١٩٨٧، ٦:مكتبة األنجلو، القاهرة، ط(من أسرار اللغة .  أنيسإبراهيم ٣
 .٢٥-٢١ص ) ١٩٦٦البابي الحلبي، القاهرة (قواعد وتطبيق : في النحو العربي.  المخزوميمهدي ٤
ص ) ١٣٩٧هرة،  القـا الخـانجي، مكتبـة  (أقسام الكالم العربي من حيث الـشكل والوظيفـة         .  الساقي فاضل ٥

١٥٧ -١٣٩. 



 

 
٢٤٨

  دراسة تقابلية :  اإلشارة في العربية واإلنجليزيةأسماء
 سليمان بن عمر السحيباني. د
 

العرب تأثروا بفالسفة اليونان في تقسيمهم للكالم العربي، فهم أخـضعوا اللغـة العربيـة        

 النحــاة اضــطربوا فــي وضــع مفهــوم معــين لالســم     أنكمــا . ألحكــام الفلــسفة والمنطــق  

 الـدكتور ولعـل   .  وحصر عالمات هذه األقسام    والفعل والحرف؛ لذا اختلفوا في تعريفاتهم     

: تمام حسان هو أبرز من درس واسـتطرد فـي هـذا األمـر، وجـاء رأيـه بـشكل واضـح، فقـال                  

 : قسم النحاة الكلم إلى ثالثة أقسام، يقول ابن مالكولقد"

  وفعل ثم حرف الكلمواسم

 

ــم ــشك       ثـ ــاة الـ ــى مراعـ ــوه علـ ــسيم أن يبنـ ــذا التقـ ــشاء هـ ــد إنـ ــدين عنـ ــاولوا راشـ ل  حـ

إذ ينشئون على هذين األساسين قيماً خالفيـة        .  بعبارة أخرى المبنى والمعنى    أووالوظيفية،  

يفرقون بهـا بـين كـل قـسم وقـسم آخـر مـن الكلـم كمـا يفعـل اللغويـون المحـدثون فـي                        

 مبنـى ويتـضح نظـرهم إلـى ال    . يومنا هـذا حـين يجـرون مثـل هـذا التقـسيم للكلـم فـي لغـة مـا                    

 :من قول ابن مالك مثالًوالمعنى في تقسيمهم للكلم 
ــالجر ــداء وأل بــــــــ ــوين والنــــــــ  والتنــــــــ

 
 لالســـــــم تمييـــــــز حـــــــصلومـــــــسند

 
 فعلـــــــت وأتـــــــت ويـــــــا فعلـــــــي   بتـــــــا

 
 اقــــــــــبلن فعــــــــــل ينجلــــــــــيونــــــــــون

 
ــواهما  الحـــرف كهـــل وفـــي ولـــم  سـ

 
........................................................... 

 علـى مـسمى، والفعـل مـا دل     لاالسـم مـا د  : " يتضح أيضاً فـي قـول النحـاة اآلخـرين       كما

 ". وزمن، والحرف ما ليس كذلكعلى حدث

 ابـن مالـك فرقـت بـين أقـسام الكلـم تفريقـاً مـن حيـث المبنـى،             أبيـات  الواضح أن    ومن

 المواقــف التــي لخــصناها عــن النحــاة اآلخــرين قــد فــرق بــين هــذه األقــسام مــن حيــث        وأن

 على أساس من المبنى فقط أو المعنى فقط ليس هو الطريقـة المثلـى          التفريق وأن. المعنى

 يمكن االستعانة بها في أمر التمييز بين أقسام الكلم، فأمثل الطرق أن يـتم التفريـق       يالت
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 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

جنبـاً إلـى جنـب فـال     (على أساس من االعتبارين مجتمعين على طائفـة مـن المبـاني، ومعهـا            

 :طائفة أخرى من المعاني على نحو ما ترى فيما يلي) تنفك عنها

 المعاني  ) ب( المباني  ) أ(

 ةالتسمي  اإلعرابيةالصورة

 الحدث الرتبة

 الزمن  الصيغة

 التعليق الجدول

  الجمليالمعنى اإللصاق

  التضام

  ١" اإلمالئيالرسم

 وإنــشاء ، ويــرى تمــام حــسان أن هــذا التقــسيم للنحــاة بحاجــة إلــى إعــادة نظــر        هــذا

 فقـد قـسم   ليـه وبنـاء ع .  مبني على مراعاة جانـب المبنـى والمعنـى        ، دقة أكثرتقسيم جديد   

 - الظرف - الخالفة - الضمير -الفعل -الصفة -االسم: ٢ربي إلى سبعة أقسام   الكالم الع 

ووضع اسم اإلشارة ضمن قسم الضمير، فهو بهذا يخالف التقسيم الثالثـي الـسائد      . األداة

 .الذي وضعها ضمن قسم االسم

 فيما يراه تمام حسان ال يدل على مسمى كاالسم، وداللـة الـضمير تتجـه إلـى           فالضمير

صرفية العامة التي أطلقنا عليها معاني التـصريف، ويعبـر عنهـا باللواصـق والزوائـد            المعاني ال 

والمعنــى الــصرفي الــذي يعبــر عنــه الــضمير هــو عمــوم الحاضــر أو الغائــب دون داللــة . ونحوهــا

 .على خصوص الغائب أو الحاضر

                                     
 .٨٨-٨٧، ص )١٩٩٤دار الثقافة (اللغة العربية معناها ومبناها .  تمام حسان١
 .٨٨ السابق ص المرجع ٢
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 أو حـضور خطـاب كأنـت، أو حـضور إشـارة             نحن، قد يكون حضور تكلم كـ      والحضور

 .والغيبة قد تكون شخصية كهو، أو موصولة كالذي. هاعكهذا وفرو

 : في اللغة العربية الفصحى ثالثة أقسام- رأيهحسب– فالضمائر

 . الشخصضمائر -١

 .- موضوع البحثوهي– اإلشارة ضمائر -٢

 . الموصولضمائر -٣

 مـــن حيـــث المبنـــى والمعنـــى، أو مـــن حيـــث قـــسام هـــذه الـــضمائر عـــن بقيـــة األوتمتـــاز

 : التاليةالشكل والوظيفة بالسمات

كلها مبنيـة ال تظهـر عليهـا الحركـات وإنمـا تنـسب         :  حيث الصورة اإلعرابية   من -١

 .إلى محلها اإلعرابي

كلها ال تنتمي إلى أصول اشـتقاقية وال تتـصل أسـبابها مـن ثـم      :  حيث الصيغة  من -٢

 .بصيغ أخرى

الــضمائر ذات مرجــع متقدمــة عليهــا فــي اللفــظ أو فــي الرتبــة أو  :  حيــث الرتبــةمــن -٣

 ال يـدل  فالـضمير  اسماً ظاهراً محدد المدلول، كونمعاً، واألغلب في هذا المرجع أن ي      فيهما  

داللــة معجميــة إال بــضميمة المرجــع وبواســطة هــذا المرجــع يمكــن أن يــدل الــضمير علــى      

 . معاً ضروري للوصول إلى هذه الداللةفيهما أو رتبةمعين، وتقدم هذا المرجع لفظاً أو 

 هاء التنبيه والم البعد وكاف في -مثالً–يرها يتمثل  غ فإلصاق:  حيث اإللصاق  من -٤

وقـد يقـع    . الخطاب، كما نراه في تقبل اإلشارة األلف والنون رفعاً والياء والنون نـصباً وجـراً              

ضمير الشخص حشواً في اسم اإلشارة فتنفصل به هاء التنبيه عن ضمير اإلشارة نفسه،              

 .ها نحن أوالء وهأنت ذا: مثل

ــن -٥  تـــــضام األدوات فـــــي حالـــــة النـــــداء والقـــــسم     الـــــضمائر:  حيـــــث التـــــضام مـــ

ــضم  ...وكــذلك تــضام حــروف الجــر والعطــف واالســتثناء    ...واالســتفهام ــخ، ويكــون ال  يرال

 .مضافاً إليه فيضام المضاف ولكنه ال يكون هو مضافاً أبداً
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الـضمائر المتـصلة لواصـق ال تـستقل فـي الكتابـة عمـا        :  حيـث الرسـم اإلمالئـي     من -٦

 .وجهة النظر الكتابية المحضة أجزاء كلمات ال كلماتلصقت به، فهي من 

الضمائر تدل داللة وظيفية على مطلق غائـب أو حاضـر، فهـي             :  حيث المسمى  من -٧

ال تــدل علــى مــسمى كمــا تــدل األســماء، فــإذا أريــد لهــا أن تــدل عليــه كــان ذلــك بواســطة        

 .المرجع فداللتها على المسمى تكون بمعونة االسم

 هامــاً جــداً فــي عالقــة الــربط فعودهــا إلــى  ائر تلعــب دوراًالــضم:  حيــث التعليــقمــن -٨

مرجع يغني عن تكرار لفـظ مـا رجعـت إليـه، ومـن هنـا يـؤدي إلـى تماسـك أطـراف الجملـة،                          

 .١ويجعلها واضحة الوظيفية غير معرضة للبس

التقــسيم المــشهور الــذي  :  نكــون قــد عرضــنا لتقــسمين للكــالم العربــي، األول  وبهــذا

: والثــاني. مى وســاروا عليهــا؛ وهــو تقــسيم الكــالم إلــى ثالثــة أقــسام    النحويــون القــداهبــدأ

وعنـد إمعـان   .  وهو تقسيم الكالم إلى سـبعة أقـسام  ؛ تمام حساناقترحهالتقسيم الذي  

النظر في هذين التقسيمين نجد أنه من الصعب تحديد قسم ال اعتراض عليـه، فـالنحويون                

ام الكـالم، كمـا تعـددت آراؤهـم          في تحديد مفهوم كـل قـسم مـن أقـس           اختلفواالقدامى  

 أوصـلوها إلـى ثالثـين عالمـة، وهـذه العالمـات ال              -مـثالً –في حصر عالمتها، فهـم فـي االسـم          

تتحقق في كـل عنـصر يمكـن أن ينطبـق عليـه مفهـوم االسـمية وإنمـا تتحقـق فيـه بعـض                    

ومن هنا انطلق المعترضـون علـى هـذا التقـسيم الثالثـي، فهـم يـرون أنـه تقـسيم                     . عالماتها

 يعيــدوا أن مــن حيــث تحديــد المفهــوم أو العالمــات؛ لــذا رأوا مــضطرب، وغيــر متفــق عليــه ال

النظــر فــي هــذا التقــسيم، وأبــرز مــن قــام بــذلك تمــام حــسان الــذي قــسم الكــالم العربــي     

 األجنبيـة   اللغـات  واطالعـه علـى      لمعرفتـه  كان   وربما - سلفاً اها ذكرن كما–سبعة أقسام   

.  فوضــع لهــذا التــصنيف أســساً اســتند إليهــا فــي تقــسيمه ،وخاصــة اإلنجليزيــة دور فــي ذلــك

 عــدم مــن القــدامى حويــون وقــع فيمــا وقــع فيــه النأنــه تمــام يلحــظ ذكــرهلكــن المطلــع لمــا 

                                     
 .١١٣-١١١ السابق ص المرجع ١
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:  فيقـول  ،حصر العالمات لكل قسم وانطباقهـا علـى كـل صـنف داخـل تحـت هـذا القـسم                   

 المبـاني والمعـاني   على أنه ينبغي لنا أن ننبـه قبـل كـل شـيء إلـى أنـه لـيس معنـى إيـراد هـذه                   "

 ذ الكلــم ال بــد أن يتميــز مــن قــسميه مــن هــذه النــواحي جميعــاً، إ مــنجميعــاً أن كــل قــسم 

فـالمهم أال يكـون   .  القسم عن القسم فـي بعـض هـذه المبـاني والمعـاني             ختلفيكفي أن ي  

 فقط وإن تعددت، أو المعاني فقط وإن تعـددت أيـضاً، إذ ال بـد مـن                  المبانيالتفريق من حيث    

. ١"افر اعتبار المبنى واعتبار المعنى في التفريق بين قسم بعينه وبين بقية األقـسام             أن يتض 

وقديماً الحظ النحويون الذين قاموا بحـصر عالمـات االسـم أنهـا ال تتحقـق فـي كـل عنـصر                      

 .من عناصر االسم بل يتحقق فيه بعضها

إيجابيــات  القـديم والحــديث وسـلبياتهما؛ فمـن    التقـسيمين  يتـضح لنـا إيجابيــات   وبهـذا 

 االقتصاد، وهذا يتوافـق مـع النظريـات اللغويـة الحديثـة التـي تؤيـد االقتـصاد                   القديمالتقسيم  

 دون عناء، لكـن  لغويةفي القوانين اللغوية؛ حيث يمكن الباحث من االطالع على الكتب ال   

 .من سلبيات هذا التقسيم اختالف النحويين حول مفهومه وعالمته

يث أنه راعى المعنى والمبنى في التقـسيم وجعلـه أساسـاً      إيجابيات التقسيم الحد   أما

 في بعـض   التداخل لكن من سلبياته     فية؛لهذا التقسيم، وحصر العالمات الشكلية والوظي     

 مباني التقسيم؛ لذا سـنعتمد فـي بحثنـا هـذا علـى التقـسيم            فيأقسامه، وبعض االضطراب    

شــارة يــدخل ضــمن قــسم   الثالثــي، أي أن الكــالم العربــي اســم وفعــل وحــرف، واســم اإل    

 .االسم

 : اإلنجليزيةفي اسم اإلشارة تصنيف
 :٢ ثالث طرق اتبعت في تصنيف الكالم اإلنجليزيهناك

                                     
 .٩٠ السابق ص المرجع ١

٢ Stageberg, N and Oaks, D. An Introductory English Grammar (Earl McPeek, 
USA ٢٠٠٠) p٢٤٩ ,٢٠٣ ,١٦٣. 
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 CLASSIFICATION BY FUNCTION الوظيفة حسب -١

 CLASSIFICATION BY POSITION الموقع حسب -٢

 CLASSIFICATION BY FORM الشكل حسب -٣

 : أن نمثل لها بالمثال التاليويمكن

THE CHILD WILL GO TO SCHOOL  

 مـن   ايمكن القول بأنهـا فاعـل حـسب وظيفتهـا فـي الجملـة، وأنهـ               ) CHILD (فكلمة

ــذا الموقـــع ال يـــشغله إال األســـماء، وتـــصنف مـــن حيـــث      مجموعـــة االســـميات؛ حيـــث إن هـ

 .الشكل على أنها اسم

ه،  حـسب وظيفتـ  راً فـاعالً أو مفعـوالً أو مجـرو   يقـع  اإلشارة في اللغة اإلنجليزيـة       واسم

 الـشكل  حيـث أما تصنيفه من حيث الموقع فهو يقع ضمن االسميات أو الصفات، وأما من          

 .فهو يقع ضمن مجموعة الضمائر

 التصنيف حسب الشكل أشهر هذه التصنيفات، ويضع الكالم اإلنجليزي ضـمن   ويعد

 : هي،١ثمانية أقسام

 .NOUNS األسماء -١

 .VERBS األفعال -٢

 PRONOUNS. الضمائر -٣

 .ADJECTIVE النعوت -٤

 .ADVERBS الظروف -٥

 PREPOSITIONS . حروف الجر-األدوات -٦

                                     
١ Sweet, H. A New English Grammar, Logical and Historical (Clarendon Press, 
Oxford ١٨٩٨) p١٤٤-٥٤. 

Huddleston, R. Introduction to the Grammar of English (Cambridge University 
Press, Cambridge ١٩٨٤) p٩١-٩٠. 
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 CONJUCTION. العطف حروف -الروابط -٧

 .INTERJECTION لتعجب احروف -٨

 القسم الثالث، الذي هو الضمائر؛ حيـث  المشهور األخير يهمنا في هذا التقسيم    والذي

تقـسيم،  يقع اسم اإلشارة ضمن هذا القسم، وبهـذا يتـضح أن تمـام حـسان متـأثر بهـذا ال                    

ــسابق ضــمن قــسم الــضمائر كمــا هــي فــي            ــاً لتقــسيمه ال حيــث وضــع اســم اإلشــارة وفق

 .اإلنجليزية

 A في اإلنجليزية هو الكلمة التي تستخدم في مكان االسـم  RPONOUN والضمير

PRONOUN IS A WORD USED INSTEAD OF A NOUN١. 

 :٢ هيوأقسامه

 .أنا= I:  مثل،PERSONAL PRONOUNS الشخصية الضمائر -١

 .أنا= MY:  مثل،POSSESSIVE PRONOUNS الملكية ضمائر -٢

ــضمائر -٣  وهــذه تكــون بإضــافة   ،REFLEXIVE PRONOUNS االنعكاســية ال

SELF   في المفرد أو SELVES          فـي الجمـع إلـى آخـر ضـمائر الملكيـة فـي ضـميري المـتكلم 

ــاني، وضــمائر المفعــول بــه، وضــمائر الغائــب، مثــل      -MYSELF-YOURSELF: األول والث

HIMSELF-THEIRSELVES 

 .هذا= THIS:  مثل، DEMONSTRATIVE PRONOUNS  اإلشارةضمائر -٤

ــمائر -٥ ــتفهام ضـ ــل،INTERROGATIVE PRONOUNS االسـ = WHO:  مثـ

 من؟

                                     
١ Gleason, H. Linguistics and English Grammar (Holt, Reinehart and Winston, 
New York; London ١٩٦٥) p١١٥-١١٤. 
٢ Quirk. R and Greenbaum. S. University Grammar of English (Longman, 
London ١٩٧٣) p ١٠٧-١٠٣. 
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= SOMEBODY:  مثــــل،INDEFINITE PRONOUNS النكــــرة ضــــمائر -٦

 .شخص ما

 .الذي= THAT:  مثل،RELATIVE PRONOUNS الموصول ضمائر -٧

 غتين أسماء اإلشارة في اللألفاظ
 :في اللغة العربية: أوالً

 عينيـاً   علـى اسـم حاضـر حـضوراً    رةهو اسم مظهـر دل بإيمـاء، أي إشـا       " اإلشارة   اسم

 أو علـى اسـم منـزل منزلتـه، أي الحاضـر،             ،z٢  الجنـة  تلـك } أو ذهنياً نحو     ،z١  البيت هذا} كـ

 :٣كقوله

 .٤" آبائي، فجئني بمثلهمأولئك

، وإنمـا   ) اإلشـارة  أسـماء يقـصد   (المـبهم   وهي ضرب مـن     ): "هـ٦٤٣:ت( ابن يعيش    وقال

كانــت مبنيــة لتــضمنها معنــى حــرف اإلشــارة؛ وذلــك أن اإلشــارة معنــى والموضــوع إلفــادة     

 اإلشـارة علـم أن لإلشـارة حرفـاً          األسـماء  هـذه المعاني إنما هي الحـروف فلمـا اسـتفيد مـن            

ء موضـوعة  واألسما...تضمنه هذا االسم وإن لم ينطق به فبني كما بني من وكم ونحوهما            

 ولما كان هذا غير الزم لما وضع له صار بمنزلة المضمر الذي يـسمى بـه إذا             ياتهاللزوم مسم 

تقدم ظاهر ولم يكن اسماً له قبل ذلك فهو اسم للمسمى في حال دون حال فلما وجب                 

 المعنى المراد   ، اإلشارة يتضمن أمرين معاً    واسم. ٥"بناء المضمر وجب بناء المبهم كذلك     

                                     
 .٣:  قريش١
 ٦٣:  مريم٢
) هـــ١٤٠٤النــشر، بيـروت  دار بيـروت للطباعـة و  (كـرم البــستاني  : تقديـــم.  صـدر بيـت للفــرزق، ديـوان الفـرزدق    ٣
١/٤١٨. 
جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية،        (صالح العايد   : شرح الحدود النحوية، ت   .  جمال الدين الفاكهي   ٤

 .٣٠٧ص ) ١٤١١الرياض 
) المكتبـة التوفيقيـة، القـاهرة     (أحمد السيد أحمد    : شرح المفصل، الجزء الثاني، ت    .  يعيش ابن الدين   موفق ٥

 .٨٢ص
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، )حديقــة(هــذه حديقــة، فــالمراد المــدلول المــشار إليــه    : شــارة إليــه، فعنــدما نقــول  منــه، واإل

 .واإلشارة إليها في نفس الوقت

 ،١ اإلشــارة فــي العربيــة حــسب المــشار إليــه قــسمينأســماء يقــسم النحويــون وعــادة

 :هما

  األولالقسم
ذكير  فيـــه المـــشار إليـــه مـــن ناحيـــة اإلفـــراد والتثنيـــة والجمـــع، مـــع مراعـــاة التـــيالحـــظ

 :والتأنيث والعقل وعدمه في ذلك، وهذا القسم خمسة أنواع

ذا :  مثــل،ذا:  يــشار بــه للمفــرد المــذكر العاقــل وغيــر العاقــل، وأشــهر ألفاظــه     مــا -١

 .مهندس مخلص، وذا طائر هزيل

ــة، وأشــهر ألفاظهــا      مــا -٢ ــر العاقل ــة وغي ــة العاقل ــه للمفــردة المؤنث ذي، وذه :  يــشار ب

ذي : ، مثــل)بــسكون الهــاء وكــسرها  (وتــي، وتــا، وتــه   ، وذات، ) الهــاء وكــسرها نبــسكو(

 .معلمة جادة، وذي شمس محرقة

ذان رفعـاً، وذيـن     :  وغير العاقل، وأشـهر ألفاظـه      العاقل المذكر به للمثنى    شار ي ما -٣

: وتقول أيـضاً  . ذان معلمان، وإن ذين معلمان، وسلمت على ذين المعلمين        : نصباً وجراً، مثل  

 .ذان قلمان

تـان رفعـاً، وتـين      : ى المؤنث العاقل وغير العاقـل، وأشـهر ألفاظـه          يشار به للمثن   ما -٤

 .تان صديقتان، إن تين صديقتان، مررت بتين الصديقتين: نصباً وجراً، مثل

 أوالء،:  يشار به إلى الجمع المذكر والمؤنث عاقالً وغير عاقل، وأشـهر ألفاظـه             ما -٥

 .معلمات مخلصات/ مخلصونمعلمون أوالء: وأولى، مثل

                                     
 .٣١٢ص ) ٣:  ط،دار المعارف، القاهرة( األول الجزء النحو الوافي، . عباس حسن١
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 وجـه  فثمّ}هنا الجامعة، : هنا، وثمّ، مثل:  به إلى المكان، وأشهر ألفاظه  يشار ما -٦

وفــي األصــل أن هــذين اللفظــين للظرفيــة، ويــستعمالن لإلشــارة إذا دل الــسياق علــى . z اهللا

 . ١ذلك

 : الثانيالقسم
 فيه المشار إليه من ناحيـة قربـه، أو بعـده، أو توسـطه بـين القـرب والبعـد، وهـذا                     يالحظ

 :عثالثة أنوا

 التــي تــستعمل للقريــب، وهــي كــل األســماء الــسابقة ســواء للمفــرد أو    األســماء -١

 .المثنى أو الجمع، عاقالً أو غير عاقل

 وهنـا بعـد زيـادة الم        وأولى، وتا، وذي،    ،ذا، وتي :  تستعمل للبعيد، وهي   لتي ا األسماء -٢

 . وثمّ تستعمل للبعد خاصة،البعد وكاف الخطاب لهذه األلفاظ

 وتــي، وتــا، وذي، ،ذا:  بــين القريــب والبعيــد، وهــي وســطعمل للت التــي تــستاألســماء -٣

وكـاف الخطـاب هـذه    .  وهنا بعد زيادة كاف الخطاب فقط لهذه األلفاظوأولى،وذان، وتان،   

والتــي أشــرنا لهــا فــي النــوع الــسابق تكــون مفتوحــة مــع المفــرد المــذكر، ومكــسورة مــع      

مـيم الجمـع مـع جمـع المـذكر، ونـون        عالمـة التثنيـة مـع المثنـى، و    وتلحقهـا المفرد المؤنث،   

 .النسوة مع جمع المؤنث

 أن تضاف هاء التنبيـه ألسـماء اإلشـارة، سـواء اتـصلت بـه كـاف الخطـاب أم ال،                      ويجوز

هذا، وهذاك؛ لكن ال تتصل الهاء باالسـم إذا اتـصلت بـه كـاف الخطـاب والم البعـد                   : فنقول

 .هذالك: معاً، فال نقول

                                     
محمــد عبــد : ت األول، الجــزءشــرح التــسهيل تــسهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد، .  مالــكابــن الــدين جمــال ١

 .٢٤٣ -٢٤٢ص) ١٤٢٢، ١:  ط،دار الكتب العلمية، بيروت(القادر عطا، وطارق فتحي السيد 
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ــد أن نرا  وبهــذا ــا ال ب ــم أنن ــد اســتعمال هــذه       نعل ــدما نري ــسابقين عن عــي التقــسيمين ال

األسماء، مراعين في ذلـك المـشار إليـه؛ مـن ناحيـة اإلفـراد والتثنيـة والجمـع، عـاقالً أم غيـر                 

 .عاقل، قريباً أم متوسطاً أم بعيداً

 كان اسـم اإلشـارة للمفـرد أو الجمـع عـاقالً أو غيـر عاقـل فهـو مبنـي دائمـاً سـواء                  وإذا

هذا رجـل صـادق،   :  لكنه يكون في محل رفع أو نصب أوجر، مثل؛لكسرعلى السكون أو ا   

 إذا كـان للمثنـى سـواء مـذكراً أم     اأمـ . إن هذا رجل صادق، سلمت على هذا الرجـل الـصادق        

هــذان رجــالن صــادقان، إن هــذين :  مثــل،مؤنثــاً فإنــه يعــرب، رفعــاً بــاأللف، ونــصباً وجــراً باليــاء 

 .ين الصادقينرجالن صادقان، وسلمت على هذين الرجل

 كلهـا معـارف وال تحتـاج إلـى          ة سابقاً يتبين لنا أن أسـماء اإلشـار        ذكرناه خالل ما    ومن

، كما أنها ال تضاف إلى ما بعدها، فإذا قلنا سلمت علـى هـذين               )أل التعريف : (ما يعرفها، مثل  

 . بدلٌ وليس بمضاف إليهالطالبين فإعراب الطالبين،

 :للغة اإلنجليزيةألفاظ أسماء اإلشارة في ا: ثانياً
 DEMONSTRATIVE على أسماء اإلشـارة فـي اإلنجليزيـة ضـمائر اإلشـارة      يطلق

PRONOUNS –وهـي مـن األلفـاظ المحـدودة فـي           - ذكرنا ذلك فـي أقـسام الـضمير        كما ،

 :اللغة اإلنجليزية، وأشهرها

THIS, THAT, THESE, THOSE, HERE, THERE 

 : تركيبهما في الجمل، هما مصطلحان يطلقان على هذه األلفاظ حسبوهناك

 DEMONSTRATIVE PRONOUNS اإلشارة ضمائر

 DEMONSTRATIVE AJECTIVES ١ إشاريةصفات

 : المثالين التاليين يتضح الفرق بينهماالل خومن

                                     
١ Halliday. M, and Hasan. R. Cohesion in English (Longman, London ١٩٧٦) p ٥٧-
٧٦. 
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THIS IS A WHITE CAR. 

THIS CAR IS WHITE. 

ل الثاني  المثال األول تعتبر ضمير إشارة حيث يعقبها الفعل مباشرة، أما في المثا    ففي

 .فصفة إشارية حيث يعقبها اسم ثم فعل

 هذه األلفاظ، واستعماالتها، وموقعها في الجملة كمـا بينـا ذلـك           لمعان يلي بيان    وفيما

 :في أسماء اإلشارة في اللغة العربية

١- THIS : فيــستعمل للمفــرد المــذكر والمؤنــث العاقــل وغيــر      ) ذا، ذي، ذه(بمعنــى

 :لتالية كما في األمثلة ا،العاقل القريب

١-THIS MAN IS A GOOD TEACHER. 

٢-THIS LION IS SCRAWNY.  

٣-THIS WOMAN IS BEAUTIFUL. 

٤-THIS BUTTERFLY IS BEAUTIFUL.  

٥-I NEED THIS. 

٦-CAN I GO WITH THIS. 

 من حيث الجنس والعاقل وعدمه؛ لكنها ليست كذلك محايدة )THIS( أن فيالحظ

وقـد تـأتي فـاعالً كمـا فـي األمثلـة            .  فقـط  القريبي للمفرد   من حيث العدد والقرب والبعد فه     

 .األربعة األولى، أو مفعوالً كما في المثال الخامس، أو مجروراً كما في المثال السادس

٢- THAT :  فيـستعمل للمفـرد المـذكر والمؤنـث العاقـل وغيـر            ) ذلك، تلـك  (بمعنى

 :العاقل البعيد، كما في األمثلة التالية

١-THAT MAN IS A GOOD TEACHER. 

٢- THAT LION IS SCRAWNY.  

٣- THAT WOMAN IS BEAUTIFUL. 

٤- THAT BUTTERFLY IS BEAUTIFUL.  
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٥-I NEED THAT. 

٦-CAN I GO WITH THAT. 

 مــن حيــث الجــنس والعاقــل وعدمــه؛ لكنهــا ليــست     محايــدة )THAT( أن فــيالحظ

د تـأتي فـاعالً كمـا فـي     وقـ .  فقـط  لبعيـد كذلك من حيث العدد والقرب والبعـد فهـي للمفـرد ا           

األمثلــة األربعــة األولــى، أو مفعــوالً كمــا فــي المثــال الخــامس، أو مجــروراً كمــا فــي المثــال           

 .السادس

٣- THESE : ــى ــستعمل ل) أوالء(بمعنـ ــعفيـ ــر    لجمـ ــل وغيـ ــث العاقـ ــذكر والمؤنـ  المـ

 :العاقل القريب، كما في األمثلة التالية

١-THESE MEN ARE GOOD STUDENTS. 

٢-THESE LIONS ARE PREDATORY. 

٣-THESE WOMEN ARE INTELLIGENT. 

٤-THESE BUTTERFLIES ARE BEAUTIFUL. 

٥-WE NEED THESE. 

٦-CAN I SIT BETWEEN THESE.  

 مــن حيــث الجــنس والعاقــل وعدمــه؛ لكنهــا ليــست   محايــدة )THESE( أن فــيالحظ

عالً كمـا فـي     وقـد تـأتي فـا     . كذلك من حيث العدد والقرب والبعد فهي للجمع القريب فقـط          

 الخــامس، أو مجــروراً كمــا فــي المثــال     الاألمثلــة األربعــة األولــى، أو مفعــوالً كمــا فــي المثــ      

 .السادس

٤- THOSE : ــر     ) أولئــك(بمعنــى فيــستعمل للجمــع المــذكر والمؤنــث العاقــل وغي

 :العاقل البعيد، كما في األمثلة التالية

١-THOSE MEN ARE GOOD STUDENTS. 

٢- THOSE LIONS ARE PREDATORY. 

٣- THOSE WOMEN ARE INTELLIGENT. 
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٤- THOSE BUTTERFLIES ARE BEAUTIFUL. 

٥-WE NEED THOSE. 

٦-CAN I SIT BETWEEN THOSE. 

 

 مــن حيــث الجــنس والعاقــل وعدمــه؛ لكنهــا ليــست  محايــدة )THOSE( أن فــيالحظ

مـا فـي   وقـد تـأتي فـاعالً ك   . كذلك من حيث العدد والقرب والبعـد فهـي للجمـع البعيـد فقـط              

األمثلــة األربعــة األولــى، أو مفعــوالً كمــا فــي المثــال الخــامس، أو مجــروراً كمــا فــي المثــال           

 .السادس

٥- HERE,THERE : التــي فــي ) هنــا، وثــمّ(وهــذه األلفــاظ أصــلها ظــروف مثلهــا مثــل

 لمكـان ل) HERE (وتـستعمل العربية؛ لكنها تستعمل لإلشارة إذا دل السياق علـى ذلـك،             

 : في األمثلة التاليةا كملبعيد، اللمكان) THERE( بينما لقريب،ا

١-HERE IS THE SCHOOL. 

٢-THERE IS MY HOUSE. 

٣-I WANT TO EAT HERE/ THERE. 

 خالل األمثلة الـسابقة يتبـين أنهـا قـد تـأتي فـاعالً كمـا فـي المثـال األول والثـاني، أو                   ومن

 .مفعوالً كما في المثال الثالث

 :لفاظ اإلشارة الشائعة في اللغتين مختصر ألبياني جدول يلي وفيما
 اإلنجليزية العربية

  المؤنث المذكر المؤنث المذكر
 
 
 
 القريب

 ذا

بسكون ( وذه ذي،
، )الهاء وكسرها

وذات، وتي، وتا، وته 
بسكون الهاء (

 )وكسرها

THIS 

 

THIS 

 

 
 
 
 

 المفرد -١
 

 THAT THAT   @البعيد
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 اإلنجليزية العربية

 المؤنث المذكر المؤنث المذكر

  THESE THESE تان ذان القريب
 THOSE THOSE   @البعيد المثنى -٢

  THESE THESE  وأولىأوالء،  وأولىأوالء، القريب
 THOSE THOSE   @البعيد الجمع -٣

ــة تــ   غالــب@ ــد أو المتوســط بإضــافة الكــاف    ستعمل أســماء اإلشــارة فــي العربي  للبعي

 .ها حين الحديث عنته حسب التفصيل الذي ذكرالكافوالالم أو 

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

  الثانيالفصل
  القرآنية ألسماء اإلشارةيات بعض اآلتحليل
 اسم اإلشارة في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، وتنوعت األسـاليب التـي جـاء              ورد

 وقـد أحـصيت أكثـر    ،عليها، وليس هدفنا هنا أن نحصر المواطن واألساليب التي جاء عليها     

 آليـات تعيناً بالفهرسـة اإللكترونيـة    موضـع فـي القـرآن ورد فيـه اسـم اإلشـارة مـس             ٩٠٠من  

 فـي ترجمتهـا إلـى اإلنجليزيـة؛       النظـر  ثم   ، ذكر بعضها لتحليلها   دف لكن اله  ؛القرآن الكريم 

وحرصـت علـى اختيـار نمـاذج مختلفـة          . لتحليل التركيب اإلشاري في اللغة اإلنجليزية أيـضاً       

 فـــياضـــع مختلفـــة للمفـــرد والمثنـــى والجمـــع، وللقريـــب والبعيـــد، وللمؤنـــث والمـــذكر، ولمو 

 هـذه األلفـاظ فـي    ود وفيمـا يلـي جـدول لنمـاذج مـن ور     ،التركيب النحـوي مـن حيـث اإلعـراب        

 :١القرآن، ويقابلها ترجمة يوسف علي لهذه اآليات في كتابه ترجمة القرآن الكريم
 الترجمة  القرانيةاآليات

 مـــا أنزلـــت ســـورة فمـــنهم وإذا} -١

مـــــن يقـــــول أيكـــــم زادتـــــه هـــــذه 

 ١٢٤: ٩ zإيمانا

 ١٩: ٦ z  إلي هذا القرآنأوحيو} -٢

 الـذي جعـل الـشمس ضـياء      هو} -٣

والقمر نوراً وقدره منـازل لتعلمـوا    

عدد الـسنين والحـساب مـا خلـق      

 ٥: ١٠ z اهللا ذلك إال بالحق

 خـــصمان اختـــصموا فـــي هـــذان} -٤

 ١٩: ٢٢ z ربهم

 الكتــاب ال ريــب فيــه هــدىذلــك} -٥

١‐ Whenever there cometh down a sura, some of 

them say: "Which of you has had His faith 

increased by it?" 

٢‐ This Qur'an hath been revealed to me 

٣‐ It is He Who made the sun to be a shining glory 

and the moon to be a light (of beauty), and 

measured out stages for her; that ye might know 

the number of years and the count (of time). 

Nowise did Allah create this but in truth and 

righteousness 

٤‐ These two antagonists dispute with each other 

                                     
١ Ali, Y. The Holy Quraan: Text, Translation and Commentary. (Islamic 
Propagation Centre International, Birmingham ١٩٦٨). 
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 ٢: ٢ z للمتقين

 قانــه ال يأتيكمــا طعــام ترزقــال} -٦

ــا بت ــل أن  إال نبأتكمــــــ ــه قبــــــ أويلــــــ

 z يأتيكما ذلكما مما علمني ربي     
٣٧: ١٢ 

 ذلكــم الــشيطان يخـــوف   إنمــا } -٧

 ١٧٥: ٣ z أولياءه

 فـــــذلكن الـــــذي لمتننـــــي قالـــــت} -٨

 ٣٢: ١٢ zفيه

 z  علـى هـدى مـن ربهـم        أولئك} -٩
٥: ٢ 

: ٣ z  أنـتم هـؤالء حـاججتم      ها} -١٠

٦٦ 

: ٢١ z  زالــت تلــك دعــواهمفمــا} -١١

١٥ 

ــن   وال} -١٢ ــه مـــ ــوا أزواجـــ  أن تنكحـــ

كان عنـد اهللا  بعده أبداً إن ذلكم   

 ٥٣: z٣٣ عظيما

 أنهكمــــــا عــــــن تلكمــــــا   ألــــــم} -١٣

 ٢٢: ٧ z الشجرة

 مـــــا فـــــي بطـــــون هـــــذه  وقـــــالوا} -١٤

: ٦ z األنعـــــام خالـــــصة لـــــذكورنا

١٣٩ 

ــال} -١٥ ــد أن أنكحـــــك   قـــ ــي أريـــ  إنـــ

 ٢٧: ٢٨ z إحدى ابنتي هاتين

 ٣٨: ٣ z  دعا زكريا ربههنالك} -١٦

 ٦٤: ٢٦ z  ثم اآلخرينوأزلفنا} -١٧

about their Lord 

٥‐ This is the Book; in it is guidance sure, without 

doubt, to those who fear Allah 

٦‐ He said: "Before any food comes (in due course) 

to feed either of you, I will surely reveal to you 

the truth and meaning of this ere it befall you: 

that is part of the (duty) which my Lord hath 

taught me 

٧‐ It is only the Evil One that suggests to you the 

fear of his votaries 

٨‐ She said: "There before you is the man about 

whom ye did blame me! 

٩‐ They are on (true) guidance, from their Lord 

١٠‐ Ah! Ye are those who fell to disputing (Even) 

in matters of which ye had some knowledge! 

١١‐ And that cry of theirs ceased not 

١٢‐ that ye should marry his widows after him at 

any time. Truly such a thing is in Allah.s sight 

an enormity. 

١٣‐ Did I not forbid you that tree 

١٤‐ They say: "What is in the wombs of such and 

such cattle is specially reserved (for food) for 

our men 

١٥‐ He said: "I intend to wed one of these my 

daughters to thee 

١٦‐ There did Zakariya pray to his Lord. 

١٧‐ And We made the other party approach thither 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 في اللغة العربية: أوالً
 المفــرد بلفــظ غالــب ألفــاظ أســماء اإلشــارة فــي القــرآن الكــريم، فــوردت       ورود -١

 .والبعيد وللقريب ، والمؤنثلمذكروالمثنى والجمع، وللعاقل وغير العاقل، ول

، )٣،  ٢،  ١( أسماء اإلشارة قد تأتي جزءاً من الجملة الفعلية كمـا فـي المثـال                ألفاظ -٢

أو جزءاً من الجملة االسمية كما في بقية األمثلة، وهـذا يـشير إلـى أن ورودهـا واسـتعمالها                 

 .في الجملة االسمية أكثر من ورودها في الجملة الفعلية

، ٨، ٦، ٣، ١( في اللفـظ كمـا فـي المثـال      اإلشارة قد يعود على شيء سابق له اسم -٣

 وهذا يخالف ما أشار إليه تمام حـسان  ،، أو على شيء تابع له كما في بقية األمثلة        )١٦،  ١٢،  ٩

 ، مرجع متقدمة عليها في اللفظ أو في الرتبة أو فيهمـا معـاً      ذاتحينما أشار إلى أن الضمائر      

 .-ك سابقاً ذكرنا ذلكما–حيث صنف اسم اإلشارة ضمن قسم الضمير 

 أســماء اإلشــارة ذات مواقــع مختلفــة فــي التركيــب النحــوي، فقــد تكــون     ألفــاظ -٤

فاعالً كما في المثال األول، أو نائب فاعل كما في المثال الثـاني، أو مفعـوالً كمـا فـي المثـال                       

 خبراً لمبتـدأ كمـا فـي المثـال العاشـر، أو اسـماً       أو، )٩-٤(الثالث، أو مبتدأ كما في األمثلة من    

وأخواتهـا كمـا فـي المثـال      ) إن(ـوأخواتها كمـا فـي المثـال الحـادي عـشر، أو اسـماً لـ               ) كان(ـل

 أو مجـروراً باإلضـافة كمـا    ،الثاني عشر، أو مجروراً بحرف الجر كما في المثال الثالث عـشر     

 اإلشــارة فــي المثــال الرابــع عــشر، أو نعتــاً كمــا فــي المثــال الخــامس عــشر، ويكــون اســماً    

ولــذا فــإن توزيعهــا متعــدد، فقــد   . الين الــسادس عــشر والــسابع عــشر ظرفــاً كمــا فــي المثــ 

وهــذا يجعلهــا مــن التراكيــب األساســية فــي . تكــون فــي أول الكــالم أو وســطه أو متطرفــة

 .١اللغة العربية

                                     
بلية، بحث ماجستير غيـر  دراسة تقا. التركيب اإلسنادي في اللغة العربية ولغة اليوربا .  شيخ اإلسالم  أحمد ١

 .٥٢ص ) ١٤٠٧جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض (منشور 
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اإلفــراد والتثنيــة   ( أســماء اإلشــارة تطــابق المــشار إليــه مــن حيــث العــدد        ألفــاظ -٥

 ).عوالجم

 والمثنــى، أمــا ألفــاظ مفــرد المــع يتطابقــان )التــذكير والتأنيــث (الجــنس حيــث مــن -٦

 .الجمع فتكون للمذكر والمؤنث على حد سواء

 حيــث التعريــف والتنكيــر، وإن كــان يلحــظ أن الغالــب الموافقــة   مــن يتطابقــان ال -٧

 إليـه   مـشار  أمـا ال   ،بينهما فألفـاظ أسـماء اإلشـارة كلهـا معـارف حيـث يبـدأ بهـا فـي الكـالم                    

 .فيكون معرفة أو نكرة

 اإلعرابيــة فكــل واحــد منهمــا يعــرب حــسب موقعــه مــن      بالناحيــةلــق  يتعفيمــا -٨

فلفـظ اإلشـارة   . اإلعراب، فقد يتفقان في الحالة اإلعرابيـة رفعـاً ونـصباً وجـراً وقـد يختلفـان          

فإنـه يتبعـه فـي      ) أل( لكن إن كان ما بعد اسم اإلشارة معرفاً بـ         ؛ليس جزءاً من المشار إليه    

 .ويعرب هذا االسم المعرف بدالً) ١٤، ١٣، ٧، ٥، ٢(اإلعراب كما في المثال 

 اإلشارة المفرد إذا اتـصلت بـه الـالم والكـاف يجـوز أن يـشار بهمـا إلـى                     اسم لفظ -٩

 عالمة تدل على التثنية كما في المثال        بهالمثنى والجمع المذكر والمؤنث بشرط أن تتصل        

 ).١٢، ٨، ٧( في المثال اأو الجمع كم) ١٣، ٦(

ة، ماعدا ما خصص منها للمثنـي، فإنهـا تعـرب إعـراب      أسماء اإلشارة مبني   جميع -١٠

 . ونصباً وجراً بالياء كما في المثال الخامس عشرالرابع، باأللف كما في المثال المثنى رفعاً

 تكرار هاء التنبيه التي تأتي مع لفظ اسم اإلشارة، كمـا فـي المثـال العاشـر      يجوز -١١

ثـم اسـم اإلشـارة متـصالً     ) أنـتم (تـدأ  حيث جاءت الهاء منفصلة في بداية اآلية ثم جـاء المب       

 والـضمير وفي هذا المثال نالحظ أنه يجوز الجمع بين اسم اإلشارة       . بهاء التنبيه مرة أخرى   

 .وأن يقعا متتاليين

 اإلشارة أن تتصل بها هاء التنبيه، أو الم البعد وكاف الخطاب؛ أسماء في   الغالب -١٢

 ).ثمّ( مما سبق ماعدا لفظ ولذلك ال نجد لفظ اسم إشارة في القرآن جاء مجرداً



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 هناك ألفاظ خاصة للقريب والبعيد، وإنمـا أصـل هـذه األلفـاظ للقريـب؛ لكـن            ليس -١٣

 في المثال الرابـع والـسادس والثـامن، أو يـضاف لهـا الكـاف فقـط          كمايضاف الالم والكاف    

 .توسط فتخرج من داللة القرب إلى البعد وال،كما في المثال التاسع

وب بعضها عـن بعـض مـن حيـث اإلشـارة للقريـب والبعيـد،                اإلشارة قد ين   أسماء -١٤

 هذا فيمـا    يكونفما يستعمل للبعيد قد يستعمل للقريب كما في المثال الخامس؛ لكن ال             

 .يخص الجنس والعدد

 . تجتمع هاء التنبيه والم البعد وكاف الخطاب في اسم إشارة واحدال -١٥

إليــه، وهــذا مــا أشــار إليــه   تكــون هــذه األلفــاظ مــضافة أبــداً، وإنمــا تكــون مــضافة  ال -١٦

 المضاف ولكنه ال يكون هـو مـضافاً   تضام: تمام حسان حين قال إن من خصائص الضمائر    

 .أبداً

 . على مطلق غائب أو حاضر، فهي ال تدل على اسم بعينهتدل -١٧

 في اللغة اإلنجليزية: ثانياً
 وعدمــه فيتــساوى فيهــا    العاقــل  اإلشــارة محايــدة مــن حيــث الجــنس و     أســماء -١

 .المؤنث، والعاقل وغير العاقلالمذكر و

 المشار إليه من حيث العدد، فتكون مفردة مع المفرد وجمعاً مع الجمع،             تطابق -٢

ماعدا المثنى فليس له لفظ مخصص له، وإنمـا يـستعمل معـه لفـظ الجمـع كمـا فـي المثـال                

ل على  التي تد ) HAS(أو  ) IS(أو  ) S( المفرد فـ  مع كان للحاضر    إذاولذا يراعى المسند    . الرابع

 كمـــا فـــي المثـــال رد علـــى المفـــاإلفـــراد تـــصحب الفعـــل إذا كـــان الفاعـــل اســـم إشـــارة داالً

 الفعل على صيغته األصل كما فـي المثـال الرابـع            فيأتي كان للمثنى أو الجمع      إذاالخامس، و 

 إذا كـان الفعـل للماضـي فـال يراعـى فيـه ذلـك سـواء كـان للمفـرد أو المثنـى أو            اأمـ . والعاشـر 

 .حيث تكون األولى للمفرد والثانية للمثنى والجمع) WAS,WERE( الفعل الجمع، ماعدا
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 خاصـة  وألفـاظ  ،)THIS, THESE: ( ألفاظ خاصة للمشار إليه القريب، هـي هناك -٣

 البعيــد ألفــاظ مــستقلة وليــست    فألفــاظ) THAT, THOSE: (للمــشار إليــه البعيــد، هــي   

 .زيادات في المبنى على ألفاظ القريب

كيــب النحــوي، فتــأتي فــي موقــع الفاعــل كمــا فــي المثــال     مــن حيــث الترمحايــدة -٤

 . والمجرور كما في المثال الخامسالثالثالثاني والمفعول كما في المثال 

لهــذه ) THE( أســماء معــارف، فــال يمكــن إضــافة أداة التعريــف المعروفــة    تعتبــر -٥

 .األلفاظ كما نلحظ ذلك في كل األمثلة السابقة

 ثـال كما في المثـال الثـاني أو فعـل كمـا فـي الم      اإلشارة يتلوها اسم ظاهر   أسماء -٦

 .األول أو ضمير كما في المثال الخامس عشر

 . على مطلق غائب أو حاضر، فهي ال تدل على اسم بعينهتدل -٧

@      @      @ 
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  الثالثالفصل
 النتائج

 اللغـــة العربيـــة واللغـــة اإلنجليزيـــة فـــي مجمـــوعتين لغـــويتين مختلفتـــين حـــسب تقـــع

 بينما اللغـة    ،١همها ضمن المجموعة السامية، وهي من أ      ع فاللغة العربية تق   ؛اللغاتتصنيف  

 فــي اً وتباينــتالفــاً أن بينهمــا اخكمــا. ٢اإلنجليزيــة تقــع ضــمن المجموعــة الهنديــة األوربيــة     

 لكن هل مع هذا التباعد بين اللغتين تباعـد كبيـر بـين              ؛٣األماكن التي تشيع وتنتشر فيهما    

 بــين تــشابه أو توافــقلتراكيــب والــدالالت اللغويــة، أمــا أن هنــاك نقــاط  اللغتــين مــن حيــث ا

 اللغتين؟

 خالل العرض السابق ألسلوب اإلشارة فـي اللغتـين، ومـا حللنـاه مـن أمثلـة لـبعض                    من

 تتفـق  لتـي  السماتأمثلتهما يتضح لنا بعض المالمح المشتركة والمختلفة؛ فهناك بعض ا        

 التــي تتميــز فيهــا لغــة عــن الخاصــة الــسماتك بعــض  كمــا أن هنــا،أو تتــشابه فيهــا اللغتــان

 .اللغة األخرى

 ســنبدأ فــي هــذا الفــصل بعــرض المالمــح المــشتركة بــين اللغتــين، ثــم نعقبهــا           ولــذا

 ).جوانب االختالف(بخصائص كل لغة 

 : المشتركةالمالمح
 موجود في اللغتين، وهذا يجعله مـن   DEMONSTRATION اإلشارة أسلوب -١

 .الميةالظواهر اللغوية الع

                                     
١ Prasad. T. A course in Linguistics (PHI Learning, New Delhi ٢٠١٢) p١٩٤-١٩٣ 
 .٢٠١ -١٩٦ السابق ع المرج٢

 .٧٥ص ) ١٤٠٠مكتبة وهبة، القاهرة، (علم اللغة العام .  محمد شاهينتوفيق
دار الكتــاب (محمــد البجيــري . تــاريخ للغــات فــي العــالم، ترجمــة د: إمبراطوريــات الكلمــة.  أوســتلرنيقــوالس ٣

 .٦٢٩ -٦٢٢ و ١٦١-١٤٦ص ) ٢٠١١العربي، بيروت، 
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 المفــردات المحــدودة المحــصورة يطلــق عليهــا    و مجموعــة مــن األلفــاظ أ وجــود -٢

ــارة       ــة، أو ضــــمائر اإلشــ ــة العربيــ ــي اللغــ ــارة فــ ــماء اإلشــ  DEMONSTRATIVEأســ

PRONOUNSوهنــاك تــشابه بــين هــاتين المجمــوعتين فــي بعــض  .  فــي اللغــة اإلنجليزيــة

 :ألفاظهما

 THIS =اقل وغير العاقل القريبذا، ذي، ذه، فكلها تستعمل للمفرد الع. 

THAT =،وغير العاقل البعيدالعاقل للمفرد ستعمل تلك، تذلك . 

THESE =أوالء، تستعمل للجمع المذكر والمؤنث العاقل وغير العاقل القريب. 

THOSE =أولئك، تستعمل للجمع المذكر والمؤنث العاقل وغير العاقل البعيد. 

 ألفـاظ عاقل وعدمه فـي اللغتـين؛ لكـن لهـا            أن هذه األلفاظ محايدة من حيث ال       فنلحظ

 .محددة من حيث القرب والبعد، واإلفراد والجمع

 أســلوب اإلشــارة فــي جملــة أساســية، وهــذا يــدل علــى أنــه تعبيــر وتركيــب وقــوع -٣

 .أساسي في اللغتين، وليس المقصود منه التوضيح والتبيان فقط

 . أسلوب اإلشارة هو بيان ووصف لذات سابقة أو تاليةوظيفة -٤

 . على اسم بعينهدل على مطلق غائب أو حاضر في اللغتين، فهي ال تتدل -٥

 ألفــاظ أخــرى تتــداخل معهــا فــي  مــع متــشابة فــي هــذه األلفــاظ أنهــا غيــر  الغالــب -٦

ــا   ) THAT(فــي العربيــة، ولفــظ  ) هنــا، وثــمّ (الوظيفــة، ماعــدا لفظــي   فــي اإلنجليزيــة كمــا بين

 .سابقاً

ــة -٧ ــد تقـــ    رتبـ ــة، فقـ ــا مرونـ ــارة فيهـ ــاظ اإلشـ ــصوب أو    ألفـ ــوع أو المنـ ــع المرفـ ع موقـ

المجرور، ولذا جاءت فـاعالً ومفعـوالً ومبتـدأ وخبـراً ومـضافاً إليـه ومجـروراً بحـرف الجـر فـي                

 .العربية، وأتت فاعالً ومفعوالً ومجروراً في اإلنجليزية

التعريــف ) أل( هــذا األســلوب مــن المعــارف فــي اللغتــين، فــال يمكــن إضــافة   يعتبــر -٨

 .لها في اإلنجليزية) THE(بية، كما ال يمكن إضافة لهذه األلفاظ في العر

 . الجمع بين لفظ اإلشارة والضمير في الجملة العربية واإلنجليزيةيمكن -٩
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فهمــا علــى  ) ذان، وتــان( ألفــاظ اســم اإلشــارة فــي العربيــة مبنيــة ماعــدا       جميــع -١٠

ختلف بـاختالف  ؛ ولذا صيغها ال ت  )رفعاً باأللف، ونصباً وجراً بالياء    ( معربتان بالحروف    األرجح

وكـذلك الحـال فـي      .  مرفوعـة أم منـصوبة أم مجـرورة        أكانـت موقعها من اإلعـراب سـواء       

 تتغير كمـا تتغيـر الـضمائر وغيرهـا فـي صـيغتها إذا تغيـر موقعهـا                   الاإلنجليزية فهذه الصيغ    

 .اإلعرابي

 حرية في توزيع هذه األلفاظ في الجملة، فـيمكن أن تقـع فـي صـدر الجملـة             هناك -١١

 .ط أو في الطرفأو في الوس

 :المختلفة المالمح
 ألفاظ خاصة لإلشارة للمذكر والمؤنث المفـرد، وللمـذكر          هناك اللغة العربية    في -١

والمؤنــث المثنــى، فهــي ليــست محايــدة مــن حيــث التــذكير والتأنيــث فــي المفــرد والمثنــى؛        

دة فـي   أما اللغة اإلنجليزية فهي محاي    . لكنها محايدة من حيث التذكير والتأنيث في الجمع       

 .الجمع أو المثنى أو للمفرد سواءهذه األلفاظ من حيث التذكير والتأنيث 

 للمــشار إليــه مــن حيــث ة فــي ألفــاظ اإلشــارة فــي اللغــة العربيــة المطابقــ يــشترط -٢

، فهناك ألفـاظ خاصـة بـالمفرد وثانيـة للمثنـى وثالثـة للجمـع،              )اإلفراد والتثنية والجمع  (العدد  

 صــيغ للمفــرد والجمــع فقــط، وإنمــا لمثنــى،هــا صــيغة خاصــة ل اإلنجليزيــة فلــيس فيغــةأمــا الل

 الجمــع تــشمل مــا يــشار بــه للمثنــى؛ ولــذا ألفــاظ اإلشــارة فــي العربيــة أكثــر منهــا فــي   صــيغو

 .اإلنجليزية

 األلفـــاظ للـــشيء المـــشار إليـــه فـــي العربيـــة، فهنـــاك عـــدة ألفـــاظ لإلشـــارة تعـــدد -٣

، وذات، )بــسكون الهــاء وكــسرها(ه ذي، وذ:  المؤنثــة العاقلــة وغيــر العاقلــة، وهــي للمفــردة

بينما هنـاك لفـظ واحـد لكـل اسـتعمال فـي اللغـة            . )بسكون الهاء وكسرها  (وتي، وتا، وته    

 .اإلنجليزية
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 إلى البعد أو التوسـط فـي اللغـة العربيـة تكـون بإضـافة أحـرف علـى لفـظ                اإلشارة -٤

صــيغ محــددة أمــا اللغــة اإلنجليزيــة فهنــاك  . اإلشــارة، وهــي الــالم والكــاف أو الكــاف فقــط 

 ).THAT, THOSE( للداللة على البعيدوأخرى، )THIS,THESE(للداللة على القريب 

 كمـا   يـب،  أسلوب اإلشارة للبعيـد قـد ينـوب عـن األسـلوب المخـصص للقر               صيغة -٥

 بينمـا ال يكـون ذلـك      .٢: ٢ ﴾ الكتاب ال ريـب فيـه هـدى للمتقـين          ذلك﴿: بينا ذلك في قوله تعالى    

 .فظ مخصص لما وضع له من حيث القرب والبعدفي اللغة اإلنجليزية، فكل ل

@      @      @ 
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 خاتمة

ــة؛ الكتــشاف         ـــتطواف مــع هــذه الظــاهرة فــي اللغتــين العربيــة واإلنجليزي وبعــد هــذا ال

الخـــصائص، ومـــواطن التـــشابه، ومـــواطن االخـــتالف فـــي صـــياغة وتركيـــب هـــذه الظـــاهرة،  

 :ما توصلت إليه ما يليأستطيع القول إنني وقـفت على بعض النـتائج، وأبرز 

 في اللغتين، وهذا يجعله مـن  موجود  DEMONSTRATION اإلشارة أسلوب -١

 .الظواهر اللغوية العالمية

 مـن حيـث   أسـاس  أسلوب اإلشارة في جملة أساسية، وهذا يـدل علـى أنـه              وقوع -٢

 .البناء والتركيب اللغوي في اللغتين، وليس المقصود منه التوضيح والتبيان فقط

 هــذه األلفــاظ أنهــا غيــر متــشابه مــع ألفــاظ أخــرى تتــداخل معهــا فــي     فــيالغالــب -٣

كمــا أنهــا . فــي اإلنجليزيــة) THAT(فــي العربيــة، ولفــظ ) هنــا، وثــمّ(الوظيفــة، ماعــدا لفظــي 

 .ألفاظ محددة محصورة، وهذا يجعلها أكثر وضوحاً وتميزاً في التركيب

ــة -٤ ــوع أو     رتبـ ــع المرفـ ــع موقـ ــد تقـ ــة، فقـ ــا مرونـ ــارة فيهـ ــاظ اإلشـ ــصوب أو  ألفـ  المنـ

المجرور، ولذا جاءت فـاعالً ومفعـوالً ومبتـدأ وخبـراً ومـضافاً إليـه ومجـروراً بحـرف الجـر فـي                

 تــأتي أللفــاظإضــافة إلــى ذلـك هــذه ا . العربيـة، وأتــت فــاعالً ومفعـوالً ومجــروراً فــي اإلنجليزيـة   

 .متقدمة في التركيب اللغوي ومتوسطة ومتطرفة

 .ر في الجملة العربية واإلنجليزية الجمع بين لفظ اإلشارة والضمييمكن -٥

 عـــدة ألفـــاظ -مـــثالً– فهنـــاك أســـماء اإلشـــارة المـــشهورة فـــي العربيـــة،  كثـــرة -٦

، )بـسكون الهـاء وكـسرها     (ذي، وذه   :  المؤنثة العاقلة وغير العاقلـة، وهـي       للمفردةلإلشارة  

بينما هناك لفظ واحـد لكـل اسـتعمال فـي      . )بسكون الهاء وكسرها  (وذات، وتي، وتا، وته     

 .للغة اإلنجليزيةا

اإلفراد والتثنية  ( في ألفاظ اإلشارة المطابقة للمشار إليه من حيث العدد           يشترط -٧

 فهنـاك ألفـاظ خاصـة بـالمفرد وثانيـة للمثنـى وثالثـة للجمـع، أمـا                   ،في اللغـة العربيـة    ) والجمع
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 ولــذا ألفــاظ اإلشــارة فــي العربيــة أكثــر ؛ فلــيس فيهــا صــيغة خاصــة للمثنــىزيــةاللغــة اإلنجلي

 .نها في اإلنجليزيةم

 دائــرة النقــاش فــي دراســة هــذه الظــاهرة اللغويــة    لتوســيع  أن هنــاك حاجــة أرى -٨

الواســعة االســتعمال المحــصورة األلفــاظ فــي اللغتــين العربيــة واإلنجليزيــة لتــشمل نظريــة 

 .اإلشارة والعالقات النحوية بين الجمل

ث، وأسـأله أن يغفـر لـي مـا      أن وفــقني إلتمـام هـذا البحـ    – جـال وعـال    –وأخيراً أحمد اهللا    

 .فيه من زلل وإساءة

 .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

@      @      @ 
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Abstract: 

This research work conducts a contrastive study of demonstrative pronouns 

in Arabic and English. Contrastive Linguistics is considered to be one of the 

oldest approaches of Modern Linguistics, and it is one of the most important 

branches in the field of Linguistics. It is mainly concerned with the study of 

linguistic systems in different languages, comparing them, and highlighting the 

similarities and differences between languages. Demonstrative pronouns will be 

discussed within the theory of parts of speech, describing them in both Arabic 

and English, demonstrating the common ones, and showing their grammatical 

functions and uses in both languages. The researcher provides an analysis of 

some Quranic verses together with their English counterparts in translation  in 

order to show the similarities and differences between the two languages. 

Finally, the results show the common aspects and the different features of 

demonstratives in the two languages, recommending expanding the study to 

cover the theory of reference in future research. 




