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  :امللخص
ا�راسـات ی��اول البحث دراسة قضیة لغویة، لهـا ام�ـداد يف �راثنـا العـريب، وٕان اكنـت ولیـدة العرصـ احلـدیث، ان��قـت مـن رمح        

ا�لسانیة، يه إال�ا� اليت �شلك حمور ال�سك النيص، ا�ي یدرسه �مل ا�لغة النيص، فقد تعرض كثـري مـن ا�لغـویني القـداىم، واملفرسـ�ن 
 ؛ٔ�یضا ٕاىل موضوع إال�ا� يف �ب عود الضام�ر، وٕان مل یصطلحوا �لهيا هبـذا �مس، ٔ�ّمـا �ـدیثا فقـد انتقـل الت�لیـل مـن امجلـ� ٕاىل الـنص

فهـ�ي  �لضـام�ر العتبارات �ّدة، مهنا ٔ�ّن النص �شّلك و�دة لغویة كربى، تعمل مجمو�ة من الوسائل �ىل حتق�ق متاسكه، ومـن ب�هنـا إال�ـا�
 الـربط بـني تقـرن ٔ�ّهنـا وذ� ،ا�اليل �، ويه هبذا ال تقّل ٔ�مهیة عن �يق وسائل الرتابط أ�خـرى من ٔ�قوى الوسائل اليت حتقّق ال�سك

  .، من �الل حتلیل مناذج تطبیق�ةدراسة إال�ا� يف النص القر�ٓينبناء �ىل ما تقّدم �اولت  ،املفهويم الرصفي ٔ�جزائه والربط
  .دراسة، إال�ا� النصیة، النص، الت�لیل، الضام�ر :اللكامت املف�اح�ة

  
  
  

Abstract: 
 The study deals with the study of a linguistic issue that has an extension in our Arab 
heritage, although it is the origin of the modern era. It emerged from the womb of the 
linguistic studies. This is the reference that forms the focus of the textual coherence taught by 
the linguistic linguistics. In the door of the promises of consciences, and if they do not call it 
by this name, but recently has moved the analysis from the sentence to the text; for several 
considerations, including that the text is a major linguistic unit, working a variety of means 
to achieve coherence, including the reference to consciences is one of the strongest means His 
semantic coherence is achieved Because it is linked between the interconnectivity of the parts 
and the conceptual connection, based on the above I tried to study the reference in the text of 
the Koran, through the analysis of application models. 
key words : Study, textual reference, text, analysis, pronouns. 

  
اكنت ٔ��لب ا�راسات ا�لسانیة ف� مىض هتدف ٕاىل   : مقّدمة

حتلیل امجل�، وبیان مكّو�هتا أ�ساس�یة ٔ�ّهنا يف نظر ا�لسانیني 
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، ولكّن هذا أ�مر 1"و�دة لغویة ميكن ٔ�ن یطالها الوصفٔ��ىل "
جعلها حمال �لنقد؛ ٔ�ّهنا اختذت امجل� م�طلقا لت�لیلها ا�لغوي، 

غلون يف ا�رس ا�لساين ٕاىل و�ىل ٕا�ر هذا النقد هرع املش�ت
البحث عن طرائق ٕاجرائیة �دیدة �كون فّعا�، یتخطى الت�لیل 

 -فهيا �دود امجل� ٕاىل و�دات ٔ�كرب مهنا، فقد ٔ�صبح حنو امجل� 
حنوا �قصا ی�ّسم �لضعف ؤ�ح�ا�  -يف نظر ٔ�والئك النقّاد 

یت�اوزه ٕاىل اخلط�ٔ، ولهذا الس�ب طّور ا�لسانیون يف س�بعی��ات 
القرن العرش�ن حقال �دیدا جتاوزوا ف�ه �دود حتلیل امجل� ٕاىل 
حتلیل النص بوصفه الو�دة ا�لغویة الكربى، ا�ي اصطلح �لیه 

، ویبدو ٔ�ّن ��ساق ٔ��د هذه الطرائق اليت "�مل ا�لغة النيص " 
اعمتدها حمللو النصوص يف الت�لیل، ا�ي یتحقّق بفضل 

وفّرست ودرست مضن  ال�سك النيص، وقد وصفت إال�ا�
  ).حنو النص ( هذا إالطار 

من ٔ�قوى الوسائل لتحق�ق  �لضام�ر تعّد إال�ا�
القر�ٓين، ويه هبذا ال تقّل ٔ�مهیة عن �يق  ا�اليل �لنّص ال�سك

�س��دال، احلذف، الوصل، ��ساق :وسائل الرتابط أ�خرى
الرصفي  الربط بني تقرن ٔ�ّهنا وذ� ٕاخل، ...العجمي، التكرار ،

  .معنوي هو وما لفظي هو بني ما ٔ�ي املفهويم، ٔ�جزائه والربط
ومن بني ٔ�قسام الضمري، �ٓ�رت دراسة مضري الش�ٔن، 

ٔ��ر الب��ة إال�الیة لضمري الش�ٔن يف " فومست هذا املقال بـ 
، - دراسة تطبیق�ة يف بعض �ٓي القر�ٓن الكرمي  –ال�سك النيص 

�یف حتقّق الب��ة إال�الیة : وانطلقت يف ذ� من ٕاشاكلیة مفادها
مرّكزا يف . لضمري الش�ٔن ال�سك النيص يف القر�ٓن الكرمي؟

  :دراس�يت �ىل النقاط ا�ٓتیة 
  . عنارصها ، ٔ�قسا�ا ، مفهو�ا:  إال�ا� -
  .القدمي العريب ا�لغوي الفكر يف إال�ا� -
  .إال�ايل ��ّساق وسائل من وس�ی� الضام�ر -
  .رشوطه ، مفهومه:  الش�ٔن مضري -
تتضمن دراسة مجمو�ة من ا�ٓ�ت القر�ٓنیة : ا�راسة التطبیق�ة -

  .اليت ورد فهيا مضري الش�ٔن يف ٕاطار �مل ا�لغة النيص
  : إال�ا� مفهوم

یعّد مصطلح إال�ا� قـدميا ِقـدم البحـث ا�لغـوي، ولك�ّـه اك�ىسـ 
ثوب اجلّدة �ني توسع اس�تعام� �دیثا يف �مل ا�لغـة النيصـ، بیـد 
ٔ�ّن ا�لغویني النصیني مل یتّفقوا �ىل تعریف مو�د �، ومـن املعلـوم 
�لرضورة ٔ�ّن الفكر�ن الفلسفي وا�لغوي قدميهام و�د�هثام قد تقاسام 

من �ة املفهوم، �عتبارها ٔ�دوات تعبري، وال یفوتنـا  تناول إال�ا�
احلدیث عن التدا�ل احلاصـل بـني مصـطلح إال�ـا� و مصـطلح 

ٕاىل �ـدم ا�قـة يف  –يف نظـري  -�ٓخر هـو املرجـع، ویعـود ذ� 
، والفر�سـ�یة ٕاىل العربیّـة�رمجة املصطل�ني من ا�لغتـني �جنلزيیـة 

ــطلح  جنلزيیــة، يف �  )Referent(و) Rgeference(مفص
ـــرتجامن ٕاىل ) Référent(و) Référence(و يف الفر�ســـ�یة، ی

العربیــة �رة �ٕال�ــا� واملرجــع �ــىل التــوايل، و�رة ٔ�خــرى �ملرجــع 
وإال�ا� �ىل التوايل، وقد تطال ٕاشاكلیة �ـدم ضـبط الرتمجـة يف 

ـــوم  ـــّىت املفه ـــان ح ـــض أ�ح� ـــن " بع ـــ�ت�دم � م ـــث �س ح�
ٔ�و �ســ�ت�دم ٔ��ــدهام مبفهــوم املصــطل�ني مرتادفــني ملفهــوم وا�ــد 

  .، ويل وقفة مع مفهوم إال�ا� يف ا�لغة و�صطالح 2"ا�ٓخر 
إال�ا� مصدر �لفعل ٔ��ال، وقد �اء من معا�هيا :  لغة

ما �دل به عن و�ه، : املُ�ال من ال�م " يف ا�لسان ما نصه 
� جع� ُم�اال، ؤ��ال ٔ�ىت مبُ�ال، ور�ل ِمحوال كثري : وحو�

ٔ��لت ال�م ٔ�ح�� ٕا�ا� ٕاذا ٔ�فسدته، : ، ویقال...حمال ال�م 
 ّ احملال ال�م لغري : ه قالوروى ا�ن مشیل عن اخللیل �ن ٔ�محد ٔ�ن

�ال الر�ل حيول ...، واِحلَوال لك يشء �ال بني اثنني ...يشء 
�ال ٕاىل ماكن �ٓخر : حتّول من موضع ٕاىل موضع، وعن اجلوهري

ٔ��لت �لیه �لسوط والرمح " ، ويف املصباح  3..."ٔ�ي حتّول 
ؤ��لت أ�مر �ىل زید، ٔ�ي ...سّددته ٕالیه، ؤ�ق�لت به �لیه، 

  .4"مقصورا �لیه مطلو� به جعلته 
ٔ�ّهنا تت�ٔرحج " ٔ��ال " یظهر �لیّا من املعاين ا�لغویة لـ

بني ا�لزوم والتعّدي، مفىت اكنت م�عدیّة دلت �ىل نقل أ�ش�یاء 
من �ال ٕاىل ٔ�خرى،  كام دلت ٔ�یضا �ىل توج�ه يشء �ىل يشء 

يف هذا الباب تلتقي يف ا�ال� مع " ٔ��ال " لرابط ب�هنام، ولكمة 
املعىن �صطال�، ح�ث حيیل العنرص إال�ايل �ىل عنرص 

فالتحول والتغّري ونقل اليشء " ٕاشاري یفّرسه، ویبّني داللته، 
من �ا� ٕاىل �ا�، ال یّمت ٕاالّ يف ظل وجود �القة قامئة ب�هنام، 
ت� العالقة يه اليت مسحت �لتغري كام ٔ�ّن ا�لفظ احملیل حيمل 

ّري من ح�ث اجلهة اكلعودة ٕاىل الوراء معىن ما �شري ٕالیه، فهو تغ
ٔ�و �نتقال ٕاىل أ�مام من �الل �القة قامئة بني أ�سامء 
واملسمیات، ٔ�و بني ا�لفظ وما حيیل ٕالیه، فٕار�اع ا�لفظ ٕاىل ما 
�شري ٕالیه ٕانّام هو تغري يف اجلهة ونقل املتلقي بعق� من ماكن ٕاىل 

نا هذا بصورة ، وس�ی��ّني ل 5"ماكن �ٓخر دا�ل النص ٔ�و �ار�ه 
�لیّة �ني الوقوف �ىل املعىن �صطال� لٕال�ا� ا�ي حيمل 

  .يف طیاته رضورة جتس�ید العالقة وبیان طبیعهتا
تعّد إال�ا� من ٔ�ّمه الوسائل ��ساق�ة املسامهة يف : اصطال�ا

الربط بني ٔ�جزاء النص، واحملققة ل�سكه، فال �اكد خيلو نص 
فال تف��ٔ تعمتد �لهيا ٔ�و �كون دا��  مهنا، ؤ�ّما الوسائل أ�خرى

ٕان نظریة ��ساق تعمتد بدر�ة ٔ�كرب : فهيا، وال ٔ��ايل ٕان قلت
.                                                                                                   �ىل مفهوم إال�ا� ووظیفهتا

 ال نوعها اكن یفام�  احملی� العنارص" لك �ٕال�ا� یقصد
 �شري ما ٕاىل العودة من البدّ  ٕاذ الت�ٔویل، ح�ث من بذاهتا �ك�في



 نورالدين دريم. د )                                         دراسة تطبيقية يف بعض آي القرآن الكريم( أثر البنية اإلحالية لضمري الشأن يف التماسك النصي

13                                                      ة تدرا         03ا   د 03ا01 ا/ م /  من ام2019 
 ا ة اا دوا ت اراا .اا  

 

 �ىل تتوفر العامل لغات من لغة فلك ؛6"ت�ٔویلها ٔ��ل من ٕالیه
 متت� ال"  ٕاّهنا ٔ�ي إال�ا�؛ خباصیة �ريها عن متتاز لغویة عنارص

 يف مذ�ورة ٔ�خرى عنارص ٔ�و عنرص ٕاىل تقود بل مس�تق�، دال�
 ويه النص، هو وجودها فرشط اخلطاب، من ٔ�خرى ٔ�جزاء
 هو ما وبني ما، مقام يف ذ�ره س�بق ما بني ال�ثل م�د�ٔ  �ىل تقوم

 بني احلاصل  ال�ثل وهذا ،7"�ٓخر مقام يف ذ� بعد مذ�ور
 ممّا حنویة، ق�ود ٕاىل خيضع ال ٕالیه، اَحملال والعنرص احملیل العنرص

 وهو داليل، لق�د ختضع"  ٔ�ّهنا داللیة؛ �القة إال�ا� صّري 
 والعنرص احملیل العنرص بني ا�اللیة اخلصائص تطابق وجوب

 �ه�م ذ� النص يف أ�وىل امجل� تنل ومل. 8" ٕالیه احملال
 الثاين ت�ٔویل ٔ�نّ  ويه وا�دة، لغایة ٕاالّ  املتلكم من والعنایة
 بق�ة مع �القة �شلك ٕاّهنا مثّ  وت�ٔوی�، أ�ول فهم �ىل م�وقف
 �ركز الغالب ففي"  أ�جزاء هذه يف حتمكها وكذا النص ٔ�جزاء

 تفسريا �البا بعدها ما �كون ٕاذ امجل�، هذه يف �وده لك املرسل
 ٕاذ بعد، ف� النص �لیه یدور ا�ي احملور كذ� ومتثل لها،

 وهذا ما، بوس�ی� أ�وىل �مجل� النص من الباق�ة أ�جزاء تتعلق
  .9" القر�ٓين النص يف واحض

إال�ا� �القة معنویة بني " و�رى ٔ�محد عف�في ٔ�ّن 
ٔ�لفاظ معیّنة، وما �شري ٕالیه من ٔ�ش�یاء ٔ�و معان ٔ�و مواقف تدل 
�لهيا عبارات ٔ�خرى يف الس�یاق، ٔ�و یدل �لهيا املقام، وت� 
أ�لفاظ احملی� تعطي معناها عن طریق قصد املتلكم، م�ل 

ٕاخل ح�ث �شري هذه ...املوصول الضمري وامس إالشارة وامس 
أ�لفاظ ٕاىل ٔ�ش�یاء سابقة ٔ�و الحقة، قصدت عن طریق ٔ�لفاظ 

، ف�ٔساس 10"ٔ�خرى ٔ�و عبارات ٔ�و مواقف لغویة ٔ�و �ري لغویة 
ٔ�و ) عنرص لغوي ( إال�ا� بیان املعىن سواء اكن ذ� ��لفظ 

  . دا�ل النص ٔ�و �ار�ه) عنرص �ري لغوي ( بغري لفظ 
 ا�اليل املفهوم عن �دیثه س�یاق يف الیزن جون ویقول

 يه واملسمیات أ�سامء بني القامئة العالقة ٕان " لٕال�ا� التقلیدي
 �الیا واملالحظ ،11" املسمیات ٕاىل حتیل فأ�سامء ٕا�ا�، �القة

  . قدميا �لیه اكن ما �ىل تغّري  قد النص �مل يف إال�ا� مفهوم ٔ�نّ 
 العبارات بني العالقة " ب�ّٔهنا بوجراند دي عرفها وقد

 �شري ا�ي اخلار� العامل يف واملواقف أ�ش�یاء وبني �ة من
، ونلمس من �الل هذا التعریف ٕاشارة ٕاىل 12"ٕالیه العبارات 

  .ٔ�قسام إال�ا� كام س�ی�ٔيت ذ�ره
" ونقل حسن حبريى تصور تن�ري لٕال�ا�، فه�ي عنده 

ى ، و�رى حبري 13"ربط داليل ٕاضايف، ال یطابقه ٔ�ي ربط �ر�یيب 
يف �دیثه عن إال�ا�، ٔ�ّن لكام�ر قد قّدم تصورا ٔ�كرث وضو�ا، 

العالقة القامئة بني عنرص لغوي یطلق �لیه عنرص " فه�ي عنده 
  . 14"�القة، وضام�ر یطلق �لهيا صیغ إال�ا� 

�القة تقوم بني " ٔ�ّما عند ٔ�محد املتولك فإال�ا� يه 
 املتخیّل ٔ�و اخلطاب وما حيیل �لیه اخلطاب ٕان يف الواقع ٔ�و يف

، فقد حرصها يف �القة بني 15"الحق / يف خطاب سابق 
اخلطاب وما حيیل ٕالیه سواء يف الواقع ٔ�و اخلیال، و�رى ٔ�ّن 
إال�ا� �كون تداولیة ٔ�كرث مهنا داللیة؛ ٔ�ّهنا �رتبط �ملقام واملقام 
�ش�متل �ىل مال�سات النص واخلطاب ٔ�ثناء العملیة التواصلیة، 

ٕاّن ٔ�مه ما جيدر لفت النظر ٕالیه هو ٔ�ّن "ش�ٔن یقول يف هذا ال 
إال�ا� ٔ�د�ل يف التداول مهنا يف ا�ال� ٕاذ ٕاّهنا �رتبط �ملقام و 
حتدیدا �ملعلومات اليت یفرتض املتلكم وجودها �ى ا�اطب 

  . 16"عن احملال �لیه، �ني معلیة التواصل 
�ىل ٔ�هنا عبارة  لٕال�ا� وميك�نا ممّا س�بق تقدمي تعریف

سواء  ب�هنا معنویة عن ٔ�لفاظ حتیل �ىل مسمیات �كون العالقة
 �لهيا �ار�ه، وهذه أ��رية یدلّ  ٔ�و النص ٔ�شارت ٕا�هيا دا�ل

 ؤ�سامء اكلضام�ر حمّددة طریق لكامت عن املقام، ٔ�و الس�یاق
 ٔ�و مواقف سابقة ٕاىل حبیث �شري ،...املوصو� وأ�سامء إالشارة
 .النص يف الحقة

ماهیة  ميّثالن العنارص من نو�ني �ىل �ش�متل ا�لغة
 إال�ايل، فالعنرص والعنرص العنرص إالشاري: وهام إال�ا�،
 مكون �ٓخر ٕاىل فهمه يف حيتاج ال مكون لكّ  " هو  إالشاري

ٔ�ّما  صاح�ه، فهو حيیل �ىل ذات ٔ�� املتّلكم حنو مضري ،17"یفرسه
 �ٓخر مكون ٕاىل فهمه حيتاج يف مكون لكّ " فهو : إال�ايل العنرص
  .18"یفرسه

انطالقا ممّا ورد يف التعریفات السابقة لٕال�ا� : ٔ�قسام إال�ا�
ٕا�ا� نصیّة ؤ�خرى مقام�ة، وتتفرع : ميكن ٔ�ن نقّسمها ٕاىل قسمني

ٕا�ا� ٕاىل سابق، وٕا�ا� ٕاىل الحق، : إال�ا� النصیة ٕاىل فر�ني
  :ومنثل ٔ�قسام إال�ا� ��طط ا�ٓيت 

  إال�ا�                           
  

         
  
  
  
  
  

            املقام�ة         النصیّة                                                                            
  
  
  
  
  

  �ارج النص            دا�ل النص                                
  

  

  

  بعدیة    ق�لیة       
  
  

  ٕاشارة ٕاىل الحق   .ٕاشارة ٕاىل سابق
  

یتضح من ا�طط ٔ�ّن إال�ا� تتوا�د �ىل مس�توى   
�القهتا �لنص، ومن ح�ث س�بق : ثالث نقاط رئ�س�یة، ويه

املرجع، ومن ح�ث املدى، فإال�ا� من �ة �القهتا �لنص 
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تنقسم ٕاىل ٕا�ا� دا�ل النص، و�سّمى ٔ�یضا ٕا�ا� دا�ل ا�لغة، 
  .     ٔ�یضا ٕا�ا� �ارج ا�لغة والثانیة ٕا�ا� �ارج النص، و�سّمى

 ):النص �ارج ٕا�ا�(  املقام�ة إال�ا�
 �ري يشء ٕاىل املت�دث فهيا حيیل اليت إال�ا� " ويه  

 ملرجع ٔ�و مذ�ور، �ٕال�ا� لغري �سمیهتا وميكن النص، يف موجود
  .19" مذ�ور �ري ما ٔ�مر �ىل ��ال� �لضمري إالتیان  :ٔ�ي م�صید

ٕا�ا� عنرص لغوي ٕاىل " ٔ�ّهنا و�رى أ�زهر الز�د 
عنرص ٕاشاري �ري لغوي موجود يف املقام اخلار�، ٔ�ن حيیل 
مضري املتلكم املفرد ٕاىل ذات املتلكم، ح�ث �رتبط عنرص لغوي 
ٕا�ايل بعنرص �ري لغوي هو ذات املتلكم، وميكن ٔ�ن �شري 
عنرص لغوي ٕاىل املقام ذاته يف تفاصی�، ٔ�و مجمال، ٕاذ ميثل اكئنا 

  . 20"رجعا موجودا مس�تقال بنفسهٔ�و م
يه  �لنص اليت �ربط هذا النوع من إال�ا� فالعالقة

ائتالف ال تنافر؛ ٔ�ّن الس�یاق هو الس��ل الوح�د ا�ي  �القة
 تعمتد"  بوجراند دي رو�رت یضمن تفسريها تفسريا صائبا، یقول

 يف املوقف ش�ٔهنا س�یاق �ىل أ�ساس يف مذ�ور لغري إال�ا�
كام �سهم   ،21"ملت�ٔخر  سابق، وإال�ا� ملذ�ور ٕال�ا�ا ش�ٔن ذ�

يف �لق النص لكوهنا �ربط ا�لغة �س�یاق " إال�ا� املقام�ة    
، فٕاذا اكنت 22"املقام ٕاال ٔ�هنا ال �سامه يف ا�ساقه �شلك م�ارش 

إال�ا� النصیة معلیة تمت دا�ل النص، فٕاّن إال�ا� املقام�ة تمت 
�ار�ه؛ �ا اكن هذا النوع من  بني عنرص دا�ل النص، و�ٓخر

إال�ا� یتوقف �ىل معرفة س�یاق احلال، وما حيیط �لنص من 
ٔ��داث ومواقف، �متكن من �اللها معرفة احملال ٕالیه من بني 

، و�كون يف مس�س احلا�ة لهذا 23املال�سات احملیطة �لنص
النوع من إال�ا� مىت تعدد احملال، و�اصة عندما یتعلق أ�مر 

ر، ففي كثري من أ�ح�ان یتعذر �لینا معرفة العائد ا�ي �لضام�
یعود �لیه الضمري  ٕاال �لنظر ٕاىل الس�یاق وما حيیط �لنص من 

  .مواقف ومال�سات
ويه ٕا�ا� عنرص لغوي : )ٕا�ا� دا�ل النص ( إال�ا� النصیة 

لنص سابقا اكن ٔ�م الحقا؛ مبعىن �ىل عنرص لغوي �ٓخر دا�ل ا
، �متثّل يف 24"امللفوظ  يف الواردة ا�لغویة العنارص �ىل ٕا�ا�"
ٔ�اكنت �لرجوع ٕاىل سابق سواء العالقات إال�الیة دا�ل النص "

  : ، ويه قسامن25"ٔ�م �ٕالشارة ٕاىل ما سوف ی�ٔيت دا�ل النص
يه ٕا�ا� �ىل سابق ورد يف النص، ومعناها : إال�ا� الق�لیة -ٔ� 

عبارة ٔ�خرى  اس�ت�دام لكمة ٔ�و عبارة �شري ٕاىل لكمة ٔ�خرى ٔ�و
؛ ح�ث یعوض ا�لفظ �26كون سابقة يف النص ٔ�و احملادثة

سعد زار اجلامعة، : املفّرس ا�ي لو ظهر حلل حمل املضمر، حنو
�شري ٕاىل لكمة اجلامعة ) ها(فالضمري . لكن ٔ�سامة مل �زرها

الواردة يف امجل� أ�وىل، وهنا ٔ�بدل �مس الظاهر �لضمري، 

ن تؤدي هذه الوظیفة اليت ٔ�داها ولكن ميكن لبعض أ�فعال �ٔ 
: وم�ا�) فََعلَ ( الضمري؛ لتعطینا الوظیفة إال�الیة نفسها، اكلفعل 

) فََعل ( فالفعل . ٔ�محد راجع ورده من القر�ٓن، وكذ� فعل دمحم
، و ميكن ٔ�ن 27)راجع ( رجو�ا ٕاىل ما س�بق ، ٕاىل الفعل 

لتني �كون إال�ا� بتكرار لكمة وا�دة ٔ�و عبارة وا�دة يف مج "
�لیك �لصدق، الصدق م��اة، فلكمة : ، حنو28"م�عاق�تني 

الثانیة يه �كرار لٔ�وىل، وما هذا التكرار يف هذا ) الصدق(
الرت�یب ٕاالّ لیدّل ٔ�ّن املقصود �لصدق الثاين هو الصدق أ�ول 
وهبذا یتحقق ال�سك و��ساق بني امجللتني، وهذا النوع من 

  . كرميإال�ا� كثري يف القر�ٓن ال
اس�تعامل لكمة ٔ�و عبارة �شري ٕاىل " يه  :إال�ا� البعدیة - ب 

لكمة ٔ�خرى ٔ�و عبارة ٔ�خرى سوف �س�تعمل الحقا يف النص ٔ�و 
تعود �ىل عنرص ٕاشاري مذ�ور بعدها " ، حبیث 29"احملادثة 

، ویربز هذا النوع من إال�ا� يف 30"يف النص والحقا �لهيا 
حنو قو� . الوظیف�ة اليت یؤدهيا مضري الش�ٔن يف الرتا�یب العربیة

ُ ��َ�دٌ " تعاىل  يف ا�ٓیة مضري " هو " ، فالضمري 31" قُل ُهَو ا��
هذا �ل�س�بة �للكامت، ٔ�ّما . ش�ٔن حيیل ٕاىل لفظ اجلال� هللا

ة اليت تفرس مج� ٔ�و امجلل والعبارات، مفثالها امجلل التفسريی
  .عبارة،  كام يف ٔ�سامء السور، وامجلل أ�وىل مهنا

�كون ٕاّما قریبة ٔ�و بعیدة، وتت�دد  :إال�ا� من ح�ث املدى
  .انطالقا من موقع العنرص احملال واحملال �لیه يف النص

  :32یيل كام إال�ا� عنارص تتّوزع :عنارص إال�ا� 
 إال�ا� تمتّ  املعنوي وبقصده النص، صانع الاكتب ٔ�و:  املتّلكم -1

 .ٕا�ساين معلٌ  إال�ا� ٔ�ن ٕاىل النص �لامء ح�ث �شري ٔ�راد؛ ما ٕاىل
 ٕاّما یتجّسد ٔ�ن ی��غي إال�ايل العنرص وهذا: احملیل ا�لفظ - 2

س�یحولنا،  ا�ي وهو إالشارة، اكلضمري ٔ�و مقّدرا، ٔ�و ظاهًرا
 .دا�� ٕاىل النص �ارج اجتاه من یغري�و 
 لكامت من دا�� ٔ�و النص �ارج ّما إ  موجود وهو: ٕالیه احملال - 3
 يف وفهمه �لنص إال�سان معرفة وتف�د ٔ�و دالالت، عبارات ٔ�و

 .ٕالیه احملال ٕاىل الوصول
 �كون ٔ�ن واملفروض: ٕالیه واحملال احملیل ا�ل�فظ بني العالقة - 4

  .ٕالیه واحملال احملیل بني ا�لفظ جمّسًدا التطابق
  :القدمي العريب ا�لغوي الفكر يف إال�ا�

 نصوصا مثّة لی�د العريب ا�لغوي الرتاث �ىل املّطلع ٕانّ 
 يف �ق�ة نظرات هلم اكنت املتقّدمني العربیّة �لامء ب�ٔنّ  تو�

 �لامء تناو� ا�ي احلدیث �ملعىن إال�ا� ماهیة ٕاىل التطرق
 ف�نظرة النص، ٕاىل جتاوزها ما ٔ�و �مجل� تعلق ما سواء النصیّة،

 والبعدیة، الق�لیة بنوعهيا إال�ا� مفهوم لنا یت�ّىل  فاحصة م��ٔنیة
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 كام والالحق، السابق بني الربط يف ؤ�مهیهتا الضام�ر دور وٕا�راز
  .  سواء �د �ىل والبالغیون والنحویون، املفرسون متثّ�

 ٕاىل اس��د قد س��ویه ٔ�نّ  جند الك�اب ٕاىل و�لعودة
 املبتد�ٔ  بني والرتابط ال�سك شدة بیان يف وذ� إال�ا�، مفهوم

 أ�ول هو فالثاين نفسه، اليشء ٕاىل �شريان لكهيام ٔ�نّ  واخلرب؛
 جيب واخلرب املبتد�ٔ  اخ�لف فٕان ،33" هو هو �لیه املبين ؤ�نّ "

 الو�ني هذ�ن ٔ��د �ىل �كن مل فٕان ذ�ر"  اخلرب يف �كون ٔ�ن
 ولو...  �رمي ٔ�بوه وزید �المه یذهب زید: ذ� ونظري حمال، فهو

 هذا يف ذ� الن�اة م�ع وٕانّام ،34" جيز مل معر قام زید قلت
 وهذا املبتدٔ�، �ىل یعود اخلرب مج� يف رابط وجود لعدم املوضع
. املبتد�ٔ  ٕاىل یعود ذ�ر ٔ�و مضريا �كون قد اخلرب مج� يف الرابط
 الرتاث يف إال�ايل النيص �لفكر ٕارهاصات وجود �ىل هذا ویدل

 النصیة، ا�لسانیات �لامء ٕالیه توصل ما مع تتفق �اكد العريب،
 �لقراءات �ح��اج �لامء ذ�ره ما النصیة، إالشارات ومن

 الضمري، ٔ�مهیة لبیان القر�ٓن، ٕاعراب كتب يف �اء وما القر�ٓنیة،
 من كثرية مواضع يف وا�ساقه، النص متاسك يف دوره وٕا�راز
 الهاء ،35" ِم�هُ  َشاِهدٌ  َویَتلُوهُ "  قو� ففي"  حنو ، الكرمي القر�ٓن

 �" ِم�هُ " يف القول هذا �ىل الهاء ف�كون �لقر�ٓن"  َویَتلُوهُ "  يف
 التقدمي، يف القر�ٓن یتلو ٔ�ي ، إالجنیل والشاهد ذ�ره �ل

 وق�ل لٕالجنیل"  قَ�ِ�ِ "  يف الهاء ف�كون هللا عند من وإالجنیل
 ف�كون ، - وسمل �لیه هللا صىل -  حملمد"  َویَتلُوهُ "  يف الهاء

 ، - وسملّ  �لیه هللا صىل - حملمد م�ه يف والهاء لسانه الشاهد
 و �لیه هللا صىل - حملمد"  قَ�ِ�ِ "  يف الهاء وكذ� �لقر�ٓن وق�ل
 ِم�هُ "  يف والهاء ،- السالم �لیه - �ربیل الشاهد وق�ل  -  سملّ 
 وق�ل ٔ�یضا، جلربیل"  قَ�ِ�ِ " من ويف تعاىل، � القول هذا �ىل" 

 تعاىل � القول هذا �ىل"  ِم�هُ "  يف فالهاء القر�ٓن، ٕاجعاز الشاهد
 و �لقر�ٓن"  ِبهِ  یُؤِم�ُونَ "  يف والهاء �لقر�ٓن،"  قَ�ِ�ِ "  يف والهاء
 تعددا الق�يس قول من نلمتس. 36" - السالم �لیه-  حملمد ق�ل

 مرجعیته حتدید �ىل والوقوف الضمري، مرجعیة يف واخ�الفا
 واس��عابه ٕادراكه ومدى املتلقي، ٕاىل أ�ساس يف یعود بدقة،

 ٕاىل النظرة هذه وتت�ىل النص، فهم ٔ��ل من الرت�یب �الالت
 ام�ال�هم عن ت�� ٔ�وحض، بصورة املفرس�ن عند ٕالیه احملال تعدد
 إالسالم�ة، العربیة احلضارة معر من م�قّدم زمن يف نيصّ  لفكر
 َوالَصَالِة، ِ�لَصربِ  َواس�تَِعیُنوا"  تعاىل قو� يف الزخمرشي �شري
َا هن�

�
ال�  لََكِ�َريةٌ  َوا

�
 ٔ�و �لصالة الضمري"  ٔ�نّ  ٕاىل 37"اخلَاِشِعنيَ  �ََىل  ا

 ٕارسائیل بنو هبا ٔ�مر اليت أ�مور مجلیع �كون ٔ�ن جيوز لالس�تعانة،
 ،38" واس�تعینوا"  ٕاىل"  ِنعَمِيتَ  اذُكُروا" قو� ٕاىل عهنا وهنوا

 من ٔ�قرب ويه الصالة ٕاىل یعود ٔ�ن ٕاما هنا) ها( فالضمري
 بني تطابق هناك احلالتني لكتا ويف �س�تعانة ٕاىل وٕاما �س�تعانة

 نصیة دامئا وإال�ا� وت�ٔن��ا، ٕافرادا ٕالیه احملال وبني) ها( الضمري
 �ٓ�ت مخس �س�تغرق ٔ�مور مج� ٕاىل وٕاما نفسها، ا�ٓیة دا�ل
 دمحم، �رسا� إالميان هللا، رهبة �لعهد، الوفاء النعمة، ذ�ر(  ويه

 الضمري ٔ�نّ  ٕاىل �شري الت�لیل وهذا ب�ٔوامره، و�لزتام هللا وتقوى
 سابق، خطاب يف م�قدم عنرص اس�تحضار بوظیف�ني یقوم

  . 39الحق خطاب يف سابق خطاب مجموع واس�تحضار
 �دیدة ٕاشارات الربهان كتابه يف الزر�يش قّدم وقد  

 يف وٕا�االهتا �لضام�ر تعلقت اليت ت� �اصة �لنصیّة، ا�ّسمت
 والبعدیة، الق�لیة إال�ا� عن حتّدث ح�ث القر�ٓين، النص

 ٕاذا"  قو� ذ� ومن وا�د، الضمري و ٕالیه احملال وتعدد واملقام�ة
 عودها من ٔ�وىل فهو لوا�د عودها ٔ�مكن حفیث ضام�ر، اجمتعت
 يف ��قِذِف�هِ  ��ن "تعاىل قو� يف بعضهم جّوز ملا لهذا و �تلف
 بعده، وما �لتابوت"  الَميِّ  يف فَاقِذِف�هِ " يف الضمري ٔ�نّ  40" التَابُوِت 

 ٕاجعازه عن �لقر�ٓن وخمر�ا تنافرا وجع� الزخمرشي، �ابه ق�� وما
 ٕالیه بعضها رجوع و موىس ٕاىل راجعة لكّها والضام�ر: فقال

 فٕان النظر، تنافر من ٕالیه یؤدي ملا جهنة ف�ه التابوت ٕاىل وبعضها
 ٕاىل امللقى وكذ� التابوت هو البحر يف املقذوف: قلت

 ٕاىل وامللقى املقذوف جعلت لو رضك ما: قلت السا�ل،
 الضام�ر تفرق ال حىت التابوت، جوف يف موىس هو السا�ل
 ما ٔ�مه ومرا�اته القر�ٓن، ٕاجعاز قوام هو ا�ي النظم �لیك ف�تنافر
 احملال تعدد ٔ�نّ  رٔ�ى فقد الس�یوطي ؤ�ّما ،41" املفّرس  �ىل جيب
 القر�ٓن يف إالجامل ٕاىل املؤدیة أ�س�باب من الوا�د �لضمري ٕالیه

 حتلی� ذ� من قلی�، مجل من كثرية معان تولید ٔ�ي الكرمي؛
لَیهِ  " تعاىل لقو�

�
مُ  یَصَعدُ  ا یبُ  الَلكِ  ،42" �َرفَُعهُ  الَصاِلحُ  َوالَعَملُ  الط�

  �لیه �اد ما ٕاىل) �رفعه( يف الفا�ل مضري عود حيمتل"  یقول
 ٔ�ن واملعىن العمل ٕاىل عوده وحيمتل تعاىل، هللا وهو) ٕالیه( مضري
 ٕاىل عوده وحيمتل الطیب، اللكم �رفعه ا�ي هو الصاحل العمل
 یصح ال ٔ�نّه الصاحل؛ العمل �رفع التوح�د، وهو الطیب، اللكم
 احملال تعدد الس�یوطي قول من یظهر ،43" إالميان مع ٕاال العمل

 واحملال) الطیب اللكم الصاحل، العمل هللا، اجلال� لفظ( ٕالیه
 فاملؤمن ا�ٓخر، �ىل ٔ��دها یرتتب مرتابطة ولكّها وا�د) الضمري(

 الصاحل والعمل وق�و� الصاحل العمل صعود يف � لكّه ٔ�مره �سمل
 وتعدد الضمري بفضل إالجامل حصل وٕانّام الطیب، �لقول �رتبط
   . ٕا�االته

ومل یغفل الن�اة وأ�صولیون احلدیث عن إال�ا�، فقد 
م�ظور لفظي رصف، : تناولها الن�اة العرب من م�ظور�ن

كام یعتقد -وم�ظور معنوي، ومل تتوقف حتلیالهتم عند �ّد امجل� 
بل تعّدت ٕاىل الربط بني ٔ�كرث من مج�، وقد �ّدت  –بعضهم 

ل نّيص ؤ�ّما ٕاشاراهتم يف هذا ا�ال لَِبنات يف بناء حتلی
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أ�صولیون فقد �اجلوها يف كتب ٔ�صول الفقه، من �الل 
ثنائیة العام يف مقابل اخلاص، وثنائیة املطلق يف : ثنائی�ني اثن�ني 

  .  44مقابل املق�ّد
و�اصة عند –وجود ٕاشارات يف الرتاث العريب  ٕانّ 

ا�ّسمت �لنصیّة وقاربت الت�لیالت  -البالغیني واملفرس�ن
�لنص، جعل الك�ري من �لامء ا�لغة املعارص�ن حيثّون املعارصة 

�ىل السعي حنو الربط بني القدمي واحلدیث، وذ� بقراءة الرتاث 
الرتاث (وٕاغفال ذ�  ،45قراءة معارصة �ىل ضوء املناجه احلدیثة

فٕاننا نؤمن ٔ�ن " یعّد رض� من اخلطورة، ومن ّمث ) وما حيم�
 –مقام ا�راسة النصیّة  - قام البدء من الصفر املهنجي يف هذا امل

یعين ٕاهدار ٔ�ربعة عرش قر� من النتاج ا�لساين املمتّزي، ا�ي هو 
ٕاجناز قوم من ٔ��مل الناس بفقه العربّیة، و ٔ�رسار �را�یهبا، وذ�ا�ر 

، فالطموح لوضع نظریة �لمیة لن یتحقّق ٕاالّ ٕ�ح�اء 46"�را�ا 
ن ا�راسات احلدیثة، أ�فاكر الصاحلة يف الرتاث، وكذا إالفادة م

  .  والعمل �ىل �ك�یف العمل التطبیقي
 :الضام�ر وس�ی� من وسائل االّ�ساق إال�ايل

 اليت �شمل وسائل ��ّساق إال�ايل لك أ�لفاظ
 ٔ�ی� وقع سواء يف دا�ل ٕالیه احملال من ٔ��ل حتدید �لهيا یعمتد
و يه اليت ) " ٔ�دوات(وقد ّمساها هالیدي  �ار�ه، ٔ�و النص

 ٕاس�نادها ٕاىل �ىل بل اخلاص، د يف فهمنا لها ال �ىل معناهانعمت
 �ٔ�لفاظ بوجراند دي رو�رت ، واصطلح �لهيا47"�ٓخر  يشء

�سمیة  الز�د �لهيا أ�زهر ؤ�طلق ،48الك�ائیة، و�ّدد سامهتا
 ؤ�شار املعِوضات، ق�یل ا�ّلغة، واعتربها من يف إال�الیة العنارص

�لهيا  نطلق ٔ�ن ميكن معجمیة و�دات عن تعویًضا ت�ٔيت ٔ�ّهنا ٕاىل
 ٔ�و ذات ٕاىل �شري ما لك و�شمل ،49إالشاري العنرص مصطلح

الضام�ر،  - 1 :ٕاىل عنده إال�الیة وتنقسم العنارص زمن، ٔ�و موقع
 .ٔ�سامء إالشارة - 2

 إال�ا�، �اصیّة مت� عنارص خطايب ٔ�هنا وذ�ر دمحم
 قّسمها اليتإال�الیة،  العنارص ت� تتوفر �ىل لغة طبیعیة ولك

كتاهبام االّ�ساق يف �جنلزيیة ٕاىل ثالثة  يف حسن ورق�ة هالیدي
  :50ٔ�قسام

ٔ�دوات املقارنة، وهذه  – 3ٔ�سامء إالشارة،  -2الضام�ر،  - 1
  .الوسائل تؤدي دورا �ّما ؤ�ساس�یا يف حتق�ق ال�سك النيص

  : مفهوم الضمري ؤ�قسامه 
 هو: الضمري" ضام�ر، و وامجلع: لغة من مضر :الضمري

 مبعىن واملضمر والضمري قلهبا، يف تضمره ا�ي واليشء الّرس،
: ٔ�مضر اليشء: ، یقال51"ٔ�خف�ته :اليشء ٔ�مضرُت  من وا�د،
: والضمري. عزم �لیه بقلبه: ٔ�مضر يف نفسه ش��ا: ویقال. ٔ�خفاه

  .52املضمر ا�ي ختف�ه يف نفسك، ویصعب الوقوف �لیه

لفظ املوضوع ��ال� هو ا�: ٔ�ّما الضمري يف �صطالح
ٔ��، وحنن، ؤ�نت : �ىل الغائب ٔ�و املتلكم ٔ�و ا�اطب م�ل

مبعىن املضمر، وإالضامر، وهو : والضمري 53وفرو�ه وهو وفرو�ه
  .اصطالح البرصیني، ٔ�ما الكوف�ون فاس�ت�دموا مصطلح الك�ایة 

ا�مل ٔ�ّن الضمري عبارة عن " ویقول الساكيك يف تعریفه   
اطب ٔ�و ٕاىل �ريهام شارة ٕاىل املتلكم ٔ�و ٕاىل ا��مس املتضمن لالٕ 

  .اشرتیت ج�ّة و�ذاء فل�س�هتا: �دمه، كقول �ٔ 54"بعد سابق ذ�ره
وال  ال ی�ّىن، بنائه م�ين، و�س�ب امس �امد والضمري  

 وصیغته بذاته یدلّ  وٕاّمنا امجلع، التث��ة ٔ�و �المة تلحقه فال جيمع،
  .55املّؤنث ٔ�و املذّكر امجلع ٔ�و املثّىن ٔ�و املفرد �ىل

�رى أ�زهر الز�د ٔ�ّن الضام�ر يف العربیة تتفرع :  ٔ�قسامه
 م�قابلني �بري�ن فر�ني ٕاىل الغیاب ٔ�و املقام يف احلضور حسب"

 احلضور ضام�ر تتفرع مث الغیاب، ضام�ر و احلضور ضام�ر: هام
 خماطب وٕاىل وهو الباّث، إالشاري املقام مركز هو م�لكم ٕاىل

 بعضا ٔ�ن ذ� ،56"املتق�ل وهو ف�ه و�شاركه املقام ذ� يف یقاب�
أ�سامء،  حمل الضام�ر بعض؛ ف��ل حمل حيل اللكامت قد من

  .57ٔ�صغر داللیا حمتوى لها ٔ�ن �ري مقا�ا وتقوم
ٔ��،  م�ل وجودیة ضام�ر ٕاىل الضام�ر بعضهم ویقّسم

 كتابك، كتايب،:م�ل ملك�ة ضام�ر وٕاىل ٕاخل... مه ٔ�نت، هو،
 زاویة من الضام�ر ٕاىل نظر� وٕاذا ،58ٕاخل... كتابنا كتابه، كتاهبم،

 حتهتا تندرج اليت ال�م ٔ�دوار بني فهيا ا�متیزي ��ساق، ٔ�مكن
 النص خلارج وا�اطب ويه ٕا�ا� املتلكم �ىل ا�ا� الضام�ر مجیع

 يف ٕاال ا�ساق�ة، ٔ�ي النص، دا�ل ٕا�ا� تصبح وال منطي، �شلك
  .59به املس�شهد ال�م

لك�ة من ق�یل تعّد الضام�ر سواء اكنت وجودیة ٔ�و م 
؛ �� ال یعّول النصیّون �لهيا يف )�ارج النص(إال�ا� املقام�ة 

ٕانّام ا�ي یعّول �لیه كثريا هو ضام�ر " معلیة ��ّساق النّيص، 
الغیاب اليت متیل �البا ٕاىل يشء دا�ل النص، و�كون ٕا�ا� 

�ىل البحث يف النص عام یعود ٕالیه نصیة، ومن َمثّ جترب املتلقي 
هذا ما یؤكد الضمري، ف�كون ذ� من ق�یل الرتابط النيص، و 

  .60"�ىل دراس�ته النصیّون
  ): املفهوم وا�د واملصطلح ا�ال م�عّدد( مضري الش�ٔن 

، 61أ�مر واحلال واخلطب: الش�ٔن يف لغة العرب
ومسي  �لیه، یعود ما یتقدمه مل ا�ي الضمري هو الش�ٔن ومضري
 و هو عنه، ال�م س�یدور ا�ي �رمز �لش�ٔن الش�ٔن؛ ٔ�نه مضري

 داللته وتوحض تفرس بعده، مج� صدر يف �كون مهبم مضري"
خَراُ�ُم "تعاىل  قو� حنو ،62"ومعناه م�ه املراد

�
ٌم �َلَیُمك ا  َوُهَو ُمَحر�

يف ا�ٓیة مضري ش�ٔن تفّرسه امجل� بعده، وقد �رد " هو " فـ، 63"
نَعَملَ وَ " مضري الش�ٔن حمذوفا ٔ�و مقّدرا يف الرت�یب، حنو قو� تعاىل 
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يف ا�ٓیة خمفّفة من ٔ�ّن، وامسها مضري  "ٔ�ن" فـ، 64"��ْن قَد َصَدْق�َنَا
، ومج� اخلرب فعلیة فعلها مش�تق، فصل ب�هنا "ٔ�نه"�ٔن حمذوف ش

  .، ويه امجل� املفّرسة �"قد"بـ) امس ٔ�ن (  الش�ٔن  مضريوبني
 حرص �اصة، وظیفة ذات ٕا�الیة ب��ة الش�ٔن مضري و�شّلك "

 �ائب مهبم، ٔ�نّه يف ٔ�ساًسا ومه یّتفقون ت�ٔ�یدها، �ىل الن�اة
التعظمي  به یلیه، یقصد ما یفّرسه امجل�، یتصدر مفرد،

 � �ربا امجل� و�كون بعده، امجل� عن كنایة وهو ...والتفخمي،
 .65"امجل�  �لیه مضري و�ا یطلق ٔ�یضا؛ � وتفسريا

مضري الش�ٔن، الضمري ا�هول، : و� �ّدة �سمیات مهنا
مضري أ�مر، مضري احلدیث، مضري القصة، مضري العامد، مضري 
احلا� ، ف�ٓ�ر لك نفر من ا�لغویني ٔ�و النحویني ٔ�و املفرس�ن 

فاس�ت�دم البرصیون  اس�ت�دام مصطلح مما تقّدم ذ�ره،
مبعىن وا�د؛ ٔ�ّهنم " الش�ٔن، واحلدیث، والقصة " مصطل�ات 

نظروا ٕالیه من �ة داللته �ىل تعظمي أ�مر، وتفخمي الش�ٔن، 
وامجل� بعده مفّرسة �، ٔ�ي قّدروا اسام من معناها یفّرس هذا 

؛ "الضمري ا�هول " ، واس�ت�دم الكوف�ون مصطلح 66الضمري
، فمل 67"جمهول لكونه مقدرا ٕاىل ٔ�ن یفّرس  ذ� الش�ٔن" ٔ�ّن 

وهذا الضمري ال �كون تفسريه ٕاالّ من " یتقدمه ما یعود �لیه، 
  .68"بعده، ولو تقّدم تفسريه ق�� ملا اح�اج ٕاىل تفسري 

، 69واس�ت�دم النّ�اس واجلر�اين والطّربيس والقرطيب
، مرادفة ملصطلح "احلدیث، وأ�مر، واحلا� " مصطل�ات 

  . الش�ٔن
الش�ٔن يف الرت�یب، ب�ّهنا  والغایة من تقدمي مضري

 الضمري یفهم من مل مىت السامع ٕانّ  " اخلطیب القزوی��في قو�
 يف املسموع ف�متكّن �كون، �یف ال�م لعقىب م�تظًرا بقي معىن
ن طریق امجل� املفرسة � ، ویّمت ذ� ع70"متكّن  فضل ذهنه

  .اليت ت�ٔيت بعده 
  :رشوط مضري الش�ٔن

  :71لضمري الش�ٔن رشوط مهنا
عوده �ىل ما بعده لزوما، ٕاذ ال جيوز �لجم� املفّرسة � ٔ�ن  -

  .تتقدم يه وال يشء مهنا �لیه
  .ٔ�ّن مفّرسه ال �كون ٕاال مج�، وال �شاركه يف هذا مضري -
  .وال یعطف �لیه، وال یبدل م�ه ٔ�نّه ال ی��ع بتابع، فال یؤكد -
  .ٔ�نّه ال یعمل ف�ه ٕاالّ �بتداء ٔ�و ٔ��د نواخسه -
ٔ�نّه مالزم لٕالفراد، فال ی�ىن وال جيمع، وٕان فّرس حبدیثني ٔ�و  -

  .ٔ��ادیث
ٔ�مجع الن�اة �ىل ٔ�ّن العائد هو مضري الش�ٔن يف لك    

الرتا�یب اليت �رد فهيا و�ام اكنت صورة هذا الضمري، و ٔ�كّد 

و�هتم هذه �لامء ا�لغة النصیون يف حبو�م احلدیثة حول هذه مق
  .الضمري، ؤ�ّما امجل� املفّرسة � فه�ي مرجعه

  :ا�راسة التطبیق�ة
ورد مضري الش�ٔن يف القر�ٓن الكرمي �ىل صور ثالث 
م�فصال، وم�صال، وحمذوفا، وف� ی�ٔيت س�نربز �یف تؤ�ر الب��ة 

يف متاسك النص القر�ٓين إال�الیة لضمري الش�ٔن بصوره الثالث 
  . وا�ّساقه

ِ�َ  ��ْ�لِ ِمْن " قو� تعاىل : ا�منوذج أ�ول -   بَِين �ََىلٰ  َكتَ�ْ�َاَذ�
ائِیلَ  ْرسَ �

�ُه  ا ن �َما اْ��ْرِض ِيف  فََسادٍ ��ْو  نَْفٍس ِبغَْريِ  نَْفًسا قَ�َلَ َمْن ��  فََ��ن
یًعا الن�اَس  قَ�َلَ  �َما ��ْح�َاَهاَوَمْن  َمجِ یًعا الن�اَس  ��ْح�َا فََ��ن َولَقَْد  َمجِ

ِّ�َاِت  ُرُسلُنَا َ�اَءْهتُمْ  ن�  ِ�لَْب� �
ِ�َ ِيف  َكِثًرياُمث� ا  اْ��ْرِض ِمْهنُْم بَْعَد َذ�

�اء مضري الش�ٔن يف ا�ٓیة م�صال وقد ٔ��ال ٕاىل . 72"لَُمْرسِفُوَن 
عنرص ٕاشاري عظمي هو ق�ل النّفس بغري حّق، فق�ل نفس 

ق�ل النفس " وا�دة یعدل عند هللا ق�ل الناس مجیعا، ف�ش��ه 
الوا�دة بق�ل النفوس هو املبالغة يف تعظمي ٔ�مر الق�ل، وتفخمي 
ش�ٔنه، ٔ�ي ٔ�ّن ق�ل لك اخللق ٔ�مر مس�تعظم عند لك ٔ��د، 
فكذ� جيب ٔ�ن �كون ق�ل إال�سان الوا�د مس�تعظام �یبا، 

حفقّق مضري الش�ٔن  ،73"والغایة بیان مشاركهتام يف �س�تعظام 
ت� الغایة، ٕاضافة ٕاىل ٔ�نّه ٔ�ّدى وظیفة ربط معنوي يف ا�ٓیة بني 

ائِیلَ  بَِين �ََىلٰ  َكتَ�ْ�َا "مجلتني ، أ�وىل  �ْرسَ
 َمْن قَ�َلَ " والثانیة "  ا

  .ممّا حقّق متاساك نصیّا بني ٔ�جزاء ا�ٓیة "نَْفٍس ِبغَْريِ  نَْفًسا
َذا " قو� تعاىل :ا�منوذج الثاين - 

�
�َن  َ�اَءكَ َوا ِ  فَُقلْ  ِب�َٓ�تِنَا یُْؤِم�ُونَ ا��

�ُمكْ  َكتَبَ �َلَْیُمكْ  َسَالمٌ  ْمحَةَ  نَْفِسهِ �ََىلٰ  َر� �هُ   الر�  ُسوًءاِم�ُْمكْ  َمعِلَ َمْن  ��ن
�ُه  َو��ْصلَحَ ِمْن بَْعِدِه  َ�َب ُمث�  ِجبَهَاَ�ٍ  �اء مضري  ،74"ِحٌمي رَ  غَُفورٌ فَ��ن

الش�ٔن يف ا�ٓیة م�صال، وقد ٔ��ال ٕاىل عنرص ٕاشاري، یفهم من 
ِمْن  َ�َب ُمث�  ِجبَهَاَ�ٍ  ُسوًءاِم�ُْمكْ  َمعِلَ َمْن " س�یاق امجل� املفّرسة � 

، هو التوبة ٕاىل هللا والرجوع )ٕا�ا� بعدیة ( بعده "  َو��ْصلَحَ بَْعِدِه 
وقد سامه مضري . و�بتعاد عهنإالیه، وإالقالع عن املعصیة 
�ُمكْ  َكتَبَ " الش�ٔن يف ربط داليل بني مج�  ْمحََة  نَْفِسهِ �ََىلٰ  َر� ، "الر�

�ش�ٔ عنه متاسك نّيص، ، "ِجبَهَاَ�ٍ  ُسوًءاِم�ُْمكْ  َمعِلَ َمْن " مج� و 
�ه " ودلیل ذ�، ف�ح مهزة  " ، �ىل ٔ�ّهنا بدل من الرمحة، ٔ�ي "��ن

بدال من الرمحة �ىل بدل اليشء من اليشء، وهو ٔ�نّه جعل ٔ�ن 
كتب ر�مك �ىل نفسه ٔ�نّه من : هو، ف�ٔمعل فهيا كتب، ٔ�نّه قال

، و ٕانّام اكنت كذ�؛ ٔ�ّن الص� وثیقة بني رمحة هللا، 75"معل 
  .والرجوع عن فعل الّرش 

ِك��ا " قو� تعاىل: ا�منوذج الثالث ـ� َ ُ  ُهوَ ل  َرّيبِ �ِ  ��ْرشِكُ َوَال  َرّيبِ  ا��
�اء مضري الش�ٔن يف ا�ٓیة م�فصال، وقد ٔ��ال ٕاىل  ،76" ��َ�ًدا

�ربوب��ه " ، ح�ث ٔ�قّر العبد "الربوبیة " عنرص ٕاشاري عظمي هو 
ملعىن یفهم من امجل� املفّرسة ، وهذا ا77"لربه، وانفراده فهيا 
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بعده، وإال�ا� هنا ٕا�ا� نصیة بعدیة، وقد �رز الضمري؛ ) املرجع(
ٔ�ّن املقام مقام تفخمي، وتعظمي ش�ٔن، فاكن املنفصل البارز ٔ�وىل 
من املتصل، واملس�ترت احملذوف، ف�حقّق الرتابط النّيص بني 
احملال واحملال ٕالیه يف ا�ٓیة بصورة ٔ�وحض، وال خيفى ٔ�یضا ال�سك 

ِك��ا " مج� ا�ي ٔ�و�ده الضمري بني  ـ� َ ُ  ُهوَ ل " وبني مج�  ،"َرّيبِ  ا��
ٔ�ّن إالقرار �لربوبیة یق�يض �دم إالرشاك ؛ "��َ�ًدا  ِ�َرّيبِ  ��ْرشِكُ َال 

  .�� تعاىل

ُ  ُهوَ قُْل " قو� تعاىل : ا�منوذج الرابع ٔ��از الن�اة يف ، 78"��َ�ٌد  ا��
وامجل� من مضري ش�ٔن، : هو : أ�ول: ٕاعراب الضمري و�ني

هو م�تدٔ�، ولفظ اجلال� هللا : املبتدٔ� واخلرب �رب �لضمري، والثاين
، والراحج حسب �79رب � ٔ�و بدل م�ه ٔ�و �رب م�تدٔ� حمذوف

مضري ش�ٔن؛ ٔ�ّن هناك �القة بني " هو " رٔ�ي �لامء النصیّة ٔ�ّن 
يف إال�ا� ) امجل� املفرسة(واحملال ٕالیه ) الضمري ( احملال      

، ونلمتس من الس�یاق ٕا�ا� مقام�ة، فالسورة مك�ة، النصیة
( مش�مت� �ىل توح�د صفات هللا عّز و�ل، فالعنرص إالشاري 

تضّمنت معىن الش�ٔن والتعظمي مفهوم من ) امجل� املفّرسة 
قد " ،" هللا ٔ��د " الس�یاق، وقد ٔ�كّدته إال�ا� املقام�ة، جفم� 

�لكامل، ا�ي � احنرصت فهيا أ��دیة، فهو أ��د املنفرد 
أ�سامء احلس�ىن، والصفات الاكم� العلیا، وأ�فعال املقّدسة، 

مذ�ور، وقد  یتقّدمه ، فالضمري مل80"ا�ي ال نظري � وال م�یل
بعده،  امجل� ورد م�فصال �رزا �سب معىن الش�ٔن، وفّرسته

وهو " وقد ٔ�كّد الق�يس ٔ�ّن الضمري يف ا�ٓیة مضري ش�ٔن یقول 
، وٕاىل هذا ذهب اجلر�اين 81"یث ٔ�و اخلرب ٔ�و أ�مر ٕاضامر احلد

ویظهر ال�سك النيص . 82ورٔ�ى ٔ�ّن هذا ٔ�قوى الو�ني ؤ�وحضهام
: �لیّا بني �ٓ�ت السورة، وا�ي حتقّق من �الل إال�التني

النصیة اليت سامهت يف ربط ا�ٓ�ت وا�ّساقها، و املقام�ة اليت 
بیّ��ا الب��ة إال�الیة سامهت يف ربط ا�لغة �لس�یاق، وا�لّتان 

، فلّام احنرصت أ��دیة والكامل والقدرة )مضري ش�ٔن ( �لضمري 
معىن ا�ٓیة أ�وىل ( اليت ال م�یل و ال نظري لها يف هللا عّز و�ّل 

هو " هللا الصمد " ، �اءت ا�ٓیة الثانیة م�سجمة معها فـ )
قرون املقصود يف مجیع احلواجئ، و ٔ�هل العامل العلوي والسفيل مف�

ّمث �اءت ا�ٓیة الثالثة  83"ٕالیه �ایة �ف�قار، �س�ٔلونه حواجئهم 
بیّ�ت كامل غىن " مل ی� ومل یو� " حتمك ��ّساق و��س�ام فـ 

" ومل �كن � كفؤا ٔ��د " هللا �ّل  و�ال، ؤ�ث�ت ا�ٓیة الرابعة 
ؤ�كّدت ما �اء يف ا�ٓیة أ�وىل من ٔ�ّن املوىل تبارك وتعاىل ال 

  .، ال يف ٔ�سامئه وال يف ٔ�وصافه، وال يف ٔ�فعا�نظري �
َذا  الَْحق�  الَْو�ْدُ َواقَْرتََب " قو� تعاىل : ا�منوذج اخلامس

�
ِيهَ فَا

�َن  ��بَْصارُ  َشاِخَصةٌ  ِ َذا بَْل  غَْفَ�ٍ ِيف  ُكن�اقَْد  َویْلَنَاَ�  كَفَُرواا�� ـ� ِمْن َه
ورد يف ا�ٓیة م�فصال، وقد  85يه مضري ش�ٔن. 84"َظاِلِمَني  ُكن�ا

حتذ�ر من هللا �لناس ٔ�ن " ٔ��ال ٕاىل عنرص ٕاشاري عظمي هو 
ا�ي �اء تفسريا �، وقد حقّق " یقميوا �ىل الكفر واملعايص 

َذا فُ�َِّحْت یَ��ُجوُج " هذا الضمري ربطا معنو� بني مج� 
�
َحىت� ا

ومج�  "َرتََب الَو�ُْد احلَق� َوَم��ُجوُج َوُمهْ ِمْن ُلكِّ َ�َدٍب یَ�ِْسلُوَن َواقْ 
�َن  ��بَْصارُ  َشاِخَصةٌ "  ِ فف�ح ی�ٔجوج وم�ٔجوج وهام ، "كَفَُروا ا��

ق�یلتان عظميتان من بين �ٓدم، وهول هذا املنظر یؤدي ٕاىل ٔ�ن 
�كون ٔ�بصار الاكفر�ن شاخصة، و�ىل هذا یتحقّق ال�سك 

رد يف هذه النيص ا�ي ت���ه الب��ة إال�الیة لضمري الش�ٔن الوا
  . ا�ٓیة

�َن  كَفَرَ لَقَْد " قو� تعاىل : ا�منوذج السادس ِ ن�  قَالُواا�� �
َ ا ُهَو  ا��

یحُ  یحُ  َوقَالَ  َمْرَميَ  ا�ْنُ  الَْمس�ِ ائِیلَ  بَِين َ�  الَْمس�ِ ْرسَ �
َ  اْعُبُدوا ا  َرّيبِ  ا��

�ُمكْ  �هُ  َوَر� ن
�
ِ  �ُْرشِكْ َمْن  ا مَ فَقَْد  ِ��� ُ  َحر�  الن�ارُ  َوَم��َواهُ  الَْجن�ةَ �َلَْیِه  ا��

اِلِمنيَ َوَما  ) العنرص إال�ايل(�اء مضري الش�ٔن  .86"ِمْن ��نَْصاٍر  ِ�لظ�
الرشك "يف ا�ٓیة م�صال، وقد ٔ��ال ٕاىل عنرص ٕاشاري عظمي هو 

، فاملوقف يف ا�ٓیة موقف تعظمي؛ ٔ�ّن الرشك "�� وجزاؤه 
ومضري  الش�ٔن �سب هذا الس�یاق ملا ف�ه �� من ٔ�كرب الك�ا�ر، 

، �مجل� )مضري الش�ٔن ( من تفخمي، وقد فُّرس العنرص إال�ايل 
ٕانّك �رى لضمري الش�ٔن وأ�مر معها من احلسن " بعده، و

وا�لطف، ما ال �راه ٕاذا يه مل تد�ل �لیه، بل �راه ال یصلح 
 ، ف�ظهر من قول اجلر�اين مدى ٔ�مهیة87"ح�ث صلح ٕاالّ هبا 

مضري الش�ٔن يف الربط بني ٔ�جزاء ا�ٓیة وفا�لیته يف حتق�ق 
  .ال�سك النيص بني ا�ٓ�ت

ِ  َمَعاذَ  قَالَ "قو� تعاىل : ا�منوذج السابع �  ا�� ن
�
 َم�َْوايَ  ��ْحَسنَ  َرّيبِ  هُ ا

�ُه َال  ن
�
اِلُمونَ  یُْفِلحُ ا مضري ش�ٔن، وهو " ٔ�نّه" الهاء يف ، 88"الظ�

ٕا�ا� بعدیة تضّمنت احملنة العظمية، ويه عنرص ٕا�ايل، قد ٔ��ال 
ٔ�عظم �ىل یوسف من حمنة ٕاخوته، وصربه �لهيا ٔ�عظم ٔ�جرا؛ " 

، وقد 89"ٔ�نّه صرب اخ�یار مع وجود ا�واعي الك�رية لوقوع الفعل
، "ٕانّه " ، وم�� الضمري يف "ريب ٔ�حسن م�واي " فّرس جبم� 

م ظمل ب�ٔن فهو مضري ش�ٔن ٔ��ال ٕا�ا� نصیة بعدیة تضّمنت ٔ�عظ
یقابل یوسف �لیه السالم س�یّده يف ٔ�ه� ب�ٔق�ح مقاب�، وقد 
حتقّق بفضل الضمري�ن ال�سك و��ّساق بني امجلل يف ا�ٓیة، 

تقوى هللا، : احلاصل ٔ�نّه جعل املوانع � من هذا الفعل" و
ومرا�اة حّق س�یّده ا�ي ٔ��رمه، وصیانة نفسه عن الظمل ا�ي ال 

    .90"یفلح من تعاطاه 
ال� " قو� تعاىل : ا�منوذج الثامن

�
َوَما ��ْرَسلنَا ِمْن قَْ�ِ�َ ِمْن َرُسوٍل ا

الّ َ��َ� فَاْعُبُدوِن 
�
َ�َ ا

�
�ُه َال ا لَیِه ��ن

�
( �اء مضري الش�ٔن ، 91"نُوِ� ا

م�ّصال، وقد ٔ��ال ٕاىل عنرص ٕاشاري عظمي ) العنرص إال�ايل 
ٔ�لوهیة هللا عّز و�ّل وبیان ٔ�نّه إال� احلق املعبود، فّرس : هو

جبم� بعده، وقد حقّق مضري الش�ٔن متاساك نصیّا یظهر من �الل 
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َرُسوٍل َوَما ��ْرَسلنَا ِمْن قَْ�ِ�َ ِمْن " ��ّساق و��س�ام بني مج� 
لَیِه 

�
الّ َ��َ� فَاْعُبُدوِن " ومج� " نُوِ� ا

�
َ�َ ا

�
�ُه َال ا ٔ�ّن ّلك ؛ "��ن
اكنت  -صىل هللا �لیه وسّمل  –الرسل مع كتهبم ق�ل النّيب دمحم 

زبدة رسا�هتم ؤ�صلها أ�مر بعبادة هللا و�ده ال رشیك �، ؤ�ّن " 
سال الرسل مجیعا ، فالص� وثیقة بني ٕار 92"عبادة ما سواه �ط� 

  .  وا�عوة لعبادة هللا الوا�د القهار
ْن " قو� تعاىل : ا�منوذج التاسع

�
�َن  لََكِ�َريةً  َاكنَْت َوا ِ ال� �ََىل ا��

�
 َهَدىا

 ُ ُ َوَما َاكَن  ا�� ميَا�َُمكْ  ِلُیِضیعَ  ا��
�
ن�  ا �

َ ا . 93"َرِحٌمي  لََرُءوٌف  ِ�لن�اِس  ا��
، 94"ٕانه " حمذوفا والتقد�ر ) مضري الش�ٔن ( �اء العنرص إال�ايل 

، وقد ٔ��ال ٕاىل عنرص ٕاشاري عظمي هو رصف 95"ٕاّهنا " ٔ�و 
النيب صىل هللا �لیه وسّمل عن الق�� و لك�ّه خفّف �ىل 
املؤم�ني، وشّق �ىل من سوامه، ومل تق�رص ٔ�مهیة مضري الش�ٔن 

ني �ىل الربط بني ٔ�جزاء الرت�یب بل حقّق متاساك وا�س�اما ب
�ِيت  الِْقْ�َ�َ  َجَعلْنَاَوَما " مج�  ال�  ُكنَْت ال

�
�ِ�عُ َمْن  ِلنَْعملََ �َلَْهيَا ا ُسولَ  یَ�  الر�

ْن  ْن "ومج� "  َعِق�َْیهِ �ََىلٰ  یَْنقَِلُب ِمم�
�
�َن  لََكِ�َريةً  َاكنَْت َوا ِ ال� �ََىل ا��

�
ا

ُ  َهَدى ويه " فالص� وثیقة بني حتدید الق�� أ�وىل ، "ا��
، و ما یلحق �رشیع هذا أ�مر من 96"اس�تق�ال ب�ت املقدس 

عهنا،  -النيب صىل هللا �لیه وسّمل  -�مل وام��ان، وبني رصف 
وتولیته الكعبة ق�� �نیة، وما یرتتب عنه من معرفة نعم هللا 
�لهيم ّمث شكرها، فهذا ختف�ف �لمؤم�ني، وشّق �ىل من سوامه، 

(  بني هذه ا�ٓیة وا�ٓیة اليت بعدها والربط وال�سك بّني �يلّ 
، فالس�یاق العام حيیل ٕاىل حتدید الق�� ٕاىل ب�ت املقدس، )144

        .    ّمث تغیري و�هتا ٕاىل الكعبة املّرشفة
َذا " قو� تعاىل : ا�منوذج العارش

�
َل �َلَیُمكْ ِيف الِك�َاِب ��ْن ا َوقَْد �َز�

عُمتْ �َٓ�ِت اَ�ِ �ُْكفَُر  َهتَْز�� ِهبَا فََال تَْقُعُدوا َمَعهُْم َمسِ �اء . 97"ِهبَا َو�ُس�ِ
ٔ�نه، وقد ٔ��ال : حمذوفا، والتقد�ر) مضري الش�ٔن (العنرص إال�ايل 

الكفر ب�ٓ�ت هللا و�س�هتزاء هبا " ٕاىل عنرص ٕاشاري عظمي هو 
والش�ٔن ما " ، فّرسته امجل� الرشطیة بعده، یقول الزخمرشي "

، وهو ما ذهب ٕالیه ٔ�بو 98"ا وجزاهئا فّرسته امجل� �رشطه
�س�هتان هبا، وذ� ٔ�ّن الواجب �ىل لك ملكّف " ؛ ٔ�ي 99ح�ّان

يف �ٓ�ت هللا إالميان هبا، وتعظميها وٕا�اللها وتفخميها، وهذا 
فضد إالميان الكفر هبا، وضد تعظميها ...املقصود ٕ��زالها ، 

ر �س�هتزاء هبا واح�قارها، وید�ل يف ذ� جماد� الكفا
واملنافقني ٕالبطال �ٓ�ت هللا، ونرص كفرمه، وكذ� املبتدعون 
�ىل اخ�الف ٔ�نواعهم، فٕاّن اح��ا�م �ىل �طلهم یتضمن 

وقد حقّق مضري الش�ٔن متاساك نصّیا . 100"�س�هتانة ب�ٓ�ت هللا
یظهر من �الل ��ّساق و��س�ام بني هذه ا�ٓیة، وا�ٓیتني 

فهيا �شارة  138، فا�ٓیة )139، 138ا�ٓیتان ( ا�لتني ق�لها 
�لمنافقني وال�شارة �س�تعمل يف اخلري، و�س�تعمل يف الرش بق�د، 

الرتهیب العظمي من مو�ة " ، و فهيا 139ّمث تلهيا ا�ٓیة 
الاكفر�ن، و�رك مو�ة املؤم�ني، ؤ�ّن ذ� من صفات املنافقني، 
ؤ�ّن إالميان یق�يض حمبة املؤم�ني ومواالهتم، وبغض الاكفر�ن 

، وفهيا عظم ذنب الكفار 140، ّمث ت�ٔيت ا�ٓیة 101"و�داوهتم 
واملنافقني، كام ٔ��ال �لیه مضري الش�ٔن وفرسته امجل� الرشطیة 
بعده، وبیان جزاهئم من رّب العّزة ب�ّٔن جيمعهم يف �ّمن، كام 
اجمتعوا �ىل الكفر واملو�ة، ف�ظهر من هذا ٔ�ّن هناك ٕا�ا� 

هيا دورا فّعاال يف ال�سك النيص بني سلّمیة، اكن لضمري الش�ٔن ف
  .هذه ا�ٓ�ت

لُوا قَْومِ قُْل َ� " قو� تعاىل : ا�منوذج احلادي عرش  َمَاكنَتُِمكْ �ََىلٰ  اْمعَ
ّينِ 

�
ارِ  �َاِق�َةُ َ�ُ  �َُكونُ َمْن  تَْعلَُمونَ فََسْوَف  �َاِملٌ ا �  ا�� ن

�
 یُْفِلحُ َال  هُ ا

اِلُموَن  م�ّصال، ) العنرص إال�ايل ( ن �اء مضري الش�ٔ ، 102"الظ�
وقد ٔ��ال �ىل عنرص ٕاشاري هو خ�بة الظاملني و�دم فال�م، 
والظامل هنا مبعىن الاكفر، قال الطربيس م��ّد� عن معىن ا�ٓیة 

 –؛ ٔ�ي ال یظفر الظاملون مبطلوهبم، وٕانّام مل یقل الاكفرون "...
" �ٓخر  ، ٔ�نّه س�ب�انه قال يف موضع -وٕان اكن ال�م يف ذ�رمه 
وهبذا �س�تعامل، نلمح ، 104..."،103"َو الَاكِفُروَن ُمهُ الَظاِلُموَن 

التعظمي؛ ٔ�ّن هللا ّعز و�ّل، ٔ��ّل الظامل حمل الاكفر لاله�م 
مفّرسة �� الش�ٔن، " ال یفلح الظاملون " والعنایة و�اءت مج� 

وقد حقّق مضري الش�ٔن متاساك نصّیا یت�ىل من �الل ��س�ام 
 128من ا�ٓیة ( �ّساق بني هذه ا�ٓیة وا�ٓ�ت اليت س�بقهتا و�

، فس�یاق ا�ٓ�ت ف�ه �دیث عن یوم احلرش وما )134ٕاىل ا�ٓیة 
وقد �مل ٔ�ّن العاق�ة احلس�نة يف " �كون ف�ه �لمؤمن ولغري املؤمن، 

ا�نیا وا�ٓخرة �لمتّقني، ؤ�ّن املؤم�ني هلم عقىب ا�ار، ؤ�ّن لك 
، 105"الرسل �اق�ته �اق�ة سوء ورش معرض عن ما �اءت به 

وهكذا �كون �لب��ة إال�الیة لضمري الش�ٔن وظائف �ّدة، تت�اوز 
  .وظیفة الربط بني ٔ�جزاء ا�ٓیة 

 �ٓي بعض يف الش�ٔن لضمري إال�الیة �لب��ة دراس�يت بعد:  �امتة
  :  ی�ٔيت ما يل تبّني  الكرمي القر�ٓن

) املفرسون البالغیون، الن�اة،( العريب الرتاث �لامء تناول -
 عند عرف ما عن اخ�لفت وٕان النصیة، ا�راسة م�احث
 ح�ث من بل املضمون، ح�ث من ال الیوم، احملدثني

 عند – �لیه اصطلح ا�ي العمل هذا يف املس�ت�دمة املصطل�ات
  .  النّيص ا�لغة بعمل - احملدثني

 بن��ه �راسة تعّرضوا ممّن الرتاث �لامء عند الش�ٔن مضري ورد -
  .  البحث هذا من موضعها يف ذ�ر�ها �سمّیات بعّدة

 م�فصال:  ثالث صور �ىل الكرمي القر�ٓن يف الش�ٔن مضري ورد -
  .ا�ٓیة س�یاق من انطالقا یقّدر وحمذوفا وم�ّصال
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 القر�ٓين النص معىن بیان يف البالغ أ��ر الش�ٔن لضمري اكن -
 إالشاري العنرص �ىل ٔ�ضفى كام ٕا�اّيل، عنرص ٔ�نّه وتوضی�ه؛

 فهيا، یقع اليت املواضع حبسب والتفخمي التعظمي ٕالیه، حيیل ا�ي
  .النص فهم ٔ��ل ان��اهه؛ لشدّ  املتلقي یدفع ممّا
 وا�ٓ�ت، امجلل بني الربط �ىل الش�ٔن مضري دور یق�رص مل -

 - � اكن بل حفسب، ا�ٓیة مس�توى �ىل النّيص ال�سك وحتق�ق
 ا�ل�س وٕازا� التفسري، يف هام دور – الربط ٕاىل �ٕالضافة
 امجل� �الل من هذا تبّني  وقد الس�یاقات، من كثري عن وإالهبام
  .ب�هنام املعنوي ��س�ام ومدى �، املفّرسة

 دورها بدا بعدیة، ٕا�ا� الش�ٔن لضمري إال�الیة الب��ة شّلكت -
 إال�ا� اكنت فقد ومتاسكها؛ القر�ٓين النّص ب��ة ٕاحاكم يف واحضا

 ما لك بني من الضمري هذا ٔ�نّ  الحقة؛ ٕاشاریة عنارص ٕاىل فهيا
 ٔ�بدا؛ �لیه یتقّدم ال ومرجعه ورتبة، لفظا م��ٔخر �ىل یعود �داه،

 ب�ٔیة املفرس�  �ىل یتقدم ال واملفّرسِ  �، مفّرسة مج� مرجعه ٔ�نّ 
  .�ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الهوامش
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 .18لسانیات النص، دمحم خطايب، ص 58
 .18لسانیات النص، دمحم خطايب، ص 58 59
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 .383العكربي، صوالقراءات يف مجیع القر�ٓن، 

 .72سورة املائدة، ا�ٓیة  86
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 . 389، ص1البحر احملیط، ج 99

 .209تفسري السعدي، ص 100
 .208تفسري السعدي، ص 101
 .135سورة أ�نعام، ا�ٓیة 102
 .254سورة البقرة، ا�ٓیة  103
 .168، ص4مجمع البیان، ج 104
  .279تفسري السعدي، ص 105
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