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 يوسف نموذجًا(اإلحالة بالضمري يف القصص القرآين وأثرها يف سبك النص )سورة 

 عبد اإلله حممد اخلضريي

 أستاذ علم اللغة التطبيقي املساعد، معهد تعليم اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة

 هـ(21/3/2111 هـ، وقبل للنرش يف21/6/2111 )قدم للنرش يف

 

 .القرآين القصص ،الضامئر، اإلحالة  الكلامت املفتاحية:

يتناول الباحث يف هذه الدراسة الوصفية التحليلية، يف اجلانب النظري، اإلحالة بالضمري بنوعيها  :البحث ملخص

مقامية(، يف القصص القرآين، منطلقًا من مفهوم النص ومعايري النصية، وصوالً إىل اإلحالة بوصفها معيارًا  -)نصية

لل الدراسة يف جانبها اإلجرائي نصيًا مهاًم يف سبك النص من جهة، وربطه بمقامه اخلارجي من جهة  أخرى. ُتح

مواضع اإلحالة باستعامل الضمري يف سورة يوسف، بوصفها نموذجًا للقصص القرآين، مع التمثيل بآيات من 

السورة. وتثبت الدراسة النتائج اآلتية: اإلحالة بالضمري من أشهر أدوات اإلحالة يف القصص القرآين وقد يتعلق فهم 

 يف القرآ  بتحديد مرجع الضمري ومعرفته. قد تحستعمل ضامئر اضحضور )املتكلم واملخابب( أحداث النص القصيص

لإلحالة النصية يف القصص القرآين، وذلك عند رسد اضحوارات بني شخصيات القصة. معظم اإلحاالت النصية 

هي أكثر اإلحاالت ورودًا يف باستعامل الضامئر يف سورة يوسف هي لإلحالة القبلية، وهذا يثبت أ  اإلحالة القبلية 

النصوص العربية. قد تحستعمل ضامئر الغائب لإلحالة املقامية يف القصص القرآين، فيساعد السياق واملوقف اخلارجي 

للنص يف فهم مرجع اإلحالة. قد يحستعمل ضمري الغائب املفرد يف اإلحالة إىل مقطع يف النص يف القصص القرآين، 

 .ة املفرد هلذا النوع من اإلحالةمثل استعامل اسم اإلشار
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Abstract. The researcher in this descriptive analytical study addresses both types of reference (endophoric and 

exophoric) in the theoretical part, using anaphoric pronouns in Quranic stories. This starts with the concept of 

“text” and textuality criterion, and moves on to the so-called “anaphora” as a text criterion in text cohesion on one 
hand, and relating it to exophoric context on the other hand. In the applied part, the study analyses anaphora 

positions using the pronouns in Surat Yusuf as it is an exemplar for Quranic stories and exemplifying the 

phenomenon with some verses. The study came to the following results. First, anaphoric pronouns are the most 
popular items of anaphora in Quranic stories (Surat Yusuf), and that comprehension of text events may be related 

to anaphora. Second, the pronouns of the first person and the second person may be used as anaphora in Quranic 

stories when text included dialogs between the story characters. Third, the most common references in Surat Yusuf 
are anaphoric, which demonstrates that it is the most frequent in Arabic texts. Fourth, the third person pronouns 

may be used for exophoric references in Quranic stories, and the context assists in understanding the anaphora. 

Fifth: a third person singular pronoun may be used to refer to a passage in the text of Quranic stories, such as the 
use of singular determinants for such references. 
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 مقدمة 

الضمري ركن أساس يف اجلملة العربية، سواء أكانت 

درس نحاة العربية الضمري ضمن  فقداجلملة اسمية أم فعلية، 

دراستهم للجملة. ومن دراسة الضامئر عند نحاة العربية 

إشارهتم إىل استخدام الضمري للربط داخل اجلملة، أو لربط 

من ( الضمري 2332ابن هشام ) اجلمل بام يسبقها. فقد عد  

الروابط بني الكلامت واجلمل، وأشار إىل بعض اجلمل التي 

جيب أ  تشتمل عىل روابط تربطها بكلامت أو مجل سابقة مثل 

اجلملة التي تقع خربًا، واجلملة التي تقع صفة، ومجلة صلة 

ة، ومجلة  املوصول، واجلملة التي تقع حاالً، واجلملة املفِّسر

باب التنازع. وروابط  (، واجلملة يفن  جواب اسم الرشط )م  

 هذه اجلمل هي الضامئر غالبًا.

ويف اإلعراب النحوي تدرس الضامئر بوصفها أسامء 

مبنية، سواء أكانت منفصلة أم متصلة. وتعرب الضامئر 

املنفصلة يف حمل رفع ما عدا الضامئر املبدوءة بكلمة )إيا(، مثل 

 )الراجحي،فهي تقع يف حمل نصب  ،إياك..( -إيانا -)إياي

2333.) 

إعرابه  ناحيةورغم اهتامم النحاة بدراسة الضمري من 

الباحث مل يعثر عىل دراسة نحوية  فإ  ،وموقعه يف اجلملة

أثر الضمري يف متاسك اجلمل  قديمة أو حديثة، أشارت إىل

السيام الضمري أ  ، واملشهور يف قواعد النحووتعلقها ببعض. 

لف اذا خيوهاسم سابق، يعود إىل أقرب  ضمري الغائب

الدراسات النصية التي تشري إىل إمكانية عود الضمري إىل 

 مرجع الحق يف النص، سواء أكا  املرجع كلمة أم مجلة. 

ه وصفيف دراسات لسانيات النص بيحدرس الضمري  إ   

أداة تسهم يف بناء اجلمل يف النص، وتعلقها ببعض، وينصب 

ظاهريًا  النص نسجاالهتامم يف تلك الدراسات عىل معايري 

ومعنويًا. وهذه املعايري تكو  أدوات لفظية ظاهرة يف النص، 

تؤدي إىل تعلق معاين النص  ،معايري معنوية منطقيةتكو  أو 

 بعضها ببعض. 

فاملعايري اللفظية هي أدوات تظهر يف النص وتؤدي إىل 

سبك النص وارتباط أجزائه ببعض. ومن املعايري النصية 

ر اإلحالة، وهو معيار لفظي املتعلقة بسبك النص معيا

 وداليل، ومن أشهر أدواته الضمري.

 ودراساته لسانيات النصأبحاث درس الضمري يف يح و

ه وصفضمن معيار اإلحالة يف النص، حيث ينظر إىل الضمري ب

أداة إحالة، وتنقسم هذه األداة إىل نوعني بالنظر إىل مرجع 

حالة نصية، الضمري. فإ  كا  املرجع مذكورًا يف النص، فاإل

سواء أكا  املرجع سابقًا أم الحقًا للضمري. وإ  كا  مرجع 

الضمري خارج النص فاإلحالة مقامية، حيث يحفهم مرجع 

(. والضامئر 1029الضمري من مقام النص )البطايش، 

بأنواعها كثرية وشائعة يف النصوص، وهي تسهم يف بناء 

نص، ، سواء من حيث البناء الظاهري للوتشكلها النصوص

 أو من حيث إنتاج النص وارتبابه باملقام اخلارجي. 

هذا البحث هو دراسة وصفية ُتليلية هتدف إىل وصف و

وُتليل ضامئر اإلحالة الواردة يف القصص القرآين )سورة 

يوسف نموذجًا(، من خالل ُتديد نوع اإلحالة باستعامل 

د ثم ُتديالضمري يف السورة )إحالة نصية، أو إحالة مقامية(. 

مرجع اإلحالة سواء أكا  املرجع مذكورًا يف النص )إحالة 

نصية(، أم كا  املرجع غري مذكور يف النص، وذلك يف 

اإلحالة اخلارجية. مع تبيني أثر اإلحالة يف ربط أجزاء النص 

القصيص القرآين بعضها ببعض من جهة، وأثر اإلحالة يف 

 إنتاج النص وتعلقه باملقام اخلارجي من جهة أخرى.

تقسم الدراسة الضامئر يف سورة يوسف إىل ضامئر غياب، 

وضامئر حضور )ضامئر املخابب واملتكلم(، وُتدد الدراسة 

همدى شيوع كل ضمري  د  ح  سورة . والسورة وتكرارهيف  و 

تتناول يف معظم آياهتا قصة نبي اهلل  ،سورة مكيةيوسف 

يوسف عليه السالم، وهي قصة متتاز بقوة اضحبكة وارتباط 

أحداث القصة بعضها ببعض، بدءًا من رؤيا يوسف وانتهاء 

قصة يوسف و(. 1021اليوسف، وبتأويل الرؤيا )العامري، 

أبول قصة وردت يف موضع واحد يف القرآ  الكريم،  عد  تح 

( آيًة من 33ت القصة تسعًا وتسعني )حيث بلغ عدد آيا

 ( آية. 222جمموع آيات السورة وعددها مائة وإحدى عرشة )

 

 الدراسة النظرية: 

 املبحث األول: النص:

 )أ( مفهوم النص:

من القضايا األساسية التي اهتمت هبا دراسات لسانيات 

( بأنه: 1029النص، تعريف النص، فقد عرفه أمحد املتوكل )



 ...اإلحالة بالضمري يف القصص القرآين وأثرها يف: عبد اإلله حممد اخلضريي

 

11 

تواصلية تعدت اجلملة الواحدة سواء أكانت كل وحدة  "

اجلملة بسيطة أم معقدة. النص إذ  جمموعة من اجلمل 

البسيطة، أو جمموعة من اجلمل البسيطة واملعقدة تشكل 

 (.692)ص "خطابًا، أي وحدة تواصلية تامة

النص "( النص بقوله: 2339وعرف األزهر الزناد )

ه اخليوط جتمع نسيج من الكلامت يرتابط بعضها ببعض، هذ

واحد هو ما نطلق عليه  عنارصه املختلفة واملتباعدة يف كل  

 (.21 )ص "مصطلح النص

Richard Schmidt (1020 )و  Jack Richardsوحدد 

النص بكونه: قطعة لغوية مكتوبة أو منطوقة، تتكو  من 

جمموعة من اجلمل، وهلا غرض وداللة خاصة، وتفهم وفقًا 

 لسياق ومقام حمدد. 

( يف النص رشبني مها: أ  1021رتط حممد خطايب )واش

يتكو  من مجل متتالية، وأ  تكو  بني هذه اجلمل عالقات. 

ل كل  "يقول خطايب:  متتالية من اجلمل نصًا رشيطة أ   تشكر

تكو  بني هذه اجلمل عالقات، أو باألصح بني بعض عنارص 

 (.29)ص "هذه اجلمل عالقات

مع اخلطايب، يف وجوب ( 1000ويتفق به عبد الرمحن )

فهتعلق مجل النص بعضها ببعض،  عبد الرمحن بأنه:  فقد عر 

بناء يرتكب من عدد من اجلمل املرتبطة فيام بينها بعدد من "

 (.91)ص "العالقات

 ويلحظ الباحث يف تعريفات النص السابقة ما يأيت:

أوالً: يتحقق النص عند وجود مجل ترتبط فيام بينها 

ط )خطايب، وعبد الرمحن( وجود اشرت فقدبعالقات. 

عالقات تربط مجل النص بعضها ببعض، بحيث ترتبط كل 

عالقات أو مجل أخرى، من خالل بجملة  يف النصمجلة 

لفظية، وداللية. وتضمن تعريف )الزناد( أ  النص نسيج من 

ل مرتابطة ليتحقق  اجلمل، وهذا يعني رضورة وجود مجح

 النص.

اصل، ويظهر هذا من تعريف ثانيًا: أ  وظيفة النص التو

)املتوكل( الذي يشرتط ُتقق وظيفة التواصل يف النص، وهذا 

ن تِج  يعني أ    النص جيب أ  يقصد به التواصل مع اآلخرين.  مح

ثالثًا: أ  النص يبدأ من مجلتني فأكثر دو  ُتديد العدد 

أنه   تضمن تعريف )املتوكل( الن فقداألقىص جلمل النص. 

 يكفي أ  يتكو  النص من مجلتني فقط. 

 )ب( معايري النص:

بدراسة معايري  وأبحاثه لسانيات النص اهتمت دراسات 

النص، وهي إما معايري هلا ألفاظ خاصة تظهر عىل سطح 

النص، وإما معايري معنوية منطقية تؤدي إىل تعلق قضايا 

 بعضها ببعض.  ومفاهيمه النص

ع العربية يف تسمية مصطلحني ويوجد اختالف يف املراج

يشريا  إىل معايري النص. وهذا االختالف يف التسمية مرده إىل 

 ,Cohesion)عدم االتفاق يف ترمجة املصطلحني )

Coherence  العربية، فبعض اللغة من اللغة اإلنجليزية إىل

الدراسات تستخدم مصطلح )االتساق(، أو )الروابط(، أو 

الظاهرة يف النص، وبعضها  )السبك( للمعايري اللفظية

تستخدم )التامسك(، أو )االنسجام(، أو )اضحبك( للمعايري 

املعنوية املنطقية التي تربط قضايا ومفاهيم النص )الزناد، 

2339 .) 

من الذين اختاروا مصطلح )االتساق( لإلشارة إىل معايري 

( الذي بني  أ  االتساق 1021النص اللفظية، حممد خطايب )

املستوى الداليل، واملستوى اللفظي، ومن صوره: يظهر عىل 

اإلحالة، والربط يف النص. وعرف خطايب االتساق بقوله: 

يقصد باالتساق ذلك التامسك الشديد بني األجزاء املشكلة "

لنص ما، وهيتم بالوسائل اللغوية الشكلية التي تصل بني 

 (.1)ص "أو خطاب برمته ،العنارص املكونة جلزء من خطاب

مصطلح )السبك( بدالً يف هذه الدراسة ار الباحث ختاو

عن )االتساق(، لإلشارة إىل األدوات اللفظية الظاهرة التي 

أ  بناء  نظرًا إىل، وتركيبه يستعملها الكاتب يف بناء النص

 سبك ألفاظ ومجل. بمثابة النص هو 

العالقة التي تنشأ بني أجزاء النص هي عالقة لفظية ف

ات )السبك(، أو عالقة معنوية منطقية وداللية من خالل أدو

من خالل التعلق بني مفاهيم النص )اضحبك(. وهاتا  

العالقتا  متثال  البنية الداخلية للنص، أما البنية اخلارجية 

فيمثلها املقام واملوقف الذي أنتج فيه النص )خطايب، 

1021.) 

علق أجزاء سبك النص، يعني وجود ألفاظ وعبارات تح 

بعض. وللسبك أمهية يف بناء النص، فهو يظهر النص بعضها ب

الداليل بني مجل وعبارات و ،من خالل االرتباط اللفظي

 النص. 
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ومن معايري السبك يف النص )اإلحالة(، وهذا البحث 

يدرس وحيلل هذا املعيار النيص بشكل خاص، يف إحدى 

سور القرآ  الكريم، وهي سورة يوسف، من خالل أشهر 

ي الضامئر. ويقترص البحث عىل دراسة وه ،أدوات اإلحالة

مراجعها يف سورة تعيني ، ووُتليلها فقط الضامئر الظاهرة

  .يوسف

اإلحالة،  أداة واحدة من أدواتالضامئر بأنواعها متثل و

اإلحالة بالضمري، وتوجد أدوات أخرى لإلحالة مثل:  يوه

)ال( ، (2)املقارنة لفاظ)أسامء اإلشارة، األسامء املوصولة، أ

(، وهذه الدراسة ال تتناول هذه األدوات رغبة يف (1)العهدية

 االختصار.

 

 املبحث الثاين: اإلحالة: 

 )أ( مفهوم اإلحالة وأمهيتها:

تتفق دراسات لسانيات النص وُتليل اخلطاب عىل ُتديد 

بأهنا عالقة تربط بني عنارص النص، وأ   يف النص،اإلحالة 

هذه العنارص إما أ  تكو  أدوات إشارية يف النص، أو مراجع 

 ،هلذه األدوات، وهذه املراجع عىل نوعني: ظاهرة يف النص

سمى إحالة سمى إحالة داخلية، أو غري ظاهرة يف النص، فتح فتح 

عىل أ   ،خارجية. كام تتفق دراسات النص وُتليل اخلطاب

أدوات اإلحالة يتطلب معرفة مراجعها، وأ  هذه  فهم

األدوات هي: الضامئر، وأسامء اإلشارة، واألسامء املوصولة، 

ترعة،  الدالة عىل املقارنة )بو لفاظ، واأل)ال( التعريفو

1021.) 

أداة اإلحالة، وهي كلمة  -2يتكو  تركيب اإلحالة من: 

ول، واالسم املوص ،واسم اإلشارة ،مثل الضمري ،مبهمة

                                                           
( ألفاظ املقارنة هي األلفاظ املستعملة للمقارنة مثل: )أكرب، أصغر، 2)

أمجل، مشابه، مماثل..(، وغريها من األلفاظ. انظر: دراسة: )اإلحالة 

النصية وأثرها يف ُتقيق متاسك النص القرآين(. عبد اضحميد بوترعة. 

 اللسانيات ونحو النص(. إبراهيم خليل.وانظر: كتاب: )يف 

( )ال( العهدية تستخدم مثل اسم اإلشارة، فتحيل إىل لفظ سابق يف 1)

النص، وذلك عند ورود االسم يف النص نكرة، ثم وروده معرفًا 

بــــ)ال(. مثل قول الشاعر: )وإ  قتل اهلوى رجاًل فإين ذلك الرجل(. 

جل( الذي ورد سابقًا يف حيث أشارت )ال( يف )الرجل( إىل لفظ )ر

النص. انظر: دراسة: معايري النصية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر 

 اجلرجاين. بوجالل الربيع.

مرجع اإلحالة، وهو  -1وألفاظ املقارنة، و)ال( التعريف. 

كلمة، أو مجلة، أو مقطع نيص تشري إليه أداة اإلحالة. وإذا كا  

أو مقطعًا نصيًا فإنه يظهر يف النص، أما  ،مرجع اإلحالة مجلة

أو زما ، فإما أ   ،أو مكا  ،إذا كا  املرجع يشري إىل ذات

فيفهم  ؛أ  يكو  خارج النصيكو  ظاهرًا يف النص، وإما 

 (. 1021من املقام )موسى، 

( إىل دور اإلحالة النصية 1021أشار حممد خطايب )وقد 

تشري إىل  يف ترابط النص، وهي إما أ  تكو  إحالة قبلية

تشري إىل  ، وإما أ  تكو  إحالة بعديةمرجع سابق يف النص

اخلارجية يف . كام أشار إىل تأثري اإلحالة مرجع الحق يف النص

ترابط أجزاء النص عندما ترد اإلحالة ضمن نصوص 

، حيث مقتبسة، مثل حوار الشخصيات يف النصوص الِّسدية

. وحدد خطايب أدوات اإلحالة تؤدي وظيفة اإلحالة النصية

املستخدمة لإلحالة اخلارجية )املقامية(، وهي ضامئر اضحضور 

 كا . )املتكلم واملخابب(، وأسامء اإلشارة، وظرف امل

اضحوارات  اإلحالة اخلارجية يف النصوص املقتبسة:مثال 

التي وردت يف قصة يوسف، قال تعاىل حكاية عن إخوة 

يهي يوسف: يلييَ  ۦ  ۞لََّقۡد ََكَن ِفي يُوُسَف ِإَوۡخَوت ئ
ا  يلسَّ  ٧َءاَيَٰٞت ل 
ييَنا مينَّا َوََنُۡن عُ  ب

َ
َحبُّ إيََلٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
ْ ََلُوُسُف َوأ ۡصَبٌة إينَّ إيۡذ قَالُوا

بيين  بَانَا َلِفي َضَلَٰٖل مُّ
َ
تظهر يف  [.8 -7]سورة يوسف:  ٨أ

هذا اضحوار ضامئر املتكلم )أبينا، نحن، أبانا(، فتحيل إىل 

مرجع ورد يف النص، حيث ُتيل إىل )إخوة يوسف(، الذين 

اقتبس النص القرآين مقولتهم. لذا؛ فضامئر اضحضور هنا تربط 

 ، فتسهم يف اإلحالة النصية.أجزاء النص بعضها ببعض

( يف اإلحالة التطابق الداليل بني 1021واشرتط خطايب )

ومع ذلك، فالقواعد التي ُتكم  .عنرص اإلحالة ومرجعه

تركيب اإلحالة ليست مقيدة بالتطابق النحوي مثل التطابق 

يف التعريف أو التنكري، أو التطابق العددي، بل يكفي التطابق 

 اإلحالة ومراجعها يف النص. الداليل بني أدوات 

ال ) ( اإلحالة القبلية إىل إحالة 1029وقد قسم أنس فج 

)قريبة املدى(، وذلك عندما تشري أداة اإلحالة إىل مرجع يف 

اجلملة نفسها. وإحالة )بعيدة املدى( حني تشري األداة إىل 

ال ) ( اإلحالة من 1029مرجع يف مجلة سابقة. كام قسم فج 



 ...اإلحالة بالضمري يف القصص القرآين وأثرها يف: عبد اإلله حممد اخلضريي

 

11 

إحالة بناء: إذا كا  املتلقي ال  -2ني إىل حيث الوجود الذه

إحالة تعيني: إذا كا  مرجع  -1يعرف مرجع اإلحالة. 

اإلحالة موجودًا يف ذهن املخابب، وحيتاج إىل تعيينه فقط. 

دح  ويرى الباحث عدم اضحاجة إىل هذه التفريعات التي تحعقر

 مفهوم اإلحالة عند املتلقي.

من خالل الربط بني إىل سبك النص تؤدي  اإلحالةإ   

أجزائه، مما يساعد القارئ عىل اسرتجاع ما سبق ذكره يف 

سريد ذكره يف اإلحالة ما اإلحالة النصية القبلية، واالنتباه إىل 

(. يتضح ذلك يف قوله 1029النصية البعدية )أبو شارب، 

ْ  تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم: نَت  قَالُو ا
َ
ءينََّك ََل

َ
أ

ۖ قَۡد َمنَّ  يُوُسُفُۖ قَاَل  ِخي
َ
نَا۠ يُوُسُف َوَهََٰذا  أ

َ
ُ ٱأ َمن  ۥَعلَۡيَنا ُۖ إينَّهُ  ّللَّ

ۡ فَإينَّ  َ ٱَيتَّقي َوَيۡصِبي ۡجَر  ّللَّ
َ
يُع أ نييَ ٱََل يُضي ]سورة  ٩٠لُۡمۡحسي

[. حيث حييل الضمري )نا( إىل )يوسف وأخيه(، 30يوسف: 

. وحييل ، ضمن مقولة مقتبسةيف النصاملذكورين سابقًا 

لضمري )ــــه( إىل اجلملة الرشبية بعده )من يتق ويصرب فإ  ا

اهلل ال يضيع أجر املحسنني(، وهذه إحالة إىل جزء الحق يف 

 النص.

ح األزهر الزناد )وقد أ ( الدور الذي تقوم به 2339وض 

أدوات اإلحالة يف النص، فهي تقوم بدور مزدوج يتمثل يف 

جهة، وتعويض تعيني وُتديد مرجع اإلحالة يف النص من 

املرجع بأداة اإلحالة من جهة أخرى، ويتوقف فهم أدوات 

من واإلحالة عىل تذكر واستحضار املرجع الذي تشري إليه. 

 إيذۡ قوله تعاىل حكاية عن إخوة يوسف: ،ذلك عىل سبيل املثال
بَانَا 

َ
ييَنا مينَّا َوََنُۡن ُعۡصَبٌة إينَّ أ ب

َ
َحبُّ إيََلٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
قَالُواْ ََلُوُسُف َوأ

بيين  [. حيث حددت 8]سورة يوسف:  ٨لَِفي َضَلَٰٖل مُّ

الضامئر )ــــه، نا، نحن( األسامء )يوسف، إخوة يوسف(، 

 كام عوضت الضامئر هذه األسامء.

أثر فهم تركيب ( إىل 1001وأشار مخيس اجلويني )

إ  القارئ إذا حدد أداة  إذاإلحالة يف فهم معاين النص، 

اإلحالة سواء أكانت ضمريًا، أم غريه، وعرف مرجع اإلحالة 

قد استدل  هفإن ؛سواء أكا  كلمة، أم مجلة، أم مقطعًا يف النص

 عىل معا   يف النص. 

من ذلك عىل سبيل املثال قوله تعاىل يف قصة يوسف مع و

تي ٱَوَرََٰوَدتُۡه  لعزيز:امرأة ا
هي  لَّ وََغلََّقتي  ۦُهَو ِفي بَۡيتيَها َعن نَّۡفسي

ََٰب ٱ بَۡو
َ
يُۖ ٱَوقَالَۡت َهۡيَت لََكَۚ َقاَل َمَعاَذ  َۡل ۡحَسَن  ۥإينَّهُ  ّللَّ

َ
ي  أ َرّب 

َٰليُمونَ ٱََل ُيۡفليُح  ۥَمۡثَواَيُۖ إينَّهُ  [. 19]سورة يوسف:  ٢٣لظَّ

ما عدا أداة  ،ضامئرحيث وردت مخس أدوات إحالة كلها 

هي االسم املوصول، واألدوات هي: )ــــه، التي،  ،واحدة

(، فإذا متكن القارئ من   واحدةكل  ُتديد مرجعهو، ها، ك 

، فإنه سيتمكن من فهم النص. وهذه األدوات ُتيل إىل منها

 )يوسف، امرأة العزيز(.مها: مرجعني فقط، 

ال ) ع فج  منها  ( أدوات اإلحالة فعد  1029وقد وس 

)تكرار اللفظ(، واإلحالة بــــ)اللفظ الواصف(. ومث ل 

بَتي إيّن ي  إيذۡ لتكرار اللفظ بقوله تعاىل: 
َ
أ بييهي َيٰٓ

َ
قَاَل يُوُسُف َلي

َحَد َعََشَ َكۡوَكٗبا وَ 
َ
يُۡت أ

َ
ۡمَس ٱَرأ ۡيُتُهۡم َلي  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ

َ
َرأ

ينَ  دي  [. فتكرار الفعل )رأيت(، فيه1]سورة يوسف:  ٤َسَٰجي

إحالة نصية إىل اجلملة السابقة: )رأيت أحد عرش كوكبًا 

ال(  والشمس والقمر(. أما اللفظ الواصف فيقصد به )فج 

: اإلتيا  بعبارة وصفية بدالً عن عبارة سابقة، ففي قوله تعاىل

يينَ ٱ وَن ِفي َسبييلي  َّلَّ
يُۖ ٱَءاَمُنواْ يَُقَٰتيلُ يينَ ٱوَ  ّللَّ َكَفُرواْ يَُقَٰتيلُوَن  َّلَّ

َُٰغوتي ٱَسبييلي ِفي  َا َء  لطَّ ۡوَلي
َ
ۡيَطَٰنيۖ ٱفََقَٰتيلُو اْ أ ۡيَطَٰني ٱإينَّ َكۡيَد  لشَّ  لشَّ

[. أحالت العبارة االسمية 76]سورة النساء:  ٧٦ََكَن َضعييًفا

)أولياء الشيطا ( إىل عبارة )الذين كفروا(. ويرى الباحث أ  

 ، وليست مثاالً عىل(9)هذه اآلية مثال عىل االستبدال النيص

 اإلحالة.

                                                           

( من معايري النص )االستبدال(، ويعني: استبدال كلمة أو عبارة يف 9)

النص، بكلمة أو عبارة أخرى. مثال: هل ُتب قراءة القصص؟ نعم، 

ت كلمة )ذلك(، بعبارة )قراءة القصص(. انظر: أحب ذلك. حيث استبدل

كتاب: املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وُتليل اخلطاب. نعام  
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أسامء  -إ  االقتصار عىل أدوات اإلحالة املشهورة )ضامئر

)ال( العهدية(، هو  -ألفاظ مقارنة -أسامء موصولة -إشارة

لسببني: أوالً: أ  هذه  -من وجهة نظر الباحث-األوىل 

األدوات ال يمكن فهمها دو  الرجوع إىل مراجعها يف النص. 

ها ألفاظًا خاصة ثانيًا: أ  هذه األدوات يمكن وصفها و عد 

يف اللغة يسهل متييزها ودراستها، بوصفها أدوات شكلية 

 تظهر عىل سطح النص.

ع الزناد ) أ  كل  فهو يرى ،( مفهوم اإلحالة2339ووس 

كلامت اللغة داخلة يف تركيب اإلحالة، إذ إ  ألفاظ اللغة ُتيل 

 إىل ما هو خارج اللغة مثل إحالة األسامء إىل مسمياهتا، وإحالة

األفعال إىل معانيها وأزمنتها، وإحالة اضحروف إىل معانيها، 

فألفاظ اللغة عند )الزناد( إما أ  تكو  ألفاظًا إشارية، وإما أ  

 لتلك األلفاظ.  اً تكو  مراجع

 

 )ب( اإلحالة بالضمري:

اسم جامد "( الضمري بأنه: 1008عرف نعام  بوقرة )

أو الغائب،  ،أو املخابب ،للمتكلم ،يقوم مقام اسم ظاهر

االختصار، وهو أقوى أنواع ، والغرض من اإلتيا  به

 (. 211 )ص "املعارف

تستعمل الضامئر لالختصار فهي ختترص كثريًا من و

مفردات النصوص، والضمري قد يتكو  من حرف واحد 

، ِت، ــــه(، وقد  ، ت  ، ِك، تح كالضامئر املتصلة )ي، ك 

م، هم، تم .. وغريها(. حيث يتكو  من حرفني مثل: )نا، كح

 ختترص هذه الضامئر أسامء األشخاص، أو األشياء، وغريها. 

وقد أشار علامء العربية قدياًم إىل أثر الضمري يف اختصار 

الكلامت داخل اجلمل، عند اإلحالة باستعامل الضمري، حيث 

 أكد اجلرجاين وظيفة الضمري يف منع تكرار األسامء يف اجلملة

تامم علامء العربية باجلملة ُتديدًا، (. ورغم اه1007)خليل، 

فإ  إشارهتم إىل وظيفة الضمري يف اختصار الكلامت يف 

النص. من األمثلة عىل يف نطبق أيضًا عىل وظيفته ت ،اجلملة

 استعامل الضمري لالختصار يف القصص القرآين، قوله تعاىل:

                                                                                    

بوقرة. وانظر كتاب: لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب. حممد 

  خطايب. 

ْوِلي  لََقدۡ 
ُ
ي ٞ َل  هيۡم عيِۡبَة ۡلَبَٰبي  ٱََكَن ِفي قََصصي

َ
يٗثا  َۡل َما ََكَن َحدي

يَق  ن تَۡصدي ىَٰ َوَلَٰكي ييٱُيۡفََتَ ءٖ  َّلَّ ي ََشۡ
يَل ُك  َبۡيَ يََديۡهي َوَتۡفصي

يَقۡوٖم يُۡؤميُنونَ  [. حيث 222]سورة يوسف:  ١١١َوُهٗدى َورَۡۡحَٗة ل 

أغنى استعامل الضمري )هم( عن ذكر أسامء كل الرسل، أو 

 (. 1021أسامء يوسف، وإخوته )الزخمرشي، 

( اقتصار اإلحالة إىل نص 1021ذكر حممد خطايب )وقد 

أو مقطع يف النص، عىل اسم اإلشارة املفرد )هذا، هذه(، لكنه 

عندما تناول أقوال املفِّسين يف مرجع ضمري الغائب )ــــه( 

يينَ ٱ ( يف سورة البقرة:216يف قوله تعاىل يف اآلية رقم )  َّلَّ
َتََٰب ٱَءاَتۡيَنَُٰهُم  َءُهۡمُۖ ِإَونَّ فَرييٗقا  ۥهُ َيۡعريفُونَ  ۡلكي

ۡبَنا 
َ
َكَما َيۡعريفُوَن أ

يۡنُهۡم ََلَۡكُتُموَن  بعض املفِّسين أجاز ف ١٤٦َوُهۡم َيۡعلَُمونَ  ۡۡلَقَّ ٱم 

( يف قوله 211عودة الضمري إىل )اضحق( املذكور يف اآلية رقم )

َب وَۡجهيَك ِفي  قَدۡ  تعاىل:
َما ءۖي ٱنََرىَٰ َتَقلُّ َنَّ  لسَّ ي َك قيۡبلَٗة فَلَُنَوَل 

ي وَۡجَهَك َشۡطَر  َۚ فََول  ََٰها دي ٱتَۡرَضى وََحۡيُث َما ُكنُتۡم  ۡۡلََرامي  ٱ لَۡمۡسجي
ْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ  يينَ ٱِإَونَّ  ۥ  فََولُّوا ْ  َّلَّ وتُوا

ُ
َتََٰب ٱأ ََلَۡعلَُموَن  ۡلكي

نَُّه 
َ
يهيۡم  َوَما  ۡۡلَقُّ ٱأ ب  ُ ٱمين رَّ ا َيۡعَملُونَ  ّللَّ يَغَٰفيلن َعمَّ ستنادًا وا ١٤٤ب

إىل هذا الرأي أثبت خطايب أ  مرجع الضمري قد يكو  

خطابًا كاماًل، أل  مرجع الضمري )اضحق(، وهو يشمل كل ما 

جاء به الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم. فضمري الغائب 

 وفقًا هلذا املرجع يعود إىل خطاب، وليس إىل عنرص يف النص. 

من اعتبار  -حثمن وجهة نظر البا-ذلك ال يمنع و

مرجع الضمري عنرصًا يف النص وليس خطابًا شاماًل، فكلمة 

معناها عىل كل ما جاء به حممد صىل اهلل عليه  )اضحق( وإ  دل  

 إىل لفظها. بالنظر  ،وسلم، فإهنا تعد عنرصًا يف النص

( إسهام الضمري يف سبك النص 1021يصف خطايب )و

بشكل فعال يف  الضمري يسهم"يف القرآ  الكريم بقوله: 

اتساق اخلطاب القرآين.. والضامئر وخاصة ضامئر الغيبة تقوم 

بوظيفتني: استحضار عنرص متقدم يف خطاب سابق، أو 

 "استحضار جمموع خطاب سابق يف خطاب الحق

(. يشري خطايب هنا إىل استعامل الضامئر خصوصًا 271)ص

الة حاإلسواء أكانت  ،ضامئر الغائب لإلحالة النصية القبلية
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الغائب حالة إىل نص سابق، لكن ضامئر كانت اإلأم  ،إىل لفظ

متأخر عنها يف النص )إحالة  ،قد ُتيل إىل عنرص الحق

 بعدية(. 

إحالة ضمري الغائب )ـــه( يف قوله تعاىل  ،مثال ذلك

تي ٱ َوَرََٰوَدتۡهُ  حكاية عن يوسف عليه السالم:
ُهَو ِفي بَۡيتيَها  لَّ

هي  ََٰب ٱَقتي وََغلَّ  ۦَعن نَّۡفسي بَۡو
َ
يُۖ ٱَوقَاَلۡت َهۡيَت لََكَۚ قَاَل َمَعاَذ  َۡل  ّللَّ

ۡحَسَن َمۡثَواَيُۖ إينَّهُ  ۥإينَّهُ 
َ
ي  أ َٰليُمونَ ٱََل ُيۡفليُح  ۥَرّب  ]سورة  ٢٣لظَّ

 ،[. حيث ورد يف هذه اآلية إحالتا  بعدية19يوسف: 

)إنه ريب(:  قوله:باستعامل ضمري الغائب. فمرجع اإلحالة يف 

)إنه ال يفلح  قوله:ومرجع اإلحالة يف  ؛(كلمة )ريب

)ال يفلح الظاملو (. وكالمها مرجع متأخر  :الظاملو (: مجلة

عن الضمري، وسريد ذكر هذا النوع من اإلحالة عند اضحديث 

 عن اإلحالة النصية البعدية يف هذه الدراسة.

( عىل أمهية ضامئر اإلحالة يف 1029وشدد حممد يونس )

إ  إعادة الضمري إىل مرجعه من أهم " سبك النص، بقوله:

ألهنا تزيل عنه اللبس  ؛املهام التي يقوم هبا حملل النص

. "وتوضح دالالته.. وإزالة اللبس عن النص يقوي متاسكه

 (. 68)ص

أو املقامية، ويف هذه  ،تستعمل الضامئر لإلحالة النصية

( 188الدراسة أحىص الباحث أربعمئة وثامنية وثامنني )

حالة بنوعيها باستعامل الضامئر الظاهرة. فمن تركيب إ

اإلحالة النصية، استعامل الضمري )هم( الذي ورد مرتني يف 

ْ َعلَۡيهي َفَعَرَفُهۡم َوُهۡم  وََجا ءَ  قوله تعاىل: إيۡخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُوا
[. مرجع الضمري )هم(: 18]سورة يوسف:  ٥٨ُمنكيُرونَ  ۥَلُ 

ذكور يف النص. ومن اإلحالة )إخوة يوسف(، وهذا املرجع م

املقامية، استعامل ضامئر املتكلم )نحن، نا(، وضامئر املخابب 

(، يف قوله تعاىل ، ت  ۡحَسَن  ََنۡنُ : )ك 
َ
 ۡلَقَصصي ٱَنُقصُّ َعلَۡيَك أ

ۡوَحۡيَنا  إيََلَۡك َهََٰذا 
َ
يَما  أ لَميَن  ۦِإَون ُكنَت مين َقۡبليهي  ۡلُقۡرَءانَ ٱب

 ئرجع ضاما[. حيث إ  مر9وسف: ]سورة ي ٣ۡلَغَٰفيلييَ ٱ

)عليك، إليك، ، وضامئر املخابب )نحن، أوحينا( املتكلم

 فهم من املقام اخلارجي للنص.ذكر يف النص، وتح مل تح كنت(، 

فالذي قص  القصص وأوحى القرآ ، هو اهلل عزوجل، 

 والذي أحوحي إليه القرآ ، هو حممد عليه الصالة والسالم.

 

 الدراسات السابقة:

الباحث عىل عدد من الدراسات السابقة التي تناولت  عثر

موضوع اإلحالة يف القصص القرآين، واختار الباحث أقرب 

هذه الدراسات إىل موضوع هذه الدراسة، ومنهج الباحث يف 

اختيار الدراسات السابقة هو أ  تتناول الدراسة معيار 

اإلحالة من جهة، وتطبق الدراسة عىل شواهد من القرآ  

يم من جهة أخرى. وقد رتب الباحث الدراسات الكر

 السابقة وفقًا لرتتيبها الزمني.

الدراسة األوىل: )اإلحالة ودورها يف ُتقيق متاسك النص 

القصيص القرآين دراسة بعض الشواهد من قصتي موسى 

 ويوسف عليهام السالم(. ليندة زواوي.

هتدف الدراسة يف جانبها النظري إىل دراسة مفهوم 

ة، وأنواعها )نصية، مقامية(، وأدوات اإلحالة اإلحال

)الضامئر، أسامء اإلشارة، األسامء املوصولة(. ويف جانبها 

اإلجرائي قامت الباحثة بتطبيق الدراسة عىل آيات من القرآ  

الكريم يف قصة موسى عليه السالم يف سوريت األعراف، 

 وبه، وقصة يوسف عليه السالم يف سورة يوسف. 

حثة أثر اإلحالة بأدواهتا املختلفة يف ُتقيق وأثبتت البا

متاسك النص القصيص القرآين، من خالل ربط اجلمل 

 (.1026واآليات شكاًل وداللًة )زواوي، 

الدراسة الثانية: )اإلحالة وأثرها يف متاسك النص يف 

 القصص القرآين(. ألنس فجال.

هتدف هذه الدراسة املوسعة إىل دراسة أدوات التامسك 

الشكلية وُتليلها، ووسائل التامسك النيص الداللية  النيص

كلها، وتطبيق ذلك عىل شواهد من القرآ  الكريم. وقد 

توسعت الدراسة يف تناول معيار اإلحالة بوصفه أداة من 

أدوات التامسك النيص الشكيل، حيث خصصت الدراسة 

 الفصلني الثاين، والثالث، ملعيار اإلحالة.

إىل نوعني رئيسني: )إحالة قسمت الدراسة اإلحالة 

إحالة خارجية(. ثم قسمت اإلحالة الداخلية إىل  -داخلية

من حيث اجتاه املحال إليه: التقسيم املشهور:  -2أقسام هي: 
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من حيث نوع مرجع  -1إحالة بعدية(.  -)إحالة قبلية

من حيث  -9إحالة مقطعية(.  -اإلحالة: )إحالة معجمية

من حيث  -1إحالة بعيدة(.  -مدى اإلحالة: )إحالة قريبة

 إحالة تعيني(.  -الوجود الذهني ملرجع اإلحالة: )إحالة بناء

وتناولت الدراسة أدوات اإلحالة، حيث خصص 

اإلحالة بالضمري.  -2الباحث لكل أداة مبحثًا، واملباحث هي 

اإلحالة باالسم املوصول.  -9اإلحالة باسم اإلشارة.  -1

 -6الة بـــ)ال( التعريف. اإلح -1اإلحالة بالتكرار.  -1

 اإلحالة باللفظ الواصف.

 وأهم نتائج الدراسة املتعلقة باإلحالة: 

تستعمل اإلحالة بقصد االقتصاد يف ألفاظ النص، وربط  -2

أجزائه، بعضها ببعض. وهذا حيقق االستمرار والتامسك 

 يف النص.

لإلحالة دور مهم يف ُتقيق التامسك اخلارجي للنص؛  -1

 بمقامه اخلارجي. ألهنا تربط النص

اإلحالة القبلية أشهر أنواع اإلحالة الداخلية، وهلا دور  -9

 مهم يف متاسك النص واستمراريته.

تستعمل اإلحالة الداخلية البعدية يف توضيح معا    -1

غامضة يف النص، فتعمل عىل تكثيف اهتامم القارئ، 

 وحثه عىل مواصلة القراءة. 

ال، اإلحالة بالضمري هي أكثر اإلحاالت شي -1 وعًا )فج 

1029.) 

الدراسة الثالثة: )اإلحالة وأثرها يف ُتقيق متاسك النص 

القرآين دراسة تطبيقية عىل بعض الشواهد القرآنية(. لعبد 

 اضحميد بوترعة.

هتدف الدراسة إىل تبيني دور اإلحالة النصية يف تالحم 

أجزاء النص القرآين من خالل شواهد خمتارة من القرآ  

 الدراسة األسئلة اآلتية: الكريم. وتطرح

 ما مفهوم اإلحالة النصية لغة واصطالحًا؟ (2

 كيف يتجىل حضور اإلحالة يف القرآ  الكريم؟ (1

 ما أثر اإلحالة النصية يف ُتقيق متاسك النص القرآين؟ (9

وتناول الباحث يف دراسته عددًا من أدوات اإلحالة، 

املقارنة. ألفاظ  -9أسامء اإلشارة.  -1الضامئر.  -2وهي: 

األسامء املوصولة. مع الرشح والتمثيل لكل أداة من هذه  -1

 األدوات بشواهد من القرآ  الكريم.

وأثبت الباحث أ  لإلحالة بأدواهتا املختلفة من ضامئر، 

وأسامء إشارة، وغريها، دورًا كبريًا يف خلق سمة النصية، 

وربط أجزاء النص بعضها ببعض. تستوي يف ذلك اإلحالة 

مرجع سابق، واإلحالة إال مرجع الحق يف النص.  إىل

 (.1021)بوترعة، 

الدراسة الرابعة: )اإلحالة بالضامئر ودورها يف ُتقيق 

الرتابط يف النص القرآين دراسة وصفية ُتليلية(. لنائل 

 إسامعيل.

هتدف الدراسة إىل دراسة اإلحالة بوصفها معيارًا من أهم 

اسة أ  الضامئر من أهم معايري السبك النيص، وأثبتت الدر

أدوات اإلحالة، وأ  هلا دورًا بارزًا يف ربط أجزاء النص دالليًا 

 ولفظيًا.

ويف اجلانب اإلجرائي للدراسة ببق الباحث أمثلة 

اإلحالة بالضامئر عىل شواهد من القرآ  الكريم، يف مواضع 

خمتلفة يف سور القرآ ، وتوصل الباحث إىل عدد من النتائج، 

 أمهها:

ضامئر دور بارز يف الربط بني اجلمل واآليات يف القرآ  لل (2

الكريم، كام أ  هلا دورًا كبريًا يف إزالة اللبس واإلهبام يف 

 النص، من خالل معرفة مرجع الضمري.

وهو الضمري الذي يفصل بني النعت -لضمري الفصل  (1

 دور مهم يف ُتقيق صلة معنوية بني أجزاء الكالم. -واخلرب

قرآ  الكريم باستعامل الضامئر، وسيلة االلتفات يف ال (9

مؤثرة يف ُتقيق الرتابط النيص عىل املستويني الرتكيبي، 

 (.1022والداليل )إسامعيل، 

 

 إفادة الباحث من الدراسات السابقة:

أفاد الباحث من الدراسات السابقة يف الدراسة النظرية، 

من خالل عرض ودراسة معيار اإلحالة بوصفه معيارًا نصيًا، 

وتبيني أثره يف سبك النص القصيص القرآين. كذلك أفاد 

الباحث من الدراسات السابقة يف اجلانب النظري، من خالل 

دراسة وعرض نوعي اإلحالة: )نصية، ومقامية(، وعرض 

 ودراسة نوعي اإلحالة النصية )قبلية، بعدية(.

كام أفاد الباحث من الدراسات السابقة نظريًا، عند تناول  

بوصفها أشهر أدوات اإلحالة يف النصوص. حيث الضامئر 

ال ) (، ودراسة إسامعيل 1029أفاد الباحث من دراسة فج 
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( يف إبراز دور الضامئر يف فهم النص القرآين وإزالة 1022)

اللبس واإلهبام من جهة، وإبراز أمهية الضامئر وشيوعها 

 مقارنة بأدوات اإلحالة األخرى من جهة أخرى. 

سة إىل الدراسات السابقة منهجًا وتضيف هذه الدرا

جديدًا يف تناول مواضع اإلحالة بالضمري يف القصص 

القرآين. حيث إ  هذه الدراسة تقدم بريقة خمتلفة، تقوم عىل 

ُتديد مرجع الضمري يف النص يف اإلحالة النصية، واإلشارة 

إىل كو  الضمري حييل إىل خارج النص، يف اإلحالة اخلارجية. 

اإلحالة النصية يف سبك النص القصيص  مع توضيح أثر

القرآين، وأثر اإلحالة اخلارجية يف ربط النص القرآين بمقامه 

 اخلارجي.

وخيتلف منهج هذه الدراسة عن دراسة )زواوي(، 

ودراسة )إسامعيل( يف تناول ضامئر اإلحالة، حيث إ  هذه 

الدراسة هتتم بالضامئر الدراسة، البارزة فقط، يف حني أ  

الدراستني تناولتا يف بعض الشواهد، الضامئر املسترتة أيضًا. 

وختتلف هذه الدراسة عن الدراستني يف تناول موضوع 

لتفات يف الضامئر، حيث أشارت الدراستا  إىل هذه اال

الظاهر البالغية النصية، أما هذه الدراسة، فلم تتطرق إىل 

 ظاهرة االلتفات يف الضمري. 

وختتلف هذه الدراسة عن دراسة )بوترعة( التي اقترصت 

عىل أمثلة قليلة وحمدودة من الشواهد القرآنية، من عدة سور 

شارة املخترصة إىل أدوات اإلحالة يف القرآ  الكريم، مع اإل

املختلفة. أما هذه الدراسة، فقد اقترصت عىل أداة واحدة من 

أدوات اإلحالة وهي )الضمري(، لكنها توسعت يف األمثلة 

 التي استنبطها الباحث من سورة يوسف فقط.

ال( التي توسعت  وختتلف هذه الدراسة عن دراسة )فج 

لتامسك الداليل يف يف أدوات السبك النيص، ووسائل ا

النصوص. كام أهنا تناولت أدوات اإلحالة كلها، مع البسط 

والتمثيل والتطبيق عىل شواهد من سور خمتلفة يف القرآ  

. أما هذه الدراسة فقد اقترصت عىل معيار اإلحالة (1)الكريم

فقط، بوصفه أحد معايري سبك النص، كام أ  هذه الدراسة 

صفها أشهر أدوات اإلحالة. مقترصة عىل الضامئر فقط، بو

                                                           

( تحعد  هذه الدراسة دراسة شاملة يف جماهلا، وهي يف األصل رسالة 1)

الباحث الدرجة يف قسم اللغة العربية والرتمجة يف كلية  دكتوراه، منح فيها

 اللغات بجامعة صنعاء. 

ومن جهة أخرى اقترصت هذه الدراسة عىل آيات سورة 

يوسف، مع التوسع يف إحصاء املواضع التي وردت فيها 

 الضامئر، ومراجع اإلحالة يف آيات السورة.   

 

 الدراسة اإلجرائية:

 املبحث األول: اإلحالة النصية يف سورة يوسف: 

مواضع كثرية يف  ظهرت اإلحالة النصية بالضمري يف

سورة يوسف، وهي سورة تتناول يف معظم آياهتا قصة 

يوسف عليه السالم. وقد تنوعت ضامئر اإلحالة يف القصة 

وأحالت إىل شخصيات مذكورة رصاحًة أو موصوفة، 

وأسهمت هذه الضامئر يف تعلق أحداث القصة بعضها 

ببعض. وقبل البدء بتحليل مواضع اإلحالة بالضمري يف سورة 

وسف يمكن للباحث حرص الذوات، والشخصيات، ي

واألشياء املحال إليها باستعامل الضمري يف آيات السورة 

 حسب ترتيبها، وهي كاآليت:

 أوالً: مرجع الضمري لفظ اجلاللة )اهلل(. 

 ثانيًا: مرجع الضمري يدل عىل عاقل:

 يوسف عليه السالم.  .2

 يعقوب عليه السالم.  .1

 إخوة يوسف. .9

 ني(. أخو يوسف )بنيام .1

 إبراهيم عليه السالم.  .1

 إسحاق عليه السالم.  .6

 أرسة يوسف عليه السالم. .7

 السيارة )قافلة من املسافرين(. .8

 أحد أفراد السيارة )وارد املاء(. .3

 الذي اشرتى يوسف )عزيز مرص(. .20

 امرأة عزيز مرص. .22

 نسوة يف املدينة. .21

 العزيز وأهله. .29

تيا  )صاحبا يوسف يف السجن(. .21  ف 

 أهل مرص. .21

 ملك مرص. .26

 املأل )حاشية امللك(. .27

 رجال امللِك. .28
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 فِتيا  يوسف )عزيز مرص(. .23

 أهل القرية )أهل مرص(. .10

 الذين آمنوا. .12

 جلساء يعقوب عليه السالم.  .11

 أكثر الناس. .19

 أهل مكة. .11

 الذين اتقوا. .11

 الرسل. .16

 القوم املؤمنو . .17

 ثالثًا: مرجع الضمري غري عاقل:

 الكواكب، والشمس، والقمر. .2

 أوثا  يعبدها أهل مرص. .1

 بقرات. سبع .9

 سنوات شداد.  .1

 عام الغيث. .1

 األرض. .6

 قميص يوسف. .7

 رؤيا يوسف. .8

 أنباء الغيب. .3

 آية يف الساموات واألرض..20

 

 )أ( اإلحالة النصية القبلية:

معظم ضامئر اإلحالة النصية القبلية يف سورة يوسف هي 

 نيوسبعة وثالث نيبلغ جمموعها مئت فقدضامئر الغائب، 

( ضمريًا، وسوف يكتفي الباحث ببعض األمثلة 197)

لضامئر الغائب التي تكررت يف السورة، رغبًة يف االختصار. 

 اً ورد ضمري الغائب املتصل املذكر )ــــه( مائة وثالثفقد 

 ني( مرة، وورد ضمري )واو اجلامعة( اثنت299 )نيوثالث

( مرة، وورد ضمري الغائبني )هم( متصالً 71 )نيوسبع

( مرة. وتكررت ضامئر الغائب 19منفصاًل ثالثًا ومخسني )و

األخرى يف اإلحالة النصية القبلية بأعداد متفاوتة مثل ضمري 

( مرة، وضمري 10الغائبة املتصل )ها( حيث ورد عرشين )

( ورد أربع عرشة ) ( مرة، وضمري الغائب 21الغائبات )هن 

وورد ضمري  ( مرة،21عرشة ) ياملفرد املنفصل )هو( ورد اثنت

( مرات، وورد ضمري املفرد املنصوب 9املثنى )مها( ثالث )

 )إياه( مرة واحدة فقط.

كام وردت إحاالت نصية قبلية يف سورة يوسف باستعامل 

وفقًا ألبحاث -ضامئر املتكلم أو املخابب، وهذه اإلحالة 

ال تقع إال يف النصوص القصصية عند  -لسانيات النص

(. 1021)خطايب،  صيات يف النصاالستشهاد بأقوال الشخ

وحيث إ  سورة يوسف يف معظمها ُتكي قصة يوسف عليه 

وأحالت  ،السالم، فقد وردت ضامئر املتكلم واملخابب

عضها فأسهمت يف سبك النص وتعلق أحداثه ب ،إحالة نصية

 . ببعض

ومعظم أمثلة اإلحالة النصية يف سورة يوسف هي 

د أ  اإلحالة القبلية هي لإلحالة القبلية، وهذه األمثلة تؤك

األكثر استعامالً يف النصوص العربية. وسيفصل الباحث 

 اضحديث عن مواضع اإلحالة النصية القبلية يف هذا املبحث.

 

 أوالً: اإلحالة النصية القبلية بضامئر الغائب:

قد يرد ضمري الغائب يف اإلحالة النصية القبلية يف موضع 

، مثال ذلك يف سورة بعيد عن مرجعه يف القصص القرآين

يوسف، اإلحالة إىل )إخوة يوسف( الذين ذكروا رصاحًة يف 

عمل ضمريا الغائب )هم، الواو( كثريًا بعض اآليات ثم استح 

(، وانتهاء باآلية رقم 20لإلحالة إليهم، ابتداء باآلية رقم )

ْ يُوُسَف  قَاَل  ( يف قوله تعاىل:201) يۡنُهۡم ََل َتۡقُتلُوا يٞل م  ئ
قَا 

ۡلُقوهُ ِفي َغَيََٰبتي وَ 
َ
ي ٱأ يَّاَرةي ٱيَۡلَتقيۡطُه َبۡعُض  ۡۡلُب  إين ُكنُتۡم  لسَّ

َٰعيلييَ  يَك  [. وقوله تعاىل:20]سورة يوسف:  ١٠َف َٰل ۢنَبا ءي  َذ
َ
ميۡن أ

ۡمَرُهۡم وَُهۡم  ۡلَغۡيبي ٱ
َ
ْ أ ۡۡجَُعو ا

َ
يۡهيۡم إيۡذ أ يهي إيََلَۡكُۖ َوَما ُكنَت ََلَ نُوحي

[. حيث حييل الضمريا  201يوسف: ]سورة  ١٠٢َيۡمُكُرونَ 

)هم، الواو( إحالة نصية إىل )إخوة يوسف( املذكورين يف 

يهي  ( يف قوله تعاىل:7اآلية رقم )  ۦ  ۞لََّقۡد ََكَن ِفي يُوُسَف ِإَوۡخَوت
يلييَ  ئ

ا  يلسَّ [. وقد أسهم استعامل 7]سورة يوسف:  ٧َءاَيَٰٞت ل 

أجزائه  ضامئر الغائب هنا يف تعلق أحداث النص وارتباط

 بعضها ببعض. 
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واستعمل ضمري الغائب )هو( لإلحالة النصية البعيدة يف 

ۡجرن  إيۡن ُهَو إيَلَّ ذيۡكٞر   َ تَۡس  َوَما قوله تعاىل:
َ
لُُهۡم َعلَۡيهي ميۡن أ

يۡلَعَٰلَمييَ  [. حيث أحال الضمري 201]سورة يوسف:  ١٠٤ل 

ا إىل )القرآ  الكريم(، واملقصود مبعيدة )هو( إحالة نصية 

رهم به قومه ويذك   صىل اهلل عليه وسلم،اهلل  رسولح به ث حيد  

)القرآ ( يف  (. وقد ورد ِذكرح 1021من الوحي )الزخمرشي، 

َنُقصُّ َعلَۡيَك  ََنۡنُ  ( يف السورة يف قوله تعاىل:9اآلية رقم )
ۡحَسَن 

َ
ۡوَحۡيَنا  إيََلَۡك َهََٰذا  ۡلَقَصصي ٱأ

َ
يَما  أ ِإَون ُكنَت  ۡلُقۡرَءانَ ٱب

[. وأسهمت 9]سورة يوسف:  ٣ۡلَغَٰفيلييَ ٱلَميَن  ۦن َقۡبليهي مي 

اإلحالة النصية إىل مرجع بعيد يف النص، يف تعلق وربط 

 أجزاء النص بعضها ببعض.

وأبعد إحالة نصية يف سورة يوسف، هي اإلحالة  

باستعامل ضمري الغائب )ــــه(، إىل القرآ  املذكور يف اآلية 

ِۡبَةٞ  لََقدۡ  تعاىل: (، قال9السابقة رقم ) هيۡم عي ََكَن ِفي قََصصي
ْوِلي 

ُ
ي ۡلَبَٰبي  ٱَل 

َ
يَق  َۡل ن تَۡصدي ىَٰ َوَلَٰكي يٗثا ُيۡفََتَ ييٱَما ََكَن َحدي  َّلَّ

يَقۡوٖم يُۡؤميُنونَ  ءٖ وَُهٗدى َورَۡۡحَٗة ل  ي ََشۡ
يَل ُك   ١١١َبۡيَ يََديۡهي َوَتۡفصي

مة [. حيث حييل الضمري )ــه( يف كل222]سورة يوسف: 

 )يديه( إىل القرآ  الكريم. ويفصل بني الضمري ومرجعه نص  

وقد ( آيات. 208قرآين بويل بلغ عدد آياته مائة وثامين )

أسهمت اإلحالة النصية إىل مرجع بعيد يف النص، يف تعلق 

 أجزاء النص وترابطها.

وأحيانًا يرد ضمري الغائب يف اإلحالة النصية القبلية يف 

۞لََّقۡد  ًا ملرجعه، مثال ذلك قوله تعاىل:القصص القرآين تالي
يهي  يلييَ  ۦ  ََكَن ِفي يُوُسَف ِإَوۡخَوت ئ

ا  يلسَّ ]سورة يوسف:  ٧َءاَيَٰٞت ل 

[. حيث فصل بني الضمري )ــــه( ومرجعه: )يوسف(، 7

فقط. وقد يفصل )إخوة( ، واملعطوف )الواو( العطف حرفح 

قوله تعاىل واملجرور فقط، كام يف  بني الضمري ومرجعه اجلارح 

ا إخوة يوسف:كبري حكاية عن  ْ   َ ۡسَتۡي ٱ فَلَمَّ ميۡنُه َخلَُصواْ  ُسوا

َخَذ َعلَۡيُكم 
َ
بَاُكۡم قَۡد أ

َ
نَّ أ
َ
ْ أ لَۡم َتۡعلَُمو ا

َ
ُۖ َقاَل َكبيريُُهۡم أ ا ََنيي ٗ

يَن  يٗقا م  ۡوث ي ٱمَّ بَۡرَح  ّللَّ
َ
َومين َقۡبُل َما فَرَّطُتۡم ِفي يُوُسَفُۖ فَلَۡن أ

ۡرَض ٱ
َ
ۡو َيۡ  َۡل

َ
ِبي  أ

َ
َذَن َلي  أ

ۡ
َٰ يَأ ُ ٱ ُكمَ َحتَّ ۖ َوُهَو َخرۡيُ  ّللَّ َلي

[. حيث حييل الضمري 80]سورة يوسف:  ٨٠ۡلَحَٰكيمييَ ٱ

)هو( إحالة نصية، ومرجع اإلحالة لفظ اجلاللة )اهلل(، 

والفاصل بني الضمري ومرجعه اجلار واملجرور. ومثل ذلك، 

ُۖ ٱلَۡيُكُم ََل َتۡۡثييَب عَ  قَاَل  قوله تعاىل: ُ ٱَيۡغفيُر  َۡلَۡوَم لَُكۡمُۖ  ّللَّ
رَۡحُم 

َ
ييَ ٱَوُهَو أ َٰۡحي [. حيث فصلت 31]سورة يوسف:  ٩٢لرَّ

شبه اجلملة )لكم( بني الضمري )هو(، ومرجعه لفظ اجلاللة 

وهذه اإلحالة إىل مرجع قريب يف النص تشري إىل  )اهلل(.

رب، التنوع يف مراجع اإلحالة يف النص، من حيث مدى الق

 أو البعد عن أداة اإلحالة.

وأحيانًا يكو  ضمري اإلحالة مستثنى يف اجلملة، مثل قوله 

يهي  َما تعاىل: نُتۡم  ۦ  َتۡعُبُدوَن مين ُدون
َ
ۡيُتُموَها  أ ۡسَما ٗء َسمَّ

َ
إيَلَّ  أ

نَزَل 
َ
ا  أ ُ ٱَوَءابَا ؤُُكم مَّ يَها مين ُسۡلَطَٰنن  إيني  ّللَّ ي  ۡۡلُۡكمُ ٱب َّ إيَلَّ ّللي

مَ 
َ
يَك أ َٰل َۚ َذ ْ إيَلَّ  إييَّاهُ ا َلَّ َتۡعُبُدو 

َ
يينُ ٱَر أ يمُ ٱ َل  ۡكَۡثَ  ۡلَقي 

َ
نَّ أ َوَلَٰكي

[. حيث حييل 10]سورة يوسف:  ٤٠ََل َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱ

. ومل الوارد يف اجلملةالضمري املستثنى )إياه(، إىل لفظ اجلاللة 

 ضع. يرد الضمري املنفصل )إياه( يف السورة إال يف هذا املو

فهم مرجع ضمري الغائب من سياق اآليات، مثال وقد يح 

ُواْ  ُثمَّ  ذلك الضمري )هم( يف قوله تعاىل:
َ
يۢن َبۡعدي َما َرأ بََدا لَُهم م 

َٰ حييٖ  ۥلَيَۡسُجُننَّهُ  ٓأۡلَيَٰتي ٱ [. 91]سورة يوسف:  ٣٥َحتَّ

)حممود الزخمرشي،  ،فمرجع الضمري: )عزيز مرص وأهله(

 قَاَل  مذكورين يف النص. ويف قوله تعاىل:(، ومها غري 1021
ۡهليَها  إين ََكَن 

َ
يۡن أ َ َرََٰوَدتِۡني َعن نَّۡفِسي  َوَشهيَد َشاهيٞد م  ِهي

بييَ ٱقُدَّ مين ُقُبٖل فََصَدقَۡت وَُهَو ميَن  ۥقَمييُصهُ  َٰذي ]سورة  ٢٦ۡلَك

عزيز مرص(،  زوج)هي( إىل ) :[. حييل الضمري16يوسف: 

 (.1029سياق اآليات )يونس،  وهذا املرجع يفهم من
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ذف فيها مرجع الضمري، وفحهم من   ومن املواضع التي حح

َٰ  سياق اآليات قوله تعاىل حكاية عن يعقوب: َعۡنُهۡم  َوتََوِلَّ
َٰ يُوُسَف وَ  َسَِفَٰ لََعَ

َ
أ ۡت ٱَوقَاَل َيٰٓ َفُهَو  ۡۡلُۡزني ٱَعۡيَناهُ ميَن  ۡبَيضَّ
يمٞ  مل ، كلمة )عيناه(الضمري يف ف[. 81]سورة يوسف:  ٨٤َكظي

، ويمكن تقدير مرجع اإلحالة من اآلية السابقة هيذكر مرجع

نُفُسُكۡم  قَاَل  هلذه اآلية وهي قوله تعاىل:
َ
لَۡت لَُكۡم أ بَۡل َسوَّ

ُۖ َعَِس  ۡمٗراُۖ فََصِۡبٞ َۡجييٌل
َ
ُ ٱأ َۚ إينَّهُ  ّللَّ يهيۡم َۡجييًعا ييَِني ب ت

ۡ
ن يَأ

َ
ُهَو  ۥأ

[. التقدير: )قال 89يوسف: ]سورة  ٨٣ۡۡلَكييمُ ٱ ۡلَعلييمُ ٱ

 يعقوب(.

وقد يرد يف القصص القرآين ضمري الغائب العاقل فيحيل 

الضمري )هم( الذي ورد يف مثل إحالة نصية إىل غري العاقل، 

أحال إىل )الشمس والقمر والكواكب(، قال ويوسف  قصة

َحَد  إيذۡ  تعاىل:
َ
يُۡت أ

َ
بَتي إيّن ي َرأ

َ
أ بييهي َيٰٓ

َ
َعََشَ قَاَل يُوُسُف َلي

ۡمَس ٱَكۡوَكٗبا وَ  ينَ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ دي ۡيُتُهۡم َلي َسَٰجي
َ
]سورة  ٤َرأ

( استعامل 1021[. وعلل حممود الزخمرشي )1يوسف: 

ضمري العاقل يف هذا املوضع بأنه ورد يف السياق فعل يقع من 

 ،والشمس ،العاقل وهو )السجود(، فأعطيت )الكواكب

 مري. والقمر( حكم العاقل يف استعامل الض

ومن اإلحالة إىل غري العاقل باستعامل ضمري العاقل يف 

، نو  مجع املؤنث )هن   يالقصص القرآين، استعامل ضمري

 ( يف ثالث آيات يف سورة يوسف، يف قوله تعاىل:النسوة

َها  يُوُسُف  يُّ
َ
يقُ ٱأ ي د  ي ُكلُُهنَّ  لص 

ۡ
َماٖن يَأ ۡفتيَنا ِفي َسۡبعي َبَقَرَٰٖت سي

َ
أ

ُع َسۡبٌع عيَجاٞف وَ  رۡجي
َ
ي  أ
يَسَٰٖت لََّعّل  َخَر يَاب

ُ
َسۡبعي ُسۢنُبَلَٰتن ُخۡۡضٖ َوأ

[. وقوله 16]سورة يوسف:  ٤٦لََعلَُّهۡم َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱإيََل 

ۡمُتۡم  ُثمَّ  تعاىل: ُكۡلَن َما قَدَّ
ۡ
َدادٞ يَأ يَك َسۡبٞع شي َٰل ِتي ميۢن َبۡعدي َذ

ۡ
يَأ

ُنونَ  ا ُُتۡصي يمَّ [. 18]سورة يوسف:  ٤٨لَُهنَّ إيَلَّ قَلييٗٗل م 

ومرجع اإلحالة يف هذه اآليات )سبع بقرات/ سبع 

سنوات(، وهذا املرجع غري عاقل. واختار الزخمرشي 

النسوة( إىل )سبع  ( أ  إسناد ضمري العاقل )نو 1021)

إ  الناس يأكلو  يف هذه  إذسنوات( من اإلسناد املجازي، 

 السنوات السبع ما زرعوه، فأسند )األكل( إليها. 

مكررًا يف القصص القرآين ضمري الغائب  وقد يستعمل

، من ذلك الضمري )هم( حيث ورد مكررًا يف زيد من البيا مل

تييُكَما  قَاَل  قوله تعاىل عىل لسا  يوسف عليه السالم:
ۡ
ََل يَأ

يهي  وييليهي  ۦ  َطَعامٞ تُۡرزَقَان
ۡ
يَتأ تُُكَما ب

ۡ
تيَيُكَماَۚ  ۦإيَلَّ َنبَّأ

ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبَل أ

ي   يُۡؤميُنوَن ب
ي   إيّن ي تََرۡكُت ميلََّة قَۡومٖ َلَّ َمِني َرّب 

ا َعلَّ َٰليُكَما ميمَّ ي ٱَذ  ّللَّ
ي  َرةي ٱَوُهم ب [. ومرجع 97]سورة يوسف:  ٣٧ُهۡم َكَٰفيُرونَ  ٓأۡلخي

وكرر  (.1021الضمري: )قوم(، وهم أهل مرص )الزخمرشي، 

الضمري )هم(، لتبيني شناعة فعلهم، إذ إهنم يكفرو  باهلل، 

 ويكفرو  باليوم اآلخر.

وقد يرد ضمري الغائب يف مجلة واحدة، فيأيت مرة متصاًل، 

، مثال ذلك قوله تعاىل .ومرة منفصالً، ومرجع الضمري واحد

تي ٱ َوَرََٰوَدتۡهُ  (:19رقم )يف اآلية 
هي  لَّ  ۦُهَو ِفي بَۡيتيَها َعن نَّۡفسي

ََٰب ٱوََغلََّقتي  بَۡو
َ
يُۖ ٱَوقَالَۡت َهۡيَت لََكَۚ قَاَل َمَعاَذ  َۡل ي   ۥإينَّهُ  ّللَّ َرّب 

ۡحَسَن َمۡثَواَيُۖ إينَّهُ 
َ
َٰليُمونَ ٱََل ُيۡفليُح  ۥأ ]سورة يوسف:  ٢٣لظَّ

)ـــــه، هو(، ومرجعهام [. حيث ورد ضمريا الغائب 19

 ( يف قوله تعاىل:12)يوسف(، الوارد ذكره يف اآلية رقم )

ييٱ َوقَاَل  َٰهُ ٱ َّلَّ ى يۡۡصَ لي  ۡشََتَ يهي مين م  ت
َ
َُٰه َعَِسٰٓ  ۦ  ۡمَرأ ۡكريِمي َمۡثَوى

َ
أ

َذهُ  ۡو َنتَّخي
َ
ن يَنَفَعَنا  أ

َ
ُوُسَف ِفي  ۥأ نَّا َلي يَك َمكَّ َٰل اَۚ َوَكَذ ۡرضي ٱَوََلٗ

َ
 َۡل

 ُ يَمهُ َونلي وييلي  ۥَعل 
ۡ
َحادييثي  ٱمين تَأ

َ
ُ ٱوَ  َۡل ۡمريهي  ّللَّ

َ
ٰٓ أ  ۦََغليٌب لََعَ

ۡكَۡثَ 
َ
نَّ أ [. 12]سورة يوسف:  ٢١ََل َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

ويحلحظ هنا ورود الضمري بعد االسم املوصول للمؤنث 

)التي(، ومعرفة مرجع اإلحالة يف هذا املوضع من النص 

هم النص، حيث وقع عدم تطابق يف القرآين يساعد يف ف

اجلنس بني الضمري واالسم املوصول، إذ حييل كل واحد منهام 

 إىل مرجع خمتلف يف النص.
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مرة متصاًل، ومرة منفصاًل،  الضمرياإلتيا  بأمثلة ومن 

واملرجع واحد، اإلحالة يف عدة مواضع يف سورة يوسف إىل 

و(، مثال الغائب )ــــه، ه يرب العاملني باستعامل ضمري

َۚ  ۥَربُّهُ  ۥَلُ  ۡسَتَجاَب ٱفَ  ذلك، قوله تعاىل: فََۡصََف َعۡنُه َكۡيَدُهنَّ
مييعُ ٱُهَو  ۥإينَّهُ  [. ومرجع 91]سورة يوسف:  ٣٤ۡلَعلييمُ ٱ لسَّ

اإلحالة كلمة )رب( الواردة يف اآلية. وقوله تعاىل عىل لسا  

ُۖ  قَاَل  يعقوب: ۡمٗراُۖ فََصِۡبٞ َۡجييٌل
َ
نُفُسُكۡم أ

َ
لَۡت لَُكۡم أ بَۡل َسوَّ

ُ ٱَعَِس  َۚ إينَّهُ  ّللَّ يهيۡم َۡجييًعا ييَِني ب ت
ۡ
ن يَأ

َ
 ٨٣ۡۡلَكييمُ ٱ ۡلَعلييمُ ٱُهَو  ۥأ

[. ومرجع اإلحالة لفظ اجلاللة )اهلل(. 89]سورة يوسف: 

ۖ إينَّ  قَاَل  وقوله تعاىل: ي  ۡسَتۡغفيُر َلُكۡم َرّب 
َ
 ۡلَغُفورُ ٱُهَو  ۥهُ َسۡوَف أ

يمُ ٱ [. ومرجع اإلحالة كلمة 38]سورة يوسف:  ٩٨لرَّحي

بََوۡيهي لََعَ  َوَرَفعَ  :تعاىل عىل لسا  يوسف )ريب(. وقوله
َ
أ

واْ َلُ  ۡلَعۡرشي ٱ وييُل رُۡءَيََٰي مين  ۥوََخرُّ
ۡ
بَتي َهََٰذا تَأ

َ
أ ٗداُۖ َوقَاَل َيٰٓ ُسجَّ

ُۖ وَ  ا ي َحق ٗ َها َرّب 
ۡخرََجِني ميَن َقۡبُل قَۡد َجَعلَ

َ
ۡحَسَن ِبي  إيۡذ أ

َ
قَۡد أ

ۡجني ٱ ي يَن  لس  يُكم م  ن نَّزَ  ۡۡلَۡدوي ٱوََجا َء ب
َ
ۡيَطَٰنُ ٱ غَ ميۢن َبۡعدي أ  لشَّ

يَما يََشا ُءَۚ إينَّهُ  يٞف ل  ي لَطي  ۡلَعلييمُ ٱُهَو  ۥبَۡيِني َوَبۡيَ إيۡخَوتي   إينَّ َرّب 
[. ومرجع اإلحالة كلمة 200]سورة يوسف:  ١٠٠ۡۡلَكييمُ ٱ

)ريب(. وقد دلت اإلحالة املكررة إىل مرجع واحد يف هذه 

 املواضع عىل أمهية مرجع اإلحالة وهو )اهلل( عزوجل. 

ومن أنواع اإلحالة النصية القبلية باستعامل ضمري الغائب 

يف القصص القرآين، اإلحالة إىل مجلة يف النص، ومن ذلك 

ا حكاية عن )عزيز مرص(:قوله تعاىل  قُدَّ مين  ۥرََءا قَمييَصهُ  فَلَمَّ
يمٞ  ۥُدبُرٖ قَاَل إينَّهُ  ُۖ إينَّ َكۡيَدُكنَّ َعظي ُكنَّ ]سورة  ٢٨مين َكۡيدي

[. حيث حييل الضمري يف كلمة )إنه( إحالة نصية 18يوسف: 

، يف قوله تعاىل حكاية عن امرأة مقطع نيص سابقإىل قبلية 

ۡت قَمييَصهُ  ۡۡلَاَب ٱ ۡستََبَقاٱوَ : العزيز ۡلَفَيا  ۥَوقَدَّ
َ
مين ُدبُرٖ َوأ

ا  يَدَها ََلَ ۡهليَك ُسو ًءا إيَلَّ   ۡۡلَابي  ٱَسي 
َ
يأ َراَد ب

َ
قَالَۡت َما َجَزا ُء َمۡن أ

مٞ  َلي
َ
ۡو َعَذاٌب أ

َ
ن يُۡسَجَن أ

َ
وقد  [.11]سورة يوسف:  ٢٥أ

أسهمت هذه اإلحالة بضمري الغائب )ـــه( إىل مقطع سابق 

نص، يف ترابط أجزاء النص، وتعلق أحداثه بعضها يف ال

ببعض. فضمري الغائب هنا مثل اسم اإلشارة )هذا، ذلك(، 

 يف استعامله لإلحالة إىل مقطع نيص.

ضمري الغائب يف اإلحالة إىل مقطع  ومن أمثلة استعامل

ۡجنَ ٱَمَعُه  َوَدَخَل  ، قوله تعاىل:يف قصة يوسف نيص ي ۖ  لس  َفَتَياني
ُ ََخۡٗراُۖ َوقَاَل  ۡعۡصي

َ
َِٰني  أ َرى

َ
َحُدُهَما  إيّن ي  أ

َ
َِٰني   ٓأۡلَخرُ ٱقَاَل أ َرى

َ
إيّن ي  أ

ُكُل 
ۡ
ا تَأ ِسي ُخۡۡبٗ

ۡ
ۡۡحيُل فَۡوَق َرأ

َ
رۡيُ ٱأ وييليهي  لطَّ

ۡ
يَتأ يۡئَنا ب إينَّا  ۦ ُۖ ميۡنُهُۖ نَب 

ََٰك ميَن  نييَ ٱنََرى حييل  إذ[. 96]سورة يوسف:  ٣٦لُۡمۡحسي

كلمة )تأويله( إىل مقطع نيص وهو  مري الغائب )ــــه( يفض

)ما ذكره الفتيا  من الرؤيا(، فالضمري هنا مثل اسم اإلشارة 

 (. 1021)ذلك(، والتقدير: )تأويل ذلك(، )الزخمرشي، 

وتكرر استعامل ضمري الغائب )ــــه( يف اإلحالة إىل 

تعاىل مقطع نيص، وذلك عند اضحديث عن رؤيا امللك يف قوله 

ييٱ َوقَاَل : (11يف اآلية رقم ) َكرَ ٱََنَا ميۡنُهَما وَ  َّلَّ نَا۠  دَّ
َ
ةن أ مَّ

ُ
َبۡعَد أ

وييليهي 
ۡ
يَتأ يُئُكم ب نَب 

ُ
لُوني  ۦأ رۡسي

َ
 إذ[. 11]سورة يوسف:  ٤٥فَأ

حييل ضمري الغائب يف كلمة )تأويله( إىل ما ورد يف اآلية رقم 

َماٖن  إيّن ي   لَۡمليُك ٱ َوقَاَل  ( يف قوله تعاىل:19) َرىَٰ َسۡبَع َبَقَرَٰٖت سي
َ
أ

يَسَٰٖتۖ  َخَر يَاب
ُ
ُكلُُهنَّ َسۡبٌع عيَجاٞف َوَسۡبَع ُسۢنُبَلَٰتن ُخۡۡضٖ َوأ

ۡ
يَأ

َها  يُّ
َ
أ  ٱَيٰٓ

ُ
ونَ  لَۡمَل يلرُّۡءيَا َتۡعُِبُ ۡفُتوِني ِفي رُۡءَيََٰي إين ُكنُتۡم ل

َ
 ٤٣أ
وقد أسهم ضمري الغائب املفرد )ـــه(  [.19]سورة يوسف: 

يف اختصار كلامت كثرية يف النص، حيث أغنى عن إعادة 

مقولة امللك: )إين أرى سبع بقرات سام  يأكلهن سبع عجاف 

 وسبع سنبالت خرض وأخر يابسات(. 

يف اإلحالة يف )النو (،  الغائب عمل ضمري النسوةاست  و

يهي  ۡئُتوِني ٱ لَۡمليُك ٱ اَل َوقَ : مثال ذلك، قوله تعاىلقصة يوسف،   ۖۦُ ب
ا َجا َءهُ  عۡ ٱقَاَل  لرَُّسوُل ٱفَلَمَّ يَك فَۡس  رۡجي يۡسَوةي ٱۡلُه َما بَاُل   َ إيََلَٰ َرب   لن 

َٰتي ٱ
هينَّ َعلييمٞ  لَّ يَكۡيدي ي ب َۚ إينَّ َرّب  َيُهنَّ يۡدي

َ
ۡعَن أ قَاَل َما  ٥٠َقطَّ

هي َخۡطُبُكنَّ إيۡذ َرََٰودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّفۡ  ي َما  ۚۦَ سي َّ قُۡلَن َحََٰش ّللي
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ُت ٱَعليۡمَنا َعلَۡيهي مين ُسو ءٖ  قَالَتي 
َ
َحۡصَحَص  ۡلَٰٔـنَ ٱ ۡلَعزييزي ٱ ۡمَرأ

نَا۠ َرََٰودتُّهُ  ۡۡلَقُّ ٱ
َ
هي  ۥأ قييَ ٱلَميَن  ۥِإَونَّهُ  ۦَعن نَّۡفسي َٰدي ]سورة  ٥١لصَّ

النسوة بالفعلني  نو  ت[. حيث اتصل12 -10يوسف: 

يف ، االسم الوارد الضمري)قط عن، قلن(، ومرجع املاضيني 

وهذه إحالة نصية قبلية أسهمت ، )النسوة( (:10اآلية رقم )

 يف تعلق كلامت النص بعضها ببعض. 

 

 ثانيًا: اإلحالة النصية القبلية بضامئر املخابب: 

تستعمل ضامئر املتكلم واملخابب )ضامئر اضحضور( 

ىل مراجع خارج النص. لكن لإلحالة املقامية، أي أهنا ُتيل إ

يكثر اقتباس  ،يف القصص القرآين كام يف النصوص الِّسدية

مقوالت وحوارات لشخصيات القصة، وقد ُتيل ضامئر 

اضحضور يف هذه اضحوارات إىل مراجع مذكورة يف النص، ومن 

هاهنا يمكن  يف قصة يوسف وردت ضامئر وإحالة نصية.  عد 

ة، وأحالت إحالة نصية املخابب، واملتكلم يف مواضع كثري

 قبلية، وبعدية. وأمثلتها كاآليت:

م،  وردت ضامئر املخاببني املنفصلة واملتصلة )أنتم، كح

تحم، واو اجلامعة(، وأحالت إحالة نصية قبلية، وذلك عند 

خطاب يوسف عليه السالم لصاحبي السجن يف قوله تعاىل 

َبي : عىل لسا  يوسف ۡجني ٱ َيََٰصَٰحي ي ۡرَباٞب  لس 
َ
يقُوَن َخرۡيٌ َءأ َتَفر  مُّ

مي 
َ
ُ ٱأ دُ ٱ ّللَّ َٰحي ارُ ٱ ۡلَو يهي  ٣٩ۡلَقهَّ ۡسَما ٗء  ۦ  َما َتۡعُبُدوَن مين ُدون

َ
إيَلَّ  أ

نَزَل 
َ
ا  أ نُتۡم َوَءابَا ؤُُكم مَّ

َ
ۡيُتُموَها  أ ُ ٱَسمَّ يَها مين ُسۡلَطَٰنن  إيني  ّللَّ ب

ي  ۡۡلُۡكمُ ٱ َّ يَك  إيَلَّ ّللي َٰل َۚ َذ ْ إيَلَّ  إييَّاهُ ا َلَّ َتۡعُبُدو 
َ
َمَر أ

َ
يينُ ٱأ يمُ ٱ َل   ۡلَقي 
ۡكَۡثَ 

َ
نَّ أ  -93]سورة يوسف:  ٤٠ََل َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

( كم، أنتم، آباؤتم ، سميو[. حيث ُتيل الضامئر )تعبد10

يا إحالة نصية قبلية، ومرجع الضامئر املنادى املضاف )

دخل يف اخلطاب من هم عىل دينهام من صاحبي السجن(. وي

واستحعمل ضمري املخابب (. 1021أهل مرص )الزخمرشي، 

مكررًا هنا نظرًا للقرب املكاين بني املخاب بني ويوسف عليه 

 السالم، إذ مها صاحباه يف السجن.

ام(،وتكرر استعامل ضمري املخابب ني  الذي حييل إىل  )كح

 عىل لسا  يوسف يف قوله تعاىلصاحبي يوسف يف السجن، 

َبي  عليه السالم: ََٰصَٰحي ۡجني ٱ َي ي َحُدُكَما فَيَۡسِقي َربَّهُ  لس 
َ
ا  أ مَّ
َ
 ۥأ

ا  مَّ
َ
ُكُل  ٓأۡلَخرُ ٱََخۡٗراُۖ َوأ

ۡ
رۡيُ ٱَفُيۡصلَُب َفَتأ هي  لطَّ سي

ۡ
أ َ  ۚۦَ مين رَّ قُِضي

ۡمرُ ٱ
َ
ييٱ َۡل [. حيث 12]سورة يوسف:  ٤١فييهي تَۡسَتۡفتيَياني  َّلَّ

)أحدكام( إحالة نصية قبلية، ومرجع  أحال الضمري يف كلمة

 صاحبي السجن(. يا اإلحالة املنادى املضاف يف اآلية: )

ضمري املخاببني )تحم(، استعامل ورد يف قصة يوسف و

 َوقَاَل  وأحال إحالة نصية يف قوله تعاىل عىل لسا  ملك مرص:
ُكلُُهنَّ سَ  لَۡمليُك ٱ

ۡ
َماٖن يَأ َرىَٰ َسۡبَع َبَقَرَٰٖت سي

َ
ۡبٌع عيَجاٞف إيّن ي  أ

َها  يُّ
َ
أ يَسَٰٖتۖ َيٰٓ َخَر يَاب

ُ
 ٱَوَسۡبَع ُسۢنُبَلَٰتن ُخۡۡضٖ َوأ

ُ
ۡفُتوِني ِفي  لَۡمَل
َ
أ

ونَ  يلرُّۡءيَا َتۡعُِبُ [. 19]سورة يوسف:  ٤٣رُۡءَيََٰي إين ُكنُتۡم ل

حيث أحال الضمري )تحم( إحالة نصية قبلية إىل )املأل( 

 لك، القريبني منه.و)املأل( هم جلساء امل املذكورين يف اآلية.

ووردت اإلحالة النصية القبلية باستعامل ضمري 

م( يف قوله تعاىل: ا املخاببني )كح ََهازيهيۡم َجَعَل  فَلَمَّ زَُهم ِبي َجهَّ
َقايَةَ ٱ ي ُتَها  لس  يَّ

َ
يٌن أ ذََّن ُمَؤذ 

َ
يهي ُثمَّ أ خي

َ
إينَُّكۡم  ۡلعيريُ ٱِفي رَۡحلي أ

َسَٰريقُونَ 
م( [. حيث 70]سورة يوسف:  ٧٠لَ أحال الضمري )كح

إىل مضاف حمذوف تقديره )أصحاب(، واستعمل حرف 

النداء للمؤنث )أيتها(؛ أل  االسم بعده غري عاقل )العري(، 

فعومل معاملة املؤنث يف النداء. واملقصود بـــاخلطاب 

هذه اإلحالة  د  ع  )أصحاب العري( وهم )إخوة يوسف(. وتح 

أل  مرجع اإلحالة  -من وجهة نظر الباحث -إحالة نصية

)مركب إضايف(، وقد ورد يف النص املضاف إليه: )العري(، 

 واملضاف مع املضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة.

(، مرتني لإلحالة  واستحعمل ضمري املخابب املتصل )ك 

ْ  ف:النصية القبلية، يف قوله تعاىل حكاية عن إخوة يوس  قَالُوا
َٰ يُوُسَف ِإَونَّا َلُ  َ۬منَّا لََعَ

ۡ
بَانَا َمالََك ََل تَأ

َ
أ ُحونَ  ۥَيٰٓ  ١١لََنَٰصي
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ْ ٱ [. وقوله تعاىل:22]سورة يوسف:  ُعو ا بييُكۡم  رۡجي
َ
إيََلٰٓ أ

بَانَا  إينَّ 
َ
أ ْ َيٰٓ يَما َعليۡمَنا َوَما  ۡبَنَك ٱَفُقولُوا  ب

َق َوَما َشهيۡدنَا  إيَلَّ ََسَ
يلۡ  يَ ُكنَّا ل [. حيث إ  82]سورة يوسف:  ٨١َغۡيبي َحَٰفيظي

) : االسم )أبانا(. يف اآليتني مرجع ضمري املخابب )ك 

 نصية قبلية. إحالة فاإلحالة يف اآليتني 

 

 ثالثًا: اإلحالة القبلية بضمري املتكلم: 

عمل ضمري املتكلمني )نا( لإلحالة النصية القبلية يف استح 

سف، مثل قوله تعاىل عىل لسا  املقوالت املقتبسة يف قصة يو

َٰهييَم ِإَوۡسَحََٰق  تََّبۡعُت ٱوَ : يوسف عليه السالم ميلََّة َءابَا ءيي  إيبَۡر
ي  َۡشيَك ب

ُّ ن ن
َ
ي ٱَوَيۡعُقوَبَۚ َما ََكَن نَلَا  أ ۡضلي  ّللَّ

يَك مين فَ َٰل ءٖ  َذ مين ََشۡ
ي ٱ ۡكَۡثَ  نلَّاسي ٱَعلَۡيَنا َولََعَ  ّللَّ

َ
نَّ أ ََل  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

[. حيث أحال ضمري 98]سورة يوسف:  ٣٨يَۡشُكُرونَ 

املتكلمني )نا( إحالة نصية قبلية إىل األسامء املذكورة يف 

النص: )إبراهيم، وإسحاق ويعقوب( عليهم السالم، وجيوز 

واستعامل ضمري املتكلمني  )ىل (.اعتبار مرجع اإلحالة كلمة 

عابفة القوية لإلحالة إىل يوسف مع أبيه، وجديه، يشري إىل ال

التي تربط النبي يوسف عليه السالم بآبائه األنبياء عليهم 

السالم، فهو يف أشد اضحاجة إىل تذكرهم واالقتداء هبم، مما 

خيفف عنه كربة السجن، والكيد الذي واجهه من امرأة العزيز 

 وصاحباهتا.

 

 رابعًا: اإلحالة القبلية بالضمري املنعكس )نفسه(:

الضمري املنعكس أو الضميمة املنعكسة هي ضمري املتكلم 

أو املخابب أو الغائب املسبوق بكلمة )نفس(، ويقع هذا 

الضمري موقع املفعول به، أو املجرور بحرف اجلر أو املجرور 

 (. 1022باإلضافة )نحلة، 

ردت اإلحالة النصية القبلية باستعامل الضمري قد و

ة مواضع يف قصة يوسف. املنعكس الغائب )نفسه( يف عد

 واألمثلة عىل ذلك كاآليت: 

تي ٱ َوَرََٰوَدتۡهُ  قوله تعاىل: .2
هي  لَّ يَها َعن نَّۡفسي وََغلََّقتي  ۦُهَو ِفي بَيۡت

ََٰب ٱ بَۡو
َ
يُۖ ٱَوقَالَۡت َهۡيَت لََكَۚ قَاَل َمَعاَذ  َۡل ۡحَسَن  ۥإينَّهُ  ّللَّ

َ
ي  أ َرّب 

َٰليُمونَ ٱََل ُيۡفليُح  ۥَمۡثَواَيُۖ إينَّهُ  [. 19]سورة يوسف:  ٢٣لظَّ

ومرجع اإلحالة )يوسف( املذكور قبل هذه اآلية، يف قوله 

ييٱ َوقَاَل : تعاىل َٰهُ ٱ َّلَّ ى يۡۡصَ لي  ۡشََتَ يهي مين م  ت
َ
ۡكريِمي  ۦ  ۡمَرأ

َ
أ

َذهُ  ۡو َنتَّخي
َ
ن يَنَفَعَنا  أ

َ
َُٰه َعَِسٰٓ أ نَّا  ۥَمۡثَوى يَك َمكَّ َٰل اَۚ َوَكَذ َوََلٗ
ُوُسَف ِفي  ۡرضي ٱَلي

َ
يَمهُ  َۡل َُعل  وييلي  ۥَونلي

ۡ
َحادييثي  ٱمين تَأ

َ
ُ ٱوَ  َۡل  ّللَّ

ۡمريهي 
َ
ٰٓ أ ۡكَۡثَ  ۦََغليٌب لََعَ

َ
نَّ أ  ٢١ََل َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

 [.12]سورة يوسف: 

يۡسَوةٞ ِفي : قوله تعاىل .1 يَنةيٱ۞َوقَاَل ن ُت ٱ لَۡمدي
َ
َٰويُد  ۡلَعزييزي ٱ ۡمَرأ تَُر

هي  ََٰها َعن نَّۡفسي َٰٖل  ۖۦُ َفَتى ََٰها ِفي َضَل ى ُۖ إينَّا لَََنَ قَۡد َشَغَفَها ُحبًّا
بييٖ  [. مرجع اإلحالة االسم 90]سورة يوسف:  ٣٠مُّ

)فتى(، وقد فصل بني الضمري املنعكس )نفسه( ومرجعه 

 حرف اجلر )عن(.

ييٱفََذَٰليُكنَّ  قَالَۡت : قوله تعاىل .9 لُۡمُتنَِّني فييهۖي َولََقۡد  َّلَّ
هي َعن نَّ  ۥَرََٰودتُّهُ   ۥَولَئين لَّۡم َيۡفَعۡل َما  َءاُمُرهُ  ۡسَتۡعَصَمُۖ ٱفَ  ۦۡفسي

يَن  َٰغيريينَ ٱلَيُۡسَجََنَّ َوََلَُكوٗنا م  ]سورة يوسف:  ٣٢لصَّ

[. مرجع اإلحالة سبق ذكره، وهو االسم )فتى(، 91

 (.90رقم )السابقة الوارد يف قول النسوة يف اآلية 

َما َخۡطُبُكنَّ إيۡذ َرََٰودتُّنَّ يُوُسَف َعن  قَاَل  قوله تعاىل: .1
هي  ي َما َعليۡمَنا َعلَۡيهي مين ُسو ءٖ  قَالَتي  ۚۦَ نَّۡفسي َّ قُۡلَن َحََٰش ّللي

ُت ٱ
َ
۠ َرََٰودتُّهُ  ۡۡلَقُّ ٱَحۡصَحَص  ۡلَٰٔـنَ ٱ ۡلَعزييزي ٱ ۡمَرأ نَا

َ
َعن  ۥأ

هي  قييَ ٱلَميَن  ۥِإَونَّهُ  ۦنَّۡفسي َٰدي . [12]سورة يوسف:  ٥١لصَّ

 مرجع إحالة الضمري املنعكس املكرر: )يوسف(.

ُ : قوله تعاىل .1 ٞخ لَّ
َ
َق أ ْ إين يَۡۡسيۡق َفَقۡد ََسَ َۚ  ۥ۞قَالُو ا مين َقۡبُل

هي  ََسََّها يُوُسُف ِفي َنۡفسي
َ
ٞ  ۦفَأ نُتۡم َش 

َ
َها لَُهۡمَۚ قَاَل أ َولَۡم ُيۡبدي

ُۖ وَ  ََكٗنا ُ ٱمَّ ُفونَ  ّللَّ يَما تَصي ۡعلَُم ب
َ
[. 77يوسف: ]سورة  ٧٧أ

مرجع اإلحالة للضمري املنعكس: )يوسف(. وقد فصل 

 اجلر )يف(.  بني الضمري املنعكس ومرجعه حرفح 
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 )ب( اإلحالة النصية البعدية: 

 أوالً: اإلحالة النصية البعدية بضامئر الغائب:

استحعملت ضامئر الغائب لإلحالة النصية البعدية يف سورة 

عدية إىل كلمة، أو يوسف يف عدة مواضع، وهي إحالة ب

تركيب وصفي أو إضايف، أو مجلة يف النص. من ذلك، 

ينَّا   :اإلحالة إىل )موصوف، وصفة(، مثل قوله تعاىل نَزۡلَنَُٰه  إ
َ
أ

ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقيلُونَ  يي ٗ [. حيث 1]سورة يوسف:  ٢قُۡرَٰءنًا َعَرب

 الرتكيبحييل الضمري يف كلمة )أنزلناه( إحالة بعدية إىل 

 (.قُۡرَٰءنًا)بعده الوصفي 

ومن اإلحالة البعدية بضمري الغائب يف سورة يوسف، 

مثال ذلك سبق ذكره، واإلحالة إىل )مضاف ومضاف إليه(، 

تي ٱ َوَرََٰوَدتۡهُ  وهو قوله تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم:
 لَّ

هي  ََٰب ٱوََغلََّقتي  ۦُهَو ِفي بَۡيتيَها َعن نَّۡفسي بَۡو
َ
َهۡيَت لََكَۚ  َوقَالَۡت  َۡل

يُۖ ٱقَاَل َمَعاَذ  ۡحَسَن َمۡثَواَيُۖ إينَّهُ  ۥإينَّهُ  ّللَّ
َ
ي  أ ََل ُيۡفليُح  ۥَرّب 

َٰليُمونَ ٱ [. حيث حييل الضمري 19]سورة يوسف:  ٢٣لظَّ

اإلضايف  رتكيب)ــــه( يف كلمة )إنه( إحالة بعدية إىل ال

)ريب(، واملقصود به عزيز مرص، الذي هو سيد يوسف 

(. ويف اآلية إحالة بعدية إىل مجلة 1021زخمرشي، ومالكه )ال

فعلية، حيث حييل ضمري الشأ  )إنه( إىل اجلملة الفعلية: )ال 

 يفلح الظاملو (. 

ومن اإلحالة النصية البعدية إىل مجلة فعلية يف سورة 

َّ  يوسف، قوله تعاىل: ْ ٱ َيََٰبِني ْ مين يُوُسَف  ۡذَهُبوا ُسوا َفَتَحسَّ
يهي َوََل تَاْۡي  خي

َ
ۡوحي   َ َوأ ْ مين رَّ يُۖ ٱُسوا ۡوحي   َ ََل يَاْۡي  ۥإينَّهُ  ّللَّ ُس مين رَّ
ي ٱ َٰفيُرونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱإيَلَّ  ّللَّ [. حيث 87]سورة يوسف:  ٨٧ۡلَك

أحال ضمري الشأ  )إنه( إىل اجلملة الفعلية: )ال ييأس من 

 فرو (.روح اهلل إال القوم الكا

ومن اإلحالة البعدية بضمري الغائب يف السورة، اإلحالة 

، مثال ذلك، إحالة الضمري )ها( يف قوله تنياسمي تنيإىل مجل

ُ : تعاىل ٞخ لَّ
َ
َق أ ْ إين يَۡۡسيۡق َفَقۡد ََسَ ََسََّها  ۥ۞قَالُو ا

َ
َۚ فَأ مين َقۡبُل

هي  نُتمۡ  ۦيُوُسُف ِفي َنۡفسي
َ
َها لَُهۡمَۚ قَاَل أ ُۖ وَ  َولَۡم ُيۡبدي ََكٗنا ٞ مَّ ُ ٱَش   ّللَّ

ُفونَ  يَما تَصي ۡعلَُم ب
َ
[. فمرجع الضمري 77]سورة يوسف:  ٧٧أ

)أنتم رش  مكانًا واهلل  :اجلملتا املكرر )ها( )فأرسها، يبدها(: 

بََوۡيهي لََعَ  َوَرَفعَ : ويف قوله تعاىل أعلم بام تصفو (.
َ
 ۡلَعۡرشي ٱأ

ْ َلُ  وا ٗداُۖ َوقَاَل َيٰٓ  ۥوََخرُّ وييُل رُۡءَيََٰي مين َقۡبُل ُسجَّ
ۡ
بَتي َهََٰذا تَأ

َ
أ

ۡخرََجِني ميَن 
َ
ۡحَسَن ِبي  إيۡذ أ

َ
ُۖ َوقَۡد أ ا ي َحق ٗ َها َرّب 

ۡجني ٱقَۡد َجَعلَ ي  لس 
يَن  يُكم م  ن نَّزَ  ۡۡلَۡدوي ٱوََجا َء ب

َ
ۡيَطَٰنُ ٱ غَ ميۢن َبۡعدي أ بَۡيِني َوَبۡيَ  لشَّ

َۚ إينَّهُ  يَما يََشا ُء يٞف ل  ي لَطي  ١٠٠ۡۡلَكييمُ ٱ ۡلَعلييمُ ٱُهَو  ۥإيۡخَوتي   إينَّ َرّب 
ضمري الشأ  )إنه( إحالة بعدية  [. حييل200]سورة يوسف: 

إىل اجلملة الالحقة للضمري: )هو الغفور الرحيم(، )هو 

 العليم اضحكيم(. 

مجلة الحقة، يف تعلق  وقد أسهمت اإلحالة البعدية إىل

أجزاء النص بعضها ببعض، كام أسهمت يف تشويق القارئ 

وجذب انتباهه لقراءة ما يلحق أداة اإلحالة، سواء أكانت 

اإلحالة إىل مجلة فعلية، أم كانت اإلحالة إىل مجلة اسمية 

 الحقة يف النص.

 

 ثانيًا: اإلحالة النصية البعدية بضامئر املخابب:

خابب )أنت( لإلحالة النصية البعدية استحعمل ضمري امل

من ذلك قوله تعاىل ويف الكالم املستشهد به يف سورة يوسف، 

ْ  :حكاية عن إخوة يوسف نَا۠  قَالُو ا
َ
نَت يُوُسُفُۖ قَاَل أ

َ
ءينََّك ََل

َ
أ

ۖ قَۡد َمنَّ  ِخي
َ
ُ ٱيُوُسُف َوَهََٰذا  أ ۡ  ۥَعلَۡيَنا ُۖ إينَّهُ  ّللَّ َمن َيتَّقي َوَيۡصِبي

َ ٱفَإينَّ  ۡجَر  ّللَّ
َ
يُع أ نييَ ٱََل يُضي [. 30]سورة يوسف:  ٩٠لُۡمۡحسي

حيث أحال الضمري )أنت( إىل االسم الوارد بعده مبارشة 

)يوسف(. ومن اإلحالة النصية البعدية باستعامل ضمري 

ي قَۡد : املخابب يف السورة، قوله تعاىل عىل لسا  يوسف ۞َرب 
وييلي  لُۡمۡلكي ٱَءاتَۡيَتِني ميَن 

ۡ
ۡمَتِني مين تَأ

َحادييثي  ٱوََعلَّ
َ
َر  َۡل َفاطي

َمََٰوَٰتي ٱ ۡرضي ٱوَ  لسَّ
َ
ي  َۡل نَت َوِلي 

َ
ۡنَياٱِفي  ۦأ َرةۖي ٱوَ  َلُّ ِني ُمۡسليٗما  ٓأۡلخي

تََوفَّ
ي  ۡۡليۡقِني ب

َ
يَ ٱَوأ َٰليحي [. حيث أحال 202]سورة يوسف:  ١٠١لصَّ

ي الضمري )أنت( إىل عبارة ) ۡنَياٱِفي  ۦَوِلي  َرةۖي ٱوَ  َلُّ املذكورة  (ٓأۡلخي
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وقد أسهمت اإلحالة باستعامل الضمري  .مبارشة بعد الضمري

)أنت( إىل عبارة الحقة يف النص، يف استمرار النص، وتشويق 

 القارئ إلكامل القراءة.

 

 ثالثًا: اإلحالة البعدية بضامئر املتكلم:

ورد مثال واحد يف سورة يوسف الستعامل ضمري املتكلم 

ا نصية البعدية، وذلك يف قوله تعاىل:يف اإلحالة ال َدَخلُواْ  َولَمَّ
ُخوَك فََٗل تَۡبَتئيۡس 

َ
۠ أ نَا
َ
ُۖ قَاَل إيّن ي  أ َخاهُ

َ
َٰ يُوُسَف َءاَوىٰٓ إيََلۡهي أ لََعَ

ْ َيۡعَملُونَ  يَما ََكنُوا [. حيث حييل 63]سورة يوسف:  ٦٩ب

أنا( يف مجلة )إين أنا أخوك(، ، املتكلم املتصل )الياء اضمري

اإلضايف بعدمها: )أخوك(،  رتكيبإحالة نصية بعدية إىل ال

وتسهم اإلحالة البعدية هنا  واملقصود )يوسف عليه السالم(.

 يف استمرار النص، وتشويق القارئ لتلقي معاين النص.

 املبحث الثاين: اإلحالة املقامية يف سورة يوسف:

ظهرت اإلحالة املقامية بالضمري يف سورة يوسف يف 

ألهنا  ؛ثرية. واإلحالة املقامية تسهم يف إنتاج النصمواضع ك

ظهر هذا وقد (. 1029)البطايش،  تربطه بسياقه اخلارجي

يوسف التي  سورةخمتلفة يف  مواضعالنوع من اإلحالة يف 

. وقبل البدء بتحليل مواضع قصة يوسف اتناولت معظم آياهت

اإلحالة املقامية بالضمري يف سورة يوسف يمكن للباحث 

 املراجع اخلارجية التي أحالت إليها الضامئر يف النص، حرص

 واملراجع كاآليت:

 )اهلل( عزوجل. .2

 القرآ  الكريم. .1

 أهل مكة. .9

 النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم. .1

 يوسف عليه السالم. .1

 يعقوب عليه السالم. .6

 إخوة يوسف. .7

 امرأة عزيز مرص. .8

 الفتيا  صاحبا يوسف يف السجن. .3

 أحد الفتيني يف السجن. .20

 ملك مرص. .22

 املأل )حاشية امللك(. .21

 الناس يف مرص. .29

 رسول امللك. .21

 النسوة صاحبات امرأة العزيز. .21

 )بنيامني( أخو يوسف. .26

 مؤذ  امللك. .27

 األخ األكرب ليوسف. .28

 املأل يف جملس يعقوب عليه السالم. .23

 

 )أ( اإلحالة املقامية بضامئر الغائب: 

يوسف باستعامل ضامئر  قصةوردت إحاالت مقامية يف 

 ،ب يف القصص القرآينائالغائب، وهذا يعني أ  ضامئر الغ

تسهم أحيانًا يف إنتاج النص )إحالة خارجية(، وليس دور 

هذه الضامئر مقصورًا عىل اإلحالة الداخلية التي تسهم يف 

سبك النص )إحالة نصية(، وهذا خيالف ما أشارت إليه 

 . (1)بعض دراسات لسانيات النص

فمن استعامل ضمري الغائب لإلحالة املقامية قوله تعاىل يف 

ْ  مشهد اهتام )بنيامني( بالِّسقة: اَذا  قَالُوا  َعلَۡيهيم مَّ
ْ ۡقَبلُوا

َ
َوأ

ْ َنۡفقيُد ُصَواَع  ٧١َتۡفقيُدونَ  يهي  لَۡمليكي ٱقَالُوا يَمن َجا َء ب ُۡل  ۦَول ۡحي
يهي  ۠ ب نَا

َ
ْ تَ  ٧٢زَعييمٞ  ۦبَعيريٖ َوأ ي ٱقَالُوا ۡئَنا  ّللَّ ا جي لََقۡد َعليۡمُتم مَّ

َد ِفي  ُۡفسي ۡرضي ٱنلي
َ
ْ قَا ٧٣َوَما ُكنَّا َسَٰريقييَ  َۡل ُؤهُ  لُوا إين  ۥ  َفَما َجَزٰٓ
بييَ  ُؤهُ  ٧٤ُكنُتۡم َكَٰذي ْ َجَزٰٓ َد ِفي رَۡحليهي  ۥقَالُوا َفُهَو  ۦَمن وُجي

ُؤهُ  يَك ََنۡزيي  ۚۥَ َجَزٰٓ َٰل َٰليمييَ ٱَكَذ  -72]سورة يوسف:  ٧٥لظَّ

من ضامئر الغائب،  يث ورد يف هذه اآليات عدد  [. ح71

وهي: )الواو، هم، ــــه( يف الكلامت: )قالوا ]مكررة مخس 

مرات[، أقبلوا، عليهم، تفقدو ، جزاؤه ]مكررة ثالث 

مرات[، رحله(، وال يوجد هلذه الضامئر مراجع يف سياق 

ويستطيع القارئ استنباط مراجع اإلحالة من مقام اآليات. 

 ملراجع كاآليت: النص، وا

                                                           

. اإلشارة إىل كتاب: لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب. حممد 1

 خطايب. 
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(: )قالوا، أقبلوا(: مرجع اإلحالة: أصحاب 72اآلية ) .2

 العري. )عليهم، تفقدو (: املرجع: رجال امللك.

(: )قالوا(: مرجع اإلحالة: رجال امللك. )به(: 71اآلية ) .1

 املرجع صواع امللك. )به(: املرجع محل بعري.

 (: )قالوا(: مرجع اإلحالة: أصحاب العري.79اآلية ) .9

(: )قالوا(: مرجع اإلحالة: رجال امللك. 71اآلية ) .1

 )جزاؤه(: املرجع: سارق صواع امللك.

(: )قالوا(: مرجع اإلحالة: أصحاب العري. 71اآلية ) .1

 )جزاؤه، رحله، جزاؤه(: املرجع: سارق صواع امللك.

أسهم مقام النص اخلارجي يف فهم مراجع اإلحالة يف لقد 

 ئر، واختالف املراجع.اآليات السابقة رغم كثرة الضام

كام ورد ضمري الغائبني )هم( يف أحد مشاهد قصة  

. إىل خارج النص يوسف عليه السالم، فأحال إحالة مقامية

نُفُسُكۡم  قَاَل : قال تعاىل عىل لسا  يعقوب
َ
لَۡت لَُكۡم أ بَۡل َسوَّ

ُۖ َعَِس  ۡمٗراُۖ فََصِۡبٞ َۡجييٌل
َ
ُ ٱأ َۚ إينَّهُ  ّللَّ يهيۡم َۡجييًعا ييَِني ب ت

ۡ
ن يَأ

َ
ُهَو  ۥأ

[. حيث حييل الضمري 89]سورة يوسف:  ٨٣ۡۡلَكييمُ ٱ ۡلَعلييمُ ٱ

)هم( إحالة مقامية إىل يوسف، وأخيه بنيامني، وأخيهام 

(، رغم عدم ذكرهم يف 1021األكرب )حممود الزخمرشي، 

  .النص سياق

وأحالت ومن املواضع التي وردت فيها ضامئر الغائب 

: إحالة مقامية يف سورة يوسف، قوله تعاىل حكاية عن يوسف

ۡهليَها  إين ََكَن  قَاَل 
َ
يۡن أ َ َرََٰوَدتِۡني َعن نَّۡفِسي  َوَشهيَد َشاهيٞد م  ِهي

بييَ ٱقُدَّ مين ُقُبٖل فََصَدقَۡت وَُهَو ميَن  ۥقَمييُصهُ  َٰذي ]سورة  ٢٦ۡلَك

لة مقامية [. حيث حييل ضمري الغائبة )هي( إحا16يوسف: 

إىل خارج النص، ومرجع اإلحالة امرأة عزيز مرص )يونس، 

1029.) 

ومن اإلحالة املقامية باستعامل ضامئر الغائب يف سورة 

( يف السورة، يف قوله 78 -77يوسف، ما ورد يف اآليتني: )

ُ : تعاىل ٞخ لَّ
َ
َق أ ْ إين يَۡۡسيۡق َفَقۡد ََسَ ََسََّها  ۥ۞قَالُو ا

َ
َۚ فَأ مين َقۡبُل

هي يُ  ُۖ وَ  ۦوُسُف ِفي َنۡفسي ََكٗنا ٞ مَّ نُتۡم َش 
َ
َها لَُهۡمَۚ قَاَل أ ُ ٱَولَۡم ُيۡبدي  ّللَّ

ُفونَ  يَما تَصي ۡعلَُم ب
َ
ْ : [. وقوله تعاىل77]سورة يوسف:  ٧٧أ  قَالُوا

َها  يُّ
َ
أ َحَدنَا َمََكنَهُ  ۥ  إينَّ َلُ  ۡلَعزييزُ ٱَيٰٓ

َ
ٗبا َشۡيٗخا َكبيرٗيا فَُخۡذ أ

َ
إينَّا  ۥ ُۖ أ

ََٰك  نييَ ٱميَن  نََرى [. حيث إ  78]سورة يوسف:  ٧٨لُۡمۡحسي

مرجع الضمري يف كلمة )له( يف اآليتني: أخو يوسف األصغر 

فهم من )بنيامني(، وهو غري مذكور يف النص، واإلحالة هنا تح 

 .مقام النص

يف املواضع  بضامئر الغائبقد أسهمت اإلحالة املقامية ل 

، وتعلق معاين النص يف ربط النص بمقامه اخلارجيالسابقة، 

بالسياق اخلارجي الذي يفهمه املتلقي، ويفهم مراجع اإلحالة 

 .وفقًا لذلك

 

 )ب( اإلحالة املقامية بضامئر املخابب: 

وردت ضامئر كثرية للمخابب يف سورة يوسف وأحالت 

إحالة مقامية إىل خارج النص، وتنوعت الضامئر إىل ضامئر 

 متصلة، وضامئر منفصلة، واألمثلة عليها ما يأيت:  

ورد ضمري املخابب املفرد املذكر )أنت(، وأحال إحالة 

مقامية يف قوله تعاىل حكاية عن إخوة يوسف خماببني أباهم 

ْ  :يعقوب يُق َوتََرۡكَنا يُوُسَف عينَد  قَالُوا بَانَا  إينَّا َذَهۡبَنا نَۡستَب
َ
أ َيٰٓ
َكلَُه 

َ
يئُۡبُۖ ٱَمَتَٰعيَنا َفأ َا َولَۡو ُكنَّا  َّل  يُمۡؤميٖن نلَّ نَت ب

َ
َوَما  أ

قييَ  [. حيث حييل ضمري 27]سورة يوسف:  ١٧َصَٰدي

املخابب )أنت( إحالة مقامية إىل يعقوب عليه السالم، وهذه 

إلحالة املقامية يفهمها متلقي النص وفقًا لسياقه، فاخلطاب ا

 .موجه من أبناء يعقوب عليه السالم إىل أبيهم

وورد ضمري املخاببني )أنتم( وأحال إحالة مقامية يف 

من ذلك قوله تعاىل حكاية عن وعدد من آيات سورة يوسف، 

يهي  قَاَل  يعقوب عليه السالم:  ب
ْ ن تَۡذَهُبوا

َ
ي ََلَۡحُزنُِني  أ

 ۦإيّن 
ُكلَُه 

ۡ
ن يَأ

َ
َخاُف أ

َ
يئُۡب ٱَوأ نُتۡم َعۡنُه َغَٰفيلُونَ  َّل 

َ
]سورة  ١٣َوأ

: [. وقوله تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم29يوسف: 

 ُ ٞخ لَّ
َ
َق أ ََسََّها يُوُسُف  ۥ۞قَالُو اْ إين يَۡۡسيۡق َفَقۡد ََسَ

َ
َۚ َفأ مين َقۡبُل

هي ِفي َنفۡ  ُۖ وَ  ۦسي ََكٗنا ٞ مَّ نُتۡم َش 
َ
َها لَُهۡمَۚ قَاَل أ ُ ٱَولَۡم ُيۡبدي يَما  ّللَّ ۡعلَُم ب

َ
أ

ُفونَ  َهۡل  قَاَل : [. وقوله تعاىل77]سورة يوسف:  ٧٧تَصي
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نُتۡم َجَٰهيلُونَ 
َ
يهي إيۡذ أ خي

َ
ا َفَعۡلُتم بيُيوُسَف َوأ ]سورة  ٨٩َعليۡمُتم مَّ

ذه املواضع [. حيث حييل الضمري )أنتم( يف ه83يوسف: 

الثالثة إحالة مقامية إىل إخوة يوسف ما عدا بنيامني، حيث 

خياببهم والدهم يعقوب يف اآلية األوىل، وخياببهم أخوهم 

يوسف يف اآليتني األخريني، وتفهم هذه اإلحالة استنادًا إىل 

 مقام النص.

م(  كام ورد ضمري املخاببني املتصل باالسم أو اضحرف )كح

( موضعًا، وأحال يف 17بعة  وعرشين )يف سورة يوسف يف س

من األمثلة عىل ذلك: قوله وهذه املواضع إحالة مقامية، 

ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقيلُونَ  إينَّا  : تعاىل يي ٗ نَزۡلَنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَرب
َ
]سورة  ٢أ

م( إىل خارج 1يوسف:  [. حيث حييل ضمري املخاببني )كح

وهم العرب  النص، ومرجع اإلحالة )املخاببو  بالقرآ (

 النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم.  هلم الذين بحعث

م( مرتني، يف قوله تعاىل  كام استحعمل ضمري املخاببني )كح

ْ ٱ: عىل لسا  إخوة يوسف وي  ۡقُتلُوا
َ
ۡرٗضا ََيُۡل  ۡطرَُحوهُ ٱيُوُسَف أ

َ
أ

ي  ه ْ ميۢن َبۡعدي بييُكۡم َوتَُكونُوا
َ
يَ  ۦلَُكۡم وَۡجُه أ  ٩قَۡوٗما َصَٰليحي

م( إىل 3ورة يوسف: ]س [. حيث حييل الضمري املجرور )كح

ث در خارج النص، ومرجع اإلحالة إخوة يوسف الذين حيح 

ذكر مرجع بعضهم بعضًا هبذا التآمر عىل يوسف، ومل يح 

ويفهم املتلقي مرجع اإلحالة هنا وفقًا  اإلحالة يف النص.

 لفهمه السياق اخلارجي للنص.

 َوَرَفعَ : عليه السالميف قوله تعاىل حكاية عن يوسف و
بََوۡيهي لََعَ 

َ
واْ َلُ  ۡلَعۡرشي ٱأ وييُل  ۥوََخرُّ

ۡ
بَتي َهََٰذا تَأ

َ
أ ٗداُۖ َوقَاَل َيٰٓ ُسجَّ

ۡحَسَن ِبي  إيۡذ 
َ
ُۖ َوقَۡد أ ا ي َحق ٗ َها َرّب 

رُۡءَيََٰي مين َقۡبُل قَۡد َجَعلَ
ۡخرََجِني ميَن 

َ
ۡجني ٱأ ي يَن  لس  يُكم م  ن نَّزَ ميۢن َبعۡ  ۡۡلَۡدوي ٱوََجا َء ب

َ
 غَ دي أ

ۡيَطَٰنُ ٱ َۚ إينَّهُ  لشَّ يَما يََشا ُء يٞف ل  ي لَطي ُهَو  ۥبَۡيِني َوَبۡيَ إيۡخَوتي   إينَّ َرّب 
[. حييل ضمري 200]سورة يوسف:  ١٠٠ۡۡلَكييمُ ٱ ۡلَعلييمُ ٱ

م( إىل خارج النص، ومرجع اإلحالة أرسة  املخاببني )كح

ضمري ويفهم القارئ مرجع إحالة اليوسف عليه السالم. 

م( اعتامدًا عىل فهمه للسياق اخلارجي للنص.  )كح

( يف سورة  واستحعمل ضمري املخابب املفرد املتصل )ك 

( موضعًا، وأحال يف هذه 17يوسف يف سبعة وعرشين )

كام استعمل املواضع كلها إحالة مقامية حسب سياق النص. 

( يف ثالثة مواضع، وأحال فيها إحالة  ضمري املخابب )ت 

(، افمن املواضع التي ورد فيها ضمريمقامية.   املخابب )ك 

:) ۡحَسَن  ََنۡنُ : قوله تعاىل )ت 
َ
يَما   ۡلَقَصصي ٱَنُقصُّ َعلَۡيَك أ ب

ۡوَحۡيَنا  إيََلَۡك َهََٰذا 
َ
لَميَن  ۦِإَون ُكنَت مين َقۡبليهي  ۡلُقۡرَءانَ ٱأ
( 9]سورة يوسف:  ٣ۡلَغَٰفيلييَ ٱ [. حيث ورد الضمري )ك 

( مرة، مرتني،  ومرجع اإلحالة إىل خارج والضمري )ت 

النص، واملخابب يف اآلية النبي حممد عليه الصالة والسالم، 

  فاإلحالة هنا إحالة مقامية.

ۢنَبا ءي : قوله تعاىليف و
َ
يَك ميۡن أ َٰل يهي إيََلَۡكُۖ َوَما  ۡلَغۡيبي ٱَذ نُوحي

ۡمَرُهۡم وَُهۡم َيمۡ 
َ
ْ أ ۡۡجَُعو ا

َ
يۡهيۡم إيۡذ أ ۡكَۡثُ  ١٠٢ُكُرونَ ُكنَت ََلَ

َ
َوَما  أ

يُمۡؤمينييَ  نلَّاسي ٱ  -201]سورة يوسف:  ١٠٣َولَۡو َحَرۡصَت ب

( إحالة مقامية إىل نبي اهلل حممد عليه 209 [. حييل الضمري )ت 

 -صىل اهلل عليه وسلم- الصالة والسالم، ومل يرد اسم حممد

ة مقاميوال صفته يف سياق اآليات، لذا فإ  اإلحالة هنا إحالة 

 خارجية. 

عد املوضع األول بح  (209، 201، 9)ويحلحظ يف اآليات 

( عن املوضعني التاليني له يف سياق  الذي ورد فيه الضمري )ت 

النص، حيث ورد الضمري يف املوضع األول يف بداية السورة، 

ثم ورد يف موضعني متتاليني يف ختام السورة، وبني املوضع 

فاصيلها كاملة، يف نص األول والثاين ذحكرت قصة يوسف بت

من القرآ  الكريم. وقد  ( آيةً 37بلغ بوله سبعًا وتسعني )

من جهة،  أدى ذلك إىل تعلق آيات السورة بعضها ببعض

 .وتعلق النص بمقامه اخلارجي من جهة أخرى

ومن ضامئر املخابب املتصلة يف سورة يوسف ضمري 

املخاببني املتصل بالفعل املايض )تحم(، حيث ورد هذا 
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الضمري يف تسعة مواضع يف السورة، وأحال يف هذه املواضع 

إىل خارج النص. فمن املواضع التي ورد فيها الضمري )تحم(، 

يۡنُهۡم ََل َتۡقُتلُواْ  قَاَل : قوله تعاىل حكاية عن إخوة يوسف يٞل م  ئ
قَا 

ۡلُقوهُ ِفي َغَيََٰبتي 
َ
ي ٱيُوُسَف َوأ يَّاَرةي ٱيَۡلَتقيۡطُه َبۡعُض  ۡۡلُب  إين  لسَّ

َٰعيلييَ  [. حيث أحال الضمري 20]سورة يوسف:  ١٠ُكنُتۡم َف

املتصل بالفعل )كنتم( إىل إخوة يوسف باستثناء القائل، 

 واإلحالة هنا إىل خارج النص. 

وورد ضمري مجع املؤنث املخابب املتصل باالسم أو 

( يف سورة يوسف ن  يف أربعة مواضع، ويف أحد  ،اضحرف )كح

صار له يف استعامل قرآين خاص، هذه املواضع ورد اخت

وأحال يف هذه املواضع األربع إحالة مقامية حسب وروده يف 

سياق اآليات. فاملوضع األول والثاين الستعامل الضمري 

( يف قصة يوسف ا قوله تعاىل: :)كن  قُدَّ مين  ۥرََءا قَمييَصهُ  فَلَمَّ
يمٞ  ۥُدبُرٖ قَاَل إينَّهُ  ُۖ إينَّ َكۡيَدُكنَّ َعظي ُكنَّ ]سورة  ٢٨مين َكۡيدي

( مرتني إحالة 18يوسف:  ن  [. حيث أحال الضمري )كح

 مقامية، ومرجع اإلحالة )معرش النساء(. 

َما َخۡطُبُكنَّ إيۡذ َرََٰودتُّنَّ  قَاَل : املوضع الثالث قوله تعاىل
هي  ي َما َعليمۡ  ۚۦَ يُوُسَف َعن نَّۡفسي َّ َنا َعلَۡيهي مين ُسو ءٖ  قُۡلَن َحََٰش ّللي

ُت ٱقَالَتي 
َ
۠ َرََٰودتُّهُ  ۡۡلَقُّ ٱَحۡصَحَص  ۡلَٰٔـنَ ٱ ۡلَعزييزي ٱ ۡمَرأ نَا

َ
َعن  ۥأ

هي  قييَ ٱلَميَن  ۥِإَونَّهُ  ۦنَّۡفسي َٰدي [. حيث 12]سورة يوسف:  ٥١لصَّ

( إحالة إىل خارج النص،  ن  حييل ضمري مجع املؤنث املتصل )كح

 يف سياق اآلية. يحذكر  ومرجع الضمري )النسوة(، ومل

( بلفظ استح فقد املوضع الرابع أما  ن  عمل فيه الضمري )كح

خمترص، حيث ترك ب الضمري مع اسم اإلشارة للبعيد )ذلك( 

(. وقد ورد ذلك يف قوله عند خطاب مجع املؤنث )ذلكح  ن 

ييٱفََذَٰليُكنَّ  قَالَۡت : تعاىل َعن  ۥلُۡمُتنَِّني فييهۖي َولََقۡد َرََٰودتُّهُ  َّلَّ
هي  ين لَّۡم َيۡفَعۡل َما  َءاُمُرهُ  ۡسَتۡعَصَمُۖ ٱفَ  ۦنَّۡفسي لَيُۡسَجََنَّ  ۥَولَئ

يَن  َٰغيريينَ ٱَوََلَُكوٗنا م  [. فالنو  91]سورة يوسف:  ٣٢لصَّ

 ،) املشددة هنا اختصار لضمري مجع املؤنث املخابب )كن 

ه  واتصل الضمري باسم اإلشارة )ذلك(؛ أل  اخلطاب موج 

 وهذا استعامل خاص يف القرآ  الكريم.إىل النسوة، 

واستحعمل يف سورة يوسف ضمري مجع املؤنث املخابب 

(، مرتني فقط يف موضعني يف  املتصل بالفعل املايض )تحن 

( إحالة مقامية إىل خارج النص.  السورة، وأحال الضمري )تحن 

ييٱفََذَٰليُكنَّ  قَالَۡت  وذلك يف قوله تعاىل يف اآلية السابقة:  َّلَّ
 ُ هي  ۥۡمُتنَِّني فييهۖي َولََقۡد َرََٰودتُّهُ ل ين لَّۡم  ۡسَتۡعَصَمُۖ ٱفَ  ۦَعن نَّۡفسي َولَئ

يَن  ۥَيۡفَعۡل َما  َءاُمُرهُ  َٰغيريينَ ٱلَيُۡسَجََنَّ َوََلَُكوٗنا م  ]سورة  ٣٢لصَّ

[. حيث حييل ضمري مجع املؤنث املخابب 91يوسف: 

النص،  املتصل بالفعل )ملحتحن ني( إحالة مقامية إىل خارج

ومرجع اإلحالة )النسوة الاليت قطعن أيدهين(. ويفهم املتلقي 

أل  سياق اآليات أشار إىل حديث النسوة  ؛مرجع اإلحالة

يۡسَوةٞ ِفي : قبل هذه اآلية، يف قوله تعاىل يَنةيٱ۞َوقَاَل ن ُت ٱ لَۡمدي
َ
 ۡمَرأ

هي  ۡلَعزييزي ٱ ََٰها َعن نَّۡفسي َٰويُد َفَتى ََٰها ِفي قَۡد َشَغَفَها ُحبًّ  ۖۦُ تَُر ى ُۖ إينَّا لَََنَ ا
بييٖ   [.90]سورة يوسف:  ٣٠َضَلَٰٖل مُّ

(، قوله تعاىل : املوضع الثاين الذي ورد فيه الضمري )تحن 

هي  قَاَل  قُۡلَن َحََٰش  ۚۦَ َما َخۡطُبُكنَّ إيۡذ َرََٰودتُّنَّ يُوُسَف َعن نَّۡفسي
ي َما َعليۡمَنا َعَلۡيهي مين ُسو ءٖ  قَاَلتي  َّ ُت ٱّللي

َ
 ۡلَٰٔـنَ ٱ ۡلَعزييزي ٱ ۡمَرأ

۠ َرََٰودتُّهُ  ۡۡلَقُّ ٱَحۡصَحَص  نَا
َ
هي  ۥأ لَميَن  ۥِإَونَّهُ  ۦَعن نَّۡفسي

قييَ ٱ َٰدي [. حيث حييل ضمري مجع 12]سورة يوسف:  ٥١لصَّ

( إحالية مقامية إىل خارج النص ، املؤنث املخابب )تحن 

ويفهم القارئ مرجع اإلحالة هنا  .ومرجع اإلحالة )النسوة(

إىل مقام النص، فاضحوار وقع بني ملك مرص والنسوة استنادًا 

الاليت تآمر  عىل يوسف، حيث أحرضهن امللك، وخاببهن، 

 واستمع إىل أقواهلن.

ومن ضامئر املخابب املتصلة التي وردت يف سورة 

يوسف وأحالت إحالة مقامية إىل خارج النص، ضمري املفردة 
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ري املفردة املخاببة املتصل باالسم أو باضحرف )ِك(، وضم

املخاببة املتصل بالفعل املايض )ِت(. حيث ورد هذا  

الضمريا  يف آية واحدة فقط يف سورة يوسف، وأحاال إحالة 

مقامية إىل خارج النص، وذلك يف قوله تعاىل عىل لسا  عزيز 

ۡعريۡض َعۡن َهََٰذاَۚ وَ  يُوُسُف  مرص خماببًا زوجه:
َ
 ۡسَتۡغفيرييٱأ

ۖ إينَّكي ُكنتي  ۢنبيكي َ [. 13]سورة يوسف:  ٢٩يَ   يۡۡلَاطي ٱميَن  َّلي

حيث أحال الضمريا  )ِك، ِت( يف الكلامت: )لذنبِك، إنِك، 

 كنِت(، إحالة مقامية إىل خارج النص. 

 يف سورةاملستعملة لإلحالة املقامية ومن ضامئر املخابب 

ام(، حيث ورد يف قوله يوسف ، ضمري املثنى املنصوب )كح

ه السالم خماببًا صاحبيه يف تعاىل حكاية عن يوسف علي

يهي  قَاَل : السجن تييُكَما َطَعاٞم تُۡرزَقَان
ۡ
تُُكَما  ۦ  ََل يَأ

ۡ
إيَلَّ َنبَّأ

وييليهي 
ۡ
يَتأ ي   إيّن ي تََرۡكُت  ۦب َمِني َرّب 

ا َعلَّ َٰليُكَما ميمَّ َۚ َذ تيَيُكَما
ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبَل أ

ي   يُۡؤميُنوَن ب
ي ٱميلََّة قَۡوٖم َلَّ ي  ّللَّ َرةي ٱَوُهم ب  ٣٧ُهۡم َكَٰفيُرونَ  ٓأۡلخي

ام( مكررًا أربع 97]سورة يوسف:  [. حيث ورد الضمري )كح

مرات يف هذه اآلية، وأحال يف كل مرة إحالة مقامية إىل خارج 

النص، ومرجع اإلحالة )الفتيا  صاحبا يوسف يف السجن(. 

وورد يف هذه اآلية استعامل خاص يف القرآ  الكريم، وهو 

إ  ام( وتركيبه مع اسم اإلشارة )ذلكام(. اختصار الضمري )كح 

استعامل الضمري )كام( يف هذا املوضع يف السورة لإلحالة 

املقامية، وهو خيتلف عن استعامله لإلحالة النصية يف اآلية 

التي سبق ذكرها، وهي قوله تعاىل عىل لسا  يوسف:  

َبي  ۡجني ٱَيََٰصَٰحي ي َحُدُكَما فَيَۡسِقي َربَّهُ  لس 
َ
ا  أ مَّ
َ
ا  ۥأ مَّ

َ
 ٓأۡلَخرُ ٱََخۡٗراُۖ َوأ

ُكُل 
ۡ
رۡيُ ٱَفُيۡصلَُب َفَتأ هي  لطَّ سي

ۡ
أ  .مين رَّ

 

 )ج( اإلحالة املقامية باستعامل ضامئر املتكلم:

وردت ضامئر املتكلم لإلحالة املقامية يف قصة يوسف يف 

مواضع كثرية، واستعملت الضامئر املتصلة يف معظم هذه 

املواضع، وقد أسهمت اإلحالة املقامية باستعامل ضمري 

املتكلم يف ربط النص بمقامه اخلارجي. وتفصيل ذلك 

 كاآليت: 

َنُقصُّ  ََنۡنُ : ورد ضمري املتكلمني )نحن( يف قوله تعاىل
ۡحَسَن 

َ
ۡوَحۡيَنا  إيََلَۡك َهََٰذا  ۡلَقَصصي ٱَعلَۡيَك أ

َ
يَما  أ ِإَون  ۡلُقۡرَءانَ ٱب

[. 9]سورة يوسف:  ٣ۡلَغَٰفيلييَ ٱلَميَن  ۦُكنَت مين َقۡبليهي 

ومرجع اإلحالة )اهلل عزوجل( الذي أوحى القرآ  إىل حممد 

عليه الصالة والسالم. ويفهم هذا املرجع من مقام النص، 

  استحعمل ضمري اجلمع هنا للتعظيم.و

ييَنا  إيذۡ : يف قوله تعاىلو ب
َ
َحبُّ إيََلٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
ْ ََلُوُسُف َوأ قَالُوا
بيين  بَانَا َلِفي َضَلَٰٖل مُّ

َ
]سورة يوسف:  ٨مينَّا َوََنُۡن ُعۡصَبٌة إينَّ أ

[. مرجع اإلحالة )إخوة يوسف(، والقائل هو أحد إخوة 8

أل  اإلخوة متفقو  عىل  ؛معيوسف، واستعمل صيغة اجل

هذا القول. ويفهم مرجع إحالة الضمري )نحن( من مقام 

النص، حيث وصف إخوة يوسف أنفسهم هبذه اجلملة 

اضحالية: )ونحن عصبة(، أي رجال أكفاء )الزخمرشي، 

1021 .) 

وتكرر استعامل ضمري مجع املتكلمني )نحن( لإلحالة 

: من ذلك قوله تعاىلاملقامية يف آيات أخرى يف سورة يوسف، 

 ْ َكلَُه  قَالُوا
َ
يۡن أ يئُۡب ٱلَئ ونَ  َّل  ُ ا  إيٗذا لََّخَٰۡسي   ١٤َوََنُۡن ُعۡصَبٌة إينَّ

فهم من مقام النص، [. واإلحالة هنا تح 21]سورة يوسف: 

حيث وصف إخوة يوسف أنفسهم مرة ثانية بأهنم )عصبة(، 

 وكرر القرآ  الكريم حكاية هذه اجلملة اضحالية عن أنفسهم:

  )ونحن عصبة(.

ْ  يف قوله تعاىل:و وييلي  قَالُو ا
ۡ
يَتأ ۡحَلَٰمٖۖ َوَما ََنُۡن ب

َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
أ

ۡحَلَٰمي ٱ
َ
يَعَٰليمييَ  َۡل [. أحال الضمري 11]سورة يوسف:  ٤٤ب

)نحن( إحالة مقامية إىل املأل الذين كانوا جيلسو  يف جملس 

ملك مرص يف زمن يوسف عليه السالم، واإلحالة بضمري 

فهم من مقام املتكلم يف هذه اآلية هي إحالة حضورية تح 

 النص.
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واستعمل ضمري املتكلم املفرد )أنا( يف عدة مواضع يف 

إحالة مقامية حسب املوضع الذي ورد  قصة يوسف، وأحال

ييٱ َوقَاَل : فيه، مثال ذلك قوله تعاىل َكرَ ٱََنَا ميۡنُهَما وَ  َّلَّ َبۡعَد  دَّ
وييليهي 

ۡ
يَتأ يُئُكم ب نَب 

ُ
۠ أ نَا

َ
ةن أ مَّ

ُ
لُوني  ۦأ رۡسي

َ
]سورة يوسف:  ٤٥فَأ

[. ففي هذه اآلية حييل الضمري )أنا( إحالة مقامية إىل 11

ف يف السجن( الذي أصبح ساقيًا املتكلم وهو )صاحب يوس

  للملك.

ووردت ضامئر املتكلم املتصلة يف سورة يوسف يف 

مواضع كثرية، مثل ضمري املتكلمني )نا( الذي ورد إحدى 

( مرة يف السورة، متصاًل باالسم، أو بالفعل، أو 72وسبعني )

ينَّا  : باضحرف. من ذلك قوله تعاىل يي ٗ  إ نَزۡلَنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَرب
َ
ا أ

ا: [. وقوله تعاىل1]سورة يوسف:  ٢لََّعلَُّكۡم َتۡعقيلُونَ   فَلَمَّ
يهي  ن ََيَۡعلُوهُ ِفي َغَيََٰبتي  ۦَذَهُبواْ ب

َ
ۡۡجَُعو اْ أ

َ
َۚ ٱَوأ ي ۡوَحۡيَنا  إيََلۡهي  ۡۡلُب 

َ
َوأ

ۡمريهيۡم َهََٰذا وَُهۡم ََل يَۡشُعُرونَ 
َ
يأ يَئنَُّهم ب ]سورة يوسف:  ١٥ََلُنَب 

ييٱ قَاَل وَ  [. وقوله تعاىل:21 َٰهُ ٱ َّلَّ ى يۡۡصَ لي  ۡشََتَ يهي مين م  ت
َ
 ۦ  ۡمَرأ

َذهُ  ۡو َنتَّخي
َ
ن يَنَفَعَنا  أ

َ
َُٰه َعَِسٰٓ أ ۡكريِمي َمۡثَوى

َ
يَك  ۥأ َٰل اَۚ َوَكَذ َوََلٗ

ُوُسَف ِفي  نَّا َلي ۡرضي ٱَمكَّ
َ
يَمهُ  َۡل َُعل  وييلي  ۥَونلي

ۡ
َحادييثي  ٱمين تَأ

َ
 َۡل

ُ ٱوَ  ۡمريهي  ّللَّ
َ
ٰٓ أ ۡكَۡثَ  ۦََغليٌب لََعَ

َ
نَّ أ  ٢١ََل َيۡعلَُمونَ  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

يهي  َولََقدۡ : [. وقوله تعاىل12]سورة يوسف:  ۡت ب يَها  ۖۦُ َهمَّ َوَهمَّ ب
يهي  ن رََّءا بُۡرَهََٰن َرب 

َ
َۡۡصيَف َعۡنُه  ۚۦَ لَۡوََل  أ يَك نلي َٰل و ءَ ٱَكَذ  لسُّ

َۚ ٱوَ  َبادينَا  ۥإينَّهُ  ۡلَفۡحَشا َء يَ ٱميۡن عي رة يوسف: ]سو ٢٤لُۡمۡخَلصي

[. حيث حييل الضمري )نا( يف هذه املواضع كلها إحالة 11

مقامية إىل )اهلل عزوجل( الذي أنزل القرآ  عىل حممد، 

ن له يف أرض مرص،  وأوحى إىل يوسف وهو يف البئر، ومك 

واستحعمل ضمري اجلمع  ورصف عنه السوء والفحشاء.

 للتعظيم.

ع كثرية يف وورد ضمري املتكلم املفرد )الياء( يف مواض

( موضعًا، 77وسبعني ) ةسورة يوسف، بلغ عددها سبع

من ذلك ووأحال إحالة مقامية حسب السياق الذي ورد فيه. 

قَاَل يُوُسُف  إيذۡ : قوله تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم
َحَد َعََشَ َكۡوَكٗبا وَ 

َ
يُۡت أ

َ
بَتي إيّن ي َرأ

َ
أ بييهي َيٰٓ

َ
ۡمَس ٱَلي  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ

ينَ  دي ۡيُتُهۡم َلي َسَٰجي
َ
: [. وقوله تعاىل1]سورة يوسف:  ٤َرأ

تي ٱ َوَرََٰوَدتۡهُ 
هي  لَّ ََٰب ٱوََغلََّقتي  ۦُهَو ِفي بَۡيتيَها َعن نَّۡفسي بَۡو

َ
 َۡل

يُۖ ٱَوقَالَۡت َهۡيَت لََكَۚ َقاَل َمَعاَذ  ۡحَسَن َمۡثَواَيُۖ إينَّهُ  ۥإينَّهُ  ّللَّ
َ
ي  أ  ۥَرّب 

َٰليُموٱََل ُيۡفليُح  : [. وقوله تعاىل:19]سورة يوسف:  ٢٣نَ لظَّ

ۡهليَها  إين ََكَن  قَاَل 
َ
يۡن أ َ َرََٰوَدتِۡني َعن نَّۡفِسي  َوَشهيَد َشاهيٞد م  ِهي

بييَ ٱقُدَّ مين ُقُبٖل فََصَدقَۡت وَُهَو ميَن  ۥقَمييُصهُ  َٰذي ]سورة  ٢٦ۡلَك

ي  قَاَل  [. وقوله تعاىل:16يوسف:  ۡجنُ ٱرَب  ي َحبُّ إيََلَّ ميمَّ  لس 
َ
ا أ

ۡصُب إيََلۡهينَّ 
َ
ي َكۡيَدُهنَّ أ يَۡدُعونَِني  إيََلۡهۖي ِإَوَلَّ تَۡۡصيۡف َعِن 

يَن  ُكن م 
َ
: [. وقوله تعاىل99]سورة يوسف:  ٣٣ۡلَجَٰهيلييَ ٱَوأ

نَّهُ  َوقَاَل 
َ
يي َظنَّ أ يَّلَّ يۡنُهَما  ۥل َُٰه  ۡذُكۡرِني ٱنَاٖج م  نَسى

َ
يَك فَأ عينَد َرب 

ۡيَطَٰنُ ٱ يهي  لشَّ ۡجني ٱفَلَبيَث ِفي  ۦذيۡكَر َرب  ي نييَ  لس  يۡضَع سي ]سورة  ٤٢ب

[. حيث حييل ضمري املتكلم )الياء( يف هذه 11يوسف: 

فهم مرجع اإلحالة املواضع كلها إىل يوسف عليه السالم، ويح 

 من مقام النص. 

( فقد ورد يف ثامنية مواضع يف  أما ضمري املتكلم املفرد )تح

هذه املواضع إحالة مقامية حسب  سورة يوسف، وأحال يف

من ذلك قوله تعاىل حكاية عن والسياق الذي ورد فيه. 

يهي  قَاَل  يوسف عليه السالم: تييُكَما َطَعامٞ تُۡرَزقَان
ۡ
إيَلَّ  ۦ  ََل يَأ

وييليهي 
ۡ
يَتأ تُُكَما ب

ۡ
ي    ۦَنبَّأ َمِني َرّب 

ا َعلَّ َٰليُكَما ميمَّ َۚ َذ تيَيُكَما
ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبَل أ

ي إيّن ي تَرَ   يُۡؤميُنوَن ب
ي ٱۡكُت ميلََّة قَۡوٖم َلَّ ي  ّللَّ َرةي ٱَوُهم ب ُهۡم  ٓأۡلخي

َٰهييَم ِإَوۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَبَۚ  تََّبۡعُت ٱوَ  ٣٧َكَٰفيُرونَ  يبَۡر ميلََّة َءابَا ءيي  إ
ي  َۡشيَك ب

ُّ ن ن
َ
ي ٱَما ََكَن نَلَا  أ ۡضلي  ّللَّ

يَك مين فَ َٰل ءٖ  َذ ي ٱمين ََشۡ  ّللَّ
ۡكَۡثَ  اسي نلَّ ٱَعلَۡيَنا َولََعَ 

َ
نَّ أ  ٣٨ََل يَۡشُكُرونَ  نلَّاسي ٱَوَلَٰكي

( 98 -97]سورة يوسف:  [. حيث حييل ضمري املتكلم )تح

(، إحالة مقامية إىل  ، اتبعتح يف الكلامت )نبأتحكام، تركتح

 يوسف عليه السالم. 
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عمل فيها ضمري ومن مواضع اإلحالة املقامية التي استح 

(، قوله تعاىل عىل ل : سا  يعقوب عليه السالماملتكلم )تح

ٖد وَ  َوقَاَل  ْ ميۢن بَاٖب َوَٰحي َّ ََل تَۡدُخلُوا ْ ٱَيََٰبِني َٰٖب  ۡدُخلُوا بَۡو
َ
ميۡن أ

يَن  ۡغِني َعنُكم م 
ُ
ۖ َوَما  أ يقَةٖ َتَفر  ي ٱمُّ ۖ إيني  ّللَّ ءن إيَلَّ  ۡۡلُۡكمُ ٱمين ََشۡ

ي 
ُۡتُۖ وََعلَۡيهي فَۡلَيَتَوَّكَّ يُۖ َعلَۡيهي تََوَّكَّ َّ ُونَ ٱّللي ي ]سورة  ٦٧لُۡمَتَوَّك 

[. حيث حييل ضمري املتكلم املتصل بالفعل 67يوسف: 

( إحالة مقامية إىل يعقوب عليه السالم.   )توكلتح

يف  ،قد أسهمت اإلحالة املقامية باستعامل ضمري املتكلمل

وقد دلت هذه اإلحالة املتكررة  ربط النص بسياقه اخلارجي.

صة، إذ إ  معظم إىل يوسف، عىل أمهية شخصه يف الق

 األحداث تدور حوله، لذلك كثرت الضامئر التي ُتيل إليه.

 

 خامتة

بعد هذا التطواف يف اإلحالة النصية، ومواضع اإلحالة 

بالضمري يف سورة يوسف، يستطيع الباحث أ  يثبت النتائج 

 اآلتية:

النصية، أوالً: اإلحالة بالضمري أشهر أدوات اإلحالة 

القصص القرآين )سورة يوسف  يفواإلحالة املقامية، 

نموذجًا(، ويتعلق فهم أحداث النص القصيص يف القرآ  

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  .ومعرفته بتحديد مرجع الضمري

 (.1029(، ودراسة فجال )1022دراسة إسامعيل )

: معظم ضامئر اإلحالة النصية يف القصص القرآين انياً ث

 ائب.)سورة يوسف نموذجًا(، هي ضامئر الغ

ستعمل ضامئر اضحضور )املتكلم واملخابب( ًا: تح ثالث

لإلحالة النصية يف القصص القرآين، وذلك عند رسد 

 اضحوارات بني شخصيات القصة )قصة يوسف نموذجًا(. 

ًا: معظم اإلحاالت النصية باستعامل الضامئر يف رابع

سورة يوسف هي لإلحالة القبلية، وهذا يثبت أ  اإلحالة 

ويتفق هذا مع  األكثر ورودًا يف النصوص العربية. القبلية هي

ال )  (.1029نتائج دراسة فج 

سًا: ظهرت اإلحالة املقامية بالضامئر يف سورة يوسف خام

يف مواضع كثرية، فأسهمت يف ربط النص باملوقف واملقام 

 اخلارجي.

ًا: قد تستعمل ضامئر الغائب لإلحالة املقامية يف دسسا

القصص القرآين )سورة يوسف نموذجًا(، فيساعد السياق 

واملوقف اخلارجي للنص يف فهم مرجع اإلحالة، وهذا خيالف 

بعض دراسات لسانيات النص التي أشارت إىل أ  استعامل 

الضمري لإلحالة املقامية يتمثل بضامئر اضحضور )املتكلم 

 خابب( فقط. وامل

ستعمل ضمري الغائب املفرد يف اإلحالة إىل : قد يح سابعاً 

مقطع يف النص يف القصص القرآين، مثل استعامل اسم 

  اإلشارة املفرد هلذا النوع من اإلحالة.
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السبك واضحبك يف تفسري  (.1029أبو شارب، صالح. )

رسالة ) الكشاف للزخمرشي يف ضوء اللسانيات النصية

 ،دكتواره غري منشورة(، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

 عام  .

مغني اللبيب عن كتب (. 2332ابن هشام، عبد اهلل. )

ُتقيق: حممد عبد اضحميد. بريوت: املكتبة  األعاريب.

 العرصية.

(. اإلحالة بالضامئر ودورها يف ُتقيق 1022إسامعيل، نائل. )

غزة: جملة ة وصفية ُتليلية. الرتابط يف النص القرآين دراس

 .2200 -2062(، 29جامعة األزهر بغزة، املجلد )

الرتابط النيص يف ضوء التحليل (. 1029البطايش، خليل. )

 عام  : دار جرير للنرش والتوزيع.اللساين للخطاب. 

(. اإلحالة النصية وأثرها يف 1021بوترعة، عبد اضحميد. )

تطبيقية عىل بعض ُتقيق متاسك النص القرآين دراسة 

 .38 -32(، 26. اجلزائر: جملة األثر، )الشواهد القرآنية

(. اسرتاتيجيات االستنتاج 1001اجلويني، مخيس. )

الرياض: جملة واالستدالل يف القراءة وفهم النصوص. 

 .38 -79(، 28جامعة امللك سعود، )

لسانيات النص مدخل إىل انسجام (. 1021خطايب، حممد. )

 ت: املركز الثقايف العريب، الطبعة الثالثة. بريو اخلطاب.

عام  :  يف اللسانيات ونحو النص.(. 1007خليل، إبراهيم. )

 دار املسرية للنرش والتوزيع.

الرياض:  التطبيق النحوي.(. 2333الراجحي، عبده. )

 مكتبة املعارف للنرش والتوزيع.



 هـ(2111م/1012جامعة امللك سعود، الرياض ) (،9، ع )(99) ، مجاآلدابجملة 

 

69 

الكشاف عن حقائق التنزيل (. 1021الزخمرشي، حممود. )

 بريوت: دار ابن حزم. األقاويل يف وجوه التأويل. وعيو 

نسيج النص بحث فيام يكو  به (. 2339الزناد، األزهر. )

 بريوت: املركز الثقايف العريب. امللفوظ نصًا.

(. اإلحالة ودورها يف ُتقيق متاسك 1026زواوي، ليندة. )

النص القصيص القرآين دراسة بعض الشواهد من قصتي 

قسنطينة، اجلزائر: جملة  السالم. موسى ويوسف عليهام

 .908 -188(، 26اآلداب، جامعة اإلخوة منتوري، )

(. من مظاهر 1021العامري زيد واليوسف، هشام. )

التامسك النيص يف القصص القرآين اضحذف يف سورة 

الرياض: جملة جامعة امللك سعود، يوسف نموذجًا. 

(16 ،)261- 282.  

 أصول اضحوار وجتديد الكالم.يف (. 1000عبد الرمحن، به. )

 الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، الطبعة الثانية.

ال، أنس. ) (. اإلحالة وأثرها يف متاسك النص يف 1029فج 

 القصص القرآين. األحساء: نادي األحساء األديب.

قضايا اللغة العربية يف اللسانيات (. 1029املتوكل، أمحد. )

 ات ضفاف.بريوت: منشور الوظيفية.

القاهرة: دار  يف لسانيات النص.(. 1021موسى، أيمن. )

 عامل الكتب.

آفاق جديدة يف البحث اللغوي (. 1022نحلة، حممود. )

 القاهرة: مكتبة اآلداب. املعارص.

 

 املراجع األجنبية:

Richards, Jack, and Schmidt, Richard. (2010). 

Longman Dictionary of Language Teaching & 

Applied Linguistics. Edinburgh: Pearson 

Education Limited, 4th edition.  

 



 

 

 


