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  ملخص المقالة

يستهدف هذا العمل إىل اقرتاح طريقة استخراج املعاين املتباينة عرب ظاهرة 

وحيصل الدارسون خاصة طالب الدراسات . اإلحالة يف النصوص العربية عامة

الثقافة العربية اإلسالمية عن طريقة استخدام هذه الظاهرة اللغوية على املغازي 

ارف القيمة للقضايا املتجددة املختلفة تأخذ أيديهم إىل اخرتاع املعاين واملع

يتبع الباحث يف إجناز هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي، ويتكون . املعاصرة

هذا البحث من ثالثة مباحث، املبحث األول يعتين مبفهوم اإلحالة ووظائفها 

وأنواعها، ويهتم املبحث الثاين مبواصفات وسائل اإلحالة، بينما يرتكز املبحث 

أيب يل احلديث التاسع والعشرين من كتاب األربعني النووية لإلمام الثالث على حتل

�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�Ŀ�Ʈ. ه٦٧٦ زكريا حيىي بن شرف النوويّ  ƷƢƦǳ¦�ǲËǏȂƫ�ƾǫÂ

يف املعاجم اللغوية معىن ) اإلحالة(أنه ال يرد للفظة : على نتائج كثرية، منها

اإلنسانية كما تؤيد �ƨǤǴǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�Ŀ�ƾǻƢǈƫ�ƢĔ¢Â. يناسب معناه املصطلحي

وال تكتفي املعرفة النحوية يف حتديد مرجع . الذاكرة البشرية يف نظم النصوص

.وسائل الربط اإلحالية بل معرفة العامل اخلارجي هي اليت حتكم
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التمهيد

)Reference( اإلحالة 

احتلت اإلحالة موقعا هادفا يف الدراسات اإلنسانية عامة، إذ حتّدث عنها  

وهي ظاهرة تقع عليها . اهتم بالنشاط الفكري أو اللغوي من العلماءكل من 

أرومة منظومات فكرية، فاللغة نفسها نظام إحايل، ألن النص ال يكاد خيلو من 

. وحيال أيضا على ما هو غري اللغة. ضمري عائد، أو اسم إشارة، أو اسم موصول

ا من حيث اتصاهلا وقد درس اللسانيون واملناطقة هذه الناحية، ونظروا فيه"

�ǲǯ�«°Ƣƻ�ƢǿȂǇ°®�ǶĔ¤�ǲƥ.باملقام، لكنهم مل يتجاوزوا فيها مستوى اجلملة

مقام، وإن اعرتفوا بدور املقام يف ضبط املعىن وإدراكه، حىت يتمكنوا من السيطرة 

.)١("على موضوع درسهم

مفهوم اإلحالة ووظائفها

وأحال "مزة، َأَحاَل، لفظة أخذت من الفعل الرباعي املزيد باهل )٢(اإلحالة

.وأحال فالن إبله العاَم إذا مل يصبها الفحل.الرجُل إذا حالت إبله فلم حتمل

وحالت الناقة، والفرس، والنخلة، واملرأة، ... والناس حميلون إذا حالت إبلهم

أتى : أحال الرجل: "ھ٣٩٣ويقول اجلوهري . )٣("والشاة وغريهن إذا مل حتمل

.حال، أي وثب:تكّلم به، وأحال يف منت فرسه، مثلو ) أي الغريب(باحملال 

أتى عليها : وأحالت الدار وأحولت. أي أقبل: وأحال عليه بالسوط يضربه

.)٤("حول، وكذلك الطعام وغريه

ويالحظ الباحث أن املعاين اللغوية الواردة لإلحالة يف املعاجم القدمية مل تؤيد 

؛ إال أن )٥(هـ١٨٠دة يف كتاب سيبويه وار " اإلحالة"اصطالحيتها؛ بيد أن اللفظة 
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اإلحالة يف كتاب سيبويه تشري إىل اإلتيان بشيء غريب، حوشي، منقوض، 

الذي ال يتعود عليه الناس، أو ينفر منه السمع؛ وليس مبعىن اإلعادة إىل الشيء 

وقد نلجأ يف تفسري العالقة . السابق أو الالحق كما ظهر يف معىن اإلحالة حديثا

عودة احلول ودورانه : حنو) العودة( اللغوي واالصطالحي لإلحالة إىل بني املعىن

ومهما يكن من . على احلياة، كما حتيل اإلحالة إىل ما سبق ذكره آنفا أو الحقا

شيء، فقد أتى املعجم املتوسط مبعىن لغوي لإلحالة يقرتب من معناها 

نـََقلها : اجلناياتوَأَحاَل القاضي القضية إىل حمكمة :"االصطالحي، وهو يقول

وفضال عن جدية هذا املعجم؛ فإنه أيضا مل يكمن على املعىن اللغوي . )٦("إليها

وراجع الباحث أيضا كتب املصطلحات . يطابق معناها االصطالحي املعاصر

. ومل جيد يف أحد منها ما يشري إىل معىن اإلحالة اصطالحيا )٧(النحوية

العالقة بني العبارات، واألشياء،  هي: "”Reference“ واإلحالة اصطالحا؛

واألحداث، واملواقف، يف العامل الذي يدل عليه، بالعبارات ذات الطبع البديلي 

يف نص ما، إذ تشري إىل شيء ينتمي إىل نفس عامل النص أمكن أن يقال عن 

ƨǯŗǌǷ�ƨǳƢƷ¤�©¦̄�ƢĔ¤�©¦°ƢƦǠǳ¦�ǽǀǿ")عالقة "بـ: وعرّفتها الدكتورة عزة شبل.)٨

شري إىل عملية اسرتجاع املعىن اإلحايل يف اخلطاب مرة أخرى، فيقع داللية ت

.)٩("التماسك عرب استمرارية املعىن

يشري املؤلفان من خالل تعريفيهما إىل تأسيس العالقة وإعادة املعىن اليت 

. تعكسها  اإلحالة يف األحداث واملواقف يف العامل اخلارجي للخطاب أو النص

ل معاملته مع هذا املوضوع، أن اإلحالة تساهم يف ويستخرج الباحث من خال

عملية ربط الكالم بعضها ببعض، ألن اإلنسان مبا مّن اهللا عليه من القدرة 

البيولوجية اليت تساعده على إنتاج اللغة وتطويرها، فإنه يستعني بوسائل الربط 
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قي اإلحالية يف جمال تطويل الكالم، واستمتاع به حىت يتسىن للمتحدث واملتل

. قدرة اإلسهاب بدون ملل) اإلحالة(احلوار يف حدود وقت فسيح، كما تعطيهم 

واإلحالة ظاهرة لغوية قدمية معروفة عند علماء العرب القدامى مبصطالحات 

��ŚǈǨƬǳ¦Â��¿Ƣđȍ¦Â��̈¦®ȋ¦�Â¢��» ǂūƢƥ�ǖƥǂǳ¦Â��ŚǸǔǳƢƥ�ǖƥǂǳ¦�ƢȀǼǷ� ƾ̈ȇƾǟ

والرجعة، ولكن اللغويني احملدثني والتعويض، والعوض، والبدل، والعائد، والعودة، 

.)١٠(تعّودوا على استخدام مصطلح اإلحالة

تلعب اإلحالة دورا كبريا يف العبارات، وهي تشري وتعّني املشار إليه يف املقام 

وتستخدم اإلحالة يف . اإلشاري، كما تعود املشار إليه فتحيل عليه وترتبط به

ائر، وأمساء اإلشارة، واألمساء املوصولة، الضم: الدراسات اللغوية أدوات منها

فهذه الكلمات ال تستقل بنفسها؛ ولكنها حتيل وتعيد إىل ... العهدي) ال(و

.عنصر مذكور يف أجزاء أخرى

ربط داليل يوافق الربط : تقوم اإلحالة على نوعني من الربط الداليل، أحدمها

تساعد كال من املتكلم  أي القواعد اللغوية الالزمة اليت). الرتكييب(البنيوي 

ربط داليل : والثاين. واملتلقي على  إبالغ اخلطاب واستيعابه على وجه صحيح

Connection)وهو الربط اإلحايل: إضايف Anaphora): وهو الذي ميّد جسور

-C“حتكم  - فقاعدة م. االتصال بني األجزاء املتباعدة يف النص command”

¾ƢĐ¦�¿ȂȀǨǷÂ“Domain” أي . )١١(دراسة اإلحالة يف اجلمل والنصوصصاحلان ل

وهذا . إنه يشرتط وجوبا يف كل مضمر أن يكون له مفّسر مناسب، حيكمه

بالقياس إىل املضمر، ”Antecedent“التحكم يتم بصرف النظر عن موقع املفّسر 

  .سواء أكان سابقا عليه أم الحقا عليه

نضت الفتاة عنها قميصها لصب ماء: املثال    
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  )١٢(الفتاة نضت عنها قميصها لصب ماء               

" ١ض"حيكم الضمائر " الفتاة"يتبني من خالل الرتكيبني أن مركبا امسيا 

يشرف على " س"إن كان " ي"حيكم  - م" س: "وذلك وفق القاعدة التالية

، وكانت العقدة املتفرعة األوىل اليت تشرف "س"ال يشرف على " ي"، وكان "ي"

.)١٣("ي"تشرف على " س"على 

وظائف اإلحالة 

انتاج اللغة عملية معقدة تتكون من نشاطات وجهود جبارة؛ ذات أنظمة 

�ƢǷ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǾƬǼȇǄƻ�ǺǷ�ȆǬƬǼȇÂ��Ʈ. متسلسلة ȇƾū¦�ÃȂǻ�À¢�ǀǼǷ�ª ƾƸƬŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ

ȆǬǴƬŭ¦�À̄¢�ń¤�ǲǐȇ�ŕƷ�Ƣđ�ǚǨǴƬȈǧ��©¦®ǂǨŭ¦�ǺǷ�¿ƢǬŭ¦�ǾȈǳ¤�Ƣǟ® . ويستعني

وإذا أحصينا . لقي يف املناقشة ببعض عناصر؛ ومن بينها اإلحالةاملتحدث واملت

��̈°ƢƦǠǳ¦�Ŀ�ǽǂǯ̄ �ǪƦǇ�ƢǷ�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ǆ ȈǇƘƫ�ń¤�Śǌƫ�ƢĔ¢�ƾų�ƨǳƢƷȍ¦�Ǧ ƟƢǛÂ

أو ما يعوض عنه بالضمري أو غريه من أدوات اإلحالة، ليتجنب التكرار يف 

حيث يقّدر تتحقق االقتصادية يف اللغة بواسطة توظيف اإلحالة؛ . الكالم

إذ هذه . املتحدث كلمات، وتنوب أدوات الربط اإلحالية عن هذه املفردات

.)١٤(الوسائل تشري إىل معىن حمدد يغين عن اإلطناب يف النص

وقد أيّدت هذه العملية اإلحالية الذاكرة البشرية، حىت يسهل هلا اخرتاق آثار 

إلحالية الواردة قبلها أو وتقرن بينها وبني العناصر ا. املفردات املذكورة سابقا

فمثاله ما . بعدها، فرتتبط بني هذه املعاين فتجعل املخاطب فامها للمعىن املطلوب

وال ترجتْف، وإال، سآمر !إيِت حبجتك: قال امللك: )١٥(جرى يف بالط ملك

تنوب عما قاله  ) هذا(فكلمة ". ال يشجع الشهادة قط هذا".بإعدامك حالياً 
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وتساهم اإلحالة يف تقدمي . لسببية كلها على الشاهدامللك، وتضع عالقة ا

املعلومات؛ وحتديد تركيب النص، وتنظيم األفكار األساسية للنص حىت يتمكن 

حيكي . للمرسل ترتيب أفكاره، وييسر للمتلقي فهم مضمون النص بكل سهولة

املرسل يف كثري من األحيان ما مضت من القضايا، أو ما سوف حتدث، 

. حالة يف تنظيم هذه األحداث؛ حىت يتسق مع قدرة فهم املتلقيويستعني باإل

وإذا غلط املرسل يف وضع وسيلة من وسائل الربط اإلحالية املناسبة داخل النص، 

فإن ذلك بالضرورة يؤدي إىل اخللل يف الرسالة، ويتعب املستقبل أو القارئ يف 

.)١٦(ربط حمتويات اخلطاب أو النص

ى مواصلة القراءة، وتدفع املتحدث على مواصلة حترص اإلحالة القراء عل

إن احمللل يثبت مرجعا يف : "يقول بروان ويول... حديثه من دون ملل أو ضجر

تصوره العقلي للخطاب؛ مث يربط اإلحاالت الالحقة له بتصوره العقلي ال 

ال تقتصر فوائد اإلحالة على اخلطاب . )١٧("بالصياغة األصلية يف النص

.إىل وجود املتعة يف املقروء، أو االستماعفحسب، بل متتد

أنواع اإلحالة ومواصفات وسائلها

�ń¤�ƪ ǟǂǨƫ�ƢĔ¢�Ãǂǻ��ǎ Ǽǳ¦�Ŀ�ƨǳƢƷȍ¦�ǲȈǤǌƫ�ƨȈǨȈǯ�ń¤�ǂǜǼǳ¦�ƢǼǠǷ¢�¦̄¤

  :قسمني أساسيني

:Textualاإلحالة النصية: أحدمها

وهـــي الـــيت ميكـــن هلـــا أن حتيـــل إىل مـــا ذكـــر قبلهـــا ، )إحالـــة داخـــل الـــنص(وهــي 

ومثـــال اإلحالـــة النصـــية . (Cataphora)) الالحـــق(أو بعـــدها  (Anaphora)) الســـابق(

حيـــث حييـــل الضـــمري يف   )١٩("مـــن دل علـــى َخـــٍري فلـــه أجـــر فاعلـــه" :قولـــه الســـابقة 





"وأمـــا الالحـــق فمثالـــه قولـــه آيـــاُت :

فهـذه . )٢٠(٢٠"إَذا حدَث كـذَب، وإذا وعـَد أخلـَف، وإَذا أُمتِـَن َخـانَ 

حتتــوي علـــى ) حــدَث، وكــذَب، ووعـــَد، وأخلــَف، وأمتــن، وخــانَ 

يف احلــــديث، وهــــو إذن إحالــــة 

وممـــا ال جيــــدر إغفالــــه يف هــــذا الصــــدد؛ أن 

.)٢١( االستعمال وحده هو الذي حيدد نوع اإلحالة، سابقة كانت أو الحقة

الـيت تتمثـل يف تكـرار لفـظ أو 

قولـه : عدد من األلفاظ يف بداية كل مجلة من مجل النص مـع هـدف التأكيـد، حنـو

، فـإن هـذا التكـرار يفيـد اإلحالـة؛ 

، وهــــي إحالــــة عنصــــر لغــــوي إحــــايل علــــى عنصــــر 

إشاري غري لغوي موجـود يف املقـام اخلـارجي، كـأن حييـل ضـمري املـتكلم املفـرد علـى 

ذات صاحبه املتكلم، حيث يرتبط عنصر لغوي إحايل؛ بعنصـر إشـاري غـري لغـوي 

تفاصـيله أو جممـال  وميكن أن يشري عنصر لغوي إىل املقام ذاتـه، يف

.إذ ميثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقال بنفسه، فهو ميكن أن حييل عليه املتكلم

�À¢�ȆººǤƦǼȇ�µ ŗººǨǷ�ǂººǐǼǟ�®ȂººƳÂ�ȄººǴǟ�¿ȂººǬƫ�ƢººĔƜǧ�ƨººǳƢƷȍ¦�̧¦Ȃººǻ¢�©®ƾººǠƫ�ƢººǸȀǷÂ

وهــذه . يســتجاب لــه، وكــذلك وجــوب التعــرف إىل الشــيء احملــال إليــه يف مكــان مــا

وبــني هاليــدي . بينهمــا ال يعــين إلغــاء الفــروق بينهمــا

ǎ Ǽººǳ¦�ǪººǴƻ�Ŀ�ǶǿƢººǈƫ�ƨººȈǷƢǬŭ¦�ƨººǳƢƷȍ¦�À¢��°ȂȀººǌŭ¦�ƢººǸđƢƬǯ�Ŀ�ǺººǈƷ�ƨººȈǫ°Â)٢٣( ،
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وأمـــا الالحـــق فمثالـــه قولـــه. إىل اخلـــري املـــذكور قبلـــه" فاعلـــه"

إَذا حدَث كـذَب، وإذا وعـَد أخلـَف، وإَذا أُمتِـَن َخـانَ :املنافِق ثالثٌ 

(األفعــال الســت حــدَث، وكــذَب، ووعـــَد، وأخلــَف، وأمتــن، وخــانَ :

يف احلــــديث، وهــــو إذن إحالــــة )املفّســــر(حيــــال إىل املنــــافق ) هــــو(الضــــمري املســــترت 

�ÅƢººººǨǻ¡�°Ȃǯǀººººŭ¦�ń¤�®ȂººººǠƫ�ƢººººĔȋ��ƨºººǬƷȏ. وممـــا ال جيــــدر إغفالــــه يف هــــذا الصــــدد؛ أن

االستعمال وحده هو الذي حيدد نوع اإلحالة، سابقة كانت أو الحقة

الـيت تتمثـل يف تكـرار لفـظ أو " اإلحالـة التكراريـة"ومن اإلحالة النصية الالحقـة 

عدد من األلفاظ يف بداية كل مجلة من مجل النص مـع هـدف التأكيـد، حنـو

، فـإن هـذا التكـرار يفيـد اإلحالـة؛ )٢-١القارعـة( ﴾ما القارعة* القارعة ﴿

.إذا الكلمة الثانية تؤكد األوىل، وحتيل إليها

:Situationalاإلحالة املقامية 

، وهــــي إحالــــة عنصــــر لغــــوي إحــــايل علــــى عنصــــر )إحالــــة خــــارج الــــنص(وهــــي 

إشاري غري لغوي موجـود يف املقـام اخلـارجي، كـأن حييـل ضـمري املـتكلم املفـرد علـى 

ذات صاحبه املتكلم، حيث يرتبط عنصر لغوي إحايل؛ بعنصـر إشـاري غـري لغـوي 

وميكن أن يشري عنصر لغوي إىل املقام ذاتـه، يف.للمتكلم

إذ ميثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقال بنفسه، فهو ميكن أن حييل عليه املتكلم

�À¢�ȆººǤƦǼȇ�µ ŗººǨǷ�ǂººǐǼǟ�®ȂººƳÂ�ȄººǴǟ�¿ȂººǬƫ�ƢººĔƜǧ�ƨººǳƢƷȍ¦�̧¦Ȃººǻ¢�©®ƾººǠƫ�ƢººǸȀǷÂ

يســتجاب لــه، وكــذلك وجــوب التعــرف إىل الشــيء احملــال إليــه يف مكــان مــا

بينهمــا ال يعــين إلغــاء الفــروق بينهمــا)٢٢(الشــروط املــذكورة املتــوافرة

ǎ Ǽººǳ¦�ǪººǴƻ�Ŀ�ǶǿƢººǈƫ�ƨººȈǷƢǬŭ¦�ƨººǳƢƷȍ¦�À¢��°ȂȀººǌŭ¦�ƢººǸđƢƬǯ�Ŀ�ǺººǈƷ�ƨººȈǫ°Â



"كلمـــة 

املنافِق ثالثٌ 

األفعــال الســت

الضــــمري املســــترت 

�ÅƢººººǨǻ¡�°Ȃǯǀººººŭ¦�ń¤�®ȂººººǠƫ�ƢººººĔȋ��ƨºººǬƷȏ

االستعمال وحده هو الذي حيدد نوع اإلحالة، سابقة كانت أو الحقة

ومن اإلحالة النصية الالحقـة 

عدد من األلفاظ يف بداية كل مجلة من مجل النص مـع هـدف التأكيـد، حنـو

﴿ :تعاىل

إذا الكلمة الثانية تؤكد األوىل، وحتيل إليها

اإلحالة املقامية : الثاين

وهــــي 

إشاري غري لغوي موجـود يف املقـام اخلـارجي، كـأن حييـل ضـمري املـتكلم املفـرد علـى 

ذات صاحبه املتكلم، حيث يرتبط عنصر لغوي إحايل؛ بعنصـر إشـاري غـري لغـوي 

للمتكلم) أنا(

إذ ميثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقال بنفسه، فهو ميكن أن حييل عليه املتكلم

�À¢�ȆººǤƦǼȇ�µ ŗººǨǷ�ǂººǐǼǟ�®ȂººƳÂ�ȄººǴǟ�¿ȂººǬƫ�ƢººĔƜǧ�ƨººǳƢƷȍ¦�̧¦Ȃººǻ¢�©®ƾººǠƫ�ƢººǸȀǷÂ

يســتجاب لــه، وكــذلك وجــوب التعــرف إىل الشــيء احملــال إليــه يف مكــان مــا

الشــروط املــذكورة املتــوافرة

ǎ Ǽººǳ¦�ǪººǴƻ�Ŀ�ǶǿƢººǈƫ�ƨººȈǷƢǬŭ¦�ƨººǳƢƷȍ¦�À¢��°ȂȀººǌŭ¦�ƢººǸđƢƬǯ�Ŀ�ǺººǈƷ�ƨººȈǫ°Â
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ǂººººǋƢƦǷ�ǲǰººººǌƥ�ǾǫƢººººǈƫ¦�Ŀ�ǶǿƢººººǈƫ�ȏÂ��¿ƢººººǬŭ¦�¼ƢȈººººǈƥ�ƨººººǤǴǳ¦�ǖƥǂººººƫ�ƢººººĔȋ . ولكــــن

  .اإلحالة النصية تقوم بدور ملموس بارز يف اتساق النص

إحــاالت عديــدة إىل حميــل واحــد ســبق ذكــره يف الكــالم، حنــو هــذا، وقــد تعــود 

إعــادة الضــمائر املســترتة يف األفعــال مــن حــديث املنــافق املــذكور ســابقا إىل مفّســر 

وإعادة اإلحاالت جتعل املتحدث يبـدع مواضـع اإلحالـة الـيت . فقط) املنافق(واحد 

ض البـاحثني ومـنهم ترتبط بني العبارة، حىت تتصل إىل اإلحالة األصلية، ويقـرتح بعـ

أن احمللـــــل يثبـــــت مرجعـــــا يف تصـــــوره العقلـــــي للخطـــــاب؛ مث يـــــربط " "بــــراون وبـــــول"

.)٢٤("اإلحاالت الالحقة له بتصوره العقلي ال بالصياغة األصلية يف النص

ومما جيدر االعتناء بـه يف هـذا املوقـف، معرفـة العـامل اخلـارجي يف حتديـد مرجعيـة 

ة داللية، فإنه ينبغـي أن يعـرف املتحـدث أو احمللّـل اإلحالة، فمع كون اإلحالة عامل

العامل الذي يقّصه الكالم، إذ حيصل يف بعض األحيان إعادة الضـمري اإلحـايل إىل 

مــرجعني أو أكثــر، فيصــبح املرجــع مشــرتكا؛ إال أن الواقــع اخلــارجي مييــز مــدى قــوة 

عـاين املفـردات، وبـالرغم  مـن أن املعجـم يقـوم بشـرح م. العالقة بني اإلحالـة واحمليـل

:فإنه عاجز أن حيلل هذه املشـكلة، وإمنـا حتّلهـا معرفـة الواقـع والعـامل اخلـارجي، حنـو

)ƾ̈ºººȇƾŪ¦�ÊƨººǟƢǬǳ¦�§ Ƣººƥ�ƾºººǼǟ�ƢÈē°ƢȈººǇ�ÉƤ ººǼȇ±�Ìƪ ººÈǨǫÂ¢()اجلديـــدة(، فــإن كلمــة )٢٥ (-

ولكــــن . صــــاحلة لتحيــــل إىل زينــــب أو الســــيارة، أو القاعــــة -املقرتنــــة بــــال العهــــدي

. معرفــة العــامل اخلــارجي؛ هــي الــيت حتــدد مــا حتيــل إليــه الكلمــةاملوقــف الســياقي أو 

كيـــف تفســـر اإلحالـــة، وأي : فالبحـــث يف اإلحالـــة يتأســـس علـــى الســـؤال التـــايل"

ـــة يف . العوامـــل تلعـــب دورا يف تفســـري العمليـــة؟ فليســـت املعرفـــة النحويـــة فقـــط كافي

، ولكن معرفة العـامل اخلـارجي هـي الـيت حتكـم، وهـي تعـد )٢٦("حتديد عودة الضمري

  .     مهما عندما تكون املفاتيح النحوية ناقصة ”Pragmatics“عامال برمجاتيا 
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  مواصفات وسائل اإلحالة 

أثبتــه الدراســات اللغويــة لــدى العــرب أن مــن وســائل الــربط اإلحاليــة الضــمائر، 

وحـــــــدد علمـــــــاء اللغـــــــة . )٢٧(عهـــــــدال" ال"واســـــــم اإلشـــــــارة، واألمســـــــاء املوصـــــــولة، و

املعاصــــــرون هــــــذه الوســــــائل يف الضــــــمائر، وأدوات املقارنــــــة، ومجعــــــوا بــــــني األمســــــاء 

ومهمــا يكــن مــن شــيء، فــإن وســائل الــربط اإلحاليــة .)٢٨(املوصــولة وأمســاء اإلشــارة

�ƢººȀǼǰǳÂ��ǖººǬǧ�ƨººȇȂŴ�®ȂººȈǬǳ�Ǟººǔţ�ȏ�ƢººĔ¢�ȆººǿÂ�ȏ¢��̈ƾººƷ¦Â�ƨººǐȈǐƻ�Ǯ ººǴŤ�ƢººȀƬǷǂƥ

أوال؛ وهو وجوب تطابق اخلصائص الداللية بني العنصـر احمليـل ختضع لقيود داللية 

لهـــذه ووســائل الــربط اإلحاليــة مشــرتكة يف أوصــاف عديــدة، منهــا أن .واحملــال إليــه

، فقــد ميكــن اســتبدال األلفــاظ اإلحاليــة مــدى أوســع مــن حيــث إمكــان التطبيــق

فعـــُل فَمـــا جـــزاُء مـــْن ي﴿:بعــض األدوات اإلشـــارية بعضــا، ومـــن ذلـــك قولــه تعـــاىل

ذلَك منكْم إال خـزٌي فـِي الحيـاِة الـدنَيا ويـوَم القيامـِة يـردوَن إلـى أشـّد العـذاِب 

موقــع " ذلــك"وقعــت كلمــة  ).٨٥:اآليــة البقــرة( ﴾ومــا اهللاُ بغافــٍل عمــا تعملــونَ 

، وســــّدت بــــذلك مســــّد الظــــاهر الــــذي ورد الفعــــل يف )يفعــــل(املفعــــول بــــه للفعــــل 

مبثابـــة الضـــمري العائـــد علـــى متقـــدم إجيـــازا " ذلـــك"فجـــاءت كلمـــة . الســـياق ســـابقا

).فما جزاء من يفعله منكم: (والتقدير يف غري القرآن هو. )٢٩(واختصارا

�ƢºĔ¢�ƨºȈǳƢƷȍ¦�ǲƟƢºǇȂǳ¦�ǎ ƟƢǐƻ�ǺǷÂحيـث ال خاليـة مـن أي محتـوى ذاتـي ،

وهــي .  متلــك واحــدة منهــا أن تــؤثر يف العبــارة وحــدها بــدون اإلعانــة مــن املفّســرات

".َمـْن َغشَّـَنا فـَلَـْيَس ِمنَّـا" :قولـه: تعد أدوات تسـتخدم إلكمـال معـىن الرتكيـب، حنـو

ملسـترت فالضـمري ا ،)َمـنْ (حييـل إىل  )لـيس(يف الفعل ) هو(فاإلحالة الضمري املسترت 

وسيلة من وسائل الربط اإلحالية؛ ال تؤثر يف احلـديث وحـدها بـدون اإلعانـة ) هو(
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ـــنْ (واملراجعـــة إىل املفّســـر  �ŘºººǠǷ�ǶƬºººȇ�ȏ�ƢĔÂƾºººƥ�̄¤��ƾºººȈǨƫ�ȏ�ƢºººĔ¢�¦ǀºººǿ�řºººǠȇ�ȏÂ.)َم

.)٣٠(املفردات، وال تنيب عنها أداة أخرى سوى هذه األدوات اإلحالية

حـىت ال يتحـول  محـدودة علـى ورودهـا؛لقيـود وختضع هذه الوسائل اإلحاليـة 

ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل أن لكــل وســيلة مــن . الفهــم إىل إشــكال ال ضــرورة لــه

هذه الوسائل معىن وهدفا تؤّديه يف كل موقعة وقعت فيهـا، ففائـدة الضـمري ختتلـف 

وإذا ال يراعـــي املتحـــدث هـــذه ... عـــن اســـم اإلشـــارة، أو االســـم املوصـــويل أو غـــريه

طية لكل أداة، فإن ذلك يفضيه إىل االلتباس والغمـوض يف حديثـه، وال املعاين النم

.)٣١(يستطيع أن يربز للمخاطب ما يوّده يف تنظيم املفردات اللغوية

¢�ƾºǠƥ�ƢºĔƢȈƫ¤�Äتأّخرهـا عـن مراجعهـا؛ومن مواصفات وسائل الربط اإلحاليـة، 

ورودهـــا متقدمـــة يف اإلحالـــة أكثـــر احتمـــاالً مـــن )املفّســـر(األلفـــاظ املشـــرتكة معهـــا 

وذلــك . ألن ذلـك يهيـئ أن تضـاف إليــه املـادة املتعلقـة بـاللفظ اإلحـايل ،)٣٢(عليهـا

يرجع إىل املعىن اللغوي هلذه املفردة، حيـث يلـزم الرجـوع إىل مـا سـبق ذكـره، وتـربط 

وأسهل على اإلنسان عادة، اسرتجاع ما سـبق مـن . مكونات النص بعضها ببعض

.)٣٣(مل حيدث بعد استدراك ما يأيت بعد، أو ما

، فالضـــمائر ختتلـــف شـــكل خـــارجي متميـــزوحتتـــاج هـــذه األلفـــاظ اإلشـــارية إىل 

العهـد أو أي عنصــر آخــر " ال"عـن أمســاء اإلشـارة، وتباينــت األمســاء املوصـولة عــن 

فكــل وســيلة مــن هــذه الوســائل اإلحاليــة متتلــك شــكالً خارجيــا . مــن هــذه العناصــر

وهــذه الوســائل الربطيــة مل ترتكــز علــى . أخــرىخاصــا، ال تشــرتك معهــا فيــه وســيلة 

ـــة وقـــد رتبهـــا الربوفيســـور متـــام حســـان يف ترمجتـــه . مســـتوى واحـــد يف الرتبـــة التعريفي

اســـم علــــم، ووصـــف حمــــدد، : علـــى التــــوايل" الــــنص واخلطـــاب واإلجــــراء"للكتـــاب 

ويثــــور الباحــــث يف هــــذه .  )٣٤(واألمســــاء الدالــــة علــــى األقســــام الكليــــة، والضــــمائر
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�ǺºǷ�Śºưǰƥ�Ǧ. مع أدوات الـربط )٣٥(ضرورة إدراج أدوات الشرطاآلونة،  ºǐƬƫ�ƢºĔȋ

ƨººǳƢƷȍ¦�ǲƟƢººǇÂ�Ƣººđ�ǄººȈǸƬƫ�Ŗººǳ¦�» ƢººǏÂȋ¦. ،فهــذه األدوات حتكــم معــاين الرتاكيــب

وإذا تغافـــــل املتحـــــدث عـــــن وضـــــعها يف األمكنـــــة املناســـــبة؛ فـــــإن ذلـــــك يـــــؤدي إىل 

وممـــــــا دفـــــــع . االلتبـــــــاس والغمـــــــوض يف اســـــــتيعاب معـــــــىن اجلملـــــــة أو الـــــــنص عامـــــــا

إىل اقـرتاح دمـج أدوات الشـرط مـع وسـائل الـربط اإلحاليـة هـو أننـا إذا  )٣٦(الباحث

�ƢºĔ¢�ƾºų��ƢºȀƬǷǂƥ�ƢºǿȐǟ¢�̈°Ȃǯǀºŭ¦�ƨºȈǳƢƷȍ¦�ǖƥǂºǳ¦�ǲƟƢºǇÂ�©ƢǨºǏ¦ȂǷ�Ŀ�ǂºǜǼǳ¦�ƢǼǠǷ¢

إذ يـتم توظيفهـا بقيـود حمـدودة، وهـي خاليـة أيضـا . تتحقق أيضـا يف أدوات الشـرط

تعمــل إال مبشــاركة املفــردات اللغويــة، كمــا اتصــفت مــن أي حمتــوى ذايت، حيــث ال 

وإذا وجـــدنا هـــذه املواصـــفات فيهـــا فـــال حـــرج يف . مبـــدة واســـعة يف إمكـــان التطبيـــق

�śǬƥƢºǈǳ¦�śưƷƢºƦǳ¦�¾ƢºǸǟ¢�Ƣºđ�½°ƾƬǈǻÂ. إدراجها إىل قائمة وسائل الربط اإلحالية

  .يف هذا املضمار العلمي املوضوعي

  لعشرينللحديث التاسع وا التحليل اإلحالي

أخـــربين !: يـــا رســـول اهللا: قلـــت: قـــال -رضـــي اهللا عنـــه -عـــن معـــاذ بـــن جبـــل 

لقـــْد ســـألَت عـــْن عظـــيٍم، وإنـــُه : ((قـــال. بعمـــل يـــدخلين اجلنـــة ويباعـــدين عـــن النـــار

تعبـد اهللاَ ال تشـرْك بـه شـيًئا، وتقـيُم الصـالَة، :ليسٌري علَـى مـن يسـرُه اهللاُ تعـاىل عليـهِ 

"مثَّ قــــالَ ".، وحتــــجُّ البيـــتَ وتـــؤِيت الزكــــاَة، وتصـــوُم رمضــــانَ  أَال أدلـــَك علَــــى أبــــواِب :

وصـالُة الرجـِل .اخلِري؟ الصوُم جنـٌة، والصـدقُة تطفـُئ اخلطيئـَة كَمـا يطفـُئ املـاُء النـارَ 

حتــــــــى " تـََتَجــــــــاَفى ُجنُـــــــوبـُُهْم َعــــــــِن اْلَمَضــــــــاِجعِ ﴿ :مث تـــــــال)) يف جـــــــوِف الليــــــــلِ 

أالَ أخــــربَك بـــــرأِس األمـــــِر وعمـــــودِه وذروِة ":مث قـــــالَ .)ســـــجدةال(﴾يـَْعَلُمـــــونَ "بلــــغ

"قــالَ .بَلــى يــا رســوَل اهللاِ :قلــتُ .ســنامِه؟ رأُس األمــِر اإلســالُم، وعمــودُه الصــالُة، :





قلـُت بلَـى يـا رسـوَل .

يا نـيبَّ اِهللا، وإنَـا ملؤاخـذوَن مبَـا 

-وهْل يكبُّ الناَس يف النـاِر علـى وجـوههمْ 

حـــديث : رواه الرتمـــذي، وقـــال

ُــــــدخلُني،  ــــــي، وي َأخِبرن

حيث حييل نون الوقاية إىل املتكلم املفرد املتلقي للحديث، وهـو إحالـة 

�ƨºǳƢƷȍƢƥ�ƪ ºȈũ�Ǯ ǳǀºǳÂ��ÅƢºǨǻ¡�ǎ Ǽºǳ¦�Ŀ�¾ƢƄ¦�ǂǯ̄ �ƢŮ�ǪƦǈȇ�Ń�ƢĔȋ

وجنـــد اإلحالـــة النصـــية 

كمــا وجــدت اإلحالــة 

  ،حييــل إىل الســؤال املوّجــه مــن املتلقــي إىل الرســول

إىل السؤال مـرة ثانيـة، 

وقعـت . ليبني مدى صـعوبة حتقيقـه إال ملـن سـّهله اهللا لـه؛ وهـي إحالـة نصـية سـابقة

االســـم املوصـــول ) َمـــنْ 

�Ŀ�ǽǂºǯ̄ �ǪƦºǇ�ƢºǷ�ń¤�®ȂºǠƫ�ƢºĔȋ��ƨǬƥƢºǇ�ƨȈºǐǻ�ƨºǳƢƷ¤�ȆºǿÂ

(هلذه العناصر التاليـة عبـادة :

ــاء الزكــاِة، وصــوم رمضــاَن، وحــج البيــتِ  كــل   )اِهللا وحــدُه، وإقــام الصــالِة، وإيت

هــذه النشــاطات العمليــة ينــدرج حتــت إحالــة نصــية الحقــة، إذ ذكــر مجلــة مث أشــار 

١٠٥



.أالَ أخـربَك مبـالِك ذلـَك كلـِه؟: "مث قـال". وذروُة سنامِه اجلهادُ 

"فأخَذ بلسانِه وقالَ  يا نـيبَّ اِهللا، وإنَـا ملؤاخـذوَن مبَـا :قلتُ ".ُكّف عليَك هَذا:

وهْل يكبُّ الناَس يف النـاِر علـى وجـوههمْ !)٣٧(ثكلتَك أمكَ : "فقال؟!نتكلُم بهِ 

رواه الرتمـــذي، وقـــال"."إالَ حصـــائُد ألســـنتهمْ -علـــى منـــاخرهمْ -

".حسن صحيح

:مظاهر اإلحالة في الحديث

ــــــة يف األفعــــــال التاليــــــة مــــــن احلــــــديث ُــــــدخلُني، (:وقعــــــت اإلحال ــــــي، وي َأخِبرن

حيث حييل نون الوقاية إىل املتكلم املفرد املتلقي للحديث، وهـو إحالـة )ويُباعدني
٣٨)٣٨�ƨºǳƢƷȍƢƥ�ƪ ºȈũ�Ǯ ǳǀºǳÂ��ÅƢºǨǻ¡�ǎ Ǽºǳ¦�Ŀ�¾ƢƄ¦�ǂǯ̄ �ƢŮ�ǪƦǈȇ�Ń�ƢĔȋ

وجنـــد اإلحالـــة النصـــية . غـــري مباشـــرخـــارج الـــنص، وهـــي تـــربط اللغـــة بســـياق مقـــام 

كمــا وجــدت اإلحالــة . حيــث حييــل التــاء املتصــل إىل املتلقــي )ســألتَ (الســابقة يف 

حييــل إىل الســؤال املوّجــه مــن املتلقــي إىل الرســول) اهلــاء() إنــه(يف الضــمري املتصــل 

إىل السؤال مـرة ثانيـة، )يّسره(كما يشري إىل السؤال نفسه الضمري املتصل بالفعل 

ليبني مدى صـعوبة حتقيقـه إال ملـن سـّهله اهللا لـه؛ وهـي إحالـة نصـية سـابقة

َمـــنْ (وهـــو يعـــود إىل  )عليـــه(اإلحالـــة أيضـــا يف الضـــمري املتصـــل 

�Ŀ�ǽǂºǯ̄.املذكور آنفا يف الـنص �ǪƦºǇ�ƢºǷ�ń¤�®ȂºǠƫ�ƢºĔȋ��ƨǬƥƢºǇ�ƨȈºǐǻ�ƨºǳƢƷ¤�ȆºǿÂ

هلذه العناصر التاليـة ذكره وحصلت اإلحالة النصية الالحقة يف 

ــاء الزكــاِة، وصــوم رمضــاَن، وحــج البيــتِ  اِهللا وحــدُه، وإقــام الصــالِة، وإيت

هــذه النشــاطات العمليــة ينــدرج حتــت إحالــة نصــية الحقــة، إذ ذكــر مجلــة مث أشــار 



وذروُة سنامِه اجلهادُ 

فأخَذ بلسانِه وقالَ .اهللاِ 

نتكلُم بهِ 

-أو قـــال

حسن صحيح

مظاهر اإلحالة في الحديث

ــــــة يف األفعــــــال التاليــــــة مــــــن احلــــــديث وقعــــــت اإلحال

ويُباعدني

٣٨(مقامية

خـــارج الـــنص، وهـــي تـــربط اللغـــة بســـياق مقـــام 

الســابقة يف 

يف الضــمري املتصــل 

كما يشري إىل السؤال نفسه الضمري املتصل بالفعل 

ليبني مدى صـعوبة حتقيقـه إال ملـن سـّهله اهللا لـه؛ وهـي إحالـة نصـية سـابقة

اإلحالـــة أيضـــا يف الضـــمري املتصـــل 

املذكور آنفا يف الـنص

.النص

وحصلت اإلحالة النصية الالحقة يف 

ــاء الزكــاِة، وصــوم رمضــاَن، وحــج البيــتِ  اِهللا وحــدُه، وإقــام الصــالِة، وإيت

هــذه النشــاطات العمليــة ينــدرج حتــت إحالــة نصــية الحقــة، إذ ذكــر مجلــة مث أشــار 





وهـي ضـمري  )قـال(وتوجد اإلحالة كـذلك يف 

مســترت جــوازا يعــود إىل الرســول، حيــث يســأل هــل يريــد الســائل املزيــد عــن أبــواب 

ملــا احتــوت عليهــا مــن أبــواب اخلــري، 

�Ȇºººººǿ�ƢºººººĔȋ��ƨºººººǬƷȏ�ƨȈºººººǐǻ�ƨºººººǳƢƷ¤�ƢºººººȀǴǯ

:يــل إىل الســائل، والضــمريان يف الكلمــات التاليــة

كالمهـــا إحالـــة إىل رأس األمـــر املـــذكور قريبـــا يف الـــنص، 

وكل هذه اإلحـاالت برمتهـا إحالـة نصـية 

 وجنـــــد. ســـــابقة، تســـــاهم يف ربـــــط الـــــنص، وســـــهولة توصـــــيل املضـــــمون إىل املتلقـــــي

) ذلــك(الضــمري املتصــل حييــل إىل اســم اإلشــارة مؤكــداً لـــ

املــذكور ) ذلــك(؛ وأمــا مـا يشــري إليـه اســم اإلشـارة 

،)رأُس األمــِر اإلســـالُم، وعمــودُه الصـــالُة، وذروُة ســنامِه اجلهـــادُ 

حتيــل إىل املتلقــي، الــذي يســأل 

والضــمري املتصــل باالســم 

حييـــل إىل الرســـول  )قـــالَ 

نصـــية ســـابقة، إذ كلهـــا تعـــود إىل اســـم 

ـــة  وقـــد ال نســـتطيع أن نعـــرف أمهي

هـــذه اإلحـــاالت إال إذا جربنـــا إبـــراز هـــذه الضـــمائر، أو األعـــالم املســـترتة، فســـنرى  

  

١٠٦

وتوجد اإلحالة كـذلك يف .إليها بالتفصيل فيما بعد من النص

مســترت جــوازا يعــود إىل الرســول، حيــث يســأل هــل يريــد الســائل املزيــد عــن أبــواب 

ملــا احتــوت عليهــا مــن أبــواب اخلــري، كمــا وجــدت اإلحالــة يف ذكــره 

�Ȇºººººǿ�ƢºººººĔȋ��ƨºººººǬƷȏ�ƨȈºººººǐǻ�ƨºººººǳƢƷ¤�ƢºººººȀǴǯ)الصـــــوم، والصـــــدقة، وصـــــالة الليـــــل

.املقصودة بأبواب اخلري

يــل إىل الســائل، والضــمريان يف الكلمــات التاليــةحي )أخبــرك(وجنــد اإلحالــة يف 

كالمهـــا إحالـــة إىل رأس األمـــر املـــذكور قريبـــا يف الـــنص، )عمـــودُه، وذروة ســـنامهِ 

ǂǷȋ¦�² ¢°�ǾȈǴǟ�ÄȂƬŹ�¦̄ƢǷ�ƶËǓȂƫ�ƢĔȋ. وكل هذه اإلحـاالت برمتهـا إحالـة نصـية

ســـــابقة، تســـــاهم يف ربـــــط الـــــنص، وســـــهولة توصـــــيل املضـــــمون إىل املتلقـــــي

الضــمري املتصــل حييــل إىل اســم اإلشــارة مؤكــداً لـــ)ُكّلــه() اهلــاء(اإلحالــة يف 

؛ وأمــا مـا يشــري إليـه اســم اإلشـارة )املـالك(املـذكور قبلــه ألنـه مؤكــد 

رأُس األمــِر اإلســـالُم، وعمــودُه الصـــالُة، وذروُة ســنامِه اجلهـــادُ (آنفــا؛ وهــي مجلـــة 

. الة نصية سابقةوهذه اإلحاالت مجعاء إح

حتيــل إىل املتلقــي، الــذي يســأل )قلــتُ (وجنــد اإلحالــة وهــي الضــمري املتصــل يف 

والضــمري املتصــل باالســم ) أخــذ(: يف الفعــل) هــو(وهنــاك ضــمري مســترت  ،الرســول

قـــالَ (وجنـــد إحالـــة أخـــرى يف  .حيـــيالن إىل الرســـول )بلســـانه

نصـــية ســـابقة، إذ كلهـــا تعـــود إىل اســـم أيضـــاً، وكـــل هـــذه اإلحـــاالت إحالـــة

ـــنص ـــنص، أو مفهـــوم يف داخـــل ال ـــة .مـــذكور يف ال وقـــد ال نســـتطيع أن نعـــرف أمهي

هـــذه اإلحـــاالت إال إذا جربنـــا إبـــراز هـــذه الضـــمائر، أو األعـــالم املســـترتة، فســـنرى  

.)٣٩(كيف يكون النص مشوسا، ومنفورا عن الطبيعة



إليها بالتفصيل فيما بعد من النص

مســترت جــوازا يعــود إىل الرســول، حيــث يســأل هــل يريــد الســائل املزيــد عــن أبــواب 

كمــا وجــدت اإلحالــة يف ذكــره . اخلــري

الصـــــوم، والصـــــدقة، وصـــــالة الليـــــل(

املقصودة بأبواب اخلري

وجنــد اإلحالــة يف 

عمـــودُه، وذروة ســـنامهِ (

ǂǷȋ¦�² ¢°�ǾȈǴǟ�ÄȂƬŹ�¦̄ƢǷ�ƶËǓȂƫ�ƢĔȋ

ســـــابقة، تســـــاهم يف ربـــــط الـــــنص، وســـــهولة توصـــــيل املضـــــمون إىل املتلقـــــي

اإلحالــة يف 

املـذكور قبلــه ألنـه مؤكــد 

آنفــا؛ وهــي مجلـــة 

وهذه اإلحاالت مجعاء إح

وجنــد اإلحالــة وهــي الضــمري املتصــل يف 

الرســول

بلســـانه(و

أيضـــاً، وكـــل هـــذه اإلحـــاالت إحالـــة

ـــنص ـــنص، أو مفهـــوم يف داخـــل ال مـــذكور يف ال

هـــذه اإلحـــاالت إال إذا جربنـــا إبـــراز هـــذه الضـــمائر، أو األعـــالم املســـترتة، فســـنرى  

كيف يكون النص مشوسا، ومنفورا عن الطبيعة



١٠٧



)نــتكلُم بــهِ (، بــل امتــدت إىل وال تقتصــر اإلحالــة علــى مــا ســبق ذكــره فحســب

ـــا(عائـــد حييـــل إىل ) اهلـــاء(الضـــمري املتصـــل  املوصـــول احلـــريف املـــذكور قريبـــا، ويف )َم

. ومها حيـيالن إىل املتلقـي أي الـراوي للحـديث) الكاف(الضمريان  )ثكلْتَك أمكَ (

فهــذه الضــمائر املتصــلة  )وجــوههْم، ومنــاخرهْم، وألســنتهمْ (وُوجــدت اإلحالــة يف 

��Ƕºººđ�ǪºººǴǠƬȇ�ƢºººǷ�ƶºººǓȂƫ�ƢºººĔȋ��ÅƢǬƥƢºººǇ�ǎ) النـــاس(حتيـــل إىل اللفـــظ  Ǽºººǳ¦�Ŀ�°Ȃǯǀºººŭ¦

الــذي يــؤدي إىل ) النــاس(واســتغىن املتحــدث عــرب هــذه اإلحــاالت عــن ترديــد لفــظ 

اإلسراف اللغـوي املخـل، وجيعـل كـّل مـن شـارك يف احلـوار سـائما مـن اتبـاع احلـوار، 

  .اج إليه النصإذ كّرر فيه ما ال حيت

ويف اخلتـــام، نســـتنبط مـــن هـــذه الدراســـة أن اإلحالـــة تســـاهم مســـامهة بـــارزة يف 

ولـــو . تنظـــيم الفحـــوى واملغـــزى الـــيت يـــوّد املتحـــدث التقاءهـــا إىل املتلقـــي أو الســـامع

�Ȃºǿ�̄¤�� ¦ȂǇ�ȄǴǟ�ǞǸƬǈŭ¦�ȄǴǟÂ�ǾȈǴǟ�ǂǷȋ¦�ǆ ƦƬǳȏ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀđ�ǶǴǰƬŭ¦�ÀƢȀƬǇ¦

. املقصــود الــذي يــوّد أن يقدمــه للمســتمع أو القــارئبنفســه يعجــز عــن إمتــام املعــىن

وكان باإلمكان إزاء هـذه الشـروح اإلحاليـة إثبـات أمهيـة اإلحالـة التامـة يف اخلطـاب 

  .النبوي الشريف أو يف غريه من النصوص املكتوبة واملسموعة

  نتائج البحث

Ǵƫ�ƢǷ�ƢȀŷ¢�ǺǷÂ��̈Śưǯ�ƲƟƢƬǻ�ȄǴǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�Ŀ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�ǲËǏȂƫي:  

.يف املعاجم اللغوية معىن يناسب معناه املصطلحي) اإلحالة(ال يرد للفظة )١(

تساند اإلحالة يف اقتصادية اللغة اإلنسانية كما تؤيد الذاكرة البشرية يف )٢(

.تنظيم النصوص



  

١٠٨

ال تكتفي املعرفة النحوية يف حتديد مرجع وسائل الربط اإلحالية ولكن )٣(

.ملرجعمعرفة العامل اخلارجي هي اليت حتكم ا

تشـــرتك وســـائل اإلحالـــة يف مواصـــفات خاصـــة، وأن أدوات الشـــرط صـــاحلة )٤(

.لتكون وسيلة من وسائل اإلحالة

  .ضرورة اإلحالة وأمهيتها من خالل التحليل اإلحايل يف احلديث النبويتثبت )٥(

  :الهوامش والمراجع

، ١املركز الثقايف العريب، ط: بريوت(، ج النصينساألزهر الزنّاد، )١(

 .١١٥، ص)١٩٩٣/ه١٤١٣

وهو مصدر من الفعل الرباعي أحال  حنو أقام، على وزن أفعل، حيث )٢(

يقع عني فعله معتلة، وقد أعل املصدر محال على فعله، فتنقل حركة عينه 

ألفا، فيتواىل  -الواو -وهو–إىل الساكن قبلها وهو الفاء، مث تقلب العني 

«�¦�ƨȈǻƢưǳوال ميكن ا" إفعال"ألفان، بدل العني، وألف  ǀƸƬǧ��ƢǸđ�ǪǘǼǳ

إقامة، وإحالة، ووزن مصدره يأيت على صيغة :مث يؤتى بالتاء عوضا، فيقال

إال أن اإلحالة كانت عينه واوا فأبدلت الواو تاًء يف املصدر فصار : إفعال

على رأي اجلمهور إفعلة، وعلى مذهب ..إحالة، حنو إقامة وإجازة

أوضح للمزيد انظرعبد اهللا بن يوسف ابن هشام، .. إفالة: األخفش

قدم له ووضع هوامشه وفهارسه إميل ، المسالك إلى ألفية ابن مالك

؛ )م٢٠٠٣/ه١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية، بريوت، ط(بديع يعقوب، 

 .  ٤٣٩، ص٤ج



١٠٩



، لسان العربأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، )٣(

 .١٩٠، ص١١، ج)م١٩٩٠/ه١٤١٠، ١دار صادر، ط: بريوت(

 .٤٨٦، ص٤، جالصحاح اجلوهري،)٤(

، حتقيق عبد السالم حممد الكتاب" بويهسي"عمرو بن عثمان بن قنرب )٥(

، ١، ج)م١٩٩٩/ ه١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(هارون، 

.٥٢ص

مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة(، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وغريه، )٦(

اإلحالة : ؛ ويقول التهانوي٢٠٩، ص١؛ ج)م١٩٧٢\ه١٣٩٢، ٢ط

فيات كالتسخني، والتربيد، عند احلكماء عبارة عن تغيري الشي يف الكي

؛ انظر حممد علي التهانوي، ..ويلزمها االستحالة؛ كالتسخن، والتربد

، حتقيق علي دحروج، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم

، ١، ج)م١٩٩٦/ه١٤١٦، ١بريوت، مكتبة لبنان ناشرون، ط(

 .١٠٧ص

 الخليل:حنو ما قدمه جورج مرتى عبد املسيح، وهاين جورج تابري)٧(

، ١مكتبة لبنان، ط: بريوت(، معجم مصطلحات النحو العربي

المعجم المفصل في النحو  ؛ وعزيزة فوال بابيت،)م١٩٩٠/ھ١٤١٠

؛ ومل )م١٩٩٢/ھ١٤١٣، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(، العربي

 .جيد فيهما الذكر ملصطلح اإلحالة

Cohesionور ــا املشهــــــمđƢƬǯ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ǺǈƷ�ƨــــــــــــلق هالدي ورقيـــــــــــأط)٨( in

English  بـ“Reference” . الصيغ "وأطلق عليها ديبوجراند وديسلر مصطلح



  

١١٠

اإلحالة "أو " اإلحالة املتبادلة"، واستخدم براون ويول مصطلح "الكنائية

وأطلق علماء علم اللغة النصي العرب عليها ترمجات كثرية، ". النصية

رجاعية، أو املرجعية، نسبة إىل املرجع ولكن اإلحالة، واإلرجاع، واإل: منها

Halliday:للمزيد انظر. الرتمجة األكثر استخداما هي اإلحالة Michael

Alexander Kirkwood & Ruqaiya Hassan.Cohesion in English. London,

Longman. ،ترمجة النص والخطاب واإلجراءوروبوط دي بواجراند ،

، )م١٩٩٧/ه١٤١٧، )د ط(عامل الكتب، : القاهرة(حسان متام، 

لسانيات النص مدخل إلى انسجام ؛ و حممد خطايب، ٣٢٠ص

 .١٦، ص)م١٩٩٤، ١مركز الثقايف العريب، ط: القاهرة(، الخطاب

القاهرة، مكتبة ) (النظرية والتطبيق(علم لغة النص عزة شبل حممد، )٩(

؛ للمزيد عن تعريف ١١٩ص ؛)م٢٠٠٧ /ه١٤٢٧، ١اآلداب، ط 

؛ والزناد، ١٧، صلسانيات النصخطايب، : اإلحالة اصطالحا انظر

علم اللغة النصي بين ، وصبحي إبراهيم الفقي، ١١٨ص نسيج النص،

 /ه١٤٢١، ١دار قباء للطباعة، ط: القاهرة(، النظرية والتطبيق

 .٣٨؛ ص)م٢٠٠٠

؛ ١٧ص ،لسانيات النصخطايب، : للمزيد عن هذا املصطلح انظر)١٠(

؛ ٣٨؛ والفقي، املصدر السابق، ص١١٦والزناد، املصدر السابق، ص

مظاهر االتساق واالنسجام في تحليل وعاصم علي شحادة صاحل، 

حبث لنيل (، "رقائق صحيح البخاري نموذجا"الخطاب النبوي، 

�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠǷƢŪƢƥ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ŀ�ǽ¦°ȂƬǯ®

اإلحالة ؛ وسييت سارا، ٤٨، ص)م٢٠٠٤/ه١٤٢٤اليزيا، العاملية مب
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حبث ( االتساقية في النصوص القرآنية في سورتي البقرة وآل عمران،

لنيل درجة الدكتوراه يف اللغويات، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا، 

 .٦٣، ص)م٢٠٠٩

 .١٢٢، صنسيج النص انظر الزناد،)١١(

د انظر الزناد، املصدر السابق منقول من ديوان أيب نواس بتصرف، للمزي)١٢(

 .٦٠ص

 .١٢٣، و ١١٠الزناد، املصدر السابق، ص)١٣(

 .٣٩، صعلم اللغة النصيانظر الفقي، )١٤(
(15) Give your evidence” said the king, and do not be nervous, or I’ ll have

you executed on the spot”. This did not encourage the witness at all.

 .٣٢٣ص، النص والخطاب واإلجراء، برجراندانظر دي 

 .٤٠انظر الفقي، املصدر السابق ص)١٦(

 .١٢١، ص علم لغة النصانظر عزة، )١٧(

؛ ١١٨، صنسيج النص؛ الزناد، ١٧، صلسانيات النصانظر خطايب، )١٨(

 .١٢٣ص،علم لغة النص؛ وعزة، ٣٨، صعلم اللغة النصيوالفقي، 

، ري ومسلمجمع بين الصحيحين البخاالحممد بن فتوح محيدي، )١٩(

، )م٢٠٠٢، ٢دار ابن حزم، ط: بريوت(حتقيق علي حسني البواب، 

 .   ٨٠٠:، باب الرقم٢ج

، صحيح مسلمأبو احلسني، مسلم بن احلجاج القشريي، النيسبوري، )٢٠(

دار الكتب : بريوت(قّدم له، وصححه، وشرح غريبه أمحد مشس الدين، 
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املنافق، رقم ،  كتاب اإلميان، باب بيان خصال )٨٢، ص١العلمية، ج

 .٩٢احلديث 

، نسيج النص؛ وانظر الزناد، ١٧، صلسانيات النص انظر خطايب،)٢١(

 .١١٥ص

هناك تقسيمات أخرى لإلحالة فّرعها الزناد، ومنها إحالة باعتماد املدى )٢٢(

الفاصل بني العنصر اإلحايل ومفّسره، كما قّسمها حسب عامل اإلحالة 

رى حسب العناصر يف النصوص، وأخرى حسب عناصر اإلشارية، وأخ

؛ وخطايب، ١٢٣ص نسيج النص،الزناد،  :للمزيد انظر... اإلحالية

 .١٢٤، صعلم لغة النص ؛ وعزة،١٧، صلسانيات النص

)٢٣(Halliday & Ruqaiya, Cohesion in English, pp. 69.

 .١٢١ص علم لغة النص،،عزة)٢٤(

ن العهدي من وسائل الربط اإلحالية، ألنه يشري إىل ما ذكر م) ال(يعد )٢٥(

 .قبل

 .١٢١ص ،عزة، املصدر السابق)٢٦(

وهذا . متثل اإلحالة أبرز السمات اليت تقوم عليها العناصر اللغوية)٢٧(

املصطلح جيمع قسما كبريا من العناصر املعجمية اليت ال تفهم إال بالتفطن 

: وبعض العناصر املعجمية األخرى من قبيل... إىل صلتها مبا حتيل عليه

عت وسائل اإلحالة عند بعضهم توسعا  وتوس..نفس، وعني، وبعض، اخل

التوابع، وظريف الزمان : كبريا حىت استوعبت بعض املوضوعات اللغوية حنو

واملكان، واسم التفضيل، والتنوين عن العوض، والضم، وبعض املصادر، 
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، علم وعزة؛ ٧٦ص نسيج النص،للمزيد انظرالزناد، .. وبعض املفاعيل

 .٦٣، صالة االتساقيةاإلح؛ وسييت سارا، ١١٩، صلغة النص

 .١٦ص لسانيات النص،انظر خطايب، )٢٨(

دار (، "أكلوني البراغيث"آراء في الضمير العائد ولغة .عمايرة، خليل)٢٩(

 .٩١ص). م١٩٨٩/ه١٤٠٩، ١البشري للنشر والتوزيع، عمان، ط

 .٣٢٠، صالنص والخطاب واإلجراءانظر دي برجراند، )٣٠(

 .٣٢٠املصدر السابق، ص)٣١(

يشرف على " س"إن كان " ي"حيكم " س: "لإلحالةالقاعدة التوظيفية )٣٢(

، وكانت العقدة املتفرعة األوىل "س"ال يشرف على " ي"، وكان "ي"

، نسيج النص الزناد،". ي"تشرف على " س"اليت تشرف على 

 .١١٠ص

 .٣٢٧، صالنص والخطاب واإلجراءانظر دي برجراند، )٣٣(

 .٣٢٢انظر دي برجراند، املصدر السابق ص)٣٤(

، "إنْ "حرف باتفاق، وهو :زم الفعلني، وهي أربعة أنواعأدوات الشرط جت)٣٥(

"، واسم باتفاق، وهو"إذما"وحرف على األصح، وهو  َمْن، وَما، ومىت، :

". مهما"واسم على األصح، وهو ".وأّي، وأين، وأيّان، وأّىن، وحيثما

.وكل منهن يقتضي فعلني يسمى أوهلما شرطا، وثانيهما جوابا وجزاء

أوضح  ؛ ابن هشام،٩٥، ص٣، جالكتابيبويه، س: للمزيد انظر

شرح األشموني ؛ وعلي بن حممد األمشوين، ٢٠٤، ص٤، جالمسالك



  

١١٤

، )ت/ط، د/دار إحياء الكتب العربية، د:، القاهرةعلى ألفية ابن مالك

 . ٢٤٠، ص٣ج

)٣٦(�Ƥ ƫƢǰǴǳ�ǽ¦°ȂƬǯƾǳ¦�ƨƳ°ƾǳ¦�ǲȈǼǳ�ƨǷƾǬŭ¦�ƨǳƢǇǂǳ¦�Ȃǿ�ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�®ȂǐǬŭ¦

كتاب األربعين "لغوي في الحديث النبوي، الربط ال: حتت عنوان

اجلامعة (حبث لنيل الدرجة الدكتوراه يف اللغويات  "النووية نموذجا

 ).م٢٠١٢اإلسالمية العاملية مباليزيا، أكتوبر، 

دعاء عليه باهلالك، ) ثكلتك أمك(ثكل الولَد، أو احلبيَب، فقد، ومعىن )٣٧(

�Ȃǿ�ǆ ȈǳÂ��ǾȈǴǟ�©ȂŭƢƥ� Ƣǟƾǳ¦�ǽǂǿƢǛ�� Ƣǟƾǳ¦�®ǂĐ�Â¢راد، بل هذا مما امل

جرت له عادة العرب للتحريض على التيقظ أو الستعظام شيء حبسب 

، ١ج  المعجم الوسيط،ه، كاؤ ر شو أنيس إبراهيم .  مقتضى املقام

شرح التفتازاني على األحاديث وعبد اهللا سعد الدين،  ؛١٠٣ص

، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(، األربعين النووية

 .١٨٧، ص)م٢٠٠٤/ه١٤٢٤

وهي إحالة عنصر لغوي إحايل على عنصر إشاري غري لغوي موجود يف )٣٨(

�¼ƢȈǈƥ�ƨǤǴǳ¦�ǖƥǂƫ�ƢĔȋ��ǎ Ǽǳ¦�ƨǟƢǼǏ�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�ȆǿÂ��ȆƳ°ƢŬ¦�¿ƢǬŭ¦

: للمزيد انظر: ق الكالم عن اإلحالة آنفا يف هذا البحثوقد سب. املقام

؛ ١٢٢، صنسيج النص؛ والزناد، ١٧، صلسانيات النصخطايب، 

 .١٢١، صعلم لغة النصوعزة، 

"قالَ (:لو جّرد النص التايل عن اإلحالة)٣٩( رأُس األمِر اإلسالُم، وعمودُه :

الِك ذلَك  أَال أخبرَك بم: "ثم قال". الصالُة، وذروُة سنامِه الجهادُ 



١١٥



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأس األمر : ويصبح ما يلي )كلِه؟

اإلسالم، وعمود أمر اإلسالم الصالة، وذروة سنام اإلسالم اجلهاد، مث 

معاذ بن جبل مبالك  رأس ) أنت(رسول اهللا ) أنا(أال أخرب : قال الرسول

األمر اإلسالم، وعمود أمر اإلسالم الصالة، وذروة سنام اإلسالم اجلهاد،

جند يف هذا النص اإلطناب املخل واخللل الشديد، واإلسراف . كله؟

اللغوي، وصرف طاقة البشرية هدرا، فضال عن صرف الطاقة الذهنية 

فاإلحالة أخرجتنا من هذا اإلسراف، ووظفنا . وغريها من العيوب اللغوية

إذن، فاإلحالة جانب من اجلوانب االقتصادية . االقتصاد يف كل جوانب

.، وتقلل طاقاتنا الصحية والعقليةاللغوية


