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:  ىهد ىهذ ذالنم ذانمتذاض  

إاى من كانا سبباً في وجتدد و بينينا ذشمه عتدد ، إاى ذابسنة ذاصادقة      
: و ذاحنان ذانمهفِّق

. والديَّ الكرميني

 أتذاي ذالعزعذا ، أصتواً ذاأش  : إاى ذالاّل ي ععش مليناّل  حت ذاحياا و ممىا  
ذالااية  ذامي ال اتأ جُجيهذً في دعني ومسانهاي و احنحش في سبيم  ال  

. أيما: ذامماّلْزن

. احسن متزسي  : إاى  ملحِّني ذاواّلأ و بي ذامو ي

إاى ذاهزن  نااوذ انا داوو ذالحل و  أهقتذ عحينا بلحنيل وففحيل ، وإاى كم من  
.  عحنني  مففاً  

: طحبة دفلة مهاسة ذاهكمتاذه: إاى من وجها فييل ملاني ذاصهذقة ذاحقاّلة  
. (زنينة، اقية  ،  ياا  ، ابيلة  ، عبه ذهلل)عحتم ذاحسان و اححيم ذاخطاو، كمٌّ باسنو

. إاى كم ذاىم و ذا بة وذاوهقفاء ذاهزن وسليل قفحبي و ال اسليل وفحمي

       ىهد ايل ىهذ  ذالنم عمبتن وففاء و متداّلا  
 



 

 

ذالّش ك    أّش ًال  أ ةهّيّش  ال  أسبا  تبا ةهذ ذالتم    ث  
 مسبا  ب  كأو   ذاهذ  .د. : ذال ك الأسبا ذاتلكر  

 سك  عل ةهذ ذالتم   أ  باسب   أ   با اح ذاكّش باي  مه  
 بأ   كر  ال  أ ذأستو  تمًال    ّيعلق أوقد  هب  هك  

ذاتكشق أ  هك ذاتلهب؛ 

  تب  ش ك وتهي ذاأب هر ذاهاب  شك تذ  عل  ق ايمب  
 عتا ذاعيبأ أ  حعهم ذاخطبا    :  ل  ق أي ذاق ست ذا

ذاحتذو  يلتدذ      . د. : أ  خت ًالب  ميح ذاتق أي  
 .احهل  ب احهل.د. : أ ذاتميح ذامك ل  جب لي غكدذاي

                                                                                                 



 

 قدمةم
 



 مقدمة

ـأ  

 

أفرزت الدراسات ادلعاصرة مجلة من ادلناىج اليت تدرس اخلطاب و بنيتو و مكوناتو ، و مرد ىذا يرجع إىل التأثر 

مبعطيات الدرس اللساين ادلعاصر، الذي حتتل فيو اللسانيات التداولية و لسانيات النص مكانة مهمة تظهر من 

. خالل استثمار سلرجات و آليات الدرس اللساين النصي و التداويل يف الدراسات اللسانية ادلعاصرة

و ما يزال الدرس اللساين العريب حياول رلاراة ىذا التطور، عرب التوفيق  بٌن معطيات ىذا الدرس الغربية وخصوصية 

الدرس العريب، شلّا ألزم  الدرس اللساين العريب على انتخاب آلياتو اخلاصة، اليت أفرزت  اىتماًما  بالرتاث لغرض 

البحث عن إرىاصات ىذا الدرس ،  للحصول على نتائج جديدة تساىم يف بناء درس لساين عريب معاصر ال 

. ينقلب على أصولو 

لذا جاءت ىذه ادلذكرة لتحاول شلارسة قراءة ضلسبها مغايرة ختترب ُعدَّة الدرس اللساين النصي التداويل، من 

؛ و قولنا ىذا ال يعين أننا "شرح ادلفصل البن يعيش: " ، على مدونة ضلوية تراثية ىي" االشاريات" خالل مبحث 

سنقوم بعملية إسقاط أو انتخاب قسريةـ، لكننا سنحاول مقاربة ىذا ادلبحث اللساين مغايرة وفق مفرزات الدرس 

 .التداويل النصي ادلعاصر و إجراءاتو ادلفاىيمية

و قد رأينا أن الدراسات البالغية قد نالت نصيًبا ال بأس بو من ىذه ادلمارسة اللسانية،  و ما يزال النحو 

حيتاج إىل أعمال تكشف لنا عن أسراره ، و تستنطقو، و تستثمر أدواتو يف ادلمارسة  اللسانية ، خدمة للدرس 

 .اللساين العريب ادلعاصر

 التعريف باإلشاريات وتسليط الضوء على أمهيتها ، اليت تتجلى يف التحليل و تأيت أمهية ىذا العمل يف زلاولتو 

النصي و التداويل، مث ىو بعده يتقفى إرىاصاتو  عند العلماء العرب، وخصوصاً منهم علماء النحو ، وهبذا 

. فالعمل ضلسبو  يسّد النقص يف ىذا ادلبحث التداويل النصي ادلهم 



 مقدمة

 ـب

 

يأيت زلاوالً مقاربة مبحث  اإلشاريات يف الدرس النحوي القدمي، من خالل  أّما عن إشكالية الدراسة فالعمل

معتمداً على معطيات التداولية و اللسانيات النصية،       ، "كتاب شرح ادلفصل البن يعيش:"مدونة ضلوية ىي 

مفهوم اإلشاريات وأنواعها وأمهيتها مث تعرَضْت ألبرز : وقد تناولت اإلشكالية.و متوكئاً على جهازمها ادلفاىيمي

 .جتلّياهتا يف الدرس التداويل والنصي لتصل إىل استثمار آليات ىذا ادلبحث يف ادلدونة زلل الدراسة

و العمل فضالً عن كونو زلاولة للتعريف هبذا ادلبحث التداويل النصي وإبراز أمهيتو   فهو ال يسعى  إىل 

شلارسة إسقاط أعمى بل حياول ما أمكنو اختبار ُعدَّة الدرس اإلشاري على مدونة ضلويّة، تفجر كوامن ىذا الدرس 

مبا قد حييل على بذور جنينية لدرس لساين عريب مغيَّب يف تضاعيف مدوناتنا الرتاثية ، تساىم يف بناء درس لساين 

 .عريب خالص و أصيل ، يربز جهد علماء الّنحو ، و يظهر خصوصّية الّلغة العربّية

والعمل مقاربة تداولية نصية، تربز فيو عملية استثمار األدوات النصية  و التداولية، لفهم وإثراء ، ىذا  

مبحث اإلشاريات أوالً و حملاولة تطبيقو على مدونة ضلوية، فنقف بو على مدى التمثل و الوعي هبذا الدرس قدمياً؛ 

وينتخب لذلك إجراءات الوصف والتحليل وأحيانًا ادلقارنة ، إذ نعرض ، و منو فهو يرتكز على ىذا ادلنهج اللساين

لآلراء مث ضلاول اختبارىا و نقدىا وفق ادلبحث االشاري يف الدرس التداويل النصي ، كما أننا مل نغفل أن نبٌّن و 

الفرنسّية )ومقارنٌن مع اللغات األجنبية، ننقد مبا يتوافق مع لغتنا العربية و خصوصيتها ، معللٌن و مستشهدين

. إلظهار ىذه اخلصوصّية (واالصلليزيّة

 

 

 



 مقدمة

ـج  

 

 :أما عن اخلطة فقد حوت مقدمة ومدخالً و فصلٌن

 :تعرضت ادلقدمة إىل

أبرزنا فيها احلاجة ادللحة إلعادة دراسة الرتاث اللغوي القدمي دراسة معاصرة دتتشق أدوات الدرس : توطئة

اللساين ادلعاصر، وذلك لتبيان جهود علمائنا القدامى و الستخالص نتائج جديدة تساىم يف بلورة درس لساين 

 .عريب معاصر مؤصل

 :مث طرحنا مجلة من التساؤالت

ما ىي اإلشاريات؟ ما ىي أقسامها؟ ما أمهيتها؟ ما ىي أبرز جتلياهتا يف الدرس التداويل و النصي؟ و ما  -

 أبرز اإلشكاالت اليت تثًنىا؟ مث كيف ظهرت بوادرىا و إرىاصاهتا يف ادلدونة الرتاثية زلل الدراسة؟

فقد كان عبارة تعريف عام بادلدونة زلل البحث؛ إذ تعرضنا لرتمجة كل من  ابن يعيش و الزسلشري ؛ : أما ادلدخل

 .مث تعريف عام بادلدونة

و لذلك للتعريف : تناولنا فيو اجلانب النظري فتعرضنا  لإلشاريات يف الدرس اللساين: و يف الفصل األول

هبذا ادلبحث اللساين ادلهم ، كما قمنا  بضبط االصطالح اللغوي ، مث عرضنا جملموع الرتاكم االصطالحي عند 

مث تناولنا مفهوم االشاريات . الباحثٌن اللسانيٌن العرب؛ لندلل على أزمة ادلصطلح اليت تعيق البحث اللساين العريب

و أقسامها و رلمل اإلشكاالت اليت تعتور ىذا ادلبحث على مستوى اإلحالة و على مستوى النص ؛ دون أن 

. نغفل اإلشارة إىل مسات اللغة العربية كلما عّنت لنا احلاجة لذلك

 



 مقدمة

ـد  

 

 :أما يف الفصل الثاين

 فقد كان عملنا فيو عبارة عن استثمار للجانب النظري عن طريق اختبار أدوات ىذا الدرس اللساين 

على مدونة تراثية، دون حتامل أو قسر أو تشويو، زلاولٌن الوصول إىل إرىاصات ىذا ادلبحث اللساين يف ادلدونة، 

و إبراز النظرة العربية لو و تبيان القيمة ادلضافة ذلذا الدرس، لنصل إىل ما ميكن استثماره منها، أو البناء عليو يف 

و ىي الضمائر إذ : ة ادلرتبطة باإلشاريات الدرس اللساين العريب ادلعاصر، و قد تناولنا فيو أىم ادلباحث النحويّ 

تتبعنا أقسامها ، و إحاالهتا و تعالقاهتا مع دروس أخرى كاالختصاص و أفعال ادلدح لوجود إحاالت خاصة 

فضالً عن الدالالت األخرى ذات العالقة بالدرس التداويل النصي ؛ مث أمساء اإلشارة إذ درسنا أنواعها و دالالهتا 

ادلختلفة و خطاب ادلسافة فيها ؛ مث تعرضنا إىل مبحث الظروف و بيّنا أنواع ظروف الزمان و بيّـّنا ظروف ادلكان، 

 .و ىذا كلو انطالقًا من ادلدونة زلل البحث

مل حيظ بدراسات عربّية - يف حدود اطالعنا-  أما عن الدراسات  السابقة،  فإن ىذا ادلبحث

كأفعال الكالم واحلجاج واإلحالة ، فمجمل الدراسات :مستفيضة على غرار  ادلباحث التداولية األخرى 

اليت قامت حولو نظريّة يف عمومها و تتسم باالختصار أما عن الدراسات التطبيقية فهي قليلة وتتميز ىي 

. األخرى باالختصار

 أما يف الدرس الغريب فقد وجدنا استثمارًا متقدًما ذلذا ادلبحث اللساين يف الدرس النصي، شلا جعلنا 

نعتمد بشكل ملفت على ىذه ادلراجع و أحلنا عليها عسى أن تكون زلل ترمجة أو دراسة أو استثمار 

. إلضافة معطى جديد لبحوثنا النقدية اللسانية ادلعاصرة

 

 



 مقدمة

ـه  

 

: و من أىم ادلراجع ادلعتمدة نذكر

:  و كتابJeandillou, Jean-François : L’Analyse textuelle كتاب    

MAINGUENEAU,Dominique : L’énonciation en linguistique  

française. 

 :Alan Cruse, A Glossary of semantics and pragmatics: و كتاب
Edinburgh University Press 

 Yule, George: Pragmatics, Oxford University Press, 2nd:وكتاب

Impression.1996 ، موشالر، :  و كتابقاسم ادلقداد،.د: ادللفوظية، تر: سًنفوين، جان: و كتاب

عز الدين : رلموعة من األساتذة، حتت إشراف: تر، القاموس ادلوسوعي للتداولية: جاك و روبول، آن

دار .محو احلاج، ذىبية، لسانيات التلفظ و تداولية اخلطاب:  و كتاب،تونس، اجملدوب، دار سيناترا

، اجلزائر.تيزي وزو .د .د ط .األمل

 :فضالً عن كتب الطبقات اليت اعتمدنا عليها يف التعريف بصاحيب ادلفصل و شرحو، و أمهها

مشس الدين أمحد بن زلمد بن أيب بكر بن خلكان، أبو العباس، وفيات األعيان و أنباء أبناء :كتاب 

البلغة يف تراجم .رلد الدين زلمد بن يعقوب الفًنوز أبادي: ، و كتابإحسان عباس.د: الزمان، حتقيق

: حتقيق.بغية الوعاة يف طبقات اللغويٌن و النحاة :السيوطي، جالل الدين: و كتاب.أئمة النحو و اللغة 

 .زلمد أبو الفضل إبراىيم

أّما عن الصعوبات فتتمثل أوالً يف قلة ادلراجع اليت تناولت ىذا البحث بشكل مستفيض ، شلّا جعلنا 

 جهًدا إضافيًّا ، خصوًصا     – و احلالة ىذه –نعتمد على ادلراجع األجنبية يف األغلب فكانت الرتمجة 

و أن تلك األعمال تنطلق من لغاهتا ، شلّا أجربنا على زلاولة فهمها مبا يتوافق مع لغتنا العربّية؛ مضافًا 



 مقدمة

ـو  

 

إليها زلاولة التأريخ للشخصيتٌْن صاحبيت ادلدونة ، فضالً عن التخصص النحوي الذي اتسمت بو مدونة 

البحث و احلجم الكبًن، شلّا جعل عملنا تعرتيو فرتات تعب كثًنة أنتجت يف بعض أحايينها قلًقا 

. واضطرابًا، دتازج مع الذات ليكون مشروع قصة حبث يف تفاصيلها 

ىذا،  و نشكر اهلل أّوالً و آخرًا ، مث نشكر أستاذنا ادلشرف على كل دعمو ، عسى أن جيد يف ىذا 

. العمل خًن برىان على تقديرنا و عرفاننا

و يف األخًن نتمىن أن ينال عملنا القبول ، فذاك كل ادلبتغى و جل ادلنتهى، و إن وفقنا،  فبمنة من اهلل و فضل، 

. و إن أخطأنا فمن أنفسنا و الشيطان

. و سبحانك اللهم و حبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت أستغفرك و أتوب إليك 

عبد القادر جعيدير :                                                                                         و كتبو

dj.abdelkader@gmail.com 

 

mailto:dj.abdelkader@gmail.com


 

 

رموز الموظفة في ال

 المذكرة:
 

 

 نشري إىل أننا وظفنا رموزًا يف  الفصل التطبيقي ترتبط باإلحالة على املدونة ، و أثبتناها يف املنت ، و هي: 

 " الشرح" و نعين  : " شرح املفصل البن يعيش" -

 "ج" و نعين : " اجلزء" -

 " ص" و نعين: " صفحة .." -

 
 



 مدخل
 
 

تعريف عام  بابن 

يعيش و بالزخمشري   

و باملدونة 
 



 مدخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعريف عام بابن يعيش و الزمخشري و المدونة 

 
8 

 ( م1254) ىـ 643 ( م1159)ىـ 553    1:ترجمة ابن يعيش

أىم مصدر اعتمدنا عليو، لسبب بسيط أال كىو تتلمذ ابن خلكاف على " كفيات األعياف البن خلكاف: "يعد كتاب 

 ، ىذا ك قد 2يد ابن يعيش كما أف أغلب مصادرنا حتيل على كتابو، كما أف بعض مصادرنا فيها خلط يف ادلعلومات

اجتمع بابن يعيش  لفًتة ضلسب أهنا كافية كي يكوف أقرب من يُػَعرِّفُنا على ابن يعيش، ك دليلنا يف ذلك أنو ذكر لو 

كاف الشيخ موفق الدين >> :حلقة يف مسجد ك يف بيتو ك ذكر أنو اجتمع بو يف بيتو، قاؿ ابن خلكاف يف كتابو

 يف ادلقصورة 3ادلذكور شيخ اجلماعة يف األدب، مل يكن فيهم مثلو ، فشرعت يف القراءة عليو ، ك كاف يقرئ ّتامعها

 ك قد تتلمذ على يديو مدة غَت قصَتة  انظر إىل 4<<الشمالية بعد العصر، ك بُت الصالتُت بادلدرسة الركاحية 

كصلت إىل حلب ألجل االشتغاؿ بالعلم الشريف، ك كاف دخويل إليها يـو الثالثاء مستهل ذم القعدة  >> :قولو

البن جٍت، فقرأت عليو معظمها مع مساعي لدركس " اللمع" ك ابتدأت بكتاب (...)سنة ست ك عشرين ك ستمائة 

  5<<اجلماعة احلاضرين ، ك ذلك يف أكاخر سنة سبع ك عشرين

 .ك من ىنا كاف اعتمادنا على ىذا ادلصدر كي نكوف أقرب ما نكوف حلقيقة ابن يعيش كحياتو ك شخصيتو

 

                                           
 :ال بد أف ضليل على ادلراجع احلديثة اليت اىتمت ّتهود ابن يعيش العلمية، دلن أراد التفصيل، خصوصنا يف شرحو للمفصل، ك ىي-  1
 .2003.منشورات احتاد الكتاب العرب:سوريا، دمشق. ط.د، ابن يعيش النحوم: نبهاف، عبد اإللو-
 .1999: جامعة الكويت:الكويت.ط.د. ابن يعيش كشرح ادلفصل: اخلطيب، عبداللطيف زلمد -
 .2003.دار ادلعرفة اجلامعية: اإلسكندرية،مصر. ط.د.منهج ابن يعيش يف شرحو على كتاب ادلفصل يف النحو للزسلشرم: الراجحي، شرؼ الدين علي-
بال رد أك تعقيب كونو يعرؼ بابن الصائغ لكن يف كتابو بغية -عن صالح الصفدم يف ترمجتو -حتفة األديب ذكر أف لقبو زلب الدين ك ينقل : السيوطي يف كتابو -  2

حتفة األديب يف :   جالؿ الدين عبد الرمحن،السيوطي : الوعاة أثبت أنو موفق الدين ك أشار أنو يعرؼ بابن الصانع ك ىنا دكف إحالة على مصدر ىذه التسمية، ينظر 
بغية الوعاة :جالؿ الدين عبد الرمحن، السيوطي  ك2008. جدارا للكتاب العادلي:األردف، اربد.2ط: سهى نعجة. ك د.حسن ادللخ.د: دراسة ك حتقيق.ضلاة مغٍت اللبيب

 .02:ج.1979:دار الفكر.:مصر،  القاىرة .2ط:زلمد أبو الفضل إبراىيم: حتقيق.يف طبقات اللغويُت ك النحاة 
 .ادلقصود ىنا جامع حلب-  3
. 1977:دار صادر:لبناف،بَتكت.ط.د: إحساف عباس.د:حتق.كأنباء أبناء الزماف كفيات األعياف :أبو العباسمشس الدين أمحد بن زلمد بن أيب بكر، ، بن خلكافا-  4

 .48: ص، 07:مج
 .48: الوفيات ص-  5
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 :اسمو و لقبو و كنيتو

زلمد بن علي بن ادلفضل بن عبد الكرًن  1بنيعيش بن علي بن يعيش بن أيب السرايا أبو البقاء :  ما أثبتو ابن خلكاف

 ادللقب ، ، احلليب ادلولد ك ادلنشأ3ادلوصلي األصل  األسدم ،بشر بن حيافبن  القاضي 2بن زلمد بن حيِت بن حياف

  5-ابن خلكاف-. بابن الصائغك يعرؼ  ،  النحوم4موفق الدين

 :والدتو

كانت كالدتو لثالث خلوف من شهر رمضاف >> قاؿ ابن خلكاف. مولده ْتلب يف سنة ثالث كمخسُت كمخس مائة

 6<<.سنة ثالث ك مخسُت ك مخسمائو ْتلب

 :شيوخو

احلديث على أيب الفضل عبد اهلل بن أمحد مسع ك  النَتكزمكأيب العباس ادلغريبقرأ النحو على أيب السخاء فتياف احلليب ، 

اخلطيب الطوسي بادلوصل، ك على أيب زلمد عبد اهلل بن عمر بن سويدة التكرييت، ك ْتلب من أيب الفرج حيِت بن 
                                           

رلد الدين زلمد بن ، الفَتكز أبادم: ينظر.كقد تابع يف ترمجتو صاحب كتاب إشارة التعيُت . مل يثبت الفَتكز أبادم أنو ابن زلمد بل قاؿ أيب السرايا زلمد بن علي-  1
، 2000.دار سعد الدين للطباعة ك النشر كالتوزيع:سوريا، دمشق.1ط: زلمد ادلصرم كحساف أمحد راتب ادلصرم: حتقيق.البلغة يف تراجم أئمة النحو ك اللغة : يعقوب 

: حتقيق.تاريخ اإلسالـ ك كفيات ادلشاىَت ك األعالـ : مشس الدين أيب عبد اهلل  زلمد بن أمحد بن عثماف ، الذىيب: ينظر.ك تابعو يف ذلك الذىيب يف تارخيو.319: ص
: ص. مصدر سابق. حتفة األديب يف ضلاة مغٍت اللبيب : ك السيوطي يف كتابو .489: ص،14:مج.2003دار الغرب اإلسالمي :بَتكت.1ط: بشار عواد معركؼ.د

797. 
 .489: ص ،14:مج.ينظر تاريخ االسالـ للذىيب. ابن حياف ابن القاضي: ذكر الذىيب يف تارخيو انو -  2
عبد اجمليد .د: حتقيق.إشارة التعيُت ك تراجم النحاة ك اللغويُت : عبد الباقي بن عبد اجمليد،اليماين:ينظر.ذكر عبد الباقي بن عبد اجمليد اليماين أنو أندلسي األصل -   3

 .388: ص، 1986:شركة الطباعة العربية السعودية:ادلملكة العربية السعودية، الرياض.1ط: دياب 
بغية الوعاة يف طبقات :ينظر.ك انفرد بكونو يعرؼ بابن الصانع بصاد مهملة ك نوف.797: ص.مصدر سابق .يف كتابو حتفة األديب" زلب الدين" قاؿ السيوطي أنو -  4

األعالـ ،قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب ك ادلستعربُت  ك : ك تبعو يف ذلك  خَت الدين الزركلي. 351: ص.02:ج.مصدر سابق.اللغويُت ك النحاة 
مفتاح السعادة ك مصباح :زاده،طاش كربل ، أمحد بن مصطفى.ك أيضنا .206: ، ص08:ج.2002مايو : دار العلم للماليُت: لبناف.بَتكت. 15ط. ادلستشرقُت 

 .183:ص،اجمللد األكؿ:1985: دار الكتب العلمية:لبناف، بَتكت.1ط. السيادة يف موضوعات العلـو
: كامل سليماف اجلبورم: حتقيق.مسالك األبصار يف شلالك األمصار : ابن فضل اهلل  ، شهاب الدين أمحد بن حيِت ، ك  العمرم.47-46: ص.الوفيات -  5
 .176: ص ، 07اجلزء . ت.د:لبناف، بَتكت.ط.د
 .489:ص.تاريخ اإلسالـ. 53: ص.الوفيات-  6
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زلمود الثقفي ك القاضي أيب احلسن أمحد بن زلمد بن الطرسوسي ك خالد بن زلمد بن نصر بن صغَت القيسراين،    

 2 ك تتلمذ كذلك على يد القاضي أيب سعد عبد اهلل بن زلمد بن أيب عصركف1كبدمشق على تاج الدين الكندم 

 :  رحالتو العلمية

  )...(ادلعركؼ بابن األنبارمبن زلمد  بغداد ليدرؾ أبا الربكات عبد الرمحن قاصدان رحل من حلب يف صدر عمره 

ك دلا عـز على .   مديدة ك مسع احلديث هبا، مث رجع إىل حلب، فأقاـ بادلوصلتوفلما كصل إىل ادلوصل بلغو خرب كفا

التصدر لإلقراء سافر إىل دمشق ك اجتمع بالشيخ تاج الدين أيب الُيمن زيد بن احلسن الكندم ،ك سألو عن مواضع 

 3.مشكلة يف العربية 

 : تالميذه

حىت إف >> :قاؿ ابن خلكاف.أكرد ابن خلكاف يف كتابو الوفيات أف الرؤساء من أىل حلب كانوا تالمذة ابن يعيش 

 أما القفطي فأشار إىل أف أبناءه تتلمذكا على يد كالدىم 4<<الرؤساء الذين كانوا ْتلب ذلك الزماف كانوا تالمذتو

:  ك أشار إىل تتلمذه على يديو فقاؿ 5<<ك تسلى عنهم بآخرين سلكوا مسلكو يف البالغة ك النباىة>> :فقاؿ

 كما أكرد الذىيب مجلة من تالميذه كمنهم أبناؤه 6<<ك قد كنت لقرب داره أستفيد من مذاكرتو أنواع الفضل >> 

ركل عنو الصاحب كماؿ الدين ابن العدًن، ك ابنو رلد الدين كابن احللوانية، كابن ىامل، كهباء >> :أبناؤه فقاؿ

                                           
 .47: ص،07:مج.مصدر سابق.كفيات األعياف ك أنباء أبناء الزماف: ابن خلكاف، مشس الدين أمحد بن زلمد بن أيب بكر، أبو العباس-  1
شذرات الذىب : شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن زلمد العكرم احلنبلي الدمشقي، ، كابن العماد.490: ص.مصدر سابق.تاريخ االسالـ : الذىيب-  2

، مصدر سابق، ك حتفة األديب للسيوطي.395: ص، 07رللد. 1991: دار ابن كثَت : لبناف ، بَتكت . 1ط: عبدالقادر األرناؤكط : حتقيق. يف أخبار من ذىب 
 .798:ص

 .47: ص. مصدر سابق.الوفيات : ابن خلكاف- 3
 .52: ص.مصدر سابق.الوفيات: ابن خلكاف-  4
 .46: ص..انباه الركاه -  5
 .50: ص.إنباه الركاة-  6
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الدين أيوب ابن النحاس، كأخوه أبو الفضل إسحاؽ، كسنقر القضائي، كاحلافظ أبو العباس ابن الظاىرم، كأبو بكر 

 2<<، كعبد ادللك أبن العنيِّقة العطار1كىو آخر من حّدث عنو- أمحد الدشيت

 :مؤلفاتو

 ك لو 3للزسلشرم" للمفصل " ق البن جٍت كشرح "  للملوكي يف التصريف  " ق شرحمن أىم ما كتب ابن يعيش ىو 

 .4كتاب يف القراءات

 :وفاتو

 . 5اخلامس كالعشرين من مجادل األكىل سنة ثالث كأربعُت كست مائة ْتلب سحر كتويف يف . عاش تسعُت سنة 

 : مكانتو العلمية و أخالقو

كاف حسن التفهيم، لطيف الكالـ، طويل ك >>-ابن خلكاف- 6كاف ابن يعيش فاضالن ماىران يف النحو كالتصريف

لو نوادر  ك،7<< مع سكينة ككقار كثَت اجملوف، الشمائل،ككاف خفيف الركح ، ظريف الركح على ادلبتدئ كادلنتهي، 

 .كثَتة

  8<<كاف الشيخ موفق الدين ادلذكور شيخ اجلماعة يف األدب، مل يكن فيهم مثلو>> :ك قد قاؿ عنو ابن خلكاف 

  8<<مثلو

                                           
 .183:ص،01:مج.مرجع سابق.طاش كربل زاده يف كتابو مفتاح السعادة.أثبت ىذا األمر أيضنا-  1
 .490:ص.14مج .تاريخ اإلسالـ- 2
 388:ص: إشارة التعيُت: .....الوفيات ص-  3
 .133: ص،4ج. 1993: مؤسسة الرسالة: لبناف، بَتكت.1ط.معجم ادلؤلفُت تراجم مصنفي الكتب: كحالة، عمر رضا-  4
 .320: ص.البلغة . 53" ص.الوفيات -  5
 .47: ص،07:مج.مصدر سايق.كفيات األعياف: ابن خلكاف . 6
 .48: ص.الوفيات- 7
 .48: الوفيات ص-  8
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ك إخاذلا منحة من اهلل ك اهلل يهنئو ما - ك ال ِقرف لو–ك يف ىذا ادلوفق خصلة فاؽ هبا أقرانو >> : كقاؿ عنو القفطي

حولو، ك ىو السكوت عن اإلجابة عند السؤاؿ، ك السكوف يف أداء اجلواب إذا تسرع غَته إىل اخلطأ يف ادلقاؿ ، ك 

لقد سألتو من سنُت عن مسػألة يف موانع الصرؼ فصمت عن اجلواب، ك كاف يف صمتو الصواب،ػ فإهنا أشكلت 

 1<<.على األئمة ادلتقدمُت

لو أنصفتو ما أجريتو يف حلبة النحاة ، ك لوال النحو قنطرة اآلداب ، لنزىتو عن >> :ك قاؿ عنو القفطي أيضنا 

مشاركة من قصده ك ضلاه ، فإنٍت إْف كصفتو بالنحو فهو أديب، أك بالبالغة فهو خطيب، أك بالعدالة فهو أبو ذرىا، 

لو رآه اخلوارزمي >>  ك أضاؼ 2<<.أك بادلعاين فهو مكنوف درىا، أك جيميع الفضائل ك مجعها فهو حالب َدرِّىا

ك كتب لو >>  كما  أثٌت عليو شيخو الكندم 3<<..ادلدعو بصدر األفاضل  دلا تعرض لشرحو فشّرحو ، ك مّلحو 

 4<<لو خطو ٔتدحو ك الثناء عليو، ك كصف تقدمو 

ك الذىب إال / رجل يورد منو النيل ك الفرات ، ك دجلة ك الصراة، ك يقابل األسد الضرغاـ>>  :ك قاؿ عنو العمرم

ىذا ك غصنو يف كرؽ شبابو، ك طيبو يعبق طي جلبابو ، ك ازداد حُت نور أقاحو، ك در دره . أنو ال يسكن الرغاـ

كلقاحو، كاشتعل رأسو بادلشيب ، ك راع العيوف لباسو القشيب، كساكل النجـو كمل يبلغ حد االرتقاء ، كمات ، كىو 

 5<<.يذكره أبو البقاء

 

 

                                           
 49:ص.إنباه الركاة-  1
دار الفكر العريب القاىرة :.بَتكت كالقاىرة.1ط:زلمد أبو الفضل إبراىيم: حتقيق.انباه الركاة على أنباه النحاة : مجاؿ الدين أيب احلسن علي بن يوسف ، القفطي-  2

 .45:ص، 4ج. 1986: كمؤسسة الكتب الثقافية 
 .47: ص.ابناه الركاة-  3
 .50: ص.إنباه الركاة-  4
بَتكت .دار الكتب العلمية. 07اجلزء . كامل سليماف اجلبورم: حتقيق.مسالك األبصار يف شلالك األمصار .ابن فضل اهلل  ، شهاب الدين أمحد بن حيِت -  5
 .176: ص. ت.د.ط.د.
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 : حلقتو العلمية و تعليمو

مث رجع ابن يعيش إىل مدينة حلب، كتصدر للتعليم كاإلقراء يف علـو العربية كاألدب، فأصبح شيخ اجلماعة يف تلك 

ادلدينة كموئل الطالب كالعلماء كالفقهاء، كقد كثرت رلالس ابن يعيش يف حلب، فكاف منها رللس يف جامعها 

 كما لو رللس يف داره كما ذكر ابن 1. ككاف منها رللس بادلدرسة الركاحيةبادلقصورة الشمالية يُقرئ فيها بعد العصر

 2<<...ك كنا يومنا نقرأ عليو يف داره،>> :خلكاف يف إحدل نوادر ابن يعيش فابتدأىا فقاؿ

 : أىمية شرح المفصل و قيمتو العلمية

يعد شرح ادلفصل البن يعيش دائرة معارؼ لغوية، حاكؿ فيو ابن يعيش أف يستوعب ثقافة عصره ، ك حيرص على  

تذليل صعوبة النحو فعمد إىل أشهر كتاب حينئٍذ أال ك ىو مفصل الزسلشرم فشرحو ك كاف شرحو ىذا متجاكزنا 

فلما كاف الكتاب ادلوسـو >> :قاؿ يف مقدمتوؼ النحو إىل علـو سلتلفة أخرل ؛ك السبب يف ذلك كضحو ابن يعيش

 جليالن قدره، ناهبان ذكره، قد ، من تأليف اإلماـ العالمة أيب القاسم زلمود بن عمر الزَّسلشرم ، رمحو اهلل ،بادلفصل 

مجعت أصوَؿ ىذا العلم فصولو، كأُكجز لفظو، فتيسر على الطالب حتصيلو، إال أنو مشتمل على ضركب منها لفظ 

أَغربت عباراتو فأشكل، كلفظ تتجاذبو معاف، فهو رلمل، كمنها ما ىو باٍد لألفهاـ إال أنو خاٍؿ من الدليل مهمل، 

 3<<. استخرت اهلل يف إمالء كتاب أشرح فيو مشكلو، كأكضح رلملو، كأتبع كل حكم منو حججو كعللو

شرح الشيخ موفق الدين >> :ك قد ناؿ شرح ادلفصل شهرة كاسعة، ك أثٌت عليو العلماء؛ فقد قاؿ عنو ابن خلكاف 

 4<<أليب القاسم الزسلشرم شرحنا مستوىفن، ك ليس يف مجلة الشركح مثلو<< ادلفصل>> كتاب 

                                           
 .48: ص: الوفيات-  1
 .49: ص.الوفيات- 2
 .39:ص. إميل بديع يعقوب: حتق.شرح ادلفصل: ينظر-  3
 .52: ص.الوفيات-  4
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شرح كتاب ادلفصل للزسلشرم فوصل بو ما فّصلو، ك فّرؽ على ادلستفيدين ما أمجلو،      >> :ك قاؿ عنو القفطي 

 1<<.ك استقى لو من ركية النحو ما جّم لو، ك شرفو بعنايتو ك إعانتو ك عيونو ما فتح بو بابنا للمادحُت

ك سنورد مجلة من اخلصائص على سبيل التمثيل ال احلصر  تدؿ على مكانة شرح ادلفصل ، ك ىي عصارة الدراسات 

 : اليت اطلعنا عليها ك اليت اىتمت بشرح ادلفصل البن يعيش2احلديثة

 .ألف ابن يعيش شرحو ىذا، ك ىو يف السبعُت ك ىي سن خرب فيها ىذا العلم -

 .مشولية شرحو للنحو العريب بأصولو ك قواعده ك عللو ك مسائلو ك خالفات أئمتو ك رلادالهتم -

 .احتفاظو شخصيتو ، ك بأصالة رأيو ادلستمدة من عمق ثقافتو ادلتعددة -

 .عنايتو بالشرح ك التفسَت ك التحليل ك التعليل -

 .استشهاده بالقرآف ك احلديث ك الشعر ك كالـ العرب ، ك بالنماذج النحوية -

 .إيراده آراء النحاة ، ك مسائل اخلالؼ ، ك شرح اللغات -

 .شرحو  التاـ لشواىد ادلفصل الشعرية ك غَتىا، فيذكر أصحاهبا -

 .كلع الشارح بشرح مفردات اللغة، ك تفسَت ادلصطلحات النحوية -

 .مزجو النحو بعلم ادلعاين -

 .التزامو الدقة ك التعليل ك اىتمامو ْتدكد علم النحو -

اعتماده على تراث عريق، عّب منو ما شاء أف يعب ، مث سخرىا خلدمة شرحو؛ فقد اعتمد على مصادر  -

 .ك فقهية (علم القراءات ، ك علم التفسَت )لغوية ك أدبية ك تارخيية ك ضلوية ، ك قرآنية

                                           
 .46: ص.إنباه الركاة للقفطي - 1
 :دلن يريد تفصيل ىذه األمور عليو باالطالع  على ىذه الدرسات ؛ ك ىي مرتبة حسب األمهية-   2
 2003.ابن يعيش النحوم، مرجع سابق: نبهاف، عبد اإللو-
 .1999: جامعة الكويت: الكويت.ط.د. ابن يعيش كشرح ادلفصل: اخلطيب، عبداللطيف زلمد -
 .منهج ابن يعيش يف شرحو على كتاب ادلفصل يف النحو للزسلشرم،مرجع سابق: الراجحي، شرؼ الدين علي-
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 :ترجمة الزمخشري

 1 :اسمو ولقبو و كنيتو

، ك قد انفرد السيوطي يف بغيتو ك الزبيدم  يف قاموسو يف   2 الزسلشرم بن عمرسم زلمود بن عمر بن زلمداأبو الق 

  3"زلمود بن عمر بن زلمد بن أمحد الزسلشرم: " أف جد الزسلشرم ك ىو زلمد ليس ابن عمر بل ابن أمحد فقاؿ

 فكاف ىذا االسم  ،لذلك"جار اهلل "فصار يقاؿ لو ،  كجاكر هبا زماننا ،حرسها اهلل تعاىل،كاف قد سافر إىل مكة ك 

 4.علمنا عليو

، جار اهلل : " إذف فمن ألقابو   5"فخر خوارـز

  :والدتو و وفاتو

 .6 رجب سنة سبع كستُت كأربعمائة بزسلشرين من شهرعشرك اؿسابع اؿنت كالدة الزسلشرم يـو األربعاء اؾ

سنة ميالده ك مكاف ادليالد،قاؿ -نفسو–ك قد أكرد ابن خلكاف يف كفياتو كالمنا عزاه للزسلشرم ، أكرد فيو الزسلشرم 

ك كقت ادليالد شهر  (...)ك أما ادلولد فقرية رلهولة من قرل خوارـز تسمى زسلشر :" ابن خلكاف نقال عن الزسلشرم

  1"اهلل األصم يف عاـ سبع ك ستُت ك أربعمائة 

                                           
 :ضليل على ادلراجع احلديثة اليت اعتنت بالزسلشرم ك حهوده العلمية كىي-  1
 .1966: دار الفكر العريب : مصر،القاىرة.1ط.الزسلشرم: احلويف، أمحد زلمد- 
 .1970: دار النذير:العراؽ، بغداد.ط.د. الدراسات النحوية ك اللغوية عند الزسلشرم:  السامرائي، فاضل صاحل- 
 .1968. دار ادلعارؼ: مصر، القاىرة. 02ط. منهج الزسلشرم يف تفسَت القرآف ك بياف إعجازه: اجلويٍت، مصطفى الصاكم - 
 .168: ، ص07:مج.مصدر سابق.كفيات األعياف ك أنباء أبناء الزماف: مشس الدين أمحد بن زلمد بن أيب بكر، أبو العباس، ابن خلكاف: ينظر-   2
تاج العركس من : ك الزبيدم، زلمد مرتضى احلسيٍت.279: ص، 02ج.مصدر سابق. بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت ك النحاة: السيوطي، جالؿ الدين عبد الرمحن -  3

 .449:ص، 11:ج .1972: مطبعة الكويت:  الكويت.ط .د:عبد الكرًن العزباكم: حتقيق. جواىر القاموس
 .169:ص. مصدر سابق. ابن خلكاف، كفيات األعياف: ينظر-  4
 .268: ، إنباه الركاة، مصدر سابق، ص-   5
 173:ص. مصدر سابق. ابن خلكاف، كفيات األعياف: ينظر- 6
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ذكر ابن أختو أبو عمرك عامر بن احلسن :" كما أكرد القفطي تأكيد ىذا األمر على لساف ابن أخت الزسلشرم،فقاؿ

كلد خايل بزسلشر خوارـز يـو األربعاء السابع ك العشرين من رجب سنة سبع ك ستُت :  السمسارّم بزسلشر قاؿ

ق يف سن ست ك سبعُت سنة 538 أما ما ذكره ابن كثَت يف كتابو البداية ك النهاية يف أنو تويف يف سنة 2."كأربعمائة

:" ق فهو أمر حيتاج اىل نظر، قياسنا على ما أكردنا سابقنا ك ىذا نص ما قالو ابن كثَت462شلا جيعل كالدتو يف سنة 

سنة كتويف ليلة عرفة  3."، عن ست ك سبعُت سنة-ق538يعٍت –مث كانت كفاتو خيوارـز ليلة عرفة من ىذه السنة 

 5."،رمحو اهلل تعاىل بعد رجوعو من مكة ،،ّترجانية خوارـز، 4مثاف ك ثالثُت ك مخسمائة

 :حادثة قطع رجلو

أمجع من ترمجوا للزسلشرم أف رجلو كانت مقطوعة لكن قصة احلادثة ك سببها اختلف فيهما ادلًتمجوف ، لذلك نرل 

  6مثالن أف ابن خلكاف يورد ذلذه احلادثة سببُت سلتلفُت أحدمها شدة الربد كقد كافقو يف ذلن اليماين يف إشارة التعيُت

 :قاؿ ابن خلكاف .7ك اآلخر سقوطو عن الدابة ك قد كافقو يف القفطي يف ترمجتو

ككاف سبب سقوطها ، كاف ديشي يف جاكف خشب  أنو  كة،قطامسعت من بعض ادلشايخ أف إحدل رجليو كانت س"

أنو كاف بيده  ك، بالد خوارـز أصابو ثلج كثَت كبرد شديد يف الطريق فسقطت منو رجلو بيف بعض أسفاره  كاف أنو 

 احلاؿ أهنا قطعت لريبة  صورة يعلممل زلضر فيو شهادة خلق كثَت شلن اطلعوا على حقيقة ذلك خوفنا من أف يظن من 

                                                                                                                                        
 .171:ص.ابن خلكاف، كفيات األعياف، مصدر سابق-  1
: صص.1986. 1،ط03:زلمد أبو الفضل إبراىيم ، دار الفكر العريب، ج: مجاؿ الدين أيب احلسن علّي بن يوسف ، إنباه الركاة على أنباه النحاة، حتقيق: ينظر-  2

266. 
ار :جيزة.1ط: عبداهلل بن عبد احملسن الًتكي.د: حتقيق.البداية ك النهاية : ابن كثَت، احلافظ عماد الدين أيب إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي: ينظر -  3

 .335: ، ص16ج . 1998:ىجر
 .268: ص- مصدر سابق- ، إنباه الركاة:  ينظر-  4
 .173:ص. مصدر سابق. ابن خلكاف، كفيات األعياف: ينظر-  5
 .345: ص،إشارة التعيُت، مصدر سابق: ينظر، اليماين-  6
 .268: ، إنباه الركاة ، مصدر سابق، ص: ينظر -  7
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، فإهنا يف غاية الربد، كلقد شاىدت ،  كالثلج كالربد كثَتان ما يؤثر يف األطراؼ يف تلك البالد فتسقط، خصوصان خوارـز

. خلقان كثَتان شلن سقطت أطرافهم هبذا السبب، فال يستبعده من مل يعهده

قطع رجلو سبب كرأيت يف تاريخ ادلتأخرين أف الزسلشرم دلا دخل بغداد كاجتمع بالفقيو احلنفي الدامغاين سألو عن  

فأدركتو كقد ،كأفلت من يدم ، كذلك أنٍت يف صبام أمسكت عصفورا كربطتو ٓتيط يف رجلو ، فقاؿ دعاء الوالدة 

 قطع اهلل رجل األبعد كما قطعت : لذلك ك قالتدلت كالديتتأؼ، فجذبتو فانقطعت رجلو يف اخليط ، خرؽ يف دخل 

رجل كعملت اؿ فانكسرت بةفسقطت عن الدا، لطلب العلم  فلما كصلت إىل سن الطلب دخلت إىل ٓتارل؛ رجلو 

 1"؛ ك اهلل أعلم بالصحة عمالن أكجب قطعهامّ عل

رده السيوطي يف بغية الوعاة ك العمرم يف كك ىناؾ من يورد أهنا رجلو مرضت فاضطر لقطعها ، على ضلو ما  أ

فقطعها ، كصنع عوضها رجالن من خشب ؛ ككاف إذا مشى ألقى ،  الزسلشرم يف رجلو خراجأصابك: "مسالكو فقاؿ 

. 2"عليها ثيابو الطواؿ فيظن من يراه أنو أعرج 

 :مكانتو العلمية و أخالقو

منها كثرة تآليفو ، كتنوعها ،كمنها تالميذه ،ك منها : شلِّا يؤكد على مكانة الزسلشرم ادلهمة كالعالية، أمور عديدة سلتلفة

حركة الشركحات ك التلخيصات ك التعليقات ك يكفي ما أكرده كارؿ برككلماف حوؿ ادلؤلفات اليت اعتنت  بادلفصل 

 ك منها عناية األمراء ك الوالة بالزسلشرم ؛ فهو عندىم ذك مكانة عالية 3فكيف إذا تتبعنا مجيع مصنفات الزسلشرم؟

                                           
 .170-169: صص.مصدر سابق. كفيات األعياف. ابن خلكاف-  1
ط، .، د07كامل سلماف اجلبورم، دار الكتب العلمية ، ج : ، ابن فضل اهلل ، شهاب الدين أمحد بن حيِت ، مسالك األبصار يف شلالك األمصار، حتقيق: ينظر -  2
 .280: ص،02ج.مصدر سابق. بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت ك النحاة: ك السيوطي، جالؿ الدين عبد الرمحن  . 344: ص.لبناف.بَتكت.ت.د

رمضاف عبد . د: ترمجة. تاريخ األدب العريب :" ينظر على سبيل ادلثاؿ الشركح ك التعليقات على مفصل الزسلشرم اليت أكردىا برككلماف مطبوعة أك سلطوطة ، يف كتابو-  3
ك الشركح ك التلخيصات ك ادلنظومات . مؤلفنا حوؿ ادلفصل22:إذ  أكرد.227-226-225: صص، 05: ج .1983: دار ادلعارؼ:مصر، القاىرة. 03ط:التواب 

 .1777-1776-1775-1774:صص، 02مج.  مرجع سابق.كشف الظنوف عن أسامي الكتب ك الفنوف: اليت أكردىا حاجي خليفة يف كتابو
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فال عجب أف صلدىم يراسلونو ك يعربوف لو عن شوقهم لو ؛ك أمهها أقواؿ من ترمجوا لو ك إمجاعهم على علو شأنو    

 :ك مكانتو، ك من أقواذلم

اإلماـ الكبَت يف التفسَت كاحلديث كالنحو كاللغة كعلم البياف؛ كاف إماـ عصره من غَت ما :"قاؿ عنو ابن خلكاف

 1".فع، تشد إليو الرحاؿ يف فنونوادـ

  األفاضل ك األكابرملق.شلّن يضرب بو ادلثل ىف علم األدب ك النحو ك اللغة- رمحو الّلو-  كاف:"ك قاؿ عنو القفطي 

ك ما دخل دخل خراساف ك كرد العراؽ، . ، ك صّنف التصانيف يف التفسَت ك غريب احلديث ك النحو ك غَت ذلك

ا إال ك اجتمعوا عليو ك تلمذكا لو، ك استفادكا منو  ، أقاـ ٓتوارـز تضرب ك كاف عاّلمة األدب، ك نّسابة العرب. بلدن

كاف الزسلشرم أعلم :" كقاؿ عنو كذلك . 2"إليو أكباد اإلبل، كحتط بفنائو رحاؿ الرجاؿ، ك حتدل بامسو مطايا اآلماؿ

 3."فضالء العجم بالعربية يف زمانو، ك أكًتىم أنسنا ك اطالعنا على كتبها، ك بو ختم فضالؤىم

 4"كاف كاسع العلم ، كثَت الفضل ، غاية يف الذكاء ك جودة القرحية، متفنننا يف كل علم:" ك قاؿ عنو السيوطي 

كجد هبا - ك دلا نزؿ الزسلشرّل مكة شرفها الّلو تعاىل: " ك قد مدحو العلماء ك أثنوا عليو على ضلو ما أخربنا القفطي

الشريف السيد الفاضل الكامل أبا احلسن على بن عيسى بن محزة احلسٌت ، فعرؼ قدره، ك رفع أمره، ك أكثر 

 قاؿ – االستفادة منو، ك أخذ عن الزسلشرّل ك أخذ الزسلشرّل عنو، ك نّشطو لتصنيف ما صّنف، ك تأليف ما أّلف

 :الشريف مادحنا للزسلشرم

 مجيع قرل الدنيا سول القرية اليت      تبوأىا دارنا فداء زسلشرَا

                                           
 .168:ابن خلكاف، ك فيات األعياف ، مرجع سابق، ص-  1
: صص.1986. 1،ط03:زلمد أبو الفضل إبراىيم ، دار الفكر العريب، ج: مجاؿ الدين أيب احلسن علّي بن يوسف ، إنباه الركاة على أنباه النحاة، حتقيق: ينظر-  2

265-266. 
 .270: ، إنباه الركاة، مصدر سابق، ص:  ينظر-  3
 .279: ص ، 02ج. مصدر سابق.بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت ك النحاة:  السيوطي، جالؿ الدين عبد الرمحن -  4
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 1"ك أحر بأف تزىى زسلشر بامرئ        إذا عد يف أسد الشرل زمخ الشرل 

كتب األمَت شبل الدكلة أبو اذليجاء مقبل بن عطية : " كما صلد أف األمراء يعلوف من شأنو ، كما أكرد القفطي 

 :البكرم، خنت نظاـ ادللك احلسن بن إسحاؽ إىل الزسلشرم

 ىذا أديب فاضل     مثل الدرارم درره

 زسلشرم فاضل        أصلبو زسلشره

 كالبحر إف مل أره    فقد أتاين خربه

كتب إليو منتجب ادللك أبو جعفر زلمد أحد كرباء دكلة السلطاف سنجر رسالة ك قصيدة، ك سَّتمها إليو إىل )...(

 :مكة عند مقامو هبا

كتاىب إىل جار الّلو العاّلمة عن سالمة كّمل الّلو أسباهبا، ك نعمة أكطف بالرغائب سحاهبا، ك احلمد لّلو رب العادلُت، 

 .ك الصالة على نبيو زلمد ك آلو الطاىرين

 2"ك متادل لوصلك اإلنتظار    بعد ادللتقى ك شّط ادلزار 

إماـ أم ْتٍر بُت جنبيو، ك أم طود خبا يف ثوبيو، أم بدر طلع من عرفو ك أم برؽ هتلل يف :" ك قاؿ عنو العمرم

كاف كاسع العلم، كبَت الفضل ، غاية يف الذكاء ، ك جودة  (...)أسرَّتو، سهم أم سهم، ك خاطر ال دير بو كىم 

  3"القرحية ، متفنننا  لكل علم 

  1"أما أبو القاسم زلمود بن عمر الزسلشرم، فإنو كاف ضلويِّا فاضالن :" ك قاؿ عنو ابن األنبارم

                                           
 .268ص.1986. 1،ط03:زلمد أبو الفضل إبراىيم ، دار الفكر العريب، ج: مجاؿ الدين أيب احلسن علّي بن يوسف ، إنباه الركاة على أنباه النحاة، حتقيق: ينظر-  1
 .271:ينظر  ، إنباه الركاة، مصدر سابق، ص-  2
ط، .، د07كامل سلماف اجلبورم، دار الكتب العلمية ، ج : ، ابن فضل اهلل ، شهاب الدين أمحد بن حيِت ، مسالك األبصار يف شلالك األمصار، حتقيق-  3
 344-343: صص.لبناف.بَتكت.ت.د
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جار )عالمة الدنيا:"  ك قاؿ عنو الزبيدم2"العالمة، إماـ اللغة ك النحو ك البياف باالتفاؽ: " ك قاؿ عنو الفَتكزأبادم

 3"(اهلل

بل إف من نقدكه قالوا عنو أنو عالمة لغوم ك مفسر ك نقلوا عن العلماء عبارات الثناء فعلى سبيل ادلثاؿ قاؿ عنو 

 4"العالمة أبو القاسم الزسلشرم اخلوارزمي النحوم ك اللغوم ، ادلتكلم ادلعتزيل ادلفسر: " الذىيب رمحو اهلل 

كاف شلن برع يف علم األدب، ك النحو ، ك اللغة ، لقي الكبار : قاؿ ابن السمعاين :" مث نقل عن ابن السمعاين فقاؿ 

  6"كاف داعية إىل اإلعتزاؿ ك البدعة: قلت:"  مث قاؿ 5"، ك صنف التصانيف يف التفسَت ك الغريب ك النحو

 :مؤلفاتو  

احملاجاة بادلسائل " يف تفسَت القرآف العزيز، مل يصنف قبلو مثلو ك " الكشاؼ " منها : كصنف التصانيف البديعة

ربيع " يف اللغة، ك " أساس البالغة " يف تفسَت احلديث، ك " الفائق " يف العربية  ك " ادلفرد كادلركب " ك " النحوية 

ضالة " ك " النصائح الصغار " ك " النصائح الكبار " ك " متشابو أسامي الركاة " ك " األبرار كفصوص األحبار 

      يف النحو، " األمنوذج "ادلفصل يف النحو كقد اعتٌت بشرحو خلق كثَت، ك " الناشد كالرائض  يف علم الفرائض ك 

ادلستقصى  يف " ك " شرح أبيات كتاب سيبويو " يف الفقو، ك " رؤكس ادلسائل " يف النحو، ك " ادلفرد كادلؤلف " ك 

شقائق النعماف يف حقائق النعماف " ك " اف التمثيل كدم" ك " سوائر األمثاؿ " ك " صميم العربية " ك " أمثاؿ العرب 

ادلنهاج " ك " معجم احلدكد " يف العركض، ك " القسطاس " رضي اهلل عنو، ك " شايف العي من كالـ الشافعي " ك " 

كاألمايل يف كل " الرسالة الناصحة " ك " ديواف الشعر " ك " ديواف الرسائل " ك "  مقدمة اآلداب " يف األصوؿ، ك " 

                                                                                                                                        
 .290: ص.مصدر سابق. نزىة األلباء يف طبقات األدباء: ابن األنبارم، أبو الربكات كماؿ الدين عبد الرمحن بن زلمد-  1
 . 291: ص. مصدر سابق.البلغة يف تراجم أئمة النحو كاللغة: الفَتكزأبادم، رلد الدين، زلمد بن يعقوب-  2
 .449: ص. 11تاج العركس، مصدر سابق، ج: الزبيدم-  3

. 697:ص، 11:رللد. مصدر سابق.الذىيب، تاريخ االسالـ ك كفيات ادلشاىَت ك األعالـ -  4  
.698: ، ص11مج ، الذىيب، تاريخ االسالـ ، مصدر سابق-  5  
.699:ص. 11الذىيب، تاريخ االسالـ ، مصدر سابق،  مج -  6  
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يف غرة شهر رمضاف سنة ثالث عشرة كمخسمائة، كفرغ منو يف غرة " ادلفصل " فن كغَت ذلك؛ ككاف شركعو يف تأليف 

 .2 ك قد ذكر لو جرجي زيداف تسعة عشر مؤلفنا أغلبها كتب ك بعضها رسائل1".احملـر سنة مخس عشرة كمخسمائة

"  ادلفضل:" ، كما  ذكر لو كتابنا يف النحو ك امسو 3" أمساء األكدية ك اجلباؿ: " ك أضاؼ ابن األنبارم أف لو كتابنا مساه

 لكن نعتقد أنو ادلفصل نفسو ك امنا كقع سهو من ادلؤلف أك احملقق، ألف مصادر ترمجتو مل تشر إىل ىذا 4يف النحو

 .الكتاب كما أف ادلفصل أشهر كتبو فكيف مل يذكر إف بدا الزعم أهنما اثناف ، ذلذا السبب نرجح فرضية اخلطأ

 :رحالتو

أقاـ ٓتوارـز تضرب إليو أكباد اإلبل، ك حتّط بفنائو رحاؿ الرجاؿ، ك حتدل بامسو مطايا  دخل خراساف ك كرد العراؽ"

مث خرج منها إىل احلج، ك أقاـ برىة من الزماف باحلجاز؛ حىت ىّبت على كالمو رياح البادية، ك كرد مناىل . اآلماؿ

، مث قول عزمو على الرحلة عنها ك عوده إىل احلجاز، فقيل لو قد زّجيت : العرب العاربة، مث انكفأ راجعا إىل خوارـز

  .5"القلب الذل ال أجده مثّ أجده ىا ىنا: أكثر عمرؾ ىناؾ فما ادلوجب؟ فقاؿ

 :شيوخو

 :  ك ىذا ما أكده القفطي الذم رآه حسب قولو6"أخذ النحو عن أيب مضر منصور"
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رأيتو عند شيخنا أىب منصور ابن اجلواليقّى رمحو الّلو مرتُت، قارئا عليو بعض كتب اللغة من فواحتها، ك مستجيزا ذلا؛ "

 ك قد أكرد العمرم أف امسو أيب مضر 1".ألنو مل يكن لو على ما عنده من العلم لقاء ك ال ركاية؛ عفا الّلو عنو ك عنا

زلمود بن جرير األصبهاين ك أكرد شعرنا يف رثائو ك منو ما ذكره ادلًتمجوف لو يف رثاء شيخو ، ك ىو ما أكد لنا بال تردد 

ّم ك دلا نزؿ الزسلشر،  " 2ثبت ىذا االسم نفسو لنفس الشيخ الذم كرد يف مصادر ترمجتنا لو ، كما يف بغية الوعاة

كجد هبا الشريف السيد الفاضل الكامل أبا احلسن على بن عيسى بن محزة احلسٌت ، فعرؼ - مكة شرفها الّلو تعاىل

قدره، ك رفع أمره، ك أكثر االستفادة منو، ك أخذ عن الزسلشرّل ك أخذ الزسلشرّل عنو، ك نّشطو لتصنيف ما صّنف، 

 3"ك تأليف ما أّلف

 بن أمحد بن أيب العباس الفضل، ك قرأ كتاب نصراخلطاب مسع احلديث من أيب " ك 4"مسع ببغداد من ابن البطر"

أخذ األدب عن أيب احلسن علي بن ادلظفر النيسابورم، ك أيب مضر " كما . 5"سيبويو على أيب بكر بن طلحة اليابرم

 6"مضر األصبهاين، ك مسع من أيب سعد الشفاين

  :تالميذه

كثر تالميذ الزسلشرم ، فقد كاف مقصد طالب العلم،ك قد صلد منهم العلماء فيتتلمذ عليهم ك يتتلمذكا عليو كما 

ك دلا نزؿ الزسلشرّل مكة .  ما دخل بلدا إال ك اجتمعوا عليو ك تلمذكا لو، ك استفادكا منو:"أخربنا بذلك القفطي فقاؿ

كجد هبا الشريف السيد الفاضل الكامل أبا احلسن على بن عيسى بن محزة احلسٌت ، فعرؼ قدره، - شرفها الّلو تعاىل
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ك نّشطو لتصنيف ما       ك رفع أمره، ك أكثر االستفادة منو، ك أخذ عن الزسلشرّل ك أخذ الزسلشرّل عنو، 

 1."صّنف

  :مذىبو و عقيدتو

كاف الزسلشرم معتزليِّا ك يورد ابن خلكاف يف ىذا األمر مجلة من األدلة ، اختلفت بُت رلاىرة الزسلشرم باعتزالو ك ما 

 :قبل أف يعدؿ عن ذلك ، يقوؿ ابن خلكاف" الكشاؼ" كتبو كخطو يف بداية تفسَته 

 حىت نقل عنو أنو كاف إذا قصد صاحبنا لو كاستأذف عليو يف  ،معتزيل االعتقاد متظاىرا بوذكور كاف الزسلشرم امل" 

 كتب "  الكشاؼ"أكؿ ما صنف كتاب  ك.سم ادلعتزيل بالبابا قل لو أبو الق:الدخوؿ يقوؿ دلن يأخذ لو اإلذف

مىت تركتو على ىذه اذليئة ىجره الناس كال يرغب : لوفيقاؿ أنو قيل "  احلمد هلل الذم خلق القرآف "ح اخلطبة ااستفت

رأيت  ك،ك البحث قي ذلك يطوؿ ، كجعل عندىم ٔتعٌت خلق " احلمد هلل الذم جعل القرآف "فغَته بقولو ، أحد فيو 

 2." كىذا إصالح الناس ال إصالح ادلصنف"احلمد هلل الذم أنزؿ القرآف"يف كثَت من النسخ 

معتزليِّا ، قويِّا يف مذىبو ، "  ك قد أكر العمرم أنو كاف 3."كقاؿ ابن األىدؿ كاف من أئمة احلنفية معتزيل العقيدة"

  4."رلاىرنا بو، حنفي الفركع
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  :شعره

حوت الًتاجم أشعارنا عن الزسلشرم ، ك ىي يف أغلبها مرتبطة ٔتناسبة ما أك حادثة معينة ، ٔتا يدؿ أف شعره كاف 

شعر العلماء، ك ليس شعر من جعل الشعر مهنتو ك حياتو، لذلك فهو مل يرؽ إىل مكانة الزسلشرم شأنو يف ذلك 

 :ك نورد ىا ىنا شيئنا من شعره. شأف من سبقو من العلماء كاخلليل بن أمحد الفراىيدم ك غَته

 كما تطلبُت النجل من أعُت البقرْ ... أال قل لسعدم ما لنا فيك من كطْر "

 عيوهنُم كاهلل جيزم من اقتصرْ ... ين تضايقت ذفإنا اقتصرنا باؿ

 كمل أر يف الدنيا صفاء بال كدر... مليح كلكن عنده كل جفوة 

 إىل جنب حوض فيو للماء منحدر... كمل أنس إذ غازلتو قرب ركضة 

 أردت بو كرد اخلدكد كما شعر... جئٍت بورد كإمنا : فقلت لو

 ىيهات ما يَل منتظر: فقلت لو... انتظرين رجع طرٍؼ أجيء بو : فقاؿ

فقلت لو، إين قنعت ٔتا حضر ... كال كرد سول اخلد حاضر : فقاؿ

 :كمن شعره يرثي شيخو أبا مضر منصوران ادلذكور أكالن 

 ؟ من عينيك مسطُت مسطُت1تساقط... ما ىذه الدرر اليت : ةكقائل

 2"أبو مضر أذين تساقط من عيٍت ... ىو الدر الذم كاف قد حشا : فقلت
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 :يف رثاء شيخو قاؿ أيضنا" ك

 ستعلم بعد ادلوت أيّهما أحرل    أيا طالب الدنيا ك يا تارؾ األخرل 

 ك ذّكرت باآليات لو تنفع الذّكرل   بلى : أمل يقرعوا باحلق مسعك؟ قل

 كأنك يف أذنيك كقر ك ال كقرا     أما َكَقر الطّيَش اّلذل فيك كاعظ 

 أـ الّلو مل يودعك لّبا ك ال ِحجرا        أمن حجر صلد فؤادؾ قسوةن 

  ك موت فريد العصر قد خّرب العصرا   ك ما زاؿ موت ادلرء خيرب داره

 افشّبهُت باخلنساء إذ فقدْت صخر    نِعيُّو مك صّك ٔتثل الّصخر مسع

 :ك قاؿ أيضنا يف غَت ذلك

 ك يا حّبذا أين استقّل خيامها     أيا حّبذا سعدل ك حّب مقامها 

 ك عّزل ك ذيّل كصلها ك انصرامها    حياتى ك موتى قرب سعدل ك بعدىا 

 ك إف كاف ال يقرا علّى سالمها    سالـ عليها أين أمست ك أصبحت 

  ك رّكض أرضا ساـ فيو سوامها  رعى الّلو سرحا قد رعى فيو سرحها

  فقد أرغم ادلسك الذكّى رغامها       إذا سحبت سعدل بأرض ذيوذلا

 تنّكس ك استعلى عليها قوامها        ك إف ماَيَست قضباَف باف رأيتها
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 1". قصيدة طويلة مدح هبا الوزير رلَت الدكلة األردستاىّن، فخلع عليو ك أعطاه فرسا ك ألف دينارىيك 

  :كتاب المفصل -

ك ىو الذم عليو شرح ابن يعيش ، ك قد كانت لو شهرة كبَتة ك مكانة عظيمة بدليل عناية العلماء بشرحو، 

. ك جعلو أربعة أقساـ يف األمساء ك األفعاؿ ك احلركؼ ، ك ادلشًتؾ من أحواذلما، مث اختصره ك مساه األمنوذج"

ألفو بُت سنيت "  ك قد 2"كقد اىتم بو أئمة ىذا الفن كما اىتم ادلفسركف بالكشاؼ، فشرحوه، ك علقوا عليو 

 ك قد كثرت 3"ك ىو كتاب يف تعليم النحو صار عمدة بأسلوبو احملكم الواضح (...) ق513-515

 :ىو كتاب عظيم القدر كما قيل:" قاؿ عنو حاجي خليفة.4ادلؤلفات حولو

 إذا ما أردت النحو ىاؾ زلصال    عليك من الكتب احلساف مفصال

 مفصل جار اهلل يف احلسن غاية       ك ألفاظو فيو كدر مفصل:   ك قاؿ اآلخر

                 ك لوال التقى قلت ادلفصل معجز      كآم طواؿ من طواؿ ادلفصل 

 6" أئمة ىذا الفن5[بو] ك قد اعتٌت 

                                           
 .267ص.1986. 1،ط03:زلمد أبو الفضل إبراىيم ، دار الفكر العريب، ج: مجاؿ الدين أيب احلسن علّي بن يوسف ، إنباه الركاة على أنباه النحاة، حتقيق: ينظر-  1
 .49:ص، 03:مرجع سابق، ج.تاريخ آداب اللغة العربية: زيداف، جرجي-  2
 .224:ص. 05ج.تاريخ األدب العريب،مرجع سابق : برككلماف، كارؿ -  3
كشف : ك حاجي خليفة يف كتابو. 227-226-225:صص.05ج.مرجع سابق.تاريخ األدب العريب: برككلماف، كارؿ : لالطالع على أمساء تلك ادلؤلفات ينظر-  4

 1777-1776-1775-1774:، صص02مج، مرجع سابق. الظنوف عن أسامي الكتب ك الفنوف
 .يف األصل اعتٌت عليو، ك ما أثبتناه ىو الصواب-  5
 .1774:، ص02مج. مرجع سابق. كشف الظنوف عن أسامي الكتب ك الفنوف: حاجي خليفة يف كتابو-  6



الفصل األول 
 
 

االشاريات يف 

الدّرس التداويل 

 النصي
 



 

 :تمهيد

تتموقع االشاريات ضمن سريورة لسانية و مستها، احتضنتها فيها مشارب خمتلفة، و لعل املدارس 

اللسانية كان هلا تأثريىا، و لذلك ال مناص من دراسة حركة التطور على مستوى الدرس و على مستوى 

املفاىيم ، كي نقف على سبب االختالفات يف التعاريف و التصنيفات للمعطى االشاري، الذي جتاذبتو 

.  تلفظية و نصية و تداولية: تيارات لسانية خمتلفة 

مما يربز لنا أمهية الدرس اإلشاري، من خالل اىتمام العلماء بو، و من خالل توظيفو يف 

اخلطابات ، و النصوص املختلفة،  و ىذا ما سنثريه يف ىذا الفصل ، مع اإلشارة إىل بعض ومضات ىذا 

 .الدرس اللساين يف الدرس العريب
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 االشاريات : المفهوم و األىمية:: المبحث األول

 :المطلب األول: االشاريات : المفهوم اللغوي

 ":déictiquesالمفهوم اللغوي لكلمة: " 

التحديد والتعيٌن ، وىو مشتق ىو  - – (déictiques) اؼبعىن اللغوي لكلمة تشًن اؼبعاجم اللغوية إىل أن "    

 1"اليونانية."deiktikos  "من كلمة

 مصطلح اإلشاريات عند الغرب:

يف الدراسات الغربية، من بينها : القرائن  (déictiques) وتطلق عدة مصطلحات ومفاىيم على اؼبعينات   "

، أو الوحدة Roman Jakobsonكما عند رومان جاكبسون (Embrayeurs) اؼبدصبة أو الواصلة

، أو Bar- Hillel شاري كما لدى بار ىيليل، أو التعبًن اإلPeirceعند شارل بًنس(Index) اإلشارية

 ، أو القرائن اإلشارية(indice de l'énonciation) ، أو دليل التلفظ(indicateur) اؼبؤشر

(schifters) 2"...باللغة اإلقبليزية 

 :ربعند العمصطلح اإلشاريات 

 القدامى: عند العرب -

 3اللغوي القدًن مصطلح " اؼببهمات" يعتقد بعض الباحثٌن أن مصطلح االشاريات يقابلو يف الدرس

ال نكاد نقف عند مصطلح موحد عند الدارسٌن العرب احملدثٌن،و يتضح ىذا األمر  عند المحدثين: -

 مثالً عند:

                                      
1  -  Larousse :Dictionnaire encyclopédique . 2000.Larousse.Paris.France.P: 439. 

      http://almothaqaf.com/index.php/araaa/58914.htmlد. صبيل ضبداوي :اؼبقـــاربة التداولية يف األدب والنقـــد /  - 2
 .13:00، سا: 04/09/2014يوم: 

 .78-77صص:، .د تاألمل دارد.ط. تيزي وزو، اعبزائر:لسانيات التلفظ و تداولية اػبطاب. :ىبيةصيلي عند: ضبو اغباج، ذينظر : اعبانب التأ - 3
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اسم اؼبقداد: و يطلق عليها اسم مرجعيات اؼبلفوظ ، يظهر ذلك يف ترصبتو لكتاب اؼبلفوظية، عبان ق  -

 سًنفوين

 كما ورد يف كتابو: ربليل اػبطاب الشعري.اسم اؼبعينات.ؿبمد مفتاح : و يطلق عليها  -

 ، وىذه التسمية وردت يف كتابو : البيان يف روائع القرآن.سبام حسان: يطلق عليها اسم الكنائيات -

، كما ورد ، و تارة العناصر االشارية و تارة أخرى اإلشاريات اإلشارةأضبد كبلة: يطلق عليها تارة اسم  -

 دة يف البحث اللغوي اؼبعاصر.يف كتابو: آفاق جدي

ونس علي: يطلق عليها اسم التعيٌن، و يظهر ىذا يف كتابو: مقدمة يف علمي الداللة ؿبمد ؿبمد ي -

 والتخاطب

 ، يف كتابو: اؼبنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب.يطلق عليها اسم اإلشارة: أضبد اؼبتوكل  -

  :إلشارياتاالصطالحي ل  مفهومالالمطلب الثاني:

  " تتميز بعض األلفاظ اللغوية بإّٔامها الشديد حبيث ال تتضح معانيها إال من خالل السياق الذي وردت فيو، 

  deixis"1و يطلق على العملية اليت وبدد فيها اؼبقصود بتلك األلفاظ مصطلح " التعيٌن" 

، ىنا ، اآلن( ، و بتعبًن آخر  مكان: )أنا –إذن " نقصد ّٔا ما وبيل على ىيئة اؼبقال و ما يتصل بو من زمان 

 2بتصنعها ؽبا" ىي : الضمائر ، و الظروف ، و أظباء االشارة ... و سبنح ىذه اؼبعينات مرجعية للخطاب

حٌن التواصل اللغوي يتحدد لنا "األنا" و " األنت" و " اؽبنا" و " اآلن"،  تعمد اللغة يف ذلك جبملة من الوسائل 

 للساين باإلشاريات.احمليلة ُوظَبْت يف الدرس ا

 وبصرىا بعض الباحثٌن يف : 

 اآلن و يشرحها كما يلي: -3اؽبنا و  -2األنا    -1

                                      
 .21ص: ،2004 بًنوت، لبنان:.1ؿبمد ؿبمد يونس علي: مقدمة يف علمي الداللة و التخاطب. دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة. ط - 1
 .151ص:، 1992 :اؼبركز الثقايف العريب . الدار البيضاء، اؼبغرب:3ط .التناص إسرتاتيجيةمفتاح ، ؿبمد: ربليل اػبطاب الشعري،  - 2
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 "األنا ىي صبيع الضمائر ) اؼبتكلم و اؼبخاطب(. -

 و اؽبنا ىي صبيع أظباء اإلشارة اؼبعروفة و ظروف اؼبكان. -

 1و اآلن ىي ظروف الزمان اليت يبكن أن تكون بارزة أو مضمرة." -

يتضح أن االشاريات ، مثل أظباء االشارة و الضمائر، من العالمات اللغوية اليت ال يتحدد مرجعها إال من ىنا " 

يف سياق اػبطاب التداويل، ألهنا خالية من أي معىن يف ذاهتا، فبالرغم من ارتباطها دبرجع، إال أنو مرجع غًن 

 2ثابت"

ظبة تداولية، و دليل تداوليتها أهنا مرتبطة  -شارياتاال -و " ككل العناصر اليت يتضمنها اغبّد، تشكل اإلشارة

  3باؼبركز اإلشاري الذي يبثل ألىم عناصر اؼبقام"

" يطلق مصطلح اؼببهمات على الوحدات اللغوية اليت تتوقف قيمتها اؼبرجعية على احمليط الزماين و اؼبكاين ىذا، و 

من حيث ىو الفرد الذي ينطق يف كل حدث  ) أنا (من اؼببهمات ألن مرجعو معّرفلورودىا، و ىكذا فإن 

 4تلفظي بــــ )أنا("

معانيها حٌن الكالم زبتلط حٌن  االحالة ذلك اهنا ال تُعَرف خارج الشروط احملددة يف توظيفها لدى فرد ما فـ" 

 معطى، أو يف غبظة و مكان ؿبدد؛ رغم كوهنا مسجلة يف اللغة ) وـبتزنة يف اؼبعاجم(، تبقى احالتها زبتلف

 5باختالف الظروف و التوظيف اػبطايب"

                                      
(، ص: 2001)2-1تداولية(، يف التواصل اللساين: آّلد العاشر العددان -أ.د. اغبناش، ؿبمد، األساس اؼبعريف لنظومة اإلبداع )مقاربة لسانية  -1

89 
 .80ص: ، 2004 :دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة . بًنوت، لبنان:1. طتداولية ات اػبطاب، مقاربة لغويةاسرتاتيجي :، عبد اؽباديالشهري -2
، دار األمان.د.ت الرتكييب.د.ط.الرباط، اؼبغرب:-: بنية اؼبكونات أو التمثيل الصريفالعربّية يف اللسانيات الوظيفية د. اؼبتوكل، أضبد: قضايا اللغة - 3

 .170ص: 
 47ص: ، 2008ف: منشورات االختال. اعبزائر: 1طيح لتحليل اػبطاب.تر: ؿبمد وبياتن.مانغنو، دومينيك: اؼبصطلحات اؼبفات - 4

5 - Jeandillou, Jean-François : L’Analyse textuelle.Cursus. Armand 
Collin.Paris.France.1997.p :55 
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كما " تقوم اإلشارة ) اإلشاريات( بدور ربديد االذباه أو اؼبكان الذي على اؼبخاطب أن يبحث فيو عّما وبيل 

الذي يتضمن كما ىو   (Deictic centreإليو اغبّد. و يتم ىذا التحديد بالنظر إىل " اؼبركز اإلشاري" )

 . 1مكان التخاطب و زمانو" معلوم اؼبتكلم و اؼبخاطب و

"ينتج عن ذلك، أنو من اؼبستحيل عزو مرجع ؿبدد لتلك الكلمات إذا كنا قبهل )باعتبارنا ـباطباً أو شاىداً، أو 

( ACTANTSعن طريق معلومات منعزلة عن عملية التبادل اػبطايب نفسها( عوامل )قوى ملفوظية فاعلة 

؛  (actualisationو " ىي نفسها شرط ضروري يف ربقق اؼبلفوظ ) 2اؼبكاين."-اؼبلفوظية وإطارىا الزماين 

فاؼبتكلم الفرد يعمد إىل اللغة ، و ىي اؼبلك اؼبشاع، فيقاطع منها ما وبتاج إليو للتعبًن عن حاجاتو ، و دبجرد، 

الفردية  ة يف اللغة كي ربل ؿبلها األبعادا لو ؛ تنحصر فيو األبعاد اعبماعيحدوث التلفظ يصبح ذلك الكم ملكً 

 3اؼبقرتنة باآلن و ىنا و األنا و األنت"

ىي تلك األشكال اإلحالية اليت ترتبط بسياق  اإلشارياتو يعد اؼبتكلم نقطة االرتكاز يف احالة االشارية ألن "

 4اؼبتكلم مع التفريق األساس بٌن التعبًنات اإلشارية القريبة من اؼبتكلم مقابل التعبًنات اإلشارية البعيدة عنو" 

كما أننا إذا درسنا االشاريات دبعزل عن ظروف التلفظ و أطرافو سنجد أنفسنا أمام مشكلة "ربديد القيمة 

أنت(، وكل العبارات اليت ربيل على -أنا -اآلن -مثل )ىنا (Les deictiques) اإلشارية للعبارات اإلشارية

بنفنست"  -لى سياق ومقام التلفظ. فقد انتبو "إوضعية معينة أو مكان العملية التلفظية أوزماهنا، أو بصفة عامة ع

أنت( يف ما يسمى باالقتصاد اللغوي للمتكلم، ولكن من  -إىل أنو ال يبكن ربديد وظيفة الضمائر الشخصية) أنا

خالل النظر إليها على أهنا تدل على الدور الذي يبكن أن يشغلو اؼبتكلم من داخل العملية التلفظية. ويصدق 

 (Les énoncés implicitement déictiques) اؼبلفوظات اإلشارية بشكل ضمينىذا أيضا على 

                                      
 .170. ص: مرجع سابقالرتكييب،-التمثيل الصريف: بنية اؼبكونات أو العربّية يف اللسانيات الوظيفيةد. اؼبتوكل، أضبد: قضايا اللغة - 1
 .26ص:، 1998:منشورات ارباد الكتاب العرب. د.ط. دمشق، سوريا: تر: د.قاسم اؼبقداد .سًنفوين، جان: اؼبلفوظية - 2
 .117-116صص:  ،1993 :اؼبركز الثقايف العريب. بًنوت، لبنان: 1ط حبث يف ما يكون بو اؼبلفوظ نصِّا. ،الزناد، األزىر: نسيج النص- 3
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مثل  (Les évaluatifs) مثل ) ذىب إىل...، و رجع من...(، وكذا بعض العبارات الدالة على أحكام القيمة

 من قبيل) أمر و هنى (Les verbes performatifs) ) قبيح وحسن...(، واألفعال اإلنشائية أو التحقيقية

و سأل...( اليت ال يبكننا أن كبقق وصفا صحيحا و تاما لبنيتها الداللية إال إذا أخدنا بعٌن االعتبار العوامل 

  1التداولية احمليطة ّٔا: اؼبستعمل، والزمان، واؼبكان..."

 المطلب الثالث: أىمية اإلشاريات:

ئفها، و ارتباطها خصوًصا مع مبحث تربز قيمة االشاريات من خالل اىتمام اللسانيٌن ّٔا و من خالل و ظا

 سانية ، و ىذا ما سنعاعبو ىا ىنا.السياق و اإلحالة يف الدراسات الل

 اىتمام اللسانيين باإلشاريات:

 

شبة ؾبموعة من الدارسٌن الغربيٌن الذين " إن أكرب دليل على أنبية اإلشاريات ىو اىتمام اللسانيٌن ّٔا إذ     

اإلشارية يف ضوء مقاربات متنوعة: نفسية، واجتماعية، وأنرتوبولوجية، وبالغية،  اىتموا باؼبعينات والقرائن

وأسلوبية، ولسانية، وسيميائية،وتداولية...، منهم: إميل بنيفنست يف كتابو:" قضايا اللسانيات العامة"، وكاترين  

اسان: سيميوطيقا النص:سبارين كًنبرا أوريكشيوين يف كتأّا:"ملفوظ الذاتية يف اللغة"، وكريباص يف كتابو:" موب

تطبيقية" ، وفيليب ىامون يف كتابو:"سيميولوجية الشخصيات"،وتزيتيفان تودوروف يف كتابو:" الشعرية"، إىل 

، وكلود ليفي شرتاوس Jespersen ، و رومان جاكبسون، وييسبًنسٌنPaul Ricoeur جانب بول ريكور

،  Fillmore، وشارل فيلمورBally ارل بايل، وشJean Piajet،وجان بياجيWeinrich ، وفينريش

 ...، وآخرينWunderlish  وفونديرليش

                                      
سا: .05/09/2014يوم: ،   topic-http://www.ta5atub.com/t5286اؼبوقع:   د.حسن بدوح : اغبذف : مقاربة تداولية، - 1

12:15. 

http://www.ta5atub.com/t5286-topic
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ومن الدارسٌن العرب الذين اىتموا باؼبعينات اإلشارية،  البد من ذكر ؿبمد مفتاح يف كتابيو:" يف سيمياء     

ائي للخطاب الشعر القدًن"  و" ربليل اػبطاب الشعري"، وعبد آّيد نوسي يف كتابو:"التحليل السيمي

 1"...،"الروائي

 كما تتجلى أنبيتها من خالل وظائفها كذلك.

 اإلشاريات: وظائف

 2Lesتكمن أنبية دراسة اإلشاريات أواًل بارتباطها بعملية التلفظ اليت" تعين الوقوف عند عناصر مثل اؼببهمات   

déictiques كعالمات تشًن إىل اؼبتخاطبٌنLes interlocuteursذي يتدخل كطرف يف ، اؼبتكلم ال

العملية التلفظية، أما اؼبستمع كطرف ثان يصبح متكلماً بفضل اػباصية التناظرية للخطاب، و بتوافر الشروط أو 

الظروف اليت تتحقق ضمنها العملية التلفظية و ىي الزمان و اؼبكان، و باالستناد إىل بعض اآلليات اؼبنظمة 

 .3و احتجاج،و تأويل، و شرح ..."للخطاب من افرتاض مسبق، و أقوال مضمرة، 

كما تدخل اإلشاريات يف صلب نظرية اػبطاب و التداولية ؛ ذلك أن" اػبطاب ضمن نظرية التلفظ أو أفعال 

الكالم ىو اؼبلفوظ الواقع يف بعده التفاعلي ، و يف سلطة اؼبتكلم الفعلية مع اآلخرين، كما يدخل يف مقام 

 اؼبخاَطب ، الزمان اؼبكان(. اغبديث )موضوع اػبطاب، اؼبخاِطب ،

و انطالقًا من ىذه العناصر اعبديدة اليت جاءت مع ربليل اػبطاب )أي خطاب( ، ظهر مصطلح آخر يدعى 

 4بالتداولية"
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 .78-77صص:مرجع سابق.ظ و تداولية اػبطاب.ضبو اغباج، ذىبية، لسانيات التلف -3
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كما أهنا "ضامن   1"شرط يف فهم اؼبلفوظ و إعطائو معىن ألهنا ترتبط باؼبقام" -ثانياً –مث إن اإلشاريات 

 2لغوي النسجام اػبطاب"

األخرى التمييز بٌن األساليب واػبطابات واألجناس األدبية، كالتمييز مثال بٌن  شاريات "ن وظائف اإلوم    

اغبوار والسرد، فاغبوار يتميز بوجود اؼبعينات اغبضورية، مثل: أنا، أنت،أنتم، وكبن...، واستعمال زمن اغباضر، 

جب، وتفجع.... يف حٌن، يتميز السرد أو اغبكي وتشغيل الصيغ االنفعالية، وتنويع التعبًن إىل : استفهام، وتع

بغياب ىذه اؼبعينات، مع استعمال األفعال اؼباضية، وتشغيل ضمائر الغياب، مثل: ىو، ىي، ىم، وىن، وخلوه 

 3من الصيغ االستفهامية واالنفعالية"

 

 المبحث الثاني: أقسام اإلشاريات:

صية و اإلشاريات الزمانية واإلشاريات اؼبكانية و تنقسم اإلشاريات إىل أنواع طبس ىي: اإلشاريات الشخ

 إشاريات اػبطاب و اإلشاريات االجتماعية.

 
 

 

                                      
 .04ص:        2009السنة:     42نزار: كبو نظرية عربية لإلحالة الضمًنية. ؾبلة علوم إنسانية، جامعة بسكرة. العدد:    أ. ميلود.  -1
 .115ص:  ،2011 :دار صفحات للدراسات و النشر. دمشق، سوريا: 1ط اغبباشة، ناصر:مغامرة اؼبعىن، من النحو إىل التداولية. -2
                  http://almothaqaf.com/index.php/araaa/58914.htmlربة التداولية يف األدب والنقـــد / د. صبيل ضبداوي :اؼبقـــا - 3

 13:00، سا:  04/09/2014يوم: 



 صي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلشاريات في الدرس التداولي النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول:ـــــ

 

03 

 اإلشاريات الشخصية:المطلب األول: 

 مفهومها:

" ىي ضمائر اغباضر، و اؼبقصود ّٔا الضمائر الشخصية الدالـة علـى اؼبـتكلم وحـده مثـل أنـا أو اؼبـتكلم و معـو غـًنه 

دالة على اؼبخاطـب مفـرًدا أو مثـىن أو صبًعـا، مـذكرًا أو مؤنثًـا. و ضـمائر اغباضـر ىـي عناصـر الضمائر ال مثل كبن، و

 1إشارية، ألن مرجعها يعتمد اعتماًدا تامِّا على السياق الذي تستخدم فيو"

"وتـــتحكم يف االشـــاريات شـــروط الســـياق و مطابقـــة االحالـــة للواقـــع ، ؽبـــذا قبـــد أن فالســـفة اللغـــة يضـــعون "شـــرط  

فلو قالت امرأة: أنا أم نابليون. فليس بكاف أن يكون مرجع الضمًن ىو تلـك اؼبـرأة بـل ال بـد مـن التحقـق الصدق 

من مطابقة اؼبرجع للواقع ، بأن تكون ىذه اؼبرأة ىي أم نابليون فعاًل، وأن تكون اعبملـة قيلـت يف الظـروف التارىبيـة 

  2."اؼبناسبة

ـــدا ـــة/ اؼبتخاِطبـــة ) إذن فمـــن " العناصـــر الـــيت شـــكلت احملـــور الت ويل قبـــد الضـــمائر الـــيت ذبســـد الشخصـــيات اؼبتحدث

ـــو اؼبتخـــاطبون و اؼبقـــام التواصـــلي الـــذي  اغباضـــرة منهـــا و الغائبـــة( ، و ربديـــدىا يســـتدعي ربديـــد الـــدور الـــذي يؤدي

  3يتواجدون فيو"

تشـًن إىل  ، و ىـو ضـميمة اظبيـةvocativeالنـداء   person deixis" و يدخل يف اإلشارة إىل الشخص     

 . 4ـباطب لتنبيهو أو توجيهو أو استدعائو"

 

 

 

                                      
 .18-17ص: ، 2002دار اؼبعرفة اعبامعية: .د.ط. االسنكندرية، مصر:آفاق جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر :كبلة، ؿبمود أضبد - 1
 .18ص:  ، مرجع سابق،آفاق جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر :مود أضبدكبلة، ؿب -2
. منشورات ـبرب ربليل اػبطاب. 2006. ماي 01: التحليل التداويل للخطاب السياسي.ؾبلة اػبطاب.العدد:ضبو اغباج، ذىبيةينظر مقال:  - 3
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 .19ص:  ، مرجع سابق،آفاق جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر: كبلة، ؿبمود أضبد - 4
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 الضمائر داخل العملية التلفظية:

هبب التنبيو على وظيفة الضمائر داخل العملية التلفظية، بٌن ما ربيل عليو داخل اؼبلفوظ و بٌن ما ربيل عليو 

ؼبمارسة العلمية أو األكاديبية أو يف الواقع ، و بٌن وظائفها اػبطابية  كصيغ التبجيل و صيغ اؼبوضوعية  يف ا

 التعليمية ، فقد زبتلف احاالهتا تبًعا لطبيعة اػبطاب،و نستدل على ىذا األمر دبعاعبة الضمائر داخل اؼبلفوظ:

 : الضمائر داخل الملفوظ

" اإلضمار،وسيلة من وسائل )...( االقتصاد، يقوم على مبدأ االستبدال ؛ أي استبدال عنصر بآخر، حبيث 

ن العنصر البديل عنصرًا عامِّا، يبكن انطباقو على العنصر احملدد، يف الفقرة  سابًقا ،أو الحًقا ، أو حالّّ يف يكو 

الفقرة منطًقا بأن يكون مالزًما من مالزمات عنصر فيو، فاألول ما عرب النحاة األوائل عنو باألصل يف الضمًن 

و ىو الضمًن العائد على متأخر، و عرب عنهما النصيون باإلحالة  العائد ، و الثاين ما عربوا عنو بالفرع أو الشاذ ،

 1القبلية و البعدية. أما  الثالث فهو ما يبكن أن يطلق عليو اسم الضمًن آّهول) الشأن( و اؼبسترت"

 :ضمير المتكلم و المخاطب

سم يتخذه "ما ذبدر اإلشارة إليو ىو أن: "أنا" )أو أي شكل آخر من أشكال ضمًن اؼبتكلم( ىو ا

اؼبتحدث حينما يعّد نفسو موضوعاً للخطابات، أي حينما يتحدث عن نفسو، وأن )أنت( )أو أي شكل آخر 

 2من أشكال ضمًن اؼبخاطب( يظهر حينما يتحدث أحدىم عن الشخص نفسو الذي يتوجو باغبديث إليو."

 .و هبب التفريق بٌن الضمًن كمعطى كبوي و الضمًن دبا وبيلو على السياق

 :ضمير االشاري و الضمير النحويال

 " نقدم مثااًل للداللة على عدم كفاية الوصف النحوي وحده، فجملة:

 قد فقد ىانز و بيرت اليوم كتأّما -

                                      
 .172ص:، 2004 : عامل الكتب اغبديث:األردن، إربد .1. طأخرى أبو خرمة، عمر: كبو النص: نقد النظرية و بناء - 1
 .29-28.صص: .مرجع سابقسًنفوين، جان: اؼبلفوظية - 2
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 1: كالنبا فقدا كتأّما اؼبشرتك."معنيان؛ و نبا: كل منهما فقد كتابو ، أو  –كما ىو واضح   –ؽبا 

" فالتطابق بكل أشكالو؛ ففي اؼبستوى النحوي  غوي مع ما وبيل إليو لذلك ينبغي أن يتطابق اؼبعطى االشاري الل

 2كان التطابق بٌن الذوات و األقسام النحوية، و يف اؼبستوى الداليل كان التطابق االحايل و االشاري و غًننبا."

خاص الدور  و ىذا األمر ينسحب على صبيع الوحدات و األبنية النحوية، إذ" ينبغي ىنا مرة أخرى أن يربز بوجو

" اؼبعٌن" للوحدات و األبنية النحوية؛ إذ هبب أن تالحظ يف وظيفتها التأشًنية ، أي هبب أن تبحث بالنظر إىل 

 3الوظيفية/ و اؼبوضوعية للنص."-اؼبفاىيم التواصلية

  المتكلم و المخاطب و ثنائية الـ " أنا" و الـ " أنت":

ت اليت جسدت احملور التداويل إىل جانب ؿباور أخرى كالزمان و اؼبكان " إن ثنائية )أنا( و )أنت( من أىم الثنائيا

، و األحكام ، و موضوع اػبطاب ذاتو ، ...ففي ىذا السياق لسنا حباجة إىل أن نلح على اؼبواضع الوصفية 

 4اػباصة بالتداولية ّٔذا اؼبفهوم"

بنية التلفظ،  على جعل اؼبتكلم مرتكز،حالتهماإاختالف  يف تفريقو بٌن الضمًنين  ،يرتكزمانغونو قبد أن ىذا و  

ال يبكن تأويل ملفوظ وبوي " أنا" و/أو " :"Maingueneauفمنو تتحدد عناصر اػبطاب؛ يقول مانغونو 

أنا" سبثل الشخص اؼبتلفظ حيث "فعل الفردي التلفظي الذي يفرضهم:أنَت أو أنِت إال إذا أخذنا يف اغبسبان ال

 ."" أنَت/أنتِ يبثل من قال لو ىذا الـ" أنا" "أنَت/أنتِ "حيثد و ب" أنا" يف ملفوظ ؿبد

                                      
: لوقبمان ،مكتبة لبنان ناشرون و الشركة اؼبصرية العاؼبية. القاىرة، مصر : 1ط .اإلجراءات:علم لغة النص:اؼبفاىيم و سعيد حسن، حبًني  -1

 237ص: ،1997
 247ص: مرجع سابق. .اإلجراءاتسعيد حسن:علم لغة النص:اؼبفاىيم و  ، حبًني - 2
ؤسسة م. القاىرة، مصر:1: ط.د.سعيد حسن حبًنيساسية و اؼبناىج.تر: أبرينكر، كالوس : التحليل اللغوي للنص: مدخل إىل اؼبفاىيم األ - 3

 .193ص: ،2005اؼبختار للنشر و التوزيع. 

. منشورات ـبرب ربليل اػبطاب. 2006. ماي 01: التحليل التداويل للخطاب السياسي.ؾبلة اػبطاب.العدد:ضبو اغباج، ذىبيةينظر مقال:  - 4
 .238عة و النشر و التوزيع.تيزي وزو.اعبزائر.ص:جامعة تيزي وزو.دار األمل للطبا



 صي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلشاريات في الدرس التداولي النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول:ـــــ

 

02 

  تعطي عملية قول " أنا" مرجعية الضمًن " أنا"، و بنفس الكيفية تعطي عملية قول " أنَت/أنِت" لشخص ما 

يت ىي يف جاعلًة منو ـباطًَبا. و من ىنا ال يبكننا معرفة مرجعية " أنا" "أنَت"، "أنِت" دبعزل عن استخداماهتم ال

 .1الواقع أفعال تلفظ فردي"

" بٌن " أنا" و " أنت" يتشكل اغبديث أو اػبطاب ، و ربقيق الفاعلية  يف  اللغة  و استعماؽبا يعين اغبديث  عن 

الضمائر اليت تلعب دور  ربويل اللغة إىل فبارسة و نشاط فردي  من خالل  االستعمال حبيث أن اؼبتكلم حٌن  

كم فيها  فهو  هبعلها من إمكاناتو ، و ينصب نفسو يف مرتبة عالية ضمن العملية  التخاطبية  يبلك  اللغة  و يتح

  2و ال يتحدث  إال  لشخص ينصبو أمامو "

كما تتشابك و تتداخل عناصر اؼبلفوظ دومبا انفصال ، فاالشاريات تنبين على مرتكز وجود فاعلٌن يف 

ن ، ذلك أن" االشاريات من ناحية الوظيفة  تعٌّن توادر التلفظ و مشاركٌن ضمن نفس الزمان و اؼبكا

اؼبلفوظات يف  الفضاء و الزمان  استناًدا على نقطة مرجعية  تتمثل يف اؼبتلفظ. و منو فال هبب بأي حال 

    فك ارتباط األشخاص و اإلشاريات حيث يلعب الشخص دورًا متجذًرا يف الفضاء و الزمان فثالثية:

3ـــــ ىنا ــــ اآلن  غًن قابلة لفك االرتباط ألهنا تعترب عقد النشاط التخاطيب" أنت (     ) أنا    

ففي كل   و اؼبالحظ ىا ىنا أن خاصية التفاعل ميزة ترتبط بالعملية التلفظية ، تتسم بتداول األدوار

.متكلم رباور يأخذ " أنا" من يتكلم دبعىن أن اؼبتكلم يتحول إىل ـباطب حينما يتحول اؼبخاَطب إىل  

 :ظائف ضمير جمع المتكلمين و إحالتوو  -

يدل ضمًن صبع اؼبتكلمٌن يف األصل على صباعة من اؼبتكلمٌن أي أكثر من متكلم واحد، لكننا قد 

نعثر على طرق أخرى لتوظيفو ، و تقوم االحالة بتبيان وظيفتو داخل اؼبلفوظ ، و من بٌن اىم 

                                      
1 - MAINGUENEAU,Dominique : L’énonciation en linguistique française. 2eédition. 
Hachette. 1999. Paris. France .p :21. 

 .97. ص: مرجع سابقذىبية، ضبو اغباج: لسانيات التلفظ و تداولية اػبطاب، - 2
3 -MAINGUENEAU,Dominique : L’énonciation en linguistique française .2eédition.Hachette 
.1999. Paris. France. P :33 
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ظيم، و يكثر ىذا يف خطاب العظماء و أصحاب وظائفو غًن ما أشرنا أنو وبيل على صيغ التع

الشأن فيقولون مثالُ: " كبن ملك الدولة الفالنية نأمر بـ ....." رغم أن  " كبن" ربيل على واحد ، 

و قبد ىذا يف أيًضا يف القرآن الكرًن كقولو تعاىل: " إنا كبن نزلنا الذكر و إنا لو غبافظون" فإحالة 

تعود على اهلل  -اؼبنفصلة و اؼبتصلة و اؼبسترتة-نويعات الضمائرضمًن صبع اؼبتكلمٌن دبختلف ت

 سبحانو و تعاىل. و األمر نفسو يقال ىنا عن ضمًن صبع اؼبتكلمٌن يف مثل ىذه اغبالة.

من سياقات استخدام ضمًن صبع اؼبتكلمٌن الذي وبيل على" أنا" اؼبتلفظ ، نورد سياقات اغبياد و 

اػبطاب األكاديبي مثل ضمًن ىذه اؼبذكرة و مثل سياقات األدب  اؼبوضوعية و يظهر ىذا األمر يف

و التدريس، لكن ىذا التوظيف يسم اؼبلفوظ بسمات خاصة؛ ففي خطاب التعليم مثاًل " الـ " كبن" 

أن ىدف اػبطاب التعليمي ىو  )...( ضف على ىذا  تسمح بدمج اؼبرسل مع اؼبتلقي و مؤثرة فيو

1لتشاُرِك اؼبعارف نفسها" -النهاية يف-التحام اؼبعلم و اؼبتعلم   

و من وظائف ضمًن صبع اؼبتكلمٌن داللتو على آّاملة و يشاركو يف ىذا ضمًن اؼبخاطب ، و ىو أمر شائع يف 

 خطاباتنا اليومية مع من كبرتمهم و دليل تقدير و سلوك من سلوكيات اللباقة يف اغبياة.

بتعديل  اىتمامنا من التعارض أي حالة "اعبمع"، يسمح لنا  لبلص اىل أنو "يف اغبالتٌن فالشكل الظاىر من

التلفظ إىل اؼبتكلم. فاللغة إذن ليست وسيلة بسيطة أو أداة حيادية ذات توظيفات متجانسة فهي زبتلف 

باختالف االستعمال الذي ربدثو.ؽبا وظيفة اعبمع : فعلى حسب أنواع مواقف التواصل)اغبالة االجتماعية 

 .2" ترتيبات جذرية مكاهنالسنن الشفوي/ الكتايب و نوع اػبطاب ...( تأخذ للمتخاطبٌن و ا

 

                                      
1 - MAINGUENEAU,Dominique : L’énonciation en linguistique française .2eédition.Hachette 
.1999. Paris. France. P :32. 
2 - MAINGUENEAU,Dominique : L’énonciation en linguistique française .2eédition.Hachette 
.1999. Paris. France. P :32. 
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 :في اللغة العربّية ضمير المخاطب: " أنتما"مالحظات حول 

يف اللغة العربية، فهو ضمًن  " أنتما"إضافة إىل ما سبق  ، ال بد لنا من الوقوف على خصوصية ضمًن اؼبخاطب

 :و بالتايل فهو وبيل يف األصل على عدد ؿبدد ال نوع ؽبماوبيل على ـباطبٌْن اثنٌْن ال ثالث 

 أنتما = أنَت+أنَت 

 كقولو تعاىل:" فقوال لو قوال ليّـًنا لعلو يتذكر أو ىبشى" طو... -

 أنتما= أنَت + أنتِ 

و تقربا ىذه الشجرة  يا آدم اسكن أنت و زوجك اعبنة فكال من حيث شئتماو  كقولو تعاىل:" -

 .19.األعراف. فتكونا من الظاؼبٌن"

:  طو.من اعبنة فتشقى" فقلنا يا آدم إن ىذا عدو لك و لزوجك فال ىبرجنكماكقولو تعاىل: " -

117. 

.كقولو تعاىل:" و ؼبّا ورد ماء مدين وجد عليو أّمًة من الّناس يسقون و وجد من دوهنم أنتما = أنِت + أنتِ 

 .23عاء و أبونا شيخ كبًن" القصص: امرأتٌن تذودان قال ما خطبكما قالتا ال نسقي حّّت يصدر الرّ 

" و تتفرع الضمائر يف العربية حسب اغبضور يف اؼبقام أو الغياب ) أي حسب مشاركة األشخاص اؼبشار إليهم 

يف عملية التلفظ أو عدم مشاركتهم فيها( إىل فرعٌن كبًنين متقابلٌن نبا: ضمائر اغبضور و ضمائر الغياب؛ مث 

تكلم ىو مركز اؼبقام االشاري و ىو الباث ، و إىل ـباطب يقابلو يف ذلك اؼبقام و تتفرع ضمائر اغبضور إىل م

 1يشاركو فيو، و ىو اؼبتقّبل ؛ و كل ؾبموعة منهما تنقسم بدورىا حسب اعبنس و العدد"

 و تتلخص " اؼبعاين اليت ربملها الضمائر من ثالثة أنواع ىي:

 النوع ) التذكًن و التأنيث( - أ

                                      
 117.ص:مرجع سابقالزناد، األزىر: نسيج النص، حبث يف ما يكون بو اؼبلفوظ نصِّا .  - 1
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 و التثنية و اعبمع(العدد ) اإلفراد   - ب

 1"(التكلم و اػبطاب و الغيبةالوضع ) - ت

 الضمائر: مخطط 

 
فصل أو مسترت ،كما ىو موضح يف كما يأيت الضمًن على أشكال ثالث يف الكلمة : فهو إما متصل أو من

 :الشكل التايل الشكل

                                      
 .226-225: صص، 2007 القاىرة، مصر: عامل الكتب:.1ط .حسان، سبام: اجتهادات لغويّة  -1
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، و ىذا وبتاج إىل تتبع و عمل ، يف تناوؽبا للخطاب و أطرافو و ظروفوخصوصية للغة العربيةو اؼبتأمل هبد أن 

 فيما بعد.سنعاعبها أكرب قد ال تستوعبو ىذه اؼبذكرة، لكننا سنحاول التمثيل لبعض ىذه اػبصوصيات و اليت 

  :و إشكاالت التصنيف ضمير الغائب

 

وظ و عناصره ؛ ثنائية اغبضور و الغياب، و نظرًا لطبيعة التفاعل اليت تسم اؼبلف إبرازتلعب الضمائر دورًا مهمِّا يف 

فإن اعبدل ال يزال قائًما حول ضمًن الغائب ، و لذلك قبد اختالفًا لدى الدارسٌن يف تصنيفو ضمن االشاريات، 

بٌن من يعتربه منها و من ىبرجو من دائرهتا، ذلك أن "الشخصان )الضمًنان( األوالن أي شخصا التبادل اػبطايب 

)ضمًن اؼبخاطب( أي الشخص اؼبعين باغبديث  الشخص الثالث -وإىل حد ما-يقابالن سباماً 
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DELOCUTE  وىو الشخص اؼبتحدث عنو، والذي يقوم بدور سليب فقط يف فعل اللغة لكن األشخاص

 . 1الثالثة يشرتكون يف نقطة واحدة: فهم صبيعاً يستخدمون لطرح موضوع الكالم."

ل عرض الطرحٌْن:و سنعرض ىا ىنا إىل الرأيٌن مع اغبجج ، مث لبرج باستنتاج من خال  

 الرأي األول : ضمًن الغائب ليس ضمًنًا إشاريِّا: -1

أما إخراج ضمًن الغائب من دائرة االشاريات فًنتكز يف األساس على دوره السليب يف  عملية اػبطاب  ألنو غًن 

رد،  وحيد الشخص ال يبثل أي كائن ملموس أو ؾب ىومشارك فيها مثل ضمًن اؼبتكلم و اؼبخاطب، ألن  "الـ : 

كما ال يبثل أي معطى من معطيات التجربة، إنو ؾبرد عالمة على اإلمساك بالشخص بعيداً عن حالة معينة أو 

عن أي اشرتاك مع مادة مفهومية مهما كان نوعها وبالتايل ال تقبل االرتباط باألشخاص الذين يشًن إليهم الـ )أنا( 

ثالث الذي يتضمنو االسم. واألفعال اليت تصف الظواىر والـ )أنت( اػباصٌن باؼبعين باغبديث، أو بالشخص ال

  2اعبوية )اعبو ماطر، اعبو عاصف، اعبو مثلج( خًن مثال على ذلك."

من اإلشاريات فال بد من أن يتمتع  ILومن حججهم أيًضا أنو يف حال  "إذا كان ضمًن الغائب ىو = 

تنطوي على اإلحالة إىل أحد  REFLEXIVITE باػباصية اليت ربدد ىذه الفئة: على اعتبار أن االنعكاسية

وبيل إىل أي عنصر من تلك اليت أشرنا إليها، ولكي يصنف  عناصر اإلطار اؼبلفوظي لكن ضمًن الغائب /ىو/ ال

يف قائمة اإلشاريات، ال بد إذاً من توسيع اإلطار اؼبلفوظي: فباإلضافة إىل اؼبتحدث، واؼبخاطب، وزمان ومكان 

ن يتضمن ىذا اإلطار موضوع الكالم مهما كان نوعو، باعتباره عنصراً ضرورياً يشكل، يف هناية اؼبلفوظية، ال بد أ

 3اؼبطاف وبأكثر أشكالو ذبديداً"

 فالضمًن ىو ال وبيل بالضرورة على عناصر اؼبلفوظ  ألنو قد وبيل كذلك على موضوع الكالم .

 

                                      
 .29.ص:. مرجع سابقفوظيةسًنفوين، جان: اؼبل - 1
 .30.ص:.مرجع سابقسًنفوين، جان: اؼبلفوظية - 2
 34-33.صص: . مرجع سابقسًنفوين، جان: اؼبلفوظية - 3
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 :ضمًن إشاريّ  ضمًن الغائب الرأي الثاين:  – 2

و" أنبية كبًنة يف عملية التلفظ ، فـ"شخص األظباء ال ىبتلف من حيث األساس، عن للضمًن " ى

ْنَخرِطة يف فعل اللغة أي الكائنات اؼبتحدث عنها باعتباره معين 
ُ
الشخص اؼبنسوب إىل الكائنات اؼب

DELOCUTEباغبديث  ويبكننا يف الواقع مالحظة أن العالمة اليت تربز شخص االسم حينما  

ؿبلو، ىي نفسها اليت تدل على الشخص اؼبتحدث عنو، وىكذا نقول: إهنا صفراء  وبل الضمًن IL 

EST JAUNE .  1إهنا صفراء"-للداللة على الورقة يف السياق التايل: ما لون الورقة؟    

و يربر آخرون قوؽبم يف أن الضمائر  ترتبط بالسياق فهو يتحكم يف عملية التلفظ و فعاليتها ، ؽبذا 

لفوظية الثالث ىذا الذي قد يكون )السياق( ال يبلك الكالم كما يبلكو اآلخران: فإذا كان فـ"عامل اؼب

. كما أن "  الضمائر أشكال فارغة  2دبعىن ما مشاركاً فهو غًن قادر على أن يكون متحدثاً" Formes 

vides كتابة ، أو ال مرجعية ؽبا، و ليس ؽبا وجود إال  حال  اغبديث  / التلفظ أو التعبًن عنها بال 

إسناد األقوال إىل  أصحأّا استناًدا إىل رأي " بنفنست" ، لكن تأيت " أركيوين" لتؤكد عدم انسجام ىذه 

الفكرة  لكون الضمائر يتنوع معناىا بتنوع  اؼبقامات. و بٌن ىذا وذاك يبكن اعتبار الضمائر أشكااًل  

لوحدة اؼببهمة  فارغة ال مرجعية ؽبا ، و ما يتغًن مع اؼبقام ىو مرجع  ا Unité déictique ال  

3معناىا الذي تكتسبو من التلفظ و نشاطو"  

 La voiture arrive auكما أن ربديد احالة الضمًن الغائب فبكنة، فقد سبكن اعبملة يف قولنا :" 

Carrefour et il commence à tourner à droite  أي "تصل السيارة إىل مفرق الطرق"، من "

                                      
 .30.ص:. مرجع سابقسًنفوين، جان: اؼبلفوظية - 1
 35.ص:.مرجع سابقسًنفوين، جان: اؼبلفوظية - 2
 .104. ص:مرجع سابقب،ذىبية، ضبو اغباج: لسانيات التلفظ و تداولية اػبطا - 3
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ضمًن  تناًدا إىل ما للمخاطب من معارف موسوعّية حول العامل، و سبّكن أيًضا من إسناد مرجع إىلبناء سياق اس

 . 2رغم أننا " ال قبد أثرًا ألي مفسر سبق ذكره يف الشَّاىد"Il"1 الغائب اؼبذكر يف الفرنسية

و يبثل كذلك ؼبا يبكن تسميتو ىذا، و " ليس اؼبركز اإلشاري بعناصره األربعة سبثيالً للمقام الفيزيائي فحسب بل إن

 3الذي يشكل " ظبة من ظبات العامل اؼبعريف احملّدد ثقافيِّا و نفسيِّا"  (cognitive space) " الفضاء اؼبعريف" 

تعين: أن العالقة بٌن التعبًن اؼبرجع) العائد إليو( و التعبًن و ىذا ما يسمى باؼبؤشرات  اللغوية اػبارجية و اليت " 

عاىل على )تتجاوز( النظام اللغوي دبفهوم أوسع ، الذي يشتمل على اؼبعرفة القائمة على اػبربة ، و اؼبستأنف تت

للمتكلم و السامع. و ال يفهم النص يف تلك اغباالت على أنو نص متماسك إال حٌن تتوفر أيًضا  اؼبعرفة بالعامل

 4لدى السامع اؼبعرفة اليت يفرتضها اؼبتكلم لديو"

 خالصتهما: نتيجة الرأيٌن و

من ىنا نعترب أن ضمًن الغائب من االشاريات إذا ربققت فيو شروط اؼبرجع اػباصة بو إذ " ينبغي على مرجع 

كما ىو حال التعابًن اإلحالّية كلها ، و ألسباب تّتصل بالكفاءات العرفانّية البشريّة احملدودة اليت أغبحنا   -الضمًن

ٌ للمتخاطبٌن"أن يكون شيًئا قد مت ربد -عليها سابًقا   5يده أو ىو قابل للتحديد ، أي إنو بٌنّْ

إذن ، فضمًن الغائب " إن مل يسبقو االسم الظاىر و مل نتمكن من تعليقو بو فهو يف ىذه اغبالة عائد على العامل 

 6، تفسره القرائن اغبالية؛ أي يفسر باؼبعلومات اؼبسبقة عن النص و ظروف الرسالة."

                                      
دار . تونس:2: طة، ربت إشراف: عز الدين آّدوب،تر: ؾبموعة من األساتذ .آن: القاموس اؼبوسوعي للتداولية موشالر، جاك و روبول، - 1

 .396ص: ، 2010 :سيناترا
 .396.ص: . مرجع سابقآن: القاموس اؼبوسوعي للتداولية موشالر، جاك و روبول، - 2
 .170. ص: مرجع سابقالرتكييب، -:بنية اؼبكونات أو التمثيل الصريفالعربّية يف اللسانيات الوظيفيةقضايا اللغة  أضبد: د. اؼبتوكل،- 3

 .58. ص:مرجع سابقبرينكر، كالوس : التحليل اللغوي للنص: مدخل إىل اؼبفاىيم األساسية و اؼبناىج. - 4
 397.ص: . مرجع سابقاوليةس اؼبوسوعي للتدموشالر، جاك و روبول، آن: القامو  - 5
 .173. ص:مرجع سابقأبو خرمة، عمر: كبو النص: نقد النظرية و بناء أخرى، - 6
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كما تقول العرب، و " ما صدق مفهوم اؼبقام ؾبموعة العناصر اليت تتوافر يف موقف كما أن لكل مقال مقام  

زباطيب معٌن ، و أنبها زمان التخاطب و مكانو و عالقة اؼبتكلم باؼبخاطب، و خاصيَّة الوضع التخابري القائم 

  1بينهما، أي ؾبموعة اؼبعارف اليت تشكل ـبزون كل منهما أثناء عملية التخاطب."

 ىاىنا إىل أن العلماء العرب القدامى قد تفطنوا ؽبذا األمر عندما تكلموا عن اؼبقام ، إذ" مل يتخذ و نشًن

ؾبرًدا منقطًعا عّما يالبسو بل ركًنا من أركان عمليَّة تواصل اؼبفكرون العرب القدماء العبارة اللغوية موضوع دراسة  

 فسو.تامة تتضمن مقاًما و متخاطبٌن باإلضافة إىل اؼبقال ن

يلح جل ىؤالء اؼبفكرين على أن اؼبقام ال ينحصر يف العناصر اؼبتواجدة و اؼبتفاعلة أثناء عملّية التخاطب بل 

يشمل كذلك ظروف اإلنتاج العامة. اؼبقام لديهم، إذن، مقامان: مقام " مباشر" دبعناه الضيق و مقام " غًن 

  2مباشر" دبعناه األوسع."

 :الضمائر و النص األدبي

 "الرتكيبية لتماسك النص–شرطًا من الشروط النحوية  -1968منذ ىارفج  –عد ظاىرة اإلضمار بوجو خاص " ت

كما أن " االستبدال )االضمار(يكفل تبًعا لقول ىارفج اتساق سياق النص، أي أن أشكال التسلسل الضمًني 

تتابع لوحدات لغويّة يشكلو تلك حسب فكرتو اعبوىرية ىي اغباظبة لتشكيل النص. ومن مث يعرف النص بأنو 

 .3تسلسل ضمًني متصل"

و تكمن أنبية الدراسة اللسانية للضمًن يف ميادين ـبتلفة سواء منها ما تعلق بالتعليمية ، أو بتصنيف النصوص و 

اػبطابات ، و تكمن األنبية يف توظيفو يف النقد األديب اؼبعاصر اؼبعتمد على مفرزات الدرس اللساين ، و سنمثل 

 ا األمر يف النص السردي:ؽبذ

                                      
 .172ص: ، 2006: دار األمان . الرباط، اؼبغرب:1.طداداتد.اؼبتوكل، أضبد: اؼبنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب، األصول و االمت - 1

 .206.ص: مرجع سابق: اؼبنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب، األصول و االمتدادات،د.اؼبتوكل، أضبدللتفصيل ، ينظر:  - 2
 .23ص:، 2004 مكتبة الزىراء.. القاىرة، مصر:1: طسعيد حسن حبًنيتر: د.  .،فيهفجر: مدخل إىل علم لغة النصفولفانج ىاينة مان، ديرت- 3
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قد قاما بدراسات قيمة على النص (Genette) و جًنار جينيت (Barth)ال ىبتلف اثنان يف أن روالن بارت 

السردي ، و قد كان ؽبما دراسات حول وظيفة  الضمائر داخل النصوص السردية، إذ " أتاحت ىذه الدراسات لـ بارت 

و إننا لننتقل من طابعو " الوجودي " عند الضمًنين " ىو" و " أنا" .  و جونيت التأكيد على أشكال التعارض بٌن

 بارت ) اغبديث عن الذات باستعمال ضمًن الغائب ىو أسلوب اغبياة( ، إىل تنظًن األشكال األدبية عند جونيت.

و ىذا التمرين  sujet( أن عبقرية فلوبًن تتحد ّٔذا "الغياب للمسند إليو  III Figuresيرى جونيت يف ) تشكيالت 

 يف ذبربة كافكا األدبية. M.Blanchotيف اللغة اؼبزاحة اؼبركز"، و ىو ما ربدث عنو موريس بالنشو 

 –" يقول كافكا إنو اكتشف دخولو إىل عامل األدب يوم استطاع إحالل الضمًن " ىو " ؿبل الضمًن " أنا".فاؼبسند إليو 

ح. " وقد قبد مثااًل عنو أقل وضوًحا و معكوًسا يف طريقة زبلي ليس ىنا سوى رمز لعلو مفرط الوضو  -يقول جونيت

عن الضمًن " ىو" اؼبركزي يف رواية " البحث عن الزمن الضائع" حيث الضمًن " أنا " يعود إىل سارد  Proustبروست 

 ما، ليس ىو باؼبؤلف و ال أي شخص آخر".

( استخدامو لضمًن الغائب على أنو نتيجة نوع من " )...يشرح بارت يف كتاب يبكن أن نعتربه خطاب سًنتو الذاتية 

 .1" " ، إذ يقول : " هبب اعتبار كل ىذا كما لو كان قول شخصية يف رواية"decollementاالنفصال 

و نشًن ىنا إىل أن السًنة األدبية كنوع سردي قد يعتمد فيها صاحب السًنة الشخصية على الضمًن الغائب، ففي 

 اًل إىل كتاب : " األيام " لطو حسٌن.األدب العريب نشًن مث

و للضمائر أنبية يف اؼبمارسة النقدية، فالنص السردي عن طريق الضمائر يبكن الدارس من ربديد وجهات النظر  

 ".focalisation أو ما اصطلح عليو جًنار جونيت بـ" التبئًن

ن األعمال الروائية، و ما يعزز ىذا التوصيف و اؼبشتغل على الرواية درًسا يالحظ ثنائية األنا و اآلخر يف كثًن م

فال رواية بدون ضمائر ،توظَّف يف إحاالهتا اؼبختلفة  حبسب طبيعة التناول ىو طبيعة ىذا اعبنس األديب حبد ذاتو 

مصادر  اليت يريدىا الناقد، فالضمائر تظهر يف اؼبمارسة النقدية يف النص السردي من خالل أمور ـبتلفة منها:

ما يخبر بو الراوي و ما تخبر بو الشخصيات ذاتها و ما تخبره عنها  وىي :- شخصية:تحديد ال

                                      
 .194-193. الكويت.صص:1997. ماي 221عامل اؼبعرفة، العدد:  جيزيل فاالنسي، النقد النصي، تر: رضوان ظاظا ، ؾبلة- 1
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الراوي ) و الضمائر كذلك تعٌن يف ربديد انواع الراوي  الشخصيات و ما يستنتجو القاريء.

الراوي المشارك أو غير المشارك  و (omniscient narrator/narrateur omniscientالعليم)

 narrateurراٍو خارج عن نطاق اغبكي ( و مظاىر حضوره في النص السردي )و الراوي المحايد 

hétérodiégétique ،  أو راٍو مندمج داخل اغبكيnarrateur homodiégétique.)1 

 اإلحالة بالضمائر:

 :إىل  قسم الضمائر نت "

  ،كتايبمثل:  ، ةضمائر ملكيَّ اخل.و إىل …ىنضمائر وجوديَّة، مثل: أنا، أنت، كبن، ىو، ىي، ىم،  

 2اخل."…كتأّم ، كتابو، كتابنا  كتابك،

 speechأما إذا ما نظرنا للضمائر من ناحية االتساق يبكننا " التمييز فيها بٌن أدوار الكالم ) 

roles)   اليت تندرج ربتها صبيع الضمائر الدالة على اؼبتكلم ، و اؼبخاطب ، و ىي إحالة ػبارج النص بشكل

الة داخل  النص ، أي اتساقية ، إال يف الكالم اؼبستشهد بو ، او يف خطابات مكتوبة مبطي، و ال تصبح إح

 3متنوعة من ضمنها اػبطاب السردي."

 

 

 

 

                                      
 كبيل إىل اؼبراجع اآلتية: األمورللتفصيل يف مثل ىذه  - 1
 .ا2003: االختالفمنشورات . اعبزائر: 1ط.لسردي ،يف ضوء اؼبنهج السيميائي ربليل اػبطاب ا: نبيلة،زويش  -
 . 1996. القاىرة، مصر: دار النشر للجامعات: 2النص القصصي.طالراوي و : عبدالرحيم الكردي، د. -
 .2000الدار البيضاء، اؼبغرب: اؼبركز الثقايف العريب:. 3ط .نص السردي من منظور النقد األديببنية ال : ضبيدد. غبمداين ،  -
 .18ص:، 2006 :يباؼبركز الثقايف العر : اؼبغرب،الدار البيضاء .2طخطايب، ؿبمد:لسانيات النص، مدخل إىل انسجام النص. - 2
 .18ص: مرجع سابق، خطايب، ؿبمد:لسانيات النص، مدخل إىل انسجام النص  - 3



 صي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلشاريات في الدرس التداولي النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول:ـــــ

 

33 

 اإلشاريات الزمانية:المطلب الثاني : 

 :اإلشاريات الزمانيةمفهوم  .1

 deicticز اإلشـارة ىي" كلمات تدل علـى زمـان وبـدده السـياق بالقيـاس إىل زمـان الـتكلم فزمـان الـتكلم ىـو مركـ

center فــإذا مل يعــرف زمــان الــتكلم أو مركــز اإلشــارة الزمانيــة التــبس األمــر علــى الســامع أو الزمانيــة يف الكــالم ،

 1القارئ."

كمــا أن " تعيــٌن اؼبكــان يــتم ببيــان اؼبقصــود باألمــاكن مــن خــالل الســياق الــذي وردت فيــو، و مــن األلفــاظ اؼبكانيــة 

 2و فوق ، و ربت ، و أمام، و ذلك اؼبكان، و كبو ذلك"اؼببهمة : ىنا، و ىناك ، 

>> نقطة االرتكاز بالنسبة للمحددات الزمانية ىي تلك اللحظة حٌن يتكلم اؼبتكلم : "غبظة التلفظ" 

و اليت ربدد اغباضر اللساين. فبفضل عملية تلفظو اػباصة يبكن للمخاِطب أن ينظم الرتتيب الزمين ؼبلفوظو و 

 3اَطب <<يفرضو  على اؼبخ

"االشاريات من كوهنا واصالت ربيل على معطى لغوي زمين خاص و ليس أي ترتيب زمين خارج لساين 

أيِّا كان. تظهر االشاريات بصورتٌن: فمن جهة من خالل ظروف زمان أو تراكيب تعبًنية ) غًدا ، بعد عشرة 

يف تصريف  affixesاللواحق  أشهر ...(، و من جهة أخرى من خالل معلومات مدؾبة من خالل السوابق و

 4األفعال أي زمن األفعال الذي يظهر يف أبعاد اغباضر و اؼبستقبل."

لكن العربية زبتلف اختالفًا جذريِّا ، عن الفرنسية ، فإن ارتضى ؽبا لسانيوىا إقحام  عوامل الزمن يف 

ية و من ىنا أال يبكن اعتماد الفعل و اليت تظهر يف تصريف الفعل الفرنسي، فإن للفعل العريب خاصية اشتقاق

                                      
 .19ص:  ، مرجع سابق،آفاق جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر: كبلة، ؿبمود أضبد - 1
 .21.ص: مرجع سابقؿبمد ؿبمد يونس علي: مقدمة يف علمي الداللة و التخاطب.  - 2

3 - MAINGUENEAU, Dominique : L’énonciation en linguistique française.2e édition. 
Hachette. 1999 .Paris. France. p :36. 
4  -  MAINGUENEAU,Dominique : L’énonciation en linguistique française.2e 
édition.Hachette.1999.Paris.France.p 37 
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التصريف يف ربديد زمن الفعل العريب؟.خصوًصا   و أنو ال يستعٌن بالضمًن الظاىر ألنو قد يأيت متصاًل أو 

 مسترتًا.خالفًا ألغلب حاالت تصريف الفعل يف الفرنسية.

 الرؤية الزمانية إىل: 1و قسم مانغونو

 حسب التواتر -

 حسب اؼبدة -

 :يوضح  و اعبدول اآليت

 Visée temporelleالرؤية الزمنية 

حسب 

 التواتر

 حسب اؼبدة

كم 

مرة؟

Combi

en de 

fois ? 

رؤية ؿبددة 

visée 

ponctuelle 

مّت؟ 

Quand ? 

 visée durativeرؤية استغراقية 

  

منذ كم من 

 Depuisالوقت؟

combien de 

temps ? 

كم يستغرق من 

 pendantالوقت؟

combien de 

temps ? 

 Dans؟يف أي مدة

combien de 

temps ? 

 

 

 

                                      
-1 MAINGUENEAU,Dominique : L’énonciation en linguistique française.2e 
édition.Hachette.1999.Paris.France.p :38  
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 لزمن يف النص األديب:ا

مبدئيِّا ينبغي أن نشًن إىل أن " كل صبلة نصّية هبب أن تقع يف زمن معٌن. و عادة ما تتكون النصوص من عدة 

 صبل.

" و يف إطار توجيو االتصال تضفى أنبية خاصة على مورفيمات الزمن أيًضا؛ فهي تسهل تبًعا لفايرش فهم النص 

أكملو ، ألهنا تعكس اتساق البناء الزمين للنصوص ، إذ إن مورفيمات النص ال ترد معزولة، بل إهنا أجزاء من ب

  1بنية لغوية أكربـ حبيث يظل الرتتيب الزمين للمعلومات اؼبرتابطة ثابًتا"

 -1زمنية معينة: "و يفرق فاينريش بٌن مبطٌن أساسيٌن من البناء الزمين للنصوص ، يبكن أن وبددنبا ورود صيغ 

أزمنة القص ، و ىي " أزمنة  -2( و I   ،IIأزمنة الوصف ، و ىي أزمنة اغبال و اؼباضي التام و اؼبستقبل) 

 ( I   ،IIاؼباضي ، واؼباضي التام البعيد و الشرط  ) 

 و ؼبا  كان من اؼبمكن ربديد غلبة مبط أساسي ما يف كل نص حسب فرضية فاينرش ، فإن السامع يبلغ من

خالل صيغ زمنية ؿبددة يف الوقت نفسو قيًما إشاريّة لتلقي النص: وضع" التوتر " بالنسبة للنمط األول ، و وضع 

 2" االسرتخاء" بالنسبة للنمط الثاين"

 : إشكاالت الزمن 

"فهل زمن )اغباضر( ىو شكل من أشكال الفعل وبيل إىل اغباضر اؼبعاش بسبب القيمة األساسية اليت يتمتع ّٔا 

ىذا الشكل، أم ىو شكل ال زمين كما توحي بذلك السهولة اليت نستخدمو ّٔا للتعبًن عن فرتة زمنية ماضية أو 

مستقبلية كما نستخدمو للتعبًن عن وقت اغباضر من جهة وألنو ال يتضمن أي عالمة زمنية على عكس األشكال 

  3األخرى"

 

                                      
 .25. ص:مرجع سابقفولفانج ىاينة مان، ديرت، فيهفجر: مدخل إىل علم لغة النص،  - 1
 .25. ص:مرجع سابقفولفانج ىاينة مان، ديرت، فيهفجر: مدخل إىل علم لغة النص،  - 2
 36.ص:.مرجع سابقسًنفوين، جان: اؼبلفوظية - 3
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 مفهوم الزمن:

و اغبدث الذي ىو إنتاج اؼبلفوظ، ويبكن اإلشارة إليو داخل اؼبلفوظ "زمن اؼبلفوظية أي الزمن الذي يتحدد في

 . 1اليوم"أو  اآلننفسو، ومن بٌن الكلمات اليت تؤدي ىذه الوظيفة نذكر أواًل 

 محددات الزمن في الملفوظ:

 DEIXIS. لكن اؼبرجع الزمين أنتو أنا"طبعاً ىذه العالمات ىي إشاريات مثلها مثل 

TEMPORELLE باألشكال اليت ربيل إىل حاضر اؼبلفوظية ألهنا تتضمن أيضاً األشكال اليت  ال يتحدد

 األمس، قبل أمستسم اؼباضي واؼبستقبل وال يتحدد مرجعها إال بالنسبة لذلك اغباضر. من فئة الظرف نذكر: 

ى ، خبصوص اؼبستقبل. فكل مرة نلفظ فيها )أمس( فإن ىذه الكلمة تدل علغدوبعد  غداخبصوص اؼباضي، و

 2اليوم الذي سبق اليوم الذي أنتجت فيو اؼبلفوظية و)غدا( تدل على اليوم الالحق وىلم جرا."

" ربط الزمان بالفعل ، و التعبًن عن الزمن يعين سبوقع حدث على ؿبور األزمنة، سواء كان قوالً أو نصِّا ، فالبحث 

ا انطالقًا من خطاب اؼبتكلم شفويِّا كان عن الزمان و اؼبكان ىو الكشف عن الظروف اليت تتجلى فيها مرجعيته

أم كتابيِّا ، بناء على ذلك فاغبديث عن عالقة اؼبتكلم اؼبرجعية بالسياق الذي يدور فيو اغبديث ىو ربديد الزمان 

و اؼبكان ، وكشفهما مرتبط بشروط خاصة باؼبتكلم و بإحداثييت الزمكان اللتٌن يصدر عنهما اػبطاب ) 

 3اغبديث("

لزمن يف اللغة بواسطة القرائن اليت تتحدد جبوار األفعال ، عند هنايتها أو بواسطة الظروف) ظروف " يتجلى ا

 4الزمان( اليت تدعى باؼببهمات الزمانية: اآلن ، اليوم ، الغد ، أمس ، األسبوع اؼباضي... "

                                      
 36.ص:.مرجع سابقسًنفوين، جان: اؼبلفوظية - 1
 35.ص:. مرجع سابقسًنفوين، جان: اؼبلفوظية - 2
 .105. ص: مرجع سابقذىبية، ضبو اغباج: لسانيات التلفظ و تداولية اػبطاب،  - 3
 .106. ص: مرجع سابقذىبية، ضبو اغباج: لسانيات التلفظ و تداولية اػبطاب،  - 4
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      و ســـياقات أحـــداثفيـــو  و الـــزمن ىبتلـــف بـــاختالف األجنـــاس األدبيـــة، ففـــي الســـرد مـــثالً قبـــد زمًنـــا ســـرديِّا تـــتحكم

و أزمنــة األحــداث، و خــًن مثــال علــى ذلــك مــا قبــده يف القصــص القــرآين ، " حــٌن نقــرأ " اآلن حصــحص اغبــق" 

على لسان امرأة العزيز يف سورة )يوسف( ، ربيلنا " اآلن" إىل زماهنا و زمن " يوسـف" عليـو السـالم، ال إىل زمانـك 

 1ما أكتب."أنت بينما تقرأ، و ال زماين أنا بين

 لنص السردي:رؤية نقدية لإشكاالت الزمن في النص األدبي: 

إن اؼبتعامـل مـع الــنص األديب ليقـف عنـد إشــكالية الـزمن اؼبعقـدة، فهــو " لـيس زمنًـا واحــًدا متجانًسـا مقيًســا  

وضـوعي، و دبعيار واحد، و لكنو منظومة معقـدة مـن األزمنـة اؼبتجادلـة، يبكـن أن مبيـز فيهـا ثـالث جهـات: الـزمن اؼب

الـــزمن الـــذايت، و الـــزمن النحـــوي.و ؽبـــذه العناصـــر جهتـــان ربـــددان اؼباىيـــة و العالقـــات علـــى كبـــوين متقـــابلٌن: جهـــة 

 2اإلنتاج و جهة اؼبتلقي."

" و حســــبك مــــن دليــــل علــــى ذلــــك أن تقســــيم الــــزمن يف كبــــو العربيــــة إىل مــــاض و حــــال و اســــتقبال ال يبكــــن أن 

 3بٌن األحداث من جهة، و بٌن األزمنة بعضها ببعض من جهة أخرى."يستوعب تعقدات العالقات الزمنية 

سات اللسانية للمعطيات اإلشارية نتوقف قلياًل عند الدراسات السردية اليت تشتغل الكي ندلل على أنبية الدر و 

" يلهث اػبيال فالرواية عمل إبداعي يستعصي على القبض حيث على األجناس السردية تكشف عن ىذا األمر 

لروائي، الذي يتأَّبَّ على القيود، وراء عوامل ـبتلفة ، تنبذ ، مهما تكاثرت، صيغة الواحد و الثابت و اؼبتعايل و ا

اؼبعطى النهائي...،إتكاء على منظور ال يعرتف بالقواعد اؼبسبقة وال يأتلف مع اؼبعطيات اؼبوروثة الساكنة.و حركتو 

متعددة و أنواع من البشر ـبتلفة ،و تدعو يقف أمام عوامل اإلنسان  الطليقة، تأخذ بيده إىل أزمنة متنوعة و لغات

 الداخلية و اػبارجية، بل تغويو خبلق ما شاء من العوامل.

                                      
 :س للنشر و التوزيع. مشالقاىرة، مصر:. 1ية: من أفعال الكالم إىل بالغة اػبطاب السياسي. طاولاء الدين ؿبمد: تبسيط التدّٔ ،د. مزيد - 1

 .72ص:،2010
عبنة التأليف والتعريب  . الكويت، جامعة الكويت:1. طاألسلوبيات اللسانية: آفاق جديدةيف البالغة العربّية و : د.مصلوح، سعد عبد العزيز- 2

 .258ص:، 2003:والنشر، جامعة الكويت

 .262ص: .مرجع سابق.ألسلوبيات اللسانية: آفاق جديدةيف البالغة العربّية و ا :، سعد عبد العزيزد.مصلوح - 3
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إن التعامل مع الواقع و األزمنة و البشر ، بصيغة اعبمع و االحتمال و اؼبتوقع و الالمتوقع،يعٌن الرواية جنساً أدبياً 

ارسة كتابية نقدية، سواء مسَّ ذلك القول الذي رباولو، أو البنية اليت تبين القول و ربرريًا بامتياز، و يؤكدىا فب

 1تنشئو"

(و Temps de la fictionزمن القصة:): و بالتايل فإن زمن الرواية ؽبا خصوصيتو، إذا قبد أنفسنا أمام زمنٌن نبا

 Temps de la narrationزمن السرد:

i. زمن القصة(:Temps de la fictionو) :زمن السردTemps de la narration : 

تَخيل)أو زمن القصة( ،أو الزمن احملكي ، ويبثل مدة  جريان اغبدث)...( يعرف زمن القصة بأنو
ُ
" الزمن اؼب

َتخيل وبدد تعاقبية متناوبة 
ُ
  2عرب قراءة متأنية." -يف معظم األحيان–الزمن اؼب

الواقعية و اؼبدركة ذىنيا)...(ىذه التجربة الزمنية يف و يعرف سعيد يقطٌن زمن القصة بأنو>> زمن التجربة 

ذبليها الواقعي ىي ما يعرب عنها اػبطاب التارىبي ذو الطابع اغبويل أو التسجيلي.فهو يتدرج من البدء إىل ما 

 3يليو<<

 مث يضيف موضًحا:

صة يف عالقاهتا >> زمن القصة: ىو زمن اؼبادة اغبكائية يف شكلها ما قبل اػبطايب إنو زمن أحداث الق

 بالشخصيات و الفواعل)الزمن الصريف(.

زمن اػبطاب: و ىو الزمن الذي تعطى فيو القصة زمنيتها اػباصة من خالل اػبطاب يف إطار العالقة      

 .4بٌن الراوي و اؼبروي لو) الزمن النحوي(<<

 

 
                                      

 .25فيصل دراج ،نظرية الرواية و الرواية العربية،ص:- 1
2  - -J-P.Goldenstein. Pour lire le roman, De boeck-Duculot,4 édition 1986.Belgique:106. 

 .32ص: ، 2001الدار البيضاء، اؼبغرب:اؼبركز الثقايف العريب:.9. طالنص الروائي)النص و السياق(  انفتاحيقطٌن ،سعيد: - 3
 .49ص:. مرجع سابق .انفتاح النص الروائي)النص و السياق( يقطٌن ،سعيد:  - 4
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 :الزمن في النص السردي أنواع

ناول  التقنيات الزمنية وربديدىا لنستجلَي عن كثب طريقة  من ت -و اغبالة ىذه -و لذا فال مندوحة لنا

 مع الزمن الروائي ، و ؾبمل ىذه التقنيات  تكمن يف: التعامل

  (Prolepses) : الســوابق -أ

 .(anticipation، وقد تسمى أيضاً بسبق األحداث ) 1و تعين " حكي شيٍء قبل وقوعو" 

من جذوة الفضول و حالة الرتقب و االنتظار لديو لشغفو بتتبع  غًن مستساغة ألهنا تفرت 2وىي لدى القاريء

 مسار األحداث الذي يفضي بو إىل اػباسبة اليت قد تشبع فضولو أو تذكيو. 

 اللواحق :-ب

و تعرف على أهنا " عملية سردية تتمثل بالعكس يف إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية اليت بلغها السرد، وتسمى  

 (rétrospectionإلستذكار)كذلك ىذه العملية ا

 وتكتسي 3و ىي وسيلة عمليٌة للكتاب ؼبلء ما حدث مبكراً)...( ؛إهنا مشهد ؼبا تراءى يف ذاكرة الشخصية"

نقلة لفظية سلسة كبو اؼباضي، وقوة اغبكاية  -يف القصة–من حقيقة أنو" يبكن أن تعطي القارَئ  اأنبيته

طبعا بالتظافر مع –أنبيٌة أخرى  -فضاًل عن ىذا-أن ؽبا  كما    4مّت و أينما أردت" -تكون مغلفة بزمن

حيث أنو " يبكنها أن تكون َمنزِعًا عمليِّا لتقدًن خلفية للشخصية أو غبكاية  –غًنىا من التقنيات 

 . 5األحداث"

 : كما أن " ىناك  سبالً ـبتلفة ؼبساعدة القارئ لتحقيق تلك القفزة يف الزمن

                                      
 .33ص: اؼبغرب: اؼبركز الثقايف العريب.سعيد، يقطٌن : ربليل اػبطاب الروائي. الدار البيضاء، - 1
العادي.والنعين بو اؼبتلقي اإلبداعي:الذي يتعامل مع اؼبادة لتوظيفها كبو ما يفعلو الكتاب. و اؼبتلقي النقدي :الذي يعرف باؼبادة -أو اؼبتلقي-نقصد بو القاريء- 2

 إن جاز ىذا التعبًن.-ويربزىا ويقدمها فهو وسيط
3  - X.J.Kennedy and Dana Gioia ;An Introduction to FICTION; NINTH EDITION.PEARSON 

Longman.P:13   
4 -Janet Burroway and  Elizabeth Stuckey-French ;Writing Fiction A Guide to Narrative Craft; seventh 

edition; PEARSON LONGMAN.P:227. 
5  - Ibdm ;P :227 
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 َنقلٍة تسمح بsmooth  بٌن اغباضر و اؼباضي.فربٌط دبا ىو جاٍر يف اغباضر و بٌن ما  واضحة

 جرى يف اؼباضي سيكون أكثر صبااًل للقارئ سباماً كما ىو كائن للشخصية" )...(

 " 1النقلة البارعة كبو اؼباضي تسمح لك بتلخيص خلفية معرفية ضرورية بسرعة 

 أنماط السرد: -

ارد بالنسبة لزمن اغبكاية. و يف ىذا الصدد يبكن أن يبدو من اؼبفيد أن نضبط الوضع الزمين للس"

 مبيّْز )...( أربعة أمباط من السرد القصصي.

 : (narration ultérieure) السرد التابع-1

أي السرد الذي يقوم فيو الراوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد بأن يروي أحداثا ماضية قبل 

 "كان ىذا منذ زمن طويلشارع يلعبون....وقوعها.)...( مثال ذلك:" ...كان أوالد ال

 (:narration antérieureالسرد المتقدم)-2

وىو سرد إستطالعي يتواجد غالبًا بصيغة اؼبستقبل)...( و اؼبهم ىنا ليس زمن أحداث الرواية بل 

 يف نطاق النص القصصي.)...(.  العالقة اليت تربط بٌن زمن السرد و زمن اغبكاية

 " عطل الصيفية على األبواب فقررت أن أخرق اؼبلل ....مثال ذلك " كانت ال

 : (narration simultanéeالسرد اآلني )-3

و ىو سرد يف صيغة اغباضر معاصر لزمن اغبكاية أي أن أحداث اغبكاية و عملية السرد تدور يف 

 آٍن واحد)...( 

 الديبومة الزمنية الفاصلة بٌن كما يبكن أن يبر الراوي من سرد تابع إىل سرد آين بالتقليل التدرهبي يف

اغبكاية اؼبلفوظة بصيغة اؼباضي و السرد اؼبلفوظ بصيغة اغباضر )...(.و السرد اآلين ىو نظرياً النوع 

 ـبتلفٌن: اذباىٌناألكثر بساطة ففيو تطابق بٌن اغبكاية و السرد لكن ىذا التطابق يبكن أن يرد يف 

                                      
1  - Ibdm,P:228-229. 
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ىنا عند توايل  هلب كفة اغبكاية على كفة السرد. قبدسرد حوادث ال غًن يبحو كل أثر للفظ و يغ -

 ألحداث.ا

و يقع إلقاء الضوء  (monologue intérieur)ا السرد اؼبتمثل يف ـباطبة الشخصية لنفسه -

 ىنا على السرد نفسو بينما يأخذ اغبدث يف الزوال حّت ال يتبقى إال النزر القليل من اغبكاية.

 (:narration intercaléeالسرد المدرج )-4 

بٌن فرتات اغبكاية و ىذا النوع ىو األكثر تعقيدًا إذ ىو ينبثق من أطراف عديدة و يظهر مثال يف الرواية 

القائمة على تبادل الرسائل بٌن شخصيات ـبتلفة حيث تكون الرسالة يف نفس الوقت وسيطاً للسرد و عنصراً 

 1لة تأثًن يف اؼبرسل."كوسيperformativeيف العقدة أي أن للرسالة قيمة إقبازية 

و من ىنا فإن زمن النص يشكلو صاحبو، يبا يرتضيو من تقنيات تسمح لو بربط األحداث أو تأزيبها أو صدم 

زمنة كقولو مثالُ " تزال أو اإلقتطاع، إذ يقفز كاتب النص بسرده أالقاريءـ كما أن ىناك تقنية أخرى تتمثل يف االخ

ال حدث، يف حٌن دبكنو العكس التمديد فتقع أحداث تستغرق ؾبمل الرواية يف بعد عشرة أيام" ، و قبد فيها 

يوم واحد، و غًنىا من التقنيات اليت ىي مبثوثة عند اؼبشتغلٌن حبقل السرد، و اليت أشرنا إىل بعضها يف إحالتنا 

تعلق بزاوية  ما و خصوًصا -يف البحث السردي –على ىذا التقنيات. كما أن الضمائر أيًضا ربتاج إىل و قفة 

 .و الراوي احملايد و اؼبشارك و الضمين .(focalisationًن) بئو التالرؤية أ

إذن فاإلشاريات يبكن توظيفها يف اػبطاب السردي و استغالل معطياهتا، كي كبصل ردبا على إضافة جديدة يف 

 ىذا اؼبيدان.

 

 

 

                                      
 .-للتفصيل أكثر-بتصرف. 333إىل333ي و صبيل شاكر ؛مدخل إىل نظرية القصة ؛الصفحات:من ظبًن مرزوق- 1
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 :الزمن في  النحو العربي

 زمن األفعال:

ىل ثالث أزمنة ىي : الزمن اؼباضي و زمن اغبال و زمن اإلستقبال، مع التفريق بٌن الفعل و يقسم النحاة الزمن إ

الزمن يف النحو، أي أن الفعل ال يكتسب زمنيتو إال من خالل الرتكيب أو السياق العام يبا يعنيو من إحالة على 

سواء أكان  -لماء العرب باؼبقامأو ما يصطلح عليو عند الع –الداخل أو اػبارج، مع مراعاة السياق اػبارجي 

سياقًا ماديِّا أو مرتبطًا بالعامل و الرؤية اؼبوسوعية و اؼبعرفية اؼبشرتكة بٌن اؼبتكلم و اؼبخاَطب و مثالو  أن الفعل 

( ، 10اؼباضي قد يدل على االستقبال كما يف قولو تعاىل يف سورة النحل:" أتى أمر اهلل فال تستعجلوه" )النحل 

رك أن أمر اهلل اؼبقصود ىو يوم القيامة، لكن ىل غًن اؼبسلم يؤمن ّٔذا اليوم؟ . ؽبذا ينبغي االنتباه ؽبذا فاؼبسلم يد

 األمر.

لذلك وددنا لو نشًن إىل بعض األمثلة لدالالت الفعل الزمنية، و اليت ىي مبثوثة يف كتب النحو قديبًا و  

 حديثًا.

 زمن التراكيب: -

بعض الرتاكيب نقف على استعمال زمين ـبتلف إذ " يبكن الوقوف  عند اغبديث عن الزمن من خالل 

 على تنوع الدالالت الزمنية ؽبذه الرتاكيب من خالل العرض التايل:

 كان + فعل: للداللة على الزمن اؼباضي البعيد اؼبنقطع ، كما يف : كنت درست النحو يف الثانوية. -

د اؼبنقطع اؼبؤكد ، كما يف : لقد كنت درست النحو لقد + كان +فعل: للداللة على الزمن اؼباضي البعي -

 يف الثانوية.

 كان + يفعل : للداللة على اؼباضي اؼبستمر ، كما يف:كنت أدرس العربية طوال اؼبراحل التعليمية. -

قد + كان + يفعل: للداللة على اؼباضي اؼبستمر اؼبؤكد ، كما يف : قد كنت أدرس العربيَّة طوال حيايت  -

 التعليمية.
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 كاد + يفعل : للداللة على الزمن اؼباضي اؼبقارب و لكنو مل يقع ، كما يف: كاد الفريق وبقق اؼبفاجأة. -

قد + كاد + يفعل: للداللة على الزمان اؼباضي اؼبقارب مع التأكيد ، كما يف : قد كاد الفريق أن وبقق  -

 اؼبفاجأة.

اضر، كما يف: يكاد آّتهد أن يبلغ يكاد + يفعل: للداللة على مقاربة حدوث الفعل يف الزمن اغب -

 األمل.

اؼباضي، كما  جعل + يفعل: للداللة على اؼباضي الشروعي، أي: الشروع يف العمل و البدء بو يف الزمان -

 يف: حضر اؼبدرس ، و جعل يشرح الدرس للطلبة.

الكرًن هبود دبالو ما زال + يفعل: للداللة على الزمن اؼباضي اؼبستمر اؼبتصل باغباضر ، كما يف: ما زال  -

 على الفقراء.

بات + يفعل ، ظل + يفعل ، ما انفك + يفعل: للداللة على أن اغبدث كان مستمرًا يف زمن ماض،  -

 أي الزمن اؼباضي اؼبستمر اؼبتصل بالزمن اغباضر ، كما يف: بات يقلب األفكار.

، كما يف: أضحى اؼبطر أضحى + يفعل: للداللة على الزمن اغباضر االستمراري الذي يتصل باؼباضي -

 يتدفق بغزارة.

) أو سوف( + يفعل: للداللة على الزمن اؼبستقبل ، و معىن السٌن و سوف : التنفيس يف الزمن السٌن  -

، إال أن زمان )سوف( أنفس يف االتساع من زمان " السٌن" ، كما يف : سيصل اؼبسافر غًدا ، سوف 

 1يصل اؼبسافر بعد شهر."

 :ء اإلشارةأسماالمطلب الثالث: 

" إذا كانت الضمائر ربّدد مشاركة الشخوص يف التواصل أو غيأّا عنو ، فإن أظباء اإلشارة ) أظباء اإلشارة 

اؼبكانية و الزمانية و كذلك الظروف الدالة على االذباه( ربدد مواقعها يف الزمان و اؼبكان داخل اؼبقام االشاري. و 
                                      

 . 173د.ت،  ص:  :دار غريب . القاىرة، مصر:د.ط .د : العربّية و علم اللغة اغبديثد. داود، ؿبمد ؿبم - 1
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ت دبا تشًن إليو . و هبري تقسيمها يف اللغة العربية إىل أقسامها اؼبعروفة ىي سباًما مثلها ال تُفهم إال إذا ربط

 1باعتماد اؼبسافة ) قربًا و بعًدا( من موقع اؼبتكلم يف اؼبكان أو الزمان."

 أسماء اإلشارة و االحالة:

ا( ، و اؼبكان ) ىناك عدة إمكانيات لتصنيفها: إما حسب الظرفية،: الزمان ) اآلن، غدً  ذبدر اإلشارة إىل أن "  

)ىذا، ىؤالء(، أو حسب البعد ) ذاك، تلك...(و القرب )  االنتقاء( أو theىنا ، ىناك(، أو حسب اغبياد )

 ىذه ، ىذا...(.

 2و نشًن إىل أن أظباء اإلشارة تقوم بالربط القبلي و البعدي"

 إشاريات الخطاب: المطلب الرابع : 

فصل بينهما يف اؼبرجع  إذ يتحد ضمًن اإلحالة مع ما وبيل إليو ؛ " "قد تلتبس إشاريات اػبطاب باإلحالة و ال

أما إشاريات اػبطاب فهي ال ربيل إىل ذات اؼبرجع ، بل زبلق اؼبرجع فإذا كنت تروي قصة مث ذكرتك بقصة 

أخرى فقد تشًن إليها، مث تتوقف قائاًل: لكن تلك قصة أخرى، فاإلشارة ىنا إىل مرجع جديد. على أن ىذا 

مييز بٌن إشاريات النص و اإلحالة إىل عنصر فيو ليس حاظبًا، ذلك بأن اإلحالة يف قصار النص، أو ىي الت

 أساس فيها.

و قد يبدو طبيعيِّا أن تستعار إشاريات الزمان و إشاريات اؼبكان لتستخدم إشاريات للخطاب فكما يقال: 

ىذا النص ، و قد يقال: لرأي السابق اأو  الفصل الماضي من الكتاب،يبكن أن يقال: األسبوع الماضي 

 إشارة إىل قصة بعد ّٔا القول.تلك القصة  لإلشارة إىل نص قريب ، أو 

                                      
 .118-117.ص: مرجع سابقالزناد، األزىر: نسيج النص، حبث يف ما يكون بو اؼبلفوظ نصِّا . - 1
 .19ص:  .مرجع سابق،خطايب، ؿبمد:لسانيات النص، مدخل إىل انسجام النص  - 2
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لكن  ىناك  إشاريات للخطاب تعد من خواص اػبطاب وتتمثل يف العبارات اليت تذكر يف النص مشًنة إىل 

ضاًل عن ذلك،و)...(قيل و)...( موقف خاص باؼبتكلم )...(مثل:ومهما يكن من أمر،)...( لكن، بل)...(، ف

 1من مَثّ..."

و من االشاريات اػبطابية قبد" يف الفقرة السابقة" ، " فيما يلي " ، " يف ىذه الرواية" ، فيما سبق" . ىذه 

إشارات نصية تنظيمية ربيل على أجزاء من النص أو اػبطاب و تسعى إىل تنظيمو و ربقيق السبك و اغببك 

 2فيو."

 :اإلشاريات االجتماعية:  المطلب الخامس

  "وىي ألفاظ وتراكيب تشًن إىل نوع العالقة االجتماعية بٌن اؼبتكلمٌن واؼبخاطبٌن، من حيث ىي عالقة رظبية 

formal   أو عالقة ألفة و مودةintimacy والعالقة الرظبية يدخل فيها صيغ التبجيل  .honorifics يف

أو يف الفرنسية للمفرد اؼبخاطب تبجياًل لو ،  vousكاستخدام  كلم،ـباطبة من ىم أكرب سناً ومقاماً من اؼبت

 3مراعاة للمسافة االجتماعية بينهما"

"و ىي تشمل أيًضا األلقاب مثل  فخامة الرئيس، اإلمام األكرب، جاللة اؼبلك، ظبو األمًن، فضيلة الشيخ، كما 

 4."تشمل أيًضا السيد والسيدة، اآلنسة

زبتلف من موقف آلخر، ومن  5العالقة االجتماعية بٌن أطراف اػبطاب مسألة نسبية.فمسألة ربديد نوع      

 حيث قرب أو بعد األطراف، سواء كان القرب أو البعد مادياً أو اجتماعياً أو نفسياً.

                                      
 25-24صص:  ، مرجع سابق،آفاق جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر :كبلة، ؿبمود أضبد- 1
 .71:.صمرجع سابقية: من أفعال الكالم إىل بالغة اػبطاب السياسي. ّٔاء الدين ؿبمد: تبسيط التداول ،د. مزيد - 2
 25صص: ، مرجع سابق، آفاق جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر  :كبلة، ؿبمود أضبد  - 3
 .25ص:   ، مرجع سابق،آفاق جديدة يف البحث اللغوي اؼبعاصر :لة، ؿبمود أضبدكب - 4
 .42أرمينكو، فرانسواز، اؼبقاربة التداولية، 5
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أنت". " أنتم" " أمَّا بالنسبة لـــ " أنتم " اؼبوظّفة غالًبا يف مقام االحرتام و التقدير ال تشكل اعبمع بٌن " أنا " و " 

؛ " كبن" يعين " أنا " + آخرون ، " أنتم" يعين " Personnes amplifieesو كبن"  أشخاص مفخمة 

 1أنت" + آخرون. و إذا عّينا شخًصا واحًدا فليس صبًعا لعدة وحدات و لكن تفخيًما لو."

 اإلشاريات و خطاب المسافة:المبحث الثالث: 

التعابًن االشارية تشكل انواًعا فرعية لتعابًن إحالية ؿبددة. و يبكن التفكًن فيها  " اإلشاريات ، التعابًن االشارية :

يدل مبطيِّا على التعابًن  األغلبحبرية كتعابًن تعٌنّْ بالنسبة الحاالهتا. فاستعمال مصطلح االشاريات متمايز لكن 

م )و الزمن و مكان الكالم( كنقطة يؤخذ فيها اؼبتكل األبعاداالحالية اليت ربدد موقع اؼبراجع من خالل بعض 

  .2مرجعية أو " مركز إشارّي"

 " نظرًا لطبيعة اؼبركز اإلشاري ىذه، زبتلف اؼبسافات الفاصلة بٌن مكان التكلم و مكان احملال عليوو ذلك 

إىل باختالف الثقافات و تصوراهتا ؼبفهوم اؼبكان و االذباه، و يتجلى ىذا االختالف يف تباين اللغات بالنظر 

أنسقتها اإلشارية. فثمة لغات ال سبيز إال بٌن أداتٌن إشاريتٌن اثنتٌن يف مقابل لغات يصل عدد األدوات اإلشارية 

بالنسبة    ) أفقي/ عمودي(فيها إىل ما يربو عن عشرين أداة تتكفل كل منها يتحديد مسافة معينة أو اذباه معٌن 

 3إىل مكان التكلم"

 

. يف ىل يبكنك أن سبرر يل تلك اعبريدة، فاعبريدة يف السؤال that -و ذلك this–" كمثال استخدام " ىذا 

ىي شكالً بعيدة نسبيِّا عن اؼبتكلم ؛ و مع ىذا،  لو حدث أن اؼبتكلم وصلتو اعبريدة فإن أي عنصر أحايل 

                                      
 .104-103. ص: مرجع سابقب، ذىبية، ضبو اغباج: لسانيات التلفظ و تداولية اػبطا - 1

2  - Alan Cruse, A Glossary of semantics and pragmatics: Edinburgh University Press.2006.p:44 
 .170ص: .مرجع سابق الرتكييب،-: بنية اؼبكونات أو التمثيل الصريفالعربّية يف اللسانيات الوظيفية د. اؼبتوكل،أضبد: قضايا اللغة- 3
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تالف على ىذه بـُْعدي عليها يتطلب عنصراً إشاريِّا ـبتلًفا: أنا مقبل على التوقف عن شراء ىذه اعبريدة. اخ

 .1ينبغي ان يعاجل بالنسبة للعنصر اإلشاري" –وجد  بالضرورة اختالفًا يف العالقة بٌن اؼبرجع و اؼبتكلم -الشاكلة 

 :و المسافة العاطفية أفعال الوجدان

"بعض أفعال اؼبشاعر ترمز إىل اؼبسافة اؼبتعلقة بٌن واحد من اؼبشاركٌن يف موقف كالمي، و لذلك يبكن أن 

( يدل على شعور ذباه ازاء اؼبتكلم أو اؼبستمع ) comeا بأهنا إشارية. فعلى سبيل اؼبثال الفعل" أقبَل")ندعوى

 come and see me sometime, I ll come and )تعال و زرين يف وقت ما، سآيت و ازروك غًدا

see you        tomorrow) يف حٌن أن .« go »  ( ربدد شعوراً إزاء شخص ثالثyou / I 

should go and see him" .)2. 

" ىناك ثالثة أصناف من اإلشاريات: مكانية و زمنية و شخصية و ىناك أصناف فرعية : اشاريات إجتماعية و 

 .3أخرى خطابية"

الواضح أن اإلشاريات شكل إحايل يرتبط بسياق اؼبتكلم،  مع التمييز األساسي بٌن التعابًن االشارية اؼبكونة " ف

"، thisريب" فيما يقابل " اؼبتكلم البعيد".ففي االقبليزية ، اؼبتكلم القريب أو ألفاظ القرب ىي "للمتكلم الق

"here " ، "now" أما اؼبتكلم البعيد أو األلفاظ الدالة على البعد فهي."that " ،"there" ،"then"  .

تفهم " اآلن"  عموًما  كمرجع لنقطة ألفاظ القرب ترتجم عادة يف الفاظ موقع اؼبتكلم، أو اؼبركز االشاري، حبيث 

 .4أو فرتة من زمٍن يف زمِن تلفظ كان اؼبتكلم فيها يف مركزىا"

 

 

 
                                      

1 - Alan Cruse, A Glossary of semantics and pragmatics: Edinburgh University Press.2006.P.44 
2 - Alan Cruse, A Glossary of semantics and pragmatics: Edinburgh University Press.2006.P:45  
3 - Alan Cruse, A Glossary of semantics and pragmatics: Edinburgh University Press.2006.P:45 
4  Yule, George: Pragmtics, Oxford University Press, 2nd Impression.1996.UK.P:09. 
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 :االشاريات الشخصيةخطاب المسافة و 

" استخدام ضمًن الغائب حينما يكون ضمًن اؼبخاطب ؿبتمالً ىو طريقة  من التواصل الُبعدي ) و ىو غًن 

يف االقبليزية بغرض السخرية فمثاًل عندما يكون شخص داخل اؼبطبخ يف رظبي(. ىذا األمر يبكن أن يستخدم 

 منتهى االنشغال و ىباطب شخًصا آخر يف منتهى العبث ، كبو:

Would his highness like some coffee?"1. 

 االشاريات المكانية:خطاب المسافة و 

ا تستخدم لتبيان حركة إزاء اؼبتكلم ربوي معىن إشاري عندم   "goو "  "come" بعض أفعال اؼبشاعر مثل " 

 (“Come to bed”)  ( أو بعيًدا عن اؼبتكلم“ go to bed”)2. 

 االشاريات الزمانية:خطاب المسافة و 

 I could swim ( when I was a child) -"أ

  I could be in Hawaii( if I had a lot of money)   -ب 

ي ىو االبعد .فالشيء الذب يأخذ مكانو يف اؼباضي  كما يف )أ( الفعل اغباضر ىو شكل أدىن و الفعل اؼباض

يـُتَـَعامل معو كشيء بعيد من موقع اؼبتكلم اغبايل. و ردبا بشكل أقل فالشيء الذي تعامل  معو كأمر ـبتلف سباًما 

 .3) أو مستحيل( من موقع اؼبتكلم اغبايل يوَسم إزاء الشكل ) الزمن اؼباضي( اؼبسايف"

 مسافة في اللغة العربّية:خطاب الخصائص 

 إضافة إىل ما سبق ، نورد ىا ىنا صبلة من اػبصائص تسم اػبطاب يف اللغة العربية: 

ثالث : " قريب" و " بعيد" و " متوسط" و تستخدم للتعبًن  من اؼبعروف أن  اللغة العربية " سبيز بٌن مسافات

 1عنها األدوات " ىذا "و " ىناك" و" ىنالك" على التوايل."

                                      
1 - Yule, George: Pragmtics, Oxford University Press, 2nd Impression.1996.UK.P:11 
2- Yule, George: Pragmtics, Oxford University Press, 2nd Impression.1996.UK.P: 12 
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 اإلشاريات و دورىا في إتساق النص:المبحث الرابع : 

" من الناحية النحوية ال تؤدي صيغ األدوات ، و كذلك الضمائر اليت ترد يف وظيفة األدوات) ضمائر اإلشارة ، 

و الضمائر الشخصية، و ضمائر االستفهام...إخل(، ال تؤدي عونًا إضافيِّا فحسب ، بل عون ربديد ضروري 

أخرى أيًضا، إذ إننا هبب أن نالحظ : أنو حٌن يبكن أال يعد مبدأ اإلعادة شرطًا ضروريِّا مطلًقا أيًضا أحيانًا 

للتماسك النصي،فإنو يكون ىناك إذن،  حيث يستعمل عند إنتاج النص ، اإللتزام  بقيود أو قواعد كبويّة معينة، 

 2ور من سوء التفاىم."يبكن أن يصّعب عدم مراعاهتا فهم سياق النص، و أن يؤدي إىل ص

 " يبكننا من الناحية الداللية أن نفرق بٌن مؤشرات نصية داخلية و لغوية داخلية و لغوية خارجية:

نصية داخلية، تعين: أن العالقة بٌن التعبًن اؼبرجع ) العائد إليو( و التعبًن اؼبستأنف تـُْنَشأُ يف النص ذاتو؛ و  -

 لغوي )...(ال ينص عليها ّٔذا الشكل يف النظام ال

لغوية داخلية ، و تعين: أن العالقة بٌن التعبًن اؼبرجع ) العائد إليو( و  التعبًن اؼبستأنف مستكنة يف النظام  -

العالقات الداللية )...(؛ عالقة الرتادف و عالقة العموم و عالقة التضمن ، و   اللغوي. و تعد منها

 كذلك عالقة التجاور.

القة بٌن التعبًن اؼبرجع) العائد إليو( و التعبًن اؼبستأنف تتعاىل على لغوية خارجية، و تعين: أن الع -

)تتجاوز( النظام اللغوي دبفهوم أوسع ، الذي يشتمل على اؼبعرفة القائمة على اػبربة ، و اؼبعرفة بالعامل 

                                                                                                                    
 .170ص:  مرجع سابقالرتكييب،-: بنية اؼبكونات أو التمثيل الصريفالعربّية يف اللسانيات الوظيفية قضايا اللغةأضبد:د. اؼبتوكل،- 1

 .59 ص: مرجع سابق،ؼبفاىيم األساسية و اؼبناىج.برينكر، كالوس : التحليل اللغوي للنص: مدخل إىل ا - 2
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 للمتكلم و السامع. و ال يفهم النص يف تلك اغباالت على أنو نص متماسك إال حٌن تتوفر أيًضا لدى

 1السامع اؼبعرفة اليت يفرتضها اؼبتكلم لديو"

 أنواع اإلحالة:

تنقسم اإلحالة إىل قسمٌن: إحالة داخلية و إحالة خارجية؛ و تنقسم اإلحالة الداخلية إىل قسمٌن: إحالة قبلية و 

 إحالة بعدية.

 
العربّية ، عسى تستثًن اؽبمم  و لكي تربز لنا أنبّية اإلشاريات ، سنتعرض بإهباز لبعض وظائفها اللسانية يف اللغة

 ًن ، و أظباء اإلشارة ، و الظروف. لدراستها عند العلماء العرب، من خالل مباحث الضم

 خصوصية الخطاب في اللغة العربّية :

من التطرق إىل حقيقة مفادىا أن اػبطاب يف اللغة العربّية،  –قبل اغبديث عن اإلشاريات يف العربّية  –ال بد لنا 

حٌن تناوؽبم  عند علماء علوم القرآن القدامى -مثالً  –ية ينبغي إدراكها و سندلل على ىذا، دبا ورد لو خصوص

 للخطاب القرآين .

 : خصوصية الخطاب القرآني

ىذا اؼببحث يأيت لبيان خصوصية اػبطاب يف القرآن الكرًن ، و من الكتب اليت شدت انتباىنا كتاب الربىان 

لقضايا اػبطاب اليت أثارىا الزركشي يف كتابو ، ألننا نرى أن ىذه القضايا يبكن يف علوم القرآن ، و سنعرض 

 استثمارىا يف الدرس التداويل النصي اؼبعاصر وفق نظرة عربّية متأصلة.

                                      
 .58ص: مرجع سابق،برينكر، كالوس : التحليل اللغوي للنص: مدخل إىل اؼبفاىيم األساسية و اؼبناىج. - 1
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 نورد ما يلي: 1و من القضايا اليت أثارىا الزركشي

 :خطاب العام المراد بو العموم -

}ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَاٍب مُثَّ  (40)الروم: مُثَّ َرَزَقُكْم مُثَّ يُبِيُتُكْم مُثَّ وُبِْييُكْم{ كقولو تعاىل:}اللَُّو الَِّذي َخَلَقُكمْ 

 .وىو كثًن يف القرآن (64)غافر:}اللَُّو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض قـَرَارًا{ (67)غافر: ِمْن نُْطَفٍة{

 :خطاب الخاص والمراد بو الخصوص -

}يَا أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلّْْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن و قولو:(49)الدخان: تعاىل: }ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرًُِن{من ذلك قولو 

َها وَ  (67)اؼبائدة: َربَّْك{  وغًن ذلك(37)األحزاب: { َطراً َزوَّْجَناَكَهاوقولو: }فـََلمَّا َقَضى َزْيٌد ِمنـْ

 :و العمومخطاب الخاص والمراد ب -

فافتتح اػبطاب بالنيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم واؼبراد  (01)الطالق:كقولو تعاىل: }يَا أَيُـَّها النَّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَّْساَء{

 سائر من يبلك الطالق

 :-المخاَطب ذاتو باسمو -خطاب العين -

ومل ( 38)ىود: }يَا نُوُح اْىِبْط ِبَسالٍم{و قولو: (35) البقرة: َك اعْبَنََّة{: }يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوجُ قولو تعاىل كبو

يقع يف القرآن النداء بـ "يا ؿبمد" بل بـ }يَا أَيُـَّها النَّيبُّ{ و}يَا أَيُـَّها الرَُّسوُل{ تعظيما لو وتبجيال وزبصيصا بذلك 

 .عن سواه

 

 :خطاب المدح -

َها النَّيبُّ{ }يَا أَيُـَّها الرَُّسوُل{ وؽبذا ذبد اػبطاب بالنيب يف ؿبل ال يليق بو الرسول ومن ىذا النوع اػبطاب بـ }يَا أَيُـّ  

 (67)اؼبائدة: وكذا عكسو كقولو يف مقام األمر بالتشريع العام: }يَا أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلّْْغ َما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَّْك {

                                      
، القاهرة .:د.طتحق: أبي الفضل الدمياطي د اهلل : البرهان في عموم القرآن.، بدر الدين محمد بن عبالزركشي لمتفصيل ينظر: - 1

 .)بتصرف كبير(.330-333صص:  ،9333مصر: دار الحديث:
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ِإْن أَرَاَد النَّيبُّ َأْن َيْستَـْنِكَحَها  ومثلو: } (01)التحرًن:َأَحلَّ اللَُّو َلَك{يبُّ مِلَ رُبَرُّْم َما ويف مقام اػباص: }يَا أَيُـَّها النَّ 

 (50) األحزاب: َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنٌَن{

ُموا بـٌَْنَ َيَدِي اللَِّو َوَرُسولِِو{ قتداء بالكتاب والسنة مث قال: }ال يف مقام اال (01)اغبجرات: وتأمل قولو: }ال تـَُقدّْ

فكأنو صبع لو اؼبقامٌن معىن النبوة والرسالة تعديدا للنعم يف  (02)اغبجرات: تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَّيبّْ{

 .اغبالٌن

ومل يقل: "يا نساء  (32)األحزاب:وقريب منو يف اؼبضاف إىل اػباص: }يَا ِنَساَء النَّيبّْ َلْسُُتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَّْساِء{

 .الرسول" ؼبا قصد اختصاصهن عن بقية األمة

وقد يعرب بالنيب يف مقام التشريع العام لكن مع قرينة إرادة التعميم كقولو: }يَا أَيُـَّها النَّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم 

 .ومل يقل طلقت (01)الطالق: النَّْساَء{

 :خطاب الذم

 (07)التحرًن: ِذيَن َكَفُروا ال تـَْعَتِذُروا اْليَـْوَم{كبو: }يَا أَيُـَّها الَّ 

 (01)الكافرون: }ُقْل يَا أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن{

 ولتضمنو اإلىانة مل يقع يف القرآن يف غًن ىذين اؼبوضعٌن

هم كقولو تعاىل: وكثر اػبطاب بـ }يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا{ على اؼبواجهة ويف جانب الكفار على الغيبة إعراضا عن

مث قال:  (38)األنفال: {}ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر ؽَبُْم َما َقْد َسَلَف َوِإْن يـَُعوُدوا فـََقْد َمَضْت ُسنَُّت اأَلوَِّلٌنَ 

َنٌة{  .ب عن الكافرين فواجو باػبطاب اؼبؤمنٌن وأعرض باػبطا (39)األنفال: }َوقَاتُِلوُىْم َحّتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ

 

 :خطاب الكرامة -

 (19)األعراف: كبو: }َويَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اعْبَنََّة{

 (46) اغبجر: وقولو: }اْدُخُلوَىا ِبَسالٍم آِمِنٌَن{
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 :خطاب اإلىانة -

 (35-34)اغبجر: كبو قولو إلبليس: }فَِإنََّك َرِجيٌم. َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة{

 (108)اؼبؤمنون: اَل اْخَسُأوا ِفيَها َوال ُتَكلُّْموِن{وقولو: }قَ 

 :خطاب التهكم

)الدخان: وىو االستهزاء باؼبخاطب مأخوذ من هتكم البئر إذا هتدمت كقولو تعاىل: }ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرًُِن{

 مين" أعز وال أكرم -يعين مكة-جبليها  وىو خطاب أليب جهل ألنو قال: "ما بٌن (49

 . جعل العذاب مبشرا بو(34)التوبة: وقال: }فـََبشّْْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم{ 

 :خطاب الجمع بلفظ الواحد -

}يَا أَيُـَّها اإِلْنَساُن َما َغرََّك ِبَربَّْك  (06)االنشقاق: كقولو: }يَا أَيُـَّها اإِلْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح{ -

)العصر: ع بدليل قولو: }ِإنَّ اإِلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر. ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا{واؼبراد: اعبمي (06)االنفطار: اْلَكرًِِن{

2-3) 

 :خطاب الواحد بلفظ الجمع -

إىل قولو: }َفَذْرُىْم يف َغْمَرهِتِْم َحّتَّ (51)اؼبؤمنون:كقولو تعاىل: }يَا أَيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَّْباِت َواْعَمُلوا َصاغِبًا{ 

 .فهذا خطاب للنيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم وحده إذ ال نيب معو قبلو وال بعده (54)اؼبؤمنون: {ِحٌنٍ 

أي: ارجعين وإمبا خاطب الواحد اؼبعظم بذلك (99)اؼبؤمنون:وجعل منو بعضهم قولو تعاىل: }قَاَل َربّْ اْرِجُعوِن{ 

{ استغاثة و}اْرِجُعوِن{ خطاب اؼبالئكة  ألنو يقول كبن فعلنا فعلى ىذا االبتداء خوطبوا دبا يف اعبواب وقيل }َربّْ

 فيكون التفاتا أو صبعا لتكرار القول كما قال: "قفا نبك"

 :خطاب الواحد والجمع بلفظ االثنين -

 .واؼبراد: مالك خازن النار( 24)ق: كقولو تعاىل: }أَْلِقَيا يف َجَهنََّم{ 
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 خطاب االثنين بلفظ الواحد  -

 أي: ويا ىارون وفيو وجهان: (49)طو: : }َفَمْن َربُُّكَما يَا ُموَسى{كقولو تعاىل

سالة وكرًن أحدنبا: أنو أفرد موسى عليو السالم بالنداء دبعىن التخصيص والتوقف إذا كان ىو صاحب عظيم الر 

 اآليات 

 د والثاين: ؼبا كان ىارون أفصح لسانا منو على ما نطق بو القرآن ثبت عن جواب اػبصم األل

 :خطاب الجمع بعد الواحد  -

َنا ِإىَل ُموَسى َوَأِخيِو َأْن تـَبَـوَّءا لَِقْوِمُكَما دبِْصَر بـُُيوتاً َواْجَعُلوا بـُُيوَتُكْم ِقبْـ  َلًة َوأَِقيُموا الصَّالَة َوَبشِّْر كقولو تعاىل: }َوأَْوَحيـْ

وال موسى وىارون ألهنما اؼبتبوعان مث سيق فثىن يف األول مث صبع مث أفرد ألنو خوطب أ(87)يونس: اْلُمْؤِمِنٌَن{ 

 اػبطاب عاما

 : خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره -

َا أُْنزَِل  (14)ىود: كقولو: }فَِإملَّْ َيْسَتِجيُبوا َلُكْم{ اػبطاب للنيب َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم مث قال للكفار: }فَاْعَلُموا أمبَّ

 (14)ىود: يل قولو: }فـََهْل أَنـُْتْم ُمْسِلُموَن{بدل (14)ىود: بِِعْلِم اللَِّو{

 وقولو: }َذِلَك أَْدىَن َأالَّ تـَُعوُلوا{

 

 :خطاب الجمادات خطاب من يعقل -

َنا طَائِِعٌَن{  تقديره: طائعة (11)فصلت: كقولو تعاىل: }فـََقاَل ؽَبَا َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوعاً أَْو َكْرىاً قَالََتا أَتـَيـْ

 نت فبن يقول وىي حالة عقل جرى الضمًن يف }طَائِِعٌَن{ عليو كقولو: }َرأَيـْتـُُهْم يل َساِجِديَن{وقيل: ؼبا كا

 خطاب التشريف 

 وىو كل ما يف القرآن العزيز ـباطبة بـ"قل" كالقالقل



 صي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلشاريات في الدرس التداولي النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول:ـــــ

 

39 

إذ ليس بغًن واسطة لتفوز بشرف اؼبخاطبة  وكقولو: }ُقْل آَمنَّا{ وىو تشريف منو سبحانو ؽبذه األمة بأن ىباطبها

من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليو قال يل اؼبرسل قل كذا وكذا وألنو ال يبكن إسقاطها فدل على أن اؼبراد 

بقاؤىا وال بدؽبا من فائدة فتكون أمرا من اؼبتكلم للمتكلم دبا يتكلم بو أمره شفاىا بال واسطة كقولك ؼبن زباطبو 

 .افعل كذا

لى سبيل التمثيل ال اغبصر ، ألهنا ربتاج إىل دراسة مستقلة ليس فقط ىذه فقط بعض القضايا أردناىا ع

عند الزركشي بل عند العلماء العرب القدامى ؛ كما أننا أوردنا ىذه القضايا يف اػبطاب ألن اإلشاريات تقع 

ضمن خطاب و بالتايل تربز وظائفها  من خاللو ؛ و ىذا ما سنمثل لو اآلن من خالل حديثنا عن وظائف 

 شاريات يف اللغة العربّية فُبَثِّْلٌَن ال ؿبصٌن.اإل

 :ظرة على وظائف اإلشاريات في اللغة العربّيةن

 إسم اإلشارة:

 إحالة اسم اإلشارة:

 اإلحالة القبلية: -

" من اؼبعاين اليت تنسب إىل اسم اإلشارة الربط بٌن عناصر اعبملة، كما يف قولو تعاىل:" و لباس الّتقوى ذلك 

(، و كذلك 39( و قولو: " و الذين كفروا و كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار " ) البقرة 161اف/خًن" ) األعر 

 1.("161" إن الذين كفروا و ماتوا و ىم كّفار أولئك عليهم لعنة اهلل" )البقرة 
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 :البعديّةإلحالة ا -

ضمون الذي أشًن تضح ّٔا اؼب" يستعمل ضمًن اإلشارة استعمال ضمًن الشأن فيدخل على صبلة تامة الرتكيب ي

إليو بضمًن اإلشارة، فكأن اإلشارة للشأن تشًن إىل متأخر لفظًا و رتبة كما يعود الضمًن على متأخر، و إليك 

 اآليات اآلتية:

 (.28" ذلك جزاء أعداء اهلل النار" ) فصلت 

 (.106" ذلك جزاؤىم جهنم دبا كفروا" ) الكهف 

 (23أرداكم" ) فصلت  " و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم

 (10الشورى " ذلكم اهلل ريب عليو توكلت " ) 

 (.13" ذلكم اهلل ربكم لو اؼبلك " ) فاطر 

 (06" ذلكم اهلل ربكم لو اؼبلك ال إلو إال ىو" ) الزمر 

 (32" فذلكم اهلل رّبكم اغبق فماذا بعد اغبق إال الضالل " ) يونس 

 (102شيء" ) األنعام  " ذلكم اهلل ربكم ال إلو إال ىو خالق كل

 (03" ذلكم اهلل رّبكم فاعبدوه" ) يونس 

 (64" إّن ذلك غبق زباصم أىل النار" ) ص 

و لو أنك وضعت " إنو" يف موضع اإلشارة يف كل ما سبق لتحقق اؼبعىن نفسو بواسطة ضمًن الشخص الدال 

 .1على الشأن"

 

 

 

                                      
 .34.ص:.مرجع سابقسبام، حسان: البيان يف روائع القرآن - 1



 صي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلشاريات في الدرس التداولي النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول:ـــــ

 

33 

 :1دالالت إسم اإلشارة في القرآن الكريم

 يف القرآن الكرًن ، يف خصوصية و سبيز، مثالو: -فضاًل عما سبق –لدالالت اسم االشارة  يبكن أن مبثل

 ىؤالء و معاني اإلنتقاص: -

 وبمل اسم االشارة " أولئك" يف القرآن الكرًن ، من إرادة اإلنتقاص قدرًا كبًنًا ، و الشواىد التالية توضح:

 (31قرة "فقال أنبئوين بأظباء ىؤالء إن كنتم صادقٌن" ) الب -

 (78" فمال ىؤالء ال يكادون يفقهون حديثًا " ) النساء  -

 (85" مث أنتم ىؤالء تقتلون أنفسكم" ) البقرة  -

 و ىناك آيات كثًنة ضبلت ىذا اؼبعىن، و ما أوردناه ال يعدو أن يكون غيًضا من فيض.

 الضمير:

عىن أدق اليت تقوم مقام ضمائم اظبية ، " توصف يف كتب النحو الكلمات اليت ربل ؿبل األظباء بأهنا ضمائر. و دب

كما يف   -أو بيان عدده أو نبا مًعا 2و ؽبا ؿبتوى داليل أصغر.و ينحصر معناىا أساًسا يف وسم اعبنس النحوي"

 .-اللغة العربّية

 :3و سنمثل لبعض خصوصيات استخدام الضمًن يف القرآن الكرًن

 هما على اهلل سبحانو و تعالى:و إحالت -المفرد -و الغيبة -المفرد -ضميرا الخطاب

" فالذين يذكرون اهلل بضمًن اػبطاب يقولون: " أنت" بضمًن اؼبفرد على عكس ما يف اغبياة االجتماعية  -

 ، و إن ذكروه يف غًن اػبطاب فذلك بضمًن اؼبفرد " ىو" . و من شواىد ذلك: اإلنسانية
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 :في ضمير الخطاب المفرد -

 (.32قرة إنك أنت العليم اغبكيم " )الب"  -

 (.286" أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين" ) البقرة  -

 (.117" فلمَّا توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم" ) اؼبائدة  -

 (.101" فاطر السماوات و األرض أنت ويّل يف الدنيا و اآلخرة" )يوسف  -

 :و من شواىد الغيبة

 (.29" ىو الذي خلق لكم ما يف األرض صبيًعا " ) البقرة  -

 .(139" قل أرباجوننا يف اهلل و ىو ربنا و ربكم" )البقرة  -

 (.163" ال إلو إال ىو الرضبن الرحيم" ) البقرة  -

 (02" اهلل ال إلو إال ىو اغبي القيوم" ) آل عمران  -

يعلل األستاذ سبام حسان على ىذا األمر بقولو: " لقد رأينا يف ىذه الشواىد اطراد اإلفراد يف ضمًني اػبطاب و 

غيبة عند ذكر اهلل تعاىل، و ذلك ذبنًبا لظن الوقوع يف التعدد الذي  يفهم من ضمًن اعبمع. فلو خوطب سبحانو ال

بضمًن اعبمع لكان من اؼبمكن للسامع غًن اؼبسلم أن يفهم من الضمًن أنو صباعة من اؼبخاطبٌن ، أو يفهم الغيبة 

 .1إشارة إىل التعدد أيًضا"

 ضمًنين مفردْين. إذن فهما يشرتكان يف كوهنما

 في ضمير المتكلم: -

ىنا قبد اهلل اإلحالة تتخذ منحيٌْن : إذ يستخدم اهلل تعاىل ضمًن اؼبتكلم اؼبفرد حيًنا و ضمًن اؼبعظم ذاتو 

 حيًنا آخر:
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 ضمير المتكلم المفرد: -

 و يكون استعمالو عندما يكون الكالم موجًها إىل اؼبقربٌن من عباده كما يف قولو تعاىل:

 (.13-12أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد اؼبقدس طوى" ) طو " إين  -

 (.14" إنين  أنا اهلل ال إلو إال أنا فاعبدين" )طو  -

 (.09" يا موسى إنو أنا اهلل العزيز اغبكيم" ) النمل  -

 (.01" تسرون إليهم باؼبودة و أنا أعلم دبا أخفيتم و ما أعلنتم" ) اؼبمتحنة  -

 ضمير الجمع:-

كر اآلالء و النعم و القدرات اإلؽبية فإن اهلل سبحانو يستعمل ضمًن اعبمع للتعظيم كما فيما أما دبناسبة ذ 

 يلي:

 (.09" إنا كبن نزلنا الذكر و إنا لو غبافظون" ) اغبجر 

 (31" كبن نررقهم و إياكم" ) اإلسراء 

 (.31اإلسراء " و إن من قرية إال كبن مهلكوىا قبل يوم القيامة أو معذبوىا عذابًا شديًدا" ) 

 ضمير الشأن و اإلحالة البعدية:

 ( 01كبو قولو تعاىل: " قل ىو اهلل أحد" ) االخالص

 (74إنو من يأت ربو ؾبرًما فإن لو جهنم ال يبوت فيها و ال وبيا" )طو  و قولو تعاىل: "أ -

 (09أو قولو تعاىل: " يا موسى إنو أنا اهلل العزيز اغبكيم" )النمل  -
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 :الصة الفصلخ

 

حلة اؼببحث اإلشاري و إشكاالتو و تقاطعاتو مع أمباط اػبطابات اؼبختلفة ال بد لنا من خالل تتبعنا لر   

ملة و وصوالً اىل أن االشاريات ىي صًنورة لبحث لساين اىتم بالظاىرة اللغوية انطالقًا من اعب أن نؤكد على

  ا تعاريف و أنواع ـبتلفة.اختلفت عليها زوايا النظر ، فرأينا ؽب النص و اػبطاب، ومن مَث 

موقعها، من الدراسات اللسانية، و رأينا موقعها ضمن ميادين البحث ، اذ يبكن أن  أخذتو االشاريات 

، بل تتعدى يالسردالنص بينا يف  اتوظف يف التعليمية و يف تنميط اػبطابات و الدراسات النصّية األدبية، كم

و اإلشهار، فبّا هبعل العناية البحثية ّٔذا الدرس  -واصل االجتماعيئط التيف وسا–ذلك إىل النصوص التفاعلية 

ا .  ضرورية جدِّ

درس لساين حول إرىاصات لن كان ىناك اؼبدونة، كي نكتشف إ ن سنقارب ىذا اؼببحث اللساين يف و اآل

 االشاريات متناثر ىنا و ىناك يف تضاعيف ىذه اؼبدونة الرتاثية النحوية الضخمة.



 
 

 ثانيالفصل ال
 
 

الفصل التطبيقي 
 



 :تمهيد

 

:  يف املدونة حمل البحثأهم املباحث النحويّة املرتبطة باإلشاريات سنعرض يف هذا الفصل  إىل 

من خالل ما يظهر فيها من إلباس ، و ارتباط هذا بالسياق و ظروف اخلطاب           و هي الضمائر 

     أقسامها ، و إحاالهتا و تعالقاهتا مع دروس أخرى كاالختصاصو مالبسات املقام ، كما ال سنذكر 

و أفعال املدح لوجود إحاالت خاصة فضالً عن الدالالت األخرى ذات العالقة بالدرس التداويل النصي 

 .؛ مث أمساء اإلشارة و درسنا أنواعها و دالالهتا املختلفة و خطاب املسافة فيها 

 كما سنعرض  أنواع ظروف الزمان و  ظروف املكان، حيث سنبّب حبث الظروف مث خنتم مب

ألحكام خاصة تظهر مع عالقاهتا باألفعال من ناحية اللزوم و التعدي ، مث نعرض إىل مسألة خروج 

 . و هذا كله انطالقًا من املدونة حمل البحثالظروف عن ظرفيتها، لتحمل معاٍن جديدة ، 
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 :الضمائر: المبحث األّول 

: ظاىرة اللبس بين الضمائر و األسماء

أٌما " :أكؿ ما يطالعنا عند ابن يعيش حديثه عن ظاهرة اللبس ،  فالضمائر أقل إلتباسنا من األمساء ك يعلل ذلك بقوله

. الثاٍل أنٌه غًني األكؿ" زيدو "، جاز أٌف ييتوٌهم يف "زيده فعل زيده : "اإللباس فألٌف األمساء الظاهرة كثًنةي االشرتاؾ، فإذا قلت

، كقولك. كليس لألمساء الظاهرة أحواؿه تفرًتؽ ّٔا إذا التبست : كإظٌلا ييزيل االلتباسى منها يف كثًنو من أحواذلا الصفاتي

كادلضمراتي ال لىٍبسى فيها، فاستغنٍت عن الصفات؛ ألٌف األحواؿ ادلقرتًنة ّٔا قد ". مررت بزيدو الطويًل، كالرجًل البػىزٌازً "

 (292: ص/2: ج: الشرح) ."تغين عن الصفات

ك قد أشرنا يف الفصل النظرم أف اإلشاريات من خصائصها اللبس ألف ادلقاـ هو من يعطيها الداللة ، أك السياؽ ، 

عن طريق اإلحالة  

: الضمائر و األحوال المقترنة

:  ك الظاهر أف ادلقصود باألحواؿ ادلقرتنة ، سياؽ التخاطب ك أحواؿ ادلتكلمٌن يقوؿ ابن يعيش

ـي ذكًر الغائب الذم يصًن به دبنزلًة احلاضر "  كاألحواؿي ادلقرتًنةي ّٔا حضوري ادلتكٌلم كادلخاطًب، كادلشاهىدةي ذلما، كتقدُّ

 (292: ص/2: ج: الشرح)." ادلشاهىد يف احلكمى 

: المضمرات و عالقات الحضور و الغياب 

، كادلخاطبي تًٍلوي ادلتكٌلم يف احلضور كادلشاهىدةً " ك غًنري،  ٌ ادلخاطبي . ففعرؼي ادلضمرات ادلتكلّْمي؛ ألنٌه ال يػيوىعلّْ

 كأضعفيها

: ج: الشرح) ."كنايةي النكرة نكرةه : ألنٌه يكوف كناية عن معرفةو كنكرةو حٌّت قاؿ بعضي النحوٌيٌن، تعريفنا كنايةي الغائب

 (293 - 292: صص/2
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إذف نالحظ أف ادلعيار ها هنا هو احلضور ك ادلشاهدة، ك باختالفهما زبتلف مراتب أطراؼ اخلطاب، كما أف يف كالـ 

ابن يعيش إشارة بليغة ال لبس فيها إىل ما يعرؼ اليـو بفنواع اخلطاب حبسب عالقة احلضور ك الغياب، ك الذم 

خطاب الشدة حينما يكوف اخلطاب بٌن متكلم ك حاضر ك خطاب الرتاخي حٌن احلديث : ينقسم إىل قسمٌن علا

 .عن الغائب

: دور السياق في تحديد إحالة الضمير

ك يعتمد ابن يعيش على السياؽ يف ربديد إحالة الضمًن كيظهر هذا يف إشارته إىل احلمل على اللفظ ك ادلعىن يف 

: ، كقوله تعاىل {كىكيلّّ أىتػىٍوريي دىاًخرًينى }: ، كقوله تعاىل {كىكيلُّهيٍم آتًيًه يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردنا}:  ضلو قوله تعاىل:"إحالة الضمًن يف

كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىٍعبيدي اللَّهى }: ، كقاؿ {كىًمنػٍهيٍم مىٍن يىٍستىًمعيوفى إًلىٍيكى }: كيف موض  آخر.  {كىًمنػٍهيٍم مىٍن يىٍستىًم ي إًلىٍيكى }

 (160 :ص/1:ج :الشرح)" ؛ ففعاد الضمًن على اللفظ تارةن باإلفراد، كعلى ادلعىن أيٍخرىل باجلم  {عىلىى حىٍرؼو 

 فإف عاد الضمًن بلفظ الواحد، فنىظىرنا إىل اللفظ، كإف عاد بلفظ اجلم ، فباحلمل على ادلعىن على : "ك يضيف

ثىًل }: كقاؿ سبحانه. {كىالًَّذم جىاءى بًالصٍّْدًؽ كىصىدَّؽى بًًه أيكلىً كى هيمي اٍلميتػَّقيوفى }: كمثليه قوله تعاىل". مىن"حدّْ  كىمى

ٍولىهي ذىهىبى اللَّهي بًنيورًًهٍم كىتػىرىكىهيٍم يف ظيليمىاتو الى يػيٍبًصريكفى  ، فعاد الضمًن مرٌةى  {الًَّذم اٍستػىٍوقىدى نىارنا فػىلىمَّا أىضىاءىٍت مىا حى

الى على ادلعىن ( 396 :ص /2:ج: الشرح )".بلفظ الواحد، كمرٌة بلفظ اجلم  ضبى

: أنواع الضمائر 

 ."ما كاف مٌتصالن بعامله:" متصلة ك منفصلة، ك يعرؼ الضمًن ادلتصل بفنه: ؽليز ابن يعيش بٌن نوعٌن من الضمائر 

ما مل يتصل بالعامل فيه، كذلك بفف يكوف ميعىرَّل من عامل :" ك يعرؼ ادلنفصل بفنه(293: ص/2: ج: الشرح)

لفظٌي، أك مقدَّمنا على عامله، أك مفصوالن بينه كبينه حبرًؼ االستثناء، أك حرؼ عطف، أك شيء يفًصل بينهما فصالن 

ا : "كبعضيها يتقٌدـ على عامله، ضلو:"ك يوضح هذا الفصل من خالؿ قوله(293: ص/2: ج: الشرح) ."الزمنا زيدن
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، لتعذر اإلتياف به مٌتصالن م  تقدؽله، فلذلك تقوؿ". ضربتي  إيٌاري : "فإذا كنيتى عنه م  تقدؽله، مل يكن إال منفصالن

، أتى بالضمًن ادلنفصل دلٌا كاف (05: الفاربة) {ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كىًإيَّاؾى نىٍستىًعٌني }: قاؿ اهلل تعاىل". إيٌاؾ"، أك "ضربتي 

. ادلفعوؿي مقدَّمنا

، ضلو ا إالَّ أنتى : "كقد ييفصىل بٌن ادلعموؿ كعامله، فإذا كيين عنه ال يكوف ضمًنيري إالَّ مفصوالن ما "، ك"ما ضىرىبى زيدن

ا إيٌاري"، ك"ضربتي إالَّ إيٌاؾ ، فلذلك كانت مٌتصلةه كمنفصلةه، كالذم ييؤيّْد عندؾ ذلك أٌف االسم آّركر، دلٌا "عٌلمتي زيدن

كال غلوز تقدؽليه عليه، كال فصليه عنه، مل يكن له ضمًنه إالَّ متصله، كادلٌتصل أىٍكغىلي يف شىبىًه احلرؼ ، كاف عامليه لفظينا

لعدـ استبدادري بنفسه، كأعرؼي من ادلنفصل على ما ذكرنا، كادلنفصلي جارو رلرل األمساء الظاىهرًة يف استبدادري بنفسه، 

 (294 - 293: صص/2: ج: الشرح) ."كعدـً افتقارري إىل ما يٌتصل به، فاعرفه

هذا التقسيم له أعلية قصول ذلك أنه يتيح لإلحالة أف تكوف أيسر، ك أدؽ ، يف حٌن أف هذا ال يالحظ يف لغات 

يف الفرنسية من جهة التذكًن ك التفنيث ، ك األمر أكس  " tu" أخرل ، فنحن ال ندرم ربديدان من ادلقصود بالضمًن 

 غًن معركفة ، فال ندرم من ادلخاطب ، أهو ادلفرد ادلذكر أك ادلؤنث؟ أـ صب  ادلذكر  "you"يف االصلليزية ألف إحالة 

أـ صب  ادلؤنث، ك ادلتعارؼ عليه يف البحث العلمي أنه يركن إىل الدقة فيدرس األمور األكثر ثباتان ك نالحظ أف اللغة 

العربية ذلا دقة كاضحة ذبعل الدراسات اللسانية ك خصوصنا ادلشتغل على التلفظ ك اإلحالة تسًن على أرض أكثر 

. كما بررنا سابقنا.إستقراران ك دقة يف تعبًنها

: أنواع الضمائر حسب الحضور و الغيبة

متكلم ك سلاطب ك غائب ، ك هذا صلب : ك الضمائر يف العربية تنقسم حسب احلضور ك الغيبة إىل ثالثة أقساـ

، كغائبه : ادلضمرات ثالثةي أقساـ: "النظرية التلفظية ، ك إىل هذا يشًن ابن يعيش بقوله : الشرح) ."متكلّْمه، كسلاطىبه

 (294: ص/2: ج
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إال أف للضمائر خصوصية يف التحديد ك التعيٌن، فلها خصوصيتها من خالؿ االتصاؿ ك االنفصاؿ، ك هذا ما يشًن 

، إذا كاف ادلتكٌلمي كحدىري بتاء مضمومة "ضربتي : "فتقوؿ يف ضمًن ادلرفوع ادلٌتصلً " إليه ابن يعيش معلال ك شارحنا 

تاج إليه ل الٌ ييتوٌهم غًني ادلقصود يف موض  ادلقصود ؛ ألٌف الفصل بٌن ادلذكر كادلؤٌنث إظٌلا ػلي . يستوم فيه ادلذكَّري كادلؤنَّثي

: الشرح) ."كادلتكٌلمي ال ييشارًكه غًنيري يف لفظه، كعبارته عن نفسه كغًنري، إذ ال غلوز أفى يكوف كالـي كاحد من متكٌلمٌن

 (294: ص/2: ج

ف دقة اللغة العربية ، ك أيضنا دقة التحليل اللساٍل البن يعيش حٌن تعليله لرف  ضمًن ادلتكلم ك مٍ ففنت تالحظ معي أمر

 اليت أشار إليها أهنا إحالة مقامية، ألف ادلتكلم ال يشاركه غًنري يف لفظه ، ك عبارته اإلحالةاستواء ادلذكر ك ادلؤنث يف 

.  عن نفسه ك غًنري، ألنه ال غلوز أف يكوف كالـ كاحد من متكلمٌن

 ك ألف ادلتكلم مركز التواصل فهو الذم تتحدد من خالله أطراؼ اخلطاب ك سياقاته ، ك بالطب  ال ػلتاج إىل توضيح 

. نفسه، ك هذا من صميم ادلبحث التلفظي كما بينا يف الفصل النظرم

ك يف هذا السياؽ نريد أف . جنس– حضور + عدد " = تي : "تكوف كفق ما يلي" تي " إذف فإحالة الضمًن ادلتصل

ك " تى : " لنتفمل:نلفت اإلنتباري إىل إحالة احلركات يف العربية ألف اإلحالة ستختلف يف حاؿ تغيًن حركة التاء ادلتصلة

: ، ألف"تً "
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ك هي ظاهرة صوتية يف اللغة العربٌية جديرة .سلاطب+ مؤنث + مفرد : كتبتً : لكن. سلاطب+ مذكر + مفرد: كتبتى 

ال يشًن إىل اإلحالة - فيما اطلعت عليه بتفثًن من الدرس الغريب–باالهتماـ، ألف اإلشتغاؿ اللساٍل العريب يف اإلحالة 

. الصوتية ، ك احلركات أصوات لكن ذلا إحالتها

 : و إحالتو" نا" الضمير المتصل 

، أك صبعتى ادلتكٌلم، كاف :"ك يف معرض حديثه عن الضمائر، نعثر له على إشارة لطيفة عن ادلثىن فيقوؿ فإذا ثنيتى

نىا: "، كيستوم يف عالمته االثناف كاجلماعةي، تقوؿ"نىا"ضمًنيري  بػٍ ثٍػنىا"، ك"ذىهى ، "ربٌدثٍنا"، ك"ذهٍبنا"كمعك كاحده، ك" ربىىدَّ

ا ( 295: ص/2: ج: الشرح)". كمعك اثناف فصاعدن

 

. إحالته تدؿ على العدد ال على اجلنس" نا" إذف فإف الضمًن ادلتصل 

. إثناف"       نا"         

. 1س .+.....1+1+إثناف                   

 

كما تظهر براعة ربليله من زاكية التشارؾ يف اخلطاب ك امتالؾ الكالـ أك ما يعرؼ ببؤرة التواصل، يف حديثه عن 

ألٌف ادلتكٌلم ال ييشارًكه متكٌلمه آخري يف خطابو كاحدو، فيكوفى اللفظي ذلما، لكٌنه قد يتكٌلم : " ادلتكلم، إذ يربر فيقوؿ

اإلنسافي عن نفسه كحدىري، كيتكٌلم عن نفسه، كعن غًنري، فيجعل اللفظى ادلعبػَّرى به عن نفسه كعن غًنري سلالًفنا للفًظ 

، فلذلك تقوؿ ا أك أكثرى قمنا "، ك"قيٍمنىا ضاحكىٌٍن : "ادلعرٌب به عن نفسه كحدىري، كاستول أٌف يكوف ادلضموـي إليه كاحدن

( 295: ص/2: ج: الشرح) "ضاحًكٌنى 
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: ضمير المخاطب و إحالتو

فإٌف : "أما عن الضمًن ادلخاطب فنعثر على سبييز كاضح على مستول العدد ك اجلنس يف اإلحالة ، يقوؿ ابن يعيش

، "ضربتً "، كيف ادلؤٌنث "ضربتى : "كاف سلاطبنا، فصلتى بٌن لفًظ مذٌكرري، كمؤنٌثه، كمثٌناري، كرلموعه، فتقوؿ يف ادلذكر

 (295: ص/2: ج: الشرح) ".فتفتح التاء م  ادلذٌكر، كتكًسرها م  ادلؤٌنث للفرؽ بينهما

:  أم

 مذكر+ مفرد + سلاطب = ضربتى  -

 مؤنث+ مفرد + سلاطبة = ضربًت  -

. ك نالحظ ها هنا أهنما يشرتكاف يف العدد ك احلضور ك ؼلتلفاف يف اجلنس

 

كإظٌلا احتيج إىل الفصل بٌن : "   مل يكتف ابن يعيش بذكر الظاهرة هاته، بل تعدل هذا األمر إىل   التحليل فيقوؿ

مذكر، كمؤنث، كهو ميٍقًبله : ادلذكر، كادلؤٌنث، كالتثنيًة، كاجلم  يف ادلخاطب؛ ألنه قد يكوف حبضرًة ادلتكلم اثناف

ٍوفنا من انصراًؼ اخلطاب إىل  ، كصب  خى عليهما، فيخاطب أحدعلا، فال ييعرىؼ حّت ييبيّْنه بعالمةو، فلذلك من ادلعىن ثػىىنَّ

، فلذلك تقوؿ ، "فعلتما"ك" ضربتما: "، كيف التثنية"فعلتى "، ك"ضربتى : "إذا خاطبتى مذٌكرنا: بعًض اجلماعة دكف بعضو

َّ : "، كيف اجلم "ضربتما"، كيف التثنية "ضربتً : "، كيف ادلؤٌنث"فعلتم"، ك"ضربتم: "كيف اجلم  يستوم ادلذٌكري ". ضرببي

كذلك ألٌف التثنية ضربه كاحده ال ؼلتًلف، فال تكوف تثنيةه أكثرى من تثنيةو، فلٌما . كادلؤٌنثي يف التثنية، كيفرتقاف يف اجلم 

 (295: ص/2: ج: الشرح)." كؼلتلف اجلم ي يف لفظه كما اختلف معناري. اتٌفق معناعلا، اتفق لفظيهما

فنقوؿ يف اجلم  : معىن كالمه أف يف التثنية إحالة على العدد ال اجلنس يف حٌن يدؿ اجلم  على اجلنس ك العدد 

". ضرببَّ " ك يف اجلم  ادلؤنث " ضربتم: " ادلذكر
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كما أف من لطائف قوله ، أنه يشًن إىل قضية مهمة ك هو أف ادلتكلم قد ؼلاطب اثنٌن معنا ك اخلطاب يعنيهما معنا ، 

ك هنا يستخدـ ادلثىن فيتحدد لنا ادلقصود من اخلطاب ك كجهته يف حٌن قد يكوف اخلطاب موجهنا لفرد بعينه يف مقاـ 

زباطيب فيه سلاطباف ك لكن الثاٍل غًن معين باخلطاب، ك العكس يف العربية موجود ، ك هذا يربز يف مبحث اإللتفات 

ك هذا .يف اللغة العربية ، ك تشاركها يف ذلك لغات أخرل ، فهو مبحث لساٍل حاكلنا توضيحه يف الفصل النظرم 

حبسب مقاصد ادلتكلم ك أغراضه، ك هنا تتدخل االحالة ك خطاب ادلسافة ك ادلفاهيم التداكلية، ك أشرنا إىل أنه حبث 

مهم يف تنميط اخلطابات ، ك يظهر يف اخلطاب التعليمي ك اخلطاب السردم، كما سبق ك أف كضحنا يف الفصل 

. النظرم

: ضمير الغائب

مرة أخرل تستوقفنا ربليالت ك تعليالت ابن يعيش ، حوؿ الضمائر، ك يظهر هذا من خالؿ حديثه عن إحالة ضمًن 

الزيدكف : "، كيف اجلم "الزيداف ضىرىبىا: "، كيف التثنية"زيده ضىرىبى : "كتقوؿ يف ضمًن الغائب ادلذٌكر: "الغائب فيقوؿ

، كالتثنيةي كاجلم ي بعالمةو كلفظو "ضربوا . عالمةي التثنية، كضمًًن الفاعل" قىامىا"فاأللفي يف . ، فيكوف ضمًني الواحد بال لفظو

كإظٌلا كاف الواحدي بال عالمةو، كالتثنيةي كاجلم ي بعالمةو، من ًقبىل أنٌه قد استٌقر، كعيلم . كالواكي عالمةي اجلم ، كضمًًن الفاعل

، كال ػلديث شيءه من  أٌف الفعل ال بٌد له من فاعًل كالكتابة اليت ال بٌد ذلا من كاتب، كالًبناًء الذم ال بٌد له من بافو

تًٌلقاًء نفسه، فالفاعلي معلوـه، ال زلالةى، إذ ال ؼللو منه فعله، كقد ؼللو من االثنٌن كاجلماعًة، فلٌما كاف الفاعل معلومنا 

تج له إىل عالمةو تديؿ عليه ، مل ػلي كدلٌا جاز أٌف ؼللو من االثنػىٌٍن كاجلماعًة احتيج ذلما إىل . الستحالًة فعلو بال فاعلو

 (296: ص/2: ج: الشرح) ."عالمة

ك هذا التحليل فيه تربير خلصوصية اللغة العربية فعدـ ظهور الفاعل ال يعين أنه غًن موجود ، ك هذا ليس متاحنا يف 

. لغات األخرل إذ ال ؽلكن االستغناء عن ظهور الفاعل ، كما يف الفرنسية ك االصلليزية 

: ك اجلدكؿ اآليت يوضح أكثر
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 : قوة التأنيث في إحالة الضمير

التفنيث معىن الزـه، ال : "شلَّا يسرتعي االنتباري ، إشارة ابن يعيش لقوة التفنيث يف إحالة الضمًن ك يظهر ذلك يف قوله

ييفارًؽ االسمى، كالتثنية غًني الزمة، ألٌنك قد تزيد عليها، فتصًن صبعنا، كقد تنقيص منها، فيبقى كاحده، فًلليزـك معىن 

 (299: ص/2: ج: الشرح)". التفنيث؛ لزمت عالمتيه، كلىزكاؿ معىن التثنية؛ مل تلـز عالمتيها

 فإظلا يدؿ على قوة اإلحالة يف العربٌية مقارنة بغًنها من اللغات اليت يلتبس فيها ادلذكر ك ؛ك هذا إف دؿ على شيء

. ادلؤنث كما أسلفنا الذكر سابقنا

 

: الضمير المنصوب المتصل و إحالتو

كأٌما الضمًن ادلنصوب ادلٌتصل، فهو :"أكؿ ما يطالعنا هي تلك التسوية بٌن الضمًن ادلتصل ادلنصوب ك آّركر يقوؿ 

كإظٌلا استوت عالمةي ضمًن ادلنصوب كآّركًر لتىوخيهما يف اإلتياف . ييواًفق ضمًنى آّركر يف اللفظ، كييشارًكه يف الصورة

 (299: ص/2: ج: الشرح) ."على معىن ادلفعوؿ، أعين أهٌنما يفتياف فضلة يف الكالـ
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ك هنا إشارة إىل اإلسناد يف اللغة العربية ك إشارة ضمنية إىل أف هذري التسوية شكلية ألهنما يستوياف يف اللفظ ك 

يف تفريقه بينهما، فيتكلم عن كل كاحد منهما - ابن يعيش– يتشاركاف يف الصورة، فماذا عن ادلعىن ؟ هذا ما يفصله 

. بالتفصيل

: أنواع الضمير المتصل المنصوب

، كغائبه : كهو على ثالثًة أضرب"   (299: ص/2: ج: الشرح) ." متكلّْمه، كسلاطىبه

: ضمير المتكلم المتصل المنصوب

" "صاحيب"، ك"غيالمي"، فتكوف العالمةي الياء كما تكوف يف آّركر كذلك، ضلو "ضىرىبىيًن "فتقوؿ يف ضمًن ادلتكٌلم " 

 .(299: ص/2: ج: الشرح)

 .إذف فالضمًن ها هنا هو الياء ادلتصلة، لكنه مل يتكلم عن إحالتها إذ قد ربيل على ادلتكلم ادلفرد ال جنسه

. جنس– عدد " = ػي+ اسم " أك " ػػي + فعل "  : أم

: ضمير المخاطب المنصوب

ك يف حديثه عن ضمًن ادلخاطب ادلنصوب صلد ابن يعيش يشًن إىل إحالة الضمًن على العدد ك اجلنس فيقوؿ يف 

: ادلفرد

: ، كادلؤٌنثى كاؼه مكسورةه، ضلو"ضربتيكى : "كأٌما ادلخاطب ادلنصوب إذا كاف مذكرنا، فضمًنيري كاؼه مفتوحةه، ضلو"

: آؿ عمراف) {يػيبىشّْريؾً }:   كقاؿ يف قٌصًة مىٍرَلىى (39:آؿ عمراف){يػيبىشّْريؾى }: ، قاؿ اهلل تعاىل يف ًقٌصًة زىكىرًيٌاءى "ضربتيكً "

 (302: ص/2: ج: الشرح) ."، فتحوا الكاؼى م  ادلذٌكر، ككسركا م  ادلؤٌنث للفرؽ بينهما(45

. مذكر+ مفرد + سلاطب =  ػػػكى ....:أم 

 .مؤنث+ مفرد + سلاطبة =  ػػػػػًك .....   
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: في التثنية

، قلت" أما يف التثنية فإف اإلحالة تدؿ على العدد ال اجلنس ، يقوؿ ابن يعيش كيستوم فيه ". ضربتيكيما: "فإذا ثٌنيتى

.  فاإلحالة هنا على العدد ال اجلنس؛(302: ص/2: ج: الشرح) "ادلذٌكري كادلؤٌنثي 

: في الجمع

: كتقوؿ يف صب  ادلذٌكر: "أيضنا بٌن ضمًن صب  ادلذكر ك ضمًن صب  ادلؤنث، يقوؿ - ها هنا– ؽليز ابن يعيش 

: كتقوؿ يف ادلؤٌنث. بواكو، كإظٌلا حذفتى الواك زبفيفنا، كأسكنتى ادليم ًلما ذكرناري" ضربتيكيميوا: "، كأصليه"ضربتيكيم"

 (302: ص/2: ج: الشرح) "ضربتيكينَّ "

مذكر  + عدد  = ػػػػكم : أم

. مؤنث+ عدد =      ػػػػكٌن 

:  ضمير الغائب المنصوب 

: أما عن ضمًن الغائب ادلتصل ادلنصوب فهو ػليل على العدد ك اجلنس ، ك هذا ما يشًن إليه ابن يعيش فيقوؿ

كأٌما ضمًني الغائب، فإٌنك تيثنّْيه، كذبمعيه، كتفرًؽ بٌن مذٌكرري كمؤنٌثه كما فعلتى م  ادلخاطب، كهو ههنا أىٍكىل ألنٌه "

، كغليٍمى ، كييذكَّر، كييؤنَّث، فتقوؿ يف ادلذٌكر. ضمًني ظاهرو قد جرل ذكرري  "، فالضمًني اذلاء"ضربٍػتيه: "كالظاهري ييثىنَّ

 (302: ص/2: ج: الشرح)

 :أم

مذكر + غائب + مفرد =  ػػػػػػػه ....

مؤنث + غائب + مفرد =  ػػػػػػها ...   

. جنس–  (مؤنث+ مؤنث أك مؤنث + مذكر أك مذكر + مذكر )عدد + غائب = ػػػهما ...

. غائب+ مذكر + (أكثر من إثناف)عدد = ػػػػػػػػػػػػػػػػهم ...
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: إحالة حروف المضارعة على المضمرين

ك العربية ال ربيل فيها الضمائر فقط بل قد ربيل أيضنا أحرؼ ادلضارعة ، ك قد كقفنا على إشارة ابن يعيش ذلذا األمر 

، فاذلمزةي دٌلت على أٌف الفعل للمتكٌلم كحدري، كالنوف دلت على أٌف ادلتكلم "أىفٍػعىلي : "أال ترل أٌنك إذا قلت: " يف قوله

 (303: ص/2: ج: الشرح) ".معه غًنيري، كالتاء دٌلت على أٌف الفعل للمخاطب

. علزة ادلضارعة ربيل على ادلتكلم كحدري : - أم 

 نوف ادلضارعة ربيل على صب  ادلتكلمٌن -

 .ة/ك التاء ربيل على ادلخاطب -

فهذا يضاؼ إىل ما سبق من كالـ حوؿ دقة اللغة العربية ، ك توفر أدكات موثوقة لبناء درس عريب لساٍل خاص ك 

. دقيق

: الضمير المتصل المجرور

  :مفهومو 

كأٌما ضمًن آّركر، فهو يف اللفظ كالصورة كلفًظ ادلنصوب على ما تقٌدـ، ضلو قولك إذا :"ك يعرفه ابن يعيش بقوله

: ص/2: ج: الشرح)".، فالضمًني الياء كما كانت يف ادلنصوب"غيالمي"، ك"مىرَّ يب: "كنيتى عن نفسك كحدىؾ

303) 

: إحالة الضمير المتصل المجرور

 :إحالة ضمير المتكلم المتصل المجرور في التثنية و الجمع 

ذلذا الضمًن خصوصيته يف اللغة العربية ، فإحالته غًن زلددة إذ يستوم فيه ادلثىن ك اجلم  ك ادلذكر ك ادلؤنث، ك ال 

، قلت: "ؽلكن ربديد إحالته إال من خالؿ سياؽ الكالـ، ك هذا ما يشًن إليه ابن يعيش يف قوله ، "مىرَّ بًنىا: "فإذا ثٌنيتى
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، يستوم يف ذلك التثنيةي كاجلم ، كادلذكر كادلؤٌنثي استغناء بقىرًينًة ادلشاهدة كاحلضور عن عالمةو تدؿ على كلّْ "غالمينىا"ك

 (303: ص/2: ج: الشرح) ."كاحد من هذري ادلعاٍل

غلعله إشاريِّا بامتياز فهو كحدة لغوية فارغة الداللة – ها هنا – ك حديثه عن قرينة احلضور ك ادلشاهدة يف اإلحالة 

. تفخذ داللتها من السياؽ ك ادلقاـ، ك هذري اإلشارة موجودة اليـو يف الدرس اللساٍل ادلعاصر

 :إحالة ضمير المخاطب المتصل المجرور

ك ذلذا الضمًن إحالة على اجلنس ك العدد إف كاف مفردنا أك صبعنا  أك إحالة على العدد دكف اجلنس يف التثنية، يقوؿ 

، قلت:" ابن يعيش يف ادلذٌكر بكاؼ مفتوحة، كما كاف ادلنصوبي كذلك، كتقوؿ يف " غالميكى "، ك"ًبكى : "فإذا خاطبتى

" غالميكيمىا"، ك"ًبكيمىا: "كتقوؿ يف التثنية. ، بكاؼ مكسورة كما فعلت يف ادلنصوب كذلك"غالميكً "، ك"ًبكً : "ادلؤٌنث

، "ًبكينَّ "، كيف صب  ادلؤٌنث "غالميكيمٍ "، ك"ًبكيمٍ : "كتقوؿ يف اجلم . مذٌكرنا كاف، أك مؤنٌػثنا، كما كاف يف ادلنصوب كذلك

، كذبمى ، كتيؤنّْث" غالميكينَّ "ك  (303: ص/2: ج: الشرح) ."فتيثينَّ

 يفرغ ابن يعيش من الضمًن ادلتصل ينتقل إىل الضمًن ادلنفصل حينماك 

: الضمير المنفصل

:  مفهومو 

أنٌه الذم ال يلي العاملى، كال يتصّْل به، كذلك بفف يكوف ميعرَّل من عامل :" يعرؼ ابن يعيش الضمًن ادلنفصل بقوله 

، كادلبتدأ كاخلرب يف ضلو قولك ؛ أك يكوف مقدَّمنا على عامله، "أىٍينى هو؟ "، ك"كيف أنت؟ "، ك"ضلىٍني ذاهبوف: "لفظىٍّ

؛ أك مفصوالن بينه كبينه بشيء، (05: الفاربة) {ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كىًإيَّاؾى نىٍستىًعٌني }: قاؿ اهلل تعاىل". إياؾ أيخاًطبي : "كقولك

/ 2: ج: الشرح) ".ضربتي زيدان كإيٌاري"،:، كضلو"ما ضربتي إاٌل إيٌاؾ"، ك"ما قاـ إاٌل أنتى : "كاالستثناء كالعطًف، ضلو

 (304 - 303: صص
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 :مواضعو

ال ؼللو من أٌف يكوف مرفوعى ادلوض ، أك منصوبى ادلوض ، كال : "أما عن مواضعه فيقوؿ ابن يعيش أف الضمًن ادلنفصل

كال غلوز أف يتقٌدـ آّركري على . ، كحركًؼ اجلٌر كاإلضافةً لفظييكوف سلفوضى ادلوض ؛ ألٌف آّركر ال يكوف إاٌل بعامل 

احرتازه شلٌا قد ييفصىل بٌن ادلضاؼ كادلضاؼ إليه بالظرؼ، فإٌف " الزمنا: "اجلاٌر، كال ييفصىل بينهما فصالن الزمنا، كقولينا

 (304: ص/2: ج: الشرح)." ذلك ال يق  الزمنا؛ ألٌف الظرؼ ليس بالزـو ذكرري

ك نالحظ نزعة التعليل ك التحليل لدل ابن يعيش ظاهرة يف كتابه ، ك هنا يشًن إىل أف الضمًن ادلنفصل قد يكوف 

. للرف  ك قد يكوف للنصب ، لكن ال يكوف للجر ألف اجلر ػلتاج إىل عامل كحركؼ اجلر ك اإلضافة

 :إحالة الضمير المنفصل المرفوع

:  ك هنا نالحظ نفس التقسيم بٌن التكلم ك اخلطاب ك الغياب، يقوؿ ابن يعيش

( 304: ص/2: ج: الشرح) "أٌما ضمًني ادلرفوع، فيكوف متكلمنا كسلاطبنا كغائبنا"

 

: ضمير المتكلم

، ك يشًن إىل إحالتهما " ضلن" ك الضمًن " أنا " ك هنا يفرؽ ابن يعيش بٌن الضمًن 

: إحالتو" أنا" الضمير 

 ، (304: ص/2: ج: الشرح)" إذا كاف كحدري" أىنىا"فادلتكٌلمي :"يقوؿ ابن يعيش" أنا" ك ذلذا الضمًن صورة كاحدة هي 

 .اجلنس–  (01)العدد= أنا : أم أنه ػليل إىل العدد ال اجلنس، كمنه 
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 :و إحالتو" نحن " الضمير 

ضلن : "فللمتكٌلم إذا كاف معه غًنيري، يستوم فيه ادلذٌكري كادلؤٌنث كالتثنيةي كاجلم ، فتقوؿ" ضلىٍني "أٌما :"يقوؿ ابن يعيش

 (306: ص/2: ج: الشرح) "."ضلن خارجوف"، ك"خارجاف

ربيل على ادلتكلم ك من معه ، فهو ػليل على العدد ال اجلنس ، لكن هذا الضمًن لديه " ضلن" أم أف إحالة الضمًن 

. خاصية أال كهي قوة حضور ادلتكلم فهو الذم ػلقق هذا الضمًن ك إال صار للغائب أك ادلخاطب

أنتى + .......أنتى + أنتى + أنا = ضلن : أم 

. أنتً  +....أنتً  +  أنتً  + أنتً + أنا = ضلن : ك أيضنا

أنتما + أنا = ضلن : ك أيضنا 

. هو+ ....هو + هو + أنا = ضلن : ك أيضنا

. هي+ .....هي + هي + أنا = ضلن : ك أيضنا

. علا+ أنا = ضلن : ك أيضنا

. هم+....هم + هم + هم + أنا = ضلن : ك أيضنا

. هن+ ... هن + هن + هن + أنا = ضلن: ك أيضنا 
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: على النحو اآليت" ضلن" ك ؽلكن تلخيص إحالة الضمًن 

 

 

 

" = نحن" 

و معو مخاَطب واحد على األقل  (ة)المتكلم أنتَ + .......أنَت + أنَت + أنا 

و معو مخاطبة  (ة)المتكلم. أنتِ  +....أنتِ  +  أنتِ  + أنتِ +  أنا 

أو / أنتَ + أنَت = ومعو مخاطبان (ة)المتكلمأنتما + أنا 

أو مخاطب و / أنتِ + أنِت = مخاطبتان

أنِت + أنَت = مخاطبة 

و معو غائب واحد على األقل  (ة)المتكلم. ىو+ ....ىو + ىو + أنا 

ومعو غائبة واحدة على األقل  (ة)المتكلم. ىي+ .....ىي + ىي + أنا 

أو / ىو + ىو = ومعو غائبان (ة)المتكلم. ىما+ أنا 

ىو = أو غائب و غائبة / ىي + ىي : غائبتان

ىي + 

و معو جمع غائبين واحد على  (ة)المتكلم. ىم+....ىم + ىم + ىم + أنا 

األقل 

و معو جمع غائبات واحد على  (ة)المتكلم. ىن+ ... ىن + ىن + ىن + أنا 

األقل 
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يف اإلحالة سنحصل على احتماالت عديدة ، ك عليه فاإلحالة هنا تكوف موسعة يف " هن "ك " هم " ك لو فٌرعنا 

، ك نشًن إىل (fréquence)اجلم  ك تنحسر كلما قل العدد ، ك كفف إحالة الضمًن زبض  يف العربية إىل  التواتر

 .كجوب دراسته

  .فكما سبق ك أف أشرنا إىل دقة اإلحالة من ناحية اجلنس يف العربية ، صلد هنا أف اإلحالة زبض  لنظاـ عددم كذلك

يف – بادلفهـو ادلعاصر – هذا، ك ال يقف ابن يعيش موقف الواصف بل يعلل من خالؿ االرتكاز على عملية التلفظ 

ادلتكٌلمي يتكٌلم عن نفسه كغًنري، كمل يكن ادلتكٌلم شلٌا يػيٍلًبس بغًنري إلدراكه " فيقوؿ عنه أف " ضلن" تعليل إحالة  الضمًن 

 (306: ص/2: ج: الشرح) ."باحلاٌسة، فلم ػلتج إىل الفصل بٌن التثنية كاجلم ، كالتفنيث كالتذكًن

: ضمير المخاطب و إحالتو

  ينتقل ابن يعيش إىل احلديث عن ضمًن ادلخاطب، ك أكؿ ما يطالعنا هو أنه يفصل بٌن مذكرري ك مؤنثه ك صبعه ، ال 

تثنيته، كما ال يغفل أف يشًن إىل أمر غاية يف األعلية ك هو احلضور ك الغيبة يف اخلطاب ، فقد نشًن إىل غائب يف 

ا رغم كجود اثنٌن أك  الكالـ لكنه يف ادلقاـ موجود أثناء اخلطاب، ك لكن اخلطاب غًن موجه له فنذكر سلاطىبنا كاحدن

أكثر أثناء الكالـ، ك هذا ػليل إىل قوة ادلتكلم ك مركزيته يف اخلطاب كما تشًن إىل ذلك نظريات التلفظ ك التواصل، ك 

: يتضح هذا من خالؿ قوله

ألنٌه قد ، ؾ تفًصل بٌن مذٌكرري كمؤنٌثه كتثنيته كصبعه بالعالمات؛ ألٌف تعريفه دكف تعريًف ادلتكٌلمفأٌما ادلخاطب؛ فإ"

ا، كيكوف حبىٍضرته غًنيري، فييتوٌهمي انصراؼي اخلطاب إىل غًًن ادلقصود اًطب كاحدن كليس كذلك ادلتكٌلم؛ ألنٌه . يػيٍلًبس بفف زبي

ا" أىٍنتى : "إذا تكٌلم، ال يشتًبه به غًنيري، فلذلك تقوؿ ا، فقلت)...( إذا خاطبتى كاحدن : فإف خاطبتى ادلؤٌنث، كسرَتى

فإف  (...)كيستوم فيه ادلذكري كادلؤٌنث كما يستوم يف الظاهر(...)" أنٍػتيمىا: "فإف خاطبت اثنٌن، قلت(...)" أىٍنتً "

، قلت"أىنٍػتيميو: "خاطبتى صباعةن، قلتى  ، قلت(...)" أىنٍػتيمٍ : "، كإف ش تى َّ : "فإٌف خاطبتى صباعةى مؤنٌثاتو بشوف " أىنٍػبي

 (308 - 307 – 306:  صص/2: ج: الشرح) ."مشٌددة
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( مذكر)اجلنس  + (01)العدد = أنتى : ك منه

( مؤنث)اجلنس  + (01)العدد =  أنًت 

( أنتً + أنتى : أك/ أنًت + أنًت : أك /أنتى + أنتى )اجلنس –  (02)العدد =  أنتما 

. أنتى + ...أنتى + أنتى + أنتى  = (ك) أنتم 

. (اجلنس+ العدد = أنبَّ )أنًت ....+ أنًت + أنًت + أنًت =  أنبَّ 

ا خصوصنا من ناحية اجلنس إذ تفصل بٌن اجلنسٌن .  كهنا اإلحالة أكثر ربديدن

: مخطط توضيحي لضمائر المخاطب

 بحسب العدد :

 
فنالحظ هنا أف ضمائر ادلخاطب تستوم من ناحية العدد يستوم يف ذلك ادلذكر ك ادلؤنث  

 بحسب الجنس: 
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ك نالحظ هنا أف ضمائر ادلخاطب تستوم من ناحية اجلنس كذلك،ك يستوم يف ذلك ادلؤنث ك ادلذكر  اللهم إال 

. الضمًن أنتما الذم ال تتحدد إحالته إال من خالؿ السياؽ ك ادلقاـ، فيتنازعه التذكًن ك التفنيث

.  طللص إىل أف ضمائر ادلخاطب متمايزة ، سواءن من منظور العدد أك اجلنس، إال ضمًن التثنية

 :ضمير الغائب 

يشًن ابن يعيش إىل أف ضمًن الغائب ادلنفصل ، له إحالة على العدد ك على اجلنس كذلك ، ك يظهر هذا من خالؿ 

: قوله

م ، كييبٌنَّ بعالمًة ادلؤٌنث، كهو أكىل بذلك، دلا ذكرناري من أنٌه ضمًني ظاهًر قد جرل " ، كغلي أٌما ضمًني الغائب، فإنٌه ييثىنَّ

 (308: ص/2: ج: الشرح) ."ذكريري، كالظاهري ييثىٌن، كغلم ، كيؤٌنث

: ضمير الغائب المفرد

 :و إحالتو" ىو"

: هي إحالة على العدد ك اجلنس يقوؿ" هو" حالة ضمًن الغائب ادلفرد إ

 (308: ص/2: ج: الشرح) "هيوى قائمه : "فإذا كنيتى عن الواحد ادلذٌكر، قلت " 

. اجلنس + (01)العدد = هو : أم 

: ضمير جمع المذكر

نرل أنه ػليل على العدد ك اجلنس ، ك يشًن ابن يعيش إىل أنه يف األصل - ك من خالؿ تسميته فقط-ك هذا الضمًن 

: ك نزعت الواك للتخفيف ألنه ال لبس يف هذا الضمًن ،معلالن شارحنا، يقوؿ " علوا" يكتب 

هذا هو ". أنتموا"ك" قاموا"عالمة للجم ، كما زادكعلا لذلك يف " كاكنا"ك" ميمنا"، تزيد "علييوا: "كتقوؿ يف صب  ادلذٌكر"

ذىؼ الواك ًفرارنا من ثًقىلها كألف اللبس مرتًف ه؛ ألنٌه ال يػيٍلًبس بالواحد؛ ألٌف الواحد ال  األصلي، أعين إثباتى الواك، كقد ربي
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كدلٌا حيذفت الواك، أيسكنت ادليم؛ ألٌف يف إبقاء الضٌمة إيذاننا بإرادة الواك . ميمى فيه، كالتثنيةي يلزميها األلفي بعد ادليم

 (308: ص/2: ج: الشرح) ."احملذكفًة، إذ كانت من أعراضها

 (ادلذكر)اجلنس  + (ثالثة فما فوؽ)العدد = هم : أم

. هو+ ......هو + هو + هو =  علا: كمنه 

: ضمير الغائبة المفردة

:  يقوؿ ابن يعيش

 (308: ص/2: ج: الشرح) ""هي: "كتقوؿ يف الواحدة ادلؤنٌثة"

هي إحالة على العدد ك اجلنسز " هي " ك منه فإحالة الضمًن 

( مؤنث)اجلنس + (01)العدد= هي : أم

: ضمير الغائب المثنى

: و إحالتو" ىما" 

هذا الضمًن  يشًن إىل إحالته على العدد، ال اجلنس ألف ادلذكر ك ادلؤنث فيه يستوياف ،يقوؿ مبحث ك ابن يعيش يف 

: ج: الشرح) "كاستول ادلذٌكري كادلؤنث ههنا كما استويا يف ادلخاطب كادلتصلً " (...)"عليىا: "كتقوؿ يف التثنية"ابن يعيش 

 (310: ص/2

. اجلنس–  (02)العدد = علا : أم 

 (ادلذكر)هو + هو =  علا 

 (ادلؤنث)هي + هي =  علا 

 (ادلذكر ك ادلؤنث)هي + هو =  علا 
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كمن هنا فإحالته ترتبط بالسياؽ من ناحية اجلنس ، أما من ناحية العدد فهو زلدد يف العربية، ك هذا أمر دقيق لو قارنا 

. اللغة العربية بلغات أخرل، ال تتحدد فيها ضمائرها ال عددان ك ال جنسنا إال من خالؿ ادلقاـ أك السياؽ

 :ضمير جمع المؤنث

: ك من تسميته نرل أنه ػليل على العدد ك اجلنس، يقوؿ ابن يعيش

 (310: ص/2: ج: الشرح) "، بتشديد النوف"هينَّ : "كتقوؿ يف صب  ادلؤٌنث"

. هي..........+ هي + هي + هي = هنَّ : ك منه (ادلؤنث)اجلنس  + (ثالثة فما فوؽ)العدد = هنَّ : أم 

  ك ادلخطط اآليت سيجمل لنا ما سبق ك أف شرحناري سابقنا 

 :مخطط يلخص ضمائر الغيبة المنفصلة

 من ناحية العدد :

 
. نالحظ هنا أف ضمًن الغائب يتحدد من ناحية العدد يف اإلحالة
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 من ناحية الجنس: 

 
ك نالحظ هنا كذلك أف ضمًن الغائب يتحدد من خالؿ جنسه يف اإلحالة باستثناء ضمًن التثنية  

كمنه طللص إىل أف اإلحالة يف ضمًن الغائب ادلنفصل تتحدد بدقة من ناحية العدد لكن تكوف أقل دقة من ناحية 

. اجلنس ، لتتدخل عوامل أخرل لتحديدها مرتبطة بالسياؽ ك ادلقاـ 

: الضمير المنصوب المنفصل

: بن يعيش إىل أقساـ هذا الضمًن بقولهايشًن 

: ، إذا أخربت عن نفسك، كيف التثنية كاجلم "إيٌام أكرمتى : "تقوؿ. كأٌما الضمًن ادلنصوب ادلنفصل، فاثنىا عشرى لفظنا"

. ، يستوم فيه ادلذٌكري كادلؤٌنثي كالتثنية كاجلم ي؛ ألٌف حاؿ ادلتكلم كاضحةه، فلم ػلتج إىل عالـو فاصلةو "إيٌانىا"

: كتقوؿ يف التثنية". أكرمتيك: "، بفتح الكاؼ، كما تفتحيها م  ادلٌتصل،ضلو"إيٌاؾى أكرمتي : "فإٌف خاطبتى مذٌكرنا، قلت

". أكرمتيكيمٍ : "، كإف ش ت حذفتى الواك، كسكنتى ادليم، كما فعلتى يف ادلٌتصل، ضلو"إيٌاكيميوا: "، كيف اجلم "إياكما"

" إياكيما: "، كالتثنية"أكرمتيكً : "، بكسر الكاؼ، كما فعلت م  ادلٌتصل، ضلو"إياؾً : "كتقوؿ للمؤٌنث ادلخاطب

: كتقوؿ يف الغائب. ، شٌددتى النوف يف ادلؤٌنث، ليكوف حرفػىٌٍن بإزاء ادليم كالواك يف ادلذٌكر"إياكينَّ : "كادلذٌكر، كاجلم 

ا"، كيف التثنية "إيٌاري لقيتي " . فإٌف ش ت، أقررتى الواك، كإف ش ت، حذفتىها، كأسكنتى ادليم". إيٌاعلييوا"، كيف اجلم  "إياعلي



 الفصل التطبيقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

102 

ا: "، كيف التثنية"إياها: "كتقوؿ يف ادلؤٌنث ، شٌددتى النوف لتكوف بإزاًء ادليم كالواك "إيٌاهينَّ : "كادلذٌكر، كيف اجلم " إيٌاعلي

 (311 - 310: صص/2: ج: الشرح) ."على ما ذكرناري، فاعرفه

: ك ؽلكن شرح األمر كما يلي

. اجلنس–   (01)+العدد " =إيٌامى " 

. اجلنس–  (صب /مثىن)العدد " = إيٌانىا"

. مذكر + (01)العدد " = إيٌاؾى " 

. مؤنث + (01)العدد " = إيٌاؾً " 

. اجلنس–  (02)العدد " = إيٌاكمىا" 

. مذكر + (أكثر من ثالثة)العدد" = إيَّاكم" 

. مؤنث + (أكثر من ثالثة)العدد " = إيَّاكنَّ " 

. مذكر + (01)العدد " = إيٌاري" 

. مؤنث + (01)العدد " = إيَّاهىا" 

. اجلنس–  (02)العدد " = إيَّاعلىا" 

. مذكر + (أكثر من ثالثة)العدد " = إيٌاهم" 

. مؤنث + (أكثر من ثالثة )العدد " = إيٌاهنَّ " 

: عندنا سبعننا طللص إىل ما يلي

" " إيَّاهىا" ك" إيٌاري" ك" إيٌاكمىا" ك " إيٌاؾً " ك" إيٌاؾى " ك" إيٌامى : " كهي : الضمائر اليت ذلا إحالة إىل العدد  -

 " إيَّاعلىا
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" ك " إيَّاهىا" ك" إيٌاري" ك" إيَّاكنَّ " ك" إيَّاكم" ك" إيٌاؾً " ك " إيٌاؾى : " كهي: الضمائر اليت ذلا إحالة إىل اجلنس -

 " .إيٌاهنَّ " ك " إيٌاهم

" ك" إيَّاكم" ك" إيَّاهىا" ك" إيٌاري" ك " إيٌاؾً " ك" إيٌاؾى : " ك هي: الضمائر اليت ذلا إحالة إىل اجلنس ك العدد  -

 "إيَّاكنَّ 

:" " أم شبانية من رلموع إثنا عشر ضمًننا فالضمائر اخلارجة عن هذري آّموعة هي" . إيٌاهنَّ " ك " إيٌاهم" ك

ادلفرد )ضمًنا ادلتكلم : ، ك نالحظ أنه ؽلكن تصنيفهما يف قسمٌن علا "إيٌانىا" ك " إيَّاعلىا" " إيٌاكمىا" ك" إيٌامى 

(. ادلخاطىب ك الغائب)ك ضمًن التثنية  (ك اجلم 

، ك هذا ما سيتبناري ابن يعيش فيما سيلي .." إيَّا" ما ػلدد إحالة هذري الضمائر هي تلك احلركؼ ادلتصلة بػػػ  -

 .اتصاؿ بعض األحرؼ بالضمائر، ك الذم سنشًن إليه فيما بعدمن كالمه، عند احلديث عن 

ك اجلدكؿ اآليت سيوضح أنواع هذا الضمًن 

 :جدول توضيحي ألنواع الضمير المنصوب المنفصل
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: اتصال بعض األحرف بالضمائر

أٌكؿ ما يقرري ابن يعيش يف هذا الباب ، هو أف هذا الضمًن فيه إشكاؿ أدل إىل اختالؼ العلماء ، ك هو ػلاكؿ أف 

غلتهد عارضنا ألقواؿ العلماء، مرٌجحنا، ك لن ندخل يف هذا االختالؼ بل سنتتب  ابن يعيش يف آرائه ك ترجيحاته؛ 

، كلذلك كثير اختالؼي العيلماء : "هذري األمور تتضح من خالؿ قوله اعلم أف هذا الضرب من ادلضمرات فيه إشكاؿه

، كهو أف . فيه ، كما بعدري من " إيٌا"كأسدُّ األقواؿ، إذا أيٍمعن النَّظىري فيها، ما ذهب إليه أبو احلسن األخفشي اسمه مضمره

حركؼ رلرَّدةه من مذهب االمسٌية، للداللة على أعداد ادلضمرين " إيٌاري"، كاذلاء يف "إيٌامى "كالياء يف " إيٌاؾ"الكاؼ يف 

 (311: ص/2: ج: الشرح) ."كأحواذلم، ال حىظَّ ذلا يف اإلعراب

هي اليت تدؿ على العدد ك احلضور ك " إيَّا" ك بعد أف يعرض ألقواؿ النحاة يف هذا األمر ؼللص إىل احلركؼ بعد 

على أعداًد ادلضمرين، كاحلضوًر، كالغىٍيبًة، كادلتكٌلًم، فهي " إيَّا"دٌلت احلركؼي الواقعةي بعد : "ادلتكلم ك الغيبة، يقوؿ 

 (315: ص/2: ج: الشرح) ."مثليها من هذري اجلهة، كخيليوّْها من معىن االمسية، فاعرفه

.  ك قد ذكرناها ، ك شرحناها سابقنا

. ك بعد هذا ينتقل ابن يعيش إىل احلديث عن استعماؿ الضمًن ادلنفصل ك الضمًن ادلتصل

 :استعمال الضمير المنفصل والضمير المتصل

للغة العربٌية خصوصٌية ك سبٌيز مقارنة بلغات أخرل ، فنحن ففي اللغة االصلليزية يطهر الضمًن ك معه تصريفه يف فعله 

: داالِّ عليه، ألف الفعل ال يعرؼ صاحبه إال بتضافر هذٍين األمرين، خذ مثالن 

؟ (je) فال ندرم أهو ادلتكلم ادلفردcherche: لو قلنا: (حبث)(chercher)لنفخذ الفعل : يف الفرنسٌية -

 .الضمًن كجود  ال بد من  (terminaison)؟ فال يكفي التصريف كحدري (il/ elle)أـ الغائب ادلفرد

 ال ندرم من ادلقصود أهو ادلتكلم write:  لو قلنا (كتىبى )(write to)لنفخذ الفعل : يف االصلليزيٌة -

ة ال ؟ لكن العريبٌ (you-)عددنا ك جنسنا– ؟ أـ ادلخاطىب جبمي  أحواله (we)؟ أـ ادلتكلم اجلم (I)ادلفرد
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ربتاج دلثل هذري األمور، ك لعل هذا ما جعلنا نقف عند ربليل ابن يعيش ذلذري الظاهرة ك ضوابطها، يف تفريقه 

؛ ألنٌه منفرًده عن :"بٌن الضمًن ادلنفصل ك ادلتصل ، يف قوله ففٌما ادلنفصل، فال يكوف إاٌل على حرفػىٌٍن، أك أكثرى

كإذا ثبت أف ادلتصل أقلُّ حركفنا من . غًنري دبنزلًة األمساء الظاهرة، كال ؽلكن إفرادي كلمة على حرؼ كاحد

، فلذلك ال يستعملوف ادلنفصلى يف ادلواض  اليت ؽلكن أف يق  فيها  ، كاف النٍُّطقي بادلٌتصل أخفَّ ادلنفصل كأىٍكجزي

، "ضىرىبى أنتى : "فلذلك ال تقوؿ. ادلٌتصلي؛ ألهٌنم ال يعًدلوف إىل األثقل عن األخٌف، كادلعىن كاحده إاٌل لضركرةو 

، فتكوف التاء الفاعلةى، كال حاجةى إىل "ضىرىبى "ك" ضىرىٍبتى : "؛ ألنٌه غلوز أف يق  هنا ادلٌتصلي، فتقوؿ"هيوى "كال 

". أنتى "

ضرب زيده : "ككذلك ال تقوؿ. ألٌف األٌكؿ أكجزي ، "هيوى "كال حاجةى إىل ، "ضىرىبى "ككذلك يكوف الفاعل مسترتنا يف 

ٍتمنا الزمنا؛ "إيٌاؾ ـي الفاعل على ادلفعوؿ حى ، إذ ليس تقدُّ ؛ ألٌف الفصل ليس بالزـو ، كإف كاف فىصىلى بينهما الفاعلي الظاهري

 (318 -317: صص/2: ج: الشرح) ."، فتيقدّْـ ادلفعوؿى من غًًن قػيٍبح"ضىرىبىكى زيده : "ألنٌه غلوز أف تقوؿ

: اإلحالة عند توالي ضميرين

 :توالي ضميرْين مّتصلْين

من األمور الطريفة اليت استوقفتنا أف يف توايل الضمائر دالالت على اخلطاب ك أطرافه ، شلٌا يدؿ على أف لإلعراب 

كإذا اٌتصل الضمًناف بادلصدر، فاألٌكؿ هو الفاعلي، كالثاٍل هو :" داللة لسانٌية غلب أف ينتبه ذلا، لنتفمل قوؿ ابن يعيش

،  ٌ الغائبي من ضلو ٌ ادلخاطبي عجبتي من ضىٍرًبك، كضىٍربًه، : "ادلفعوؿ على الرتتيب الذم ذكرري من تقدَل ادلتكٌلم،  ي

 (321: ص/2: ج: الشرح) "كمن ضىٍرًبكىهي 

: ففنت تالحظ توايل الضمائر ك داللتها عند االتصاؿ بادلصدر، ك ربليل قوؿ ابن يعيش يكوف كالتايل

 .مفعوؿ به+ فاعل + مصدر = ضربكه  -

 .على الرتتيب. اذلاء+ الكاؼ + ضرب = ضربك : أم  -
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 :متصل و منفصل و إحالتهما: توالي ضميرْين 

: ك نعثر على ربليل مفادري أنه يف مثل هذا األمر غلب االستعانة بالضمًن ادلنفصل، يقوؿ ابن يعيش

، كأضفتى ادلصدر إليه، كادلفعوؿي به ادلتكٌلمي، مل ػلسن إاٌل ادلنفصلي، ضلو" عجبتي من : "فإف كاف الفاعل ادلخاطبى

( 321: ص/2: ج: الشرح) ".عجبتي من ضىٍربه إيٌام"، ك"ضىٍربك إيٌامى 

: ضللل قوؿ ابن يعيش على النحو اآليت

 . ضربكىي: ألنه ال ؽلكننا أف نقوؿ . إيٌام + الكاؼ + ضرب = ضربك إيٌامى  -

 :الفاعل سلاطىب ك ادلفعوؿ به هو ادلتكلم ، لنحلل ادلثاؿ الثاٍل -

 .ضرًّٔي: إيٌام ، فال غلوز هنا أيضنا أف نقوؿ + هاء الغائب ادلفرد+ ضرب = ضربه إيٌام -

: هذا ك الضمائر ذلا دكر يف ربديد مالبسات اخلطاب، ك يظهر لنا ذلك من خالؿ قوؿ ابن يعيش اآليت

كال فػىٍرؽى يف ذلك بٌن أف يكوف قد . فإف كاف الضمًناف مفعولىٌٍن، لـز اٌتصاؿي ضمًن ادلفعوؿ األٌكًؿ بالفعل؛ ألنٌه يىليه"

اٌتصل بالفعل ضمًني فاعًل، كأف ال يكوف اٌتصل به؛ ألٌف ضمًن الفاعل يصًن كحرؼو من حركؼ الفعل، فيٌتصل به 

: ، كما تقوؿ"ضربتىيًن "، ك"ضربتيكى : "ضمًني ادلفعوؿ بالفعل م  ضمًن الفاعل، كما يٌتصل به خالينا من الضمًن، فتقوؿ

". ضىرىبىيًن "، ك"ضىرىبىكى "

، جاز اٌتصاليه كانفصاليه، ضلو الدرهمي أعطيتيكىهي، : " فإذا ج تى بعد اٌتصاًؿ ضمًن ادلفعوؿ األٌكًؿ بضمًًن مفعوؿو ثافو

 (321: ص/2: ج: الشرح) ."، فاٌتصاليه لقٌوة الفعل، كأنٌه األصلي يف اٌتصاًؿ ادلنصوب"كأعطيتيك إيٌاري

. هاء ادلفعوؿ به الثاٍل+ كاؼ ادلفعوؿ به األكؿ + تاء الفاعل + أعطى = أعطيتيكىهي : أم 

. إيٌاري ادلفعوؿ به الثاٍل+ كاؼ ادلفعوؿ به األكؿ + تاء الفاعل + أعطي =  أعطيتك إيٌاري 

" حدثتيك: "كالمنا عن هذا األمر ك سوقنا حلديث ابن يعيش هذا له دكر يف ربديد اخلطاب ك أطرافه فلو قلنا مثالن 

اإلحالة على ادلتكلم ك ادلخاطب ، فهل للرتتيب يف اللغة العربٌية دكر يف اإلحالة؟ - يف ترتيبهما– ػلدد لنا الضمًناف 
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: حدث عيسى موسى فقاؿ : أننا لو كتبنا نصِّا ك ابتدأناري بقولنا - إضافةن دلا سبق-نقوؿ نعم ، ك الدليل على ذلك 

  نفيت بالنص مل ندًر من ادلتكلم ك من ادلخاطىب إالَّ من خالؿ الرتبة اإلعرابية، ك هذا ادلبحث مبثوث يف كتب 

. النحو

 :توالي ضميرين و خطاب المسافة 

ا بالقرآف الكرَل :  فرتتيب الضمائر له دكر كذلك يف خطاب ادلسافة ك الدليل ما أكردري ابن يعيش حٌن قاؿ مستشهدن

: الشرح) ."، فقٌدـ ضمًنى ادلخاطب على الغائب؛ ألنٌه أقربي إىل ادلتكٌلم(28: هود) {أىنػيٍلزًميكيميوهىا}: قاؿ اهلل تعاىل "

 (321: ص/2: ج

 :الضمير المستتر

: ظهور ادلعىن ، ك أمن اإللباس، يقوؿ: عند الكالـ عن الضمًن ادلسترت اشرتط ابن يعيش الستتارري شرطٌن علا

: الشرح) "كجيعل بعضي ادلضمرات مسترتنا يف الفعل منويِّا فيه، غيليوِّا يف اإلغلاز، كذلك عند ظهور ادلعىن، كأىٍمًن اإللباس"

 (327: ص/2: ج

: الضمير المستتر الغائب المفرد

للضمًن ادلسترت خصوصٌية يف كونه ال يطرح أمرري إال يف حاالت الغيبة ، كما أنه يرتبط بففعاؿ سلصوصة يقوؿ ابن 

: يعيش

، ضلو"  ، ال يظهر له عالمةه يف اللفظ، "عمرهك ضرب"، ك"زيده قاـ: "فمن ذلك الفعلي ادلاضي إذا أيسند إىل كاحدو غائبو

 (327: ص/2: ج: الشرح) ".الزيدكف قاموا"، ك"الزيداف قىاما: "فإٌف ثػييٌن كصبي ، طهرت عالمتيه، ضلو

: أما سبب عدـ ظهورري فقط م  ادلفرد الغائب يرد ابن يعيش موظٌفنا مفهـو اإلحالة 
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قد عيلم أف كل فعل ال بٌد له من : كمًلى كاف ال يظهر له عالمةه م  الواحد، كتظهر م  التثنية كاجلم ، قيل: فإف قيل"

، مل  ، إذ ال ػلديث شيءه من ذلك من تًٍلقاء نفسه، فقد عيلم فاعل ال زلالةى، فلٌما كاف الفعل ال ؼللو من فاعلو فاعلو

تىج له إىل عالمة . ػلي

: كمًلى الفاعلي الغائبي إذا أيٍسًندى إىل ادلاضي، ال يظهر له عالمةه، كم  ادلتكٌلم كادلخاطب يظهر له عالمةه، ضلوى : فإف قيل

، أيغين عن عالمةو له، : ؟ قيل"قمتى "، ك"قمتي " م  داللًة الفعل على فاعل، كقد تقٌدـ ظاهره يعود إليه ذلك ادلضمري

، فاحتيج إىل عالمةو ذلما لذلك : ص/2: ج: الشرح) ."كليس كذلك م  ادلتكٌلم كادلخاطب، فإنٌه ال يتقٌدـ ذلما ذكره

327) 

ك نالحظ هنا ارتكازري على مفهـو اإلحالة خصوصنا اإلحالة القبلٌية للضمًن ادلسترت ، ك هذا ينطبق أيضنا على الصفات 

: كاسم الفاعل ك اسم ادلفعوؿ يقوؿ ابن يعيش

، كضلًوعلا من الصفات، فإهٌنا إذا جرت "مضركبو "، ك"ضاربو : "كمن ذلك الصفات كاسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ، ضلوً "

صفةن لواحد، كاف فيها مضمره من ادلوصوؼ ًلما فيها من معىنى الفعلٌية، إاٌل أنٌه ال يظهر له عالمةه يف اللفظ ًلما ذكرناري، 

هذاف : "، فإف كصفتى ّٔا اثنػىٌٍن أك صباعة، ثٍنيتى الصفةى، أك صبعتىها، فتقوؿ"هذا رجله ضاربه كمضركبه : "ضلوى قولك

ـى عالمة ادلضمر، كإف مل تكن إيٌاها". رجالف ضارباف، كغالماف مضركباف كالذم . كقامت عالمةي التثنية كاجلم  مقا

ـى عالمة الضمًن، كإف مل تكن إياٌها، أنٌه إذا خلًت الصفةي من ادلضمر، مل ربسن  يدؿ على أف التثنية ههنا قائمةه مقا

، مل تيثنّْه، كمل ذبمعه، ضلوى "هذا رجل ضاربه غالميه: "كال صبعيها، كذلك إذا أيسندت إىل ظاهر، ضلوى قولك، تثنيتيها

 (328- 327: صص/2: ج: الشرح)". هذاف رجالف ضاربه غالميهما، كمضركبه أخواعلا: "قولك

: ك قد أشار إليها ابن يعيش يف قوله- يف استتار الضمًن– أمَّا يف الفعل ادلضارع فإف حلركؼ ادلضارعة إحالتها 
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يستوم فيها ضمًني ادلخاطب، كادلتكٌلم، " تقـو"ك" يقـو"، ك"نقـو"، ك"أقـو: "كمن ذلك األفعاؿي ادلضارًعةي، خص"

كالغائب يف االستتار، كعدـً ظهوًر عالمةو؛ ألٌف تصريفى الفعل، كما يف أٌكله من حركؼ ادلضارعة يدؿ على ادلعىن، 

." كيػيٍغيًن عن ذًٍكًر عالمة له

: الضمير المستتر و إحالتو على أطراف الخطاب

نلحظ تفريق ابن يعيش بٌن احلضور ك الغيبة يف الضمًن ادلسترت يف األفعاؿ، فالفاعل ادلسترت ال يكوف غائبنا ك حاضرنا 

: يف نفس الوقت، ك من هذا ادلنطلق يقسم ابن يعيش الضمًن ادلسترت إىل نوعٌن الـز ك غًن الـز فيقوؿ

، كادلراد بقولنا: كهذا الضمًن ادلسترت على ضربػىٌٍن " أف ال ييسنىد الفعل إىل غًنري من األمساء " الزـه : "الزـه كغًني الـز

إذا أخربتى عن نفسك " نىقوـي "، إذا أخربتى عن نفسك كحدىها، ك"أقوـي : "الظاهرة كادلضمرًة ذىكاًت العالمة، كذلك ضلوي 

كعن غًنؾ، فإنٌه ال يكوف الفاعلي فيهما إاٌل مستًكنِّا مسترتنا، كإظلا مل ييسنىد إىل ظاهًر؛ ألٌف الظاهر موض ه للغيبة، 

، فاستحاؿ اجلم ي بينهما كمل يظهر فيه عالمةي تثنيًة، كال صب ، المتناًع حقيقًة التثنية كاجلم  منه، إذ ، كادلتكٌلمي حاضره

يتكلّْمي ال ييشارًكه متكٌلمه آخري يف خطاب كاحدو، فيكوفى اللفظي ذلما، لكٌنه قد يتكٌلم عن نفسه كعن غًنري، فجيعل 
ادل

ا كاثنٌن  اللفظ الذم يتكٌلم به عنه كعن غًنري سلاًلفى اللفظ الذم له كحدىريي، كاستول أف يكوف غًنيري ادلضموـي إليه كاحدن

 (328: ص/2: ج: الشرح) ."كصباعةه 

هذا التحليل البن يعيش يدلنا على أف العربٌية ذلا القدرة يف ربديد اخلطاب ك أطرافه ، ك يظهر لنا مدل عمق التفكًن 

اللساٍل يف مثل هذري التحليالت النحوية احمليلة على سياقات اخلطاب، فإف ظهر الفاعل امسنا دؿ على أنه غائب أثناء 

أف الكالـ يدرجه يف اخلطاب شخص . الكالـ ، لذلك كجب االستتار بالنسبة للضمًن احمليل على ادلتكلم، هذا أمر

، لكن سبيٌػزي اللغة العربٌية بينهما، ك هذا يتضح  كاحد ك قد يتكلم عن نفسه أك باسم كاحد معه أك أكثر ك هذا أمر ثافو

: " ك لو قلت أقـو عبد القادر الختل ادلعىن فوجب االستتار ، ك يف ادلثاؿ اآلخر (أم أنا ال غًنم)" أقـو: " يف ادلثاؿ

. فحامل الكالـ كاحد لكن اإلحالة قد ربيل على اثنٌن فما فوؽ" : نقـو
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: ك يواصل توضيح اللزـك ها هنا من خالؿ قوله

كادلرادي بالبارز أف يكوف له . معىنى اللزـك أٌف إسنادى هذري األفعاؿ إليه خاٌصةن ال تيسنىد إىل مظهر، كال إىل مضمر بارزو "

، "افٍػعىليوا"، ك"افٍػعىالى : "يف األمر للواحد ال يظهر ضمًنيري، كيظهر يف التثنية كاجلم ، ضلوً " افٍػعىلٍ "عالمةه لفظٌيةه، كذلك أف 

ا ال يظهر له صورةه " تػىٍفعىلي "ككذلك  ". تفعلوف"، ك"تفعالف: "كتظهر العالمةي يف التثنية كاجلم ، ضلوً . إذا خاطبت كاحدن

إذا أخرب عن نفسه كعن غًنري، فال يظهر له صورةي فاعلو ألبٌتةى استغناء عن " نػىٍفعىلي "إذا أخرب عن نفسه، ك" أفٍػعىلي "ففٌما 

، كما عدا ما ذكر من األفعاؿ ال يلـز استتاري "نػىٍفعىلي "، كالنوًف يف "أفٍػعىلي "ذلك بالعالمة الالحقًة للفعل، ضلًو اذلمزة يف 

 (328: ص/2: ج: الشرح) ."الضمًن فيه

ا،    ّٔذا يكوف ابن يعيش قد حدد مواض  االستتار يف الضمًن لداللة صيغ األفعاؿ عليها يف األمر ك يف ادلضارع ربديدن

ك أعلٌية طرحنا ذلذا ادلوضوع تتجلى يف حاؿ غًننا أمثلة ابن يعيش من األفعاؿ السابقة باألفعاؿ الدالة على اخلطاب 

أك أفعاؿ القوؿ، حين ذ ضلصل على فائدة هذري التحليالت يف " ربٌدث " على ضلو ما أثرناري حٌن حديثنا عن الفعل 

. ربديد أطراؼ اخلطاب

 :التنازع: اإلحالة في 

، برفً  "ضربتي كضربين زيده : "إذا قلت" :تفمل قوله ، ك يف حديثه عن التنازع تظهر لنا براعة التحليل عند ابن يعيش 

، كليس بعد الفعل كادلفعوؿ إالَّ الفاعلي؛ كالفاعلي حقُّه الرف ، كهذا معىن قوله، ، أعملت الثاٍل"زيد" : كهو فعله كمفعوؿه

ألٌف ادلفعوؿ فضلةه، ، ، يشًن بذلك إىل قػيٍربه منه، كحذفت مفعوؿ األٌكؿ استغناءن عنه، كملى تيٍضًمرري"إليالئك إيٌاري الراف ى "

ا، كذلك متقضىى القياس، فتقوؿ. فلم ربتج إىل إضمارري ، أعملتى "ضربني كضربين قوميك: "كعلى هذا يػيٍعمىل األقربي أبدن

، "ضربتي كضربوًٌل قومىك: "كلو أعمل األٌكؿى لىقلت. ، ككٌحدتى الفعل خللٌوري من الضمًن"القـو"الثاٍل، كلذلك رفعتى 

 ".ضربتي قومىك كضربوٍل: "كإظهاًر ضمًًن اجلماعة يف الفعل الثاٍل؛ ألٌف تقديرري" القـو"بنصًب 
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؛ أعمل (5) {آتيوٍل أيٍفرًٍغ عىلىٍيًه ًقٍطرنا}: قاؿ اهلل تعاىل. ، كبه كرد الكتابي العزيز"ضربتي كضربين قوميك: "كالوجه ادلختار

ـي }: كمثله قوله تعاىل". آتوٍل قطرنا أفرغه عليه: "، إذ التقدير"آتوٍل أفرغه عليه قطرنا: "الثاٍل، كلو أعمل األٌكؿ لقاؿ هىاؤي

( 208 :ص /1:ج: الشرح)" "هاـؤ اقرؤكري: "، كلو أعمل األٌكؿ لقاؿ"اقرؤكا"كهو،؛ أعمل الثاٍل، (6) {اقٍػرىءيكا ًكتىابًيىهٍ 

 :ضمير الفصل أو العماد

 :مفهومو

فالفصل من عباراًت البصريٌن، . فىٍصله، كًعماده : ييقاؿ له:"يتعرض ابن يعيش دلفهـو ضمًن الفصل أك العماد فيقوؿ 

، كال بدؿو إاٌل اخلربى ال غًني  كالًعمادي . كفنٌه فصل االسمى األٌكؿ عٌما بعدري، كآذف بتىمامه، كأف مل يبق منه بىقيةه من نعتو

، كقٌواري بتحقيق اخلرب بعدري . من عبارات الكوفيٌن، كفنٌه عمد االسمى األٌكؿى

كالغرض من دخوؿ الفصل يف الكالـ ما ذكرناري من إرادًة اإليذاف بتماـ االسم ككىمالًه، كأٌف الذم بعدري خربه، كليس 

، كقيل ا من النكرات: بنعتو  (329: ص/2: ج: الشرح) ."أييت به لييؤًذف بفف اخلرب معرفةه، أك ما قارّٔى

 : شروطو

: إال أف هذا الضمًن مقٌيد جبملة شركط ك تظهر من خالؿ قوؿ ابن يعيش

: اعلم أٌف الضمًن الذم يق  فىٍصالن له ثالثي شرائطى " 

. أف يكوف من الضمائر ادلنفصلة ادلرفوعًة ادلوض ، كيكوفى هو األٌكؿى يف ادلعىن: أحدها

كأخواَتا، " إفَّ : "أف يكوف بٌن ادلبتدأ كخربري، أك ما هو داخله على ادلبتدأ كخربري من األفعاؿ كاحلركؼ، ضلو: الثاٍل

. كأخواًَتا" ظننتي "كأخواًَتا، ك" كىافى "ك

ا من النكرات: الثالثي  ( 329: ص/2: ج: الشرح) .أف يكوف بٌن معرفتػىٌٍن أك معرفةو كما قىارىّٔى
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: إحالة وقوة ضمير الفصل الحجاجّية

ضربنا من التفكيد، كالتفكيدي - " كما يقوؿ بن يعيش– لكن له أيضنا قوته احلجاجٌية ألف فيه ؛ لضمًن الفصل إحالته 

، كلذلك من ادلعىن (19: األعراؼ) {اٍسكيٍن أىٍنتى كىزىٍكجيكى اجلٍىنَّةى }، ك "قمتي أنىا: "يكوف بضمًًن ادلرفوع ادلنفصل، ضلوي 

كذلذا ادلعىن ييسٌميه سيبويه كىٍصفنا كما . كجب أف يكوف ادلضمري هو األكؿى يف ادلعىن؛ ألٌف التفكيد هو ادلؤكَّدي يف ادلعىن

 (329: ص/2: ج: الشرح) ."يسٌمى التفكيدى احملضى 

 :ك يزيد ابن يعيش يف توضيح هذا الضمًن ، لكي ال يق  اللبس م  ضمًن آخر هو ضمًن الشفف فيقوؿ شلثالن 

ا أنتى خًننا منه"، أك "كىافى زيده أنتى خًننا منه: "كلو قلت على هذا" ، مل غلز؛ ألٌف الفصل ههنا ليس "ظننتي زيدن

، فال يكوف فيه تفكيده له  (330: ص/2: ج: الشرح)" األكؿى

إذف فعندنا هنا أمراف، أكذلما قوة الضمًن احلجاجية ك هذري كظيفة تداكلية يف الكالـ ؛ أٌما الثاٍل فهو إحالة هذري 

 .الضمًن ك اليت تتمثل يف كوهنا إحالة قبلٌية

 :  يعطي ذلذا الضمًن شواهدري فيقوؿ

ا هو القائمى : "كتقوؿ. (117: ادلائدة) {فلما توفيتين كيٍنتى أىٍنتى الرًَّقيبى عىلىٍيًهمٍ }: قاؿ اهلل تعاىل" ، "ظننتي زيدن

ا هو اجلالسى "ك : سبف) {كىيػىرىل الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى الًَّذم أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبّْكى هيوى احلٍىقَّ }: قاؿ اهلل تعاىل". حًسبتي زيدن

ا}: كقاؿ. (06 . من رؤيًة القىٍلب (39:الكهف){ ًإٍف تػىرىًف أىنىا أىقىلَّ ًمٍنكى مىاالن كىكىلىدن

ًإٍف }ك  (58: القصص){ كىكينَّا ضلىٍني اٍلوىارًًثٌنى }، ك (117: ادلائدة) {كيٍنتى أىٍنتى الرًَّقيبى عىلىٍيًهمٍ }: كاعلم أف قوله تعاىل

ا ا؛ ألنٌه بعد (39:الكهف) {تػىرىًف أىنىا أىقىلَّ ًمٍنكى مىاالن كىكىلىدن ، كغلوز أف يكوف تفكيدن ، غلوز أف يكوف ادلضمر فيه فصالن

: ج: الشرح)" .مضمرو، كادلضمري ييؤكَّد بادلضمر ادلرفوع إذ كىانىهي، سواء كاف األٌكؿي مرفوعى ادلوض ، أك منصوبىه، أك رلركرىري

 (331: ص/2

.   يطرح أحكامه النحويٌة مفصالن ، ك شارحنا فليعد ذلا من أراد االستزادة 
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 :ضمير الشأن أو القصة

 : مفهومو

 :يقوؿ ابن يعيش

 اعلم أهٌنم إذا أرادكا ذًٍكرى صبلة من اجليمىل االمسٌية، أك الفعلٌية، فقد ييقدّْموف قبلها ضمًننا يكوف كنايةه عن تلك اجلملة، "

 ألٌف كلَّ صبلة ،كيػيوىحّْدكف الضمًن؛ ألهٌنم يريدكف األمرى كاحلديثى . كتكوف اجلملة خربنا عن ذلك الضمًن، كتفسًننا له

  (335: ص/2: ج: الشرح)" شففه كحديثه 

 :وظائفو

كال يفعلوف ذلك إاٌل يف : "ك الالفت لالنتباري أف ذلذا الضمًن كظائف يف اخلطاب، ك يف هذا الصدد يقوؿ ابن يعيش

 (335: ص/2: ج: الشرح)" مواض  التفخيم كالتعظيم

  :إحالة ضمير الشأن 

  كما أهنا إحالة موسعة ألهنا ربيل – على عكس ضمًن الفصل –يبدك أف إحالة هذا الضمًن هي إحالة بعديٌة دكمنا 

 : على صبلة كاملة تفسر هذا الضمًن ؛ يقوؿ ابن يعيش موضحنا

ا هو ضمًني الشفف كاحلديًث، كفىسَّرىري ما بعدري من ًلإ. ضمًنه مل يٍتقٌدٍمه ظىاهره " هيوى "، فػ "هو زيده قائمه : "كذلك قولك"

بعائدو إىل ادلبتدأ، ألهٌنا هو يف ادلعىن، كلذلك كانت ميفسّْرة له، كييسمّْيه  ، كمل تفًت يف هذري اجلملة"زيده قائمه "اخلرب، كهو 

 (336- 335: ص/2: ج: الشرح)" .الكوفيوف الضمًن آّهوؿ؛ ألنٌه مل يتقٌدمه ما يعود إليه

: هذا ، ك يشًن ابن يعيش إىل بعض خصوصيات هذا الضمًن كاقرتانه م  العوامل الداخلة على ادلبتدأ ك اخلرب ، يقوؿ 

" كىافى "كأخواَتا، ك" ظننتي "كأخواًَتا، ك" إف: "كغليء هذا الضمًن م  العوامل الداخلة على ادلبتدأ كاخلرب، ضلو"

 (336: ص/2: ج: الشرح) ."كأخواَتا، كتعمل فيه هذري العواملي 
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، "حسبته قاـ أخوؾ"، ك"ظننتيه زيده قائمه : "فإذا كاف منصوبنا، برزت عالمتيه مٌتصلة، ضلوى قوذلم:"ك ؽلثل ذلذا فيقوؿ 

فاذلاء ضمًني الشفف كاحلديًث، كهي يف موض  ادلفعوؿ األٌكؿ، كاجلملةي بعدها يف موض  ادلفعوؿ الثاٍل، كهي ميفسّْرةه 

" .مبتدأ كخربه يف موض  خرًب األمر" زيده ذاهبه "، فاذلاءي ضمًني األمر، ك"إنٌه زيده ذاهبه : "كتقوؿ. لذلك ادلضمر

 (336: ص/2: ج: الشرح)

 :استتار ضمير الشأن

ك من األمور اليت زبتص ّٔا اللغة العربٌية استتار الضمًن ، ك ضمًن الشفف قد يسترت ؛ لكن كفق شركط زلددة، ك هذا 

 دكف كعي – أحياننا –دليل على أف العلم بالنحو أمر مهم للمشتغل بالدراسات اللسانٌية ادلعاصرة اليت تتسرب آليتها 

إىل الدرس اللغوم العريب ، فتمارس عليه القسر دكف فهم لطبيعة الظاهرة اللغوية يف العربية ، دليلنا هو قوؿ ابن يعيش 

 :عن هذا الضمًن، فهو يقوؿ

ا غائبنا، استكٌن يف الفعل، " ، استكٌن يف الفعل، كاسترت فيه؛ ألٌف ضمًن الفاعل، إذا كاف كاحدن كإذا كاف مرفوعنا مٍتصالن

فعالف، " خىلىقى "، ك"لىيسى "ضمًنه منومّّ مستكنّّ؛ ألٌف " لىيسى "، ففي "ليس خىلىق اهللي مثلىه: "، فلذلك قالوا"زيد قاـ: "ضلوى 

. فيه ضمًنه : كالفعلي ال يعمل يف الفعل، فال بٌد من اسم يرتف  به، فلذلك قيل

ضمًني األمر مستكنِّا فيها، كاجلملةي بعدري يف موض  " كىافى "، ففي "كاف أنتى خًنه منه"، ك"كاف زيده قائمه : "كتقوؿ

 (337: ص/2: ج: الشرح)" .اخلرب، كهو تفسًنه لذلك ادلضمر، ككذلك باقي أخواَتا

فمن كاف جاهالن بضمًن الشفف ك استتارري فإنه لن يتمكن من إدراؾ اإلحالة اليت ال تظهر إال دبعرفة الضمًن ، الذم 

ػلتاج هنا إىل عدة ضلويٌة ك فهم، ك الذم تتفرع عنه معارؼ أخرل كالقراءات مثالن ، ك هذا ظاهر يف تعليالت ابن 

. يعيش ، ك قد توقفت عند ذلك دراسات معاصرة أشرنا إليها  يف اذلامش يف مدخل هذري ادلذكرة
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: الفرق بين ضمير الفصل والشأن

 كالذم ييفارًؽ به ادلبتدأي الفصلى ههنا أٌف :"ك ادلالحظ يف التفريق بٌن الضمًن استثمار اإلحالة للتفريق ، تفمل قوله

، ال ييغًن اإلعرابى  الضمًن إذا كاف مبتدأه، فإنه ييغًنّْ إعرابى ما بعدري، فًنفعيه ألبٌتةى بفنٌه خرب ادلبتدأ، كإذا كاف فصالن

، ترف  "كاف زيده هو القائمي : "فتقوؿ يف ادلبتدأ. عٌما كاف عليه، بل يبقى على حاله كما لو مل يكن موجودنا

ا هو القائمي : "ككذلك تقوؿ. بعد أف كاف منصوبنا، كتكوف اجلملةي يف موض  اخلرب" القائمى " ، ترفعيه "ظننتي زيدن

 ".ظننتي "أيضنا، كتكوف اجلملةي يف موضً  ادلفعوؿ الثاٍل لًػ

كخربًها، فإنٌه ال يظهر الفرؽي بينهما من جهة اللفظ؛ ألٌف ما " إفَّ "ففٌما إذا كاف الفصلي بٌن ادلبتدأ كخربري، أك بٌن اسًم 

كإظٌلا يق  الفصلي بينهما من جهًة . مرفوع" إف"ألٌف خربى ادلبتدأ مرفوع، كخرب ، بعد ادلضمر فيه مرفوع يف ًكال احلالىٌٍن 

. فإذا جعلتىه مبتدأ، كاف امسنا، فله موض ه من اإلعراب كهو الرف ي، بفنٌه مبتدأ، كادلبتدأي يكوف مرفوعنا. احلكم كالتقدير

هذا جعلتىه ". كاف زيده غالميه القائمي : "كيدٌؿ على ذلك أٌنك لو أكقعتى موقعىه امسنا ظاهرنا، لكاف مرفوعنا، ضلوى قولك

  .(333 :ص /2:ج: الشرح)" فصالن 

 :إحالة الضمير في جملة الخبر

 ًإف خرب ادلبتدأ إذا كق  صبلةن فعلٌيةن كانت، أك امسٌيةن، أك شرطيةن، أك "ك يف حديثه عن خصوصية هذري اإلحالة يقوؿ

، ك ادلالحظ هنا أف اإلحالة هنا هي إحالة (233:ص/1ج:الشرح)"ظرفٌيةن، فال بٌد فيها من ضمًن يرج  إىل ادلبتدأ 

. قبلٌية كما نالحظ أف عالقة النحو باإلحالة كاضحة 
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 :إحالة الضمير فيهاالجملة الحالية و

ًإٌف الغرض من الضمًن يف اجلملة احلالٌية رىٍبطيها دبا قبلها، فإذا :"ك عن إحالة الضمًن يف صبلة احلاؿ يقوؿ ابن يعيش

، كاإلحالة هنا قبلية (31 :ص /2:ج: الشرح)" .كيجد إٌما الواك، كإٌما الضمًني، كيجد ما حصل به الغرض

: اإلحالة في أبنية القلة

ك شلٌا يسرتعي االنتباري حقِّا اإلحالة يف األبنية الصرفية يف اللغة العربٌية، كعالقتها بإحالة الضمًن كربديدها، فعن 

: أبنية القلة يقوؿ ابن يعيش

كمن ذلك جوازي . كاعلم أف أبنية القٌلة أقربي إىل الواحد من أبنية الكثرة، كلذلك غلرم عليه كثًنه من أحكاـ ادلفرد"

". بػيٍرمىةه أىٍعشار"، ك"ثػىٍوبه أىمٍساؿه : "تصغًنري على لفظه ًخالفنا للجم  الكثًن، كمنها جوازي كصف ادلفرد ّٔا، ضلو

 {كىًإفَّ لىكيٍم يف اأٍلىنٍػعىاـً لىًعبػٍرىةن نيٍسًقيكيٍم شلَّا يف بيطيونًهً }: كمنها جوازي عىٍوًد الضمًن إليها بلفظ اإلفراد، ضلو قوله تعاىل

. (226 :ص /3:ج: الشرح)" .

: خصوصية اإلحالة على المذكر في  الفعل المسند إلى المؤنث

ك هذا أمر له خصوصيته كداللته من زاكية العدكؿ يف اإلحالة ، كارتكازها على السياؽ يف إحالة الضمًن ك من 

ٍلىةه يىا أىيػُّهىا النٍَّملي اٍدخيليوا مىسىاًكنىكيمٍ }:  كمثله قوله تعاىل:"أمثلة هذا األمر قوؿ ابن يعيش ، دلٌا أخرب عنهٌن  {قىالىٍت ظلى

 (380 :ص /3:ج:الشرح)" .باخلطاب الذم ؼلتٌص دبن يعقل؛ صبعها بالواك ادلختٌصة دبن يعقل
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 : بين التذكير والتأنيث اسم الجمع إحالة الضمير في

: ك عن هذري ادلسفلة يقوؿ ابن يعيش

هذا الضرب من اجلم  شلٌا يكوف كاحديري على بنائه من لفظه، كتلحقه تاء التفنيث لييبٌنَّ الواحد من اجلم ، فإنٌه "

يق  االسمي فيه للجنس كما يق  للواحد، فإذا كصفتىه، جاز يف الصفة التذكًني على اللفظ؛ ألنٌه جنسه م  اإلفراد، 

كغلوز صب  الصفة . {مينػٍقىًعرو }ك   {أىٍعجىازي طلىٍلو خىاًكيىةو }: كذلك ضلو قوله تعاىل. كالتفنيثي على تفكيل معىن اجلماعة

 .{كىالنٍَّخلى بىاًسقىاتو }: ، كقاؿ تعاىل {السَّحىابى الثػّْقىاؿى }: مكسَّرنا كمصحَّحنا، ضلو قوله تعاىل

امةو : "كيق  على احليواف كما يق  على غًنري من ضلو اـو "، ك"ضبى كال ". شاءو "، ك"شاةو "، ك"بىطٍّ "، ك"بىطَّةو "، ك"ضبى

ـه : "، كللمذٌكر"ضبامةه : "يػيٍفصىل بٌن مذٌكرري كمؤنٌثه بالتاء؛ ألٌنك لو قلت للمؤٌنث ؛ اللتبس باجلم ، فتىجنَّبوري "ضبا

. (382 :ص /3:ج: الشرح )".لذلك، كاكتفوا بالصفة

 :الضمير في البدل

إليه، كهذا من بدًؿ " الوجوري"بدؿه من ادلضمر آّركر الذم أضفتى " أٌكذلا"، فػ "صرفتي كجوهىها أٌكذًلا: " كتقوؿ"

كىمىا أىٍنسىانًيهي ًإالَّ الشٍَّيطىافي أىٍف }: كشلٌا جاء يف التنزيل من ذلك. البعض من الكٌل؛ ألٌف األٌكؿ بعضي كجورًي اإلبل

: الشرح)". كما أنساٍل ذًٍكرىري إالَّ الشيطافي : كادلعىن". أنسانيه"ذًٍكرىريي، كهو بدؿه من اذلاء يف : ، أم {أىذٍكيرىريي 

 (.268:ص/2:ج

ا إيٌاري: " كأٌما الثاٍل، كهو بدؿي ادلضمر من ادلظهر، فقولك" ظاهره، كقد أيبدؿ " زيد"مضمر " إياري"، فػ "رأيت زيدن

، ألنٌه ال منفًصلى " زيد"، اذلاءي ضمًنه رلركره، كقد أبدله من "مررت بزيدو به"كمن ذلك . منه للبياف كأعاد اجلارَّ

 .للمجركر، كادلٌتصلي ال يقـو بنفسه
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ضمًنه منفصله، كهو بدؿه من اذلاء " إيٌاري"، فػ "رأيتيه إيٌاري: "كأٌما الثالث، كهو بدؿي ادلضمر من ادلضمر، فنحوي ذلك

ألٌف الضمًن ادلنفصل غلرم عندهم رلرىل األجنيٌب، أال ترل أهٌنم ال ، كساغ ذلك. ، كهو ضمًنه مٌتصله "رأيتهي "يف 

يزكف   ؟"إيَّامى ضربتي "، ك"ما ضربتي إالَّ إيٌامى "، كغليزكف "ضربتيين"غلي

، فالضمًن الثاٍل بدؿه من األٌكؿ، كأعدتى حرؼى اجلٌر، ًلما ذكرنا من أٌف آّركر ال منفصلى "مررت به به: "كتقوؿ

، كعلا لعٌنو كاحدةو، كاف الثاٍل . له ، ألٌنك إذا أبدلتى امسنا من اسمو ا، ال بدالن كاألقربي يف هذا أف يكوف تفكيدن

 .2/268ج" .ففما إعادة اللفظ بعينه، فمن قبيل التفكيد. ميراًدفنا لألٌكؿ، لًيعلم السام ي دبىٍجموعهما

 :إحالة الضمير و دورىا في التفريق بين البدل و التأكيد

، "رأيتيك إيٌاؾ: " الفرؽى بٌن البىدىؿ كالتفكيًد، فإذا قالوا:"ك يظهر هذا من خالؿ إحالة الضمًن، تفمل قوله ، كاف بدالن

ا"رأيتيك أنت: "كإذا قالوا . ك ادلالحظ هنا كذلك أف اإلحالة قبلية (225:ص/2:ج:الشرح)" .، كاف تفكيدن

: أفعال المدح و الذم

 :و خطاب المسافة"نعم"و " حّبذا" -

اعلم  :"يشًن ابن يعيش إىل خطاب ادلسافة ؛ من خالؿ كالمه عن ادلسافة العاطفٌية، ك يظهر ذلك يف قوله

تفضلها بفٌف " حٌبذا" كذلك ، إالٌ أٌف " نعم" ؛ ألهنا للمدح كما أٌف " نعم" تقارب يف ادلعىن " حٌبذا" أٌف 

 . (404:ص/4ج: الشرح)"" نعم" فيها تقريبنا للمذكور من القلب ، ك ليس كذلك 

  :داللة التخصيص في أفعال المدح و الذم -

ـٌ  ؛ حٌن حديثها عن ظهور الفاعل جنسنا يف أفعاؿ  يطرح ابن يعيش قضية التخصيص يف أفعاؿ ادلدح ك الٌذ

ـٌ يف ذلك :" ادلدح ك الذـٌ، فيقوؿ أف النحاة جعلوري جنسنا ليدٌؿ أٌف ادلمدكح ك ادلذمـو مستحٌق للمدح ، ك الٌذ
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ا ادلمدكح يف الرجاؿ من أجل الرُّجولٌية ، ككذلك حكم "نعم الرجل زيد:" اجلنس ، فإذىا قلت ، أعلمت أٌف زيدن

(  394:ص/4ج:  الٌشرح )." الٌذـٌ 

 :في أفعال المدح و الذمنوع اإلحالة  -

ـٌ إحالة بعديٌة ، ك يظهر هذا يف حديثه عن الفاعل فيهما ، من خالؿ تفسًنري  " اإلحالة يف أفعاؿ ادلدح ك الٌذ

" ، ك " نعم" ، ففي كٌل كاحد من "ب س غالمنا عمرهك" ، ك " نعم رجالن زيده : " بنكرة منصوبة ، ضلو قولك 

فاعل أيضمر قبل أف يتقٌدمه ظاهره ، فلـز تفسًنري بالنكرة، ليكوف هذا التفسًن يف تبيينه دبنزلة تقدـ " ب س

 ( 394:ص/4ج:  الٌشرح )." الذكر له 

 ":االختصاص"الضمير في 

 :االختصاص و خطاب الّشّدة -

يطرح ابن يعيش مسفلة احلضور يف اخلطاب يف أسلوب االختصاص ، شلٌا ػليلنا على ما يعرؼ خبطاب الٌشٌدة 

: " ك هذا االختصاص يق  للمتكلم ، ضلو:"  ، ك الذم تكوف القضايا اإلشاريٌة مطركحة بقٌوة فيه ، فيقوؿ 

، ك ال " أنتم تفعلوف أيٌها القوـي : " ، ك تعين بالعصابة أنفسىكم ، ك للمخاطب ، ضلو" ضلن نفعل أيٌها العصابة

ك يقوؿ يف موض  آخر ، يف معرض حديثه عن حكم االسم  (369:ص/1ج:  الٌشرح )"غلوز للغائب

أنٌه منصوبي بفعل مضمر غًن مستعمل إظهاريري ، ك ال يكوف إالٌ للمتكلم ك ادلخاطىب ، كعلا :" ادلخصوص 

( . 372:ص/1ج:  الٌشرح )" حاضراف، ك ال يكوف لغائب

: دالالتو و إحالة ضميره: االختصاص  -

 اإلحالة  البعديّة في االختصاص: 

: هذا ، كإحالة الضمًن يف االختصاص هي إحالة ال تكوف إالٌ بعديٌة ؛ ك يظهر هذا احلكم يف ربليله ، فيقوؿ

( . 373:ص/1ج:  الٌشرح )" ." ضلن" فالعربي هم " ضلن العربى أقرل الٌناس للضيف: " ك كذلك قوذلم " 
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 الداللة المتضمنة في االختصاص :

 أٌما عن الداللة ادلتضمنة يف االختصاص فهي ربمل قٌوة حجاجٌية من خالؿ دالالت االختصاص،  يقوؿ 

ادلتكلم :  االختصاص نوع من التعظيم ك الٌشتم،فهو أخٌص منهما، ألنه يكوف للحاضر ، ضلو: " ابن يعيش

ك هذا  الٌضرب من االختصاص ييراد . ، ك ادلخاطىب ، ك سائر التعظيم ك الشتم يكوف للحاضر ، ك الغائب

ك سائر التعظيم ك الشتم  . به زبصيص ادلذكور بالفعل ، ك زبليصه من غًنري على سبيل الفخر ، ك التعظيم 

. ليس ادلرادي منه الٌتخصيص ك التخليص من موصوؼ آخر، ك إظٌلا ادلراد ادلدح أك الٌذـ

، ك كٌل ذلك نصبه على ادلدح ، ك مل تيرد أف " ادللك هلل أهلى ادللك" ، ك " احلمد هلل احلميدى : " فمن ذلك 

بالٌنصب على " ك امرأته ضبٌالةى احلطبً " ك منه قراءة ". أتاٍل زيده اخلبيثى الفاسقى : " تفصله من غًنري، ك تقوؿ 

( . 373:ص/1ج:  الٌشرح )." الذـ ك الٌشتم

ـٌ ، فإف االختصاص له  ـٌ أفعاؿ ادلدح ك الٌذ  كمنه طللص إىل يف اخلطاب مراتب يف اللغة العربٌية فإف كاف للمدح ك الٌذ

داللة أقول للتعبًن عن هذٍين األمرٍين، ك هذري قضٌية ينبغي أف تراعى حٌن ربليلنا للخطاب ك مقاصدري كقوته 

 .احلجاجٌية

 :أسماء اإلشارة: المبحث الثاني 

  :تعريفها 

ك كجه اإلّٔاـ فيها هو ( 352: ص/2: ج: الشرح) "ك هي ضرب من ادلبهم:" اإلشارة أمساءيقوؿ ابن يعيش عن  

الذم غلعلها ترتبط بادلقاـ ك السياؽ كي تكتسب الداللة؛ شلٌا غلعلها إشاريٌة بامتياز، ك لعل هذا ما كضحه ابن يعيش 

  لشبهه بادلضمر ك ذلك ألنك تشًن ّٔا إىل كل ما حبضرتك ما داـ اإلشارةكقاؿ قـو إظلا  بين اسم "     :يف قوله 

 (352: ص/2: ج: الشرح) ". موضوعة للزـك مسمياَتااألمساءحاضران فإذا غاب زاؿ عنه ذلك االسم ك 
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  مبهمات ألهنا تشًن ّٔا إىل كل مااألمساءك يقاؿ ذلذري " أٌما كجه اإلّٔاـ فيها فيعلله ابن يعيش بقوله 

حبضرتك ك قد يكوف حبضرتك أشياء فتلبس على ادلخاطب فلم يدر إىل أيها تشًن فكانت مبهمة لذلك 

 (352: ص/2: ج: الشرح). "ك لذلك لزمها البياف بالصفة عند اإللباس

 :داللة الحضوراإلشارة و 

 :ك تكمن أعلٌية أمساء اإلشارة يف أهنا ترتكز على معطى احلضور أثناء عملٌية التواصل ، يقوؿ ابن يعيش

( 352: ص/2: ج: الشرح). " اإلؽلاء إىل حاضراإلشارة معىن"

 :اإلشارة بين المقام و معرفة العالم

من األمور ادلعقدة اليت تطرقت ذلا النظرية التلفظية هي ادلقاـ ادلعريف ك الثقايف الذم يشرتؾ فيه ادلتخاطباف 

ك الذم " معرفة العامل " ك يعتمداف عليه يف غياب مرج  مادم يف اإلحالة ، ك هو ما يعرؼ دبصطلح 

 باالسم، يقوؿ – طبعنا –ناقشناري يف الفصل النظرم، ك الطريف أننا صلد إشارة ذلذا ادلفهـو دكف ذكرري 

 :ابن يعيش

فتعريف اإلشارة أف زبصص شخصان يعرفه ادلخاطب بقلبه  فلذلك قاؿ النحويوف أف أمساء اإلشارة "

ا أف هنٌوف من مثل هذا ( 352: ص/2: ج: الشرح)"تتعرؼ بشي ٌن بالعٌن ك بالقلب ؛ ك ال ينبغي أبدن

. التمثل النحوم الذم عرفه علماؤنا
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 :أقسامها بحسب اإلحالة

: ك تنقسم حبسب ما ربيل عليه إىل

: اإلشارة إلى المتخاطبين -1

 :إحالة كاف الخطاب

 فقد خاطبته بامسه كناية "إليك"أك "لك : "فإذا قلت (62: اإلسراء) (أرأيتك هذا الذم كرمت عليَّ )قاؿ اهلل تعاىل" 

ك "هذا لك : "ك لذلك ال ػلسن أف يقاؿ للمعظم من الناس ،  فقد خاطبته بغًن امسه "ذلك"أك "  ذاؾ : "ك إذا قلت

 (362: ص/2: ج: الشرح). "" هو كذلك" ك "قد كاف ذلك:"ك ػلسن أف يقاؿ " إليك"ال 

 ك ّٔذا فداللة كاؼ اخلطاب يف اسم اإلشارة زبتلف حبسب اسم اإلشارة ادلتصلة به ، ك هي ربمل دالالت سلتلفة، 

فلها داللة الكناية ك ذلا داللة اخلطاب بغًن االسم ك ذلا داللة التعظيم أك . كما هو مبٌٌن من قوؿ ابن يعيش السابق

 .التصغًن

 :(التذكير و التأنيث )الداللة على الجنس  -2

 : " ك قوله" قولهيف  هذا ، ك ألمساء اإلشارة داللة على جنس ادلتخاطبٌن يف العملٌية التواصلٌية، ك هذا ظاهر 

فادلراد أنه زبتلف حركات هذري الكاؼ ليكوف ذلك أمارة " يتصرؼ م  ادلخاطب يف أحواله من التذكًن ك التفنيث

( 364: ص/2: ج: الشرح)."على اختالؼ أحواؿ ادلخاطب من التذكًن ك التفنيث 
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 :داللتو على  المخاَطب -3

 من جهة الجنس: 

 :المخاَطب مذكر - أ

 بفتح الكاؼ ألنك زباطب مذكران قاؿ ، " كيف ذلكى الرجل يا رجل:"فإذا سفلت رجال عن رجل قلت"

، فنحن نرل أف (364: ص/2: ج: الشرح) "(52: يوسف)(ذلكى ليعلم أٍل مل أخنه بالغيب ) "تعاىل

. ألمساء اإلشارة إحالة إىل جنس ادلخاطىب ، ك هذا من دقائق اللغة العربٌية

 :المخاَطب مؤنث - ب

 :ك قد تشًن أمساء اإلشارة ، إىل ادلخاطب ادلؤنث ك عن هذا يقوؿ ابن يعيش

 قاؿ ،كسرت الكاؼ حيث خاطبت مؤنثان ،"كيف ذلًك الرجل يا امرأة :"ك إذا سفلت امرأة عن رجل قلت " 

 (364: ص/2: ج: الشرح) "(21:مرَل)(كذلًك قاؿ رٌبك هو عليَّ هٌن)تعاىل

 من جهة العدد: 

 المذكر :

 :خطاب االثنين عن الواحد - أ

 أحلقت الكاؼ عالمة " كيف ذلكما الرجل يا رجالف:"ك إذا سفلت رجلٌن عن رجل قلت  " 

: ج: الشرح) "(37: يوسف) (ذلكما شلا علمين ريب )التثنية حيث خاطبت رجلٌن قاؿ تعاىل

( 364: ص/2
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 :خطاب الفرد عن االثنين - ب

حيث كنت ،"ذا " ثنيت ،" كيف ذانكى الرجالف يا رجل:"فإف سفلت رجالن عن رجلٌٍن قلت ": يقوؿ ابن يعيش 

 (364: ص/2: ج: الشرح) "تسفؿ عن رجلٌن ك فتحت الكاؼ حيث كنت زباطب كاحدان 

: خطاب الجمع عن الجمع- ػ  ج

 صبعت اسم اإلشارة ألف ،"كيف أكل كم الرجاؿ يا رجاؿ:"ك إذا سفلت رجاالن عن رجاؿ قلت ": يقوؿ ابن يعيش 

 ال إله إال ربكمذلكم اهلل  )إذا كنت زباطب صباعة قاؿ تعاىل، ك أحلقت الكاؼ عالمة اجلم  ، كؿ عنه صب  ؤادلس

 (364: ص/2: ج: الشرح)  "(102: األنعاـ)(هو

: خطاب الفرد عن الجمع- د

: ص/2: ج: الشرح)  "" كيف أكل ك الرجاؿ يا رجل:"فإف سفلت رجالن عن صباعة مذكرين قلت": يقوؿ ابن يعيش 

364 )

  جمع المؤنث: 

 :جمع المؤنث خطاب الجمع عن - أ

فذلكن الذم  ) قاؿ اهلل تعاىل،" كيف أكل كن النساء يا نساء:"عن نساء قلت نساء فإف سفلت ": يقوؿ ابن يعيش 

: ج: الشرح)" أحلق عالمة صب  ادلؤنث حيث كاف اخلطاب للنسوة كهن صواحبات يوسف (32: يوسف)(دلتنين فيه

( 364: ص/2
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: خطاب الجمع عن المذكر - ب

: ج: الشرح)"إذا سفلت نساء عن رجل ،" كيف ذلكن الرجل يا نساء "ك": ك عن هذا اخلطاب ، يقوؿ ابن يعيش 

 (.364: ص/2

ك على هذا فقس ما يفتيك من هذا هذري هي : "بقي أف نشًن إىل مذهب ابن يعيش يف هذا األمر يف استدراكه فيقوؿ

ك فيها لغة أخرل نقلها الثقات ك هي إفراد عالمة . اللغة الفاشية اليت يقتضيها القياس ك عليها معظم االستعماؿ

بفتح الكاؼ " رجل يا رأةكيف ذلكى امل:"اخلطاب ك فتحها على كل حاؿ تغليبان جلانب الواحد ادلذكر فتقوؿ للرجل 

ك (143: البقرة) (ك كذلك جعلناكم أمة كسطان  )ك يف التنزيل. ك كذا إذا خاطبت اثنٌن أك صباعة ، كخطاب ادلذكر 

: الفتح) (كذلكم قاؿ اهلل من قبل ) ألف اخلطاب جلماعة كما يف اآلية األخرل"ك كذلكم"قياس اللغة األكىل 

 ك مل يقل ذلكم (09: زلمد)(ذلك بفهنم ) :إىل قوله(يا أيها الذين آمنوا إف تنصركا اهلل ينصركم )كمنه قوله تعاىل(15

 (364: ص/2: ج: الشرح) ."ك ادلخاطب صباعة

 : خطاب المسافة

 :تباعد المشار إليو - أ

 إىل متنح متباعد زادكا كاؼ اخلطاب ك جعلوري عالمة لتباعد اإلشارةفإذا أرادكا " :يقوؿ ابن يعيش 

 (365: ص/2: ج: الشرح) ""  ذاؾ:"ادلشار إليه فقالوا

 :تباعد المشار إليو الزيادة في - ب

 ك استفيد ،"  ذلك:" أتوا بالالـ م  الكاؼ فقالوا،فإف زاد بعد  ادلشار إليه" : يقوؿ ابن يعيش 

. (365: ص/2: ج: الشرح)"باجتماعهما زيادة يف التباعد ألف قوة اللفظ مشعرة بقوة ادلعىن
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 :كما أف ألمساء اإلشارة دالالت أخرل ، ذكرها ابن يعيش ك هي

: داللة القرب

 إىل القريب بتجردها من قرينة تدؿ على البعد فكانت على بأّا من إفادة قرب ادلشار إشارةفذا " : يقوؿ ابن يعيش 

 365: ص/2: ج: الشرح) " اإلؽلاء إىل حاضراإلشارةألف حقيقة ؛ إليه 

: ىاء التنبيو و داللتها على القرب

الالـ "ك   للقريب"ها" ألف هاء التنبيه ك الالـ ال غلتمعاف ألف ؛ " هذاف:"ك ال يكوف ذلك يف ": يقوؿ ابن يعيش 

 (365: ص/2: ج: الشرح) "للبعيد ك البعد ك القرب معنياف متدافعاف"

: القرب في المؤنث

  ،يريد أنه كما زادكا الالـ م  ادلذكر لبعد ادلشار إليه، " تالك" ك " تلك"ك مثل ذلك يف ادلؤنث"  قوله يظهر يف ك

كهي قليلة يف االستعماؿ ك القياس ال  (...)"تالك" ك " تلك:"كذلك زادكها م  ادلؤنث فقالوا، " ذلك :"فقالوا 

 (366: ص/2: ج: الشرح)" يفباها

 :ىاء التنبيو و داللة التعظيم و المبالغة

فإذا أرادكا تعظيم األمر ك ادلبالغة يف " ما " ك "ال" كلمة تنبيه ك هي على حرفٌن كػػ "ها"اعلم أف " : يقوؿ ابن يعيش 

: ص/2: ج: الشرح) " "هايت" ك "هاته" ك "هذري" ك "هذا " : كقالوااإلشارة ،إيضاح ادلقصود صبعوا بٌن التنبيه ك 

366 )
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: القوة المتضمنة في ىاء التنبيو

 :ك قد أشار ابن يعيش إىل القوة ادلتضمنة يف هاء التنبيه ، ك يف هذا يقوؿ ابن يعيش

ك تسقط ألفه يف اخلط لكثرة االستعماؿ ك هي "فها للتنبيه ك ذا لإلشارة  ك ادلراد تنبه أيها ادلخاطب دلن أشًن إليه "

 (367: ص/2: ج: الشرح)" " هاتاؾ" ك "هاذاؾ" ثابتة لفظان ك قد يكوف معهما خطاب فتقوؿ 

: اإلشارة إلى المكان

فهي مشار ،  أيضان اإلشارةاعلم أف هذري األمساء من أمساء ": كما أف اإلشارة قد ربيل إىل ادلكاف ، يقوؿ ابن يعيش

 إال أف هذري األمساء ال يشار ّٔا إال إىل ما حضر من ادلكاف ك تلك يشار ّٔا إىل ؛ " هؤالء" ك "ّٔذا"ّٔا كما يشار 

 (368: ص/2: ج: الشرح)  "كل شيء

: البعد و القرب

 "ػػهنا"فػ"  هناؾ:"فيقاؿ،كيدخل عليها كاؼ اخلطاب " : ، يقوؿ ابن يعيش " هنالك " ك " هناؾ" ك " هنا " ك عن 

 جاؤكا  ،كذلك فإف أرادكا زيادة البعد" ذاؾ :"كما كاف يف،  إشارة إىل مكاف متباعد "هناؾ "إشارة إىل مكاف قريب ك

: ج: الشرح)" (44:الكهف)(هنالك الوالية هلل احلق ) قاؿ اهلل تعاىل"ذلك:"كما قالوا " هنالك" فقالوا، بالالـ 

 (370: ص/2

 ػلتاجوا فإشارة إىل ادلكاف البعيد جعلوا لفظه ك صيغته تدؿ على بعد فلم  ،" ىَّ "ك أما ": يقوؿ ابن يعيش "  ىٌ "كعن 

 (370: ص/2: ج: الشرح)" معه إىل قرينة من كاؼ خطاب أك الـ

 .فهنا نالحظ أف أمساء اإلشارة  تعٌن على خطاب ادلسافة ك الذم هو يف صلب النظرية التلفظية 
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: الظروف: المبحث الثالث

 :مفهوم الظرف

عل فيها ، : " يقوؿ ابن يعيش اعلم أٌف الظرؼ ما كاف كعاءن لشيء، ك تيسٌمى األكاٍل ظركفنا ، ألهٌنا أكعيةه دلا غلي

: ظركؼ ، ألٌف األفعاؿ توجىد فيها ، فصارت كاألكعية ذلا ، ك الظرؼ على ضربٌٍن : ك قيل لألزمنة ك األمكنة

  ( .322:ص/1ج:  الٌشرح )" زماف ك مكاف

 :ظرف الزمان

 :مفهوم الزمان  -

: [من الطويل]قاؿ الٌشاعر . فالزماف عبارة عن الليايل ك األيٌاـ: " ك عن مفهـو الزماف ، يقوؿ ابن يعيش

هل الدهر إال ليلةه ك هناريها      ك إالٌ طلوع الشمس   غيارها 

السنة ، ك : قمتي يومنا، ك ساعةن ، ك ليلةن ، ك مساءن ، ك ما أشبه ذلك من أمساء الزماف، ضلو: ك ذلك ضلو

 (323:ص/1ج:  الٌشرح ) ."الشهر ، ك الدهر

 .غليب ابن يعيش بالنفي ، ك يض  للظرؼ شرطنا. ك لكن هل كل اسم زماف هو بالضركرة ظرؼ زماف؟

 :شرط الظرف -

ك اعلم أٌف الظرؼ يف عرؼ أهل هذري الٌصناعة ليس كٌل اسم من أمساء الزماف ك ادلكاف : " ك عن هذا يقوؿ 

: " ك اعتباريري جبواز ظهورها معه ، فتقوؿ" يف " على اإلطالؽ ، بل الظٌرؼ منها ما كاف منتصبنا على تقدير 

( 323:ص/1ج:  الٌشرح )." مرادةه ، ك إف مل تذكرها" يف" فػػػ". قمتي يف اليـو" ، ك " قمتي اليوـى 

 :نوعا الظرف -

 يف تدقيق ادلباحث –منهجيِّا –يف هذري ادلسفلة تربز عناية النحاة بالتقسيمات الدقيقة للقضايا، ك اليت تساهم 

من خالؿ ربديدها ، ك ابن يعيش ؽليز بٌن الظركؼ اليت ال تدؿ على معىن زلدد ك دقيق ك األخرل اليت تدؿ 
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على زماف زلدد بعينه، ك يسمي األكىل الظركؼ ادلبهمة ك يطلق على الثانية تسمية بالظركؼ ادلوقٌتة، ك هذا 

. بياهنا

 :مفهوم الظرف المبهم -

حٌن ، ك كقت ، ك زماف ، : ادلراد بادلبهم النكرة اليت ال تدؿ على كقت بعينه ، ضلو:" يعرٌفه ابن يعيش فيقوؿ

( 323:ص/1ج:  الٌشرح )" ك ضلو ذلك

 :مفهوم الظرف الموّقت -

اليـو ، ك الليلة، ك يـو اجلمعة، ك : ادلراد بادلوٌقت ما دٌؿ على زماف بعينه سلصوص ، ضلو: " ك يعرفه بقوله

( 323:ص/1ج:  الٌشرح )." شهر رمضاف، ك شهر احملرـٌ

.   يبٌن لنا ابن يعيش قسمٌن من الظركؼ يتفرعاف عن الظرؼ ادلوقت

 :قسَما الظرف الموّقت -

. قسم ييستعمل امسنا ك ظرفنا ، ك قسم ال ييستعمل إال ظرفنا: ينقسم الظرؼ ادلوٌقت إىل قسمٌٍن علا

 :شرط  القسم الذي يستعمل ُيستعمل اسًما و ظرفًا -

كٌل متمٌكن من الظركؼ من أمساء السنٌن ، ك الشهور ، ك األيٌاـ ، ك الٌليايل شلٌا  : " ك هو عند ابن يعيش

فهذا غلوز أف تستعمله . سنة ، ك شهر ، ك يـو ، ك ليلة : يتعاقب عليه األلف ك الالـ ، ك اإلضافة من ضلو

" ، ك" الٌسنة مباركة" ك " اليوـي طيب :" ، ضلوى " يف " امسنا غًن ظرؼ، فرتفعه ، ك ذبرري ، ك التيقٌدر ، معه 

رل سائر األمساء ك غلوز أف تنصبها على الظرؼ ، "عجبتي من يوًمك" ، ك " أعجبين اليوـي  ، فتيجريها رلي

" ، ك" صمتي يف اليـو: " ، ك التقدير " يف" فهذا مقٌدر بػػ". قدمت السنةى " ك" صمت اليوـى : " فتقوؿ 

(. 323:ص/1ج:  الٌشرح )" ، فكٌل اسم من أمساء الزماف لك أف ذبعله امسنا ك ظرفنا" قدمتي يف الٌسنة
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 :شرط القسم الذي ال ُيستعمل إال ظرفًا -

ك القسم الثاٍل هو ما ال يستعمل إال ظرفنا ، ك ذلك ما لـز النصبى خلركجه عن التمكن : " ك عنه يقوؿ 

:  الٌشرح )" إذا أردت به سحر يومك " سحًنان " ، ك "سحر " بتضمنه ما ليس له يف األصل ، فمن ذلك 

( 323:ص/1ج

إالٌ أنٌه فهم " عشاء" ك " عتمة" ، ك " غدكة" ، ك " ضحوة" إظٌلا هو نكرة كػػ" :" سحر" ك يشرح فيقوؿ عن 

" ك " عشٌية " ، ك " عشاءن " ،ك " ضىٍحوىة " ، ك" ضحنى" منه ما ييفهمي من ادلعارؼ ، فلم يتمكن ، ك كذلك 

مل يذهب " أنا أتيتك عشاء: " إذا أردت ذلك من يومك ، مل تكن إالٌ ظركفنا، ك ذلك أٌنك إذا قلت " مساءن 

هذري الضوابط تسهل للباحث يف اإلشاريات ضبط . (324:ص/1ج:  الٌشرح )." الوهم إال إىل عشاء يومك

الدالالت ، ك إف كاف كل ما دؿ على زمن أك مكاف يدخل ضمن إشاريات الزماف ك ادلكاف كما سبق ك أف 

. ذكرنا ذلك يف الفصل األكؿ من هذري ادلذكرة

ستعارة 
ي
ك ال يقف ابن يعيش عند هذري ادلسائل يف ربديداته؛ بل يتعدل ذلك إىل احلديث عن ادلصادر ادل

. للزماف 

 :المصادر المستعارة للزمان -

ففنتم : فإف قيل :" ك داللتها  الزمانٌية ، فيقوؿ" ذات مرة" يتكلم ابن يعيش عن هذا النوع حٌن حديثه عن 

ـي احلاٌج ، ك خفوؽ النجم" " تقولوف  ، فرتفعونه ، ك هي مصادر استعًنت للزماف، فما الفرؽ " سًن عليه مىٍقدى

ـى احلاجٌ " إٌف : ؟ قيل "ذات مرٌة" بينها ك بٌن  ك ما أشبهها " خالفة فالف" ، ك " خفوؽ الٌنجم" ، ك " مقدى

،  ٌ " كقت خالفة فالف" ك " كقت خفوؽ النجم: " استيعًنت للزماف على تقدير حذؼ مضاؼ ، كفنٌه قاؿ

" ك ليس كذلك . حذؼ ادلضاؼى ، ك هو مراده، فتصرٌفت بالرٌف  ك اجلٌر حسب تصٌرؼ ادلضاؼ احملذكؼ

أال ترل أنٌه ال غلوز  . ، استعًن للزماف ال على تقدير حذؼ مضاؼ، بل كفنٌه اسمه من أمساء الٌزماف" ذات مرٌةو 
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" كمثله يف من  التصٌرؼ . ؟ ، فافرتقىا" كقتى مرٌةو " ، ك ال " كقت ذات مرٌةو : " إظهار الوقت معه ، فال تقوؿ 

بالرف  ، بل هو نصب على " ذاتي ليلة" ، أك " ال تقوؿ ًسًنى عليه ذاتي يـو" . ذات ليلة" ، ك " ذات يـو

:  الٌشرح )".ذات مرة" ليست من أمساء الزماف، فجرل رلرل " ذات" الظرؼ ال غًني، ألف نفس 

(.  325:ص/1ج

:  اإلشارة إلى مفهوم الّسوابق و الّلواحق في الزمان

ك يواصل  ابن يعيش توضيحاته للتفريق بٌن ما يتمكن من الزماف  ك ما ال يتمكن ، إال أنه يشًن إىل السوابق 

ال " قبل" ك " بعد" مصٌغرنا ، ك " بعدى " فهو صب  " بعٍيدات بٌٍنو " ك من ذلك : " ك اللواحق يف الزماف، يقوؿ 

ك الذم منعهما من التصٌرؼ ك . بالرف " بعدؾ" ، ك ال "سًن عليه قبليك: " يتمكٌناف ، فال غلوز أف ييقاؿ

التمكن أهنما ليسا امسٌن لشيء من األكقات كالليل ، ك النهار ، ك الساعة ، ك الظهر، ك العصر، ك إظٌلا 

:  الٌشرح )." استعمال يف الوقت للداللة على التقدـ ك التفخر ، فلم يتمكنَّا سبٌكن أمساء الزماف

(. 325:ص/1ج

: اإلشارة إلى مفهوم المدة 

ك يف فصل رليء الظرؼ مصدرنا يشًن ابن يعيش إىل مفهـو ادلدة يف الزمن ك هو من ادلصطلحات اليت توظف 

انتظر به ضلر " ، ك " سًن عليه تركػلتٌٍن : " ك من ذلك : " يف النصوص السرديٌة على كجه اخلصوص ، يقوؿ

: صص/1ج:  الٌشرح )." ، ك ادلراد مدة هذا الزمن" زمن ضلر جزكرتٌٍن " ، يريد زمن تركػلتٌٍن ، ك " جزكرتٌٍن 

330 -331 .)
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: ما ُيختار فيو الظرفّية، و ال يتمّكن تمّكن أسماء الزمان -

تار فيه الظرفٌية، ك ال يتمٌكن سبٌكن أمساء الزماف صفات األحياف، ك  كما أشار ابن يعيش إىل قسم آخر ؼلي

تار فيه الظرفٌية، ك ال يتمٌكن سبٌكن أمساء الزماف صفات األحياف ، ضلو: "  يشرحه ابن يعيش بقوله : ك شلَّا  ؼلي

، فال " سًن عليه قليالن " ، ك" سًن عليه حديثنا" ، ك " سًن عليه طويالن : طويل ، ك قليل ، ك حديث ، تقوؿ 

ػلسن ها هنا إالٌ النصب على الظرؼ ، ك هو ادلختار ، ك ذلك ألٌنك إذا ج ت بالٌنعت ، ك مل ذبيء 

" فػػ" سًن عليه طويالن : " بادلنعوت ، ضعف ، ك كاف االختيار فيه أف ال زبرج عن الظرفٌية، ألٌنك إذا قلت 

يق  على كل شيء طاؿ من زماف ك غًنري ، فإذا أردت به الزماف ، فكفٌنك استعلمتى غًن لفظ " الطويل

، فلم يق  موق  األمساء ، ك اختًن نصبيها " بػيعىٍيدات بٌٍن " ، ك " ذات مرٌة: " الزماف ، فصار دبنزلة قولك 

سًن عليه كقته " ، ك " سًن عليه زمن طويله : " على الظرؼ إالٌ أف يتقٌدمها موصوؼه ، فحين ذو تقوؿ 

(. 326- 325: صص/1ج:  الٌشرح )"."  حديثه 

 :أسماء الزمان المعلَّقة على المعاني

، فػ "سىحىري "، ك"بيٍكرىةي "، ك"غيٍدكىةي : "كمن األمساء ادلعلَّقة على ادلعاٍل" ، إذا أردت ذلك من يـو بعينه، فهي معارؼي

كهو من قبيل التعريف . ال ينصرفاف للتعريف كالتفنيث، كفهٌنما جيعال عىلىمنا على هذا ادلعىن" بكرةي "ك" غدكةي "

فمعرفةه إذا أردت سحرى " سىحىري "كأٌما . نكرةه " غداةه "يف ادلعىن، ك" غىداةو "ك" غدكة"اللفظٌي، أال تركما أنٌه ال فرؽ بٌن 

ًإالَّ آؿى }: يـو بعينه، ال ينصرؼ للتعريف كالعدًؿ عن األلف كالالـ؛ فإف أردت التنكًن، صرفته، قاؿ اهلل تعاىل

نىاهيٍم ًبسىحىرو   .{ليوطو صلىَّيػٍ

نىةي "كمثله  نىةى : "، كهو اسمه مني أمساء الزماف، دبعىن احلٌن، كهو معرفةه عىلىمه، فلذلك ال ينصرؼ؛ تقوؿ"فػىيػٍ لقيتيه فػىيػٍ

. (123 :ص /1:ج: الشرح)" احلٌنى بعد احلٌن: ، أم"بعدى فينةى 
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: ظرف المكان

 :تعريف المكان -

ك أٌما ادلكاف ، فكل ما تيصٌرؼ عليه ، ك استيقٌر فيه من أمساء األرضٌن ، ك  هي :" ك يعرٌفه ابن يعيش فيقوؿ

(. 326:ص/1ج:  الٌشرح )"  مبهم ، ك سلتص: على ضربٌٍن 

 :ضربَا المكان -

اجلهات السٌت، كخلف : فادلبهم ما مل يكن له هناية ، ك ال أقطار ربصرري، ضلو: "  ك يعرٌفه فيقوؿ:المبهم- 

ٍنىةو ، ك يىٍسرة ، ك كراء ، ك مكاف ، ك ضلو ذلك :  الٌشرح )" ، ك قٌداـ ، ك فوؽ ، ك ربت ، ك ؽلى

(. 326:ص/1ج

الدار ، ك ادلسجد ، ك اجلام  ، ك : ك ادلختص ما كاف له حدّّ ، ك هنايةه ، ضلو: "  كيعرفه بقوله:المختص- 

(. 326:ص/1ج:  الٌشرح )." السوؽ، ك ضلو ذلك

 : الفرق في داللة ارتباط الفعل بالزمان و ارتباطو المكان-

أٌف الفعل يدؿ على زماف سلصوص ، إٌما ماض ، ك إمَّا : " ك يشًن ابن يعيش إىل الفرؽ يف الداللة بقوله

ك إذا دؿ على اخلاص  كاف داالِّ على ادلبهم العاـ ، ألف اخلاص يدؿ على العاـ ، . حاضر ، ك إمَّا مستقبل 

. ك زيادة ، إذ العاـ داخله يف اخلاص ، فكلُّ يـو صبعةو زمافه ، ك ليس كل زماف يـو صبعة

ك الفعل إظٌلا يتعدل دبا فيه من الداللة ، فلذلك يتعدل إىل كل فعل إىل زماف مبهمنا كاف أك سلتصِّا، ك ليست 

األمكنة كذلك ، ألٌف داللة الفعل على ادلكاف ليست لفظية ، ك إظلا التزاـ ضركرة أف احلدث ال يكوف إال يف 

مكاف ، ك ال يدؿ على أف ذلك ادلكاف اجلام  ، أك مٌكة ، أك السوؽ ، ك لذلك  يتعدل  إىل ما كاف مبهمنا 

، " ك كقفتي قٌدامك ، ك كراءؾ" ، ك " جلستي رللسنا حسننا ، ك مكاننا حسننا: " تقوؿ . منه لداللته عليه

(. 326:ص/1ج:  الٌشرح )." فتنصب كل ذلك على الظرؼ
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كما نشًن إىل أف لألفعاؿ خصوصٌية يف لزكمها ك تعديها ذلا دالالَتا على ادلكاف ، ك هذا ما سنعرض له 

. اآلف

 :الفعل غير المتعدي و عالقتو بالمكان -

ك قد ذكرنا أف ادلبهم .الفعل غًن ادلتعدم إظٌلا يتعٌدل إىل ادلكاف ادلبهم :" ك عن هذري ادلسفلة يقوؿ ابن يعيش

، مل ينحصر بالنهاية ك احلدكد " قمتي مكاننا حسننا : " ك أنت إذا قلت . ما ليس له هناية ك ال أقطار ربصرري

قٌداـ : " ك كذلك إذا قلت.، مل يكن لذلك اخللف هناية ه تقف عليهىا"قمت خلف زيد " ك كذلك إذا قلت .

."      مل يكن لذلك حدّّ ينتهي إليه ، فكاف مبهمنا من هذري اجلهة ، فانتصب على الظرفية بال خالؼ" زيد

(. 326:ص/1ج:  الٌشرح )

. ك بالتايل فللعالقات الرتكيبية دكر يف فهم دالالت ادلكاف ، داخل اجلملة يف اللغة العربية

 :الفعل الالزم و عالقتو بالمكان -

" ك " زيد " فإف كاف ادلكاف سلصوصنا ، مل يتعٌد إليه إالٌ كما يتعٌدل إىل : " ك عن هذا األمر يقوؿ ابن يعيش

فكما أٌف الفعل الالـز ال يتعٌدل إىل مفعوؿ به إال حبرؼ جٌر ، كذلك ال يتعٌدل إىل ظرؼ من " .عمرك

" جلستي يف مكة" ، ك " قمتي يف ادلسجد" ، ك " كقفتي يف الٌدار: " األمكنة سلصوص إال حبرؼ جٌر، ضلو 

(. 327:ص/1ج:  الٌشرح )." ، ألٌف الفعل ال يدٌؿ على أنه يف الٌدار، أك ادلسجد أك مكة

: دالالت خروج الظرف عن الظرفّية و وقوعو مفعوالً على السعة -

ك ؼلرج الظرؼ عن الظرفٌية إذا قيٌدرى على ادلفعوؿ به توٌسعنا ، ك لكن الداللة زبتلف ، ك ذلذا يشًن ابن يعيش  -

" ك " ، " صمت اليوـى : " إذا قلت : " لتبياف الفرؽ بٌن كقوع االسم ظرفنا ك كقوعه مفعوالن على السعة بقوله

، ك جاز أف يكوف مفعوالن على " يف" ، جاز أف يكوف انتصابه على الظرؼ على تقدير " جلستي خلفىك

، فتقدير كصوؿ الفعل " جلستي يف خلفك" ، ك " صمتي يف اليـو" فإذا جعلته ظرفنا على تقدير .السعة
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ك إذا جعلته مفعوالن به على السعة ، ففنت . ، ففنت تنويها ك إف مل تتلفظ ّٔا" يف" بتوسط احلرؼ الذم هو 

ا: " ، إذا قلت "زيد" بػػػ" ضربت"، بل تقٌدر الفعل كق  باليـو ، كما يق  " يف" غًن ناكو لػػػػ كهو " . ضربتي زيدن

ا" فاللفظ على . رلازه ، ألف الصـو ال يؤثر يف اليـو كما يؤثر الضرب يف زيد " ك ادلعىن إظٌلا هو " ضربتي زيدن

، ضلو". خلفك" يف " ، ك " يف اليـو  قاـ : " ك ال ؼلرج عن معىن الظرفٌية ، ك لذلك يتعٌدل إليه الفعل الالـز

ا اليوـى :" ، ك ادلتهي يف التعدم، ضلو"زيده اليوـى  ا درعلنا الساعة" ، ك "ضربتي زيدن فلوال بقاء  (...)أعطيتي زيدن

:  الٌشرح )". معىن الظرفٌية ما جاز تعدم الالـز ، ك ادلنتهي يف التعدم، ألف ادلنتهي كالالـز 

 (.433:ص/1ج

 :شرط ىذا االتساع -

ك ال يكوف هذا االٌتساع إالٌ يف الظركؼ ادلتمكٌنة ، ك هي : " ك ذلذا االتساع ضوابط حددها ابن يعيش فقاؿ

اليـو ، ك الليلة ، ك ضلوعلا من األزمنة ، ك خلفو ، ك قٌداـو ك شبههما من األمكنة؛ : ما جاز رفعها ، ضلو 

، ك " سول" ، ك " عند " إذا أريد ّٔما من يـو بعينه، ك " بكرة " ، ك " سحر " ففٌما غًن ادلتمكنة ضلو 

مل " صٌليتي عند زلٌمدو " ، ك " قمت سحرنا: " ضلوعلا شلٌا تقٌدـ كصفه، فإنٌه ال غلوز  فيها االٌتساع ، فإذا قلت 

 (. 433:ص/1ج:  الٌشرح )." يكن يف نصبهما إاٌل كجهه كاحده، ك هو الظرفٌية

 :وظيفة ىذا االتساع و فائدتو -

كما ال يغفل ابن يعيش أف يقف عند كظيفة هذا االتساع ك فائدته ، ك اليت يرتكز فيها على دكر الضمًن يف 

أحدعلا أٌنك إذا كنٌػٍيتى عنه ، ك هو ظرؼ : ك فائدة هذا االتساع تظهر يف موضعٌٍن :" اإلحالة ك اإلضافة، فيقوؿ 

، ألٌف اإلضمار يردُّ األشياء إىل أصوذلا ، ك " اليـو قمتي فيه: " م  مضمرري ، تقوؿ " يف " ، مل يكن بدّّ من ظهر 

اليوـي : " معه، ألهنا مل تكن منويٌة م  الظاهر، فتقوؿ " يف " إف اعتقدت أنٌه مفعوؿ به على السعة، مل تظهر 
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ك الثاٍل أٌنك إذا جعلته مفعوالن به على السعة جازت اإلضافة إليه من  (...)".الذم سرته يـو اجلمعة" ، ك " قمتيه

(. 433:ص/1ج:  الٌشرح )""يا سارؽ الليلة أهل الدار: ذلك قوذلم

:  وظروف المكان أسماء األفعال المتصلة بكاف الخطاب

 قد مسوا األفعاؿ بفمساء مضافةو ظركًؼ أىٍمًكنىة :"ك ابن يعيش يشًن إىل أمساء أفعاؿ ربيل على ادلكاف ، يقوؿ

، كقالوا: ، أم"عندؾ عمرا"خيٍذري من ربت، ك: ، أم"دكنىكى زيدا: " فمن ذلك قالوا)...(كغًنًها،  : اٍلزىٍمه من قػيٍربو

، ففٌكد الضمًن يف مكانكم حيث عطف  {مىكىانىكيٍم أىنٍػتيٍم كىشيرىكىاؤيكيمٍ }: قاؿ اهلل تعاىل". ايثٍػبيتٍ "دبعىن " مكانىك"

 ".اثبتوا أنتم كشركاؤكم: "، فهو كقولك"الشركاء"عليه 

إذا حٌذرتىه " أىمامىك"، ك"فػىرىطىكى : "تىفىخٍَّر، كحٌذرتىه شي نا من خىلفه، كقالوا: إذا قلت له" كىراءىؾى "، ك"بػىٍعدىؾى : "كقالوا

ٍيه شي نا؛ فهذري كلُّها ظركؼه أينيبت عن فعل األمر، فهي يف مذهب الفعل لذلك  3:ج: الشرح)". من بٌن يدى

 (85 :ص/

 :دالالت اإلحالة على المبتدأ في جملة الخبر الظرفية

هنا صلد أف اإلحالة ذلا دالالت دقيقة تعكس قدرة النحاة العرب يف استخالص ادلعاٍل انطالقنا من دقائق النحو ، تفمل 

 :قوؿ ابن يعيش اآليت

 ".الًقتاؿي اليػىٍوـى "، ك"زيده خىٍلفىك: " قد يق  الظرؼي خربنا عن ادلبتدأ؛ ضلو قولك"

فاجليثةي ما كاف . جيثَّةه كحىدىثه : ظرؼي زماف، كظرؼي مكاف، كادلبتدأ أيضنا على ضربٌن: كاعلم أٌف الظرؼ على ضربػىٌٍن 

" زيده : "، فإذا كاف ادلبتدأي جثٌةن، ضلو"القيٍدرةً "ك" الًعٍلم"شخصنا مىٍرئيِّا، كاحلدثي ما كاف معىن، ضلو ادلصادر مثل 

، "زيده ًعٍندىؾى : "مل يكن لك الظرؼي إالَّ من ظركًؼ ادلكاف، ضلو قولك، ، كأردتى اإلخبارى عنه بالظرؼ "عمرك"ك
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ثنا، ضلو". عمٍرك خىٍلفىكى "ك . كالزماف بادلكاف عنه ؼليٍربى (231 / 1ج)، جاز أف "اخليركج"ك" الًقتاؿ: "كإذا كاف ادلبتدأي حىدى

 اختصاصها يثبت األمًكنة بعضً  يف باستقرارها أخربتى  فإذا مكاف، دكف مكاف يف تكوف قد اجلثٌة أفٌ  ذلك يف كالًعٌلة

" خىٍلفىك زيده : "قولك ذلك مثاؿي  كاف؛ دكف مكاف يف يق  احلدثي  ككذلك. غًنري يف تكوف أف جواز م  ادلكاف بذلك

ًينىك، أك أمامك، يكوف بفف" زيده  "منه ؼللو أف جبوازً  معلوـه  مكافه  كهو ،"زيده  "عن خربه " خلفك "فػ  جهةو  يف أك ؽلى

 يف يق  أف غلوز" أمامىك القتاؿي  "ككذلك. عندري يكن مل ما ادلخاطىبي  استفاد" خىٍلفىك "بػ خٌصصتىه فإذا. غًنعلا أخرل

 كلٌ  يف موجودة ثابتةن  أيمورنا ليست األحداث ألفٌ ، أفاد احلىدىث عن به أخربتى  فإذا الزماف، ظرؼ كأٌما ذلك؛ غًن مكاف

 استفاد" غدو  بعدى  اخلركج"ك ،"اليوـى  الًقتاؿي : "قلت فإذا. كقت دكف كقت يف ربديث منقضيةن  أعراضه  هي بل األحياف؛

 يف موجودةه  ثابتةه  ففشخاصه  اجليثىثي  كأما احلدث؛ ذلك من الوقتي  ذلك ؼللو أف جلوازً  عندري يكن مل ما ادلخاطىبي 

، فإذا األزمنة، صبي  يف موجودة كانت إذ زماف، دكف بزماف حليلوذلا اختصاص ال، كلها األحياف  زيده : "كقلت أخربتى

، زيده : التقدير ألفٌ  عندري؛ ليس شي نا ادلخاطىبى  تيًفدً  مل ،"الساعة عمرهك"،أك"اليوـى  ، يف مستقرّّ  أك حاؿّّ  كذلك اليـو

، من عصرؾ أهلً  من أحده  ؼللو ال ألنٌه، معلوـه  ا يتضٌمن ال الزمافي  كاف إذ اليـو  ففنت: قيل فإف كاحد، دكف كاحدن

 الليلة "مثلً  يف جاز إظٌلا أنٌه: فاجلوابي  تقٌدـ؟ فيما غلز كمل هاهنا جاز فكيف جثٌةه، كاذلالؿي  ،"اذًلالؿي  الليلة: "تقوؿ

 ادلضاؼ كأيقيم ادلضاؼ فحيذؼ اذلالًؿ، طيلوعي  أك اذلالؿ، حيدكثي  الليلة: كالتقديري  ادلضاؼ، حذؼ تقدير على" اذلالؿي 

 القمري "أك ،"اليوـى  الشمسي : "قلت فلو طيلوعه، توقُّ ً  عند ذلك تقوؿ إظلا ألئك عليه، احلاؿ قىرينةً  لداللةً  مقامه إليه

  .جاز كحيضورىري، كيصولىه يتوقى  دلن" زيده  اليوـى : "قلت لو ككذلك متوقَّعٌن، يكونا أف إالَّ  غلز مل ،"الليلةى 

، احلقيقة على باخلرب الظرؼي  ليس ،"عندؾ عمرهك"ك" الدار يف زيده : "ضلو كرلركرنا، جارِّا أك ظرفنا كق  إذا اخلرب أفٌ   كاعلم

 أك عندؾ، استقرٌ  زيده : كالتقديري  عنه، كنائبه  للخرب معموؿه  الظرؼي  كإظلٌا شيء، يف" زيد "من ليست" الدار "ألف

،  الظرؼى  كأقمتى  حذفتىها، كإظٌلا البصريٌن، بٌن ًخالؼ بال احلقيقة يف األخبار هي فهذري ذلك، كضلو كىقى ى، أك حىدىثى

 تقٌدـ ما على خاصّّ  استقراره  ال ميٍطلىقه، استقراره  باالستقرار ادلرادي  ًإذ عليها، الداللة من الظرؼ يف ًلما إغلازا مقامىها
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، أنٌه" عندؾ زيده : "بقولك أردت فلو بيانيه،  من ليس ألنٌه، عليه يدؿٌ  ال الظرؼ ألف، احلذؼي  غلز مل، قائمه  أك جالسه

ا أك جالسنا يكوف أف الدار يف كونه ضركرة (. 231:ص/1ج:الشرح)".قاعدن

 :ظروف الغايات

 : تعريفها

غايات؛ ألف غايةى كل شيء ما ينتهي به ذلك الشيءي، كهذري : إظلا قيل ذلذا الضربى من الظركؼ:" يقوؿ ابن يعيش 

فإذا قيطعت عن اإلضافة، . الظركؼي إذا أيضيفت، كانت غايتيها آًخرى ادلضاؼ إليه؛ ألف به يتم الكالـي، كهو هنايتيه

 (104:ص/3:ج: الشرح)."غايات: كأيريد معىن اإلضافة، صارت هي غاياًت ذلك الكالـ، فلذلك من ادلعىن قيل ذلا

ك ادلالحظ ها هنا أف ابن يعيش تعرض لذكر أحكاـ هذري الظركؼ من الٌناحية اإلعرابٌية، لكٌن ما ذكرري يف التعريف ك 

كوهنا ظركؼ دالة على الزماف ذبعلها إشارية باعتبار ما تضاؼ إليه ، ك من صبلة ما ذكرري من هذري الظركؼ م  أمثلتها 

 :صلد

: قولك" ك (104:ص/3:ج: الشرح) "ج تي قبلى يـو اجلمعة، كبعدى يوـً خيركًجك: "ضلوى "بػىٍعدا"، ك قػىٍبالن " -

، كمن قػىٍبًلك، كبعدىؾ، كمن بىعًدؾ" ، : "أك نكرة، يف ضلوً "، (104:ص/3:ج: الشرح)"ج تي قػىبػٍلىكى ج ت قىبالن

قاؿ اهلل ". ج تي قػىٍبلي، كبػىٍعدي كًمن قػىٍبلي، كمن بعدي : "فلذلك قالوا، (...)" بػىٍعدي "، ك"قػىٍبلي "، ككذلك )...("كبىعدنا

من قػىٍبًل كٌل شيء، كمن بعًد كل : ، كادلرادي (04: الرـك) {لًلًَّه اأٍلىٍمري ًمٍن قػىٍبلي كىًمٍن بػىٍعدي }: تعاىل

 (105-104:صص/3:ج: الشرح)".شيء

 :و خطاب الوجهة" علٍل "  -

: [من الطويل]من فػىٍوؽ، قاؿ امرؤ القيس : كمعناري، " ج ته من عىل: "اعلم أهنم يقولوف: "يقوؿ ابن يعيش  -

 (109:ص/3:ج: الشرح)"  كىجلموًد صىٍخرو حىطهي السيلي من عىلً ... [ًمكىرٍّ ًمفىر ميٍقًبل مدًبر مىعنا]
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، كإف اختلفت ألفاظيها، فادلراد ّٔا معىن كاحد، كهو . يركل بالضم كالفتح كالكسر من " فػىٍوؽ"ك". فىوؽ"كهذري اللغاتي

 (112:ص/3:ج: الشرح)"األمساء اليت ال تنفٌك من اإلضافة

 :"حيث"أحكام  -

 :مفهومها و أحكامها 

كهي مبنية يف صبيً  لغاَتا، ". حىٍوثى "، ك"حىٍوثي "بالفتح، ك" حيثى "بالضم، ك" حيثي : "قالوا. أرب ي لغات" حىٍيثي "يف "

ـه "، ك"خىٍلف"كالذم أكجب بناءىها أهٌنا تق  على اجلهات الست، كهي  ، "ربىٍت"، ك"فػىٍوؽه "، ك"ً اؿه "، ك"ؽًلٌنه "، ك"قيدا

 ((.114:ص/3:ج: الشرح))" ككقعٍت عليها صبيعنا" حىٍيثي "كعلى كٌل مكاف، ففّٔمٍت 

إذف فهي تدؿ على اإلذباري يف ادلكاف ، كما أهنا مبهمة ك إّٔامها هو الذم غلعلها تستمد معناها من السياؽ ك ادلقاـ، 

 .أم أف ذلا قيمة إشاريٌة

 : حيث و داللتها على الزمان  -

: [من ادلديد]دبعىن الزماف، ضلوى قوله " حىٍيثي "كقد ييستعمل : "يقوؿ ابن يعيش 

 (115:ص/3:ج: الشرح)"  حىٍيثي تػىٍهًدم ساقىهي قىدىميهٍ ...لًلفىّتى عىٍقل يىًعيشي به 

 :"منذ"أحكام  -

ؼلتصاف بالزماف، فال يدخالف إال على زماف، فمحلهما من الزماف زلل " ميٍنذي "، ك"ميذٍ " اعلم أف :"يقوؿ ابن يعيش 

ما : ، أم"ما سٍرتي ًمن بغدادى : "تقوؿ. البتداء الغاية يف ادلكاف، كال ييستعمل يف غًنري" ًمن"فػ . من ادلكاف" ًمنٍ "

: الشرح)" .ذلذا ادلعىن يف الزماف، كال ييستعمالف يف غًنري" ميذ"، ك"ميٍنذي "ك. ابتدأتي السًنى من هذا ادلكاف

 (116:ص/3:ج

ا على رأم سيبويه فيقوؿ  :فهي ربدد لنا بداية الزمن يف الكالـ، ك يواصل ابن يعيش تعليله معتمدن
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 "، ال يدخل كاحد منهما على اآلخر"ًمنٍ "تكوف ابتداءى غاية األيٌاـ كاألحياف كما كانت " ميذٍ "ك:  قاؿ سيبويه"

 (117:ص/3:ج: الشرح)

 :الزمانية " مذ" و" منذ"داللة 

 :ك هي عند ابن يعيش 

يف هذري الساعة احلاضرة، ككذلك : ، أم"ما رأيتيه ميذي الساعةً : " دبعىن الزماف احلاضر، ضلوى قولك ": حرفّية -

. أكصلٍت معىن الفعل إىل ما بعدها من الزماف" ميٍنذي "فػ . ، كليه دبعىن احلاضر"منذي العاـً "، ك"ميٍنذي الشهرً "

؟ : "كمثليه دبن : "، كما كانت الباءي كذلك يف قولك"كىمٍ "إىل " سرت"أكصلتي معىنى " ميذٍ "فػ" ميٍذ كىٍم سرتى

؟  أٌكؿى غايًتك، ففيٍجريٍت يف بأّا كما جرٍت " اليـو"، جعلتى "ما رأيتيه ميذ اليوـً إىل ساعتك هذري: "كتقوؿ" سبىيرُّ

: الشرح) ."، جعلتهما غايةى ابتدائها"ما رأيتيه ميٍذ يومىٌٍن : "كتقوؿ". ًمن مكاًف كذا: "إذا قلت" ًمنٍ "

 (118:ص/3:ج

  :اسمّية -

 :ك يف هذري احلالة يقوؿ ابن يعيش

: كإذا كانت امسنا فلها معنياف"

. أف تكوف دبعىن األمىد، فتنًظم أٌكؿى الوقت إىل آخرري: أحديعلا

أمدي : ، كادلعىن"منذ ليلتاف "، ك"ما رأيتيه مذ يوماف: "مثاؿي الوجه األكؿ قوليك. أف تكوف دبعىنى أكًؿ الوقت: كاآلخىري 

ٌدة اليت انقطعت فيها الرؤيةي 
ي
كذلك أهٌنا كقعٍت . ذلك يوماف كليلتاف، كالنكرةي شلٌا ؼلتٌص ّٔذا الضرب؛ ألف الغرض عدة ادل

عىدىده، " كىمٍ "فوجب أف يكوف اجلوابي عددنا؛ ألٌف " مذ كم يومنا مل تػىرىري؟ "أك " كم مدةي انقطاًع الرؤية؟ "جوابنا عن 

فإف أتيتى دبعرفًة تشتًمل على عددو، جاز . كاجلوابي ينبغي أف يكوف مطابقنا للسؤاؿ، كال يلـز زبصيصي الوقت كتعيينيه
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مل أرري مذ ثالثوف : "؛ الشتماذلما على مدة معدكدة، كفنك قلت"كمذ الشتاءي " مل أرىري مذ احملرـي : "كمل ؽلتًن ، ضلوى قولك

. كزيادة" كىمٍ "؛ ألف تعريفه مل ؼليٍرًجه عن إفادة العدد، فقد كفيتى جبواًب "يومنا، كمذ ثالثةي أشهرو 

ابتداءي ذلك : ، كادلعىن"ما رأيتيه مذ يوـي اجلمعة: "فييذكىر فيه ابتداءي الوقت على جهة التعريف، كقولك: كأما الوجه اآلخر

كذلك أٌف . كهذا الوجهي الثاٍل ال غلوز فيه إالَّ التوقيتي كاإلشارة إىل كقًت بعينه. يوـي اجلمعة، كأٌكؿي ذلك يوـي اجلمعة

فجوابي األكؿ العددي، " ما أٌكؿي ذلك؟ "ك" كم مٌدةي ذلك؟ : "، قاؿ"مل أرىؾ: "صبي ى ذلك جوابي كالـ، كفنٌه دلا قاؿ

أف تذكر له " ما ابتداءي ذلك؟ "ك" ما أٌكؿي ذلك؟ "كجوابي الثاٍل، كهو . كما له مقدار معلـو من الزماف على ما ذيكر

ما رأيتيه مذ ذلك الوقت إىل كقيت هذا، إالَّ أٌنك تركتى ذًٍكرى : كادلرادي ". سنةي كذا"، ك"يوـي كذا: "أكقاتنا معلومة، ضلوى 

منتهىى الغاية للًعٍلم به، إذ لو كاف كقعت رؤيتيه بعدي، كمل تكن الرؤيةي انقطعٍت من الوقت الذم ذكرري، لكاف اإلخبار غًنى 

 (118:ص/3:ج: الشرح) ".صحيح

 " :ىلد"

 : مفهومها

 :بن يعيشقاؿ ا

، كهو مبين على السكوف، كالذم أكجب بناءري فػىٍرطي إّٔامه "ًعندى "ظرؼ ٍمٍن ٍظركؼ األمكنة دبعىن " لىدىل"علم أف ا "

: الشرح) " "ًعٍندى "، ك"لىدىل"فليس يف ظركؼ األمكنة أبٍػهىمي منى  بوقوعه على كل جهة من اجلهات السٌت،

، ك (128:ص/3:ج: الشرح)"ال يتجاكزكف به حضرةى الشيء" لىدىل" ك:"،   يضيف(128- 127:صص/3:ج

يٍػنىا مىزًيده }: ، كقاؿ(25: يوسف) {كىأىٍلفىيىا سىيّْدىهىا لىدىل اٍلبىابً }: يستشهد بقوله تعاىل  (.35:ؽ){ كىلىدى

": بعد" و " قبل:"معاني
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: ، فادلرادي "ج تي قػىٍبلي، كبىعدي : "كضلويعلا من الظركؼ؛ فمحذكؼه منها ادلضاؼي إليه، فإذا قلت" بػىٍعدي "ك" قػىٍبلي " كأٌما "

كاهللي - ، كادلراد(1) {لًلًَّه اأٍلىٍمري ًمٍن قػىٍبلي كىًمٍن بػىٍعدي }: قاؿ اهلل تعاىل. قبل كذا، كبعدى كذا، شلا قد عىرىفىه ادلخاطب

 (204 :ص /2:ج: الشرح )" من قبًل األشياء، كمن بػىٍعًدها، - أعلمي 

 :"ُدونَ "و" َمعَ "و" ِسَوى"و" َوْسطَ "، و"بـَْينَ "معاني 

 .، كلُّها تلزمها اإلضافةي "ديكفى "ك" مى ى "ك" ًسوىل"ك" كىٍسطى "، ك"بػىٌٍنى "كمن الظركؼ :"يقوؿ ابن يعيش

الداري بٌنى زيدو : "، كلذلك يق  خربنا عن اجليثَّة، ضلو قولك"كىٍسطى "فهو ظرؼه من ظركًؼ األمكنًة دبعىنى " بػىٌٍنى "ففٌما 

، كالشركةي ال تكوف من كاحد، "كىٍسطى "كهي تيوًجب االشرتاؾى من حيثي كاف معناها ". ادلاؿي بٌن القـو"، ك"كعمروك

ا، ضلوى  ٍين: "كإظٌلا تكوف بٌن اثنٌن فصاعدن . (142 :ص /2:ج: الشرح )"".الداري بٌن القـو"، ك"ادلاؿي بٌن الزيدى

، فتقوؿ. ، فيكوف امسنا كظرفنا"كىٍسطى "كأٌما " كىٍسطى : "فإذا أردتى الظرؼى أسكنتى السٌنى، كإذا أردتى االسمى، فتحتى

، كتقوؿ"رأًسك ديٍهنه  ، ألنٌه ظرؼه كىسىطي : "، إذا أخربت أنٌه استقٌر يف ذلك ادلوض ؛ أسكنتى السٌن، كنصبتى

بسكوًف السٌن، " حفرتي كٍسطى الدار ب ػٍرنا: "ألنٌه اسمه غًني ظرؼ، كتقوؿ، فتحتى السٌن كرفعت" رأًسك صيٍلبه 

 .ألنٌه مفعوؿه به" ضربتي كىسىطىهي : "كتقوؿ. كفٌف الب ر يف بعًض الوىسىط

: ، فمعناري"عندم رجله ًسوىل زيدو : "كذلك أٌنك إذا قلت. مقصورنا كشلدكدنا، فبمعىن كاحدو " سىوىاء"، ك"ًسوىل"كأٌما 

 .، كقد تقٌدـ الكالـ عليهما"غىًٍنو "ألٌف معناري معىنى ، يسيٌد مىسىدَّريي، كلـز اإلضافةى : ، أم"عندم رجله مكافى زيد"

بةي "مى ى "كأٌما  يصاحى
: كالذم يدٌؿ على أنٌه اسمه أنٌه إذا أيفرد نػيٌوف، فيقاؿ. ، فهو ظرؼه من ظركًؼ األمًكنة، كمعناري ادل

: الشرح)" ".من ًعٍنًدريً : ، أم"ج تي ًمن مىًعهً : "، كردٌبا أدخلوا عليه حرؼى اجلٌر، قالوا"أىقٍػبىالى مىعنا"ك". جاءىا مىعنا"

 ".(143 / 2:ج
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 :" أيّان"و، "أين"و، "متى"و، "اآلن" -

 ":اآلن "

 :مفهومها

، كهو الذم يق  فيه كالـي ادلتكلم الفاصلي بٌن " اآلفى : "يقوؿ ابن يعيش  ظرؼ من ظركؼ الزماف معناري الزمني احلاضري

( 131:ص/3:ج: الشرح)" .ما مضى، كما هو آتو 

 .إذف فاآلف تدؿ الزمن احلاضر فهي من اإلشاريات الزمانية ؛ ألهنا ربدد لنا زمن اخلطاب

 :متى

 :مفهومها

: فتقوؿ" مّت اخلركجي؟ : "، فسؤاؿه عن زمافو مبهم يتضمن صبي ى األزمنة، فإذا قيل"مىّتى "كأما :" يقوؿ ابن يعيش 

ا"، أك"الساعةى "، أك"اليوـى " : كادلرادي ّٔا االختصار، كذلك أٌنك لو سفلت إنساننا عن زمًن خركجه، لكاف القياسي ". غدن

ا، أـ الساعة؟ " " .، أغىن عن ذكر ذلك كٌله"مىّتى : "كاألزمنةي أكثري من أف ػلاط ّٔا، فإذا قلت" اليوـى زبرج، أـ غدن

 (133:ص/3:ج: الشرح)

 .إذف فمّت ذلا داللة على الزمن لكنها داللة مفتوحة تفخذ معناها من السياؽ الذم ترد فيه ك اخلطاب اليت تدمج فيه

 ":أين"

 :تعريفها 

كالغرضي به أيضنا اإلغلازي . ، فظرؼ من ظركؼ األمكنة، كهو مبين لتضمنه علزة االستفهاـ"أىٍينى "كأما :يقوؿ ابن يعيش 

كمل يكن يف كاحد " أيف الدار زيده، أيف ادلسجد زيد؟ : "كاالختصار، كذلك أٌف سائالن لو سفؿ عن مستقىر زيد، فقاؿ

يب عن مكانه الذم هو فيه؛ ألنه مل ييسفؿ إالَّ عن . ، كيكوف صادقنا"ال"منهما، فييجيب ادلسؤكؿ بػ  كليس عليه أف غلي

ٍين ادلكانػىٌٍن فقط كاألمكنةي غًني منحصرة، فلو ذهب ييعدّْد مكاننا مكاننا، لقىصىرى عن استيعأّا،كطاؿ األمري عليه، . هذى
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: الشرح)" .مشتمالن على صبي  األمكنة، كضمنوري معىن االستفهاـ، فاقتضى اجلوابى من أكًؿ مرة" أٍينى "فجاؤكا بػ 

 (134- 133:صص/3:ج

 .ك معىن كالـ ابن يعيش أهنا ال تدؿ على مكاف بعينه ، ك إظلا داللتها مرتبطة بالسياؽ ك ادلقاـ

يشتًمالف على كل اسم من أمساء الزماف كادلكاف، كيق  " أٍينى "ك" مىّتى  ":" يقوؿ ابن يعيش " أين " ك " مّت" ك عن  

( 134:ص/3:ج: الشرح) ".اجلوابي عنهما معرفة كنكرة

 :أيّان

لكثرة استعماذلا صارت " مىّتى "أٌف " مىّتى "كالفرؽي بينها كبٌن ". مىّتى "، فظرؼ من ظركؼ الزماف مبهمه دبعىن "أيافى "كأٌما 

 (135:ص/3:ج: الشرح)" .يف الزماف" أيافى "أظهرى من 

 .تدؿ على الزماف ادلبهم ، أم الذم ال يتحدد إال بشركط السياؽ ك ادلقاـ" أيٌاف" إذف فػػػ 

 :على التفخيم و التعظيم" أيان " داللة 

يقوؿ ابن يعيش على التفخيم ك التعظيم، " أيٌافى "يشًن ابن يعيش إىل داللة " مّت" ك يف حديثه عن الفرؽ بينها ك بٌن 

ال ييستعمل إالَّ فيما يراد تفخيمي أمرري كتعظيميه، ضلو " أيافى "ييستعمل يف كٌل زماف، ك" مىّتى "ككجهه آخري من الفرؽ أف " :

: القيامة){ يىٍسفىؿي أىيَّافى يػىٍوـي اٍلًقيىامىةً }: مّت مرساها؟ كقاؿ تعاىل: ، أم(178: األعراؼ) {أىيَّافى ميٍرسىاهىا}: قوله تعاىل

 (135:ص/3:ج: الشرح)" (.06

 :أمس 

 :المفهوم

ظرؼ من ظركؼ الزماف أيضنا، كهو عبارة عن اليـو الذم قبلى يومك الذم أنت " أٍمسً "اعلم أف :"يقوؿ ابن يعيش 

 (137:ص/3:ج: الشرح)"فيه

 (137:ص/3:ج: الشرح)" يق  على اليـو ادلتقٌدـ ليومك من أكله إىل آًخرري" أمس ":"ك عن داللته يقوؿ
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 :غد

 :المفهوم

إذف فله داللة على  (137:ص/3:ج: الشرح)" اسم لليـو الذم يىًلي اليوـى الذم أنت فيه" غىد" ك:"يقوؿ ابن يعيش 

 .ادلستقبل ك هو زلدد باليـو ادلوايل يف األصل

" َقّط " 

  :و داللتها على الزمان الماضي" قط" 

: الشرح)".ال أفعليه قطٌ : "، كال يقاؿ"ما فعلتيه قىط: "ٌل الزماف ادلاضي، يقاؿعاعلم أٌف قىط مب:" يقوؿ ابن يعيش 

( . 138:ص/3:ج

.  أم أف كل ما له داللة على الزمن يف اخلطاب ال يغفل يف دراسة اإلشاريات
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: خالصة الفصل الثاني

 

ذا الفصل إىل رلمل ادلباحث النحويٌة اليت تقاطعت م  درس اإلشاريات ، يف هذري ادلدكنة ك ّٔذا نكوف قد تطرقنا يف ق

، فعلى مستول مبحث الضمائر، كجدنا أف الضمائر فيها لبس يتطلب دالالت ترتكز على معطيات السياؽ ك 

ادلقاـ،ك اإلحالة فيها زبتلف باختالؼ الضمائر ، فقد تكوف قبلٌية أك بعديٌة ؛ ك قد تكوف م  بعض الضمائر قبلٌية 

. فقط أك بعديٌة فقط

أٌما على مستول مبحث أمساء اإلشارة، فإف أهم ما ما استوقفنا هي داللتها على احلضور ، ك ظهور خطاب ادلسافة 

إحداعلا داخلٌية ك الثانية خارجٌية ، خصوصنا يف اإلحالة على ادلكاف؛ أما على : بقوة، كما كجدنا أف ذلا إحالتٌٍن 

مستول مبحث الظركؼ ، فقد عثرنا على سبييز بٌن الظركؼ ، بٌن ظركؼ دالة على الزماف ك أخرل دالة على ادلكاف 

، كما أف لكل قسم من هذٍين القسمٌٍن الكبًنٍين أقساـ صغرل ذلا خصوصيتها، ك ذلا داللتها يف عالقاَتا باألفعاؿ يف 

. الرتكيب من ناحية اللزـك ك التعدم، إضافة إىل داللتها على الغايات ك االذباهات

 

 



 

خامتة 
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 ، و اليت دتثلت فيما يلي:و مالحظاته يف خادتة هذا البحث نورد أهم حمطات هذه العمل 

اولة رط  الررس اللاا ي ادلعار  طالررس الارايي، يي  ا نجر   ورا  مجاه  دريرة  ا تاال يف حم -

مارس ق ا ة دريرة تجاع عن ت ايجا رفة اجلمود ، و نفاها ، طل و نقر ذاهتا، مث لج  م حلة تطوي

تضخ فيه دما  التررد و البقا  ، ق ا ة تعتمر على األرول و تجتخب مجها قواعر للورول إىل 

 توارل مع يف مع األسال .

شاري من ادلجظور حماولة إي ا  الررس اللاا ي الع يب ادلعار  ، من خالل مقارطة هذا الررس اإل -

  التراويل الجصي، و تبيان وظائف اإلشاريات و عرم الوقو  فق  على ادلاتويات ادلفاهيمية.

إعطا  هذا الررس األذنية اليت ياتحقها يما حرث مع ادلفاهيم التراولية اليت نالت نصيًبا  ا طأس طه  -

كالم ، و احلراج ، و ا استلاام يف الرراسات التراولية للاانيٌن الع ب، على حنو مفاهيم: أفعال ال

 احلواري ، و غًنها.

دراستها ضمن  تبيان أن اإلشاريات  ا تأخذ د ا اهتا إ ا من خالل الاياق و ادلقام، دما رنعل -

 .أنواعهاو تبٌنن إشكا اهتا ادلختلفة، على ماتوى  اخلطاب سبيالً لفهم

م طبيعة األقاام اإلشارينة و اليت مجاقشة إشكا ات فهم الررس اإلشاري ، من خالل استيعاب و فه -

ذلا ش وطها اخلارة ، يما ظه  حٌن مجاقشتجا دلاألة الضمًن ادلاتار ، و اختال  ودهات الجظ  يف 

 اعتباره ضمن أقاام اإلشاريات أو إخ اده مجها ، مث إعطا  ال أي ادلجاسب طٌن ال أيٌن.

     من خالل تتبعجا ل حلة ادلبحث اإلشاري -تبٌنن لجا  أمنا عن أهم نتائ  هذا العمل ، فيمكججا أن خنلص إىل أنه     

أن ا اشاريات هي رًنورة لبحث لاا ي اهتم طالظاه ة  -إشكا اته و تقاطعاته مع أدناط اخلطاطات ادلختلفة  و

 الجص و اخلطاب، ومن مثم  اختلفت عليها زوايا الجظ  ، ف أيجا ذلا تعاريف إىلاللغوية انطالقًا من اجلملة و ورو اً 

 و أنواع خمتلفة. 
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أيجا موقعها ضمن ميادين ، و ر ادلعار ة الرراسات اللاانية موقعها يفا اشاريات  قر أخذت وهذا ، 

األدطية، يما طيجا يف الجص يف التعليمية و يف تجمي  اخلطاطات و الرراسات الجصينة  هافيذ ميكن أن توظالبحث ، إ

 ألنه خطابو اإلشهار،  -يف وسائ  التوارل ا ادتماعي–الا دي، طل تتعرى ذلك إىل الجصوص التفاعلية 

دمنا رنعل العجاية البحثية عجر الغ طيٌن يف دراساهتم ؛  مبين على معطيات خطاب ادلاافة ؛و قر حظي طاهتمام طالغ

ا .  هبذا الررس ض ورية درًّ

ى ماتوى ادلرونة ، فقر خلصت مقارطتجا إىل أن اإلحالة يف الضمائ  قر تكون عردينة يما يف أمنا عل

ادلثىن، و قر تكون دجاية يما يف ادلف د ، و قر تكون عردية و دجاية، يما يف اجلمع؛ يما وقفجا على ماألة 

 إحالة احل و  ، يما يف أح   ادلضارعة.

، و أش نا إىل لة الضمًن قر ختضع إىل ماألة التوات  العردي يف اللغة الع طينةزيادة على هذا ، فقر أش نا إىل أن إحا

 ضمائ  ادلخاطب متماياة سوا  من ناحية العرد أو اجلجس إ ا يف ضمًن التثجية.

أما على ماتوى ضمًن الغائب ادلجفصل ادل فوع ، فقر  احظجا أن اإلحالة فيه تتحرند طرقة من ناحية العرد ؛ لكن 

 أقل دقة من ناحية اجلجس طابب ضعف إحالة الضمًن "ذنا" طذاته.تكون 

، و قر وضحجا هذا األم  خصوًرا من ناحية أط ا  اخلطاب  و مل نغفل دراسة اإلع اب و د الته يف اخلطاب

 دور مهم يف حترير سياق اخلطاب و أط افه. -أحيانًا –يف ماألة توايل الضمائ . يما أنجا  احظجا أن لل تبة 

 طالجابة لضمًن الفصل أو العماد فقر أش نا إىل أنه يأيت للتويير ؛ دمنا يضفي عليه دانب القوة احلرادينة. أما

مقارطتجا تع ضت دلاألة اإلحالة يف الضمائ  ، و قر  احظجا أهنا تكون قبلينة أو طعرينة ، و قر فإن فضالً عن هذا ، 

تكون طعرينة مع ضمًن الشأن أو القصة و يف ضمًن تكون قبلينة فق  مع ضمًن الفصل أو العماد ؛ و قر 

 ا اختصاص، و هذا أم  دري  طا اهتمام و ادلتاطعة و الرراسة.
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ماائل مهمة ، لعل أط زها د التها على احلضور ، و ظهور خطاب  و يف حريثجا عن أمسا  اإلشارة توقفجا عجر

يف اخلطاب؛ هذا ، و أمسا  اإلشارة ذلا إحالتان :  ادلاافة فيها طقوة ، ألهنا حتيل على الق ب و التوس  و البعر

 يف إحالتها على ادلكان.تتمثل داخلينة و الثانية خاردينة  األوىل

يل   و  الامان و ظ و  ادلكان ؛ و حتتو يف مبحث الظ و  ، ميانا طٌن قامٌنن يبًنينن من الظ و  ذنا : ظ  

ض ظ و  الامان مجها ما زنمل د الة على الامان احملرد  قام مجهما أقاام ف عينة أخ ى؛ و قر أش نا إىل أن طع

ياليوم ، و اآلن ، و الغر مثاًل، و مجها ما يرل على زمان مبهم يوقت ، و حٌن . أما عن ظ و  ادلكان فقر 

أش نا إىل اجلهات الات ، و أش نا أيًضا إىل أن الر الة على ادلكان ختتلف دقتها حباب الاياق و ادلقام مثل" 

 ، إضافة إىل يون هذه الظ و  حتمل د ا ات على الغايات و د ا ات على ا اجتاهات.حيث" 

 لجشًن يف الجهاية إىل تعالق الر ا ات يف الظ و  مع األفعال من ناحية اللاوم أو التعري.

 –أهنا استوفت دوانب هذا الررس ، فالكمال هلل، و لكجها حاولت  -يف الجهاية –و طعر، فهذه ادلقارطة  ا تاعم 

  هبذا ادلبحث و جتمع شتاته ، و تبٌنن إشكا اته، مث نقبت يف الاراث عاى أن تعث  على ع   أن ت   -فيما أمكجها

اته ، عوطة مراخله و تف عإرهارات هذا الررس و طذوره اجلجيجينة يف مرونة ت ايية حنوينة ، مترشمة عجا  الجحو ور

 و ط يقة القرامى يف الع ض.

ت و لو قليالً يف مر داور مع فينة حنو أرولجا ، و ورل رحم قم ف   شي  سوى أهنا و   و هي يف األخًن  ا ت نو إىل

ك  دلنه، و اهلل ادلوفق و هو اذلادي إىل و حابجا يف يل ذلك أن ما  امع فية مع علمائجا ،   سوا  ي ررمك يلنه  ا يار 

 الابيل.



: ملحق 

: مسرد املصطلحات 
 عربي-اجنليزي-فرنسي

 



 مسرد المصطلحات
 

 بالفرنسّية
 

 باإلنجليزية
 

 بالعربّية
Analyse de discours discourse analysis  حتليل اخلطاب 

Anaphore anaphora إحالة قبلّية/ إحالة إىل سابق  

Cataphore cataphora إحالة بعديّة/ إحالة إىل الحق  
Coénonciateur addressee املتكلم املشارك 

Cohérence coherence  اتساق 

Cohésion cohesion انسجام 
Communication communication  تواصل/ اتصال  

Conditions de production  production conditions شروط اإلنتاج 

Conjonction conjunction واصل 

Connecteur connector رابط 
Contexte situationnel situational context سياق املقام 

Constituant constituant  ُمرَكَّب 

Contexte Context سياق 

Conversation conversation  حمادثة 
Deixis Deixis اشاريات 

Discours discourse خطاب 

Ellipse ellipsis حذف 
Embrayeur  embrayor  واصل 

Distance émotionnelle Emotional distance مسافة عاطفّية 

Grammaire de texte Text  grammar حنو النص 

Indice linguistique  linguistic sign العالمة اللسانية 



 مسرد المصطلحات
Interaction interaction تفاعل 

Linguistique Linguistics لسانيات 

Linguistique textuelle text linguistics لسانيات النص 

Lois de discours discours’ laws قوانني اخلطاب 
Pragmatique Pragmatics التداولية 

Pronom Pronoun الضمري 

Référence  Reference  إحالة/ مرجع  
Référence anaphorique   anaphoric reference إحالة قبلية 

Référence cataphorique  cataphoric reference إحالة بعديّة 

Référence démonstrative  demonstrative reference  إحالة اإلشارة 

Référence endophorique   endophoric reference إحالة داخلية 
Référence exophorique  exophoric reference إحالة خارجية 

Référence pronominal pronominal reference إحالة ضمريية 

Référence situationnelle  Situationnal reference إحالة مقامّية 

Règles de communication communication rules قواعد التواصل 
Relation Relation عالقة 

Situation Situation املقام 

Séquence Sequence متوالية 
Structure Sructure بنية 

Substitution Substitution اإلبدال 

Succession temporel temporel succession توايل زمين 

Temps  time الزمن 
 Temps du verbe Tenses زمن األفعال 



 مسرد المصطلحات
Texte Text نص 

Textuel Textual نصي 

Typologie discursif discourse typology تنميط النصوص 

Unité sémantique semantic unit وحدة داللّية 
Univers discursif discourse universe  فضاء اخلطاب 

Valeur sémantique semantic value القيمة الداللية 
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 ملخص المذكرة
 :الملخص باللغة العربّية

تمارس ىذه المقاربة قراءة مغايرة تختبر ُعدَّة الدرس اللساني النصي التداولي، على مدونة نحويّة ، من 

، بعيًدا عن عملّيات  اإلسقاط أو االنتخاب القسرية ، و فيها حاولنا ممارسة " اإلشاريات" خالل مبحث 

يحاول التعريف قراءة تداولية نصية وفق مفرزات الدرس اللساني المعاصر و متطلباتو ، و بهذا فعملنا  

باإلشاريات وتسليط الضوء على أىميتها ، التي تتجلى في التحليل النصي و التداولي، ثم ىو بعده يتقفى 

إرىاصاتو  عند العلماء العرب، وخصوصاً منهم علماء النحو الذين لم يُفرد لهم عمل لساني يتناول ىذا 

المبحث ، على غرار المباحث اللغوية األخرى، وبالتالي فالعمل يعد قيمة مضافة و سّداً للنقص في ىذا 

المبحث التداولي النصي المهم ؛ إضافة إلى أنو يحاول أن يبرز جهد العلماء العرب و ينزع عن الدرس 

 .العربي القديم صفة الجمود و يبعث فيو روح التجدد عبر قراءة لسانية معاصرة

 :الملخص باللغة الفرنسّية

 Cette approche exerce une lecture différente car elle expérimente les 
outils de la recherche  linguistique textuelle et pragmatique sur un code 
grammatical via l’étude des «deixis », et cela loin des opérations de 
projection ou l’élection  coercitive, et dans laquelle nous avons essaué 
d’exercer une lecture pragmatique textuelle suivant les détachements de 
la l’étude  linguistique contemporaine et ses exigences. Ainsi , notre 
travail essaye de définir les deixis et attirer l’attention sur son importance 
qui se concrétise dans l’analyse textuelle et pragmatique . ensuite , il 
montre ses accablements chez les savants arabes et sur tous ceux de la 
grammaire, à qui on n’a pas attribué un travail  linguistique qui prend en 
charge cette étude et cela contrairement aux autres études linguistiques. 
Par conséquence, ce travail représente un enrichissement et un comble de 
manque dans cette importante étude textuelle pragmatique. De plus, il 



 ملخص المذكرة
essaye de mettre en évidence l’effort des savants arabes et enlève de 
l’ancienne leçon arabe le caractère enrayé. Il a aussi pour but, la 
régénération à travers une lecture linguistique contemporaine. 

 :الملخص باللغة اإلنجليزية

This approach makes a different reading that examines the elements of 

the linguistic, discoursive, and pragmatical lesson, on a grammar basic, 

through the  deixis researche ,  away from projection rules or coercive 

elections, thus, we tried to exercise a pragmatical, discousive reading 

according to the feedback of contemporary linguistic lesson an its 

requirements, in this sense our work tries to define deixis and highlifhts 

their importance, in the discoursive and pragmatical  analysis, and then it 

follows their indications at the Arab scientists, especially grammarians, 

those no linguistic work was singled to. This research, compared to other 

ones, considered an important addition and completion of shortage in 

the important pragmatical, discoursive researches. Moreover , it tries to 

highlight the efforts of  the  Arab scientists, removes the deadlock of 

classical Arab lesson, and sends it a renewal spirit through a 

contemporary linguistic reading. 
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