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 :ملخص البحث

حري بنا بادئ ذي بدء أن نتصدى إلى تحرير المفاهيم التي هي مفاتيح العلوم، في محاولة جادة للقبض على منطلقات 

لية العلمية اآلواضحة يمكن أن نبني عليها بحثنا هذا، إذ "بفضل ما تضيفه المفاهيم من وحدة على الظواهر، كانت تمّثل 

بيد أنا نود تصدير  1التي تعكس المعطيات الموضوعية، وكانت من خاللها ُتشق طرق البحث وعلى هديها ُتدَرك الغايات."

قبل معالجة المصطلحات مظنة الدراسة، ومن المفاهيم السائدة له، هو اكتساب كلمة قديمة أو   Term )مفهوم "المصطلح" )

مولدة ُشحنة داللية تعطي تصّوًرا علميًّا جديدا لمفهوم فني قد يكون مغايًرا للمعنى الداللي القديم للكلمة. مما يعني أن المصطلح 

كون إلى رمز يصل المرموز والمرموز إليه معتمًدا في رسوخه وثبوته ال يعكس معنى مطلًقا للكلمة بالضرورة بل أقرب ما ي

 2أو زعزعته واندثاره على االستعمال والذيوع بين الناس.

  ,Pragmatic, Deicticsالمقابسات    التداولية، اإلشاريات،: الكلمات المفتاحية

 

 البحث:  مقدمة    

مكانة عليا في المحيط االجتماعي، إذ هو المعبر عن خفايا النفس منذ العصور المترامية في القدم اتخذ اللسان 

اإلنسانية، وليس ترجمان الفكر وحسب بل هو األداة التي يتشكل الفكر عبرها، وهو "قدرة اإلنسان على التواصل عبر أداة هي 

اللغة في ذاتها بكثير من العمق،  . وكما يقول ج. أوستن: "لقد ُدرست3اللغة التي تصبح أداة للتواصل عندما تتحول إلى كالم"

وهي اليوم ينبغي أن ُتدَرس من أجل حقيقة أخرى هي حقيقُتنا نحن كأشخاص نتكلم". فغدا الخطاب الذي هو "ناقلة النصوص 

 كما يعبر عن ذلك فوكو، وقد تقّلدت التداولية دوًرا محوريا في استقصاء الطابع االستعمالي للغة.  4واألقوال"

                                                             
، ١، عالم الكتب الحديث، األردن، طالتواصل باللغة مقاربة لسانية تطبيقيةاستراتيجيات تدريس تغزاوي، يوسف،  1

 م. بتصرف. ٢٠١٥
 . ٨٣ – ٨١م، ص ٢٠١٦، عالم الكتب الحديث، األردن، التعريب وصناعة المصطلحاتينظر: خشَّاب، الصادق،  2
 . ٤١، منشورات جامعة البحث، صمدخل إلى اللسانياتالقضماني، رضوان،  3
 . ٣٥م، ص٢٠١٧، ١، الشركة العربية املتحدة للتسويق، القاهرة، طالتداولية وتحليل الخطابخضير، باسم،  4
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نطلق فقد خصص هذا البحث لمعالجة اإلشاريات التي هي أحد الجوانب الرئيسة في حقل التداوليات، ومن هذا الم 

إذ إنها من المشترك اإلنساني اللغوي الذي يتجلى بصفته رابطا بين الكالم والسياقات في التواصل اللغوي، وتعد من أبرز 

 تها.الوحدات اللغوية التي تحتاج إلى معرفة السياق حتى تتضح دالل

وقد اخترُت مدونة من عيون تراثنا اللغوي، ميداًنا للتقصي والتحليل، إذ ما فتئُت منجذبًة فكرا وروحا إلى قراءته، مرة 

تلو األخرى، وفي هذا المقام يقول الدكتور عبد السالم المسدي: "إن مبدأ استلهام التراث يتنزل اليوم لدى العرب في عصرنا 

، الذي بدونه يظل الفكر العربي سجين األخذ، محظوًرا عليه العطاء...، مع أن تراثنا يمدنا بالخامة منزلة مولد التأصيل الفردي

 5الولود، التي يمكن أن نتخذ منها محوًرا لموقف عربي أصيل إزاء القضايا اإلنسانية الكبرى المطروحة على األلسنة واألقالم."

د األول للمهاد النظري من تبيان المصطلحات: التداولية، وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقّسم إلى فصلين، ُأفر 

واإلشاريات، إلى عرض مباحث األولى، ووظائف األخرى وأصنافها، من إشاريات شخصية، واجتماعية، وزمانية، ومكانية، 

طبيق تمع إيضاحات مقتضبة لكل صنف، أما الفصل الثاني فقد توسل بمدونة المقابسات ألبي حيان التوحيدي ميدانا لل

 والتحليل في ضوء العنصر اإلشاري التداولي، ُمختتما بنتائج البحث وتوصياته.

وانتهج البحث التحليل التداولي، الذي يسعى إلى أن يتجاوز مستويات التحليل اللغوي من نحوي وداللي ليبحث عن 

 العالئق بين المرِسل والمخاَطب/ المتلقي، والسياق الذي يحوي الخطاب.  

 مفهوم التداولية: 

 الداللة اللغوية:

التداولية لغة مصدر تداوال، "يقال: "دال يدول دوال: انتقل من حال إلى حال، وأدال الشيء: جعله متداوال، وتداولت األيدي 

 ل شيٍء منوجاء في مقاييس اللغة: " الدال والواو والالم أصالن: أحُدهما يدلُّ على تحوُّ  6الشيء: أخدته هذه مرة، وتلك مرة."

                                                             
  .٢١-٢٠م، ٢٠٠٩، ٣، دار الكتاب الجديد املتحدة، بيروت، طالتفكير اللساني في الحضارة العربيةاملسدي، عبد السالم،  5
 . ٣٢٧ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، دول،  6
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مكان إلى مكان"، وفي الصحاح: " وقال أبو عبيد: الدوَلُة بالضم: اسُم الشيء الذي ُيَتداَوُل به بعينه." و"أصل التداولية في 

اللغة العربية مشتق من الفعل "تداول" بمعنى تناقل ودار بين الناس، ومفهوما النقل والدوران يدالن في استخدامهما اللغوي 

 7لة والتواصل والتفاعل"على معنى النق

 الداللة االصطالحية:

يعد ظهور مصطلح التداولية متأخر نسبيا إذما قورن باالستعمال الضمني لمفهومها، فقد ظهر بوصفه مصطلًحا 

في مطلع القرن العشرين على يد الفيلسوف والسيميائي األمريكي شارل موريس إْذ قال: "تبحث في العالقات بين العالمات 

، أما جورج يول فقد انتقل 9، في حين اقترح جاك موشالر وآن روبول تعريفا عاما لها: "هي دراسة استعمال اللغة"8ومؤوليها"

، ومنهم من 10من العالمة إلى الصيغة، إذ يقول: "التداولية هي دراسة العالقات بين الصيغ اللغوية ومستخدمي هذه الصيغ"

، في حين اكتسى تعريُف فرانسواز بالصبغة االجتماعية، 11التصال اللغوي في السياق"استحضر السياق في تعريفه: "دراسة ا

 .12"دراسة التعامل اللغوي من حيث هو جزء من التعامل االجتماعي"

ا على أنه: "مذهب  وفي الدرس العربي المعاصر عّرف مسعود الصحراوي التيار التداولي بشكل مستفيض ناصًّ

للغوي بمستعمليه، وطرق وكيفيات استخدام العالمات اللغوية بنجاح، والسياقات والطبقات المقامية لساني يدرس عالقة النشاط ا

المختلفة التي ُينجز ضمنها الخطاب، والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة، والبحث 

رة فقال: "العلم الذي ُيعنى بالشروط الالزمة لكي تكون أما نعمان بوق 13في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية."

                                                             
، ١، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، طفلسفة اللغة قراءة في المنعطفات والحداثيات الكبرىتومي، اليامين،  7

 . ٢٤م، ص٢٠١٣
 .   ١٥م، ص٢٠١٦، ١، كنوز المعرفة، عمان، طالتداولية أصولها واتجاهاتهاختام، جواد،  8
م، ٢٠١٢، ١المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط، ترجمة: الماجري، صالح، قاموس علوم اللغةنوفو، فرانك،  9

   .١٤٧ص
 . ٢٠م، ص٢٠١٠، ١، ترجمة: العتابي، قصي، دار األمان، الرباط، طالتداوليةيول، جورج،  10
م، ٢٠٠٤، ١، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طإستراتيجيات الخطاب: مقاربة لُغوية تداوليةالشهري، عبد الهادي،  11

 . ٢٢ص
 . ٩٥م، ص١٩٨٦، ١، ترجمة: سعيد علوش، مركز اإلنماء القومي، الرباط، ط، المقاربة التداوليةكو، فرانسوازأرمين 12
 . ٥م، ص٢٠٠٥، ١، دار الطليعة، بيروت، طالتداولية عند العلماء العربصحراوي، مسعود،  13
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 14األقوال اللُّغوية مقبولة، وناجحة، ومالئمة في الموقف التواصلي الذي يتحدث فيه المتكلم، وهذا الموقف يتمثل في السياق."

صفة خاصة، ت الكالم بفي حين يرى بحيري أنه: "الفرع العلمي من بين مجموعة العلوم اللغوية، الذي يختص بتحليل عمليا

 15ووظائف األقوال اللُّغوية، وخصائصها، خالل إجراءات التواصل بشكل عام."

وبقراءة هذه التعريفات نستطيع أن نتبّين أن المجال الذي تدور فيه التداولية يتعلق بمقصد المتكلم والمعنى الذي 

ولي، وتلتقي في األسس المنهجية والتأطير النظري للنهج التدايريد تحديًدا، وإذ تتباين التعريفات فذلك يعكس تنوعا من التعدد 

في أن المعنى ال يمكن أن ُيفهم إال في ضوء تبيُّن مقصد المتكلم وأغراض كالمه؛ إذ ما يروم إليه المتكلم يتجاوز ما يدل 

 عليه الخطاب عادة. 

لية حليل اللغوي، إذ "يحيل لفظ التداو ومن الجدير بالذكر أن لشارل موريس نظرًة في موضع الدرس الداللي في الت

على مكون من مكونات اللغة، إلى جانب المكّون الداللي، والمكون التركيبي، وهذا المكون التداولي انبثق عن التقسيم الثالثي 

ء م، الذي مّيز بين مجاالت ثالثة في اإلحاطة بأية لغة، سوا١٩٨٣المدشن من قبل الفيلسوف األمريكي شارل موريس في 

( علم الداللة الذي يعالج عالقات األدلة ٢( علم التراكيب الذي ُيعنى بعالقات األدلة فيما بينها، ١أكان صوريا أم طبيعيا: 

 16( التداولية التي تهتم بالعالقات القائمة بين األدلة ومستعمليها واستعمالها وآثارها."٣بالواقع، 

 فنلحظ كيف أنه انتقل من مستويات التحليل اللغوي الصوتي والصرفي والتركيبي والداللي إلى المستوى االجتماعي االستعمالي. 

 وقد تعددت الميادين التي اشتغلت بها التداولية، ولعلها ُتجمل في المحاور اآلتية:

 (Speech actاألفعال اإلنجازية )-

 (Conversational implicatureاالستلزام التخاطبي )الحواري( )-

                                                             
 .  ٧٥، صلسانيات الخطاب مباحث في التأسيس واإلجراءبوقرة، نعمان،  14
 . ٢٠م، ص١٩٩٢، أغسطس، ١٦٤سلسلة عالم المعرفة،  بالغة الخطاب وعلم النص،فضل، صالح،  15
، ١، ترجمة: محمد يحياتن، منشورات االختالف، الجزائر، طالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطابمانغونو، دومينيك،  16

  .١٠١-١٠٠م، ص٢٠٠٨
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 (Deixisاإلشاريات )-

 ( Presuppositionاالفتراض المسبق )-

وفي بحثنا هذا سنولي اإلشاريات العناية، إذ تلتصق بقصد المتكلم ووصوله إلى المتلقي في ضوء البحث عن تداولية 

لم بار أن النص عبارة عن رسالة لغوية يوجهها المتكالكالم بواسطة اإلشاريات الواردة في المدونة المختارة )المقابسات(، باعت

 لغرض التواصل مع اآلخرين. 

 مفهوم اإلشاريات:

 الداللة اللغوية:

ليه إِ جاء في لسان العرب في مادة )شور(: }وَأشار الرجل ُيِشيُر ِإشاَرًة ِإذا َأْوَمَأ بيدْيه. وَأشاَر ِإليه بالَيِد: َأْومَأ، وَأشار 

ر: َأوَمَأ. ْرت ِإليه ِبَيِدي وَأشرت ِإليه َأي َلوَّْحت ِإليه وَأَلْحُت َأيضا{، ويقول صاحب القاموس المحيط: }أشاَر،  وَشوَّ ويقال: َشوَّ

 ويكوُن بالَكفِّ والَعْيِن والحاِجِب. وأشاَر عليه بكذا: أَمَرُه{. 

 د: باليد، العين. فنلحظ أن داللة اإلشارة في المعاجم تدور في معنى اإليماءة، واستحضار لغة الجس

 الداللة االصطالحية:

في الحقيقة، إن مبحث اإلشاريات تزامن مع بزوغ التداولية بوصفها علما له مبادؤه، فكان لها قصب السبق في 

حصد رعاية اللغويين، إذ حينما عرف شارل موريس التداولية بكونها بحثا عن العالقات بين العالمة ومؤولها، تجلى لديه هذا 

فكانت الرسول األول الذي  17في ضمائر الكالم، وظروف الزمان والمكان وخالفه مما يندرج تحت هذا المبحث، المجال

 .18يكشف عن كنه هذا المفهوم. وقد عرفها مسرد التداولية بكونها: "الصيغة اللغوية التي يتم بها التأشير باللغة"

                                                             
 . ٧٦، صالتداولية أصولها واتجاهاتهاينظر:  17
  .٥٠م، ص٢٠١٨، ١، الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، طمسرد التداولية، مجيد، الماشطة 18
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م بها تقني يستعمل لوصف إحدى أهم األشياء التي نقو ويصبغها جورج يول بصبغة تقنية قائال: "التأشير مصطلح 

في أثناء الكالم، والتأشير يعني اإلشارة من خالل اللغة، ويطلق على أية صيغة لغوية تستعمل للقيام بهذه اإلشارة مصطلح 

 19التعبير اإلشاري."

وات يعبر على حد تعبير ابن "أصوفي النظر إلى وظيفة اإلشاريات يحيلنا ذلك إلى وظيفة اللغة بالمقام األول، فهي  

بها القوم عن أغراضهم"، فاستحضر الوظيفة االجتماعية لمستعمل اللغة، وذلك بتوظيف المتكلم هذه األصوات لتبليغ حاجته 

إلى المخاَطب، وذلك ما تفعله اإلشاريات مستبدلة باألصوات اإلشاريات فهي "ما يمّكن مستعملي اللغة من التواصل فيما 

اإلشاريات تحيل إلى موقع  وهذه 20اسطة العبارات اللغوية، أي ما يمكنهم من التفاهم والتأثير في مدخرهم المعلوماتي."بينهم بو 

 21المحال عليه بالنظر إلى مكان التخاطب أو المركز اإلشاري الذي يتضمن بدوره المتكلم والمخاطب والمكان والزمان

محورية التواصل المباشر في اللغة نعني أي لغة كانت، يقول  كما أن من وظائف اإلشاريات الرئيسة هي تأكيد

محمود نحلة في هذا السياق: "ويلفت لفنسون إلى أن التعبيرات اإلشارية تذكير دائم للباحثين النظريين في علم اللغة بأن 

عنا ما تشير إليه  ين يغيباللغات الطبيعية وضعت أساًسا للتواصل المباشر بين الناس وجها لوجه، وتظهر أهميتها البالغة ح

 22فيسود الغموض ويستغلق الَفهم."

 أصناف اإلشاريات: 

تواطأ أغلب الباحثين على أن لإلشاريات أربعَة أقساٍم، وهي، الشخصية، والزمانية، والمكانية، واالجتماعية، وثمة من عدها 

 ضبا، على النحو اآلتي:  خمسة بإضافة الخطابية، وآخرون اكتفوا بثالثة، ولعلنا نورد لها شرحا مقت

 

                                                             
 . ٢٧، صالتداوليةيول، جورج،  19
 . ٢٤ قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية،  20
 . ٨١-٨٠م، ص٢٠١٠، ١منشورات االختالف، الجزائر، ط الخطاب وخصائص اللغة العربية،المتوكل، أحمد،  21
 . ١٧م، ص ٢٠١١، ١، مكتبة اآلداب، القاهرة، طآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنحلة، محمود،  22
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 (: Personal Deixisاإلشاريات الشخصية )

وهي اإلشاريات التي تحيل إلى المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب، وعلى رأسها الضمائر، فهي في أي لغة تتصل 

ع لمجموعة من لها يخضاتصاال وثيًقا بالذاتية، "إذ هي التي تعبر عن الذاتية في اللغة؛ لذلك فإن استعمال كل جماعة لغوية 

 23التعاقدات، ثم إن المتكلم بتلفظه بالضمير )أنا( يكون قد وضع أمامه وبطريقة آلية شخًصا يقابله هو )أنت(."

والحقيقة أن الضمائر "عبارة عن وحدات ال تشير إلى شخص معين، كما أنها ال ترتبط بمعطى ما من معطيات 

 24المطاف سوى عالمات يتوسل بها المتكلمون إلضفاء ُبعد تداولي على خطابهم."التجربة اإلنسانية، ألنها ليست في نهاية 

ويدخل في اإلشارة إلى الشخص النداء فهو "ضميمة اسمية تشير إلى مخاطب لتنبيهه أو توجيهه أو استدعائه، 

مرجع الذي إذا اتضح ال وهي ليست مدمجة فيما يتلوها من كالم، بل تنفصل عنه بتنغيم يميزها، وظاهر النداء ال يفهم إال

 25يشير إليه."

 (:  Temporal Deixisاإلشاريات الزمانية )

تتمثل اإلشاريات الزمانية إما بزمن الفعل، وإما بظروف الزمان، وهي "المحددات الزمانية التي تربط عناصر الخطاب 

أو هي التي تحيل على زمان ما في  )المتكلم والمخاطب( بزمن الحدث اللغوي، أو هي األلفاظ الدالة على لحظة التلفظ،

الخطاب، وهي كلمات تدل على زمان يحدده السياق بالقياس إلى زمان المتكلم، فزمان للكالم هو مركز اإلشارة الزمانية في 

الكالم."، فمرجع الزمن هو لحظة التلفظ فـ "يجب أن نربط الزمن بالفعل ربطا قويا في مرحلة أولى، ونربط كذلك بين الزمن 

 26الفاعل ألهميته الكبرى في مرحلة ثانية."و 

                                                             
  .٢٧، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية 23
 . ٨٠، التداولية أصولها واتجاهاتهاختام، جواد،  24
 . ١٨، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنحلة، محمود،  25
 . ٦٤، تحليل الخطابويول،  براون 26
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واإلحاالت الزمانية تعين في استيعاب المواقف اإلنسانية، "ولوال المكان والزمان لما كان للكالم مرجعية ثقافية وال 

 هُكتب له من األبعاد النفسية واالجتماعية التي يتخلق في إطارها بل ولصار في ظاهرة السراب عدما يحرم فيه من التفو 

  27اللساني للنطق أو تسللت إلى قارعته العدمية."

 (: Spatial Deixisاإلشاريات المكانية )

إن ما قيل في اإلشاريات الزمانية يمكن أن يقال في األخرى المكانية، فهي ظروف المكان التي تحيل إلى التعرف 

متلقي( تشمله داللة المتكلم، ويدركه المخاَطب )ال على مكان المتكلم حينما أنتج خطابه، "وهي لواحق تشير إلى مكان ينبغي أن

 28لتنجح العملية التواصلية."

فلكل خطاب ال بد من مكان ُيرسل من حيزه، ولهذا يتجلى دور اإلشارية المكانية في سبر أغوار الخطاب، "بتحديد 

القائلة  بشكل عام انطالقا من الحقيقة المواقع باالنتساب إلى نقاط مرجعية في الحدث الكالمي، وتقاس أهمية التحديد المكاني

إن هناك طريقين رئيستين لإلشارة إلى األشياء هما: إما بالتسمية أو الوصف من جهة أولى، وإما بتحديد أماكنها من جهة 

 29أخرى."

مكانية، لولعل أسماء اإلشارة أكثر اإلشاريات المكانية تجليا، نحو: هذا وذلك لتعيين قريب أو بعيد عن مركز اإلشارة ا

 30ومثلهما هنا وهناك، وفوق وتحت، وأمام وخلف... وغيرها، فكلها مفرغة من الداللة إذ لم ُيعرف السياق وُيستدعى المراد.

فالزمان والمكان يشكالن عنصرين محورين في إيصال الداللة، وبناء عليه فإن اختيار اإلشاريات الدالة على الزمان 

 النص.  والمكان له أهمية بالغة في بناء

 

                                                             
  .١٢٥، صالقوة التداولية في المثل العربيصويلح، علي،  27
 . ٢٠، التركيب اللغوي من منظور اللسانيات التداولية 28
 . ١٢٧/ ١، استراتيجيات الخطابالشهري،  29
 . ٢٣-٢٢ آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،ينظر: نحلة، محمود،  30
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 (:  Social Deixisاإلشاريات االجتماعية )

وهي "ألفاظ وتراكيب تشير إلى العالقة االجتماعية بين المتكلمين والمخاطبين من حيث هي عالقة رسمية  

Formal  أو عالقة ألفة ومودةintimacy".31  

ن فالحظ ديل هايمز أن العالقة بيوهناك صلة وثيقة بين العالقات االجتماعية والوحدات اللغوية التي تُتَقى،  

 المتكلم والمخاطب تتضمن زمرة من األبعاد، ومن أهمها:

 أو السلطة، التي يباشرها المتكلم على المخاطب أو العكس. Powerبعد القوة -١

 ، فقد تكون العالقة وثيقة أو حميمية، وقد تكون بعيدة أو ضعيفة. Solidarity التالحم-٢

 ن أحُدهما أسن من اآلخر، أو مساويا له، أو مقاربا له، أو دونه.، فقد يكو Ageالعمر -٣

 32، فقد يكون كالهما رجال، أو أحدهما رجال واآلخر امرأة.genderالجنس -٤

 المبحث الثالث: حضور اإلشاريات في الدرس التراثي  

كر في معالجته اللغة، وقد ذإن الفكر المنهج في الدرس اللغوي العربي القديم قد ُعني أيما عناية باالستعمال  

السيوطي ذلك في اقتراحه: "إذا أتاك القياس إلى شيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره، فدع 

 فهذه دعوة صريحة إلى تغليب الجانب االستعمالي إذ هو الميزان الحكيم.  33ما كنت عليه."

لى اإلشاريات تحديًدا، ومدى استحضار البعد التداولي في تطرقهم وفي مبحثنا هذا سنقتصر على نظرة الُقدامى إ

 إليها. 

                                                             
  .٢٥، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرنقال عن نحلة، محمود،  31
  .٢٧٣، ٢٠٠٩، مكتبة اآلداب، القاهرة، علم اللغة االجتماعيينظر: عبد العزيز، محمد،  32
، تحقيق: محمد الشافعي، منشورات محمد بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، االقتراح في علم أصول النحوالسيوطي،  33

 . ١١٦م، ١٩٩٨، ١لبنان، ط
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قد عالج النحويون موضوع اإلشاريات الشخصية عبر باب الضمائر، وبوبوا له وهم واعون بالعالقة العضوية بين 

ْلَغاِئب مار الَِّذي يْلحق اْلَواِحد اهـ( يعنون بابا في مقتضبه بقوله: )َهَذا َباب اإِلض٢٨٦الضمير وما يحيل إليه، فها هو المبرد )

، وقد تنبهوا أيضا إلى مسألة غاية في الدقة 34َوَتْفِسير َأصله وَأين يجوز َأن ُيبدل من اْلَواو الَِّتي تلحقها الياُء والعلَّة ِفي َذِلك(

لك أنك إذا "؛ وبيانهم في ذالداللية، فوقفوا على تفاضل التعريف بين المعارف مقدمين )الضمير ( على أنه "أعرف المعارف

قلت )أنا فعلت( لم يكن للكالم احتمال لالشتراك أصال، فـ)أنا( ال يمكن أن تحيل إلى شخص آخر غيرك، بخالف )زيد( مثال، 

 35فإنك قد تقول: )رأيت زيدا من الزيود( فيكون نكرة، أو مررت بزيد وبزيد آخر فيكون نكرة.

اإلشارة أعرف المعارف، ثم يليه المضمر والعلم، واحتج بأن اسم اإلشارة هـ( فرأى أن اسم ٣١٦أما ابن السراج )

، 36يتعرف بشيئين: بالعين والقلب وغيره يتعرف بالقلب ال غير... ألن اإلشارة مالزمة للتعريف بخالف العلم والتعريف.

دية بمعزل صر على المنظومة القاعوتجاوزا للخالف التراتبي بين المعارف، نهتدي إلى أن الفكر النحوي كان له نظٌر لم يقت

 عن استحضار السياق الحاضن التراكيب النحوية. 

هـ( نظرٌة فاحصة في تعليل اآلتي: "َفِإن َقاَل َقاِئل: َفلم اْسَتَوى لفظ اْلُمَتَكّلم، مؤنثا َكاَن َأو مذكرا، ٣٨١والبن الوراق )

 َوفصل َما َبين اْلُمَخاطب َواْلَغاِئب؟

ؤنثا َوَكَذِلَك: َكّلم اَل يْخَتلط ِبَغْيِرِه، َفَلمَّا لم َيقع ِفيِه التباس، لم يْحَتج ِإَلى فصل، َفَتقول: َأنا أقوم، َوِإن َكاَن مقيل أِلَن اْلُمتَ 

 37َنحن نقوم، للمذكر والمؤنث."

 

                                                             
 . ٢٦٤/ ١، المقتضبالمبرد،  34
 ينظر:  35
 . ٢٧/ ١، األصول في النحوابن السراج،  36
 . ١٨٤/ ١، علل النحوالوراق،  37
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"ما ُوِضع هـ( يعرفه بقوله: ٦٨٦ومنهم من استدعى الُبعد التداولي في تعريفها أصالة، فنرى الرضي االستراباذي )

، أما السكاكي فينتقي لفظة اإلشارة عينها: "عبارة عن 38لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب، تقدم ذكره لفظا، أو معنى، أو حكما."

 االسم المتضمن اإلشارة إلى المتكلم أو إلى المخاطب أو إلى غيرهما بعد سابق ذكره."

طاب أو إلى معلوم ما، وبذلك صار الضمير مندرًجا فقد وضحوا أن الضمير أداة إحالية تقود إلى أحد طرفي الخ 

تحت باب المعرفة، وقد أوضح سيبويه بدوره داللة اإلضمار مستحضرا طرفي الخطاب والرسالة، بقوله: "إنما صار اإلضمار 

 39معرفة ألنك تضمر اسما بعدما تعلم أن الذي تحّدث قد عرف مْن تعني أو ما تعني وأنت تريد شيئا بعينه"

هـ( استفاضة في الكشف عن وظيفة المضمر، وداللته في السياق: "وإّنما ُأتي بالمضمرات ٥٥٣البن يعيش ) وكان  

كلَّها لضرٍب من اإليجاز، واحتراًزا من اإللباس. فأّما اإليجاز فظاهٌر، ألّنك تستغني بالحرف الواحد عن االسم بَكماله، فيكون 

س فألّن األسماء الظاهرة كثيرُة االشتراك، فإذا قلت: "زيٌد فعل زيٌد"، جاز أّن ُيتوّهم ذلك الحرُف كُجْزٍء من االسم، وأّما اإللبا

والمضمراُت ال َلْبَس فيها، فاستغنْت عن الصفات؛ ألّن األحوال المقتِرنة بها قد تغني عن  …في "زيٍد" الثاني أّنه غيُر األول

ُم ذكِر الغائب الذي يصير به بمنزلِة الحاالصفات. واألحواُل المقتِرنُة بها حضوُر المتكّلم  ضر والمخاطِب، والمشاَهدةُ لهما، وتقدُّ

   40المشاَهد في الحكَم."

وفي موضع آخر نجد أنه يفاضل بين الضمائر من حيث التعريف، "فأعرف المضمرات المتكلم ألنه ال يوهمك غيره  

 41ثم المخاطب والمخاطب تلو المتكلم في الحضور والمشاهدة"

يشير الشهري إلى النوع المستتر من الضمائر في العربية، وكيف أنها تتالزم مع طرفي الخطاب "والضمائر و 

المستترة في النحو العربي ضرب من اإلشاريات التي تدرك اإلحالة عليها من السياق، فال يتلفظ بها المرسل لداللة الحال 

                                                             
  .٤/٣٠١ شرح الرضي على الكافية،االستراباذي،  38
 . ١/٢٢٠، الكتاب سيبويه، 39
 . ٢٩٢/ ٢م، ٢٠٠١، ١، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، طشرح المفصل للزمخشريابن يعيش،  40
 . ٨٤/ ٣، شرح المفصلابن يعيش،  41
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في األمر والنهي مثال؛ ففعل األمر ينطوي على )أنت(، الذي عليها، ويتطلب البعض منها حضور أطراف الخطاب عينيا، 

 42يوجه إليه الخطاب، وبالتالي تنوعت الضمائر بين المستتر وجوبا والمستتر جوازا."

أما اإلشاريات الزمانية، فقد تجلت في مظهرين، الزمن النحوي، والظروف الدالة على الزمان، نحو: أمس، البارحة، 

لها تدل على الزمان باستحضار مركز المتكلم، ونجد هذا التحديد أعني بأن الزمان في التخاطب هو غدا، اآلن... إلخ، وك

 43زمان المتكلم مذكوًرا لدى النحويين العرب، وهو الذي يسميه سيبويه )حال الحديث( واألمر مماثل في المكان.

فها هو ذا يستحضر  44قبل زمانك." ويعّرف الرضي بدوره الزمن الماضي بقوله: "الفعل الماضي ما دل على زمن

 مرسل الخطاب لتعين داللة الزمن المقصود. 

ويوجه ابن مالك الدالالت الزمنية الستخدام الصيغ الفعلية بقوله: "األمر مستقبٌل أبًدا، والمضارع صالٌح له وللحال، 

رج أو أو بمصاحبة ناصب، أو أداة تويتخلص لالستقبال بظرف مستقبل، وبإسناد إلى متوقع، وباقتضائه طلًبا، أو وعًدا 

 45إشفاق، أو مجازاة، أو لو المصدرية، أو نون التوكيد، وينصرف إلى الماضي بلم ولما الجازمة ولو الشرطية غالًبا."

وأضف إلى الزمن النحوي، األلفاظ التي توجه إلى زمان ما، نحو: اآلن، فقد ُوجهت داللتها باستحضار السياق 

فقال أبو العباس رحمه هللا: إنما بني ألنه وقع معرفًة، وهو مما وقعت معرفته قبل نكرته؛ ألنك إذا قلت:  الفعلي: "فأما اآلن

اآلَن فإنما تعني به الوقت الذي أنت فيه من الزمان، فليس له ما يشركه، ليس هو آٌن وآٌن فتدخل عليه األلف والالم للمعرفة، 

 46وإنما وقع معرفًة ِلما أنت فيه من الوقت."

                                                             
 . ١/١٢٥ استراتيجيات الخطاب،الشهري،  42
، سلسلة علوم اللسان عند ستعمال العربيالخطاب والتخاطب في نظرية الوضع واالينظر: صالح، عبد الرحمن الحاج،  43

 .٩٠م، ٢٠١٢، الجزائر، ٣العرب
  .٢٢٤/ ٢، شرح الكافيةالرضي االستراباذي،  44
 . ٥٥٤، ١٩٦٨، تحقيق: كمال بركات، دار الكتاب العربي، بيروت، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدابن مالك،  45
 . ١٣٧/ ٢، األصول في النحوابن السراج،  46

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 حادي عشرالعدد ال     

  2019 – 9 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

67 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ويطلق على اإلشاريات المكانية في التراث اللغوي الظرف، وهو: "ما كان وعاًء لشيء وتسمى األواني ظروًفا ألنها 

 47أوعية لما يجعل فيها وقيل لألزمنة واألمكنة ظروف ألن األفعال توجد فيها فصارت كاألوعية لها."

ه ي الدرس التراثي، ولعل خير َمن يمثل هذا التوجوقد كان لإلشاريات االجتماعية ببعدها التداولي نصيب ميمون ف  

الجاحظ، فقد وزع نظرته على عناصر االتصال في الخطاب، وتطرق إلى المستويات اللغوية التي يحوزها الناس بحسب 

ا نالتدرج االجتماعي واالختالف الطبقي، وغير ذلك مما قد يندرج في علم اللغة االجتماعي في الدرس الحديث، ومما ساقه ل

الجاحظ في تخير األسلوب المالئم لُبعد القوة الذي يحكم كيفية تفاعلنا مع اآلخرين، القصة التي ذكرها عن إبراهيم بن السندي: 

"وحدثني إبراهيم بن السندي قال: بينا الحسن اللؤلؤي في بعض الليالي بالرقة يحدث المأمون، والمأمون يومئذ أمير، إذ نعس 

فالبعد االجتماعي  48لؤي: نمَت أيُّها األمير؟ ففتح المأمون عينيه وقال: سوقيٌّ وهللا، خْذ يا غالم بيده!"المأمون، فقال له اللؤ 

كان يفترض أسلوبا ذا احترام خاص في طريقة تحاور الحارس مع سيده، لكن الحارس لم ُيحسن تخّير اللفظ المناسب لميزان 

 قبل )األمير( إال أن استاء وغضب. القوة بينه وبين األمير، فما كان من الطرف المست

را في وكان كبي-قلُت ألبي بكر القومسي : }المقابسة الخامسة: في شرف الزمان والمكان وتفاوت الناس في الفضيلة

: بأي معنى يكون هذا الزمان أشرف من هذا الزمان، وهذا المكان أفضل من هذا المكان، وهذا اإلنسان أشرف من -األوائل

 هذا اإلنسان؟

فقال: هذا يشهر بإفاضة الزمان إلى سعادة شائعة، وعز غامر، وبركة فائضة، وخصب عامر، وشريعة مقبولة، وخيرات 

مفعولة، ومكارم مأثورة من جهة شكل الفلك بما تقتضيه بعض أدواره؛ وكذلك المكان إذا قابله أثر من هذه األجرام الشريفة، 

م الفلك بحركته الخاصة فليس فيه جزء أشرف من جزء، وكذلك المكان ألنه رديف واألعمال المنيفة. وأما الزمان الذي هو رس

الزمان. وال سبيل في مثل هذه المسائل إلى معرفة الحقائق إال باألمانة التي هي شاملة للعالم، غالبة عليه من محيطه إلى 

لحياة والنطق والموت، ألن الحد في كل مركزه. وأما اإلنسان فال شرف له أيضًا على إنسان آخر، من جهة حده الذي هو ا

                                                             
 . ٢/٤١، شرح المفصلابن يعيش،  47
  .٣٣٠/ ٢، البيان والتبيينالجاحظ،  48
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أحد واحد، فإذن ال شرف من هذا الوجه، فإن اعتبر بعد هذا، فعل هذا وفعل ذاك، من جهة االختيار واإليثار واالكتساب 

 هواالجتالب، فذاك يقف على األشرف فاألشرف، واألعلى فاألعلى، بحسب ما يوجد منظوًما في نفسه، نافًعا لغيره، واقًعا موقع

 49األخص منه.{

 التحليل التداولي اإلشاري:

يستعمل أبو حيان العنصر اإلشاري الدال على الذات المتكلمة )التاء: قلُت(، غير معّول على ما قد يفهمه المخاَطب   

بالضرورة من كونه المتحدث، إذ في سياق المقابسات تحضر األنا بتمثالت مختلفة، فقد تحيل إلى أبي حيان، أو أبي سلمان 

ال الخطاب، ثم ينتقل إلى الضمير المستتر )كان، فقال( دون التلفظ به لداللة أو القومسي... إلخ وغيرهم ممن شارك في إرس

 اإلحالة القبلية عليها )أبو بكر القومسي(.  

وقد وّظف العنصر اإلشاري )هذا( في صياغة سؤاله؛ ليكون محيال إلى أشياَء متباينة، ال يمكن تبينها إال من َفهم  

زمنة واألمكنة والناس، وقد تعود "هذا الزمان" إلى أي زمان غير الزمان المذكور في فلسفة السؤال، يعني به كيف تتفاضل األ

 المفاضلة: "أشرف من هذا الزمان"، فنحن لدينا زمانان ومكانان وإنسانان هم مظنة المقارنة أو التساؤل. 

هذا البعيد )فعل ذاك(، و  ثم يستخدم القومسي اسم اإلشارة الدال على القريب )فعل هذا(، عاطفا عليه الدال علـى 

 تعبير لغوي مستخدم للداللة على فعِل أشياَء مختلفة. 

وتتجلى العالقة االجتماعية بين أبي حيان وأبي بكر القومسي بعالقة السائل والمسؤول، أي العالم والمتعلم، ويدل  

اعية، كانة هذا المسؤول العلمية واالجتمعلى تقدير الكاتب له الجملة االعتراضية )وكان كبيًرا في األوائل(، ليوضح بها م

 وكأنه بذلك يضفي القيمة على مقابسته، ليتلقاها المتلقي بعناية.

                                                             
 . ١١٥-١١٤م، ص٢٠١٦، ١، تحقيق: حسن السندوبي، أفاق للنشر والتوزيع، طالمقابساتالتوحيدي، أبو حيان،  49
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لة قال يحيى بن عدي: قول القائل: العالمقابسة الثالثة عشرة: في قول القائل: العلة قبل المعلول ال مدخَل للزمان فيه: }

نحويين: االسم قبل الفعل ال يتضمن معنى الزمان، وكأنه جار في فضايا قبل المعلول ال مدخل للزمان فيه، وكذلك قول ال

 الدهر؛ والفرق بين الزمان والدهر بين.

 ولعله سيمر في موضع من هذا الكتاب.

 قال له البديهي: فقولنا: األب قبل االبن، أين هو من الزمان؟

علة هذا؛ ومن جهة يدخل، ألنه يصير مؤذنًا بأن هذا قال: من جهة ال مدخل للزمان بينهما، وذلك أن الغرض فيهما أن هذا 

كان في الزمان قبل هذا في الزمان. وأما قول النحويين إن االسم قبل الفعل، فمعقول إن ترتيبه مقدم عليه، وإال فمتى وجد 

 ميع.في الج االسم وجد الفعل، ومتى وجد الفعل وجد الحرف، فمرتبة الوجود واحدة في الجميع، ومراتب األعيان مختلفة

ثم قال: وينبغي أن يصفوا اللحظ الذي تجرد في نحو األشياء األول التي هي كثيرة باألسماء والنعوت عند االستعمال، وواحدة 

 50بالحقائق والذوات، فإن هذا النظر إذا صفي وتم، كفى مؤنة عظيمة، وحاز أمرًا عزيزا.{

 التحليل التداولي اإلشاري:

لمتصلة: )فيه، كأنه، لعله، بينهما، فيهما، ألنه، ترتيبه، عليه(، وال تتضح داللتها إال ُاستخدمت ضمائر الغيبة ا

بتتبع السياق، فالهاء في )فيه( تحيل إلى مضمون القول القائل الذي هو عنوان المقتبس ومنطلق الحديث، أما الهاء في 

 )بينهما، وفيهما(، فتحيل إلى األب واالبن. 

ور محوري في توجيه النص، فقوله: )أن هذا علة هذا(، يحيل العنصر اإلشاري األول إلى ولقد كان السم اإلشارة د

شيء مغاير لآلخر، فكأنه يقول: )أن األب علة االبن(، أما قوله: )بأن هذا كان في الزمان قبل هذا في الزمان( فهي عبارة 

 اريين أيضا )األب واالبن(.ملغزة ال تكاد تُبين إن هي ُعزلت عن النص، والمقصود بالعنصريين اإلش

                                                             
 . ١٢٣-١٢٢، صالمقابساتالتوحيدي، أبو حيان،  50
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ونلحظ ضمور اإلشارية الدالة على الزمان، إذ غلب على النص توظيف الجمل االسمية وما ذلك إال لكونه يعالج 

أفكارا ويطرح فلسفة ذات صبغة فيها من الديمومة ما فيها، فلعله لذلك نأى عن توظيف الجمل الفعلية أو الظروف الزمانية، 

 كون الحوار حدث في مجلس يحضره زمرة من الناس، نستشف ذلك من مداخلة البديهي، واستعمال ولعل كذلك المكان إال

 الظرف )ثم( الدال على الترتيب والتراخي، وكأنه بين قوليه كان ثمة فسحة من الوقت. 

ان ُيصّدر ك وُيلحظ المكانة االجتماعية والعلمية التي يحظى بها )يحيى بن عدي(، فالنمط االجتماعي السائد آنذاك

 المفكرين لتسيد المجالس وعرض األفكار واإلجابة عن التساؤالت الدائرة. 

المقابسة السابعة عشرة: في هل ما عليه الناس من السيرة واالعتقاد حق كله أو أكثره حق أو باطل كله أو أكثره باطل؟: 

ا هم عليه من االعتقاد، حق كله أو أكثره حق، سئل بن سوار وكان ابن السمح بباب الطاق: هل فيه الناس من السيرة، وم}

 أو كله باطل أو أكثره! فقال: المسألة هائلة، والجواب هين.

 قيل: أفدنا أفادك هللا فإن ركية العلم ال تنزح وإن اختلفت عليها الدالء وكثر على حافاتها الواردة؟

كثر ذلك آثارها فيهم، في الرأي المعتقد، والسيرة المؤثرة، فأفقال: صدقتم، واعلموا أنه إذا لحظ استيالء الطبيعة عليهم، وغلبة 

باطل، ألن سلطان العقل في بالد الطبيعة غريب، والغريب ذليل، وإن لحظ حكم العقل ما يجب به، ويليق بجوهره، ويحسن 

ضاء، ويقع يكون الق مضافًا إليه، فأكثر ذلك حق، كان الملحوظ رأيًا وسيرة وعادة أو خليقة، وعلى حسب هاتين القبيلتين

الحكم، والحق ال يصير حقًا بكثرة معتقديه، وال يستحيل باطاًل بقلة من تحليه، وكذلك الباطل، ولكن قد يظن بالرأي الذي قد 

سبق إليه االتفاق من جلة الناس وأفاضلهم أنه أولى بالتقديم واإليثار، وأحق بالتعظيم واالختيار، ألنه يكون مقومًا بالبحث، 

ا بالفكر، مصقواًل على الزمان، تلمسه كل يد، وتجتليه كل عين، ويصير ثباته على صورته الواحدة، دلياًل قويًا وشاهدًا وجبورً 

زكيًا على حقيقته، ألنه يبرأ حينئذ من هوى منتحله ويعرى من تعصب ناصره، ويبقى بصورته الخاصة، ويحرى مجرى السكينة 

 ويه المموه، وانتقاد المنتقد، وتنفيق المنفق، وحيلة المحتال.{التي ال تحتاج إلى عالج المعالج، وتم
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 التحليل التداولي اإلشاري:

تتجلى اإلشاريات الشخصية في ضمير المخاطب )صدقتم(، وواو الجماعة: )اعلموا(، لتحيل إلى عنصر خارجي 

عن النص هو المخاَطبون الذين هم حاضرون في المجلس، وهاء الغيبة التي ُيربط بها النص إذ غالبا ما تكون إحالتها قبلية 

تحليه( ه(، )وال يستحيل باطاًل بقلة من تحليه( فالهاء في )معتقديه، و نصية كما في قوله: )والحق ال يصير حقًا بكثرة معتقدي

 تعود إلى الحق، وكذلك الضمير المستتر في المضارع )يستحيل(. 

وحرص التوحيدي على االحتفاظ بزمن القول، )أفدنا أفادك هللا(، )اعلموا، صدقتم(، وهو بذلك يريد أن ينقل الحدث  

 متلقي/ القارئ. الخطابي بزمنه ومكانه إلى ال

وفي ضوء القرائن السياقية التي يحتويها الخطاب نستطيع أن نحدد المحيط االجتماعي الحاضن الخطاب، فمرِسل 

الخطاب )ابن سوار( ابتدأ مجيبا عمن سألوه )ُسئل(، إذ كان ثمة حواٌر وتقاطع بين الطرفين )ابن سوار( من جهة، والسائلين 

المبنية لما لم يسمَّ فاعله )ُسئل، قيل(، ونلحظ أن الذات المتكلمة ال تجنح إلى إلغاء اآلخر  من أخرى المعبر عنهم باألفعال

أو تجاوز معتقداته بل تعبأ بمداخلته، إذ يكتفي في البدء بجواب مقتضب يستفز به األسماع ويجذبهم لما سيقوله )المسألة 

ذا إذ هو يزيدهم يصدر جوابه المستفيض بقوله: )صدقتم(؛ وهو بههائلة، والجواب هين(، ليطلبوا منه االستزادة واإلفادة، ثم 

يسعى إلى االندماج بمستوى في الجماعة، إال أن هذا ليس تماهيا مطلقا بل يحفظ له تفوقه الفكري، إذ يقول: )واعلموا( مفصال 

 لهم الجواب، شارحا تداخالت المسألة.

سئل أبو سليمان: هل يجوز أن }و نفس، كما يقال هو ذو ثوب؟: المقابسة السابعة والعشرون: في هل يقال: اإلنسان ذ

يقال: اإلنسان ذو نفس، كما يقال هو ذو ثوب وذو مال؟ قال: أما على التحقيق فال، وذلك أن اإلنسان قد يكون ذا ثوب وذا 

 مال، وقد ال يكون، ويستحيل أن يكون اإلنسان إنسانًا إال وهو ذو نفس، إال على السعة والمجاز.
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قيل له: فهل تقول: إن النفس ذات إنسان؟ قال: ال، ألنها غنية عن اإلضافة، أال ترى أنه ال يقال إن الثوب ذو إنسان، وإن 

اليد ذات إنسان، كما يقال اإلنسان ذو ثوب؟ وذو يد؟ ألنه ال حاجة بالثوب إلى اإلنسان، وإنما الحاجة باإلنسان إلى الثوب 

 واليد.

ي أن يفهم من قولنا: اإلنسان ذو نفس، أنه بالنفس إنسان، ألن اإلنسان عرف بالنفس أنه إنسان. ومما ثم قال: واعلم أنه ينبغ

يزيدك بيانًا أنك إذا قلت: ذو نفس، فقد أضمرت في اإلنسان نفسًا في األول، ثم ميزته بعد بقولك: ذو نفس. وهذا رجوع فيما 

ضمن الثوب في اإلنسان، بل تميزه منه حتى تكون إشارتك إلى هذا أعطيت، أال ترى أنك إذا قلت: اإلنسان ذو ثوب، لم يت

غير إشارتك إلى هذا؟ فقد انكشف أن اإلنسان ال يقال هو ذو نفس إال على سعة وتجوز؛ ومما يزيدك أيضًا استبانة أن معنى 

س، فإنه س اإلنسان مع النفالملك يستحيل في هذا الكالم، وقولك: اإلنسان ذو ثوب، إيضاح للملك والملك غير المملوك، ولي

ال يملك النفس، بل النفس تملكه، أال ترى أنها تصرفه وتكلفه وتستعمله وتستكمله؟ فأين معنى الملك الذي يقتضيه اللفظ في 

 51جميع نظائر هذا القول؟ والسالم.{

 التحليل التداولي اإلشاري:

مسؤول في الفعل: )قال(، ارتبط الضمير هنا بال في مطلع الفقرة الثانية نلحظ ضمير الغائب: )قيل له(، والمستتر

بداءة وهو )أبو سليمان(، وال يمكن أن ُيفهم مرجعيته إال بمعرفة سياق النص، ثم يتكرر ضمير المخاطب )أنت( المستتر 

رجية اوجوًبا في صيغة فعل األمر أو المضارع المبتدئ بتاء المضارعة: )اعلم، ترى، تميزه(، وتحيل هذه الضمائر إحالة خ

إلى الحاضرين في المجلس، و"المخاطب بالمعنى العادي هو الشخص الذي يحاور ويناقش ويحادث شخًصا آخر، وهو 

بمعنى أدق، يشير من وجهة نظر المتكلم إلى الشخص الذي يمثل معا، في تبادل لغوي شفوي، المرسل إليه من الذات 

، وقد وظف اسم اإلشارة في قوله: )تكون إشارتك إلى هذا غير 52ياق"المتكلمة، وكل متكلم يتناول الكلمة هو إذن مخاطب للس
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إشارتك إلى هذا( فقد اسم اإلشارة األول محل االسم )اإلنسان(، والثاني )الثوب(، ولو ُعزلت العبارة عن سياقها لكانت ملغزة 

 ال تكشف عن معنى، أما في قوله: )هذا القول( فاإلشارة بعدية.

قل قلت ألبي على هذا ما معنى قول القائل: الع}الثون: في معنى قولهم: العقل يحرم كذا، ينطق بكذا: المقابسة الثامنة والث

يحرم كيت وكيت، العقل نطق بكيت وكيت؟ فقال: معنى ذلك استحسانه الحسن واستقباحه القبيح، واالستحسان تحسين لك، 

ل، كان هذا من العقل هداية لذي الطبيعة، ألنه يمر مع األو  واالستقباح تقبيح عليك، والتحسين إطالق، والتقبيح حظر، وإنما

والطبيعة هي معنا من لدن خلقنا، فإذا استحكم سوء أدب ذي الطبيعة وطال انفسد حتى يصير كأنه بعض هذه البهائم في 

وذلك كله  ونه،الجهل، أو بعض هذه السباع في التنزي والوثوب، وكان في األصل محدودًا بالنطق، ويسر أمره، وأظهر مكن

تنبيه العقل وتحريكه، وتحسينه وتقبيحه، فمن استجاب كف عرام طبيعته، وأمات هائج شهوته بالتدريج والترتيب، ليكونه ممن 

إصغاؤه إلى نصح العقل وهدايته أتم، ويكون استضاءته بنوره أشمل وأعم، فلهذا كان للعقل تحريم وتحليل، وحظر وإباحة، 

وإطالق وقيد، وحبس وبعث، ال على ما يظنه من ال خبرة له بالحقائق، وال استجابة له عند داعي  ومنع وإجازة، وكف وحث،

 53الرشد.{

 التحليل التداولي اإلشاري:

استعمل أبو حيان ضمائر المتكلم في مطلع معظم مقابساته، وكان جلها عائًدا إلى الذات المتكلمة، أي أبو حيان نفسه،  

فهنا استعمل ضمير المتكلم )ُت( ليحيل إلى نفسه، وهذه إحالة خارجية )مقامية(، تفهم من سياق الكالم، واستعمل الضمير 

هو عنصر إشاري يحيل إلى )العقل( موضع السؤال، ثم انتقل إلى الضمير الغائب المتصل )استحسانه، استقباحه(، و 

المخاطب المتصل )لك، عليك(، وهو يحيل هنا إلى السائل أبي حيان، بيد أنه قد يشمل عموم الناس، ثم بدأ باستحضار 

وهو يحيل  بذكره، عنصر مخاَطب غائب وصفه بذي الطبيعة، محيال إليه بضمير الغائب المتصل )كأنه(، متابعا الخطاب

 إحالة خارجية يعني بها كل من اتصف بذلك من الناس. 
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وقد استخدم اسم اإلشارة المفرد المذكر )هذا( في قوله: )وإنما كان هذا من العقل...(، ليحيل إلى األمر الذي شرحه 

هائم(، و المؤنث: )هذه الب من استحسان العقل واستقباحه، فأوجز وربط بين نسيج النص، كما استخدم اسم اإلشارة للمفرد

 )هذه السباع(؛ محيال إلى مذكور الحق وهما: )البهائم، والسباع(، كإحالة داخلية بعدية.

اختار الكاتب في صيغة سؤاله التوليف بين زمنين: المضارع )يحرم( والماضي )نطق(؛ أما األولى فلداللة االستمرارية 

األخرى فليدل به على وقوع حدث النطق في الماضي، لذا عبر عنها بصيغة في حدوث هذا الفعل، فهو سلوك دائم، أما 

 )فعل( ألنها تدل على مجمل الماضي دون تخصيص، ولم يكن ثمة تعيين ألي إشاري مكاني.

 قلت ألبي سليمان: لم قيل لسان}المقابسة الواحدة والخمسون: في أن تقرير لسان الجاحد أشد من تعريف قلب الجاهل: 

 أشد من تعريف قلب الجاهل؟الجاحد 

فقال: ألن تعريفك يوصل إلى قلبه مرادك من غير أن يقدر على محاجزتك بالمنع واالمتناع، وذلك أنه ال حجاب على قلبه 

وال حاجز دون عقله، وليس هكذا تقريرك للسانه، ألنه ينكر به ما يعرف بقلبه، ويميل إلى البهت، شراًدا على الحق، وذهابًا 

 واللسان يطاوعه على السكوت، والقلب ال يطاوعه على الجحود. مع العنت،

قيل له: قد يكون دون القلب أيضًا كن الجهالة، وغطاء الغباوة وضباب البالدة، فال يكون تعريفك موصاًل إليه مرادك. فقال: 

م الكالم األول على قلب عرف متى كان األمر على هذا ال يكون قلبه جاحدًا، إنما يكون بما يرد عليه جاهاًل، وإنما استقا

فعرف، فكان التعريف أسهل على القلب من اإلقرار على اللسان، واستشهد فكذب، فكانت ذات برهان واضح، فمن المحال 

أن يقال بعد هذا: قد يكون دون القلب مانع، كما يكون دون اللسان مانع، ألن ما حددنا به المسألة قد فصل الحال، وبين 

 54المراد.{
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 ليل التداولي اإلشاري:التح

يستهل أبو حيان نصه بتحديد طرفي التخاطب )قلُت ألبي سليمان(، فالعنصر اإلشاري الشخصي للمتكلم يحيل إلى 

 التوحيدي، فهو بادئ الخطاب، أما الطرف اآلخر فهو أبو سليمان مستخدًما العنصر اإلشاري "هو" المستتر في الفعل "قال".

ية في جواب أبي سليمان فمزجا بين كاف الخطاب: )تعريفك، مرادك، محاجزتك، كما تجلت اإلشاريات الشخص

تقريرك(، والضمير الغائب في )قلبه، عقله، لسانه، بقلبه(، يحيل العنصر اإلشاري األول إلى المخاَطب الذي قد يكون السائل/ 

ل لجاحد والجاهل. ونلحظ كيف انتقل المرسِ التوحيدي، أو المتلقي، أما العنصر اآلخر فيراد به فيحيل إلى المسؤول عنه: ا

في السؤال الثاني من العنصر اإلشاري )قلُت( الضمير الحاضر إلى )قيل( هو الضمير الغائب، وفي ذلك داللة إلى السياق 

االجتماعي الحاضن موقف الخطاب، إذ ثمة أشخاص/ متلقون غير الراوي، وهؤالء قد تداخلوا باستشكاالت، وذلك على عادة 

 جالس العلماء واألدباء في ذاك الزمان. م

وفيما يخص اإلشارية الزمانية، نلحظ أنه في جوابه عن السؤال األول قد غلب استعمال صيغة المضارعة "يوصل، 

يقدر، ينكر، يعرف، يميل، يطاوع، يكون..."؛ إذ يريد بذلك إلباس حديثه َلبوس االستمرارية، فهو يتعرض لممارسات بشرية 

دائم، في حين ينتقل إلى تغليب داللة المضي في رده عن االستدراك الذي جوبه به، إذ قال: "كان، استقام،  تصدر بشكل

عرف، استشهد، كذب، كانت..." وكأننا به يسعى إلى تقرير وقوع هذه المزاوالت، فهي بمنزلة نتائج محتمة، بل يستدرك 

سبا لمنع أي سؤال قد يطرح في هذا المجلس، إذ هو "فصل"، بالعنصر اإلشاري المتمثل بصيغة االستقبال )أن يقال( تح

 و"بين" إشاريتان دالتان على تحقق األمر وتمامه. 

أما اإلشارية االجتماعية فتبرز عالقة المعلم والمتعّلم، فهناك مسؤول هو مظنة المعرفة والتأويل، وآخر سائل أو 

 أو استفزاز المعرفة؛ لتظهر.   سائلين يتضور إلى إشباع أسئلته، أو إظهار عمق تفكيره،
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يما }سمعت أبا سليمان يقول: رأيت فالمقابسة السابعة والثمانون: في مناظرة منامية بين أبي سليمان وبين ابن العميد: 

يرى النائم كأني أناظر ابن العميد أبا الفضل في مسائل من السماع الطبيعي، وبقينا نقسم الموجودات فقلت: الموجود أيضًا 

قسم بنوع آخر أن يكون إما خفي الذات خفي الفعل، أو ظاهر الذات ظاهر الفعل، أو خفي الذات ظاهر الفعل، أو ظاهر ين

الذات خفي الفعل. ثم قلت: األول هو الباري جل وعز، والثاني الحرارة والبرودة وما أشبههما، والثالث الطبيعة، والرابع 

 الكواكب.

المجتبى فقال: هذا وهللا لحكمة وفصل الخطاب، قسمة مستوفاة، وحقيقة ذات برهان، وكلمة أعدنا هذه المقابسة على الشيخ 

 55ما عليها مزيد.{

 التحليل التداولي اإلشاري:

يستعمل التوحيدي عنصرا إشاريا يتمثل في ضمير المتكلم )سمعُت(؛ فهو راوي النص، مبينا الوسيط الذي نقل هذا 

ضمير الغائب المستتر هو في: )يقول(، بعد أن بينه: )أبا سلمان(، ويعيد استعمال العنصر النص إلى المتلقي، ثم ينتقل إلى 

اإلشاري ضمير المتكلم بيد أن المحال إليه قد انتقل من التوحيدي إلى أبي سلمان الذي يتقلد الدور الرئيس في النص، وهو 

يوضح لة التشارك، فيعود إلى ضمير المتكلم )فقلُت(؛ لبدوره ينقلنا إلى عنصر إشاري آخر يدل على الفاعلين )بقينا(، لدال

...، ثم يعود مجددا الستعمال ضمير المتكلمين )أعدنا(، فينقل لنا صورة كاملة عن السياق الذي دار به الحدث، ودور كل 

 لة اإلشارة في الكالم.منهم فيه، وأخيًرا نرى ضمير الغائب )قال( العائد إلى الشيخ المجتبى، فنرى تغسر المشار إليه تبعا لدال

وعن اإلشاريات الزمانية تتجلى في الصيغة الماضية )سمعُت(؛ إذ يحكي التوحيدي عن أمر فائت، بيد أنه يعدل 

إلى الصيغة المضارعة )يقول(؛ الستحضار القصة في الذهن، وإشراك المتلقي. وفي قوله: )رأيت فيما يرى النائم( إحالة 

 حدوث المناظرة. مكانية إلى المنام حيث مسرح
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وتحيلنا اإلشاريات االجتماعية الستنباط طبيعة العالقة الجدلية بين أبي سلمان وابن العميد من جهة، وعالقتهما 

 بالشيخ المجتبى من أخرى، إذ يتقدمان إليه ويرتضيان حكمه، فيعلق هو بتعليق الحكيم العالم بمخبرات األمور.

سمعت البديهي يقول وكان }لموجود على ضربين موجود بالحس وموجود بالعقل: المقابسة الرابعة والثالثون: في أن ا

صحب يحيى بن عدي دهًرا، وهو حملني بدعوته اللطيفة إلى مجلسه: من البين أن الموجود على هذه الشهادة، الحس أغنى، 

بينة إال هادة إال عادلة، وهذه الوبجوهرها أعلى، وبخاصتها أسنى؟ وهذه االشياء عنها أبعد، وعن شرفها أهبط؟ وهل هذه الش

مقبولة، وهذا الحكم إال مرضي، وهذا المثال إال بين؟ ثم قال: ولطائف الحكمة ال يصل إليها الحس الجافي، والغليظ الفدم، 

والجلف العبام، والهلباجة العلفوف، وإنما هي تعرض لمن صح ذهنه، واتسع فكره، ودق بحثه، ورق تصفحه، واستقامت 

استنار عقله، وعلت همته، وخمد شره، وغلب خيره، وأصل رأيه، وجاد تميزه، وعذب بيانه، وقرب إتقانه. قيل له: هذا عادته، و 

عزيز جدًا اآلن؟! واتباع في هذا الفن وتمطي، وحاز كل غاية وتخطى. ومحصولي من ذلك ما سمعته اآلن، فسر نفعنا هللا 

 به، وحالنا بأزينه، وأسعدنا بقبوله.{ 

 ل التداولي اإلشاري:التحلي

يتجلى لنا في مطلع المقابسة عدٌد من الضمائر ذات اإلحاالت المتشابكة: )سمعت البديهي يقول وكان صحب 

يحيى بن عدي دهًرا، وهو حملني بدعوته اللطيفة إلى مجلسه(، فلدينا )تاء الرفع( التي يحيل بها التوحيدي إلى نفسه، والضمير 

البديهي، والضمير المنفصل )هو(، والمستتر في )حملني(، والهاء في )دعوته(، و)الهاء( في  المستتر )يقول( العائد على

)مجلسه(، فالقيمة االستعمالية للضمائر هي االختصار واإليجاز في التعبير لعدم إعادة ما سبق ذكره من األسماء المحال 

 عليها. 

أما أسماء اإلشارة فقد كثر ورودها نحو: )هذه الشهادة، هذه البينة، هذا المثال، هذين الموجودين، هذا النفس، هذه 

الحال، هذا العالم، هذه األشياء، هذا الفن(، كلها تشترك في اإلحالة النصية البعدية، وما بعدها أسماء معرفة بأل مما يجعلها 
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شارية، وفي ذلك داللة على إحاطة السامعين علما باألمور التي يناقشها صاحب الخطاب بدال من العناصر اإل -أي األسماء-

 معهم، فهي معهودة لديهم. 

وعلى مستوى اإلشاريات الزمانية فهي دالة على الزمن الماضي بداللة األفعال: )سمعت، صحب، قال، اتسع، دق، 

صرفي هي الماضي، لكن ثمة ترتب داخلي لألفعال ساقه المتكلم رق، استقامت، حاز، سمعته، سر، ...إلخ(، فداللة الزمن ال

 بحسب وجهة نظره في فلسفة الشأن المتحدث عنه. 

ولم يوجد إشارية مكانية صريحة إال أننا نتبين من قوله: )مجلسه(، أن الخطاب سيق في مجلس يحضره نفر من 

 الناس، ويتصدر الحديث فيه عادة صاحب الرأي والحكمة. 

يع استشفاف نوع العالقة االجتماعية بين أطراف الخطاب، فلدينا صاحب الخطاب )البديهي(، وناقل كما نستط

الخطاب )التوحيدي(، وتظهر عالقة األلفة والود بينهما، من قوله: )وهو حملني بدعوته اللطيفة إلى مجلسه(، أضف إليه 

 جدهم مستمعين مستزيدين. الحضور المستمعين الذين ال يشاركون في صنع الخطاب عادة، إنما ت

كالمًا  رويت ألبي سليمان}المقابسة الخامسة والتسعون: في كالم لبعض الصوفية لم يرق أبا سليمان فجاء بخير منه: 

لبعض الصوفية فلم يفكه ولم يهش عنده، وقال: لو قلت أنا في هذه الطريقة شيئًا لقلت: الحواس مهالك، واألوهام مسالك، 

من خاص نفسه من المهالك قوى على المسالك، ومن قوى على المسالك أشرف على الممالك شرفا يوصله والعقول ممالك، ف

 إلى المالك.

قال أبو الخطاب الكاتب: أيها الشيخ، هذا وهللا أحسن من كل ما سمع منهم، فلو زدتنا منه؟ فقال: الحواس مضلة، واألوهام 

في الثاني أدرك في الثالث، ومن أدرك في الثالث فقد أفلح. ومن ضل في منزلة، والعقل مدلة، فمن اهتدى في األول وثبت 

 األول وزل في الثاني خاف ومن خاف في الثالث فهو من الهمج.
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واستزاده مظهر الكاتب البغدادي فاستعفى وقال: هذا حديث قوم أباعد منا على بعض المشاكهة وما قلناه كاف فيما قصدنا، 

ليت الغار، ولكل أفق يدورون عليه، ومركز يطمئنون إليه، وجو يتنفسون فيه، وفنن يقطفون فإن استتب خفت العار واستح

 منه.{

 التحليل التداولي اإلشاري:

لدينا العنصر اإلشاري تاء الفاعل )رويُت( المحيل إلى أبي حيان التوحيدي، والمرسل إليه هو )أبو سلمان( المحال 

والغائب المتصل )عنده(؛ ثم ينتقل إرسال الخطاب من التوحيدي إلى أبي سلمان، وذلك إليه بالضمير المستتر في )يفكه( 

عبر الفعل )قال( وضميره المستتر هو العائد عليه، ثم يرد لدينا العنصر اإلشاري تاء الفاعل )قلُت( لكن المحال إليه اختلف، 

متنوعة ومختلفة تحيل إلى جهات متعددة، ال يمكن وهذه الضمائر تؤدي وظيفة إحالية جمالية في الخطاب، ال سيما كونها 

 معرفة الموّجه إليها إال بإدراك السياق برمته.

ونجده متبوعا بعنصر إشاري آخر هو الضمير المنفصل )أنا(، وفي ذلك داللة إلى اعتداد المتكلم برأيه، ووضعه 

فا اب شخص ثالث هو أبو الخطاب الكاتب، موظمقابل كالم الصوفيين المشار إليه في مطلع المقابسة، ثم يشارك في الخط

عنصرا إشاريا متمثال في النداء )أيها الشيخ( ونلحظ حذف أداة النداء، لداللة القرب، فجميعهم متجاورون في مجلس واحد، 

الضمير بأما العنصر اإلشاري )هذا( فإحالته نصية قبلية، تعود على كالم أبي سلمان، مقاَرنا بكالم الصوفيين المحال إليه 

 المتصل الدال على الغائب )منهم(، وإحالته مقامية. 

تبرز اإلشاريات الزمانية بصيغة األفعال الماضية، دون تحديد لزمن ما، وكذلك تغيب اإلشاريات المكانية، لكن ُيفهم 

 من تداخل الشخصيات في صناعة الخطاب على أنه مجلس علم ُيتبادل فيه الرأي والفكر. 

ات االجتماعية في العالقات المختلفة بين عناصر الخطاب: أبي حيان التوحيدي، أبي سليمان، أبي وتتجلى اإلشاري

فتظهر عالقة ودية بين التوحيدي وأبي سليمان، إذ ذكره بكنيته مباشرة، على حين تتجلى  الخطاب، مظهر الكاتب البغدادي. 

 )أيها الشيخ(؛ فثمة تبجيل واحترام.  العالقة بين أبي الخطاب وأبي سليمان بشكل رسمي، إذ ناداه بـ
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قال أبو سليمان: إنما عرض االختالف من الناظرين في المقابسة الثالثة والتسعون: في القول في قدم العالم وحدوثه: } 

العالم: أقديم هو أم محدث، ألمر لطيف. وذلك أن الناظر إلى المركز وجد الشيء الكائن ثم وجد الشيء الفاسد، فحكم أن 

حدوث والقدم قد تعاقبا عليه، قدم بالزمان وحدوث أيضًا بالزمان فجاء الحكم بأنه محدث واجب، والناظر إلى هذه األجرام ال

العلوية وجد ما ال يكون وال يفسد وال يعتريه دثور، فحكم بأنه قديم، وكان النظر أن صحيحين من الجهتين المختلفتين، والشرف 

واجب ألنه ينسى السفلي إلى العلوي، أو يبتدئ النظر من العلوي إلى السفلي، فعند هذا على الحقائق وهو الذي يقضي بال

التصفح واالستبانة يحكم بالحق ويقول: قديم بالسوس حديث بالتخطيط، وكيف ال يكون كذلك وآثار الصورة فيه ظاهرة، وآثار 

رت وبقيت ، وآثار الصورة هي التي ثبتت واستمالهيولى فيه حاضرة، فآثار الهيولى هي التي درست وعفوت وبادت وانتشرت

وشرفت وحسنت ولطفت، وظاهر هذا عند من ال دربة له بهذا البحث متناقض، وأنه قد جمع في هذا الحكم بين السلب 

 واإليجاب.{

 التحليل التداولي اإلشاري:

ثلة في تتابع العناصر اإلشارية المتميحيل العنصر اإلشاري الضمير المنفصل )هو( إلى )العالم( إحالًة نصية قبلية، ثم  

الضمير المستتر في األفعال: )وجد، ثم وجد، حكم( وتحيل جميعها إلى الناظر الذي يسقط أبو سليمان عليه أفكاره، وهو 

( هالمخاَطب المحتمل، وثمة الضمير المتصل ألف االثنين )تعاقبا( العائدة على )الحدوث والقدم(، والهاء المتصلة بالجار )علي

 المحيلة إلى )العالم(، وَيصُعب إدراك األشياء التي تحيل إليها الضمائر إال إذ ُفهم السياق برمته وتُتبعت المسألة. 

ولدينا زمرة من الضمائر المنفصلة )ضمائر الشأن( التي تؤدي وظيفة توكيدية من جهة، واستهاللية ُيبدأ بها المفهوم 

ي...(، و)آثار الصورة هي التي ...(،أضف إليه أسماء اإلشارة التي تحيل إحاالت من أخرى، نحو: )فآثار الهيولى هي الت

 نصية بعد نحو: )هذه األجرام، هذا التصفح...(. 

غياب اإلشاريات الزمانية؛ ولعل ذلك يعزى إلى تناوله موضوعا فلسفيا فجنح إلى توظيف الجمل االسمية وجمل 

 اردة. الكون، مع بعص الصيغ الماضية لألفعال الو 
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وقد استتر المستوى اإلشاري االجتماعي إذ تجلى شخص واحد في الخطاب هو مرسله الذي يجيب عن مسألة 

 ُمختَلف بها، ُيفهم من السياق أنه يبث خطابه لمتلقين قد أشكل عليهم هذا األمر، فأنتج نصه شارحا موضحا مفلسفا القضية. 

 الخاتمة:

في الواقع إن مما تركن إليه النهى أن اإلشاريات اتخذت موقعا مركزيا في توجيه المعنى حين صاغ أبو حيان التوحيدي 

مقابساته، فقد كان لها دور محوري في توجيه زمرة المعاني الناظمة التراكيب في خطابه، ولعلنا نجمل أهم النتائج التي توّصل 

 البحُث إلى هديها في اآلتي: 

  أي -اإلشاريات الشخصية في المقابسات عن عملية التواصل بين المتكلم والمخاطب، الذي كان حضوره عبرت

بصفة هامشية، فدفة الحوار كانت لطرف واحد هو المرِسل، أما اآلخر فلم يكن مشاركا نديا بالحوار بقدر  -اآلخر

 ما كان صوتا مستزيدا، يعطي مساحة للمرِسل بأن يتحدث أكثر. 

  إلشاريات الزمانية بصيغة األفعال الماضية، إال من بعض صيغ للمضارعة التي وظفها الكاتب ليشاِرك تماهت ا

المتلقي األحداث، لكن الذي غلب على النصوص توظيف الجمل االسمية الخالية من الزمان، وجملة الكون التي 

عولجت  وعات الفلسفية والفكرية التيتخرج من دائرة الفعلية إلى الوصفية الخبرية، وذلك يعود إلى طبيعة الموض

 في أثناء المقابسات. 

  لم ُيرّكز على إبراز اإلشاريات المكانية في المقابسات، إال من إشارات طفيفة تحيلنا إلى مركز إنتاج الخطاب وهو

المجالس التي كانت آنذاك محطة مهمة في تداول األفكار واآلراء، وال يعتلي منصة الحديث فيها إال أصحاب العلم 

 ومن لهم باع في الفلسفة. 

 عية بين ودية تتمثل بالنداء المباشر أو بالكنية أو بالدعوة، وبين رسمية ُمعبَّر عنه باستخدام تباينت العالئق االجتما

 األلقاب، أو بين الشيخ وطالبه. 
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