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 الملخص

التداولٌة ؛ِلما لها من أهمٌة كبرى فً عملٌة التواصل شارٌات جزءاً رئٌساً فً الدراسة تُعد اال

وفهم لصد المتكلم ومراعاة المتلمٌن ،ولد اكتسبت لٌمتها فً التحلٌل التداولً وأصبحت تتصدر 

المكانة األولى بالرؼم من ظهورها المتأخر كأحد األركان المهمة فً التداولٌة وهً عناصر 

،والوحدات الدالة على دات الدالة على الزمن متنوعة تشمل الضمائر ،واإلشارة ،والوح

هذه الدراسة الكشؾ ،تشترن جمٌعها فً أّن معناها ال ٌتحدد إال عند استعمالها ،وتروم المكان

شارٌة الشخصٌة متمثلةً بالضمائر فً خطاب الممامات العثمانٌة ومماربتها عن العناصر اال

 تً .فً الخطاب المماماتداولٌاً ،ومحاولة فّن شفرتها 

ABSTRACT 

Signals are  a major part of the deliberative study ,because of their 

great importance in the process of communication, understanding 

the intention of the speaker and taking into account the recipients. 

It has gained its value in deliberative analysis and has become in the 

first place despite its late appearance as one of the important pillars 

of deliberative action, which are various elements that include 

pronouns, indications, units indicating  time and units. The 

indication of place is all in common in that its meaning is only 

determined when it is used, and this study aims to reveal the 

personale  indicative elements represented by the pronouns in the 

Ottoman Maqamat discourse and approach them deliberately and 

try to decipher them in the maqamati discourse.  

 



 ةــالممدم

ً جامعاً والتً الطرٌفة فً أدبنا العربً  األجناس األدبٌةتُعد الممامة من  تشكل خطابا

مساحة كتابة تتداخل فٌها  فهًلمختلؾ فنون المول والكتابة المتداولة فً األدب العربً،

ً وتصوٌراً ومن األشكال النثرٌة أجناس أدبٌة شتى آتٌة من  فضاء المصٌدة إٌماعا

واحدة أو فن  األخرى من خطابة وحكم وأمثال ووصاٌا وؼٌرها ُصهرت كلَّها فً بوتمة

خطابها ٌُطعم بصور تكتسً من خصائص الشعرٌة واحد هو )الممامات(؛مما جعل 

واألسالٌب المتمردة المائمة على التخٌٌل،وعلى إثارة اندهاش المارىء بالصور البالؼٌة 

على المألوؾ والصنعة اللؽوٌة واللفظٌة البدٌعٌة ،والشحن العاطفً والتكثٌؾ الداللً 

 المتمثل فً صور حٌة مركبة بكلمات ممٌدة بالسجع،وتكتسً فً اآلن ذاته من خصائص

الخطابٌة المائمة على اإللناع والتً تسمح بحمل األفكار وشرحها والمحاجة فٌها على 

ً من مكونات البنٌة اللؽوٌة اعتبار ً أصٌالً وأولٌا أّن الحجاج ٌُعد مكونا
 
نبع وٌنبثك من ٌ

خطابها بٌن األسلوب والحجاج ؛فهو خطاب تحضر فٌه المتعة اللؽة نفسها ،فجمع بذلن 

ً للبالؼة الموسعة بوصفها  واإلثارة مدعمتٌن بالحجاج ؛مما ٌهٌئها لتكون موضوعا

ٌل والتداول،فٌدمج التخٌٌل والحجاج فً إنتاج الفعل منطمة وسطى ٌجتمع فٌها التخٌ

الوجوه ف ٌستبعد التصور الجمالً الخالص،البالؼً بوصفه فعالً تأثٌرٌاً ٌروم اإللناع و

األسلوبٌة فً خطاب الممامة لٌست مجرد حلٌة تُضاؾ إلٌه لتنمٌمه فحسب، لكنّها جزٌء 

فً سٌاق عاللة الخطاب بالممام  منصهٌر فً عملٌة بناء الخطاب وتشكٌله ووظٌفة تتجدد

،ولد هٌأها ذلن لتكون منطمة تماطع الشعرٌة بالخطابٌة؛مما شّكل إؼراًء للبحث بجعلها 

ً للدراسة ممتصراً على ما ُطبع أو نُشر منها؛ إلبراز فاعلٌة االشارٌات فً التحلٌل متنا

تتضح عن  العناصر اللؽوٌة التً لها مرجعٌة خاصةمن  كون هذه األخٌرة التداولً

لتركٌب والسٌاق الذي بالعاللة بٌن االخطاب التداولً ،فهً تهتم مباشرةً طرٌك سٌاق 

درجة األولى من التحلٌل بحسب المفهوم اللسانً ضمن الهً تندرج وتستعمل فٌه ،

،وتُعد من أهم عناصر التداولٌة التً تُسهم فً تحدٌد المعانً التً ٌحملها نسك التداولً

تجذرها  فً عمك ذلن النسك ،إذ ال بد ألّي عملٌة تلفظ بخطاب أن  َعبرلؽوي معٌن 

التً ٌمثل  من مجموعة من األدوات االشارٌة الثالث وهً :)األنا ، الهنا ، اآلن(تتألؾ 



ً من االشارٌات الشخصٌة ،والزمانٌة ، والمكانٌة ،،ولكّلِ منها وظٌفتها  كلٌّ منها نوعا

ة المبعوثة من الباث إلى ألخرى لفّن تشفٌر الرسالالداللٌة التً تتضافر مع العناصر ا

متمثلةً ،ومن هنا فمد سعت هذه الدراسة إلى مماربة االشارٌات الشخصٌة المتلمً

حٌث سنحاول تحدٌد  فً خطاب الممامات العثمانٌة بانتخاب المشٌرات الضمٌرٌة

تلن طاب فً خ ها وتسلٌط الضوء على استعمالمرجعٌاتها فً الممامات لٌد الدراسة 

 كٌؾ تُسهم المماربة التداولٌة فً فّن شفراتها وإزالةو الممامات  فً نظامها التداولً ،

  . بهامهاإ

 

  

 توطئة:

 االشارٌات الشخصٌة

عناصر لسانٌة ٌحددها التداولٌون وعلماء لؽة النص بسلسلة الضمائر بأنواعها جمٌعها هً 

و المخاطب لم أالمتكشخص تدل على ،وأسماء اإلشارة ،واألسماء الموصولة ،وهً بشكل عام 

الؽائب أو
(ٔ)

،ولها أثٌر فً التفرٌك بٌن شخصٌات الخطاب داخل عملٌة التخاطب بٌن 

جعهاالمتحاورٌن بعد تحدٌد مر
(ٕ)

عند االستعمال بوجود أطراؾ التلفظ والتواصل، وتكون 

من أيَّ داللة شكال فارؼة خارج هذا اإلطار أ
(ٖ)

لسانٌة -نّها تستند فً داللتها لمواضع خارج؛أل

ولٌس لتعابٌرها األصلٌة
(ٗ)

الشخصٌات الرئٌسة فً الخطاب )المتحدث،  إلىتشٌر ،وبما أنّها 

-حضورال) الثنائٌة المتمابلةفإنّها لُسمت كما ٌبدو على أساس والمتحدَّث الٌه، والمتحدَّث عنه(،

ؽٌاب(،أّي حسب مشاركة األشخاص الُمشار إلٌهم فً العملٌة التلفظٌة أو عدم مشاركتهم ال

ً )التكل ،والحضور نا ))لد ٌكون حضور تكلم كأم/الخطاب( وٌتأسس على ثنائٌة تمابلٌة أٌضا

نت( وفروعها أو حضور إشارة كهذا وفروعها والؽٌبة ونحن ،ولد ٌكون حضور خطاب كـ)أ

لد تكون شخصٌة كما فً هو وفروعه ،ولد تكون موصولٌة كما فً الذي وفروعه((
(٘)

،وٌدخل 
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هه أو توجٌهه أو فً اإلشارة إلى الشخص النداء وهو ضمٌمة اسمٌة تشٌر إلى مخاَطب لتنبٌ

استدعائه ؛ألنّه ال ٌُفهم إالّ باتضاح مرجعه الذي ٌشٌر إلٌه
(ٙ)

،فهو ٌَُعٌن أحد أطراؾ العملٌة 

التخاطبٌة )المخاَطب( فٌسهم بذلن فً بناء إطار التخاطب 
(7)

. 

 الضمائر:- 

ً شارٌة؛ألالضمائر عناصر ا   ّن مرجعها ٌعتمد على السٌاق الذي ترد فٌه اعتماداً تاما
(8)

 ،

،أّما ضمٌر الؽائب فإن  كان حراً ال ٌُعرؾ مرجعه من السٌاق المتكلم أو المخاَطبلمعرفة 

اللؽوي دخل ضمن االشارٌات ،وإن ُعرؾ خرج منها
(9)

 صفةبنفسٌت ،ولد أطلك علٌه 

أو مشاهد وال ؼٌر حاضر معٌنه ٌمتضً أن ٌكون خارج العاللة الخطابٌة ،ألّن ؛)الالشخص(

كلم وال بالمخاطبةٌشارن فٌها ال بالت
(ٔٓ)

،فضالً على أّن ضمٌر الؽائب ال ٌدل على وجود 

الشخصٌة بشكل دلٌك ،فهو لد ٌدل على شخص أو جماد أو حٌوان ،ومن هنا أٌضاً فهو ٌكون 

 ً ضمٌراً ال شخصٌا
(ٔٔ)

وفارؼة  تجعل لنفسها ه الضمائر أشكاالً مبهمة ومجردة هذتظل و،

معلوممضامٌن عندما تمترن إحالتها بسٌاق ما 
 

فً خطاٍب معٌن
(ٕٔ)

ٌسمٌها  بعضهممما جعل ،

ب)المتحوالت(
(ٖٔ)

؛ألّن اإلجراء اآلنً للخطاب هو المحدد لمرجعها ال المضمر المعٌن 

بها
(ٔٗ)

،فتتؽٌر إحالتها بتؽٌٌر المشهد التخاطبً ،وهذا ٌمثل الفكرة التً انطلك منها التداولٌون 

ٌكفً لمعرفة إحالة الضمٌر على المتصور فً بٌان أّن الممال )عالمات وعاللات نحوٌة( ال 

المرجعً إن لم ٌُستعن بمعطٌات الممام
(ٔ٘)

ً فً العملٌة التخاطبٌة   ،وهً تمثل مرتكزاً أساسٌا

،ِلما تمنحه من اإلٌجاز ومنع اللبس على المخاَطب
(ٔٙ)

. 

                                                           

    
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 



وم ممام ومصطلح الضمٌر مصطلح شائع فً التراث اللؽوي العربً فهو عندهم اسم جامد ٌم

و ؼائبظاهر ٌدل على متكلم أو مخاطب أاسم 
(ٔ7)

االستعمال من  نّهم رتبوها بحسبكما أ،

ب فً الحضور والمشاهدة، ثم الؽائبٌتلوه المخاطَ األكثر استعماالً وهو ضمٌر المتكلم 
(ٔ8)

. 

نجاح عملٌة التواصل بٌن المتخاطبٌن، لمختلفة اثٌر فً خطاب الممامات وإبأنواعها ا وللضمائر

 ومن توظٌؾ الضمائر فً الممامات، بط النصً الذي تحممه داخل النصوصترافضالً على ال

ً الماء وهو ٌفاخر )المفاخرة بٌن الماء والهواءلول أحمد البربٌر  فً ممامته ممامة ( مشخصا

ْوَهُر ))أنا أَولُّ َمْخلُوٍق وال فَْخر، وأنا َلذّةُ الدُّنٌَا واآلِخَرة وٌوم الَحْشِر، وأنا الجَ : الهواء لائالً 

ٌِْف إذا  ُسلَّ ِمْن الِغََلف(( الشَّفاف، الُمشَّبه بالَس
(ٔ9)

. 

فصارت موضوع الخطاب ولطبه األوحد،حٌث لذات المتكلمة على الخطاب السابك هٌّمنت ا  

ً لملف باستعمال الضمٌر)أنا( المتكلمباشر  لمتكلم وتجسد وظات إخبارٌة تُعرؾ بامكرراً مرافما

وفً تكرار الضمٌر  ،لٌه بتمدٌم صفاتهبل تُلمح إالذات وال تُصرح به واالعتزاز ب جانب الفخر

به وحده وتخصٌصها  إشارة واضحة لتأكٌد نسبة هذه الصفات له وتمٌزه وتفرده بها دون ؼٌره

ه من هذه النعوت العدٌدة والمختلفةكر ممصوراً علٌه دون ؼٌرّن ما ذُ وإشعار المتلمً أ
(ٕٓ)

 ،

إلثبات تمٌّزه عن الخصم،فما هذا التكرار إالّ لؽاٌة حجاجٌة،ٌرٌد  والسٌما أنّه فً سٌاق حجاج

د الذي ٌحدثه المرسل فً ٌّن ذلن التردمن خاللها المتكلم إثبات مكانته،وتماٌزه عن ؼٌره، إذ إ

خطابه ٌنتج عنه زٌادة حضور الفكرة فً ذهن المخاطب
(ٕٔ)

ً لموله ؛ مما ٌجعل الممابل مسلما

 لائم على تكرار الضمٌر .كمً شكل تراوحججه التً جاءت ب

اً شعرالمتكلم  ومنه  ما جاء فً لوللٌُعرؾ بصاحب المول ولد ٌرد الضمٌر 
 

فً إحدى ممامات 

الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً
(ٕٕ)

: 

ٌَْن النَاِس ُكلَّ َمْذَهبِ أنا الِخزْ  ًُّ  َسِلٌُل العََرِب                  أْذَهُب بَ  اِم

ً بلمبه؛لتأكٌدٌشٌر المتكلم هنا إلى ذاته   مستعمالً ،للمخاَطب هوٌته بفخٍر واعتزاز مصرحا

ة المتكلم وتمكنه من ،وبهذا ٌدرن المتلمً سلط)أنا( الذي ٌُعد هنا مصدر الخطابالضمٌر
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غبّٖج  قضلِّهُٖ،فـ )األنا( ترٌد إبالغ المتلمً فعالً إخبارٌاً ٌُعرؾ من خالله بنفسه مضمون خطابه

ًِ َّنَأَّ,وجّاهلتٖ ُٕ االفخخبر تبهٌفس  دّاالؿخدا ّاهيفبخرثً يـٌٓ اهخـؼٖى ٖتّٖ ٖرٖد َأ

،ومما ٌُشترط لصدق االشارٌات أْن تكون العاللة بٌنها وبٌن مراجعها عاللة حمٌمٌةتبهٌفس
 (ٕٖ)

 

لى نفسه ولد تطابك مع ّن المتكلم أشار بهذا الضمٌر إألوهو ما تحمك فً الملفوظ السابك؛،

الع فهو فعالً ذلن الشخص المشار إلٌه ،وبذلن أنجز فعالً إخبارٌاً صادلاً من خالل الضمٌر الو

مرفولاً باالسم الذي أزال اللبس عن الملفوظ وهذا ٌجعل متلمً الخطاب ال ٌبذل جهداً فً تحدٌد 

 مرجع الضمٌر بصورة ال ٌبرحها الصدق وال تفارلها الحمٌمة. 

ً كان بٌنهم فتنةٌ وَشحناء،فً هذه الممامة  ومن الضمائر لول المتكلم فً  معرض وعظه لوما

ٌَْطاِن نَْزٌع فاْستَِعٌذُوا باهلل إنّه )):للٌازجً التً ٌمول فٌها على لسان المتكلم إّما ٌَْنزَغنَّكم ِمْن الشَّ

بَِجَهالٍَة ثُّمَّ تاب ِمْن بَْعِدِه وأْصلََح فإّن هللا َغفُوٌر  ِلٌم، ومن َعِمَل ِمْنُكْم ُسْوءا  هو الَسِمٌع العَ 

ل الُخلُك السَّْهل (َرِحٌم ِل الَجْهل بتََجمُّ (،فعَلٌُّكْم بالُمَصالََحِة لَْبَل الُمَجالََحة،َو تََحمُّ
(24)

. 

ٌلحظ هنا هٌمنة ضمائر الخطاب على النص باستعمال ضمائر المخاطب المتصلة،ولّما كان  

كلم فً سٌاق وعٍظ للمخاطبٌن،فإّن الخطاب جاء بالتركٌز على المرَسل إلٌه والتوجه إلٌه المت

واالهتمام به ،لٌضفً الصدق على خطابه
(ٕ٘)

 ،وبذلن ٌؤثر فٌه وٌمنعه ، أّما المتكلم )الواعظ(

ً عداً تتضمن بُ  التًالعمٌمة  بنٌته فً بنٌة الخطاب السطحٌة ،مستتر فً ظاهرهنا ؼٌر ف  إشارٌا

فـ)األنا( لم ٌضّمنها المتكلم هنا كم....(، ؼنَّ زْ ٌنَ أّماألول:  أنامنتج الخطاب وتمدٌره: ) إلىود ٌع

معوالً على وجودها بالموة فً كفاءة بل ؼٌّبها فً بنٌة الخطاب الظاهرة فً خطابه شكالً 

 ً المرِسل إلٌه ،وهذا ما ٌساعد على استحضارها لتأوٌل الخطاب تأوٌالً مناسبا
(ٕٙ)

ن لّما كا،إذ 

تتحدد بمتكلٍم أو  مذهب الحكمة التً الالخطاب هاهنا ذو سمة موضوعٌة ،والكالم ذاهب فٌه 

فمد ُؼٌبت الذات ؛لذا سٌالات مختلفة ومع شخوص مختلفٌن ،بل تصلح فًمخاَطب معٌن

السطحٌة،وعلٌه فكلّما ؼابت ضمائر الحضور أمكننا الحدٌث عن خطاٍب المتكلمة فً بنٌته 
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عملٌة التلفظ ،ومن هنا ٌصبح ضمٌر التكلم )أنا( هو ضمٌر الحضور والتلفظ موضوعً فً 

والذاتٌة التً تحضر عبّر صٌؽة التكلم
(ٕ7)

،ومن هنا أٌضاً فكّل خبٍر ٌخلو من ضمٌر المتكلم فً 

شارٌات فً السٌاق التداولً أثر اال أنّ وهذا ٌدل على ،بنٌة الخطاب فإنّه ٌوجد فً بنٌته العمٌمة 

فٌة ٌكون لها ّن هنان عناصر خناصر الظاهرة على سطح الخطاب بل أعلى العؼٌر ممتصر 

ما ٌعطٌها وظٌفتها التداولٌة فً عملٌة الخطابالحضور األلوى،وهو 
(ٕ8)

. 

ً  ومن ضمائر رٌكٌونً و،ولد لسمت إٌن)نحن( الذي ٌشٌر للجماعةالمتكلمضمٌر  الحضور أٌضا

الشاملة أو التعاونٌة(وفٌها ٌشٌر إلى المتكلم هذا العنصر على لسمٌن: األول ما ٌسمى بـ)نحن 

 أنا)أو=نحن( أنت+  أناتشمل فً بنٌتها العمٌمة )وٌدخل فً حٌز اشارٌته المرِسل إلٌه ،وهً 

=نحن(أنتم+ 
(ٕ9)

متلمً، فتكون دالة على التً ٌُستبعد فٌها ال،والثانً ٌسمى بـ )نحن( الماصرة 

نتم(أو أ أنت+  أناال ) نا + هم(ن فتكون عبارة عن )أالمتكلم وآخرٌ
(ٖٓ)

وهو ما اسماه جورج ،

ٌول بـ)نحن المستثنٌة(
 (ٖٔ)

،واجتمع هذان النوعان فً هذا النص الحواري الممامً فً واحدة 

ى، فهل لن أْن تكوَن لنا من ممامات الٌازجً : ٌٍْن ُشرَّ ى، وَع ))لالوا نُِعٌذُن باهلل ِمْن نَْفٍس َحرَّ

ٌْبَ  ، والطٌور على أْشكالها تَمَُع، فإْن لال: نَحُن فً الَمْشَرِب َشَرع ا ،َخِطٌبا ؟ وكفى باهلل َحِس

ٌُْت َما ٌَُسدُّ الَخلَّة وٌُردُّ الغُلَّة، فأنا ِمْنُكْم َنسبَا  وِحلَّة(( َرأَ
(ٖٕ)

. 

العلم وطول الباع فً سعة الذي هو حواٌر بٌن الموم وذلن الرجل الذي لمسوا منه -هذا النص  

ً وال،البٌان والشعر هٌمنت فٌه ضمائر  -خطابة ،فبثوا إلٌه سؤلهم فً أن ٌكون لهم خطٌبا

الحضور التً تراوحت بٌن التكلم والخطاب،فباشر المتكلمون خطابهم بالمعوض الكنائً 

)نحن(بصفته الماصرة التً استبعد فٌها المتلمً ؛ألنّها تدل هنا وفً بنٌتها العمٌمة على )أنا 

من المتكلمٌن فٌما بٌنهم وأّن ما ٌتحدثون فٌه هو جمٌع +هم(،ولد أبرز هذا الضمٌر تضا

ألفكارهم،ونجد أنّهم ٌستعملون فً حوارهم ضمٌر الخطاب )الكاؾ( فً لولهم:)نعٌذن،لن 

(الذي هو عنصر اشاري ٌشار به إلى المخاَطب الذي ٌمابل المتكلم ؛لتحمٌك التبلٌػ والتواصل 

وصفه مرَسالً إلٌه ،أّما المخاَطب الذي صار متكلماً بٌن المتكلم باعتباره مرِسالً ،والمخاَطب ب
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فمد استعمل المشٌر الحضوري )نحن( بصفته الشاملة التً تعادل )أنا وأنتم( فً بنٌة الخطاب 

فً إشارة واضحة إلى جمع الذات المتكلمة مع : )نحن فً المشرب َشَرع( العمٌمة لائالً 

عن ٌعبر من خاللها المتكلم شحن الخطاب بشحنة عاطفٌة المخاَطب فً سٌاٍق واحد،وهذا ٌ

هودّ لمخاطبه؛ ألجل كسب درجات الحمٌمٌة 
(ٖٖ)

وهذا ته وما ٌبتؽٌه،فٌكون سرٌع اإلجابة لرؼب ،

لم وهو جزل استجاب الموم لتنفٌذ ما أراده المتك إذالسابك،  التخاطبًما حصل فً الحدث 

((لَْطر ثِ ٌْ أّوُل الؽَ  :لالوا، ووا له باحتالب َشْطرخُ ضَ رَ ))فَ العطاء له
(ٖٗ)

. 

وٌحضر العنصر االشاري)نحن( بصفته الشاملة من خالل لرائن إشارٌة عبر أفعال المضارعة 

الممترنة بضمٌر التكلم التً تُعد وسائط لؽوٌة تؤشر على حضور المتكلم داخل السٌاق 

التواصلً للعملٌة التلفظٌة
(ٖ٘)

فً ممامة )حسن المتكلم  ،وهذا ما جاء فً هذه الممامة على لسان

دة نِهاٌَتها،ولَْم لوله: الوفاء( لفكري باشا فً  ))ٌا أُماه لَْد بَلََغْت الفَالَة غاٌَتها ،وتَجاِوِزْت الّشِ

ٌَْع َهذِه الدَّاُر َكبالً البٌُِوِت  ٌَْبَك عنَدنا ما ٌُْمِسن الَرَمك ،وٌُْطفً َهذِه الِحَرق، فََهْل تََرٌَن أْن نَبِ

ِ الذي ال ٌَُموت(( ،ونَْصرفُ  ًّ ِمْنها ثََمنِها على المُْوت ،ونَتِْجُر فً بَْعضِه على بََركِة الّح
 (36)

 . 

فالمتكلم فً لوله : )عندنا، نبٌع، نصرؾ،نتجر( ٌشٌر إلى نفسه فضالً على المخاَطب كفرٍد 

احد، لهما ؼاٌة مشتركة وتربطهما لضٌة واحدة،وٌجمعهما مصٌر مشترن واحد؛ألنّه أراد أن و

ٌحول طلبه فً بٌع الدار واالنتفاع منها من فعل فردي إلى فعل جماعً ذات مصلحة جمعٌة 

اهيٌفـج ؿوٓ ٌفشَ  َ هى ٖلظرأٌّ اهػرف اهيلبتل ضـرُٖ,ييب ٌحمك منفعة عامة تشمل الطرفٌن 

فمط  ِبر ؿٌأّ دفؾ اهغر
(ٖ7)

،بل راعى اعتباره أٌضاً،علَّ ذلن ٌثمر فً إلناعه فً الموافمة 

 واالتفاق معه فً الرأي.

الممامة السخرٌة فً رة لوله شاري )نحن( بصفته الماصومن استعمال العنصر اإل

 خرجُت للصٌد فً بادٌة الَخْلصاء، مع بعض الُخلَصاء األِخصَّاء، وكنَّا فً ِعدَّتنا:))للٌازجً

الُحَمٌَّا، فاْلتَنَْصنَا ما شاَء هللاُ من َسانحٍ وبَارحٍ، ولَِعٌٍد  بِ كنُُجوِم الثَُرٌَّا، وفً انتظامنا كَحبَ 

                                                           

  
  
 
 
 



ونَاِطح... ......حتى َغِشٌتْنا ُظلُماٌت بعُضها فوَق بَْعض، فَجعَلنَا نخِبُط َخْبَط َعّشواَء تحت 

إذ َسِمْعنا منادٌا  ٌمول: الِمرى ٌا  ِغشاء ذلن الِعشاء، وبٌنما نحن كاآلرام فً الِمماص،

اص((ِخمَ 
(ٖ8)

. 

وبٌن جماعٍة من رفاق  المتكلم من خالل هذا المول تلن المحبة واألُلفة التً كانت بٌنهٌبٌن 

وهما  (وبدٌلها الضمٌر المتصل )نا( )نحنمعبراً عن ذلن باستعمال ضمٌر المتكلمٌن الصٌد،

كلم باستعماله هذا الضمٌر الجمع بٌنه وبٌن  مما ٌمع صوب )نحن الماصرة (،إذ لصد المت

االنتماء متمثالً بسهٌل ورفمته، وهو عنصر اشاري عبّر به المتكلم عن +هم(  أنا)آخرٌن 

 الموافمة واالتفاقى ٌُعد مؤشراً علّوب نفسه مع رفمته ومع عواطفهم وأفكارهم مما فذ للجماعة

بٌنهم فً الرأي
(ٖ9)

تُسهم فً تأسٌس العاللة االجتماعٌة  شارٌاتإّن اال:،لذا ٌمكن المول

   .وتطوٌرها

د فٌلجأ ّن داللة الضمٌر لاصرة ال تفً بالتعبٌر عن لصده حسب ما ٌرٌل أحٌاناً أولد ٌجد المرسِ 

صلٌة، فٌحولها من وظٌفتها خراج هذه الدوال عن مدلوالتها األلى التالعب بهذه الداللة وإإ

ؤشراً على وفك لصده فتها التداولٌة بانعكاسها موظٌ إلىالداللٌة التً تدل على المرجع 

ونجد مصداق ذلن  ،متها للممام الذي ٌنتجها فٌه وباختالؾ الموالؾ االجتماعٌةومراعاة لمواء

شعراً لول المتكلمة  فً 
 

فً هذه الممامة
 (ٗٓ)

: 

زِق فً أَْهِلهِ           لَّ نَلُوُم الَزَماَن إذا ما أَخَ   بِتَسوٌِة الّرِ

 َنْفعَُل فِْعَل الزماِن      فكٌَف نَلُوُم على فِْعِله؟وها نحُن 

،فٌأتً لولها تعرٌضاً فعلهم محتجةً على بٌات السابمة تخاطب جمعاً من الموم فالمتكلمة فً األ 

 جاءتنّها لؽالم فً العطاء،والمالحظ أبٌنها وبٌن الشٌخ وابهم لعدم عدالتهم فً المساواة 

باستعمال الضمٌر تخاطبهم  أن بٌن،فبدللة على المخاطَ ضمٌر المتكلم )الجمع( لإلحاب

الموضوع لجمع المخاطبٌن ،فتمول: )ها انتم، تفعلون، تلومون(خاطبتهم باستعمال الضمٌر 

بنٌتها العمٌمة بٌنها وبٌنهم فً بصفته الشاملة التً تجمع فً  وبدائله )نحن( بمٌمته المنزاحة:

عل إنّما صدر منهم دونها،إذ كان األولى أن تخاطبهم )نحن،نفعل ،نلوم(،مع أن هذا الف لولها:

                                                           

 
 
  



بالضمٌر: )أنتم ( لكنّها لوحت عن لصدها باستعمال العنصر االشاري )نحن( بدالً عن ذلن 

طراؾ العملٌة التواصلٌة جمٌعها، وهذا مرده لعوامل ؛لتفصح عن ذلن التماهً واالندماج بٌن أ

الضمٌر  فً خطابها وهو الذي جعلها توظؾ تداولٌة لعّل أهمها أسلوب الذم الذي اتخذته

الجمعً،لتجعل اتهامها لهم ألل مباشرة وجعل لضٌتها الشخصٌة تبدو ؼٌر شخصٌة ،وكأنّها 

لضٌة عامة
(ٗٔ)

ً ّن خطابها ،فتشعر المخاطبٌن أنهم ؼٌر ممصودٌن وحدهم بل أ ٌشملهم عاما

 التً لد تعود علٌها بالّسلب. وٌشملها، فتأمن بذلن ردة الفعل 

ولّما كانت االشارٌات الشخصٌة ذات مرونة فً توظٌفها داخل الخطاب،فمد تأتً بمٌمة منزاحة 

إلى لٌمتها المألوفة ،فتستعمل دوال الجمع لمخاطبة المفرد أو المفرد لمخاطبة الجمع ،أو  بالنظر

 استعمال )نحن(للشخص المتكلم كناٌةً عن التواضع أو التعظٌم أو الفخر أو التحمٌر،وهو ما

أطلك علٌه التداولٌون )البون العاطفً أو اإلشارة الوجدانٌة (
 (ٕٗ)

،وعندها تتخذ االشارٌات 

نزٌاح والخرق إلى اإلٌحاء والتضمٌن عبر هذا االوظٌفة بالؼٌة تتجاوز فٌها التعٌٌن والتمرٌر 

وانتهان المعاٌٌر التمعٌدٌة خالل تصادم الوحدات اللؽوٌة وتوترها
(ٖٗ)

ثالً ،ومما وجده البحث تم

التً ٌصور فٌها مؤلفها لماءه بمحبوبته  ممامة شهاب الدٌن السوٌديلذلن لوله فً هذه 

،ولضاءه لٌلته معها وما دار بٌنهما من الهوى العفٌؾ،ولد زال بذلن اللماء كربه ولبست نفسه 

ً ،فمد رحلت تلن  حلةً من السرور، لكن ما أسفر الصبح حتى لم ٌجد من لٌلته البارحة شٌئا

بوبة تاركةً رسالةً لالت فٌها شعراً المح
(ٗٗ)

: 

 نحُن بناُت الَكلل     نَْسطو بسهِم الُممَل        

 فََكْم ُشجاعٍ بََطل        بَاَت بِمَـلٍب َوِجــل       

 تَجري الِدما ُعٌونه     وتنتمـــً ِشجونُه      

 لَْم ٌَِجدهُ ِجنُونُه          ِمنـــا ِسوى التََذلل      

مرجعٌة  أحالت المتكلمة بالجمع على ذاتها باستعمالها الضمٌر)نحن( فتحمك رسوه على نمطة

)أنا( الممدودة الممططة  منزاحة،فما )نحن(هنا إال
(ٗ٘)

وصارت بـ)نحن( شخصاً  ،التً تضخمت
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ألل تعٌٌناً،وألل دلة فً اإلشارة ،وإن كانت نىوأوسع مع،وأكثر كثافةً،أكثر أبهة
(ٗٙ)

،ولد 

إلبراز االحتفاء بالذات  ؛التضخٌم مع هٌمنة صٌؽة المتكلم على الخطاب تضافر هذا

المتكلمة،واالعتداد بها ،وتعزٌز حضورها الذاتً كسلطة تواصلٌة علٌا ممارنةً مع سلطة 

والخضوعن سوى اإلنصات واالنتباه والتلمً المخاَطب الذي ال ٌمل
(ٗ7)

  

فً الممام ه ٌمابل متكلم فً الحضور،فهوالمخاَطب الذي هو لسٌم الومن الضمائر أٌضا ضمٌر 

وٌشاركه فٌه
(ٗ8)

من حٌث الموة فً الحضور والمشاهدةه ٌأتً بعد،و
(ٗ9)

،ومن تمثالته 

فً العلمٌة  ة من المتلمٌن ٌكون لهم حضور فعلًمجموع إلىنتم( الذي ٌشار به الضمٌر)أ

فً الممامة الالذلٌة للٌازجً شعراً الخطابٌة  لوله 
(٘ٓ)

: 

 زاءٌ فَِمٌٍر                       َكاٌف ونوٌن و   كلِّ أَنتم لِ                

 وفً أَُكّفِ َنداكْم                      باٌء  وسٌٌن  وطاءٌ                

ٌْخٍ                  الٌم  وحاٌء  وظاءٌ  َهلْ                 ِعْنَدُكْم َنْحَو َش

ستحصال اوالً استعطافهم لنٌل مبتؽاه فً امن حوله مح )أنتم(ٌخاطب بالضمٌرالمتكلم ف 

وجاء هذا العنصر اإلشاري حامالً معنى اإلشادة بالمخاَطب ،ولد اكتسب هذا المعنى عطاٌاهم، 

من السٌاق ،إذ إنّه ورد فً سٌاق مدح ٌنطك بوصؾ المخاطبٌن بأحسن الصفات فضالً على 

وما ٌحٌل تلن الصفات على مرجعها هو  الثناء علٌهم ،أنّه جاء مرفولاً بعبارات تفٌد المدح و

الضمٌر المنفصل )أنتم( فضالً على ضمٌر الخطاب المتصل )الكاؾ( الذي ورد متصالً 

لٌحمك الخطاب بالضمٌر االستراتٌجٌة التضامنٌة بٌن الطرفٌن التً باأللفاظ: )نداكم، عندكم(،

بما  (المخاطبون)ب الموم اعجي تجلى فً أُ وظفها المتكلم هنا لبلوغ ؼاٌته وتحمٌك مراده الذ

مؽدلٌن علٌه ماالً وفٌرا لاله 
(٘ٔ)

. 

ومن نماذج توظٌؾ الضمٌر الدال على المخاطب  عبر الضمائر المتصلة التً تمثل لرائن 

اشارٌة دالة على المخاَطب وحضوره فً عملٌة التلفظ
(ٕ٘)

هللا فكري  فً ممامة عبد، ما جاء 
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))ٌا بُنً إنًّ أَرى الَّشْمَس أذَنَْت باألُفول، ولَْد َعَزَم : بنه بعد دنو أجله باشا ،فً لول األّب إل

الغرٌب على المُفُول، والٌوم لد أِزَف الَرِحٌل، والبَمَاء فً هذه الدَّار ُمْستَِحٌل،...فاْفتَْح ِلّما 

ٌْداءِ  ٌْنٌَْن وُسَو ((...للبن. أَلُوُل أَْلفَاَل لُبَِّن، وإْحفَْظهُ َكَسَواِد َع
(ٖ٘)

 . 

وله: )لبّن، عٌنٌن، هٌّمنت على هذا النص ضمائر الخطاب وبأصناٍؾ عدة،كالكاؾ فً ل

ً ،رحٌماً األفعال: )افتح، ترى، تَعّد(،والضمٌر المستتر فً للبن( ،وٌبدو خطاب المتكلم  رلٌما

ٌطمح ومن خالل استعماله ضمٌر المخاَطب المتصل أن ٌمرب المخاَطب ؛لٌثك بموله ،وهو 

( التً فٌها من العطؾ والتحنن الشًء الكثٌر،مما ٌشحن الخطاب  عمل عبارة )ٌاٌست ًّ بُن

بالتضامن ، وهذا له مردود إٌجابً على سٌر العاللة بٌن الطرفٌن بالنتائج المترتبة على 

الخطاب نفسه
(٘ٗ)

،والسٌما أنّه خطاٌب صادر من األّبِ البنه  فً سٌاق نصحٍ ووعٍظ له ،وبذلن 

الضمٌر على المفرد المخاَطب لٌصبح  مؤشراً على بعٍد تداولًٍ هو تحمٌك  تجاوزت إحالة

الداللة التضامنٌة فً الخطاب ؛ألنّه األنسب فً موطن النصح  لٌبلػ المتكلم المراد وٌحمك 

 الؽاٌة فً إنجاز الفعل الممصود. 

شا المسماة لعبد هللا فكري باٌحضر ضمٌر المخاطب بصٌؽته المتصلة ،وذلن فً هذه الممامة و

التً ٌصور فٌها المؤلؾ سٌاحته الفلسفٌة فً مملكة )الممامة الفكرٌة فً المملكة الباطنٌة(

الباطن مجسداً هنا صفة )المداهنة( وهً متمثلة فً حضرة العمل الذي جسده كملٍن عظٌم لهذه 

مَاِهر،َباَعَدتَْن )) أٌّها الَمِلُن المادر ،والسلطاِن الالمملكة ،فتدخل علٌه كالشٌطان وهً تمول: 

االكَدار،َوَساَعَدتَْن األلَدار،وال َزاَل ٌُْسِعُدَن البَْخت،وٌُْسعَد بَِن التَاُج والتَْخت،أَراَن بَِحْمِد هللا لَْد 

ٌَْس ِلُملِكَن َزوال ،وال َلن فً الَخلٌمِة امثَال ،َولَْد ا لََن الُملن،َوحاَق بَِجمٌعِ أَصفَ  عدائَن الَهَلن،فَلَ

ِمن كّلِ أَمٍل أسنَاه،وَعَمْلَت ِمن ُكّلِ َعَمٍل أسَماه،َولَْم ٌبَك إالّ ذخائِر اللذاِت تَْمتَنٌِها،وأخائِر نِْلَت 

الَشهواِت تَجتنٌها((
 (55)

. 

فمد دلت ضمائر الحضور المتصلة فً النص الممامً السابك على حضور المخاَطب ،وهٌمنة 

الذات المخاطبة على الخطاب ،ولعّل مرد ذلن المتالن المخاَطب سلطة تواصلٌة علٌا ممارنةً 

                                                           

  
 
 



ٌبدو هنا أنّه خاضٌع للمخاَطب وتحت سلطتهبسلطة المتكلم الذي 
(٘ٙ)

ا ٌؤشر ذلن على ،كم

إبراز المخاَطب وتضخٌمه داخل العملٌة التلفظٌة ؛بؽٌة شّده إلٌه ،ومن ثَّم جذبه محاولة المتكلم 

 إلى طرٌك الضالل واألهواء والشهوات المهلكة .

  وع الضمائر فً الخطاب الواحد بٌن ضمائر التكلم والخطاب والؽٌبة ومن ذلن لوله فً نتولد ت

شعراً  للٌازجً الممامة الرملٌة
(٘7)

: 

ٌُْت النَاَس   لَْد لَاُموا                          على ُزْوٍر وبُْهتَانِ َرأ

ٌْثَ   انِ ـَوال ُحْرَمةَ إْحس  ــالا                           فََل ٌَْرَعوَن ِم

 فإْن َراعٌَت إْنَسانا                              فما  أنَت  بإنسانِ 

ال الناس الشنٌعة عمثٌر فً سامعٌه بذكر أفً خطابه هذا بَثُّ أفكاره والتأٌحاول المتكلم  

لمتكلم شارٌة الشخصٌة ما بٌن ضمٌر ااإل ح هذا الخطاب بجملٍة من األنماطوَوشّ والتحذٌر منها،

)رأٌُت( الذي ٌدل على شخصٌة المتكلم المتحدث عن نفسه وهو ضمٌر الحضور فً لوله:

ٌر الرفع )الواو( المتصل بالفعل المنفرد بذاته عن بمٌة الناس الذٌن تحدث عنهم، ثم ٌأتً ضم

جمع الؽائبٌنالماضً )لاموا( والفعل المضارع )ٌرعون( للداللة على 
(٘8)

، وهم هنا )الناس( 

لٌهم فً البٌت األول، ثم ٌعود فً البٌت الثالث لٌذكر الضمٌر المتصل )التاء( الدال المشار إ

ً (،أنت(، والضمٌر المنفصل )راعٌتَ ):ب المفرد بمولِه على المخاطَ   ولّما كان الخطاب ذاهبا

مذهب الحكمة ؛لذا فانتخاب المتكلم لضمٌر الخطاب الدال على المفرد كان األنسب لذلن ؛ألّن 

هذا  ،وإنّ ممصود بهذا الخطاب  سامعٍ أنّهكّل  المفرد المخاَطب ٌصدق على كّل أحد ،فٌشعر

،فٌكون كّل من ٌنطبك علٌه  ٌب مطلك موجه إلىشخص بعٌنه بل هو خطا إلىالخطاب ال ٌتجه 

ً  إلٌهالمرسل  بذلن عاماً ال خاصا
(٘9)

 . 

ه فً هذه لؽٌبة فً لول المتكلم شعراً شاكٌاً الدهر وصروفونجد أٌضاً ضمائر للتكلم وضمائر ا

الممامة
(ٙٓ): 

                                                           

 
   
  
  
   



ب ـــً ببلرزاٌـــــد رهبنــفق   َأصكو  ِإلى اهلل ُصُروف الدهِر             
 ِرـــالُغــب

وَأَخـــَذ    َأصببنــــً  بَهـــــــَرٍن   وفقـــــــــِر             
 ــِرـــــَل الٌُســـَن َأهــاـرـــالكـ

زاُه هــوالَي ـجــ   فمــن ُأصــــبِدف جـببرًا لكســـري             
 ـدِرــــزاَء الغــــــجـ
ّاهغٖتج,ُّٖيٌح فِٖب غيبئر خغّيً اهٌط أٌيبػًب اضبرٖج خراّضح تًٖ دّال اهيخنوى    

اهضغّر اهيخيذوج تغيٖر اهخنوى ؿوٓ اهخػبة ؛هٖظتص يؤضرًا سوًٖب ؿوٓ اهذاخٖج اهخوفؼٖج 
(ٔٙ),ّخّاسد اهيخنوى تّاشػج غيٖرٍ اهضخظٕ

ّيب خضـر ِإهٓ اهلل  َُّضزٌَ َُٖضنّ ُيَّ بهيخنّوىف،
اهيـٌّٖج تبهضدٖد دًّ ٕ , فِ تظرّفَ,ّخلوة اضّاهَ اهدُر ذاخَ اهيَّسـج اهخٕ أخـتِبتَ 

ًّ غيٖر ,غٖرُب ّيً َذىَّ فضغّر اهذاح ٖـٌٕ ضغّر اهيخنوى تخسبرتَ اهضٖبخٖج اهنوٖج ؛أل
اهيخنوى ٖضيل فغاًل ؿوٓ اهدالالح اهوشبٌٖج اهخداّهٖج , دالالح فوشفٖج ّسّدٖج ,ّٖضيل دالالح 

(ٕٙ) تبهّؿٕ(فٌّٖيٌّٖهّسٖج)ادرام اهذاح هويّغّؽ(,ّدالالح شٖنّهّسٖج )ؿالكج اهذاح 
،أّما 

اهدُر ال ّ , َأخذ( , بتٌَٕأظريبٌٕ , ):ضمائر الؽٌبة فكانت من نصٌب الدهر فً لوله 
ًِ ٌخويَّ ئة اهيشخّر اهذٔ هى ٖؼِر ًب , فِّ نبهغبٌب ٌضـر تَ رّضًّٖٖب , هنَّشَّشَ ِضٌشخػٖؾ َأ

تًٖ ؛ألسل إضراز تالغٖج ُٖراد إٖظبهِب هويخبَػبٌخؼيح ُذٍ اهغيبئر هخؤدٔ ّؼٖفج إ,فهوـٖبً
خضلق فٕ شٖبق اهضدد اهخخبػتٕ  اهخأذٖر فِٖى تسـوِى ٖرذًّ هتوٖخَ ّٖركًّ هضنٖخَ ,ُّّ يب

 اهشبتق فـاًل.
ومن توظٌؾ الضمائر أٌضاً لوله شعراً 
 

فً هذه الممامة
(ٖٙ)

: 

 النِّفارُ عاتَبُونًِ على المَِطٌعَــــــة لَّما          َطاَل َعْهُد النَّوى وَطاَل            

ٌَـُزوُر  ٌُـَزارُ  لُْل لَُهْم: إنَّ                 َمْن ٌَُزْرنًِ أَُزْرهُ           كـلَّ ٌَـوٍم ، وَمْن 
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ضّم النص بٌن دفتٌه أنماطاً اشارٌة شخصٌة توزعت بٌن الحضور والؽٌبة ،شّكلت فٌه ضمائر 

المتكلم الذي جاء متصالً الحضور نسبة ضئٌلة ممارنةً بضمائر الؽٌبة ،فتراوحت بٌن ضمٌر 

مرةً ومستتراً مرة أخرى فً :)عاتبونً ،ٌزرنً،أزره(،وهً ضمائر تشٌر كلّها إلى الشخص 

الذي ٌستثمر إمكانٌة الكالم لٌنتج نصاً ٌعٌن فٌه ذاته متكلماً ٌعبر عن مكنونات نفسه وٌعلل ِلمن 

فً فعل األمر )لْل( عاتبه على المطٌعة والبعد،على حٌن جاء ضمٌر الخطاب مرةً واحدة 

ً من االلإلشارة إلى المخاَطب بالضمٌر الم شارٌات ٌتوصل إلدران ستتر،الذي ٌُعد ضربا

ً فً األمر  ً حضور المخاَطب حضوراً عٌنٌا مرجعه عن طرٌك السٌاق ،والذي ٌتطلب أحٌانا

والنهً
 (ٙٗ)

ً أو تنهاه ؛لذلن ٌمتضً األمر أن ٌكون المعنً ماثالً  أمامن  ،فأنت ال تأمر ؼائبا

مشاهداً ،لكن لد ٌعمد المرِسل إلى إعطاء خطابه بعداً تداولٌاً أوسع ،فٌفترض حضور المخاَطب 

ًٌ به،وٌبدو لً أّن  وإن لم ٌكن حاضراً فً عملٌة التلفظ ؛لٌجعل كّل سامعٍ لخطابه كأنّه معن

ه على داللة الضمٌر هنا فً )لْل( تعود على المتكلم نفسه ،إذ إنّه ٌصؾ حاله مع من عاتب

الهجر والمطٌعة ،فٌجعل نفسه المتكلم والمخاَطب فً الولت نفسه ،باستحضاره شخصاً مخاَطباً 

ٌوجه إلٌه خطابه ،لكن فً الحمٌمة إّن )أنت( هنا لد تحمك رسوها على نمطة مرجعٌة منزاحة 

مرجعها  هً )أنا( المتكلم ،أّما ضمائر الؽٌبة فمد هٌّمنت على النص وكانت إحالتها ممامٌة ؛ألنّ 

أو المعنً بها ؼٌر حاضٍر فً العملٌة التخاطبٌة ،بل ٌشٌر إلى خارج النص،ولعّل فً هذه 

الهٌمنة  ما ٌكشؾ عن الطبٌعة اإلخبارٌة للخطاب،الذي تعمد فٌه المتكلم إبهام الضمٌر وتؽٌٌب 

صر مرجعه ؛لجعل المتلمً ٌترلب وٌتٌمظ وٌعمل فكره لمعرفة المحال علٌهم ،وبذلن تتمتن أوا

 التفاعل والتواصل بٌنه وبٌن المتكلم ، فكانت وظٌفة الضمٌر الؽائب هنا إٌحائٌة ال تعٌنٌة.

 فً المسار التخاطبً: يتحول الضمٌرال-

تحدث التداولٌون عن إمكانٌة تحول الضمائر فً العملٌات التخاطبٌة ،فتتبادل الوظٌفة بٌن 

التكلم والخطاب والؽٌبة
(ٙ٘)

إمكانٌة تخاطبٌة مكنتنا منها حركٌة الجهاز  ،وهذا التحول ما هو إالّ 

النحوي التً تتراوح بٌن مفهوم الحضور فً بعده الحسً ،ومفهومه فً بعده 

التخاطبً
(ٙٙ)

))فٌمكننا من أن نعتبر الؽائب ؼائباً عن التخاطب وؼائباً عن الممام التخاطبً ،أو 
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مكننا ذلن من إنجازات مختلفة أن نعتبره ؼائباً عن التخاطب وحاضراً فً الممام التخاطبً ،فٌ

مثل : مخاطبة الحاضر بعبارة الؽائب :هذا هو الصدٌك ،تعوٌالً على حضوره فً الممام 

وتوجٌه الخطاب إلٌه((
 (ٙ7)

،وهذه الظاهرة التخاطبٌة تجعل المخاَطب بصورتٌن فً الخطاب 

ً للتحول فً المسار التخاطبً ،وفً ضوء ذلن لد ٌعمد المتكلم إلى االنت مال بالخطاب من تبعا

ً أو المخاطب ؼائباً،  الؽٌبة إلى المواجهة أو من المواجهة إلى الؽٌبة ،فٌحول الؽائب مخاطبا

لؽاٌات  ومماصد تحددها ظروؾ العملٌة التخاطبٌة
(ٙ8)

عند أهل  اً ،ونجد لهذا المعنى حضور

و العكس ،أو البالؼة بما وسموه بـ)االلتفات بالضمٌر(،أّي االنتمال من الحضور إلى الؽٌاب أ

من التكلم إلى الخطاب أو العكس وهكذا
(ٙ9)

،بما ٌمتضٌه الراهن التواصلً إلٌصال لصدٌة 

الخطاب
 

ً لذلن فً ممامة عبد هللا فكري باشا )ممامة حسن الوفاء(  ،ومما لاربه البحث مصدالا

ًَّ على ٌابُنَ )) :خطاب األّم مع ابنها تحثه على الصبر والتجلد مواساةً له، لائلةً  ،وذلن فً

ٌَْس َعَلٌِه أْن ٌَُساِعْدهُ الدهر ،فَل تَْجَزْع من تَمَلُب  الَمْرِء أْن ٌَْسعى ِلما فٌِِه نَْفعُهُ ،ولَ

الدُهور،وَعجاِئِب الَمْمُدور،واْصبِْر على ما أََصابََن فأَْنَت بالَصْبِر مأُمور،وِلَمْن َصبََر وَغفََر إّن 

َذِلَن لَِمن َعْزم األُُمور((
 (7ٓ)

 

تحدثت األُّم فً مستهل كالمها بأن أبدت بعض األمور التً على المرء أن ٌلتزمها ولت الشدة  

بألفاٍظ دالة على الؽٌبة أفادت التعمٌم؛ألنّها أرادت جعل الخطاب عاماً أوالً، ال ٌخص المخاَطب 

فمط بل ٌشمل الجمٌع ؛ لؽرض إدراج حدٌثها كماعدة عامة تخترق حدود الزمان والمكان 

تكسر نمطٌة ثنائٌة الحوار،ثم تحولت من التؽٌٌب إلى ضمائر المشاهدة والمواجهة حٌنما ،و

أرادت توجٌهه بنهٌه عن الجزع من الحزن ودعوته للتصبر مستعملة دال الحضور،والممصود 

ً تالٌاً،لكنّها استعملت له  بالكالم واحد،فالؽائب فً مستهل كالمها هو نفسه الذي صار مخاَطبا

ب أوالأًلمٍر لصدت به دعوته إلى النظر والتدبر فً أحوال ؼٌره فٌأخذ الحكمة سمة الؽٌا

والعبرة من تجاربهم بعامٍة ،ثم حّملت خطابها تجدداً بتحولها من الؽٌاب إلى المواجهة إظهاراً 

لتخصٌصه بالخطاب باستعمال دال الحضور،وهذا األمر ٌساعد على سرعة االمتثال للمطلوب 

واجهة مع الذات الموجهة ،فعندما أرادت حثه على الصبر ولبول المضاء ؛ألنّه فً مولؾ م
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والمدر جًء بلفظ الحضور الدال على حضور المؤازر ،فإّن المخاَطب سٌصبر مادام مؤازره 

حاضرا
(7ٔ)

 ،مشاهداً ٌتوجه بالكالم إلٌه ، فٌعطٌه ذلن دافعاً لالمتثال إلى التوجٌه الصادر. 

ً ومما جاء على هذا النحو أٌض ً بعداً تداولٌا ً من التحول بٌن الضمائر محمما فً  لوله شعراً ا

إحدى ممامات الٌازجً
(7ٕ)

: 

 ٌن وجٌٌم وباءـعٌَسَجاٌا                        ٌا َمْن لَُهْم فً ال          

ًّ فً ِسَواكم                                   ٌن وتاءــنوٌن وعٌ ما َطاَب ل

ٌَْها                       ــُعُهْوُدُكْم لٌَْ             وٌن وكاٌف وثاءــن   َس فِ

كان حضور فعلً فً العملٌة الخطابٌة ،و ٌخاطب مجموعة من الموم الذٌن كان لهم فالمتكلم  

جاء بخطابه أوالً على طرٌمة  :)لكم( لكنّهٌمول ف ٌر الخطاب )الكاؾ( بضم مخاطبتهم  األولى 

المتحدث عن صفاتهم أو المراد اإلخبار عنها والتركٌز على وصؾ فعلهم وكأنّه الـ )هم( ،أّي 

 السموأصبح مما ٌُمص عنهم للعبرة؛ إظهاراً لرفعة شأنهم واالرتماء بهم إلى أعلى مرتبة من 

؛لذلن أتخذ الخطاب مسار الؽٌبة  الذي ٌتناسب والمّصِ 
(7ٖ)

، فضالً على ما فً هذا الضمٌر من 

بلٌػ المؤثر من جهة إضماره أوالً ،ومن جهة تفسٌره ثانٌاً ؛ألّن الشًء إذا كان تحصٌٍل للمول ال

ً تكون النفوس متطلعة إلٌه ومتشولة إلى فهمه  مبهما
(7ٗ)

وؼاٌته  فً ممام مدح ،والسٌما أنّه

خاطبهم فً األبٌات ثم  التأثٌر فٌهم ،فٌعمد الختٌار األنسب فً مخاطبتهم لتحمٌك هذه الؽاٌة ،

عهودكم( الذي : )سواكم وشاري الدال على المخاطب فً لولهمستعمالً العنصر اإلالالحمة 

إبرازاً للهٌأة التخاطبٌة التً تجعل المخاَطب ممابالً  المرجع نفسه الممصود مباشرة؛ علىٌحٌل 

ً إلٌه للمتكلم وملتفتا
(7٘)

فعندما أراد تحمٌك مواجهة معهم، بتخصٌص المدح بهم دون  

ب من التؽٌٌب إلى المشاهدة والحضور؛لما لهذا التحول بٌن صٌػ الخطاب سواهم،انتمل بالخطا

خرمن أثر فً تطرٌة نشاطهم وإٌماظ إصؽائهم إلٌه بتنمله من أسلوب آل
(7ٙ)

،،وؼاٌته من كّل 

 ذلن إحراز التأثٌر فً المتلمٌن الذي هو سؤله من هذا الخطاب .

                                                           

 . 
   
 . 
 .     . 
  
  



ً ما جاء فً لول المتكلم لؽالمه  ً إٌاه ومن صور التحول أٌضا بعد أن اضطر لفراله مخاطبا

بأبٌاٍت من الشعر
 

فً هذه الممامة
(77)

: 

 ال تَْنَسنً ،ٌَا َمْن لهُ النَْفُس فِدَى       َفلَْسُت أَنَساَن ولو َطاَل الَمَدى           

ٌَْوَم  اْفتََرْلنَا  لِ            ٌْنَنا  غَ ْوِعُد  اللِّمـــاِء  ـفَمَ     دَدا      ـإْن  نَُكِن  ال  داـبَ

                                   ٍ ًّ  أَبَدا والَدْهُر ال ٌَْبمى ِلَح

ٌُلحظ االنتمال الحاصل بٌن ضمٌر المخاَطب فً لوله: )ال تنسنً( إلى ضمٌر الؽٌبة فً :) ٌا 

 ً  مْن له( ،إذ بدأ مخاطبة ؼالمه بخطاب المواجه عندما أراد توجٌهه بعدم نسٌانه ؛لٌكون ملتفتا

مصؽٌاً إلٌه ،ثم تم لطع الخطاب واالنتمال من المواجهة والحضور إلى الؽٌبة،فتحول الخطاب 

إلى مسار أخر تم فٌه تؽٌٌب المخاَطب ألمٍر لصد منه التركٌز على وصؾ مكانة الؽالم وفرط 

حبه له فخاطبه بخطاب الؽٌبة التً هً األنسب فً ممام الوصؾ ورسم صورة للشًء 

الموصوؾ
(78)

. 

 ج:ـــــــتبئالن
ًّ نّل ختٍر ٖخوّ يً غيٖر اهيخنوى فٕ تٌٖج اهخػبة فئٌَّ ّٖسد فٕ تٌٖخَ اهـيٖلج ,ُّذا -1 إ

ًّ أذر االضبرٖبح فٕ اهشٖبق اهخداّهٕ غٖر يلخظر ؿوٓ اهـٌبظر اهؼبُرث ؿوٓ  ٖدل ؿوٓ أ
ًّ ٌُبم ؿٌبظر خفٖج ٖنًّ هِب اهضغّر األكّْ ُّّ يب ٖـػِٖب  شػص اهخػبة ,تل أ

 اهخداّهٖج فٕ اهخػبة. ّؼٖفخِب
خخضدد اهذاخٖج اهخوفؼٖج تـالكخِب تبهغيٖر اهضخظٕ فنوّيب نبً اهغيٖر اهضخظٕ ضبغرًا -2

فٕ تٌٖج اهخػبة اهشػضٖج أينٌٌب اهضدٖد ؿً خػبة ذاخٕ ,ّنوّيب غبتح اهذاح نبً اهضدٖد 
 ؿً خػبة يّغّؿٕ.

ًّ ييبرشج اهخوفؼ يً اهيخنوى -3 ٖـّل ؿوٓ ذنرُب  ُّّ الخسـل يً األٌب دائى اهضغّر إ
 دائيًب ألٌِّب يّسّدث ضبغرث فٕ نفبءث اهيرَشل إهَٖ.

                                                           

   
  . 



ًّ  كد-4 فٕ تـع  خنًّ كبظرثاشخـيبل االضبرٖبح اهضخظٖج تلٖيخِب اهضلٖلٖج ٖسد اهيخنوى أ
؛هذا ٖوسأ إهٓ اٌخِبم ُذٍ اهلٖيج يً خالل اشخـيبل اهغيبئر تلٖيج  ٍضٖبً ؿً إٖظبل كظداأل

يؤضرًا ؿوٓ ّفق كظدٍ ّيراؿبث هيّاءيخِب هويلبى اهذٔ ُخٌخز فَٖ ّتبخخالف تبٌـنبشِب يٌزاضج 
يـّاًل ؿوٓ خـبًّ اهيخبَػة ّكرائً أخرْ خسـل فِى اكظد اهخوّٖضٕ اهيّاكف االسخيبؿٖج ,

  يينًٌب .
فٕ خػبة اهيلبيبح إشِبى نتٖر فٕ خّغٖص  -اهغيبئر خبظج–هالضبرٖبح اهضخظٖج -5

رفٕ اهخخبػة ,فلد يذوح خٖر خيذٖل االشخراخٖسٖج اهخغبيٌٖج فٕ اهـالكج االسخيبؿٖج تًٖ ػ
نذٖر يً ٌيبذر اهخػبة,ّالشٖيب فٕ يّاػً اهٌظص ,فغاًل ؿوٓ إشِبيِب فٕ إؼِبر األذر 
اهـبػفٕ ّضضً اهخػبة تضضٌج ؿبػفٖج ٖـتر يً خالهِب اهيخنوى ؿً درسبح اهضيٖيٖج 

ًٍ.  ,ٌبُٖم ؿّيب فِٖب يً خأضٖر االّّدٍ هيخبػتَ ّنشة  ٌخيبء ّاالخفبق يؾ يـٖ
 الهواهش:

يلبرتج هغّٖج خداّهٖج ,ؿتد اهِبدٔ تً ؼبفر اهضِرٔ ,دار اهنخبة اهسدٖد  استراتٌجٌات الخطابٌنظر: (ٔ)
فً الخطاب النهضوي عند مالن بن نبً "مجالس ،وتداولٌة اإلشارٌات 82ى.4،،1,2اهيخضدث ,ػ

 .8ٗ،9،العدد ٘م ،المجلد 8ٕٔٓ،جوان دمشك"نموذجاً"بحث"/لٌندة لٌاس،مجلة ابولٌوس 
( ٌنظر: التفسٌر المأثور عن العترة الطاهرة فً البرهان للبحرانً دراسة فً البعد ٕ)

  م9ٕٔٓ-ٓٗٗٔ(،"أطروحة دكتوراه"،واثك ؼالب هاشم ،كلٌة اآلداب ،الجامعة المستنصرٌة ،التداولً
ٕٖ. 

العترة الطاهرة فً البرهان للبحرانً دراسة فً ،والتفسٌر المأثور عن 8ٕ( ٌنظر:استراتٌجٌات الخطاب ٖ)

 .7ٖٖ ،البعد التداولً

  ى.7،،2اّرٖنٌّٖٕ ,خرسيج:يضيد ٌؼٖف ,أفرٖلٖب اهضرق ,-م ( ٌنظر:فعل المول من الذاتٌة فً اللؽةٗ)

ٙٙ  . 

 .8ٓٔ ، ى6،،2, 5,د. خيبى ضّشبً ,ؿبهى اهنخة ,ػ( ٌنظر: اللؽة العربٌة معناها ومبناها٘)

فٕ اهتضد اهوغّٔ اهيـبظر,د.يضيّد اضيد ٌضوج ,دار اهيـرفج اهسبيـٖج  آفاق جدٌدة( ٌنظر: ٙ)
 .  9ٔ  ى2،،2,

 ، ى.9،،2ٌرسس تبدٖس ,يرنز اهٌضر اهسبيـٕ ,( ٌنظر:  المشٌرات الممامٌة فً اللؽة العربٌة 7)

ٕٗ7. 



اهيتبدْء,د.يضيّد دراشج اهيفبُٖى ّاهٌضأث ّ ( ٌنظر: النظرٌة البراجمانٌة اللسانٌة )التداولٌة(8)
 .8ٗ ى,2،13, 1ؿنبضج ,ينختج اٗداة ,ػ

سٌالٌن شارٌات عن اإلحالة فً أّن األخٌرة تُعنى بال،وبذلن تفترق اال7،8٘ٔآفاق جدٌدة ( ٌنظر: 9)
شارٌات فإنّها تعول على السٌاق الممامً كثٌراً،ٌنظر:نسٌج النص ،بحث فً اللؽوي والممامً ،أّما اال
،والتفسٌر ٙٔٔ،99ٖٔ، ٔنصاً،األزهر الزنّاد،المركز الثمافً العربً ،طما ٌكون به الملفوظ 

 .ٕٗالمأثور عن العترة الطاهرة فً البرهان للبحرانً دراسة فً البعد التداولً 

سّاد خخبى ,دار نٌّز  صولها واتجاهاتهاو التداولٌة أ، 8ٙ( ٌنظر:فعل المول فً الذاتٌة فً اللؽة ٓٔ)
يبرٔ آً تبفّ ,سّرر  ، والنظرٌات اللسانٌة الكبرى79 ى2،16-ُـ1437, 1ػاهيـرفج هوٌضر ّاهخّزٖؾ,

 .9ٖٕ-9ٕٕ  ى,2،12,تٖرّح ,1إهٖبس رفبخٕ ,خرسيج: يضيد اهراغٕ ,اهيٌؼيج اهـرتٖج هوخرسيج ,ػ
اهخٖبراح ّاهيدارس اهشٖيّػٖلٖج فٕ اهذلبفج اهغرتٖج ,د.سيٖل ضيدأّ  ( ٌنظر:االتجاهات السٌموطٌمٌةٔٔ)

  8ٔٔ هّنج,,ضتنج األ
خٌشٖق ّخلدٖى:ضبفؼ إشيبؿٖل ؿؤّ ,ؿبهى اهنخة  ( ٌنظر: التداولٌات علم استعمال اللؽةٕٔ)

 .77-7ٙصولها واتجاهاتها والتداولٌة أ، 9ٗٗ  ،ى2،14, 2األردً ,ػ-اهضدٖد,إرتد

د.  ( ٌنظر: النظرٌة الشعرٌة )بناء لؽة الشعر، اللؽة العلٌا(، جون كوٌن، ترجمة وتمدٌم وتعلٌك:ٖٔ)
 .78ٔم، ٕٓٓٓ،  الماهرة ٗاحمد دروٌش،، دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع،ط

 .. 7ٙٔ( ٌنظر:فعل المول من الذاتٌة فً اللؽة ٗٔ )
 ( ٌنظر: نفسه والصفحة نفسها.٘ٔ )

  ُـ(,إدارث اهػتبؿج اهيٌٖرٖج643يّفق اهدًٖ ؿوٕ تً ٖـٖص )ح ( ٌنظر: شرح المفصلٙٔ )

ٕ/ٕ9ٕ. 

ُـ(,غتػَ ّنخة ُّايضَ ّؿوق ؿوَٖ:ٌـٖى زرزّر,دار 626اهشنبنٕ )ح مفتاح العلوم( ٌنظر: 7ٔ )
، 78، والتداولٌة أصولها واتجاهاتها 16ى.1987, 14،7هتٌبً,–, تٖرّح 2اهنخة اهـويٖج ,ػ

 .ٕٕٔوالمصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب 
رغٕ اهدًٖ تً يضيد تً اهضشً االشخراتبذٔ  ( ٌنظر: شرح الرضً على الكافٌة8ٔ )

، ٔٓٗ/ٕ  ى,2,1996ُـ(,خضلٖق:ّٖشف ضشً ؿير,يٌضّراح سبيـج كبر ٌّٖس,تٌغبزٔ,ػ686)ح

 .9ٕٕ/ٕوشرح المفصل 
ُعنً بها :الدكتور دمحم حّسان الّطٌان،دار البشائر اإلسالمٌة للطباعة ( المفاخرات والمناظرات 9ٔ )

 .ٕٖ م،ٕٓٓٓهـ،ٕٔٔٗٔ،ٔن ،طلبنا–والنشر والتوزٌع،بٌروت 

د.فاضل صالح السامرائً،دار إحٌاء التراث العربً  ( ٌنظر: معانً النحوٕٓ )
 . 8ٖ٘،ٓ٘/ٔ  م7ٕٓٓه،،8ٖٗٔ،ٔ،ط

ألبن األثٌر "رسالة ماجستٌر"،نعٌمة ٌعمرانن،كلٌة اآلداب  المثل السائركتاب ( ٌنظر: الحجاج فً ٕٔ )

 . 8ٔ م،ٕٔٓواللؽات ،جامعة مولود معمري،تٌزي وزو،الجزائر،



،الممامة البدوٌة الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً،دار صادر،بٌروت،)د.ط(،)د.ت(.( مجمع البحرٌن ٕٕ )
ٖٔ. 

، 998ٔت اتحاد الكتاب العرب (ٌنظر: الملفوظٌة/ جان سٌرفونً، تر: لاسم الممداد، منشوراٖٕ )
 . 8ٕص

 .7ٖٕ( مجمع البحرٌن، الممامة التهامٌة ٕٗ )
 .9ٕٔ( ٌنظر:استراتٌجٌات الخطاب ٕ٘ )
 .     9ٕٔ(ٌنظر :استراتٌجٌات الخطاب ٕٙ )
 .    .7ٔٔ-7ٓٔ(ٌنظر : االتجاهات السٌموطٌمٌة 7ٕ )
 .8ٖ-8ٔ( ٌنظر: استراتٌجٌات الخطاب 8ٕ )
 .9ٖٕ، واستراتٌجٌات الخطاب ٓٙ، اللؽة( ٌنظر: فعل المول من الذاتٌة فً 9ٕ )
 .9ٕٗ-9ٖٕ، واستراتٌجٌات الخطاب ٔٙ( ٌنظر: فعل المول ٖٓ )

خرسيج:كظٕ اهـخبتٕ ,اهدار اهـرتٖج هوـوّى ,ٌبضرًّ  ( ٌنظر: التداولٌة جورج ٌولٖٔ )
 .ٖٔ  ى.،2،1-ُـ1,1431,ػ

سيبل  .،وَشَرع:سواء أي واحد ،ٌنظر:لسان العرب88ٕالعُمانٌة ( مجمع البحرٌن،الممامة ٕٖ )
ُـ  3,1414ُـ(,دار ظبدر,تٖرّح,ػ711اهدًٖ تً يٌؼّر األٌظبرٔ األفرٖلٕ)ح

 .88ٕ)شرع(،وهامش مجمع البحرٌن 77ٔ/8
 .9ٖٕ( ٌنظر: استراتٌجٌات الخطاب ٖٖ )

الب َشْطر من لولهم فً المثل: حلباً ضخوا له باحتعطوه للٌالً ولولهم: ر، أي أ88ٕن ( مجمع البحرٌٖٗ )

الحّث على الطلب والمساواة  فً المطلوب،ٌعنً أنّهم أكرموه بَشْطر من  لن شطره ،الذي ٌضرب فً

أتّ اهفغل اضيد تً يضيد  اإلكرام الذي كان ٌستحمه، ٌنظر: مجمع األمثال
،وهامش  9٘ٔ/ٔ  هتٌبً,-رّحُـ(,خضلٖق:يضيد يضٖٕ اهدًٖ ؿتد اهضيٖد ,دار اهيـرفج ,ت518ٖاهيٖدإٌ)ح

 .88ٕمجمع البحرٌن 
, 1تًٖ اهٌؼرٖج ّاهخػتٖق,د.سيٖل ضيدأّ ينختج اهيذلف,ػ ( ٌنظر:سٌموطٌمٌا التلفظٖ٘ )

 .  8٘  ى.2،15

تشتمل على ما تٌسر العثور علٌه من نظم ونثر المرحوم عبد هللا فكري  ( اآلثار الفكرٌةٖٙ )
باشا،جمعها نجله :أمٌن فكري باشا ،المطبعة الكبرى األمٌرٌة ببوالق 

 .ٖ٘ٓ  م897ٔهـ،ٖ٘ٙٔ،ٔ،مصر،ط

د.ػَ ؿتد اهرضيً ,اهيرنز  طه عبد الرحمه،د.اللسان والميزان أو التكوثر العقلي (  ٌنظر:7ٖ )
 .222،ى1998, 1ٕ ,ػاهذلبفٕ اهـرت

 .8ٕ٘( مجمع البحرٌن، الممامة السخرٌة 8ٖ )
 .87ٕ( ٌنظر: استراتٌجٌات الخطاب 9ٖ )
،تدور أحداث الممامة حول احتٌال الخزامً وؼالمه 9ٔٔ( مجمع البحرٌن، الممامة العبسٌة ٓٗ )

على الشٌخ وابنته على لوٍم من بنً عبس ؛ألجل أن ٌرضخوا لهم بالمال ،فٌموم الموم بالتصدق 
 وإجازة الفتى دون الفتاة.

 .ٖٓ( ٌنظر:  التداولٌة جورج ٌول  ٔٗ )
 .87ٕ-8ٕٙ( ٌنظر: نفسه ٕٗ )
 .ٕٗ-ٖٕ،وآفاق جدٌدة 9ٕ( ٌنظر: فعل المول فً الذاتٌة فً اللؽة ٖٗ )
 .9ٙٔ-8ٙٔ( ٌنظر: االتجاهات السٌموطٌمٌة ٗٗ )



 .ٖٗٓ ُـ،133نبيل ,اشخبٌتّل ,ّغٖرُيب ,يػتـج اضيد ( ممامات الحنفً وابن نالبا ٘ٗ )

فٕ اهٌؼرٖج اهـرتٖج ,خأشٖس ٌضّ اهٌط ,يضيد اهضبّص  ( ٌنظر: أصول تحلٌل الخطابٙٗ )
 ،ى1،،2,خٌّس , 1,ػتـج يضخرنج :نوٖج اٗداة تيٌّٖج ,ّاهيؤششج اهـرتٖج هوٌضر ّاهخّزٖؾ ,ػ

ٕ/ٔٓ9ٖ. 
النصؾ الثانً من المرن العشرٌن ،إشراؾ :اطالالت على النظرٌات اللسانٌة والداللٌة فً ( ٌنظر7ٗ )

،وكتاب ٗ٘٘/ٕ ،ٕٕٔٓوتنسٌك:عّز الدٌن مجدوب ،المجمع التونسً للعلوم واآلداب والفنون،بٌت الحكمة ،

"أطروحة دكتوراه"،عذراء سعٌد دي دراسة فً ضوء تداولٌات الخطابالبصائر والذخائر ألبً حٌان التوحٌ

 .9ٙ، ٕٕٓٓهـ،ٔٗٗٔعبد ،كلٌة اآلداب ،جامعة المادسٌة ،

 .ٔٙ( ٌنظر:سٌموطٌمٌا التلفظ 8ٗ )

تضد فٕ يب ٖنًّ تَ اهيوفّؼ ٌظًب ,األزُر اهزٌّبد ,اهيرنز اهذلبفٕ ( ٌنظر: نسٌج النص 9ٗ )
 .7ٔٔ ى1993, 1اهـرتٕ ,ػ

 .9ٕٕ/ٕ( ٌنظر: شرح المفصل ٓ٘ )
 .9ٕٙ( مجمع البحرٌن، الممامة الالذلٌة ٔ٘ )
 .7ٕٓ-9ٕٙ( ٌنظر: مجمع البحرٌن ٕ٘ )
  ٓٙ( ٌنظر: سٌموطٌمٌا التلفظ ٖ٘ )
 .ٖٓٗ( اآلثار الفكرٌة، ممامة فً حسن الوفاء ٗ٘ )
 .9ٕٓ(  ٌنظر:استراتٌجٌات الخطاب ٘٘ )

 2اهشٌٖج فٕ اهييونج اهتبػٌٖج ,ؿتد اهلل فنرٔ تبضب ,يػتـج اهيدارس اهيونٖج ,ػ (الممامة الفكرٌةٙ٘ )
 .  9ٕ  ُـ.،129,
 .ٔٙالتلفظ  ( ٌنظر:سٌموطٌمٌا7٘ )
 . 97( مجمع البحرٌن، الممامة الرملٌة8٘ )
 .ٗٗ/ٔ( ٌنظر: معانً النحو 9٘ )
 .89ٕ-88ٕ( ٌنظر: استراتٌجٌات الخطاب ٓٙ )
 . 9ٓٔ( مجمع البحرٌن، الممامة  العبسٌة ٔٙ )
 .   .7ٓٔ(ٌنظر:االتجاهات السٌموطٌمٌة ٕٙ )
 .   .7ٔٔ(ٌنظر:االتجاهات السٌموطٌمٌة ٖٙ )
 .9ٕ٘مجمع البحرٌن،الممامة السوادٌة (  ٗٙ )
 .8ٖ(  ٌنظر:استراتٌجٌات الخطاب ٘ٙ )

,د.يٌٓ ،والمشٌرات الممامٌة فً المرآن9ٕ٘( ٌنظر:  المشٌرات الممامٌة فً اللؽة العربٌة ٙٙ )
 .87ٔ  ى.2،13هتٌبً ,-,تٖرّح1اهسبترٔ ,دار االٌخضبر اهـرتٕ ,ػ

 .ٕٖٓلعربٌة ( ٌنظر: المشٌرات الممامٌة فً اللؽة ا7ٙ )
 (  نفسه  والصفحة نفسها.8ٙ )
 .9ٓٔ( ٌنظر:  المشٌرات الممامٌة فً المرآن 9ٙ )
 .99ٔ( ٌنظر:   مفتاح العلوم7ٓ )
 .ٖ٘ٓ (  اآلثار الفكرٌة7ٔ )
 .99ٔ( ٌنظر:  المشٌرات الممامٌة فً المرآن 7ٕ )
 . 9ٕٙ( مجمع البحرٌن، الممامة الالذلٌة 7ٖ )



 .7ٕٓالممامٌة فً المرآن ( ٌنظر: المشٌرات 7ٗ )

ّؿوّى ضلبئق اإلؿسبز,ٖضٖٓ تً ضيزث اهـؤّ    ( ٌنظر: الطراز المتضمن ألسرار البالؼة7٘ )
 .     .8٘/ٔ،ومعانً النحو 7ٕٓ ُـ,1,1423ُـ(,اهينختج اهـظرٖج ,تٖرّح ػ749)ح

هـ(،تحمٌك ودراسة 7ٙ٘دمحم عبد هللا بن احمد ابن الخشاب )ت ، أبوٌنظر: ا لمرتجل فً شرح الجمل (7ٙ )
 .8ٕٔ م،97ٕٔ-هـ9ٕٖٔ،دمشك،:علً حٌدر

أبو الماسم محمود بن عمرو بن أحمد، ،عن حمائك ؼوامض التنزٌل ( ٌنظر: الكشاؾ77 )
 .ٕٓٔ/ٔ  ـه7ٓٗٔ، ٖ،طبٌروت –دار الكتاب العربً ،هـ(8ٖ٘ ت الزمخشري جار هللا )

 . 78ٔ( مجمع البحرٌن، الممامة  المصرٌة 78 )
 . 7ٕٓ(  ٌنظر:المشٌرات الممامٌة فً المرآن 79 )
 .9ٓٔ( مجمع البحرٌن، الممامة  العبسٌة 8ٓ )    

 

 البحث هصبدر
اآلثار الفكرٌة ،تشتمل على ما تٌسر العثور علٌه من نظم ونثر المرحوم عبد هللا فكري باشا،جمعها نجله  -

 م.897ٔهـ،ٖ٘ٙٔ،ٔ:أمٌن فكري باشا ،المطبعة الكبرى األمٌرٌة ببوالق ،مصر،ط
 ى.2،،2آفبق سدٖدث فٕ اهتضد اهوغّٔ اهيـبظر,د.يضيّد اضيد ٌضوج ,دار اهيـرفج اهسبيـٖج ,-
سبُبح اهشٖيّػٖلٖج ,اهخٖبراح ّاهيدارس اهشٖيّػٖلٖج فٕ اهذلبفج اهغرتٖج ,د.سيٖل ضيدأّ ,ضتنج االخ-

 األهّنج
اشخراخٖسٖبح اهخػبة ,يلبرتج هغّٖج خداّهٖج ,ؿتد اهِبدٔ تً ؼبفر اهضِرٔ ,دار اهنخبة اهسدٖد اهيخضدث -

 ى.4،،1,2,ػ
ط ,يضيد اهضبّص ,ػتـج يضخرنج :نوٖج أظّل خضوٖل اهخػبة فٕ اهٌؼرٖج اهـرتٖج ,خأشٖس ٌضّ اهٌ-

 ى.1،،2,خٌّس , 1اٗداة تيٌّٖج ,ّاهيؤششج اهـرتٖج هوٌضر ّاهخّزٖؾ ,ػ
 ى.،2،1-ُـ1,1431اهخداّهٖج ,سّرر ّٖل,خرسيج:كظٕ اهـخبتٕ ,اهدار اهـرتٖج هوـوّى ,ٌبضرًّ ,ػ-
 ى.2،16-ُـ1437, 1ّاهخّزٖؾ,ػاهخداّهٖج أظّهِب ّاخسبُبخِب,سّاد خخبى ,دار نٌّز اهيـرفج هوٌضر -
األردً -خة اهضدٖد,إرتداهخداّهٖبح ؿوى اشخـيبل اهوغج ,خٌشٖق ّخلدٖى:ضبفؼ إشيبؿٖل ؿؤّ ,ؿبهى اهن-

 ى2،14, 2,ػ
 ى.2،15, 1ٖل ضيدأّ ينختج اهيذلف,ػشٖيّػٖلٖب اهخوفؼ تًٖ اهٌؼرٖج ّاهخػتٖق,د.سي-
ُـ(,خضلٖق:ّٖشف 686شً االشخراتبذٔ )حضرش اهرغٕ ؿوٓ اهنبفٖج ,رغٕ اهدًٖ تً يضيد تً اهض-

 ى.2,1996ضشً ؿير,يٌضّراح سبيـج كبر ٌّٖس,تٌغبزٔ,ػ
 ُـ(,إدارث اهػتبؿج اهيٌٖرٖج.643ضرش اهيفظل ,يّفق اهدًٖ ؿوٕ تً ٖـٖص )ح-



ُـ(,اهينختج 749ق اإلؿسبز,ٖضٖٓ تً ضيزث اهـؤّ)حاهػراز اهيخغيً ألشرار اهتالغج ّؿوّى ضلبئ-
 ُـ.1,1423ػ,تٖرّح اهـظرٖج

 ى.7،،2اّرٖنٌّٖٕ ,خرسيج:يضيد ٌؼٖف ,أفرٖلٖب اهضرق ,-فـل اهلّل يً اهذاخٖج فٕ اهوغج ,م-
  تأحمد، الزمخشري جار هللا )أبو الماسم محمود بن عمرو بن ،الكشاؾ عن حمائك ؼوامض التنزٌل -

 .ـه7ٓٗٔ، ٖ،طبٌروت –دار الكتاب العربً ،هـ(8ٖ٘

 3,1414ُـ(,دار ظبدر,تٖرّح,ػ711هشبً اهـرة ,سيبل اهدًٖ تً يٌؼّر األٌظبرٔ األفرٖلٕ)ح-
 .ُـ 

 ى.1998, 1اهوشبً ّاهيٖزاً أّ اهخنّذر اهـلوٕ ,د.ػَ ؿتد اهرضيً ,اهيرنز اهذلبفٕ اهـرتٕ ,ػ-
 ى.6،،2, 5اهوغج اهـرتٖج يـٌبُب ّيتٌبُب,د. خيبى ضّشبً ,ؿبهى اهنخة ,ػ-
 
ُـ(,خضلٖق:يضيد يضٖٕ اهدًٖ ؿتد اهضيٖد ,دار 518األيذبل,أتّ اهفغل اضيد تً يضيد اهيٖدإٌ)حيسيؾ -

 هتٌبً.-اهيـرفج ,تٖرّح
 مجمع البحرٌن/الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً،دار صادر،بٌروت،)د.ط(،)د.ت(. -

هـ(،تحمٌك ودراسة :علً 7ٙ٘دمحم عبد هللا بن احمد ابن الخشاب )ت أبوالمرتجل فً شرح الجمل ،-
 م.97ٕٔ-هـ9ٕٖٔ،دمشك،حٌدر

اهيظػوضبح األشبشٖج  فٕ هشبٌٖبح اهٌط ّخضوٖل اهخػبة ,دراشج يـسيٖج ,د.ٌـيبً تّكرث,ؿبهى اهنخة -
 ى.9،،2ٍ_1429, 1اهضدٖد ,سدار هونخبة اهـبهيٕ ,ػ

 ى.2،13هتٌبً ,-,تٖرّح1ٓ اهسبترٔ ,دار االٌخضبر اهـرتٕ ,ػاهيضٖراح اهيلبيٖج فٕ اهلرآً ,د.يٌ-
 ى.9،،2اهيضٖراح اهيلبيٖج فٕ اهوغج اهـرتٖج ,ٌرسس تبدٖس ,يرنز اهٌضر اهسبيـٕ ,-
 م.7ٕٓٓه،،8ٖٗٔ،ٔد.فاضل صالح السامرائً،دار إحٌاء التراث العربً ،طمعانً النحو،  -
المفاخرات والمناظرات،عنً بها :الدكتور دمحم حّسان الّطٌان،دار البشائر اإلسالمٌة للطباعة والنشر  -

 م.ٕٓٓٓهـ،ٕٔٔٗٔ،ٔلبنان ،ط–والتوزٌع،بٌروت 

ُـ(,غتػَ ّنخة ُّايضَ ّؿوق ؿوَٖ:ٌـٖى زرزّر,دار اهنخة اهـويٖج 626يفخبش اهـوّى,اهشنبنٕ )ح-
 ى.1987, 14،7هتٌبً,–, تٖرّح 2,ػ
 2هيلبيج اهفنرٖج اهشٌٖج فٕ اهييونج اهتبػٌٖج ,ؿتد اهلل فنرٔ تبضب ,يػتـج اهيدارس اهيونٖج ,ػا-
 ُـ.،129,
 ُـ.،133يلبيبح اهضٌفٕ ّاتً ٌبكتب ّغٖرُيب ,يػتـج اضيد نبيل ,اشخبٌتّل ,-



 ى.1998اهيوفّؼٖج ,سبً شٖرفٌّٕ ,خرسيج:كبشى اهيلداد ,يٌضّراح اخضبد اهنّخبة اهـرة,-
 ى.1993, 1ٌط,تضد فٕ يب ٖنًّ تَ اهيوفّؼ ٌظًب ,األزُر اهزٌّبد ,اهيرنز اهذلبفٕ اهـرتٕ ,ػٌشٖز اه-
اهٌؼرٖج اهتراسيبخٖج اهوشبٌٖج )اهخداّهٖج(دراشج اهيفبُٖى ّاهٌضأث ّاهيتبدْء,د.يضيّد ؿنبضج ,ينختج اٗداة -

 ى.2،13, 1,ػ
,خرسيجّخلدٖى:د.اضيد درّٖص ,دار غرٖة اهٌؼرٖج اهضـرٖج )تٌبء هغج اهضـر,اهوغج اهـوٖب(,سًّ نًّٖ -

 ى.،،،2,اهلبُرث ,4هوػتبؿج ّاهٌضر ّاهخّزٖؾ ,ػ
اهٌؼرٖبح اهوشبٌٖج اهنترْ ,يبرٔ آً تبفّ ,سّرر إهٖبس رفبخٕ ,خرسيج: يضيد اهراغٕ ,اهيٌؼيج -

 ى.2،12,تٖرّح ,1اهـرتٖج هوخرسيج ,ػ
 

 الرسبئل والبحوث الجبهعٌة:
النهضوي عند مالن بن نبً"مجالس دمشك نموذجاً"،"بحث"،لٌندة  تداولٌة االشارٌات فً الخطاب-

 .8ٕٔٓ( ،جوان،8ٗ( ،العدد )٘ٔلٌاس،مجلة أبولٌوس ، المجلد )

ه"،واثك ؼالب هـ(،"أطروحة دكتورا7ٓٔٔالتفسٌر المأثور عن العترة الطاهرة فً البرهان للبحرانً )ت-

 م.9ٕٔٓ-ٓٗٗٔالجامعة المستنصرٌة ،هاشم ،كلٌة اآلداب ،

الحجاج فً كتاب المثل السائر ألبن األثٌر "رسالة ماجستٌر"،نعٌمة ٌعمرانن،كلٌة اآلداب واللؽات ،جامعة -

 م.ٕٔٓمولود معمري،تٌزي وزو،الجزائر،

كتاب البصائر والذخائر ألبً حٌان التوحٌدي ،دراسة فً ضوء تداولٌات الخطاب "أطروحة -

 م.ٕٕٓٓهـ،ٔٗٗٔالمادسٌة ، دكتوراه"،عذراء سعٌد عبد ،كلٌة اآلداب ،جامعة


