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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
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( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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ا . 
ً
كر آنف

ُ
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ب الهوامش أ
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ُ
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، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 اتريَّشااإِل

 و آن حتسني اجلليب  متارة نبيل اليامور 

16/1/2021 تأريخ القبول:       18/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

الخطاب  اقیس يف عملسة اللغة أثناء االستعمال وتستعلى درا ةیُترکز التداول        
 دتحد  ی ةی  ة عن عالمات لغو عبار  يفه ،اإِلشاریات نهایة من بیدعد میوتقوم على مفاه

فقد  ةیالدراسات اللغو  یف دیبدرس جد ستیل اإِلشاریاتالخطاب، و  اقیمرجعها من خالل س
 ضا  ی... وأةیبیالترک ةیخصائصِه الدالل ةیفیک انیب یف هیفنشغلوا او  نییاللغو تم تناوله من 

جزء من  اإِلشاریاتعد وت   ة،یبه من خالل عالقة الداللة واإلحالة المرجع اعتنواالفالسفة 
ووظائفها منها  اإِلشاریاتأنواع  انیبوقد اقتضى البحث  ، بوجود إال   ریالمرجع وال تش

 .ةیوالمکان ةیوالزمان ةیواالجتماع ةیالشخص اإِلشاریات
 .اتی؛ المرجع ةی؛ التداول اقی؛ الس اإِلشاریاتالكلمات المفتاحية:     

 :لو  المبحث الأ 
ما عنوود لووه أصووول ثابتووة وراسووخة فووي تراثنووا العربووي، والسووی   اریاتاإِلشووموضوووع  إن  

الفالسووفة المتقوودمین االفووارابي وابوون سووینا والغزالووي وعلووى الداللووة اللفظیووة، فالداللووة بنظوورهم 
ووأأ ى بالصووورة النهنیووة، و تتنوواول: الثوور النفسووي واللفظووة، أ  مووا یسووم   ا الاتابووة فهووي بووال شوو  م 

ها دالة على اللفاظ ولان دورها عند ابن سینا لیس ضوروریا  بخوال  ن  إِ ن إِ  ؛بالحسبانتدخل 
ن تاون لها داللة علوى الثوار بوال توسوط اللفواظ حتوى یجعول لاول أثور أأ ، "فیمان (1)أرسطو

فوووي الووونفس اتابوووة فموووثال  للحراوووة اتابوووة وللسووواون ُأخووورى وللسوووماء أخووورى ولووو ر  أخووورى، 
ا رقمووا  توو لی  الحوورو  لفظووا  فصووارت الاتابووة بهوونا واوونل  لاوول شووي... فوو نا حفظووت بت لیفهوو

، وهوو بهونا یودل الخوط علوى اللفظوة واللفظوة علوى الصوورة (2)السبب دلویال  علوى اللفواظ أوال "
                                                 

 قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل .ماجستير/ ةطالب 
 قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل . /مساعد ُأستاذ 
 .7ل فاخور : ( علم الداللة عند العرب دراسة مقارنة مع السیمیاء الحدیثة، عاد1)
 .20: 1970( الشفاء، العبارة، ابن سینا، تحقیق: م. خضیر ، القاهرة، 2)
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النهنیة فاول مون اللفظوة والصوورة النهنیوة هوو دال ومودلول فوي الوقوت ناتوه بینموا الخوط دال 
داللوة مون العورب ومون ضومنهم ابون سوینا ، ومعظوم اللونین اشوتغلوا فوي ال(1)غیر مدلول علیوه

موون العالمووة اللفظیووة ولاوون تعلووق اللفووظ بووه ال یووتم إال عوون  Referentال یسووتثنون المرجووع 
تنووودر   (3)، ومووون جهوووة السووویمیاء البیرسووویة(2)طریوووق الصوووورة النهنیوووة بواسوووطة داللوووة إضوووافیة

لداللوة الوضوعیة ولیس تحت الرمز الن  یوافوق ا Indexتحت ما یسمى بالشاهد  اإِلشاریات
تفاقیة اختیاریوة، ومون انظرین یاون من خالل العالمات هي عند العرب فاالختال  بین الم

خوورى یتعلووق الوودال فیهووا بالموودلول علووى المجوواورة وااللتووزام، ولوویس هنووا  تنوواق  بووین جهووة أُ 
یوة الرأیین، ولان العرب ی خنون خاصیة االتفاقیة بعین االعتبار أما بیرس فی خن معیوار ایف

 .(4)عالقة الدالل بالمدلول في تصنیفه
لیسووووت بوووودرس جدیوووود، ومسووووتحدث فووووي الدراسووووات اللغویووووة، فقوووود تناولووووه  اإِلشوووواریات

اللغویووووون فووووي دراسووووات اثیوووورة، وانشووووغلوا فیووووه، فووووي بیووووان خصائصووووه الصوووورفیة والترایبیووووة 
المرجعیوة، والداللیة، وأیضا  الفالسفة أعتدوا به عن طریوق عالقتهوا بقضویة الداللوة واالحالوة 

قووود بالعنایوووة المطلوبوووة، وتفت اإِلشووواریاتوأیضوووا  انشوووغل بهوووا اللسوووانیون، وموووع هووونا لوووم تحوووظ 
 .(5)شاریةللنمنجة المالئمة للتعابیر اإلِ 

                                                 

( شرح الفارابي لاتاب أرسطو طالیس في العبارة، الفارابي، تحقیق: و. ااتش. س. مارو، بیروت، 1)
1960 :25. 

صطلحات . وهي عبارة عن ظاهراتیة خاصة، نات مفاهیم وم9( ینظر: علم الداللة عند العرب: 2)
( على مستوى الفار لاي تمیز طبقاتها phanéronsتدرس العناصر البارزة )“مخصوصة ومبتارة، 

 “.وتصنفها ضمن مقوالت عامة
تدرس العناصر “( وهي عبارة عن ظاهراتیة خاصة، نات مفاهیم ومصطلحات مخصوصة ومبتارة، 3)

علم “. ها ضمن مقوالت عامة( على مستوى الفار لاي تمیز طبقاتها وتصنفphanéronsالبارزة )
 ar.wikipedia.org › wikiویایبیدیا،   –العالمات التداولي 

 .22( ینظر: علم الداللة عند العرب: 4)
 ( ینظر:5)

Deixix int the handbook of pragmatics, Levinson Stephen, Edited by Laurence 
R. Horn and Gregory Ward, BlackWell Publishing, 2004, pp. 97-122  
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"عبارة عون عالموات محیلوة غیور منفصولة عون فعول الوتلفظ، وهوو فعول  اإِلشاریاتف
 .(1)محدد" یقتضي متلفظا  یتوجه بخطابه إلى مخاطب ضمن إطار زمني ومااني

ضومیر الموتالم )أنوا، ا ن، هنوا( یبقوى مبهموا  موا لوم یقتورن  وعلى هنا السواس فو ن  
لهوووا طوووابع اصوووطالحي  اإِلشووواریات إحالتوووه بسووویاق معلووووم لووودى المخاطوووب، وعلوووى هووونا فووو ن  

 .(2)خرىنها في نل  ش ن عالمات اللسان الُ تواضعي ش 
 
 

 إنا اانووت علووى عالقووة وجودیووة ال  ال تسووتقبل معنووى محووددا  إِ  Deixisفالمرجعیووات 
، والم شوور هووو Index(3)مووع الموضوووع الوون  تمثلووه، فهووي تسووهم مووا یسوومیه بیوورس بالم شوور 

. أ  بمعنوى إنا غواب الموضووع، (4)"الحراة التي تودل بواسوطتها علوى شويء )موضووع( موا"
ل جوووووزء ا مووووون "تشوووووا   Deiciques اإِلشووووواریاتفووووو ن الم شووووور ال یووووودل علوووووى شووووويء أبووووودا . ف

 بوجووود مرجووع مووا، فبووین )أنووا( وبووین فوورد مووا یتحوودث ال  هووا ال تشوویر إِ ن  لأ  Deixisمرجعیووات ال
هووي العالقووة الناتجووة عوون  Relation Defaitعوون نفسووه فووي لحظووة تاووون العالقووة حقیقیووة 

 Shifters Verbal. "وأوضوووا جااسوووون فوووي مقالوووه )(5)لفوووظ هووونا الفووورد لالموووة: أنوووا"
Categories, and the Russian Verbشواریات، وحضوورها فوي لاووني ل ِ ( الطوابع ا

                                                 

، 1437، 1( التداولیة اصولها واتجاهاتها، جواد ختام، دار انوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان،  ط1)
2016 :76. 

 .77-76( ینظر: م. ن.: 2)
الملفوظیة، جان سیرفوني، ترجمة: قاسم المقداد، من منشورات اتحاد الاتاب العرب،  -118( ینظر: 3)

 .21م: 1998)د.ط(، 
 .21. ن.: ( م4)
 .22-21( م.ن: 5)
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، لوونا ُعوودت هوون  الووروابط موون الالیووات (1)اللغووات الهووا، بمووا فیهووا تلوو  التووي تضوومر بعضووها"
 .(2)اللغویة

سووماء االشووارة، التووي ال أأ ات اللغویووة، التووي تشووبه الضوومائر و موون العالموو اإِلشوواریاتو 
خالیوة مون أ  معنوى فوي ناتهوا، وموع  یتحدد مرجعها إال في سیاق الخطواب التوداولي؛ لنهوا

ال یقووو  فوووي  اإِلشووواریات، ودور (3)هووونا فهوووي مرتبطوووة بوووالمرجع، إال أن المرجوووع غیووور ثابوووت
الظووواهرة، بووول یتجاوزهوووا إلوووى نات الحضوووور  اإِلشووواریاتالسووویاق التوووداولي فحسوووب أ  عنووود 

وهونا یو د   القوى التي یقصد بها المستقرة في بنیة الخطواب العمیقوة، أ  عنود الوتلفظ بهوا،
الوتلفظ لوه زموان وماوان معینوان؛  ن  لأ  ؛ر التداولي فوي اسوتراتیجیة الخطوابإلى اعطائها الدو 

-الهنوا-شواریات هوي: )النواإِ ، وفوي الخطواب الواحود تجتموع ثوالث أ  ماان الوتلفظ ولحظتوه
: "هووي واحوودة موون صووی  االشووارة المرتبطووة بسوویاق المووتالم مووع اإِلشوواریات، وتاووون (4)ا ن(
سواس بوین التعوابیر الت شویریة التوي تعبور عون حوالتي قورب الموتالم الفورق الأ  بالحسوبانخن ال

 اإِلشوواریاتالووثالث )النووا، الهنووا، ا ن( تمثوول نوعووا  ا اإِلشوواریات، ف(5)والبعیوودة عوون المووتالم"
 الشخصیة والزمانیة والماانیة.

 :اإِلشاریاتأنواع 

                                                 

(1) Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb, Jakobson Roman, in 
selected writing II, the harue monton, 1977, p: 130-147. 

( تعتبر العربیة من اللغات التي تجیز حن  الضمیر مثال: وصل ضمیر مضمر مت خرا  وانل  الحال 2)
ففي هن  الجملة نالحظ ان  Pensamos queseria convenienodares taیة مثال: مع االسبان

المتصلة بالفعل تدل على  informa-cion osاالسبانیة تسوغ حن  الضمیر "نحن" لن الالصقة 
نل ، ویظل الحن  مرهونا  بالسیاق، فمتى التبس المر بین الضمیر الدال على المنار أو الم نث 

قد یدل على جاء أو جاءت ولرفع االلتباس من الواجب  vieneبراز الضمیر. مثال احتا  المتالم إل
 ( جاءت.Ella viene Ao( جاء )Elvieneابراز الضمیر المناسب )

( ینظر: استراتیجیة الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، عبدالهاد  بن ظافر الشعر ، دار الاتاب الجدیدة 3)
 .80م: 2004، 1لبنان، ط –المتحدة، بیروت 

 .81( ینظر: م. ن.: 4)
لبنان، دار  –( التداولیة، جور  بول، ترجمة: قصي العتابي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت 5)

 .28م: 2010 -هو 1431، 1الرباط، ط –المان 
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 :Personal deicticsالشخصية  اإِلشاريات -1
الدالووة علوى الموتالم، أو المخاطووب، أو الغائوب، فالونات المتلفظووة،  اإِلشواریات"هوي 

تووودل علوووى المرسووول فوووي السووویاق، فقووود تصوووور خطابوووات متعوووددة عووون شوووخ  واحووود فناتوووه 
)النوا( قود تمیول  ن  المتلفظة تتغیر بتغیر السیاق وهي محوور الوتلفظ فوي الخطواب توداولیا ؛ لأ 

. فالمرسل ال یتلفظ دائما  بضومیر الموتالم (1)، الب، وهانا..."على المتلفظ اإلنسان، المعلم
ضووومیر الموووتالم والمخاطوووب  ن  فوووي بدایوووة خطابوووه، والسووویما عنووود حضوووور المرسووول إلیوووه؛ لأ 

  اعتوورا  مسووبق أو تسووا ل، أأ سوول ال یووتلفظ بووه إال عنوود افتراضووه تفسورهما المشوواهدة، والمر 
ونوورى أیضووا  أن  ،(2)ات المبوودوءة بووو )نحوون(أو عنوود حاجتووه لتسوووی  فعلووه اللغووو  فووي الخطابوو

التي تدر  االحالة علیهوا مون السویاق، فالمرسول ال  اإِلشاریاتالضمائر المستترة ضرب من 
یتلفظ بها لداللة الحال علیها، وأخر یتطلب وجودها اما في المر والنهوي، فونلحظ أن فعول 

 .(3)وجوبا  والمستتر جوازا   المر یندر  على )أنت(، وبنل  تنوعت الضمائر بین المستتر
شوواریات الشخصوویة فووي وسووع فووي تحلیوول الطووابع التووداولي ل ِ ونلحووظ أن بنفنیسووت "ت

فصووول اتابووه )مسووائل فووي اللسووانیات العامووة ( ونخوو  بالوونار فعوول )اإلنسووان فووي اللسووان( 
L'Homme dans la langue )ومووا تفوورع عنووه موون مباحووث اووو )طبیعووة الضوومائر ،

nature des pronomsla  )و)الناتیوة فوي اللسوانDe la subjectitité dans le 
langageA"(4) ،ومیووووز بنفنیسووووت بووووین ث ووووالث أنووووواع موووون الضوووومائر فووووي اللغووووة الفرنسوووویة .

(...وضووومیر الموووتالم iL( وضووومیر الغائوووب )tu( وضووومیر المخاطوووب )jeفضووومیر الموووتالم )
نما إ لى ملفووظ ناتوي متفورد والمخاطب ال یحیالن إلى واقعة ما، أو وضعیات موضوعیة، وا 

أ  أن ضووومیر الموووتالم واحووود باسوووتطاعة أ  شوووخ  اسوووتعماله واووونل  الحوووال موووع ضووومیر 

                                                 

حدة، ( استراتیجیة الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، عبدالهاد  بن ظافر الشعر ، دار الاتاب الجدیدة المت1)
 .82م: 2004، 1لبنان، ط –بیروت 

 .83( ینظر: م. ن.: 2)
 .83( ینظر: م. ن.: 3)

(4) Problémes de Linguistique Générale, Benveniste Emile Tomel, Editions 
Gallimaed, 1966, p.289. 
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( ال یحیوول إلووى واقعووة االمیووة، فهووو ال iL. ویوورى بنفنیسووت أن ضوومیر الغائووب )(1)المخاطأووب
-nonیقتووووورن بسووووویاق االموووووي محووووودد فقووووود أدرجوووووه ضووووومن موووووا یطلوووووق علیوووووه الالشوووووخ  

personne(2) موشووالر و ن ربووول الخطاطووة التیووة لبیووان عالقووة ضوومیر  . وقوود اقتوورح جووا
 :(3)الحضور والغیاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علوى شووخ  معوین، فهوي فوي الخیور عالمووات  الضومائر ال تودل   ن  وهاونا نلحوظ أأ 
الشخصووویة  اإِلشووواریاتیسوووتخدمها الموووتالم، لاوووي یضوووی  بعووود ا توووداولی ا علوووى خطابوووه. ومووون 

)أنووووووا( أو )نحوووووون( وضوووووومائر المخاطووووووب أنووووووت، انتمووووووا، االضوووووومائر الدالووووووة علووووووى المووووووتالم 

                                                 

 .79( ینظر: التداولیة أصولها واتجاهاتها: 1)
 ( ینظر: م. ن.  2)
 .Dictionnaire encyclopédique de pragmatique :64ول، ( جا  موشالر و ن رب3)

 

 إشاريات

+ 

 jeضمير المتكلم 

+ 

 subjectivité الذاتية

- 

 tuضمير المخاطب 
 اسم )عائد(

- 

 ilضمير الغائب 

 الضمير
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نا اوان اإِلشواریاتأنتم...وضمائر الغائب إنا عر  مرجعه من السیاق اللغو  خر  مون  ، وا 
 .(1)اإِلشاریاتحرا  دخل في 

 :Temporal Deicticsالزمانية  اإِلشاريات -2
عول أو بظور  ، سوواء تعلوق المور بوزمن الفاإِلشواریاتفوي دراسوة  ممیوز االوزمن  عد  یُ 

الزمووان، وهوونا مووا موجووود فووي اتوواب بنفنیسووت "مسووائل فووي اللسووانیات العامووة"، والسوویما فووي 
 Les relations de temps dans leمبحوث "عالقوات الزموان فوي الفعول الفرنسوي" 

verb francais نموا بوزمن ، فداللة الزمن عند بنفنیست ال تحدد بزمن الفعول أو الظور ، وا 
)غدا (، تدل على الیوم الن  یلوي زمون الحودیث، ومون هونا فوالزمن تتصول  التلفظ، فمثال  ف ن

 .(2)داللته بالخطاب واالستعمال
فعلوووى المرسوووول أن یووودر  لحظووووة الوووتلفظ، ویتخوووونها مرجعوووا ، وبوووونل  یحوووودد االدوات 

الزمانیوة فوي الاوالم،  deictic center. ویعد زمن التالم مراز االشوارة (3)االشاریة الزمانیة
هوونان المووران التووبس الموور علووى السووامع...، وهنووا  المووات توودل علووى الووزمن  فوو نا غوواب

مثل: أمس، غودا ، ا ن، السوبوع الماضوي، یووم الجمعوة، السونة المقبلوة، منون، شوهر، جمیوع 
 باإلشوووارة إلوووى زمووان بعینوووه فضوووال  عووون زموووان الوووتالم أو ال  هوون  الالموووات ال یتضوووا معناهوووا إِ 

وقوود تاووون العناصوور اإلشوواریة دالووة علووى الزمووان الاوووني الوون  . "(4)مراووز االشووارة الزمانیووة
یقسووم إلووى فصووول، وسووونوات، وأشووهر، وأیووام، وسووواعات...الم أو دال علووى الزمووان النحوووو  

tense ویتطابقان في سیاق الاوالم، وقود یختلو  الوزمن النحوو  عون الاووني، فقود تسوتخدم ،
علووى االسووتقبال فینشوو  بینهمووا  صوویغة الحووال للداللووة علووى المضووي، وصوویغة المضووي للداللووة

 .(5)شارة" المعرفة بسیاق الاالم ومرجع اإلِ صراع ال یحلُه إال
 

                                                 

( ینظر:  فاق جدیدة في البحث اللغو  المعاصر، محمود احمد نحلة، دار المعرفة الجامعیة، 1)
 .18-17م: 2002مصر، )د.ط(،  –اإلساندریة 

 .81-80( ینظر: التداولیة أصولها واتجاهاتها: 2)
 .83( ینظر: استراتیجیات الخطاب: 3)
 .20-19( ینظر:  فاق جدیدة في البحث اللغو  المعاصر: 4)
 .21( م. ن.: 5)



                                                                                                          و آن حتسني اجلليب متارة نبيل اليامور                           اإِلشاريات                                                                  

 92 

 :Spatial deicticsالمكانية  اإِلشاريات -3
شوواریات الماانیووة "ال تحموول داللتهووا فووي ناتهووا، بوول معناهووا یتحوودد بسوویاق الووتلفظ، إِ 

. لووو (1)سوویاق انتووا  الخطوواب"وأن تحدیوود المرجعیووة الماانیووة تفوور  علووى المخاطووب مراعوواة 
قلنا: "أنا جالس قرب المدرسوة" یظهور أن ظور  الماوان "قورب المدرسوة" ال قیموة لوه إال فوي 

 عالقته بماان التلفظ.
الماانیوووة "تخوووت  بتحدیووود المواقوووع باالنتسووواب إلوووى نقووواط مرجعیوووة فوووي  اإِلشووواریاتو 

الحووودث الاالموووي أیضوووا ، وتقووواس أهمیوووة التحدیووود الماووواني انطالقوووا  مووون الحقیقوووة بووو ن هنوووا  
مووا بتحدیوود أماانهووا موون جهووة  طووریقتین همووا: إمووا بالتسوومیة أو بالوصوو  موون جهووة أولووى، وا 

رتاووز علووى تداولیووة الخطاب...فوو ن معرفووة . ویجووب تحدیوود المرجووع الماوواني الوون  ی(2)اخوورى"
لن عوودم توووخي الدقووة فووي اسوووتعمال المواقووع تسووتلزم معرفووة ماووان الووتلفظ، واتجووا  المووتالم، 

اللوبس، ولتجنوب اللوبس فعلوى المرسول افتورا   إشاریات الماان ی د  الى اللبس فوي الاوالم
لالموات فوي اللغوة الدالوة ا وفوي اللغوة العربیوة اثیور مون. (3)موقع المرجع وموقع المرسل إلیوه

. وقوود ناوور أبووو حیووان (4)علووى الماووان: ومنهووا علووى وفووي، تحووت، یمووین، یسووار، أمووام، وراء
شوارة إلیوه، وهوو فوي القورب مفوردا  مونارا   االندلسي أن اسم االشارة: "هوو موا وضوع لمسومى وا 

اءان "نا" ثوووووم "نا " ثوووووم "نلووووو " و" لووووو "، وللم نثوووووة "توووووي" و"توووووه " و"ن " و"ن  "، وتاسووووور الهووووو
وأحسون موا ثوم ِتلو  وتألو  وتیلو  وتالو  باالختالس واشباع، و"نات" ثم "تی " و"تأی  " و"نأیو " 

فوو"الموضوع  ،شوارةعوین فوي حوال اإلِ شوارة: اسوم االشوارة هوو الموضووع لماسوم اإلِ  قیل فوي حود
ویخوو   ،شووارة فصوول یخوور  سووائل المعووار جنوویس یشوومل المعووار ، وفووي "حووال اإلِ  لمعووین"
 .(5)"شارةاسم اإلِ 

                                                 

 .81( التداولیة أصولها واتجاهاتها: 1)
(2) Levinson, Stephen C: Pragmatics, Cambridge University press, 1983, p. 
79. 

 .85-84( ینظر: استراتیجیات الخطاب: 3)
 .85( ینظر: م. ن.: 4)
تامیل في شرح اتاب التسهیل، أبو حیان االندلسي، حققه: حسن هنداو ، دار القلم، ( التنییل وال5)

 . 3/181دمشق، الجزء الول، )د.ط(، )د.ت(: 
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 :Social deicticsاالجتماعية  اإِلشاريات -5
فووي ت صوویل العالقووات االجتماعیووة بووین  می ووز ااالجتماعیووة عنصوورا  م اإِلشوواریات عوود  تُ 

االفراد، فهي "ألفاظ وتراایب تشیر إلوى العالقوة االجتماعیوة بوین المتالموین والمخواطبین مون 
ونلحوظ أن  العالقوة  ،intimacy"(1)أو عالقوة ألفوة وموودة  formalحیث هي عالقوة رسومیة 

فوي مخاطبوة مون هوم أابور سونا  ومقاموا  مون  honorificsالرسمیة یدخل فیها صوی  التبجیول 
المتالم...واما في )أنتم( في اللغة العربیة للمفرد المخاطب و)نحون( للمفورد المعظوم لنفسوه، 

لمیوور...الم. ویوودخل وتشومل أیضووا  اللقوواب، امووا فوي فخامووة الوورئیس، جاللووة الملو ، سوومو ا
فیهووا أیضووا  سووعادت  وحضوورت ...الم. وأحیانووا  یقتصوور اسووتعمالها علووى الرجووال مثوول )معووالي 

وأأ  ،(2)الباشا(، وبعضها على النسواء مثول )هوانم( هونا فیموا یخو  االسوتعمال الرسومي ا فوي م 
اس فووي هوونا یوونع ن  هووا تاووون خووار  هوون  القیووود، ونوورى بوو أ ن  أأ  االسووتعمال غیوور الرسوومي فوونلحظ

( du( الفرنسووووویة و)tuاسوووووتعمال بعووووو  الضووووومائر للداللوووووة علوووووى المفووووورد المخاطوووووب مثووووول )
اللمانیوووة وفوووي النوووداء باالسوووم المجووورد وفضوووال  عووون التحیوووات مثووول: صوووباح الخیووور، صوووباح 

 Lookingیسووتعمل بعوو  اللفوواظ علووى طبقووة اجتماعیووة مثوول .الم. وهنووا  بعوو  الفوول..
glass  إلوووى طبقوووة اجتماعیوووة علیوووا فوووي مقابووول  شوووارةإِ الووون  یعووود فوووي بریطانیووواmirror(3) .

غیور  فوي تحدیود موا یقصودُ  الموتالم، ایون نلو  الترایوز هوو می وز ادورا  م  د  فسیاق الخطاب ی
 ن یرفع.أأ موجود في البحث لنل  ال بد 

   :الخاتمة
ائر موون المفوواهیم التداولیووة وهووي موون العالمووات اللغویووة التووي االضووم اإِلشوواریات ُتعوود        

أنوووواع منهوووا:  اإِلشووواریات فوووي السووویاق الخطوووابي، و ال  وأسوووماء اإلشوووارة، وال تتحووودد مرجعیتهوووا إِ 
الشخصووویة الدالوووة علوووى الموووتالم أو المخاطوووب أو الغائوووب المتمثلوووة بوووو)أنا، نحووون،  اإِلشووواریات

زموان، ق بزمن الفعول أو ظور  الالتي تتعل  الزمانیة  اإِلشاریاتا م  أنت، أنتما، أنتم، ....(، وأأ 
و)غودا ، أموس، شوهر، سونة، یووم،....(، وأأ  اإِلشواریاتزمن التالم مراز اإلشارة، ومن  عد  فتُ  ا م 

                                                 

 .25(  فاق جدیدة في البحث اللغو  المعاصر: 1)
 .25( ینظر: م. ن.: 2)
 .71: م1985، 1مصر، ط –( ینظر: علم الداللة، احمد مختار عمر، عالم الاتب، القاهرة 3)
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الماانیة فتتحدد في سیاق الاالم ومنها: )هنا، هنا ، تحت، یمین، یسوار، أموام،  اإِلشاریات
قوات االجتماعیوة في ت صویل العال ممی ز ااالجتماعیة فُتعد عنصرا   اإِلشاریاتا م  وراء،...(، وأأ 

فهنا  الفاظ تشیر إلى نوع العالقوة بوین الموتالم والمخاطوب، منهوا الرسومیة التوي تودخل فیهوا 
صوووووی  التبجیووووول فوووووي مخاطبوووووة مووووون هوووووم أابووووور سووووونا  أو اللقووووواب اوووووو)جاللة الملووووو ، وسووووومو 

وو لتحیووات اووو)صباح فیهووا ا عملسوومیة هووي خووار  هوون  القیووود، وتسووتا غیوور الر المیوور...(، وأم 
 المات خالیة من اللقب او: )أیها(. عملأو تستالخیر(، 
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Abstract 

            The deliberative focus is on the study of language during use 

and is used in the context of discourse and is based on several 

concepts, among which are signs. They are linguistic signs whose 

reference is determined by the context of the discourse, and 

indications are not a new lesson in linguistic studies. Synthetics ... 

and also philosophers have been interested in it through the 

relationship of significance and referencing, and the signs are part of 

the reference and do not indicate except for its existence. 
Key words: indications ؛ context ؛ deliberative ؛ references. 
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