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 للسيد حممد حممد صادق الصدر السالم(

 الباحث                          األستاذ الدكتور     
 م. حيدر غضيب زغير م.           أ.د. أزىار عمي ياسين غالي        

 جامعة البصرة ـ كمية اآلداب                 جامعة البصرة ـ كمية اآلداب
haiarag 30@gmail.com 

 :الممخص
لمخطاب ، تنجز وظائف إحالية معينة وال تقتصر  اإلشارايات الخطابية ىي ألفاظ وتراكيب مكونة    

إحالتيا عمى عناصر سابقة فقط ، بل تحيل عمى عناصر الحقة أيضًا ، كما أنيا ال تحيل عمى 
عناصر من داخل النص ، بل تتعداىا لتحيل عمى عناصر من خارج النص ، وتشترك مع غيرىا من 

دًا تامًا عمى السياق بنوعيو المقالي والمقامي ، وقد اإلشاريات األخرى في أنيا تعتمد في تفسيرىا اعتما
وضع ليا حدودًا فارقة بينيا وبين مفيوم اإلحالة الشخصية ، فغالبًا ما نجد في النص ألفاظًا ، 
يستدرك بيا المتكمم كالمو ، أو يأتي بيا معترضة بين أجزاء الخطاب ، تؤدي وظيفة تواصمية ، نحو 

  عن ذلك ، ميما يكن  .: ) بل أو لكن ، من ثم، فضالً 
أما اإلشاريات االجتماعية ، فيي تشير لتمثيل الفروق االجتماعية التي تتعمق بأطراف الخطاب ، 
وبأدوارىم وعالقاتيم ، وتشير تمك العناصر إلى أطراف الخطاب االجتماعي أو عالقاتيم االجتماعية 

د المتكمم ، كألفاظ التبجيل ، نحو ) ، ويستعمل في الخطاب ألفاظًا ، يستدل بيا المتمقي عمى قص
 سيادتكم أو سعادتكم أو حضرتكم   تدل عمى أن المخاطب ذو مكانة اجتماعية.

 .(اإلشاريات, الخطابية, االجتماعية , موسوعة اإلمام الميدي, البعد التداولي)الكممات المفتاحية:  
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Discursive and social references in the Encyclopedia of Imam 

Mahdi (peace be) upon him For Mr. Muhammad Muhammad 

Sadeq Al-Sadr 

.dr. 'azhar eali yasin ghali            haydar ghudib zaghir 

 jamieat albasrat kuliyat aladab  

  Abstract : 

Deixes are referral links references are not specified by the presence of both 

sides of speech within a specified contot of speech. These diexws go byond 

their contextual meaning to express other meanings out of the context. Deixes 

depend on the context its self. 

Social deixes refer to the social differnces deixes differentiate between social 

classes. Thus, these social deites related to socil speechand to people their 

social rltions. 

Keywords: denotations, rhetoric, social, Encyclopedia of Imam Mahdi, the 

pragmatic dimension. 

 أواًل : اإلشارّيات الخطابية : 
اإلشارّيات من خواص الخطاب ، مرتبطة بمقاصد المتكمم ، وبسياق الكالم ،  ُتعد      

تؤدي دورًا تواصمّيًا بين المرسل والمرسل إليو ُتسيم في إنجاح عممية التواصل بين 
 المتخاطبين.

تدخل ىذه اإلشارّيات ضمن الحقل التداولّي وىي عبارة عن روابط إحالية ال تحدد 
الخطاب ضمن سياق كالمي معين ، فالسياق لو دور بارز  مراجعيا إاّل بوجود طرفي

في فيم العبارات اإلشارية ، وىذا ما يؤكده بارىيميل بقولو: " اّن أكثر من تسعين بالمائة 
من التمفظات التي ننطق بيا في سياق حياتنا اليومية ىي تمفظات إشارية يحددىا 

  ) . لذا يرى بعض التداوليونٔٗٗ, ٕٔٔٓالسياق التمفظي الذي وردت فيو ")العموي, 

                                                           


ذٛلف )تٕفٕغد( ػٕذ اٌر١١ّض اٌزٞ ذم١ّٗ اٌٍغح اٌفشٔغ١ح ت١ٓ شالشح أٔٛاع ِٓ اٌؼّائش ، ٟ٘ ػ١ّش  

ٌؼاللح ٚش١مح ت١ٓ اٌؼّائش ٠ٚؤعظ تٕفٕغد  .ilٚػ١ّش اٌغائة  tuٚػ١ّش اٌّخاؽة  Jeاٌّرىٍُ 

ٚع١الاخ اٌىالَ ، ِؤوذاً أٙا ال ذٕرّٟ ٌطثمٗ ٚاحذج ِرجأغح. فؼ١ّش اٌّرىٍُ ٚاٌّخاؽة ال ٠ح١الْ اٌٝ 

ٚالؼح ِا ، اٚ ٚػؼ١اخ ِٛػٛػ١ح ، ٚإّٔا اٌٝ ٍِفٛظ راذٟ ِٚرفشد. ِٚؼٕاٖ اْ ػ١ّش اٌّرىٍُ ٚاحذ ، 
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انَّ إشاريات الخطاب قد تمتبس بمفيوم اإلحالة الشخصية، فأخرجيا بعضيم من دائرة 
  .ٕٗ, ٕٔٔٓالدراسة، ووضع ليا حدودًا فارقة بينيا )نحمة, 

وغالبًا ما نجد في النص ألفاظًا ، يستدرك بيا المتكمم كالمو ، أو يأتي بيا معترضة 
ؤدي وظيفة تواصمّية داخل الممفوظ ، يرفع بيا توىم المخاطب المراد بين أجزاء النص، ت

مخاطبتو ، فال يشط فكر المتمقي عن قصد المتكمم. وىذه اإلشاريات التخاطبية ىي 
موضع عناية الدراسات التداولية ، وتسمى في عرفيم التداول باإلشاريات الخطابية 

 واالجتماعية.
تدل بيا المتمقي عمى قصد المتكمم ، أو تكون عاماًل " ويستعمل في الخطاب ألفاظـا، يس

مساعدًا في فيم الخطاب ، كألفاظ ) التبجيل   نحو ) سيادتكم أو سعادتكم أو حضرتكم 
  تدل عمى ان المخاطب ذو مكانة اجتماعية ، أو أنو ذو صفة رسمية تحتم عمى 

ب عمى ألفاظ تدل المتكمم استعمال ألفاظ تناسب وضعو االجتماعي ، أو يشتمل الخطا
عمى نوع العالقة الرابطة بين المتخاطبين من حيث المودة ، واأللفة ، ودرجة البعد أو 

  ٕ٘, ٕٔٔٓالقرب والصداقة وغيرىا ".)نحمة, 
اإلشارّيات الخطابية ىي ألفاظ وتراكيب مكّونة لمخطاب ، تنجز وظائف إحالية معينة 

تحيل عمى عناصر الحقة ايضًا ،  وال تقتصر إحالتيا عمى عناصر سابقة فقط ، بل
كما أّنيا ال تحيل عمى عناصر من داخل النص فحسب ، بل تتعداىا لتحيل عمى 
عناصر من خارج النص ، وتشترك مع غيرىا من اإلشاريات األخرى في أّنيا تعتمد في 

                                                                                                                                                      

غّاذٗ اٌخاطح ، ٚاْ ٠ح١ً ِٓ خالٌٗ خطاتٗ ٌىٕٗ حشوٟ تئِىاْ أٞ ِرحذز اْ ٠غرؼٍّٗ ٠ٚطثؼٗ ت

اٌخاص. وزٌه اٌحاي ِغ ػ١ّش اٌّخاؽة اٌزٞ ال ٠ح١ً اٌٝ فشد تؼ١ٕٗ ، ٚإّٔا ذرحذد دالٌرٗ ِٓ خالي 

رٚ ؽث١ؼح ِٛػٛػ١ح ، ألٔٗ ال ٠ح١ً اٌٝ  ilاٌغ١اق اٌىالِٟ. تاٌّماتً ٠الحع تٕفٕغد اْ ػ١ّش اٌغائة 

 non-personneائة ػّٓ ِا ٠طٍك ػ١ٍٗ االشخاص ٚالؼح وال١ِح ، ٠ذسض تٕفغٕد ػ١ّش اٌغ

٠ٚغرذي ػٍٝ رٌه ِٓ خالي اعرؼّاي ػائذ ، ِصاي )ت١١ش ِش٠غ ، أٗ ِحَّٛ( ٚفٟ تؼغ األح١اْ 

 .97ٌإلحاٌح ػٍٝ ٚلائغ خاسج١ح ِصاي )ذُّطش(. ٠ٕظش : اٌرذا١ٌٚح ـ اطٌٛٙا ٚاذجا٘اذٙا : 
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تفسيرىا اعتمادًا تامًا عمى السياق الذي ترغد فيو بنوعيو المقالي والمقامى.)العموي, 
ٕٓٔٔ ,ٗٗٔ   
إنَّ اإلشارّيات الخطابية التي نستعمميا في الخطاب ال تحتوي دائمًا عمى ما ىو      

ضروري لفيميا، فيناك جانب كبير من داللتيا نفيمو من السياق الذي ترد فيو 
 . وقد يظير التباسيا باإلحالة إلى سابق أو الحق ، لذلك ٔٗٗ, ٕٔٔٓ)العموي, 

ات ، ولكن منيم من فّرق بينيا؛ فرأى ان اإلحالة يتحد فييا أسقطيا بعضيم من اإلشاريّ 
المرجع بين ضمير اإلحالة وما تشير إليو ، نحو: ) محمد طالب وىو من الطمبة 
المجتيدين  ، فالمرجع الذي يعود إليو االسم ) محمد   والضمير المنفصل ) ىو   

تخمق مرجعًا جديدًا نحو : واحد، أّما اإلشارّيات فيي ال تشير إلى ذات المرجع ، بل 
شخص يروي حكاية ، ثم ذكرتو بحكاية فيشير إلييا بقولو : ) ولكن تمك حكاية أخرى   

  . ٕٗ, ٕٔٔٓفاإلشارة ىنا إلى مرجع جديد)نحمة, 
لكّن " ىناك إشارّيات لمخطاب ُتعد من خواص الخطاب ، وتتمثل في االلفاظ التي      

بالمتكمم ، فقد يحتار في ترجيح رأي عمى رأي  تذكر في النص مشيرة إلى موقف خاص
، فيقول  ) وميما يكن من أمر   وقد يستدرك عمى كالم سابق ، أو يضرب عنو ، 
فيستعمل : ) لكن أو بل   ، وقد يضيف ، )فضاًل عن ذلك  ، وقد يريد ان يرتب أمرًا 

  . ٕ٘-ٕٗ, ٕٔٔٓ")العموي,  ، فيقول : )من ثم 
الخطابية في النصوص المكتوبة مشكاًل دالليًا كبيرًا ؛ ألّنيا  وتمثل اإلشاريات       

تخمو من أّي إشاريات مصاحبة تساعد عمى تفسيرىا ، فالمتكمم قد يتوسل ببعض 
العبارات أو األلفاظ التي تشير إلى موقف خاص بو ، أو تشير لمعتقد ىو يعتنقو ، أو 

ا بسيولو، السيما إذا كانت المغة لمذىب ينتمي إليو ، لذا ال يتسنى لكل متمٍق تفسيرى
المستعممة في الخطاب غير لغة التخاطب اليومي ، بل المغة الفصحى التي يستعمميا 
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أرباب البالغة ، وفي ىذه الحالة ال يمكن لممقاربة الداللية ان تسعفنا في معالجة ىذا 
الممفوظات )نحمة, النوع من العبارات المغوية ، فتبرز أىمية المعالجة التداولية لمثل ىذه 

ٕٓٔٔ ,ٗٗٔ.  
إنَّ البعد التداولي الذي يوظفو المتكمم ، وىو يستعمل ىذا النوع من اإلشاريات         

يتمثل ببيان موقفو من قصد الخطاب ، واألسباب التي دعتو إلى ىذا الموقف ، وىذا ما 
ليا بعدًا يتعمق بقصود الخطاب ، التي ترمي إلى إيجاد عالقة تفاعمية يتحقق من خال

  أنَّو قال: )) سألو رجل عن القائم إنجازيًا ، فقد ورد في الحديث عن أبي عبداهلل )
  ، يسمم عميو بإمرة المؤمنين ؟ قال : ال ، ذاك اسم سّمى اهلل بو أمير المؤمنين )

لم يسّم بو أحد قبمو وال يسّمى بو أحد بعده إاّل كافر. قمت : جعمت فداك ، كيف يسّمم 
 . ٕ٘ٚ/ٖ, ٕٔٔٓ. قال: تقول : السالم عميك يا بقية اهلل في أرِضو    )الصدر,عميو

  . ٙٛىود:(َبِقيَُّة الّمِو َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن َوَما َأَنْا َعَمْيُكم ِبَحِفيظٍ ثم قرأ : 
اإلشارة يريد المتكمم انَّ ينبو المخاطب إلى شخص ال يجيمو ، ىو موضوع          

لمعين غائب لذلك يحيل اسم ) أمير المؤمنين   عمى مرجع خارج النص ، ويبين 
موقفو ، وىذا الموقف الحواري التواصمي إستمزم استعمال اإلشارّيات ؛ من أجل تحقيق 
ىدف الخطاب ، " توصف العالقة الحوارية السند األساسي لتقويم عالقة اإلحالة مع 

  التي تتم بوساطة اإلشاريات الشخصية )ذاك، ٔٗٗ, ٕٔٔٓالعالم الخارجي ")العموي, 
والضمير الغائب   ، والصفة المحددة باإلمارة ، تحيل إلى مرجع قصدُه المتكمم ، "وىو 

 . ٖٖٗ/ٖٚ, ٖٜٛٔ  ")المجمسي, خاص بأمير المؤمنين عمي بن أبي طالب )
  بين المتخاطبين حتى  فحقق الخطاب بعدًا تداوليًا حواريًا استعمل فيو مبدأ ) التعاون

حقق الخطاب مقاصده بتوليد إنجازية تجعل المتمقي يؤمن بما يطرحو المتكمم؛ ألن اهلل 
( صمى اهلل عميو وآلو   ىو من اطمق المسمى ) المقب   عمى لسان رسولو( 
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باإلشارة إلى المفرد المذكر البعيد في عمو مرتبتو ومقامو بالخصوصية المنفردة ، وىذا 
 جعمت ) المقب   لم يسم أحد بو قبمو وال بعده. التفرد

ويعمق السيد محمد صادق الصدر : " والمراد من ىذا المقب ؛ ألن الميدي        
( ىو الباقي من خط األنبياء واألولياء والصالحين الذين ميدوا لوجوده وضحوا من  

قيمة العميا ألقواليم أجل تطبيق عدلو ، فأصبح ىو النتيجة الطبيعية الكبرى لجيودىم وال
نما نسبت البقية وأعماليم ، فالمراد من ) بقية اهلل   ألنو )   بقية أنبياء اهلل ورسمو. وا 

إلى اهلل مباشرة، بوصفو الخط المقدس عمى طولو خط ممثل لعدل اهلل ودعوتو الحقة ، 
  مؤسسو ومخططو من أجل تربية البشرية والسير بيا نحو الكمال . أما وىو )

  سبتيا إلى ) أرض اهلل   حين يقال : بقية اهلل في أرضو ، بوصف تأسيسو )ن
لمدولة العالمية العادلة عمى مجموع األرض. ومن المعموم ان ) أرض اهلل   ىي كل 

  .ٕٙٛ/ٖ, ٕٔٔٓالكرة األرضية ")الصدر,
تتعمق  والمعرفة المغوية المشتركة بين المتخاطبين في الحوار تمثل بعدًا تداولياً       

بمعتقد المتكمم الذي ال يخفى عمى المتمقي وتكشف عنو المشيرات المقامية في قولو : ) 
جعمت فداك، كيف يسمم عميو   فيحيل المتكمم إلى مرجع يدعمو بالنص ) بقية اهلل خير 
لكم ان كنتم مؤمنين   تكثيف داللي تعكس عظمة ) بقية اهلل في أرضو   ، " بوصفو 

 . ٕٙٛ/ٖ, ٕٔٔٓلوحيد الموجود في مجموع ىذه األرض ")الصدر,القائد اإلليي ا
وبذلك يتبين ان بعض اإلشارات الخطابية ال تفسر بممفوظيا حسب، بل تحتاج إلى 
عناصر من خارج الممفوظ، تتمثل بمعتقد واىداف المتكمم، وغير ذلك لمعرفة المراد 

ينيا، بل المتكمم ىو من يحمل منيا ؛ ألنَّ ىذه اإلشارّيات ال تدلُّ عمييا تعبيرات بأع
, ٜٜٚٔالتعبيرات داللة تكشف عن وظيفة إحالية يضطمع بيا داخل الممفوظ)بروان, 

 . وىذا يثبت أحقية ما أكدتو الدراسات التداولية من انَّ اإلشارّيات الخطابية ، " ال ٖٙ
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ة, تزال بيا حاجة إلى دراسات تجمو جوانبيا واستخداماتيا إشاريات لمخطاب ")نحم
 . وفي نفس السياق ورد حديث عن أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب ٕٗ, ٕٔٔٓ

( َماِن. ِإَذا   أًنو قال : ))َىْيَياَت. ُثمَّ َعَقَد ِبَيِدِه َسْبعًا ، َفَقاَل : َذاَك َيْخُرُج ِفي آِخِر الزَّ
، ُيَؤلُِّف   )َقْوًما ، ُقُزع َكَقَزِع السََّحابِ  َقاَل الرَُّجُل : المََّو المََّو ، ُقِتَل. َفَيْجَمُع المَُّو تعالى َلوُ 

المَُّو َبْيَن ُقُموِبِيْم ، اَل َيْسَتْوِحُشوَن ِإَلى َأَحٍد ، َواَل َيْفَرُحوَن ِبَأَحٍد َيْدُخُل ِفيِيْم َعَمى ِعدَُّة 
ُلوَن َواَل ُيْدِرُكُيُم اْْلِخُروَن. َوَعَمى عدد َأْصَحاِب َطاُلوَت  َأْصَحاِب َبْدٍر ، َلْم َيْسِبْقُيُم اأْلَوَّ

  .ٕٛٚ/ٖ, َٕٔٔٓن َجاَوُزوا َمَعُو النََّيَر ...  )الصدر,الَِّذي
  إشارة مبيمة تمثمت بـ ) ثم عقد بيده سبعًا   غامضة استعمل اإلمام عمي )     

تحتاج إلى تعيين المقصود منيا ، ألنَّيا تشير إلى مرجع اشتمل عمى عدة وجوه ، ال 
المتمقي في المبس ، ويجعمو يخفق في يعرف المقصود منيا ، " وىذا من شأنو ان ٌيوقع 

تحديد ما يعنى بيا ، وىذا يحتم عمى محمل الخطاب إخضاعيا لمجموعة من الضوابط 
، لذلك   ٜٚ, ٖٕٔٓالتداولية حتى ال تتحول دالالتيا الى إشكالية لغموضيا ")النجار, 

رجال    " يبايع سبعةعمدنا الى تفسيرىا مستداًل ببيان )العقد  البيعة لمميدي )
عمماء يأتوه من أفق شتى عمى غير ميعاد، وقد بايع عمى الترتيب لكل رجل منيم 
ثالثمائة وبضعة عشر رجاًل ، فيجتمعون بمكة ، فيبايعونو، ويقذف اهلل محبتو في 

  .ٓٚ, ٕٓٓٓصدور الناس ")السيوطي, 
قولو : )  وأيضًا يؤكد المتكمم باإلشاريات الخطابية ) الشخصية والزمانية   في       

ذاك يخرج في آخر الزمان   لمتعبير عن حدث سوف يكتمل قبل وقت محدد ، أو قبل 

                                                           


شذفغ وأٔٙا ظً إرا ِشخ ذحد اٌغحاب )لضع ومضع اٌغحاب( : اٌمطؼح ِٓ اٌغحاب اٌشل١ك اٌّ 

اٌىث١ش، ٌٚٛٔٙا ١ّ٠ً ٌٍث١اع ، اٞ لطؼاً ومطغ اٌغحاب )اٌغ١ُ( ح١س ذجّغ اٌغّاء ػٍٝ غ١ش ١ِؼاد. 

٠ٕظش : اٌّغرذسن ػٍٝ اٌظح١ح١ٓ، اٌحاوُ ا١ٌٕغاتٛسٞ ، ذحم١ك : ِظطفٝ ػثذاٌمادس ػطٝ ، داس 

 .2/325:  2002َٖ ـ 2222،  2اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١شٚخ ، ٌثٕاْ ، ؽ
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حدث آخر في وقت المستقبل ، والحالة التي يمثميا المستقبل سوف تظل قائمة خالل 
ذلك الوقت المحدد في المستقبل أو وقت الحدث المعطى، لذلك فإن ىذه الحالة غالبًا 

 . فيحقق الخطاب ٕٛٙ, ٜٜٚٔالجر والتركيب )الريحاني, ما تنسجم دالليًا مع حرف
بعدًا تداوليًا ؛ ألنو يأخذ قضية ُمسّممة القَدْر من احتمال الوقوع في وقت مستقبمي ، كما 

ْرَنا َعْنُيُم اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدةٍ في قولو تعالى :   . فشكمت ٛسورة ىود:(َوَلِئْن َأخَّ
) في آخر الزمان  مركزًا لمتأشير في وقوع حدث الخروج في المستقبل اإلشارة الزمانية 

القريب أو البعيد بداللة العنصر اإلشاري )ذاك  لإلشارة إلى القريب أو البعيد الذي 
  في آخر ساقو المتكمم في ضوء السياق التخاطبي لبيان حتمية خروج الميدي)

 الزمان.
رفة ، كيف ان اهلل  يجمعيم من البالد المتباعدة ويعمق السيد الصدر : " وبذلك تتم المع

) قزعا كقزع الخريف  أي قطعا كقطع السحاب حين تجمع في السماء عمى غير ميعاد 
ال يعرف بعضيم بعضا، وال يعرف أي واحد منيم بمقصود اْلخر. إال ان جميعيم في 

 الواقع ، منتظرون لمظيور المؤيدون لو بكل ما لدييم من نفس ونفيس ".
ويمكن ان يقود إدراك واقع الحال إلى إنشاء استدراكات أثناء وصف إيمان أنصار      

  أنو قال :  ، كما ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عمي )اإلمام الميدي )
   فيو كنوزًا ليست من ذىب وال فضة ، ولكنَّ بيا رجال )) ويحًا لمطالقان ، فإن هلل )

  . ٕٜٕ/ٖ, ٕٔٔٓعرفوا اهلل حق معرفتو ، وىم أنصار الميدي آخر الزمان  )الصدر, 
استعمل المتكمم العنصر اإلشاري ) لكْن   لالستدراك والتذكير بأشياء ميمة يجب ان 

من المبس في فيم يدركيا المتمقي، ويعد الربط في مثل ىذه الحالة قرينة أل
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،   )  ، ففي طرف االستدراك األول )ويحًا لمطالقانٕٓٓ, ٜٚٚٔاالنفصال)حميدة, 
فإن هلل فيو كنوزًا ليست من ذىب وال فضة  ينفي اإلمام أن تكون خزائن وذخائر اهلل في 
أرض الطالقان من الذىب والفضة بل أكثر رفعة وجودة من معادن األرض ، فجاء 

توىم الذي من المحتمل يسقط في المتمقي ، لذلك ورد االستدراك بحرف ) النفي دفعًا لم
لكْن   ليقطع ىذا التوىم طريقة إلى الذىن، بعد بيان واقع حال أنصار اإلمام الميدي 

(.ووصفيم بالمعرفة والبصيرة التي تميزوا بيا من دون غيرىم   
  وامتدحو في الطالقان، ي)ويعمق السيد الصدر : " ان مقدار الكنز الذي بشر بو النب

, ٕٔٔٓ ")الصدر, مكون من أربعة عشرين رجال ، ألسماء أنصار اإلمام الميدي )
ٖ/ٖٓٓ.  

البعد التداولي الذي تحقق في الخطاب ، ىو قيمة ورفعة أنصار اإلمام بقوة االدراك في 
سريرة معرفة الحق المطمق ، مما جعميم أثمن من الذىب والفضة ؛ المتالكيم صفاء ال

  في الوقت المعموم   كنوزًا لنصره اإلمام الميدي )وسالمة القمب فأدخرىم اهلل )
 )سورةَلَمْجُموُعوَن ِإَلٰى ِميَقاِت َيْوٍم مَّْعُمومٍ من آخر الزمان كما في قولو تعالى : 

  .ٓ٘الواقعة:
بالعناصر وفي ضوء سياق الخطاب ) ىم أنصار الميدي آخر الزمان   يؤكد المتكمم 

اإلشارية الخطابية ) الشخصية والزمانية   صدق معتقده دون أدنى شك الذي يعبر عن 
 اثبات فعل واقع ال محال في المستقبل.

                                                           
 ( ٚسد اٌحذ٠س ػٓ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ػٍٟ تٓ أتٟ ؽاٌة فٟ ِظادس اٌؼاِح )ْ( فٟ روش )اٌطاٌما

ٚاٌخاطح ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ، ٚاخرٍف اٌثاحصْٛ فٟ جثً اٌطاٌماْ، ِٚٛلؼٙا ٚاٌّمظٛد تٙا ذغ١ّح ِٚؼٕٝ ، 

ِّٛا ػذج لشٜ ٌٚفظح )اٌطاٌماْ( ذطٍك ػٍٝ عٍغٍح جثاي)آٌثشص( شّاي غشب ِذ٠ٕح ؽٙشاْ ، ٟٚ٘ ػ

٠طٍك ػ١ٍٙا ذغ١ّح )اٌطاٌماْ( ، ٚ٘زٖ اٌمشٜ ُػشف أٍ٘ٙا تاٌٛسع ٚاٌرمٜٛ ٚاٌرؼٍك تاٌمشآْ. ٠ٕظش 

 .sada-almahdi.attps:m-mahdi.netاٌّٛلغ :
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ويمكن ان نتعرف عمى اإلشاريات من خالل االستراتيجية التمميحية التي يعبر بيا 
مما يقولو ، إذ  المتكمم عن القصد ما يغاير معنى الخطاب الحرفي ، لينجز بيا أكثر

يتجاوز قصده المعنى الحرفي لخطابو ، كما ورد في الحديث عن أبي جعفر الباقر 
( أنو قال : )) يقوم القائم بأمر جديد ، وكتاب جديد ، وقضاء جديد ، عمى العرب  

, ٕٔٔٓشديد ، ليس شأنو إاّل السيف ... وال يأخذه في اهلل لومة الئم    )الصدر, 
ٖ/ٛٛ .  

ل المتكمم االستراتيجية التمميحية لدواع سياقية تجعمو يعدل عن استعمال " استعم
، وما إلى   )الخطاب المباشر بدافع من عوامل معينة مثل السمطة أو مراعاة التأدب

 . فأشار باألمر الجديد ٖٔٚ-ٖٓٚ, ٕٗٓٓذلك ، لمظروف المحيطة بالباث)الشيري, 
حياء السنة والقضاء إلى العدل الذي فقدتو الرعية ، ومنع المن قامة الحدود وا  كرات وا 

عمى الظمم. واما الكتاب الجديد ، فالمراد بو القرآن الكريم ؛ ألّنو جديدًا ، إما بسبب انو 
سيكون مرتبًا وفق النزول ويكون المنسوخ فيو مقدمًا عمى الناسخ ، أو أّنو جديد في 

  سيظير مفسرًا كما أراد م )معانييا التي حرفيا سالطين الظمم والجور ؛ ألّن اإلما
اهلل سبحانو ، ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب الجديد كتابًا مشتماًل عمى الميمات 
الشريعة وأحكاميا التي يحتاج إلييا الناس في كل أمورىم ، وأّما القضاء الجديد فإن 

ورد في  . كما اإلمام يحكم بعممو وال يسأل عن البينة، فحكمو حكم نبي اهلل داود )
  ، قال: )) ويبعث اهلل الريح من كل واد تقول : ىذا الحديث عن أبي عبداهلل )

 . وفي حديث ٜٕٖ, ٕٔٔٓالميدي يحكم بحكم داود وال يريد البينة    )النعماني, 

                                                           


اٌرأدب فٟ اٌخطاب ، ِٓ االعثاب اٌرٟ ٠غرؼٍّٙا ِشاػاج ٌّا ذمرؼ١ٗ تؼغ االتؼاد ، ِصً اٌثؼذ  

ٌثؼذ اٌزاذٟ ، ٠ٚىْٛ اٌرأدب ِغ اٌثؼذ اٌششػٟ تؼشٚسج اٌرخٍض ِٓ اٌششػٟ ٚاٌثؼذ االجرّاػٟ ٚا

فاحش اٌمٛي ، ٠ٚىْٛ ِغ اٌثؼذ االجرّاػٟ، احرشاِاً ألرٚاق االخش٠ٓ ٚاعّاػُٙ ، ٠ٚىْٛ ِغ اٌثؼذ 

 .192اٌزاذٟ ٌرٕض٠ٗ اٌّرىٍُ ِٓ اٌمٛي اٌفاحش. ٠ٕظش : اعرشاذ١ج١اخ اٌخطاب  ِماستح ٌغ٠ٛح ذذا١ٌٚح : 
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 : )) إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسميمان ، آخر، قال جعفر بن محمد)
 . وقد استعمل المتكمم االستراتيجية ٕٖ/ٕ٘, ٖٜٛٔسي,ال يسأل الناس بينة    )المجم

التمميحية لخصاصة تتعمق بالمتكمم ، فتحقق البعد الشرعي بخطاب تمميحي يشوبو 
 الحذر ، من دون التصريح والتفصيل بالوقائع.

ويرصد السيد محمد الصدر داللة الحكم قائال : "ان نظام الميدي سيقوم عمى ربط     
بيتو لجسمو وروحو ، والربط بين ىذه العناصر ربطا عاداًل عميقًا، اإلنسان بربو وتر 

  نفسو إنما وستكون كل القوانين المطبقة قوانين إليية إسالمية . حتى ان الميدي )
يكون واجب الطاعة بوصفو أحد أئمة المسممين المخولين من قبل اهلل تعالى لمحكم 

  .ٖٜ/ٖ, ٕٔٔٓوالتقنين والتطبيق" )الصدر, 
 : شاريات االجتماعيةاإل

وىي : " التي تشير لتمثيل الفروق االجتماعية التي تتعمق بأطراف الخطاب ،         
وبأدوارىم وعالقاتيم ، وتشير تمك العناصر إلى ىويات أطراف الخطاب االجتماعية أو 

  عالمة عمى Relational deicticعالقاتيم االجتماعية ، إذ تعّد إشاريات العالقة )
العالقة بين المتكمم والمرجع ، أو بين المرسل والمرسل إليو، أو بين المرسل والمشاىد ، 
أو درجة الرسمية التي يتطمبيا السياق من المرسل ] وتتضمن اإلشاريات الشخصية 
كذلك [ بعض العالمات نحو : استعمال صيغ معينة لمخطاب ، والقاب التبجيل ، 

   . ٕٛٙ, ٕٗٓٓيري, وصيغ القرابة ")الش
ويمكن ان نقول : ىي ألفاظ وتراكيب يفرضيا العرف االجتماعي الذي ينتمي          

 . فيي ٕ٘, ٕٔٔٓإليو المتكمم، ويعكس بيا نوع العالقة التي تربطو بمخاطبو )نحمة, 
أكثر ارتباطًا بالواقع االجتماعي ، لذلك تعتمد في تفسيرىا عمى المرجع الخارجي ، 

بالعادات والتقاليد االجتماعية التي تربى عمييا األفراد في المجتمع المغوي ،  المتمثل
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فيي ترتبط بالمتكمم والمخاطب وموقع كل واحد منيما بالنسبة إلى اْلخر ، وما يتمتع 
بو كل واحد من موقع اجتماعي يفرض عمى احدىما ان يخاطب اْلخر بصيغو معينة ، 

سائد ، ألّن المغة ظاىرة اجتماعية ، وما تفرضو وكل ذلك تابع لمعرف االجتماعي ال
الدوافع النفسية والعاطفية عمى الجماعة المغوية من نيج معين في التعبير ، ال يكون 
لمفرد إاّل محاكاتو واتباعو ، فالنصوص المغوية " ال تنتج من البنى المسانية والنطق 

األخرى ، ومن الممارسات الخطابية فقط ، أّنيا تنتج أيضًا من البنى االجتماعية 
 . لذلك يرى الدكتور أحمد نحمة ٕٙ, ٜٕٓٓاالجتماعية في جميع جوانبيا ")فاركموف, 

  .ٕٙ, ٕٔٔٓأنَّيا من المجاالت المشتركة بين التداولية وعمم المغة االجتماعي )نحمة, 
و ويدخل في اإلشارّيات االجتماعية ما يكّنى بو عما ال ُيرغب التصريح بمفظ        

اجتماعيًا ، ومن امثال قولنا : أىل فالن ، ونحن نريد بيا زوجة ، لعدم الرغبة بذكر 
اسميا أو نخاطب حاضرًا أمامنا يا أبى فالن ، حتى وان لم يكن لو ولد ، احتراما لو ، 
وىذه التعبيرات ىي نتاج عادات اجتماعية تربي عمييا الفرد ، ألنو يمثل جزءًا من ىذا 

  .ٜٖٗ-ٖٛٗ, ٕٕٓٓ)سممان, المجتمع المغوي 
وقد يمثل وجود بعض األلفاظ في خطاب ما إشارة إلى طبقو اجتماعية معينة          

، فيفرَّق بيا الطبقات االجتماعية المختمفة ، كما يذكر الدكتور احمد مختار عمر ان 
تميزة لفظة ) عقيمتو   في العربية المعاصرة ، " تعدُّ عالمة عمى الطبقة االجتماعية الم

  في االنجميزية عالمة looking glass، بالنسبة إلى لفظة     ) زوجة   ولفظة )
 . والعرف ٔٚ, ٜ٘ٛٔ" )عمر,  mirrorعمى الطبقة االجتماعية العميا في مقابل )

االجتماعي السائد يكون عاماًل مؤثرًا في توجيو المتكمم نحو اختيار ألفاظ معينة ، وقد 
 م آخر؛ بسبب انتمائو إلى بيئة اجتماعية أخرى.يعزف عن استعماليا متكم
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ويغني عن البيان ان إبراز الجانب االجتماعي في دراسة المغة ، والكشف عن الصالت 
الوثيقة بينيا وبين ما تكون عميو الجماعة المغوية يمثل ىدفًا رئيسًا لكل دارس لمغة ، 

ننيم في الخطاب ، ويراعى السيما انَّ المغة نتائج المجتمع ، فتعرض بأسموب يحاكي س
قيميم االجتماعية واعتباراتيم األخالقية ، فالمغة تتأثر بـ " حضارة األمة ونظميا، 
وتقاليدىا ، وعقائدىا واتجاىاتيا العقمية ، ودرجة ثقافتيا ، ونظرىا إلى الحياة وشؤونيا 

يتردد االجتماعية العامة... وما إلى ذلك ، فكل تطور يحدث في ناحية من النواحي 
, ٖٜٛٔصداه في أداة التعبير. ولذلك ُتعّد المغات أصدق سجل لتاريخ الشعوب ")وافي, 

ٖٔ.  
" يرى التداوليون انَّ استعمال األلفاظ الدالة عمى التبجيل واالحترام تندرج ضمن 
اإلشاريات االجتماعية ، ألّنيا تبين نوع العالقة بين المتخاطبين من حيث ىي عالقة 

". )نحمة,  " والعالقة الرسمية يدخل فييا صيغ التبجيل في  قة الفة ومودةرسمية، أو عال
مخاطبة من ىم أكبر سّنًا ومقامًا من المتكمم بألفاظ تبّجمو وتحفظ لو مكانو ، وما ذلك 
إاّل انعكاسات لمواقع االجتماعي الذي يعيش فيو المتخاطبون، وقد تستعمل ىذه األلفاظ 

قائميا، فتكون لمتعريض بالمخاطب ال لتبجيمو " )نحمة,  بعكس دالالتيا تبعًا لقصد
ٕٓٔٔ ,ٕ٘ .  
ّن بعض ما " يكون عميو األفراد من حشمة وأدب في شؤونيم ومعامالتيم إ     

وعالقاتيم بعضيم ببعض ينبعث كذلك صداه في لغتيم ، ألفاظيا وتراكيبيا "). لذلك " 
إلى الكناية في عباراتيم ، إذا كان نجد كثير من المتكممين يميمون في أغمب األحيان 

الحديث في بعض األمور التي ال يحسن التعبير عنيا بصراحة، أو ما يسمى عند 
بعض المحدثين بالمحظورات المغوية ، وىي كممات ، أو تعبيرات غير ميذبة ، أو 

)عمر,  بذيئة في مجتمع ما ، ليا إيحاءات مكروىة وداللتيا عمى ما يستقبح ذكره "
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؛ ألّن المجتمع العربي بطبيعتو يتممس حسن الحيمة ، وأدب التعبير ،   ٕ٘ٙ ,ٜ٘ٛٔ
, ٜ٘ٚٔ)عبد التواب,  مستعماًل المجاز في األلفاظ والكناية بداًل من صريح القول

ٖٔ٘  . 
وىناك ألفاظ يتحرج المتكممون من التعبير عنيا بأسمائيا الصريحة ، مراعاة لآلداب    

الخالقية ، األلفاظ الدالة عمى ما يخرج من اإلنسان والحيوان االجتماعية واالعتبارات ا
 ، مراعاه لمحشمة واألدب في التعبير عنيا ، واكرامًا ألنفسيم عن التمفظ بيا.

وقد يستعمل المتكمم المقب بداًل من االسم الصريح لتعظيم الشخص المعني ،      
بالمقب بين أفراد أغمب  ولتجنب الوقوع في المبس ؛ ألنَّ المقصود يكون مشتيراً 

المجتمعات أكثر من اشتياره باسمو ، واستعمال االسم قد يوىم السامع ، ومن ذلك ما 
  أًنو قال في حديث طويل : )) ... َفِعْنَد ورد في الحديث عن أبي جعفر الباقر )

ُل َما َيْنِطُق ِبِو َىِذِه اْْلَيُة : َذِلَك ُخُروُج َقاِئِمَنا، َفِإَذا َخَرَج َأْسَنَد َظْيَرُه ِإَلى اْلَكْعَبِة . .. َوَأوَّ
 ََبِقيَُّة المَِّو َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنين :ُثمَّ َيُقوُل : َأَنا َبِقيَُّة المَِّو ِفي  ٙٛ) سورة ىود .

ُتُو َعَمْيُكْم َفاَل ُيَسمُِّم ُمَسمٌِّم َعَمْيِو ِإالَّ  َقاَل : السَّاَلُم َعَمْيَك َيا َبِقيََّة المَِّو ِفي  َأْرِضِو َوَخِميَفُتُو َوُحجَّ
 . ٕٙٚ/ٖ, ٕٔٔٓ)الصدر,  اأَلْرِض   

استعمل المتكمم في خطابو لقب ) بقيو اهلل   ، " ال يدخل في حقل القرابة الداللية ، وال 
ينتمي إلى حقو المكتسب ، بل ينتمي إلى حقل داللي آخر يقوم عمى تصنيف اجتماعي 

تمف تمامًا ىو التصنيف الثنائي الذي يمثل قطبي التصنيف األعمى واألدنى عقائدي مخ
، ثم اختار المقب الذي يقع في أدنى السمم ، وفي ىذه الدرجة من التضامن ال تتحقق 

. وقد عمد المتكمم  ٕٚٚ, ٕٗٓٓ)الشيري,  بغيرىا من األلقاب ، بل تعدوىا بدرجات "
ًا؛ ألّن المراد من ) بقية اهلل   ، كما يرى السيد إلى تضمين المقب لتحقيق بعدًا تداولي

محمد صادق الصدر: "ىو الباقي من خط األنبياء، واألولياء ، والصالحين الذين ميدوا 
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لوجوده ، وضّحوا من أجل تطبيق عدلو ، فاصبح ىو النتيجة الطبيعية الكبرى لجيودىم 
يو اهلل   ، ألنو بقية أنبياء اهلل ، والقيمة العميا ألقواليم ، وأعماليم ، ومعنى    ) بق

ورسمو )صموات اهلل عمييم  وتأتي نسبة البقيو إلى اهلل مباشرًة بوصفو الخط المقدس 
. أما قصد  ٕٙٚ/ٖ, ٕٔٔٓ)الصدر, عمى طولو خط ممثل لعدل اهلل ودعوتو الحقة "

و آثار المتكمم في )بقية اهلل  ، " الذي انتيت إليو مواريث األنبياء والموجودات لدي
األصفياء ، فيو قطاٌف منيم ، وعصارة ليم جميعا ، وخالصة عطر استخمصيا اهلل 

 . ٙٔ٘, ٕٕٓٓالكوراني, ) تعالى من عطور العالم "
يستعمل المرسل ) المتكمم   الخطاب بالكنية عوضًا عن االسم األول ، كما في    

جعفر محمد بن عمي ، أنو قال : )) كنا عند أبي   )الحديث عن أبي ىاشم الجعفري
  فجرى ذكر السفياني ، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم ، الرضا )

  : ىل يبدو هلل في المحتوم ؟ قال : نعم، قمنا لو : فنخاف أن فقمت ألبي جعفر)
)الصدر, يبدو هلل في القائم. فقال : إنَّ القائم من الميعاد واهلل ال يخمف الميعاد   

ٕٓٔٔ ,ٖ/ٜٚ-ٜٛ . 
استعمل المتكمم الكنية عوضًا عن االسم األول ، وقد يكون مرد ذلك إلى اعتبار     

مع قدر قميل من الرسمية ، إالَّ ان مقدار التضامن يزيد كثيرًا عن مقدار   *))التضامن 
                                                           


ٖ( ػاطش ػذد ِٓ االئّح ٚسٜٚ ػُٕٙ ٠ٚؼذ 242اٌجؼفشٞ : ساٚٞ تغذادٞ ش١ؼٟ ، ذٛفٟ )اتٛ ٘شاَ  

(. ِٓ وثاس سٚاج اٌش١ؼح ِٚٓ اٌصماخ ػٕذُ٘ ، فمذ ػاطش اإلِاَ اٌشػا ٚاٌجٛاد ٚاٌٙادٞ ٚاٌؼغىشٞ )

 .2/292َ : ٠2791ٕظش : اٌىٕٝ ٚاالٌماب ، ػثاط اٌمّٟ ، ِىرثح اٌظذس ، ؽٙشاْ ، 
* 

فٟ اٌخطاب ذظٙش ػٕذِا ذرىافأ اٌؼاللاخ االجرّاػ١ح ت١ٓ اٌّرىٍُ ٚاٌّخاؽة ف١ىْٛ  ػ١ٍّح اٌرؼآِ

األداء اٌرخاؽثٟ ت١ّٕٙا تظٛسج ذٛاط١ٍح ِؼرذٌح غ١ش ِثاٌغ ف١ٗ ، ح١س ٠رؼآِ اٌّرىٍُ ِغ اٌّخاؽة أٚ 

ة ، ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ االعرؼذاد اٌّشغٛب ٌٍرؼآِ ِؼٗ ، ٚرٌه ػٕذِا ذرذٔٝ دسجح عٍطرٗ ف١رىافأ ِغ اٌّخاؽ

تاٌّماتً لذ ال ٠رؼآِ اٌّرىٍُ أٚ ال ٠شغة تاٌرؼآِ ِغ اٌّخاؽة ، ٚرٌه ػٕذِا ذؼٍٛ عٍطرٗ ػ١ٍٗ 

ٚذثشص ٚذغٍة ٚجا٘رٗ ، فٕجذ ػٕذ رٌه اْ ٠رؼاًِ ِغ اٌخطاب تأعٍٛب سعّٟ ٚتٕٛػ١ح خطات١ح ٠ؤوذ 

ٍُ، إر لذ ٠غؼٝ سغُ ف١ٙا سغثرٗ تئ٠ماف اٌفشٚق ٚػاًِ اٌشذثح ت١ّٕٙا إال ٘زٖ اٌشغثح ال ذذَٚ ِغ اٌّرى

عٍطرٗ ، إٌٝ اٌرؼآِ ِغ اٌّخاؽة ٚغ١اب اعرشاذ١ج١ح اٌٛجا٘ح اٌٍغ٠ٛح ت١ّٕٙا. ٠ٕظش : اعرشاذ١ج١اخ 

 .239ـ  234اٌخطاب ِماستح ٌغ٠ٛح ذذا١ٌٚح : 
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الرسمّية مما يجعل استعمال الكنية مؤشرًا حقيقيًا الستراتيجية التضامن ، فتحقق بعدًا 
)الشيري, ليًا في عممية وقوع الكناية في الخطاب ، والمراد منيا ، التفخيم والتعظيمتداو 

. وقد يضفي استعمال الكنية شيء من الرسمية واالحترام المتبادل بين  ٖٕٚ, ٕٗٓٓ
 المتخاطبين ، وىذا نوع من مبادئ التخمق في الخطاب ينسب إلى ) مبدا التأدب  .

إشارات اجتماعية أخرى وردت بصيغة االلقاب ) وقد تضمن الخطاب بين الطرفين 
وىي بمثابة الضوابط التي أوضحت األبعاد التداولية المتحققة في   )القائم ، السفيانّي  

الخطاب ، لتحقيق التأثير عمى المتمقي في حتمية وقوعيا ؛ ألنَّيا جزء من التخطيط 
ىذه اإلشاريات حجج منطقية اإلليي المؤدي إلى تأسيس دولو العدل االليي ؛ لذلك فإن 

؛ ألنَّ القائم وعالم بمجريات األحداث والوقائع ال يمكن نقضيا ؛ ألنَّ المتكمم فييا عارف
)سورة  َوْعَد المَِّو اَل ُيْخِمُف المَُّو َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُمونَ ) وعد اهلل   

 فيو تأكيد وتقرير لفعل انجازي متحقق في المستقبل القريب.   ٙالروم:
ويعمق السد محمد صادق الصدر : "ان لمظيور الميمون شرائط حتمية ، فيي جزء من 
التخطيط اإلليي ، من أجل تأسيس الدولة العالمية العادلة ومعو تكون جيود اإلمام 

ة األخيرة ليذه النتيجة   وأصحابو لمسيطرة عمى العالم ، بوصفيا الحمقالميدي)
 . ٔٓٔ/ٖ, ٕٔٔٓ)الصدر,  الكبيرة"

وفي نفس السياق ُتسيم اإلشارّيات االجتماعية في تحقيق إقامة التواصل في الخطاب 
وتعزيز الثقة بين المتخاطبين من أجل إنجاح التخاطب أو الحوار، وفيو ما جاء عن 

  ، فقد كان لو الصادق ) أًنو قال : )) وأما اإلمام أبو عبداهلل   )أبي جعفر 

                                                           
  ًٗٔاٌغف١أٟ : شخظ١ح ِغرمث١ٍح ٚسدخ فٟ اٌرشاز االعالِٟ ِٓ ػٍُ آخش اٌضِاْ فٟ االعالَ ، أ

عف١اْ )طخش تٓ حشب تٓ ا١ِح( ، ٠ٚؼرمذ أٔٗ ع١ىْٛ ِٕافظ ِٚؼاسع ٌٍّٙذٞ ٠ٕحذس ِٓ ٔغً أتٟ 

( : فٟ حذ٠س خغف اٌث١ذاء. ٠ٕظش : تحاس االٔٛاس )32/203( ٚأٔٗ اٌّمظٛد تـ )سجً ِٓ لش٠ش.  



 هـ1113- م 0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 
 301 

ْيَرِفيّ في ذكر اإلمام الميدي ) ، َقاَل :   )  موقف عاطفي عظيم ... َعْن َسِديٍر الصَّ
ُل ْبُن ُعَمَر َوأُبو َبِصيٍر َوأَباُن ْبُن َتْغِمَب َعَمى َمْواَلَنا أِبي َعْبِد اهلِل َجْعَفر  َدَخْمُت أَنا َواْلُمَفضَّ

َفَرأْيَناُه َجاِلسًا َعَمى التَُّراِب َوُىَو َيْبِكي ُبَكاءًا شديدًا َوَيُقوُل : )) َسيَِّدي   ْبن ُمَحمٍَّد)
َوَسمَبْت ِمّني َراَحَة ُفَؤاِدي . َقاَل َسِديٌر : َتَصدََّعْت ُقُموُبَنا َجَزعًا. َفُقْمَنا  َغْيَبُتَك َنَفْت ُرَقاِدي

ى َعْيَنْيَك ، َفَزَفَر َزْفَرًة اْنَتَفَخ ِمْنَيا َجْوُفُو . فقال: َنَظْرُت : اَل أْبَكى اهلُل َيا اْبَن َخْير اْلَورَ 
ِفي ِكَتاِب اْلَجْفر الَجاِمْع َصِبيَحَة َىَذا اْلَيْوم ... َوَتأمَّْمُت ِفيِو َمْوِلَد َقاِئِمَنا الميدي َوِغيَبَتُو 

 . ٓٛ-ٜٚ/ٖ, ٕٔٔٓ)الصدر,     َوُطوَل ُعُمرِه َوَبْمَوى اْلُمْؤِمنيَن ِفي َزَمان َغْيَبِتوِ 
استعمل المتكمم في الخطاب عّدة إشارّيات اجتماعية ُتشير إلى عالقة ألفة ومودة ، 

مع   )منيا ) األلقاب   وداللتيا من خالل السياق ، ىو ) مبدأ التأدب األقصى  
المخاطب ، أو حين يذكر في غيابو وكأنو حاضرا في لحظة التمفظ ، حين يقول ) 

ِدي ! َغْيَبُتَك َنَفْت ُرَقاِدي َوَسمَبْت ِمّني َراَحَة ُفَؤاِدي   وىذا المبدأ من أىم المبادئ في َسيَّ 
 . ٔٔٔ, ٖٕٔٓ, جيوفري) نظر التداوليين

فالمخاطب أعمى مكانة ومنزلة من المتكمم ؛ ألن المتكمم استعمل في خطابو شيئًا من 
خاطب عمى المتكمم ، ويتضح ذلك من الرسمية واالحترام تدل عمى الوالية المطمقة لمم

خالل األلفاظ والتراكيب نحو ) سيدي، قائمنا الميدي   ، وكميا إشاريات اجتماعية تدل 
  وىي مراتب اجتماعية ُتشير إلى مكانة ورفعة عمى تبجيل المتكمم لإلمام الميدي )

 الميدي في نفسو وفي المجتمع.

                                                           


١شفٟ : ِٓ أطحاب اإلِاَ اٌغجاد ٚاٌثالش ٚاٌظادق )  ( ِٚٓ وثاس سجاي اٌش١ؼح ، ِٚٓ عذ٠ش اٌظَّ

( سٜٚ ػٓ األئّح اٌصالشح ، حذ٠صاً وص١شاً فٟ اٌفمٗ ٚغ١شٖ. ٠ٕظش ِؼجُ اٌظادق )خٛاص االِاَ 

 .7/14ٖ : 2772ٖ ـ 2221،  3سجاي اٌحذ٠س ، أتٛ اٌماعُ اٌخٛئٟ ، ِؤعغح اٌخٛئٟ ٌٍٕشش ، ؽ


فٟ وراتٗ )ِثادا اٌرذا١ٌٚح( ٠ٚؼذٖ ِىّالً ٌّثذأ اٌرؼاْٚ ،  leechِثذأ اٌرأدب االلظٝ : روشٖ ١ٌرش  

ِثذئٗ فٟ طٛسذ١ٓ : أ. عٍث١ح : لًٍ ِٓ اٌىالَ غ١ش اٌّؤدب. ب. ا٠جات١ح : اوصش ِٓ اٌىالَ  ٠ٚظغ

 .222اٌّؤدب. ٠ٕظش : ِثادا اٌرذا١ٌٚح : 
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عن   )عمماء العامة أنفسيم بسند عن مجاىد وما يشير إليو صراحة ، مّما رواه        
ابن عباس، قال : )) َقِدم ييودي يقال لو نعثل فقال : يا محمد أسألك عن أشياء تمجمج 
ن نبينا  في صدري منذ حين ... ، إلى أن يقول : فما من نبي إاّل ولو وصي ، وا 
موسى بن عمران أوصى يوشع بن نون ، فقال: إنَّ وصّيي عميُّ بن أبي طالب ، وبعَده 

، تتموه تسعة أئّمة ِمن ُصمب الحسين. قال : يا محمد فسميم  ِسبطاَي الحسُن والُحسين
لي : قال : إذا مضى الُحسين فابُنو عمّي ، فإذا مضى عميٌّ فابنو ُمحّمد ، فإذا مضى 
محّمد فابنو جعفر، فإذا مضى جعفر فابُنو ُموسى ، فإذا مضى ُموسى فابُنو عمّي، فإذا 

فابنو عمّي ، فإذا مضى عميٌّ فابنو الحسن ، مضى عميٌّ فابنو ُمحّمد، فإذا مضى محّمد 
, ٕٔٔٓ)الصدر,  فإذا مضى الحسن فابُنو الحّجُة ُمحمد الميدّي. فيؤالء إثنا عشر  

ٖ/ٚٙ . 
استعمل المتكمم اإلشارة الشخصية ؛ لتنبيو المخاطب بالنداء ) يا محمد   لجمب االنتباه 

ل عمى االشتراك االجتماعي وخمق بيئة اجتماعية مالئمة في خطابو تقوم في األص
باستعمال األلفاظ ) وصي ، أوصى ، وصيي   في قولو ) إن نبينا موسى بن عمران 
أوصى يوشع بن نون   فتحقق بعدًا تأثيريًا وتحول القول إلى إنجاز ، فصارت الوصية 

 في ) يوشع بن نون   من بعده.
من خالل الواصل )الرابط   فقامت المحادثة عمى التقابل اإلشاري الذي وقع التصريح بو

في قولو ) فما من نبي إاّل ولو وصّي   في بداية الخطاب ، لذلك الواصل دورًا اخباريًا 
معرفيًا في عممية تبادل الخطاب بين الطرفين " وجود العالقة األفقية بين طرفي 

،   ٜٓ, ٕٗٓٓ)الشيري,  الخطاب ، ال ينافي انتماءىما إلى عالقة سميمة تراتبية "
                                                           


ٖ( ، ٌِٛٝ اٌغائة تٓ أتٟ اٌغائة 202ٖ( ، )خ22ِجا٘ذ تٓ جثش )٠ٚماي : ُجث١ش( : ٌِٛذٖ ) 

، ٚواْ تاسػاً فٟ ذفغ١ش ٚلشاءج اٌمشآْ اٌّخضِٟٚ اٌمش٠شٟ ، ٚ٘ٛ فم١ٗ ٚػاٌُ شمح ٚوص١ش اٌحذ٠س 

 .2/271اٌىش٠ُ ٚاٌحذ٠س إٌثٛٞ. ٠ٕظش : ِؼجُ اٌشجاي ٚاٌحذ٠س ، ِحّذ ح١اج االٔظاسٞ : 
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فتحول المخاطب إلى متكمم وأشار بحزم وصرامة بإقرار وتأكيد الوصاية في قولو ) إن 
وصيّي عمي بن ابي طالب   كما أشار إلى ىوية أطراف الخطاب االجتماعي فتتحقق 

 بعدًا تداوليًا تفاعميًا في تبميغ الحجة والتواصل بين المتخاطبين.
إلى فئة اجتماعية معينة ، فقد ورد  ويمثل وجود بعض األلفاظ في الخطاب إشارة     

، قال : )) دخل رجل عمى أبي   )في االستعمال ، عن جابر بن عبداهلل األنصاري
  فقال لو : عافاك اهلل اقبض مني عمى ىذه الخمسمائة درىم. فقال جعفر الباقر)

أبو جعفر الباقر : خذىا أنت فضعيا في جيرانك من أىل االسالم والمساكين من 
نك من المسممين. ثم قال : إذا قام قائم أىل البيت قسم بالسوية ... إلى أن قال : إخوا

ويستخرج التوراة وسائر كتب اهلل )عزوجل  من غار بإنطاكية. ويحكم بين أىل التوراة 
بالتوراة ، وبين أىل اإلنجيل باإلنجيل ، وبين أىل الزبور بالزبور ، وبين أىل القرآن 

 . ٜٖٙ/ٖ, ٕٔٔٓ, )الصدربالقرآن ...   
وردت في الخطاب ألفاظ ، ) أىل اإلسالم ، وأىل التوراة ، وأىل اإلنجيل   ،       

إشارة إلى فئات محددة تربطيا عالقات اجتماعية ، بوصفيا تجمعات عقائدية ، ترتبط 
  ، وىذه التعبيرات ىي نتاج عادات فيما بينيا بعالقة التوحيد والعبودية هلل )

اجتماعية تربى عمييا الفرد ، ألنو من ىذا المجتمع المغوي ، فيي ترتبط بالمتكمم 
والمخاطب ، وموقع كل واحد منيما بالنسبة إلى اْلخر ، وما يتمتع بو كل واحد من 
 موقع اجتماعّي يفرض عمى أحداىما ان يخاطب اْلخر بصيغة معينة ، وكل ذلك تابع

                                                           


( ، ٚواْ سجالً ِٕمطؼاً : )اْ جاتش تٓ ػثذهللا واْ أخش ِٓ تمٟ اطحاب إٌثٟ ) لاي أتٛ ػثذهللا  

( ٚ٘ٛ ِؼرُ تؼّاِح عٛداء ، ٚواْ ٠ٕادٞ تالش اٌؼٍُ ) أ١ٌٕا أً٘ اٌث١د ، ٚواْ ٠مؼذ فٟ ِغجذ سعٛي هللا

٠ا تالش اٌؼٍُ ، فىاْ أً٘ اٌّذ٠ٕح ٠مٌْٛٛ : جاتش ٠ٙجش ، فىاْ ٠مٛي : ال ٚهللا ِا أ٘جش ٌٚىٕٟ عّؼد 

( ٠مٛي : أٔه عرذسن سجالً ِٓ أً٘ ت١رٟ اعّٗ اعّٟ ٚشّائٍٗ شّائٍٟ ٠ثمش اٌؼٍُ تمشا ، سعٛي هللا )

ـ  2/271ِا الٛي(. ٠ٕظش : اخر١اس ِؼشفح اٌشجاي اٌّؼشٚف )تشجاي اٌىشٟ( :  فزٌه اٌزٞ دػأٟ اٌٝ

272   . 
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فتحمل لفظة ) أىل   في  لمعرف االجتماعي السائد ؛ ألن المغة ظاىرة اجتماعية 
 إطالق الجمع عمى المفرد من الفخامة والعظمة ألىل ىذه البيوت.

ويشير السيد محمد صادق الصدر : " المراد من تطبيق ىذه الكتب ، تطبيق أحكاميا 
، ويثبت أنيا ىي التوراة   جممة وتفصيال ، وخاصة الكتب التي يخرجيا الميدي )

واألجيل والزبور الواقعية ؛ ألن في ىذه الكتب ناسخ ومنسوخ بشريعة اإلسالم ، فالتوراة 
ناسخة لمشرائع السابقة ، واإلنجيل ناسخ ألحكام التوراة والقرآن ناسخ ألحكام اإلنجيل 

 . ٖٚٙ/ٖ, ٕٔٔٓ)الصدر, "
عن أمير المؤمنين عمي بن أبي وفي نفس السياق تأتي القرينة في الحديث الوارد 

  أنو قال : )) لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أىل التوراة بتوراتيم ، وبين طالب)
 أىل اإلنجيل بإنجيميم ، وبين أىل الزبور بزبورىم ، وبين أىل الفرقان بفرقانيم   

 . ٖٚٙ/ٖ, ٕٔٔٓ)الصدر, 
ناء رسالة عمى وفق فمقتضى الخطاب يعكس األسباب التي تدفع المتكمم عمى ب

السياقات التخاطبية التي تشكل فيو اإلشاريات االجتماعية بعدًا تداوليًا ؛ ألنيا تكشف 
َوَلْو َأنَُّيْم َأَقاُموْا التَّْورَاَة عن نوع العالقة بين اإلمام والرعية ، كما قال تعالى : 

بِِّيْم ألَكُموْا  ِمن َفْوِقِيْم َوِمن َتْحِت َأْرُجِمِيمَواإِلنِجيَل َوَما ُأنِزَل ِإَليِيم مِّن رَّ
)سورة المائدة,  

. والمقصدية ىي تطبيق ىذه الكتب ، " تطبيق أحكاميا جممة وتفصياًل. وخاصة  ٙٙ
  ، ويثبت أنَّيا ىي كتب التوراة واإلنجيل الواقعية تمك الكتب التي يخرجيا الميدي )

الطوائف والممل المؤمنة بالكتب ، من أجل تحقيق الرفاه االجتماعي عمى مختمف 
  ، تحقيق العدل . ألن ميمة الميدي ) ٜٖٙ/ٖ, ٕٔٔٓ)الصدر,  السماوية "

 والقضاء عمى الظمم والجور.
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  ، قال : قال لي : )) يا أبا محمد ، وأيضا، عن أبي بصير عن أبي عبداهلل )
منزلو ؟ جعمت  كأني أرى نزول القائم في مسجد السيمة ، بأىمو وعيالو ، قمت يكون

فداك ! قال : نعم ... قمت : جعمت فداك اليزال القائم فيو أبدًا. قال : نعم. قمت : فمن 
بعده ؟ قال : ىكذا من بعده إلى انقضاء الخمق. قمت : فما يكون من أىل الذمة عنده 

، ويؤدون الجزية عن يد وىم صاغرون   )؟ قال : يسالميم ، كما سالميم رسول اهلل 
 . ٜ٘٘/ٖ, ٕٔٔٓصدر, )ال   
اإلشارة االجتماعية تحقق بعدا تداوليال في عالقة الوّد واالحترام بين المتخاطبين        

  و) أبو جعفر   و) أبو بصير   ، وعمى ىذا األساس يكون اإلمام )الصادق )
المتخاطبان متفاعمين في تبادل المعمومات التي تخص موضوع الخطاب التي شأنيا ان 

وتحقق أىداف الخطاب ، وبذلك تتكون القيمة التداولية من مضمون الوقائع تنفع ، 
واألحداث ، بدايًة باتخاذ مسجد الكوفة مقرًا أو دارًا إلدارة الحكم ، واتخاذ مسجد السيمة 

 دارًا ألسرتو.
  ويرصد السيد الصدر داللة ذلك في قولو : " سيتخذ اإلمام الميدي )         

، وىو اإلدارة ، فجامع الكوفة مجمس حكمو ، وىو ما يقابل لمحكمالمساجد منطمقات 
قصر الرئاسة أو البالط ، بمغة العصر الحديث، ومسجد السيمة بيت المال ، وىو ما 
يقابل وزارة المالية في الدولة المعاصرة ، وموضع عبادتو وخمواتو مع اهلل )عزوجل  

، وىو النجف األشرف موضع قبر جده أمير   )فيي الذكوات البيض ) بين الغريين
                                                           


اٌزوٛاخ اٌث١غ )ت١ٓ اٌغش١٠ٓ( : وٍّح اٌغشٞ ذذٚس ت١ٓ ِؼ١١ٕٓ: أٌّٚٙا اٌحغٓ أٚ اٌج١ًّ ، ٚشا١ّٔٙا  

ا. ٚلاي اٌّطٍٟ تاٌغشاء، ٚالشه اْ اٌّؼٕٝ األٚي ٘ٛ اٌّشاد، ٚلذ اؽٍك االعُ ػٍٝ )اٌغش١٠ٓ( ٌحغّٕٙ

اٌضت١ذٞ : )اٌغشٞ اٌثٕاء اٌج١ذ اٌحغٓ ، ِٕٚٗ اٌغش٠اْ ّٚ٘ا تٕاءاْ ِشٙٛساْ فٟ اٌىٛفح ػٕذ اٌص٠ٛح ، 

ٟ ح١س لثش أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ) ًّ ( ، صػّٛا أّٔٙا تٕاّ٘ا ٍِٛن اٌح١شج . ٚلاي ٠الٛخ اٌحّٛٞ : )إّٔا ع

ّٚ٘ا تٕاءاْ واٌظِٛؼر١ٓ  اٌغش١٠ٓ ٌحغّٕٙا فٟ رٌه اٌضِاْ( ، ٚلاي فٟ ِٛػغ آخش : )ؽشتاالْ ،

( . ٚلاي أ٠ؼا : )اٌغش٠اْ ذص١ٕح اٌغشٞ ، ٚ٘ٛ اٌّطٍٟ تظا٘ش اٌىٛفح ، لشب لثش أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ 

اٌغشاء ِّذٚد : ٚ٘ٛ اٌغشاء اٌزٞ ٠ُطٍٟ تٗ ... ٚاٌغشٞ اٌحغٓ ِٓ وً شٟء ... ٚاٌغشٞ ُُٔظة ، واْ 
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, ٕٔٔٓ)الصدر,   ؛ ألن فكرة المساجد في اإلسالم أسست عمى ذلك "المؤمنين )
ٖ/ٙٓٛ  . 

أّما اإلشارة إلى نزول االمام الميدي في مسجد السيمة ) بأىمو وعيالو   ، فيو يشير 
ا ، وىو من األساليب عمى المرأة ىي تعظيم شأني  )إلى أن عّمة إطالق لفظ ) األىل  

الشائعة في المجتمعات العربية ، لكن استعمال الكناية في المخاطبة يكون أكثر تبجياًل 
من التصريح باالسم ، والسيما إذا كان الحديث عن المرأة ، يقول ابن فارس : " ان 

, ٖٜٜٔ)ابن فارس,يكنى عن الشيء فيذكر بغير اسمو تحسينًا لمفظ أو إكرامًا لممذكور "
د   لو زوجة وأوالد ينزل بيم عن. وبناًء عمى ما تقدم فإن اإلمام الميدي) ٕ٘٘

؛ ألنو يعيش حياة طبيعية مثل باقي البشر ، يأكل الظيور الميمون في مسجد السيمة
 ويشرب ويتزوج .

أّما  أىل الذمة ، فيي إشارة الى أىل التوراة وأىل اإلنجيل وأىل الزبور ، فيو يسالميم 
  .)سنن كتبيم ) التوراة واإلنجيل والزبور   ، كما فعل رسول اهلل ويحكميم ب

وكل ىذه األلفاظ مشيرات ؛ ألنَّيا نتاج مشتركات اجتماعية ينتمي ليا كال المتخاطبين  
) المرسل والمستقبل   إلى معتقد واحد ، تؤدي ُبعدًا تواصميًا تداوليًا ، تأخذ داللتيا 

 التعظيم.
 

                                                                                                                                                      

؛ فشحح اٌغشٞ  279ـ  2/274اٌثٍذاْ :  ؛ ِؼجُ ٠21/222ُزتح ػ١ٍٗ اٌؼرائش( . ٠ٕظش: ذاض اٌؼشٚط : 

ٖ 2212،  2، اتٓ ؽاٚط ، ذحم١ك : ِحّذ ِٙذٞ ٔجف ، اٌؼرثح اٌؼ٠ٍٛح اٌّمذعح ، إٌجف األششف ، ؽ

 .23ـ  22َ : 2020ـ 


األً٘ : أً٘ اٌشجً ، ٚأٍ٘ٗ صٚجٗ ، ٚاألً٘ : اٌزٞ ٌٗ صٚجح ٚػ١اي ، ٠ٚطٍك اٌّظطٍح اٌفمٟٙ  

ٝ أً٘ اٌىرة اٌغّا٠ٚح ِٓ غ١ش اإلعالَ ، وا١ٌٙٛد ٚإٌظاسٜ ٚغ١شُ٘ اإلعالِٟ ػٍٝ )أً٘ اٌزِح( ػٍ

؛ اإلعالَ ٚأً٘ اٌزِح ، د. ػٍٟ  2/42فٟ اٌذٌٚح اإلعال١ِح. ٠ٕظش ، ٌغاْ اٌؼشب ، )ِادج أً٘( : 

ـ  23َ : 2747ٖ ـ 2157،  2حغٕٟ اٌخشتٛؽٍٟ ، اٌّجٍظ األػٍٝ ٌٍشؤْٚ اإلعال١ِح، اٌما٘شج ، ؽ

29. 
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 الخاتمة
البحث اّن الكثير من اإلشاريات الخطابية تحتاج في تفسيرىا الى معارف  . اتضح منٔ

من خارج المغة ، تتمثل بالمعرفة العميقة لمتبنيات المرسل الفكرية والفقيية وغيرىا ، 
فضاًل عن ضرورة االلمام بنتاجات المرسل االخرى ، لكونو يحيل عمييا في كثير من 

 االحيان.
اإلشاريات الخطابية من خالل االستراتيجية التمميحية التي . يمكن ان نتعرف عمى ٕ

يعبر بيا المتكمم عن القصد ما يغاير معنى الخطاب الحرفي ، لينجز بيا أكثر مما 
 يقولو ، غذ يتجاوز قصد المعنى الحرفي لخطابو من دون التصريح والتفصيل بالوقائع.

اعية متعدد بتعدد سياقاتيا ، . ان االغراض التي تستعمل ألجميا اإلشاريات االجتمٖ
 فقد تستعمل لمتعظيم أو التحقير أو التعريض أو التأدب ؛ لدفع توىم السامع.

. تأتي اإلشاريات االجتماعية عمى نوعين : األول إشاريات رسمية ، كالتحية وصيغ ٗ
التبجيل ، ويكون الحوار في إطار رسمي بين المتخاطبين ، ومراعاة المسافة 

ينيما ، وفي الغالب تحيل إلى ذات محددة ، والثاني غير رسمية ، تشير االجتماعية ب
 الى طبقات محددة عادًة ، وتدل عمى األلفة والمحبة.

. ان منيج السيد محمد صادق الصدر )رحمو اهلل  الذي اتبعو في دراسة الموسوعة ٘
الممكنة ، عن كل االحتماالت التي يتحمميا النص ، وتقديم االحتماالت او االطروحات 

مشابو لمنيج بيرس ، الذي يعمل عمى رصد حركة االنتاج الداللي ، ابتداءًا من العتبة 
الحرفية المفظية األولى لمخطاب ، وانتياءًا بالعتبة االنجازية التي ىي غاية النص ، 
وكذلك في تتبعيا لحركة التأويل لسبر أغوار النص بحثًا عن معان محتممة يمكن ان 

نص ، ذلك بما يتبعو المنيج التشابو في المنيج وفي تناول النصوص يفصح عنيا ال
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نايع من كونيما يشتركان في أىم مرجعيات ىذا المنيج االستداللي ، وىي المرجعية 
 المنطقية والفمسفية. 

 
 المصادر

  القرآن الكريم* 
 الكتب* 

  ، مؤسسة االتجاه التداولي والوظيفي في الدرس المغوي ، نادية رمضان النجار
 م.ٖٕٔٓ،  ٔحورس الدولية لمنشر والتوزيع ، االسكندرية ، ط

  اتجاىات التحميل الزمني ، محمد عبدالرحمن الريحاني ، دار قباء لمطباعة
 م.  ٜٜٚٔ،  ٔوالنشر، القاىرة ، مصر ، ط

  اختيار معرفة الرجال ، المعروف ) رجال الكشي  ، أبو جعفر محمد بن
ميدي رجائي ، مؤسسة آل البيت ألحياء التراث ، الحسن الطوسي ، تحقيق : 

 م.ٖٜٛٔقم ، 
  ، استراتيجيات الخطاب ـ مقاربو لغويو تداولية ـ عبد اليادي بن ظافر الشيري

 م.ٕٗٓٓ، آذار  ٔدار الكتاب الجديد المتحدة ، ط
  اإلسالم وأىل الذمة ، د. عمي حسني الخربوطمي ، المجمس األعمى لمشؤون

 م.ٜٜٙٔىـ ٜٖٛٔ،  ٔة ، طاإلسالمية، القاىر 
  اإلشاريات الخطابية واالجتماعية قراءة في مصنفات الزجاج ، فالح عمي

سممان ، مجمة الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية ، جامعة واسط ، 
 م.ٕٕٓٓ،  ٜٖ، ع ٗكمية اْلداب ، مج
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 داب ، آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر ، محمود أحمد نحمة ، مكتبة اْل
 م. ٕٔٔٓه ـ ٕٖٗٔ،  ٔالقاىرة ، ط

  ، آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر ، محمود أحمد نحمة ، مكتبة اْلداب
 م. ٕٔٔٓه ـ ٕٖٗٔ،  ٔالقاىرة ، ط

  ، بحار األنوار ، محمد باقر المجمسي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت
 م.ٖٜٛٔه ـ ٖٓٗٔ، الطبعة المصححة ،  ٖلبنان، ط

 لعروس من جواىر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدي الحسيني تاج ا
 م.ٕٕٓٓه ، تحقيق : مجموعة من األساتذة ، طبعة الكويت ، ٕ٘ٓٔ)ت

  ، تحميل الخطاب ، التحميل النصي في البحث االجتماعي ، نورمان فاركموف
،  ٔترجمة : طالل وىبة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط

 م.ٜٕٓٓ
 خطاب ، ج.ب. براون ـ ج. بول ، ترجمة : محمد لطفي الزليطي تحميل ال

،  ٕومنير التريكي ، النشر العممي والمطابع ، جامعة الممك سعود ، ط
 م.ٜٜٚٔه ـ ٛٔٗٔ

  التداوليات عمم استعمال المغة ، حافظ اسماعيل العموي ، منشورات عالم الكتب
 م.ٕٔٔٓالحديثة ، األردن، أربد ، 

 لسيوطي ، تحقيق : عبدالمطيف حسن عبدالرحمن ، دار الحاوي لمفتاوي ، ا
 م.ٕٓٓٓه ـ ٕٔٗٔ، ٔالكتب العممية ، بيروت، ط

  ، الحق المبين في معرفة المعصومين ، الشيخ الكوراني، شبكة الفكر ، بيروت
 م.ٕٕٓٓه ـ ٖٕٗٔ،  ٔط
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  الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنن العرب في كالميا ، أحمد بن
 ٔحقيق : عمر فاروق الطباع ، مكتبة المعارف ، بيروت ، لبنان ، طفارس ، ت

 م.ٖٜٜٔه ـ ٗٔٗٔ، 
 م.ٜ٘ٛٔ،  ٔعالم الداللة ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاىرة ، ط 
  عمم الداللة ، أحمد مختار عمر ، مكتبة دار العروبة لمنشر والتوزيع ، الكويت

 م. ٕٜٛٔىـ ٕٓٗٔ،  ٔ، ط
 طاوس ، تحقيق : محمد ميدي نجف ، العتبة العموية  فرحة الغري ، ابن

 م.ٕٓٔٓه ـ ٖٔٗٔ،  ٔالمقدسة ، النجف األشرف ، ط
  كتاب الغيبة ، محمد بن إبراىيم النعماني ، تحقيق : فارس حسون كريم ، دار

 م.ٕٔٔٓه ـ ٕٖٗٔ،  ٔالجوادين ، ط
  ، م.ٖٜٚٔالكنى وااللقاب ، عباس القمي ، مكتبة الصدر ، طيران 
 ه  ، طبعة مراجعة ٔٔٚالعرب ، محمد بن مكرم بن منظور )ت لسان

مصححة بمعرفة نخبة من االساتذة المختصين ، دار الحديث ، القاىرة ، 
 م. ٖٕٓٓ)د.ط  ، 

 ٖالمغة والمجتمع ، عبد الواحد وافي ، مكتبات عكاظ ، الرياض ، ط  ،
 م.ٖٜٛٔه ـ ٖٓٗٔ

 ه ٖٓٗٔ،  ٗ، الرياض ، ط المغة والمجتمع ، عبدالواحد وافي ، مكتبات عكاظ
 م.ٖٜٛٔـ 

  مبادئ التداولية ، جيوفري ، تحقيق : عبدالقادر قنيني ، الدار البيضاء ، )ط
 م.ٖٕٔٓافريقيا الشرق  ، 
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  المدخل إلى عمم المغة ومناىج البحث المغوي ، رمضان عبد التواب ، مكتبة
 م.ٜٜٚٔه ـ ٚٔٗٔ، ٖالخانجي ، القاىرة ، ط

  ٔه  ، دار صادر ، بيروت ، طٕٙٙالحموي )تمعجم البمدان ، ياقوت ،
 م.ٜٚٚٔه ـ ٜٖٚٔ

 ٘معجم رجال الحديث ، أبو القاسم الخوئي ، مؤسسة الخوئي لمنشر ، ط  ،
 ه.ٕٜٜٔه ـ ٖٔٗٔ

 ( موسوعة االمام الميدي السيد محمد صادق الصدر ، دار ومكتبة ،  
 م. ٕٔٔٓه ـ ٕٖٗٔ،  ٕالبصائر ، بيروت ، لبنان ، ط

 ٔط والربط ، مصطفى حميدة ، مكتبة لبنان ناشرون ، طنظام االرتبا  ،
 م.ٜٚٚٔ

  
 


