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 لخص:الُم

ُيبيِّن البحث أىمية اإلشاريات في تحميل خطاب الشرِّ عند الكافرين في القرآن الكريم، 
ال يتمُّ  فاإلشاريات من المفاىيم التي يقوم عمييا البحث التداولي، إذ أّن التخاطب

، وتظير أىميتيا في غياب ما تشير إليو، لذلك عجزت النظريات الشكمية عن بدونيا
مجااًل  ُأدخمت الجوانب السياقية في التفسير الداللي، فأصبحت اإلشارياتف، معالجتيا

يشمل عمم الداللة والتداولية، فجاء البحث لبيان مفيوم األشاريات أواًل، وأنواعيا التي 
ثانيًا، ويظير أثر السياق في تعيين اإلشارة  افرون تعبيرًا عن التضامنفيا الكوظّ 

 وفائدتيا في االستراتيجية التضامنية. ومرجعيا
 .) األشاريات، التداولية، الخطاب، السياق التخاطبي( الكممات المفتاحية:  

Deliberative indices in the solidarity strategy in the discourse of 

evil among the unbelievers in the Holy Qur’an 
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 Abdul Amir Hassan Khayoun 

College of Education - University of Al-Muthanna 

  

Abstract: 

 

The research shows the importance of the deixis in analyzing the 

discourse of evil among the unbelievers in the Holy Qur’an. 

Deixis are one of the concepts on which the deliberative research 

is based, as communication does not take place without them, and 

their importance appears in the absence of what they refer to, so 

the formal theories were unable to address them, so contextual 
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aspects were included in the interpretation. Semantic, then 

denotations became a field that includes semantics and 

pragmatics, so the research came to clarify the concept of 

denotations first, and the types that the unbelievers employed as 

an expression of solidarity secondly, and the impact of the context 

appears in determining the sign, its reference and its usefulness in 

the solidarity strategy. 

Key words: (Deixis, pragmatics, discourse, conversational 

context) 

 الُمقذِّمة:

، وبما التداولية ال تنظر البحث التداوليمن أىم جوانب يتفق الباحثون عمى أّن األشاريات
نظر إلى إلى النص بوصفو بنية لغوية تتأسس عمى كممات وجمل فحسب، أي ال ت

إلى القصد ، بل تنظر إلى إليو عمى أنو بنية لغوية تحتكم النص عمى أنو بنية لغوية
ومكانو، وتعتمد عمى السياق اعتمادًا تاّمًا، إذ ال  والموقف الكالمي وزمان الخطاب

ومن جممة ىذه التعبيرات التي تحتكم إلى  ا،يمكن تفسير كثير من التعبيرات بمعزل عني
الشخصية، والمكانية، والزمانية(، فحاول ) وعيا المختمفةاإلشاريات بأن المعايير السياقية

في خطاب الكافرين ضمن االستراتيجية التضامنية بحثًا  ياالبحث أن يستجمي بعضًا من
 عن مقاصد الشرِّ فييا

 
 :(Solidarity strategy) مفهوم االستراتيجية التضامنيةأواًل: 

لذلك اعتنى عمماء تعدُّ المغة إحدى وسائل االتصال لتكوين العالقات بين الناس، 
االجتماع والمسانيات االجتماعية بالمغة المستعممة إلقامة العالقات االجتماعية، فقد 
عّمقت الدراسات االجتماعية واالنثروبولوجيا كثيرًا عمى ظاىرة استعمال المغة لممجاممة، 
وبصفة خاّصة عمى االستعمال الجاري لمغة عند التمييد لممحادثات واختتاميا، ومن 

وضح ما يُمثِّل ىذا الجانب أنَّ قدرا كبيرًا من المعامالت اليومية بين الناس يقوم عمى أ
المغة بوصفيا أداة لالتصال بين األفراد أكثر من قيامو عمى المغة بوصفيا أداة 

، فممخطاب القدرة عمى التكوين االجتماعي فيو ُيسِيم في تكوين اإلبعاد (ٔ)لمتعامل
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، (ٕ)عي، فيي التي تكّونو وتقّيده بصورة مباشرة وغير مباشرة الخاصة بالبناء االجتما
وليذا ينبني تحديد استراتيجية الخطاب اجتماعيًا تحديدًا عاّما عمى عاممين من حيث 

 :(ٖ)عالقة الُمرِسل مع غيره 
العالقة السابقة بين الُمرِسل والُمرَسل إليو التي تتدرج من الحميمية إلى االنعدام التاّم، -

 فيسعى الُمرِسل في تعويضيا بإيجادىا بالخطاب.
السمطة، فقد يمتمكيا أحد طرفي الخطاب عمى الطرف اآلخر عندما يعمو اآلخر -

درجتو، وقد ال يمتمكيا أيٌّ منيما عندما تتساوى درجاتيما، أو عندما ال تكون بينيما أّي 
 عالقة.

تماعية القائمة بينيم بوسائل فُمستعِممو المغة يعبِّرون عن مختمف العالقات االج   
وأدوات وصيغ تعبيرية التي تدلُّ عمى التضامن أو السمطة أو كمييما، فيما من العوامل 
المؤثِّرة في عممية االتصال االجتماعي المباشر بين األفراد، ويمكن القول أنيما يعبِّران 

 .(ٗ)عن حاجة الفرد لتحديد رؤيتو لطبيعة ىذه العالقات
ه االستراتيجية تتمثل بالعالقة االجتماعية بين األفراد، فالُمرِسل )) ليس فأىمية ىذ   

ّنما ذاتًا محمولة عمى التيذيب، أو قْل ال يرتقي الُمبمِّغ مرتقى  ذاتًا مجرَّدة لمتبميغ، وا 
 ،(٘)المتكمم، حتى يكون في قولو ميذَّبًا ((

ّنما ىي وسائل فمغة التأدُّب في الجماعات الكالمية ال تيدف غالبًا إلى ن قل األفكار، وا 
، ويعدُّ النزوع إلى صيغ التيذيب التي تؤكد عمى (ٙ)لتقوية صالة الناس بعضيم البعض 

 Solidarityالتقاُرب بين الُمرِسل و الُمرَسل إليو باستراتيجية التآزر أو التضامن
strategy(ٚ) ، ُتعرَّف االستراتيجية التضامنية)) بأنيا االستراتيجية التي يحاول الُمرِسل و

أن يجسِّد بيا عالقتو بالُمرَسل إليو ونوعيا، وأن يعبِّر عن مدى احترامو ليا ورغبتو في 
جمااًل ىي محاولة التقرُّب  المحافظة عمييا، أو تطويرىا بغزالة معالم الفروق بينيما، وا 

، فإذا كانت العالقة بين طرفي الخطاب يسيرة، أو ال (ٛ)وتقريبو(( من الُمرَسل إليو 
عالقة بينيما، فإّن الُمرسل يسعى إلى تأسيسيا بالتمفظ بالخطاب بالتقرُّب إلى الُمرَسل 
إليو بما يجعمو واثقًا بأن الُمرِسل يميل إليو مياًل طبيعياً  خاليًا من أي منافع وأغراض، 
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طاب، إذ يقتضي أن يأتي المتكمم بفعل القول عمى الوجو الذي وىذا عين التأدُّب في الخ
يبرز فيو داللتو القريبة ويقوي أسباب االنتفاع، فيولي ىذا الضرب من التيذيب أىمية 
في التخاُطب لعممية التبادل، إذ أّن كّل تبادل بين طرفين يكون مبناه أساسًا عمى سعي 

الُمرِسل حريصًا عمى الحفاظ عمى عرى كلٍّ منيما لتحقيق أغراض مشتركة، لذا نجد 
 .( ٜ)التواُصل 

يختصُّ التضامن بالمسافة االجتماعية بين الناس، لذا تنظمُّ مجموعة من العناصر     
ذات البعد االجتماعي منفردة أو مجتمعة عند تجاوزىا الغرض التبيمغي لتحقيق غرٍض 

 : (ٓٔ)تضامني في اختيار االستراتيجية التضامنية 
 التشابو واالختالف االجتماعي. مدى-ٔ
 مدى تكرار االتصال.-ٕ
 مدى امتداد المعرفة الشخصية.-ٖ
 درجة التآلف، أو كيفية معرفة طرفية الخطاب لكّل منيم.-ٗ
 مدى الشعور بتطابق المزاج أو اليدف أو التفكير.-٘
 األثر اإليجابي/ السمبي.-ٙ

قيق المنفعة؛ ألنيا ُتعنى بالتعامل لالستراتيجية التضامنية بواعث ال تخمو من تح     
 األخالقي أواًل، مع 

مع اىتماميا بتبميغ القصد والتعبير عنو، ومن مسوغات استعمال االستراتيجية 
 :(ٔٔ)التضامنية 

 تأسيس الصداقة بين طرفي الخطاب، أو إعادتيا إذا تعّرضت لمفتور والبرودة.-ٔ
حقيق األىداف والمقاصد ونقل التركيز عمى حسن العالقة مع صاحب السمطة؛ لت-ٕ

 العالقات الطيبة.
تحسين صورة الُمرِسل أمام اآلخرين، إذا كان معروفًا بالتشّدد، أو التسمط، فيمجأ إلى -ٖ

 االستراتيجية التضامنية لتحسين تمك الصورة.
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كسب والء الناس من األىداف التي يسعى الُمرسل لتحقيقيا؛ لتعزيز ثقة الناس بو -ٗ
 يؤمنون بقراراتو المّتخذة.وجعميم 

ز الُمرِسل -٘ تُفّضل االستراتيجية التضامنية عند االستعداد لخدمة اآلخرين، إذ يعزِّ
 عالقة الصداقة الحميمية معيم.

 
  deixis: اإلشاريات مفهوم: ثانياً 
عنصرًا من عناصر التداولية ويقصد بيا كّل ما يشير إلى ذات أو إلى  تعدُّ اإلشاريات  

زمان أو مكان مّما ترتبط مع مفيوم الُمشير؛ إذ ُيفيم عادة من إشارية تعيين مكان 
األشخاص وىوياتيم فضاًل عن واالشياء والعمميات واألحداث واألنشطة بالنسبة من 

الزمني الذي أنشأه وأبقاه عمل التمفُّظ ويتأرجح المسانيون من ثالثة تصورات  –السياق 
 :(ٕٔ) لإلشاريات كما بيَّن ذلك ) ل. دنون بوالو(

لى الموقع الذي يمثمو المتكمم في الزمان  اً اإلشارية بوصفيا ردّ - األشياء لمعالم أحداثو وا 
 والمكان؛ ألنو يمثِّل أمارة لمرجع قد تكون بعد.

 اريات من بوصفيا نمطًا تركيبيًا مرجعيًا ال يفصل بين الجية وحدث المرجع .اإلش-
ن من إدخال أشياء جديدة اإلشارية بوصفيا عاماًل تناسِقًا نصيًا) محورة ، تبئير ( تمكّ -

 .في الخطاب
ن تفسيرىا، ومعرفة ما فيي كممات وتعبيرات بحاجة إلى سياق يظير مدلوليا، ويبيّ    

تحيل إلية، ومن ثم فيي موضوعة لمتواصل بين الناس لمعرفة غموضيا، ومايستغمق 
ب أن خاطَ ، وليا أثٌر في تحديد اإلتجاه أو المكان الذي عمى المُ (ٖٔ)عمى الفيم منيا 

( الذي يتضمن Deictic centerيبحث عنو ، ويتحدد بالنظر إلى المركز اإلشاري )
وىي شرط ضروري في تحقق الممفوظ ، (ٗٔ)ب وزمانوب ومكان التخاطُ خاطَ مُ تكمم والالمُ 
(actualisation( فالمتكمم الفرد يعمد إلى المغة وىي الُممك المشاع فيأخذ منيا ما ،

بو حاجة إليو تعبيرًا عن حاجاتو وبالتمفظ وحده يصبح الكالم ُممكًا لو فتنحسر األبعاد 
الجماعية لتحلَّ محمَّيا االبعاد الفردية التي تقترن بـ)اآلن، وىنا، و األنا، و األنت...(ىي 
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النظريات الداللية الشكمية عن معالجة ىذه  وقد عجزت ،(٘ٔ)العناصر اإلشارية 
( الذي Hasson، وليذا عدَّت اإلشاريات بحسب برنامح ىانسون)(ٙٔ)اإلشاريات 

تداولية الدرجة األولى الذي حاول التوحيد بين مختمف أجزاء التداولية  ٜٗٚٔوضعو 
 .( ٚٔ)توحيدًا نسقيًا مراعيًا التمفصل بين مختمف تمك األجزاء 

، فيي بمثابة حجر أثٍر تواصمي لبدء أي عممية اتصالوتقوم ىذه االشاريات  ب  
، (ٛٔ)األساس لبداية حوارية ناجحة وناجزة  قائمة عمى المشاركة الحقيقية بين طرفييا 

والستعمال اإلشاريات في االستراتيجيية التضامنية ))فوائد كثيرة منيا، تأسيس العالقة 
تطويرىا، وقد تكون مؤشرًا  عمى االنتماء إلى جماعة معينة، االجتماعية، واإلسيام في 

مثاًل، أو دلياًل عمى االتفاق معيما في الرأي خصوصًا إذا لم يسبق لمُمرَسل إليو معرفة 
، وتناولت الدراسة بعضًا من اإلشاريات في الخطاب القرآني عمى (ٜٔ)ذلك الرأي(( 

 ولية والتواصمية . لسان الكافرين في حواراتيم في سياقاتيا التدا
 (:(personal deicticsاإلشارات الشخصية:  –أ 

( وىي personة عمى شخص)تعدُّ اإلشاريات الشخصية من أوضح العناصر الدالّ 
ضمائر الحاضر، والمقود بيا الضمائر الدالة عمى المتكمم وحده)أنا(، أو المتكمم ومعو 
غيره)نحن(، والضمائر الدالة عمى المخاَطب مفردًا، أو مثنى، أو جمعًا مذّكرًا أو مؤنثًا، 
وضمائر الحاضر ىي دائمًا عناصر إشارية؛ ألن مرجعيا يعتمد عمى السياق الذي 

اإلشارة بالعناية بسياق القولة، وذلك أّن كثيرًا من ، إذ يرتبط تعيين(ٕٓ)تستخدم فيو 
التعبيرات الدالة عمى األشخاص وعمى األزمنة واألماكن يتمُّ تحديدىا باإلشارة إلى زمن 
حدوثيا ومكان الحدث واألشخاص المعنيين بأمر ذلك الحدث من متكمم ومخاَطب 

 .(ٕٔ)وغيرىما 
اإلشاريات ال تثبت داللتيا عمى مرجع معيَّن من وجية نظر الممارسة إنَّ بعضًا من    

ل بعضيا من وظيفتيا الداللية إلى  التداولية فيمجأ الُمرِسل إلى التالعب بيذا النظام فيحوِّ
وظيفتيا التداولية عمى وفق قصده، فيختار منيا ألسباب تتجاوز المستوى التصنيفي 

رِسل فيستعمميا تداوليًا في ر المتنوعة لسموك المُ والصوري فتعمل أدوات تعكس المظاى
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االستراتيجية التضامنية التي ُتسيم في تطوير العالقة االجتماعية ومؤشرًا عمى االنتماء 
 الى جماعة معيَّنو، أو داللة عمى االتفاق في الرأي والسّيما إذا لم يكْن الُمرَسل إليو 

شاريات الضمير) نحن ( الدال عمى تمك اال ، ومن أىمِّ (ٕٕ)عمى عمم بذلك الرأي
 التضامن الذي ُيقسم عمى

 (  ٖٕ)قسمين: 
رَسل إليو فييا التي تدل عمى التقرُّب منو وكسب نحن الشاممة التي يدخل المُ  -ٔ

 وده.
نحن القاصرة التي تستبعد المرَسل اليو وتعني أنا وآخرون ويستعمميا أصحاب  -ٕ

 وابتعادىا عن الحميمية.المقامات والمموك، و تتصف بالبرود العاطفي 
 

وتظير ىذه األدوات في خطابات الكافرين من النوع الثاني من األداة )نحن(     
َشيَٰ وَ  َوقَبىَزِٱۡىَُهُىدُ القاصرة التي تظير فييا سمطة الُمرِسل جمية في قولة تعالى: ))  ٱىََّْصَٰ

ُؤْا 
َٰٓ ُِ أَۡثََْٰ ِ َّۡح ُؤُٓ  ٱّللَّ

َٰٓ ِۡ َخيَقَ  قُوۡ  ۥ  َوأَِحجََّٰ ََّ ٍِّ ٌۖ ثَۡو أَّزٌُ ثََشٞش  ثُُنٌ ثُِزُّىثُِن ٌَ ََُعزِّ ، وفي قوليم (ٕٗ)(( فَيِ
حذف مقدَّر، والتقدير: )نحن أبناء رسل اهلل(  بحذف المضاف وىو قول فرقة من 
الييود إنَّ عزيرًا ابن اهلل، وقول النصارى أن المسيح ابن اهلل، فصار ذلك كأنيم قالوا : 

هلل(، وفي قوليم تضامن كمن يقول وىو من أقارب الممك  نحن أبناء )نحن أبناء ا
المموك ونحن سالطين العالم وىم في قوليم يرون في أنفسيم فضاًل عمى سائر الخمق 

، أما العنصر (ٕ٘)بسبب أسالفيم االفاضل من األنبياء حتى عظموا أنفسيم معيم 
رسمو الخطاب بتضامنيم اآلخر من طرفي الخطاب وىو النبي )ص( الذي استبعده م

فكان رّده عمييم ، بعد أن حذَّرىم عذاب اهلل،(ٕٙ)مع أنبيائيم بأنيم أقرب إلى اهلل منيم 
ٌۖ بنقض ادعائيم بقولو: )) ثُُنٌ ثُِزُّىثُِن ٌَ ََُعزِّ ((، الذي يحمل حجتين : إحداىما النقض  فَيِ

، (ٕٚ)يض دعواىم عمييم بالتعذيب الواقع عمييم، واألخرى معارضتيما بحجة تنتج  نق
فأّما أن يقولوا يعذبنا، فُيقال ليم  لستم أبناء اهلل،  فالحبيب ال يعذِّب حبيبو، أو يقولوا ال 

 يعذبنا فيكذِّبوا ما في
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كتبيم، وىذا ما يسّمى بـ)قياس الُخمف( وىو نوع من القياس المغوي الذي يتبين فيو 
نقيضو كإثبات الصدق  المطموب من جية نقيضو، أي يثبت المستدّل أمر بإثبات

 .( ٕٛ)بإبطال الكذب والعكس 
 ار مكةوىم كفّ ومن اإلشاريات التي جاءت في خطاب الكافرين بالضمير )نحن(     

ْزَِصٞش ي)ص( في قولو تعالى: ))حوارىم مع النبفٍ  ٍُّ ُٞع  َِ ُِ َج َُ َّۡح ًۡ ََقُىىُى أَ

عُ ٤٤ َۡ ٱۡىَج ٍُ َُ  َسُُۡهَز ثُشَ َوََُىىُّى (  ٖٓ)أي واثقون بجماعتنا ومنتصرون بقوتنا، (ٜٕ)((  ٱىذُّ

بخطاب تضامني ممموء فخرًا بأنفسيم واعتزازًا بقوتيم بسبب التضامن مع الجماعة 
ٌۡ وكأنو رّد لمخطاب الموّجو إلييم ))  ًۡ ىَُنٌ ثََشآََٰءٞح فٍِ  أَُمفَّبُسُم ٌۡ أَ ئُِن

َٰٓ ِۡ أُْوىََٰ ٍِّ ٞش  ُۡ ثُشِ َخ  )) ٱىزُّ
قصص عن األمم التي كذبت الرسل واالستفيام يستمزم الذي ىو نتيجة لحاصل ال(  ٖٔ)

التوبيخ في عدم العذاب الذي حّل بأمثاليم من األمم حتى حسبوا أنيم خير من الكفَّار 
 .( ٕٖ)الماضين الُمتحدَّث عن قصصيم 

إّن االعتداد بقوة الجماعة واالنتصار المتحقِّق بسببيا قد نفاىا الخطاب القرآني      
عُ الُمبّمغ بو الرسول )ص( )) َۡ ٱۡىَج ٍُ َُ  َسُُۡهَز ثُشَ َوََُىىُّى ((، والتي )) فييا إخبار عن ٱىذُّ

مغموبية وانيزام لجمعيم وداللة عمى أن ىذه المغموبية انيزام منيم في حرب سيقدمون 
 .(ٖٖ)ييا وقد وقع ذلك في غزاة بدر(( عم
 

إّن الضمير )نحن( إذا كانت إشارية قاصرة التي تحيل إلى الُمرِسل ومن ورائو فإنيا     
، وقوة شوكتيم بأنيم أولو حزم ورأي وىم (ٖٗ)تعّبر عن سمطة أصحابيا المتضامنين 

قام ، وفي ىذا الم( ٖ٘)يقولون: ال ُنغمب ونحن متضامنون ينصر بعضنا بعضا 
التخاطبي نقف عمى مبدأ من مبادء التأدُّب الذي يسميو الدكتور طو عبدالرحمن) مبدأ 
التواجو (، وصياغتو: ) لتصن وجو غيرك ( الذي ينبني عمى مفيومين: الوجو والتيديد، 

، وىذه (ٖٙ)والوجو عبارة عن الذات التي يدعييا لنفسو التي تتحدد بيا قيمتو االجتماعية 
الء الكافرون ألنفسيم من االستراتيجية التضامنية، تحقَّق منيا )الوجو الذات صنعيا ىؤ 
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الدافع( الذي ىو ضرب من ضروب مبدأ الوجو يريد من المتكمم أن ال يعترض 
 . ( ٖٚ)اآلخرون عمى أفعالو، إرادة دفع االعتراض 

بل  الُمفَيم من سياق اآلية القرآنية الكريمة أن المخاطب لم يعترض عمى قوليم،      
 تكفل القرآن بالرد

وىو إشارة ( ٖٛ)بفعل مبني لممجيول الذي ىو بشارة لمرسول )ص( بأن اهلل منجز وعده 
 لزمان تحقق الفعل.

 
 :(spatial deictics )اإلشاريات المكانية –ب 
 

ىي عناصر إشارية يعتمد استعماليا عمى مكان الُمتكمم وقت التكُّمم، أو عمى مكان     
آخر معروف لممخاَطب، أو السامع، ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر 

، وىذه العناصر إشارية يستعمميا الُمرِسل لتعّبر (ٜٖ)التي تشير إليو قربًا وبعدًا، أو جية 
عن التضامن باإلضافة الى الضمائر ىي أسماء اإلشارة، يستعمميا لمكشف عن مدى 
تضامنو عن المحدَّث عنو والتي تعد آليات لغوية يبادل المرسل بيا بين القريب والبعيد 

التي تكون لمبعيد لمتعظيم ( empathic deixis ، أو ما تسمَّى باإلشارة الوجدانيو )(ٓٗ)
َزا كما في قولة تعالى: ))(  ٔٗ)والقريب لمتحقير ٌۡ  ٱىَِّزٌأَهََٰ   والتعظيم ))،(ٕٗ)(( ََۡزُمُش َءاىِهَزَُن

تُ  ىَِنٱۡىِنزََٰ ، وىذا ما تنّبو عميو النحويون، إذ يقول سيبويو: ))وذاك بمنزلة ىذا إال (ٖٗ) ))َرَٰ
أنك اذا قمت ذاك تنبِّو إلى شيء متراٍخ. وىؤالء بمنزلة ىذا، وأولئك بمنزلة ذاك، وتمك 

 فاألساس التداولي لمتأشير المكاني ىو تباعد نفسي ) ، (ٗٗ)بمنزلة ذاك (( 
psychobgical deictics   )م لمعالجة االشياء البعيدة عنو نفسيًا مثل: ) يميل المتكم

ذلك الرجل ىناك ( مع ذلك قد يرغب المتكمم في جعل شيء قريب ماديًا مثل: عطٌر 
 .( ٘ٗ)استنشقو بعيدًا نفسيًا بقولو: ال أحب ذلك العطر
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اإلشارية إضافة إلى تحديد )المركز اإلشاري( الذي يشمل المتكمم والمخاطب لمعناصر  
، نجدىا إحدى األدوات المغويو في فإنيا تضطمع بميام تواصميةومكان التخاطب وزمانو 

ٌۡ االستراتيجيو التضامنية في خطابات الكافرين في قولة تعالى: )) َِ رََش إِىًَ  أَىَ أُورُىاْ  ٱىَِّزَ

 َِ ٍِّ تِ  َِّصُٗجب  َُ ثِ  ٱۡىِنزََٰ ُْى ٍِ ُغىدِ وَ  ٱۡىِجۡجذِ َُۡؤ
َِ  ٱىطََّٰ ٍِ ُؤََلَِٰٓء أَۡهَذيَٰ 

َٰٓ َِ َمفَُشوْا هََٰ َُ ىِيَِّزَ َِ َوََقُىىُى  ٱىَِّزَ

ُْىْا َسجًُِلا  ٍَ ، إذ جاء اسم اإلشارة )ىؤالء( لإلشارة الى مشركي مكة وىو قول (ٙٗ)(( َءا
فقال ليم الييود أنتم الييود ليم عندما حالفوا قريشًا عمى محاربة رسول اهلل )ص(، 

، )والذين( إشاره إلى النبي، أو قال بعض الييود ألىل مكة حينما (ٚٗ)أىدى سبيال 
مكو بأشارتيم الييم بتفضيميم عمى دين متضامنين مع كّفار (  ٛٗ)تناجوا فيما سيقولونو 

الرسول محمد )ص(، الذي يبرر ىذه االستراتيجية درجة التآلف ومعرفة طرفي الخطاب 
فكان ىذا القول رسالة اطمئنان لقريش؛ النيم سألوا ، (ٜٗ)لكل منيما واتفاقيم في الديانة

ا دينيم ودين من جاء يحالفيم من الييود أنحن أىدى سبياًل أم محمد ) ص ( ؟ فوصفو 
َِ محمد ) ص ( فقالوا : )) ٍِ ُؤََلَِٰٓء أَۡهَذيَٰ 

َٰٓ َِ هََٰ ُْىْا َسجًُِلا  ٱىَِّزَ ٍَ ((،  أي أقوم دينًا وأرشد َءا
، ويقتضي أنيم في رتبة واحدة متساوون؛ الن قاعدة التودُّد ال تفيد إاّل إذا ( ٓ٘)طريقًة 

كان المتكمم أعمى رتبة أو مساويًا لمسامع مستعماًل األدوات التي تقوي عالقة التضامن 
فقد استعمل الكافرون وىم )الييود( في التضامن مع كّفار مكة إضافة إلى  ،( ٔ٘)

االستراتيجية وىي ذكر صفات المرسل اليو ، فقد االشارية أسموب من أساليب ىذه 
 وصفوا دينيم دين الرشاد والطريقة األىدى وىو عنصر تواصمي آخر لتقوية التضامن.

كما إنَّ ليذا الفعل الكالمي قوتين إنجازيتين األولى: وصف حاليم واألخرى غير     
 المباشرة المستمزمة مقاميًا ىي المدح والتفضيل.

مطة في الخطاب التضامني فتأتي من تعزيز قوة الجماعة باستخدام صيغ أما الس      
التيذيب اإليجابي التي تؤكد عمى التقارب بين المتكمم والسامع ويؤكد ىذا االفتراض ما 

إذ جاءت ، ( ٕ٘)(  solidarity strategyأسماىا ) جورج يول( استراتيجية التآزر ) 
د؛ ألن سبب ألفاظ التيذيب إلقامة حمف يكون سمطة اج تماعيو و خطاب سياسي موحَّ

يسعى إلى التضامن (  ٖ٘)التضامن بين الُمرِسل والُمرَسل إليو عندما تتدنى درجة سمطتو 
 لتقوية تمك السمطة.
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 :temporal deicticsاإلشاريات الزمانية–جـ 
الزمانية كممات تدلُّ عمى زمان يحّدده السياق إلى زمان المتكمم، فزمان  اإلشاريات

، فيو الذي ( ٗ٘)الزمانية في الكالم  )deictics centerالمتكمم ىو مركز اإلشارة )
، وىذه ( ٘٘)يتحكم في وتيرة الزمن طبقا لمتطمبات السياق وما يتوافق مع األحداث 

ني الُمقسَّم عمى فصول وأشير وسنوات وأيام اإلشارية قد تكون دالة عمى الزمن الكو 
، (ٙ٘)( وأحيانا يتطابقان في سياق الكالم tense.......الخ، أو الزمن النحوي )

وتوظَّف ىذه اإلشاريات لمداللة عمى التضامن، أّما لتأسيس عالقة اجتماعية واإلسيام 
 .( ٚ٘)في تطويرىا، وأحيانَا تكون مؤشرًا لإلنتماء إلى جماعة معينة 

مع فرعون بعد أن أتاه -عميو السالم-وقد جاءت ىذه اإلشاريات في حوار موسى   
ُِ  َوإِرۡ   ( األمر اإلليي بالتبميغ َٰٓ أَ ًَٰ ىَس ٍُ َِ َّبَديَٰ َسثَُّل  ُ َِ يِ

ٱىظََّٰ ٍَ َُ  فَۡأرَُِب))( ٛ٘)(( ٱۡئزِٱۡىقَۡى فِۡشَعۡى

َِ فَقُىََلَٰٓ إَِّّب َسُسىُه َسةِّ  ُ َِ يَ ، فجاء الرّد من فرعون باستعمال إشارية زمانية دّلت ( ٜ٘)))ٱۡىَعَٰ
ِۡ  قَبهَ  ))( ٓٙ)عمى مّدة إقامتو امتنانًا عميو باإلحسان إليو  ٍِ ٌۡ َُّشثَِّل فَُِْب َوىُِٗذا َوىَجِۡثَذ فَُِْب  أَىَ

ِشَك ِسََُِْْىفََعۡيَذ فَۡعيَزََل  َُ َِ  ٱىَّزٍُِع ٍِ َِ فََعۡيَذ َوأََّذ  فِِشَ أنت الذي ربيناك ، أي ( ٔٙ)((ٱۡىَنَٰ
وليدًا، ولبثت فينا من عمرك سنين نعرف اسمك وأحوالك فمن أين أتيت بيذه الرسالة؟ 

فاقترنت في ممفوظ فرعون إشاريتان: الزمن النحوي في الفعل )لبثت( إضافة إلى  ،(ٕٙ)
، أي ترّبى في ىذه العائمةبأنو -عميو السالم-الزمن الكوني) سنين( أراد أن يذّكر موسى

، فحمل خطابو صبغة التضامن؛ ألن إقامتو كانت متواصمة  (  ٖٙ)ممك مصر عائمة
، فضاًل عن اختيار الُمرِسل ليذه االستراتيجية ( ٗٙ)وىذا ما عّزز أواصر المحّبة بينيما 

ليست بقصد التأثير في الُمرَسل إليو خصوصًا إذا عمم أن القضية )موضوع الحوار ( 
، فذّكره بعالقة كانت ( ٘ٙ)عاطفي مع ماىو عقمي عقمية محضة، بل يتداخل فييا ماىو 

 ٱىَّزٍَِوفََعۡيَذ فَۡعيَزََل سابقة امتدت لسنين  معو وامتنانو عميو ِبِنعمو ، ثّم قال فرعون : ))

 َِ ٍِ َِ فََعۡيَذ َوأََّذ  فِِشَ (( ، أي جازيت نعمتي بما فعمت بأن قتمت نفسًا وكفرت نعمتنا ٱۡىَنَٰ
وىنا خرق فرعون قاعدة التأدُّب، فالتأدُّب الصادق ال يتحقق إال إذا انتفع بو كال ، (ٙٙ)

فََعۡيزُهَبَٰٓ  قَبهَ ، فكان الرّد مقاباًل لخطاب فرعون ))(ٚٙ)المتخاطبين وال يتضرر بو أحدىما 
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 َِ ٍِ ِإِٗرا َوأََّ۠ب  بَٰٓىُِّ و تأثيرًا أنو لم يجد لكالم فابتدأ باإلقرار بفعمتو؛ ليعمم فرعون(ٛٙ)(( ٱىضَّ
الجواب عن قول فرعون؛ ألنو عمم أن -عميو السالم-في نفس موسى، وقد أّخر موسى

القصد من المواجية بأن ربًَّا أعمى من فرعون أرسمو وابتدأ بالجواب عن قول فرعون 
وىو )فعمت فعمتك(؛ ألنو عمم أنو أدخل في قصد اإلفحام؛ وليظير لفرعون أنو ال يوجل 

 .( ٜٙ)منو 
استمّده من سمطة إليية، وىو األمر بالتبميغ -عميو السالم-خطاب موسى أّما     

جعمت خطابو يوازي خطاب فرعون، بل يعمو عميو يرفض التضامن الذي نمحظ أنيا لم 
( ٓٚ)تتجو  إلى الخطاب التوجييي، )) فالتضامن والسمطة يرتبطان بعالقة متضادة (( 

ُّْهَب عَ  َورِۡيلَ بقولو : ))  َُ ٞخ رَ ََ ِءََو ِّۡع َٰٓ ٍَٰٓ إِۡسَشَٰ ُۡ َعجَّذدَّ ثَِْ ٍَّ أَ وىي نقض المتنان (  ٔٚ)(( يَ
فرعون مذّكرا إياه إن تمك النعمة ما كانت إاّل بسبب إذالل بني إسرائيل، الذي تسبب 

 .( ٕٚ)بإلقائو في اليّم حتى عثرت عميو امرأة فرعون 
المالحظ عمى الحوار أن فرعون لم يبدأ بخطاب التيديد  والوعيد، بل تدرج في    

في قولو تعالى: -عميو السالم-خطابو حتى تصاعدت حّدة الخطاب عندما سأل موسى
ب َسةُّ  قَبهَ )) ٍَ ُُ َو َِ فِۡشَعۡى ُ َِ يَ سؤال متعنت غير طالب لمحقيقة مستمزم اإلنكار (  ٖٚ)((ٱۡىَعَٰ

، وبعد أن أعيتو الحجج لجأ الى سمطتو بتوجيو الخطاب (ٗٚ)سواه أن يكون ىناك رّب 
في قولو  وجية أخرى،  فيو تيديد بالعاقبة تناوليا البحث في االستراتيجية التوجييية

ِِ  قَبهَ تعالى: ))  َِ  ٱرََّخۡزدَ ىَئِ ٍِ ِشٌ ََلَۡجَعيَََّْل  ُۡ هاب َغ
َِ إِىََٰ ۡسُجىُِّ ََ  .(  ٘ٚ)(( ٱۡى

وجيوا خطابيم لآللية واالصنام، و ىم معيم في النار، أو ليم ولمشياطين، أو ليما 
، والقصد من ( ٙٚ)ولممتبوعين والرؤساء من الغاوين وقد رّجح  الطباطبائي الرأي األول 

توجيو الخطاب إلى األصنام، ىو توجيو المتندم حتى جعل الخطاب مع من ال يعقل 
 .( ٚٚ)ي توبيخ النفس بمنزلة من يعقل وىذا مبالغة ف

نمحظ أنَّ مثل ىذا الخطاب يعج بالتحسُّر والتندم قد خمع الُمرِسل سمطتو، وبسبب فقد    
َِ رؤسائيم وكبرائيم أعمنوا استسالميم بقولو تعالى: )) فِِعُ ِ َشَٰ ٍِ ب ىََْب  ََ َوََل َصِذٍَق ٠١١فَ
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 ٌٖ ُ َِ يكون ىناك من  ينفعيم  نفوا أن  إذ، وىذا ىو انحطاط حاليم في التأسف، ( ٛٚ)(( َح
 .(ٜٚ)بتخميصيم من العذاب 

 نتائج البحث:
عند الكافرين أّما باالنتماء إلى جماعة معينة،  لإلشاريات أثر في إظيار التضامن-1

 أو لإلسيام في تطوير عالقة اجتماعية.
 إنَّ خطاب الكافرين خطاب باحث عن سمطة، فاستعمل الكافرون اإلشاريات-ٕ

 الشخصية إظيارًا لمتعالي والتكبُّر واالعتزاز بالنفس.
جاءت عندىم اإلشاريات الشخصية من النوع القاصر التي تعّبر عن سمطة  -ٖ

 أصحابيا المتضامنين.
استعمل الكافرون اإلشاريات المكانية في إقامة حمف يعّزز من التضامن ضد الدعوة -ٗ

 اإلسالمية.
اصد التأثير في الُمرَسل إليو، أو التذكير بعالقة سابقة حممت اإلشاريات الزمانية مق-٘

.  بغية تحقيق مآرب الشرِّ
 الهوامش:

                                                           

ٌٕظر: تضًٍٍ اٌخغاب، د.ب تراْٚ ، د.ٌٛي، تر/ ِضّذ ٌغفً اٌسٌٍغً، ٍِٕر اٌتروً، راِؼح (1)

 3: 1994اٌٍّه ضؼٛد، 

ٌٕظر: اٌخغاب ٚاٌتغٍر االرتّاػً، ٔٛرِاْ فٍروٍف، تر/ ِضّذ ػٕأً، اٌّروس اٌمًِٛ ٌٍتررّح (2)

 ،2115 :78 

 2/8ٌٕظر: اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب ِمارتح تذاٌٍٚح:(3)

 198: 1991، 1ٌٕظر: ػٍُ اٌٍغح االرتّاػً، ٘ذضْٛ، تر/ِضّذ ػٍّاد، ػاٌُ اٌىتة، ط/(4)

 223اٌؼمًٍ:ٌٕظر: اٌٍطاْ ٚاٌٍّساْ ٚاٌتىٛحر (5)

 21: 1963،  2ٌٕظر: اٌٍغح ٚاٌّزتّغ رأي ِٕٚٙذ، ِضّٛد اٌطؼراْ، اإلضىٕذرٌح، ط/(6)

، تر/لظً اٌؼتاتً، اٌذار اٌؼرتٍح ٌٍؼٍَٛ ٔاشرْٚ، Georg  Yuleٌٕظر: اٌتذاٌٍٚح رٛرد ٌٛي(8)

 116: 2111، 1ط/

 2/7اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب ِمارتح تذاٌٍٚح:(7)

  194ٌٕظر: اٌٛظائف اٌتذاٌٍٚح ٚاضتراتٍزٍاخ اٌتٛاطً اٌٍغٛي فً ٔظرٌح إٌضٛ اٌٛظٍفً :(9)

 2/11اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب ِمارتح تذاٌٍٚح: ٌٕظر:(11)

 19-2/17ٌٕظر: اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب ِمارتح تذاٌٍٚح:(11)

 158-156ٌٕظر: ِؼزُ تضًٍٍ اٌخغاب، تاترٌه شارٚدٚ، دٍٍِٕٚه ِٕغٕٛ :(1)

 77االتزاٖ اٌتذاًٌٚ ٚاٌٛظٍفً فً اٌذرش اٌٍغٛي: ٌٕظر: (13)
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 181: لضاٌا اٌٍغح اٌؼرتٍح فً اٌٍطأٍاخ اٌٛظٍفٍح ، أصّذ اٌّتٛوً :ٌٕظر(14)

: ٔطٍذ إٌض تضج فً ِا ٌىْٛ تٗ اٌٍّفٛػ ٔظًا، األز٘ر زٔاد، اٌّروس اٌخمافً اٌؼرتً ٌٕظر(15)

 116تٍرٚخ : 

 18طر:ٌٕظر: آفاق رذٌذج فً اٌثضج اٌٍغٛي اٌّؼا(16)

ٌٕظر: األضٍٛتٍح ٚاٌتذاٌٍٚح ِذاخً ٌتضًٍٍ اٌخغاب، طاتر ِضّٛد اٌضثاشح، ػاٌُ اٌىتة اٌضذٌج، (18)

 56: 2111، 1ط/

 81ٌٕظر: اٌتذاٌٍٚح تٍٓ إٌظرٌح ٚاٌتغثٍك : (17)

 2/41اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب :(19)

 17-18ٌٕظر: آفاق رذٌذج فً اٌثضج اٌٍغٛي اٌّؼاطر:(21)

 114ّؼٕى أٔظّح اٌذالٌح فً اٌؼرتٍح:ٌٕظر:اٌّؼٕى ٚظالي اٌ(21)

 2/41ٌٕظر: اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب :(22)

 294-293ٌٕظر: اٌّظذر ٔفطٗ : (23)

 17ضٛرج اٌّائذج : (24)

 11/198ٌٕظر: ِفاتٍش اٌغٍة :(25)

 3/466ٌٕظر: اٌثضر اٌّضٍظ :(26)

 5/254ٌٕظر: اٌٍّساْ فً تفطٍر اٌمرآْ :(28)

 231ٌٕظر: ٌغح اٌضذٌج إٌثٛي ٚفك اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب)وتاب اٌٍإٌإج ٚاٌّرراْ ئّٔٛررًا(:(27)

 45-44ضٛرج اٌمّر : (29)

 17/171ٌٕظر : اٌثضر اٌّضٍظ : (31)

  43ضٛرج اٌمّر  (31)

 211-28/219ٌٕظر : اٌتضرٌر ٚاٌتٌٕٛر :(32)

 19/78ٌٕظر : اٌٍّساْ فً تفطٍر اٌمرآْ : (33)

 2/49ٌٕظر : اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب : (34)

 7/184رشاد اٌؼمً اٌطٍٍُ :ٌٕظر : ئ(35)

 243ٌٕظر : اٌٍطاْ ٚاٌٍّساْ ٚاٌتىٛحر اٌؼمًٍ : (36)

 ٌٕظر : اٌّظذر ٔفطح : ص ْ  (38)

 28/213ٌٕظر : اٌتضرٌر ٚاٌتٌٕٛر :(37)

 21ٌٕظر: آفاق رذٌذج فً اٌثضج اٌٍغٛي اٌّؼاطر:(39)

 2/56: ٌٕظر: اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب(41)

 23ٌٕظر: افاق رذٌذٖ فً اٌثضج اٌٍغٛي اٌّؼاطر : (41)

  36ضٛرج األٔثٍاء : (42)

 2ضٛرج اٌثمرج : (43)

 87/ 2ضٍثٌٛٗ :  ،ٌٕظر: اٌىتاب(44)

 33ٌٕظر: اٌتذاٌٍٚح .رٛرد ٌٛي :(45)

 51ضٛرج إٌطاء :(46)

 2/91ٌٕظر: اٌىشاف :(48)

 5/78ٌٕظر: اٌتضرٌر ٚاٌتٌٕٛر : (47)

 195اضتراتٍزٍاخ اٌتٛاطً اٌٍغٛي فً ٔظرٌٗ إٌضٛ اٌٛظٍفً : تذاٌٍٚح ٚاٌٛظائف إٌٌظر: (49)
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 2/179رشاد اٌؼمً اٌطٍٍُ :ئٌٕظر: (51)

 243ٌٕظر: اٌٍطاْ ٚاٌٍّساْ ٚاٌتىٛحر اٌؼمًٍ : (51)

 116رٛرد ٌٛي: ، ٌٕظر: اٌتذاٌٍٚٗ  (52)

ِزٍح اٌؼٍَٛ  ، ٘اتف ترًٌٙ شٍاع،ٌٕظر: أدب اٌتخاعة ِثادؤٖ ٚلٛاػذٖ ٚاضتراتٍزٍاتٗ (53)

 2116، أٌٍٛي  3، اٌؼذد  23اإلٔطأٍح .وٍٍح اٌترتٍح ٌٍؼٍَٛ اإلٔطأٍح . ِزٍذ /

 19ٌٕظر : آفاق رذٌذج فً اٌثضج اٌٍغٛي اٌّؼاطر :(54)

 117ٌٕظر: اٌتذاٌٍٚح تٍٓ إٌظرٌح ٚاٌتغثٍك : (55)

 21آفاق رذٌذج فً اٌثضج اٌٍغٛي اٌّؼاطر: ٌٕظر: (56)

 278اب : ٌٕظر: اضتراتٍزٍاخ اٌخغ(58)

 11ضٛرج اٌشؼراء (57)

 16ضٛرج اٌشؼراء :(59)

 8/238ِزّغ اٌثٍاْ : (61)

 19-17ضٛرج اٌشؼراء (61)

 15/259ٌٕظر: اٌٍّساْ فً تفطٍر اٌمراْ : (62)

 19/111ٌٕظر: اٌتضرٌر ٚاٌتٌٕٛر:(63)

 34/ 2ٌٕظر :اٌمظض اٌمرأٍح دراضح ِٚؼغٍاخ ٚأ٘ذاف : (64)

  245ادرٌص ِمثٛي )تضج( : فً اٌطٕح إٌثٌٛح، ٍزٍح اٌتخاعثٍحٌٕظر: االضترات(65)

 3/323ٌٕظر :اٌخازْ : (66)

 247ٌٕظر: اٌٍطاْ ٚاٌٍّساْ ٚاٌتىٛحر اٌؼمًٍ :(68)

 21ضٛرج اٌشؼراء : (67)

 19/113ٌٕظر: اٌتضرٌر ٚاٌتٌٕٛر :(69)

 2/7اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب ِمارتح تذاٌٍٚح :(81)

 22ضٛرج اٌشؼراء : (81)

 115/ 19: ٌٕظر: اٌتضرٌر ٚاٌتٌٕٛر(82)

 23ضٛرج اٌشؼراء : (83)

 4/375ٌٕظر: اٌىشاف : (84)

 29ضٛرج اٌشؼراء :(85)

 291- 291/ 15ٌٕظر : اٌٍّساْ فً تفطٍر اٌمرآْ : (86)

 54/ 19ٌٕظر : اٌتضرٌر ٚاٌتٌٕٛر : (88)

 111- 111ضٛرج اٌشؼراء : (87)

 19/114ٌٕظر : رٚس اٌّؼأً :(89)

 المصادر والمراجع:
 اٌمرآْ اٌىرٌُ•

 الكتب المطبوعة:
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آفاق رذٌذج فً اٌثضج اٌٍغٛي اٌّؼاطر، ِضّٛد أصّذ ٔضٍح، دار اٌّؼرفح  •

 .م2112،  ، ِظراٌزاِؼٍح
رشاد اٌؼمً اٌطٍٍُ اٌى ِساٌا اٌمرآْ اٌىرٌُ، أتٛ اٌطؼٛد ِضّذ تٓ ِضّذ ئ •

 .)د.ط( ٌثٕاٌْؼّادي، دار ئصٍاء اٌتراث اٌؼرتً، ا
، دار كنوز تداولية، عبد اليادي بن ظافر الشيرياستراتيجيات الخطاب مقاربة •

 م.ٕ٘ٔٓ، ٕ، ط/األردن -، عمانالمعرفة
االتزاٖ اٌتذاًٌٚ ٚاٌٛظٍفً فً اٌذرش اٌٍغٛي، ٔادٌٗ رِضاْ، ِإضطح صٛرش  •

 .1،2113َط/ِظر، -اإلضىٕذرٌح اٌذٌٍٚح ٌٍٕشر ٚاٌتٛزٌغ،
، التونسية لمنشر، الدار ه(ٖٜٖٔ)تالتحرير والتنوير، الطاىر بن عاشور•

 .مٜٗٛٔ تونس،
اٌتفطٍر اٌىثٍر ِٚفاتٍش اٌغٍة، ِضّذ اٌرازي فخر اٌذٌٓ تٓ ضٍاء اٌذٌٓ  •

 .1، ط/، تٍرٚخ، ٌثٕاْ، دار اٌفىر٘ـ(614)خاٌّشتٙر تخغٍة اٌري
األضٍٛتٍح ٚاٌتذاٌٍٚح ِذاخً ٌتضًٍٍ اٌخغاب، طاتر ِضّٛد اٌضثاشح، ػاٌُ  •

 َ.2111، 1األردْ، ط/ -أرتذ  اٌىتة اٌضذٌج،
اٌثضر اٌّضٍظ ، أتٛ صٍاْ األٔذٌطً ، تش/ ػادي أصّذ ػثذاٌّٛرٛد ، ػًٍ ِضّذ  •

 .مٖٜٜٔ،  ٔ، ط/لبنان- ، دار الكتب العممية، بيروتِؼٛع
غح ٌٍٕشر ٚاٌتٛزٌغ، اٌتذاٌٍٚح تٍٓ إٌظرٌح ٚاٌتغثٍك، أصّذ وْٕٛ، دار إٌات •

 م.2115، 1ِظر ، ط/–اٌما٘رج 
اٌمظض اٌمرآٍٔح دراضح ِٚؼغٍاخ ٚأ٘ذاف، رؼفر اٌطثضأً، ِإضطح اإلِاَ  •

 .٘ـ1428، 1، ط/، لُ ئٌراْاٌظادق

لضاٌا اٌٍغح اٌؼرتٍح فً اٌٍطأٍاخ اٌٛظٍفٍح اٌثٍٕح اٌتضتٍح أٚ اٌتّخًٍ اٌذالًٌ  •

 . ٜٜ٘ٔ،  المغرب - دار األمان ، الرباط اٌتذاًٌٚ، أصّذ اٌّتٛوً،
اٌىتاب، ػّرٚ تٓ ػخّاْ تٓ لٕثرضٍثٌٛٗ، تش/ ػثذ اٌطالَ ٘ارْٚ، ِىتثح  •

 .1977َ، 3،ط/ِظر - اٌخأزً، اٌما٘رج
رار  ، أتٛ اٌماضُٚػٍْٛ األلاًٌٚ فً ٚرٖٛ اٌتأًٌٚ اٌىشاف ػٓ صمائك اٌتٕسًٌ •

، تش / خًٍٍ ِأِْٛ شٍضا، ِىتثح ٘ـ(537اهلل ِضّٛد تٓ ػّر اٌسِخشري)خ
 .1997َ، 1، ط/ اٌطؼٛدٌح -، اٌرٌاع اٌؼثٍىاْ
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 اٌٍطاْ ٚاٌٍّساْ ٚاٌتىٛحر اٌؼمًٍ، عٗ ػثذ اٌرصّٓ، اٌّروس اٌخمافً اٌؼرتً، •

 .مٜٜٛٔ، 1اٌّغرب، ط/ -اٌذار اٌثٍضاء 
ِزّغ اٌثٍاْ فً تفطٍر اٌمرآْ، أتٛ ػًٍ اٌفضً تٓ اٌضطٓ  •

 .مٕ٘ٓٓ،  1، ط/ ٌثٕاْ - ، دار اٌؼٍَٛ، تٍرٚخ٘ـ(547)خاٌغثرضً
دٍٍِٕٚه ِٕغٕٛ، تر/ػثذاٌمادر  –ِؼزُ تضًٍٍ اٌخغاب تاترٌه شارٚدٚ  •

 .مٕٛٓٓدار سيناترا، تونس،اٌٍّٙري، صّادي طّٛد، اٌّروس اٌٛعًٕ ٌٍتررّح، 
اٌّؼٕى ٚظالي اٌّؼٕى أٔظّح اٌذالٌح فً اٌؼرتٍح، ِضّذ ِضّذ ٌٛٔص ػًٍ، دار  •

 .مٕٚٓٓ، 3، ط/ٌثٕاْ -، تٍرٚخ اٌّذاراإلضالًِ
،  َ(1971-٘ـ 1321)خ فً تفطٍر اٌمراْ، ِضّذ صطٍٓ اٌغثاعثائً اٌٍّساْ• 

 .1998َ،  1، ط/ٌثٕاْ  –ِإضطح األػًٍّ تٍرٚخ
ٔطٍذ إٌض تضج فً ِا ٌىْٛ تٗ اٌٍّفٛػ ٔظًا، األز٘ر زٔاد، اٌّروس اٌخمافً  •

 َ.1993، 1، ط/ٌثٕاْ - تٍرٚخ ،اٌؼرتً
ً ٔظرٌح إٌضٛ اٌٛظٍفً، اٌٛظائف اٌتذاٌٍٚح ٚاضتراتٍزٍاخ اٌتٛاطً اٌٍغٛي ف •

 َ.2114، 1األردْ، ط/ -ئرتذ  ٌٛضف تغساٚي، ػاٌُ اٌىتة اٌضذٌج،
 الرسائل واألطاريح:

 

ٌغح اٌضذٌج إٌثٛي ٚفك اضتراتٍزٍاخ اٌخغاب)وتاب اٌٍإٌإج ٚاٌّرراْ  •
ئّٔٛررًا(، رضٛاْ ػثذ اٌىرٌُ اٌغا٘ر، ) رضاٌح ِارطتٍر( ئشراف ضٍّر شرٌف 

 َ.2116اَداب ،راِؼح اٌٍرِٛن، اضتٍتٍح، وٍٍح 
 الذوريات:

 

أدب اٌتخاعة ِثادؤٖ ٚلٛاػذٖ ٚاضتراتٍزٍاتٗ ، ٘اتف ترًٌٙ شٍاع. ِزٍح  •
، أٌٍٛي  3، اٌؼذد 23تٍح ٌٍؼٍَٛ اإلٔطأٍح . ِزٍذ /اٌؼٍَٛ اإلٔطأٍح .وٍٍح اٌتر

2116.َ 
وٍٍح اٌؼٍَٛ ، ئدرٌص ِمثٛي، ِزٍح زٍاخ اٌتخاعثٍح فً اٌطٕح إٌثٌٛحاالضتراتٍ •

 َ.2114، 15اٌؼذد/ 7اإلٔطأٍح، ِذ/
 
 


