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يوسفاإلشاريات في سورة 
)دراسة حتليلية تداولية( 

هذا البحث
مقّدم إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية

جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا
إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي

اىف علم اللغة العربية  وأد

:وضع
استجب
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ا  شعبة اللغة العربية وأد
كلية اآلداب والعلوم الثقافية

جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
جوكجاكرتا
٢٠١٥
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Abstraksi

Skripsi ini berjudul Al-Isyariyya>t fi> Su>rati Yu>suf (Dirasah
Tah}liliyyah Tadawuliyyah)) Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Dinamika
pemaknaan al-Quran yang dimotori oleh kalangan akademisi semakin bervariasi
dan berkembang. Aneka metode dan analisis dilakukan agar makna hakiki yang
terkandung di dalam al-Quran dapat dipelajari dan diamalkan kapanpun dan
dimanapun. Sehingga al-Quran memang benar-benar menjadi rahmatan
lil’aalamien. Al-Qur’an terdiri beberapa informasi dan Suatu informasi pada
dasarnya mensyaratkan kecukupan (sufficient) dalam struktur internal informasi
itu sendiri sehingga orang yang diajak komunikasi dapat memahami pesan dengan
tepat. Persoalan akan muncul, bagaimana jika informasi itu hanya dapat dipahami
dari konteksnya. Deiksis adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan
keniscayaan hadirnya acuan ini dalam suatu informasi. Bertolak dari ini, penulis
mereduksi rumusan dua rumusan masalah yang pertama apa bentuk daeiksis
persona, tempat dan waktu dalam surat Yusuf dan kedua apa makna referent dari
ketiga daeksis tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan mengkaji segala
macam literature yang berkenaan dengan penafsiran surah Yusuf. Adapun analisis
yang digunakan yaitu analisis deiksis yang merupakan salah satu cabang ilmu
pragmatik. Dengan analisis ini dapat diketahui referen dari penggunaan dlomir
dalam surah Yusuf yang merujuk pada persona, tempat, dan waktu pada konteks
turunnya wahyu.

Setelah dilaksanakan penelitian diketahui bahwa Surah Yusuf memuat
ungkapan-ungkapan deiksis yang terdiri dari 7 ayat dengan ungkapan deiksis
persona,13 ayat mengandung ungkapan deiksis waktu dan 17 ayat mengandung
unsur ungkapan deiksis tempat. Adapun bentuk dan acuan dari ketiga deiksis
tersebut sebagai berikut:
1. Deiksis Persona

Berupa persona orang pertama, kedua dan ketiga yang rujukannya mengacu
kepada: Raja Mesir (Royyan bin Walid)- Allah SWT, Suami Zulaiha, Yusuf
dan Zulaiha, Raja-Pengikut-pengikutnya, Dukun-Perangkat (Menteri
Kerajaan)-Para Wanitanya, dan Tukang Minum.

2. Deiksis Waktu
Kata Ghoda’ (Waktu diantara fajar dan munculnya matahari), ‘Asya’ (Waktu
maghrib), Aam (Tahun kemakmuran), Al-‘Aan (Waktu saat zulaiha
digosipkan bukan saat penyaksian para wanita atas zulaiha), Huruf “Lamma”
(Waktu bepergian dan waktu tiba), Al-Yaum (Hari saat mutakallim berbicara
dan Sisa-sisa hari yang lain), Hina (Tujuh tahun), Verba “Saufa” (Waktu
malam sampai waktu sahur), Bidh’i siniin (Tujuh tahun), As-sa’ah (Hari
Kiyamat).
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3. Deiksis Tempat
Kata Ghiyabatul Jubb (Sumur di daerah Baitul Muqoddas), Verba “Ja’a”
(Wilayah Kan’an), Ardhu (Tempat yang tidak diketahui), Al-Ardhu (Mesir
dan Bumi tempat makhluk hidup (makna asli)), Verba “Dakholu” (Wilayah
kerajaan), Verba “lamma dakholu” (Pintu-pintu kerajaan mesir), Qubl (Arah
depan), Dubur (Arah belakang), Al-‘Iir (Mesir), Al-Arsy (Tempat tidur)
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كلمة شكر وتقدير

األنبياء وإمام املرسلني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
ديه واقتفى أثره  سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، ومن اسنت بسنته واهتدى 

جه إىل يوم الدين  :أما بعد. وسار على 
:، وأخص بالذكر منهميف إمتام هذا البحثيساعدأشكر شكرا جزيال ملن ف

كلية اآلداب والعلوم الثقافية عميداملاجستري،زمزم أفنديل الدكتوراضفالالسيد.١
.جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

شعبة اللغة العربية بكلية اآلداب ةرئيس، املاجسترييوليا نصر لطيفيالسيدة الكرمية.٢
.والعلوم الثقافية 

خالل انشغالهقام بوظيفتهحثذا البهلمشرف ك،الدكتور هشام زيينالسيد العزيز.٣
.آراها لتصحيح هذا البحث وتنظيمهإبداءاألمور و ب

ة يف هذه اجلامعة الذين يعلوم الثقافالالسادات الفضالء األساتذة يف كلية اآلداب و .٤
.دهم يف تكوين الطلبة ذوي علم وثقافة ومعرفةو بذلوا جه

ما . وعضداين يف طلب العلمأيب وأّمي اللذين ربّياين .٥ أمد اهللا عمرمها وأسعد حيا
الدارينيف 

وباخلصوص اإلسالمية احلكومية سونان كاليجاكاامعةجبوأصدقائي وصديقايت .٦
اء الدين  الذين يساعدونين يف إمتام هذا البحث خصوصا إىل أصحايب يف حممد 

ا  .شعب اللغة العربية وأد
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وأخريا ، نتوكل على اهللا وإياه نعبد وإياه نستعني ، ونسأل اهللا أن جيزيهم 
وأرجو أن يأيت هذا البحث مبنافع جلميع القراء . ىف العاجل واآلجل خري اجلزاء

.آمني يارّب العاملني. األعزاء 

م٢٠١٥أكوستوس٢٤جوكجاكرتا، 
الباحث

إستجب

٠٨١١٠٠٠٣
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باب األولال

مقدمة

خلفية البحث. أ

احينمجيدا حىت فهم أمتهببيان واضحاهللا القرآن العظيم إىل نبيه حممد أنزل 

القرآن مبا فيه دراساتو التعاليم تمبرور الزمان بعد أن تويف حممد كانو . علمه حممد هلم

. زمان اخلالفة العثمانيةحىت وصل إىل حاوياالتوجيهات تدوم و اإلرشادات و من اهلدى 

.على املصاحفاتوبالقرآن مكاناحلني كذلكيف 

،مع ذلكو ،احلياةيفكان القرآن رمحة للعاملني هدى للناس على مجيع مسائلهم و 

م  م املتنوعة ألن ال يعرتفون و قد كان القرآن منهاجا يف قلب املسلمني بأداء إميا عقيد

لقرآن فهم او أما األنشطة عن التعلم و .الثقافية بال فهم القرآن كامالو عن احلياة الفكرية 

عبارة عن األجوبة لكل مشاكل توجهاه حممد و صورة عن فهم أسباب نزوله، ألنهو ال خيل

.١دعوة اإلسالميةاليف 

إىل الفرق وننقسمالذمي يكثرهم من املسلمني أبلدة الكما قيل أن شعوب 

القرآن الواحد املنزل إىل نيب يقرؤونهم املسلمون ذلكمنبالرغمو .ذاهب املختلفةاملو 

١Drs. Akhmad Muzakki،MA. Stilistika Al-Qu’an. UIN Malang Press. 2009 hal 6-7



٢

لكن يف عصرنا احلاضر و . وحدةاألمة فهذا الواقع يوحد،حممد صلى اهللا عليه وسلم

دراسةحتتاج بعضذلكجبانب و .يرتقى تأويل القرآن بني الناس خيالف بعضهم بعضا

ألداء البحثالكاتبقام ،ذلكعالوة على و . ن الشاملالتفاسري املتقدمة إىل البيا

ما  ن األمة حبق اليقني أنه حي كل الزمان أينيقالقرآن حىت تجوهر السورة من لدراسة

.ما كانحيثو كان 

شعوب، وقيل بعض الأكثرسورة قرأها يوسفسورة البحث يبحث يفهذا

سبيل "كونه و سور األخرى المن العلماء أن هذه السورة قلب القرآن يف املنزلة احلسىن

.٢فتعليمه الزم" احلياة

)George Yule(جورج يول قال و . التداويلعلم اليفالكاتب أن يبحث ركفوركز

كما يف علم .٣البسيطو بليغ الكالم الطابخاستدراسة عن كيفية و هالتداويلعلم الن إ

إىل وظيفة اللغة مييليةلو اخمتلف باملعىن فمجال التدالتداويلالعلم املعىن يفاملعاين إال أن 

الت متعددة منها اولية جمالدراسة التدو .بنية اللغة و أكثر من ميلها إىل شكل أ

هي اإلشاريات و ثالثة أنواع لإلشاريات و . اإلشاريات اليت تركز هذا البحث عليها

٢Agus Gustiwang Saputra. artikel Tafsir Surah Yasin tertulis13 Oktober 2006 diakses
da tanggal 28 Agustus 2012pawww.scribd.comwebsitedi

٣George Yule. Pragmatics: Oxford University Press. 1996 hal 4-5
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بسياق الكالم تتعلقوهذه الثالثة .اإلشاريات الزمانيةو اإلشاريات املكانية و الشخصية 

مسعه و ، فمنه نعرف مقاصد الكالم الذي كلمه متكلم يوسفسورة يف يقيقاحل

اليت ال ميكن معرفته إال عبارة أخرى أن اإلشاريات هي كشف معىن اللغة فب. املخاطب

ا تتمبعرفة أحوال ي اإلشارياتفه.إليه املتكلمأشارالذيأثر بسياق الكالم اللغة أل

.إال بتفسري مراجعها مع رعاية سياق الكالمدهمقاصال يعرفكالمعرض معنوي يف ال

بحثتحديد ال. ب

: بناء على ما سبق بيانه يف خلفية البحث حدد الكاتب املسألة املقتصرة فيما يلى

ما هي صيغ اإلشاريات الشخصية واإلشاريات الزمانية واإلشاريات املكانية يف ٠١

؟يوسفسورة 

؟يوسفيف سورة الثالثةإلشارياتاما املراجع لتلك ٠٢

أغراض البحث وفوائده. جـ

معرفة صيغ اإلشاريات الشخصية واإلشاريات الزمانية واإلشاريات املكانية٠١

يوسفيف سورة 



٤

معرفة نوع املراجع اإلشاريات الشخصية واإلشاريات الزمانية واإلشاريات املكانية ٠٢

يوسفيف سورة 

غةلاملعلمني علم الو يل جلميع املتعلمني و اتزويد الفهم اجليد املتعلق بعلم التد٠٣

توفية الواحد من الشروط للحصول على الدرجة العاملية بكلية اآلداب وعلم ٠٤

ا جبامعة سون ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية االثقافة، بقسم اللغة العربية وأد

جوكجاكرتا 

التحقيق المكتبي. د

مضمونعن املتعلقة بالبحث البحوث و لقد قام الكاتب مبطالعة بعض الكتب 

إال ما يتقارب يوسفاإلشاريات يف سورة عن بحث الد منها جيمل و ،يوسفسورة 

:حبثها فيما يلي

طالب من طالب كلية اآلداب وعلم الثقافة، بقسم ووريونالبحث الذي قام به٠١

ا جبامعة سون ١٩٩١ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية سنة  االلغة العربية وأد

" يوسفيف سورة "ما"معىن حرف" ت العنوان حت

عبيد اهللا طالب من طالب كلية اآلداب وعلم الثقافة، البحث الذي قام به٠٢

ا جبامعة سون ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية سنة  ابقسم اللغة العربية وأد



٥

: يوسفمعىن حروف ال الداخلة على األمساء يف سورة " حتت العنوان ١٩٩٥

"ها وفوائدهاأنواع

حممد سيف الدين طالب من طالب كلية اآلداب وعلم البحث الذي قام به٠٣

ا جبامعة سون ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية االثقافة، بقسم اللغة العربية وأد

"يوسفيف سورة ستعارةاالو تشبيه ال" حتت العنوان ٢٠٠١سنة  

ن طالب كلية اآلداب وعلم أمحد بشران الدين طالب مالبحث الذي قام به٠٤

ا جبامعة سون ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية االثقافة، بقسم اللغة العربية وأد

"يوسفاخلرب يف سورة و املبتدأ " حتت العنوان ٢٠٠٢سنة  

بوانة إحدى طالبات قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية البحث الذي قام به٠٥

دراسة استخدام اإلشاريات "حتت العنوان ٢٠١٠جامعة حممدية سوراكرتا سنة 

"٢٠١٠فرباير-بوس طبعة ينايرو اإلجتماعية يف افتتاح صحيفة جريدة سول

مبالحظة مما حقق الباحث يف البحوث السابقة أنه ال أحد من الباحثني حبث

ذاذلكبناء على . يوسفاإلشاريات يف سورة عن البحث نظرا قام الكاتب 

.الزم كشفهاو يوسفيف سورة املختبئةم بكثري من العلو 
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النظرياإلطار. هـ

سلسلة اللغة اخلارجية يبحث يف أصول علم اللغة التداولية هي األصل من 

ملرور أي دور عظيمهولية لدياالتدعلم و . متعلق بكيفية استخدام اللغة يف احملادثة

هم كل كالم يفذلكجبانب و ملخاطب او املعامالت الشفهية اجليدة بني املتكلم أ

٤.ةبسهول

دراســــة اللغــــة يف االســــتعمال أو يف :ومــــن هنــــا فــــإن أمشــــل تعريــــف للتداوليــــة هــــو

التواصــل؛ ألنــه يشــري إىل أن املعــىن لــيس شــيئاً متأصــالً يف الكلمــات وحــدها، وال يــرتبط 

امع وحـده، وإمنـا يتمثـل يف تـداول اللغـة بـني املـتكلم والسـامع يف باملتكلم وحده، وال الس

.٥وصوالً إىل املعىن الكامن يف كالم ما) مادي، اجتماعي، لغوي(سياق حمدد

ـا املنظـرون للتداوليـة يفونتيجة لذلك فإنه ميكن حصر ا : لعناصر اليت يهتم 

ومـن أجـل تأويـل "٦.املرسل وقصده ونواياه، واملتلقـي، والرسـالة، والسـياق، مث أفعـال اللغـة

٤George Yule. Pragmatics: Oxford University Press. 1996 hal 4-5
،)٢٠٠٢اإلسكندرية، دار املعرفة، (، حنلة، حممود أمحد، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر٥

.١٤. ص
. ص،)٢٠٠٦جملة الرافد، يناير، (بوقره، نعمان، التصور التداويل للخطاب اللساين عند ابن خلدون٦

٨٣.
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وري أن نعـــرف مـــن هـــو املـــتكلم، ومـــن هـــو العناصـــر الـــيت تـــرد يف خطـــاب مـــا، مـــن الضـــر 

٧"املستمع، وزمان ومكان إنتاج اخلطاب

فمعتقـــدات املـــتكلم ومقاصـــده، وشخصـــيته وتكوينـــه الثقـــايف ومـــن يشـــارك يف 

رتكة بـني املتخـاطبني والوقـائع اخلارجيـة ومـن بينهـا الظـروف احلدث اخلطـايب، واملعرفـة املشـ

٨.املكانية والزمنية، والعالقات االجتماعية بني األطراف هي أهم ما تركز عليه التداولية

)Deixis(اإلشاريات و أحد فرع من الفروع ما يشتمل دراسته يف التداولية هو 

ا  . زمانو مكان أو تعين اللفظ املستخدم يف الكالم لداللة على شخص أ وسيأيت بيا

:يليما كيات  جورج يول عن اإلشار نهبيمايف هذا البحث رغب الكاتب فيو . كامال

مفهوم اإلشاريات٠١

هامعناو )deiktikos(هي و ية نمن اللغة اليونالغة)deixis(اإلشاريات 

ا اسلوبوذهب جاياسودرما،غةللستخدام ااإلشارة با إىل عالمة املشريأ

مسعه املخاطب يف حال و كلمه املتكلم ن الىتالزماو املكان أو الشخص أ

رجعها إال يتحدد مال يتالة وياللغالعالماتهي اإلشاريات عند بروىو .خاص

، ١بريوت، املركز الثقايف،ط(خطايب، حممد، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب٧
.٢٩٧. ،ص)١٩٩١

َو . ٩٩. ،ص)١٩٩٢الكويت، عامل املعرفة، أغسطس، (فضل، صالح، بالغة اخلطاب وعلم النص٨
١٢٠. ص)٢٠٠٤، ١عّمان، دار احلامد، ط(لسانيات العربيةالسيد، عبد احلميد مصطفى، دراسات يف ال



٨

رتباطها اغم من بالر اذايفهلا معىن يوسفيف سياق اخلطاب التدويل فهي ل

:اإلشاريات كما يليمكتوب فيه معىن KBBIيف القاموس و . ٩مبرجعها

10”األحوال اليت تدل على معان وراء الغة، أو امساء اإلشارية، أو الضمائر و غري ذلك“

أمساء املوصولو تساوي بأمساء اإلشارة فاإلشاريات يف اللغة العربية

هي من العالمات اللغوية اليت ال يتحدد و املكانو وظروف الزمانوالضمائر

.إال يف واقعة اخلطابمرجعها

مـــع اإلشـــاريات هـــي تلـــك األشـــكال اإلحاليـــة الـــيت تـــرتبط بســـياق املـــتكلم

التفريق األساس بني التعبريات اإلشارية القريبة من املتكلم مقابل التعبريات اإلشـارية 

الــة فكــل فعــل لغــوي يكــون ناجحــاً إذا علــم املخاطــب قصــد وإح١١" البعيــدة عنــه

١٢.العبارة، وإذا كان للمتكلم غرض ينبغي مبوجبه أن يشكل املخاطب هذه املعرفة

تعريـف اإلشـاريات املرجعـة ومما سبق ذكره من التعريفات، الباحث مييـل إىل

.(KBBI)إىل معجم اللغة اإلندونيسية الكبري 

٩28 Agustus 2012tanggalDiakses padahttp://www.slideshare.net/NoviSetiaji/deiksis
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بريوت، دار الكتاب اجلديد، (الشهري، عبد اهلادي، إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية ١١

.٨١. ، ص)٢٠٠٤، ١ط
عبد القادر : دايك، فان، النص والسياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل، ترمجة١٢

.٢٦٦. ص)٢٠٠٠الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، ( قنيين



٩

فاملتكلم يشكل املركز الذي من خالله ميكن أن حندد مسـألة القـرب والبعـد 

ولتوضـيح هـذا الكـالم سـنعمد إىل . املادي واالجتمـاعي، بالنسـبة ألطـراف اخلطـاب

ة الـيت تكتنـف كـل صـنف أصناف اإلشاريات وسنوضح من خالهلا املفاهيم التداولي

اإلشـاريات الشخصـية، اإلشـاريات الزمانيـة، اإلشـاريات املكانيـة، اإلشـاريات : وهي

. االجتماعية، اإلشاريات اخلطابية

اليت للتعريف تدخل يف العناصر اإلشارية؛ ) ال(ويرى بعض الباحثني أن 

ا اسم اإلشارة، والفرق بينهما أن  ا تقوم بالوظيفة اليت يقوم  اسم اإلشارة يدل أل

.عليها بالداللة

أنواع اإلشاريات٠٢

صيةخاإلشاريات الش.أ

خاطب اإلشارات الشخصية وهي متثل الضمائر الدالة على املتكلم وامل

وتشمل ضمائر املتكلم، أو ١٣سواء أكانت متصلة أو منفصلة

واملخاطب،والغائب، فهذه الضمائر عناصر إشارية، ألن مرجعها يعتمد 

، )٢٠٠٢دار املعرفة اجلامعة، : مصر(حممود امحد خنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ١٣
١٨-١٧. ص



١٠

االيومية وجدنيف احلياة ١٤. اعتمادًا تامًا على السياق الذي تستخدم فيه

،تلك احملادثةقيقة احلادثة حعرفةمبإال ال نفهمهااملتنوعةومسعنا عدة احملادثات 

:على ضرب املثال كما يلي

يبيكتب الدرس يف مكت٠١

الرجوع إىل البيت اآلنأريدك٠٢

رأيتهم يف السوق أمس٠٣

مرجع  فهما جيداال نفهم و فهمنا قصد احملادثة ملة األوىلاجلنرى يف 

أحوال مبالحظةإال الغائب؟ من و املخاطب؟ منو ؟من املتكلمكل الضمائر

ه فهذ،الثالثةو ملة الثانيةاجلكما جرى يف ذلككو احلقيقة حدث هذا اخلطاب 

.شخصيةهي صيغ اإلشاريات ال

كان، و واقعة اخلطابمجيع األساليب املستخدمة يف شمليهذا النوع 

يرتكز يف و عنصرا يف اإلشاريات الشخصيةاألشخاص يف واقعة اخلطابدور 

تستخدم املتكلم على سبيل املثال شخصية،يف كل شخصضمائرعمال است

ضمائر و أننتو أنتمو أنتما و أنِت و أنت هياملخاطب ضمائرو حنن و أناضمائر

.١٨. صحنلة، حممود أمحد، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،١٤



١١

إلشاريات الشخصية ايف بعض األحيان و .هنو هم و مها و هي وو ههيغائب ال

" ي"تتصرف حبرفيف اللغة العربية خاصة واقعة اخلطابيف ضمائر املتكلمل

تتصرف فطباملخالضمائرأما و .لضمري حنن" نا"تتصرف حبرف و الضمري أن

حبرف أنتم و "ماك"حبرف أنتما و "كِ "حبرف أنتِ و "ك"حبرف أنتضمري

.هنو همو ها و و ف هحبر ضمائر الغائبتكون و ، "نك"حبرف أننتو "مك"

جـع مرجع الضمري هو تلـك املـرأة بـل ال بـد مـن التحقـق مـن مطابقـة املر و 

للواقع ، بأن تكون هذه املرأة هي أم نابليون فعًال، وأن تكون اجلملة قيلـت يف 

١٥.الظروف التارخيية املناسبة

وقد ينشأ نوع من اللبس يف استخدام الضمائر ، إذا تعدد األشـخاص 

: فيؤدي هذا إىل تعدد يف إحاالت الضمائر، مثل

.اً جالساً ورآه بكر فابتسم له وصافحهُ دخل خالد القاعة فرأى بكر 

ـا ) صـافحه(و) ابتسـم(فإن إحالـة الضـمري يف  فيهـا نـوع مـن اللـبس يف أ

١٦.ميكن أن تعود على خالد أو على بكر

.١٨. ص،نفس املصدر١٥
. ص، )الدار البيضاء، دار الثقافة(، املتوكل، أمحد، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية١٦

١٤٤.



١٢

يةاملكاناإلشاريات .ب

املشـــري،االســـمو بـــني املـــتكلم قـــة املكانيـــة اإلشـــاريات املكانيـــة هـــي عال

بصـــورة عامـــة ظـــروف املكـــان ويعتمـــد اســـتعماهلا وتفســـريها علـــى معرفـــةومتثلهـــا

ومكـــــان املـــــتكلم، وقـــــت الـــــتكلم أو علـــــى مكـــــان آخـــــر معـــــروف للخطـــــاب أ

دل علــى زمــان حيــدده الســياق بالقيــاس إىل كلمــات تــ؛  ١٧للمخاطــب والســامع

زمان التلفظ، فإذا مل يعرف زمان التكلم أو مركـز اإلشـارة الزمانيـة التـبس األمـر 

١٨.على السامع أو القارئ

" ذهب"وحنمعىن احلركة من مكان إىل مكانفيهال ابعض األفعمن 

إذا كان معىن اإلشاريات هذه األفعال سوف تضمن ف"تقرب"و" جاء"و

ذهبت أغوستنا أن اإلشاريات املكانيةو . لتقارب املتكلمو تستخدم لتباعد 

.١٩يف واقعة اخلطاباملخاطبو ان بني املتكلم تشري إىل املك

١٨-١٧. ، صامحد خنلة، آفاق جديدةحممود ١٧
الرباط، مركز اإلمناء القومي، ( سعيد علوش: أرمينكو، فرانسواز، املقاربة التداولية، ترمجة١٨

.٤٢.،ص)١٩٨٦
١٩gustus 2012A28tanggalDiakses padahttp://www.slideshare.net/NoviSetiaji/deiksis



١٣

املكانية املناسبة ويل يف اإلشاريات ااألساس التدومن املمكن أن 

لديه املعىن القرب عند املتكلمهري االظب القر . السيكولوجيةاملسافةو ه

األنشطة اللغوية يفالناس وكان . كما جرى لبعدهذلككو جي عنده و لو السيك

:ييلالبعد كماو القرب أيفرق

باملتكلمقرب تشمل معىن ال" هنا"كلمة ٠١

يف بعضو القرب باملخاطبو البعد باملتكلم تشمل معىن " هناك"لمة ك٠٢

البعد باملخاطبو تشمل معىن البعد باملتكلم" هناك"األحيان كلمة 

:مثلةاأل

سأجلس هنا مع أستاذي٠١

سنذهب هناك معا بعد املغرب٠٢

؟تأمرين باجللوس؟ هنا أم هناكأين املكان الذي٠٣

املسافةال نعلم و "هناك"و" هنا"نرى األمثلة السابقة تشمل كلمة 

إال مبالحظة أحوال يقع اخلطابملكان املشري كما ال نعلم املكان احلقيقي

.تضمن اإلشاريات املكانيةفهذه كلها ،اخلطاب



١٤

يف اإلشاريات املكانية كمثلتستخدم األخرىوهناك بعض الكلمات

"خلف"و"أمام"و"جنوب"و"مشال"و"قصري"و"طويل"و"قريب"و"بعيد"

.ظروف املكانسائرو 

وهذه العناصر اإلشارية إىل األماكن تعتمـد يف اسـتعماهلا وتفسـريها علـى 

لتكلم، أو على مكان آخـر معـروف للمخاطـب أو معرفة مكان املتكلم وقت ا

السامع، ويكون لتحديد املكان أثـره يف اختيـار العناصـر الـيت تشـري إليـه قربـاً أو 

وال نستطيع تفسري هذه األلفاظ اإلشارية إال إذا وقفنا على مـا . بعداً أو وجهة

ق تشـــري إليـــه بالقيـــاس إىل مركـــز اإلشـــارة إىل املكـــان ، فهـــي تعتمـــد علـــى الســـيا

٢٠. املادي املباشر الذي قيلت فيه

.أحب أن أعمل هنا: فلو قال شخص

يف هـذا املكتـب ، أو يف هـذه املؤسسـة، أويف هـذا املبـىن، أو : فهل يعين 

فكلمـة هنـا تعبــري إشـاري، وإن كـان يشــري ...هـذه الدولــةيف هـذه القريـة، أو يف

َوالشهري، عبد اهلادي، . ٢١حنلة، حممود أمحد، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،٢٠
.٨٥. صإسرتاتيجيات اخلطاب،



١٥

إىل شـيء قريـب مـن املــتكلم إال إنـه قـد يكـون بعيــداً عـن املخاطـب، فـال ميكــن 

٢١.تفسريه إال مبعرفة املكان الذي يقصد املتكلم اإلشارة إليه

ا كـــان املخاطـــب ال يـــرى املـــتكلم، مـــثالً حـــني يصـــف وتتعقـــد املســـألة إذ

.تقع اجلامعة على مييين: شخص لصديقه مكانه عرب اهلاتف

فبــالرغم مــن اكتمــال اخلطــاب لغــة، وبــالرغم مــن معرفــة املرســل إليــه مبوقــع 

اجلامعة، إال أنه يصعب معرفة موقع املرسل بالتحديد، فال يقدر على ذلك إال 

٢٢.سري املرسلإذا استطاع أن يعرف اجتاه

الزمانيةاإلشاريات .ج

ومتثلها ظروف الزمان بصورة عامة، فإذا مل يعرف : اإلشاريات الزمانية

الزمن التبس األمر على املتلقني، وقد تدل العناصر اإلشارية على الزمان الكوين 

هي كلمات تدل على زمان حيدده السياق بالقياس إىل زمان أو ٢٣.والنحوي

التلفظ، فإذا مل يعرف زمان التكلم أو مركز اإلشارة الزمانية التبس األمر على 

.٢٢. صحنلة، حممود أمحد، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،٢١
.٨٤. صالشهري، عبد اهلادي، إسرتاتيجيات اخلطاب،٢٢
١٨-١٧. ، صفاق جديدةامحد خنلة، آحممود ٢٣



١٦

لزمان  لداللة على اليف اخلطاباأللفاظ املستخدمة٢٤.السامع أو القارئ

بألفاظ تسمىذلكما شبه و "بعد"و" قبل"و"غدا"و"اآلن"و" أمس"كمثل

نرى  "أمسفىشتبت أمي إىل املسذه"على سبيل املثال،اإلشاريات الزمانية

يوم الهذا هل ،رادزمان املمرجعهذه العبارة فإننا ال نفهميف "  أمس"كلمة 

ذلكمرجع نثبت و حندد نعلم أنال؟االثننيقبل اآلن؟ هل هذا اليوم يوم 

سيعمل "املثال اآلخرو .يف قياس الكالممتامازمان املراد الزمان إذا مل نعلم 

"ومان املستقبالنالي"العبارة املثال فيهاهذنرى"يوما املستقبالنهو أبو أمحد 

. مرجع املتكلم واملخاطبكما مل نعلم ن اخلطابازممرجعفإننا مل نعلم

فإننـــا إذا مل . ســـتبدأ التخفيضـــات األســـبوع القـــادم: فـــإذا وجـــدنا إعالنـــاً 

فإننــا ال نعـرف هــل التخفيضـات ســتبدأ، أم مضــى ) اإلعــالن(نعلـم زمــن اخلطـاب

األسبوع وبدأت التخفيضـات، كمـا إننـا ال نسـتطيع حتديـده علـى وجـه الدقـة إذا 

.  مل نعلم وقت اإلعالن متاماً 

ــــة إىل الــــزمن املــــدة الزمنيــــة   كلهــــا كــــأن يقــــال اليــــوم وقــــد تســــتغرق اإلحال

االثنــني، وقــد تســتغرق مــدة حمــددة مــن الزمــان ، كــأن يقــال ضــرب زيــد عمــراً يــوم 

.٤٢. أرمينكو، فرانسواز، املقاربة التداولية،ص٢٤



١٧

وقـــد يتســـع مـــدى بعـــض العناصـــر . اخلميس،فالضـــرب يســـتغرق جـــزء مـــن اليـــوم

اإلشــارية إىل الزمــان فيتجــاوز الزمــان احملــدد لــه عرفــاً إىل زمــان أوســع فكلمــة اليــوم 

الـذي نعـيش فيـه، وال يتحـدد بيـوم مدتـه أربـع يف قولنا بنات اليوم تشـمل العصـر

وكل ذلك موكول إىل السياق الذي تستخدم فيـه هـذه العناصـر . وعشرون ساعة

٢٥.اإلشارية إىل الزمان

ة إما املكانية إما كل اإلشاريات إما الشخصيجيةو ولمن جهة السيك

احلادثة و على الواقعة تاما اعتمادايها املماثلة بعضها بعضا تعتمد الزمانية لد

.اخلطاب

طريقة البحث . و

نوع البحث. ١

األعمال الكتابية  طريقة بس يدر حيث أنهالبحث املكتيب و هذا البحث ه

املتعلقة مبوضوع هذا نسبة القضايا احملصَّلة مث التحليل ب) األول والثاين ( كاملرجع

.الشاملثـالبح

َو الشهري، عبد اهلادي، . ٢٠حنلة، حممود أمحد، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،٢٥
.٧٤.صإسرتاتيجيات اخلطاب،
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صفة البحث.٢

إعطاء الصورة عن السعي يفأي كانت صفة البحث وصفيا وحتليليا 

.األخريالقضية يفمث التحليل والتفسري بالنسبة تلك ،موضوع البحث

طريقة مجع القضايا . ٣

كانت .يقة الوثائقيةيف هذا البحث هي طر الكاتبالطريقة استعملها 

ُحصلت بطريقة القضايا املكتوبة واستعمال ،الدراسة الوثائقية آلة مجع القضايا

.حتليل احملتويات

مقاربة البحث  . ٤

وتركيز . املوضوع هذا البحث يكشف املعىن اخلارجي من خطاب املنطوق

فذهب ،هذا البحث يف كشف صيغ اإلشاريات يف السورة يوسف ومراجعها

. تب الستخدام املقاربة التداولية  لتناول الفهم الكاملالكا

حتليل البيانات. ٥

بعد جتمع القضايا كامال وشامال فتحليل املستخدم يعين التحليل 

كل القضية اليت تضمنت فيها األساليب اإلشاريات سوف  جتمع . اإلشاري
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اإلشاريات بتحليل الواقعات  ومقاصد خطاب املنطوق يف سورة يوسف املرتبطة ب

.الشخصية واملكانية والزمانية

نظام البحث. ز

:كان هذا البحث ألف شامال بابا فبابا كما يلي

البحث وغرضالبحث، وصيغة البحث،حيتوي املقدمة وتتكون من خلفية : الباب األول

.ونظام البحثوحتقيق املكتيب، وإطار النظري، وطريقة البحث، ،وفائدته

ا،تسميتهو ويتكون من تاريخ نزوهلا،يوسفلشرح عن خلفية سورة فيه ا:الباب الثاين

.واحملتويات من أصوهلا

وحتليل مراجعهايوسفيشتمل حتليل اإلشاريات يف سورة : الباب الثالث

حيتوي االختتام وحيتوي اخلالصة فيها جواب على حتديد املسألة من مجيع : الباب الرابع

.البحث واالقرتاحات
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الباب الرابع

االختتام 

الله على ما وصلت إلية هذا فإين أمحد اهللا عز وجل محدا يليق جب: وبعد

املهمة ، وأبدأ بذكرها مرتبة على ضوء منه العديد من النتائجتاإلختتام الذي استخلص

:ترتيبها يف حتديد البحث

الخالصة .أ

اإلشاريات املكانية، : اإلشاريات اليت تتضمن يف سورة يوسف هي ثالثة أنواع

األيات أو الكلمات اليت . اإلجتماعيةاإلشاريات الزمانية، واإلشاريات الشخصية و 

تتضمن ثالث اإلشاريات يف سورة يوسف، فقد عرض الباحث يف الباب السابق 

:أما تفصيل ثالث اإلشاريات كالتالية).الباب الثالث(

اإلشاريات المكانية .١

األيةرقماإلشارياتمراجعاإلشارياتصيغالرقم

١١و١٠املقدسبيتبئراجلبغيابة١
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٩مبهومةجمهولةبعيدةأرضأرضا٢
،٢١،٥٥مصراألرض٣

٧٣و،٥٦
عليهااليت(احلقيقياملعىناألرض٤

)خملوقات
١٠١،١٠٥،
١٠٩و

٢٦قدامقبل٥
و،٢٥،٢٧خلفدبر٦

٢٨
–الشاموبالدكنعانأرضفدخلوا–جاء٧

امللكواليةجملس
٥٨

٦٨فرقةمتأبوابمنمصردخلواملا٨
٩٤مصرالعري٩
١٠٠السريرالعرش١٠

اإلشاريات الزمانية.٢

األيةرقماإلشارياتمراجعاإلشارياتصيغالرقم

١٢الشمسوطلوعالفجربنيماغدا١
١٦املغربعشاءا٢
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١٥)األعمالتبيني(الذهابوقت"ملا"حرف٣
٢٥)الشخصحالتبني(البالغوقت"ملا"حرف٤
١٩يوسفالقاءمنالثالثاليومجاءت٥
٣٥سنةسبعةحني٦
٤٢سنةسبعةسننيبضع٧
٤٩واخلصبالرخاءعامعام٨
زمانالالعزيزامرءةتكلمزماناآلن٩

النسوةشهادة
٥١

٥٤التكلميوماليوم١٠
٩٢األيامسائراليوم١١
٩٨السحرإىلالليلةوقتاستغفركسوف١٢
١٠٧القيامةيومالساعة١٣

اإلشاريات الشخصية.٣

األيةرقماإلشارياتمراجعاإلشارياتصيغالرقم

ضمري متصل وضمري مسترت .١١
للمتكلم وتقديره ضمري حنن

َأْكرِِمي َمثْـَواُه {يف اجلملة 

-املصرملك.١
يومئذامللكوكان
الوليدبنالريان

٢١
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َفعَ  نـَتَِّخَذهُ َأْو َناَعَسى َأْن يـَنـْ
}َوَلًدا

ضمري متصل وضمري مسترت .٢
لم وتقديره ضمري حنن للمتك

َمكَّنَّاوََكَذِلَك {يف اجلملة 
لِنـَُعلَِّمهُ لُِيوُسَف ِيف اْألَْرِض وَ 

}ِمْن تَْأِويِل اْألََحاِديثِ 

-العمليقي
راعيلوإمرءته

رعابيلبنت
وجلعزاهللا.٢

املتضمن يف " هو"ضمري مسترت ٢
"قال"و فعل " رءا"ل فع

زوجأوالعزيزالسيد
زليخا

٢٨

يف فعل " هو"ضمري مسترت .٣١
}عن هذاأعرض{األمر 

يف فعل " هي"ضمري مسترت .٢
لذنبك إنك استغفرى{األمر 

}كنت من اخلاطئني

يوسف.١
العزيزامرءة.٢

)زليخا(

٢٩

ضمري متصل يف حرف اجلري الالم ٤
جمع يف و ضمري مسترت لل" هلم"

"رأوا"فعل 

وأصحابهالعزيز
املتصّدقني

٣٥

و ) قالوا(يف فعل " هم"مسترت ٥
منفصل حنن

وكرباءواحلُزَاةالكهنة
وأمراءهامللكدولة

٤٤
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) أنبئ(يف فعل " كم"ضمري متصل ٦
وضمري مسترت يف فعل األمر 

للجمع" أرسلو"

إمااجلمعوضمري
وحدهامللكأرادألنه
بذلكخاطبهلكن
التعظيمسبيلعلى

٤٥

٤٦للجمعالشرايب"نا"ضمري للجمع مسترتضمري٧

االقتراحات.ب

ما زالت فيها علوم اهللا املخبئة ينبغي لكل مسلم ومسلمة ألنيوسفأن سورة 

ا الكاتب ال شارياتاخلاصة اإلفالدراسة التداولية. بأية دراسة مايدرسها اليت قام 

.العلوم والعربة واحلكمتكف لكشف مبا فيها من
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ثبت المراجع

المراجع العربية.١
.مكتبة الصدوق: طهران،األعمالابثو ،الصدوقبابويهبنعليبنحممدجعفرأبو

.تفسري البحر احمليطأبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حّيان، 

.القوميالرباط، مركز اإلمناء ا، سعيد علوش: ، ترمجةاملقاربة التداولية،١٩٨٦أرمينكو، فرانسواز، 

.دار إحياء الرتاث العريب: بريوت، لسان العرب، ١٩٩٩حممد بن مكرم بن منظور ، ،األفريقي املصري

. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينشهاب الدين حممود ابن عبداهللا احلسيين ،،األلوسي

ـالبعثةمؤسسة:املقدسةقم، الربهانتفسري،١٤٥،هاشملسيدا،البحراين

.يناير، د ابن خلدومنجلة الرافدالتصور التداويل للخطاب اللساين عن، ٢٠٠٦بوقره، نعمان، 

سورة يوسف فوائد و فرائدحممد بن خالد ، ،اخلضري

.الثقايفبريوت، املركز ، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ١٩٩١خطايب، حممد، 

عبد القادر : ، ترمجةالنص والسياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل، ٢٠٠٠دايك، فان، 
.الشرقالدار البيضاء، أفريقيا ، قنيين

، تفسري القرآن العظيم، م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ، ،الدمشقي
.دار طيبة للنشر والتوزيع، الثانية: دمشق

ا كلية األداب طالب اللغة العربية وأد: جوكجاكرتااإلشاريات يف سورة يس،، ٢٠١٢دين الفائزين، 
.والعلوم الثقافية

، ٢٠١١يناير ٢٥إىل طغاة العامل يف سياق ثورة املصر "حتليل التداولية يف أشعار ، ٢٠١٢ذات الؤلوء، 
.طالبة اللغة العربية كلية العلوم الثقافية جبامعة إندونسيا: جاكارتا-ديقوك

.)متوسط احلجم(، حبر العلومصر بن حممد بن أمحد ، ،الّسمرقندي

.عّمان، دار احلامد، دراسات يف اللسانيات العربية، ٢٠٠٤احلميد مصطفى، السيد، عبد
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.بريوت، دار الكتاب اجلديد، إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ٢٠٠٤الشهري، عبد اهلادي، 

.)مين(، فتح القديرمد بن علي ، ، حمالشوكاين

.مكتبة السيد املرعشي النجفي: املقدسةقم، يانالبجممع،١٤٠٣،احلسنبنالفضلعليأبو،الطربسي

.مؤسسة آل البيت : قم املقدسة، مستدرك الوسائل، ١٤٠٧حسني النوري ، ،الطربسي

جامع ، م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر ، ،الطربي
.مؤسسة الرسالة: بغداد، أمحد حممد شاكر: ، احملقق البيان يف تأويل القرآن

.جامع البيان يف تأويل القرآن، _______

.إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريأبو السعود ، حممد بن حممد بن مصطفى ، ،العمادي

.اإلسالميةالعلميةاملكتبة:طهران، العياشيتفسري،١٣٨٠،مسعودبنحممدالنضرأبو،العياشي

.أغسطس، عامل املعرفة، بالغة اخلطاب وعلم النص الكويت، ١٩٩٢فضل، صالح،

.اجلامع ألحكام القرآنحممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح أبو عبد اهللا، ،القرطيب

لدار البيضاء، دار الثقافةااملتوكل، أمحد، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية،

لسي .مؤسسة الوفاء : ، بريوتحبار األنوار، ١٤٠٣حممد باقر بن حممد تقي ،،ا

.دار سحنون للنشر والتوزيع: تونس، ، الطبعة التونسيةالتحرير والتنوير، ١٩٩٧حممد الطاهر بن عاشور، 

.املعرفةاإلسكندرية، دار ،آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ٢٠٠٢حنلة، حممود أمحد، 

.دار املعرفة اجلامعة: ، مصرة يف البحث اللغوي املعاصرآفاق جديد، ٢٠٠٢حممود امحد ، ،خنلة

.أسباب نزول القرآنالشيخ اإلمام أبو احلسن علي بن أمحد ، ، الواحدي

المراجع االندونسية.٢

Cumming, Louise, 2007, Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

DEPDIKBUD RI, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka.
Muzakki, Akhmad, 2009, Stilistika Al-Qu’an, Malang: UIN Malang Press.
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Nababan P.W.J., 1987, Ilmu Pragmatik : Teori dan Penerapanya, Jakarta:
Depdikbud.

Saputra, Agus Gustiwang. 2006. Artikel Tafsir Surah Yasin, website
www.scribd.com, 28 Agustus 2012.

Yule, George, 1996. Pragmatics, Oxford University Press.

المراجع من اإلنتيرنيت.٣

http://www.slideshare.net/NoviSetiaji/deiksis
www.scribd.com
http://www.slideshare.net/NoviSetiaji/deiksis
http://www.slideshare.net/NoviSetiaji/deiksis
http://www.e-quran.com/madm-12.html
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