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 فلني إلهجاص هزا الػمل اإلاتىاطؼ. الحمذ هلل الزي و     

طياتها وّل الاحترام و الجذًش أن أكذم ألف جحيت و شىـــــش جحمل في 

و التلذًـــــش لألظتار اإلاششف الذهتىس محمذ غباط أوال، و إلى 

 -اللائمين غلى  وليت آلاداب واللغاث بجامػت أبي بىش بللاًذ 

ب أو بػيذ  جلمعان، هما أجلذم بالشىش إلى وّل مً ظاغذوي مً كٍش

 إلهجاص هزا الػمل وإلى وّل مً وان له الفظل في إجمامه.

 هؤالء ألف جحيت  إلى ول
ّ
 وّل خـيــش.  يشىش و غشفـــان و حضاهم هللا غن



 
 

 
 

 

 

 

 :أهذي جمشة هزا الػمل إلى مً 

 ٌػملىن بئخالص لىصشة دًً هللا .... 

 ....  بصذق ًحبىن اللغت الػشبيت 

 ....ججمػني بهم صلت كشابت
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 ملّذمت:

تبحث النظريات اؼبختلفة يف العالقة بُت األصوات  معٌت، ك اللغة صوت ك
اؼببادئ اليت دبقتضاىا يتم  ك ،سبثل تلك النظريات أنساقا ـبتلفة من القواعد كاؼبعاين، ك

اعبملة أك اللفظ من يعكس التمثيل الداليل ما تفيده عناصر  فهم تلك العالقة، ك
يف مطلق األحواؿ يبثل قانونا حتميا؛ إذ معركؼ أف الًتكيب )أم  ال يبٌثل ذلك معٌت.ك

ال يعٍت ذلك أيضا كجود تنافر بُت الًتكيب  تركيب( ال يبثل بالضركرة مقولة داللية، ك
 كالداللة. 

الغربية يف ت جهود الفقهاء العرب يف دراسة الداللة نظَت ما قدمتو الدراساتعد  ك
 تفرعفبا أدل إىل  ؛د تًتؾ دراستهم شيئا فبا حبثو العلماء اؼبعاصركفىذا آّاؿ، فلم تك

اللفظ، حيث ديرس تعدد اؼبعٌت  البحث الداليل إىل عدة فركع صبيعها تقـو على اؼبعٌت ك
قامت الدراسات اؼبعجمية يف شكل كتب  النظائر، ك اللفظ ربت ما يسمى بالوجوه كك 
معانيها اليت ًب  موضوعات، بينما تناكلت كتب الغريب داللة األلفاظ كلل رسائل ك

 ىجرىا يف فًتات زمنية معينة.

عٌت ىي آّاؿ الذم يي  –علييونس كما يذىب الباحث ؿبمد ؿبمد   –ك الداللة 
ال تقتصر اىتمامات ىذا العلم على  كصفها، ك بتحليل اؼبعٌت اغبريف لأللفاظ اللغوية ك

يكوف البحث  اؼبعجمية من اؼبعٌت فقط، بل تشمل أيضا اعبانب القواعدم، كاعبوانب 
إذا شئنا قلنا علم الداللة  علم الداللة الًتكييب، ك بالتايل مرتبطا بعلم الداللة اؼبعجمي ك

 علم الداللة اللساين. العاـ ك

على م البحث الداليل إىل ثالث اذباىات؛ اذباه يتعلق بدراسة اؼبعٌت سّْ لذلك قي  ك
اذباه يتوسع فيدرس اؼبعٌت على مستول  جم، كامستول اؼبفردة على كبو ما هبرم يف اؼبع

   العبارة كليهما ص الداللة لدراسة اؼبعٌت على مستول اللفظة كاذباه ىبصٌ  الًتاكيب، ك
ىي زاكية االستعماؿ اغبي يف البيئة  ،لكن يف إطار اجتماعي معُت من زاكية معينةك 

 اػباصة.
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إىل ذلك تأكيد حقيقة أف اؼبعٌت الداليل ال يتأٌتى من خالؿ ىذه  ك نضيف
 إمبا يتأٌتى من جوانب أخرل تدخل يف ربديد الداللة.  االذباىات الثالث فقط، ك

( أف الداللة ىي ذلك اعبانب العميق أك اؽباـ Chomskyيرل تشومسكي ) ك
يف فهم الداللة العميقة للغة أف دراسة ىذا اعبانب الداليل، دبا لو من صلة  يف اللغة، ك

ىو ما  اؼبميز ؽبا، ك كإدراكها، ىو الذم يضفي على الدراسة اللغوية ىذا الطابع اؼبثَت ك
قد أكد الباحث سباـ حساف  ذكره عنو جوف ليونز يف كتابو: نظرية تشومسكي اللغوية، ك

اللغة » :كتابواؼبنوط بدارسة الداللة يف اإلطار اللغوم يف  ىذا اإلحساس أك ىذا الدكر 
دراسة لغوية ال بد أف يكوف موضوعها األكؿ  يقوؿ: كلٌ  ؛ إذ«مبناىا العربية معناىا ك

  اؼبختلفة، فاالرتباط بُت الشكل  كيفية ارتباطو بأشكاؿ التعبَت كاألخَت ىو اؼبعٌت، ك
ىذا النوع من النظر إىل  ىو صلة اؼببٌت باؼبعٌت، ك ىو العرؼ، ك الوظيفة ىو اللغة، كك 

 إىل الداللة.ك إىل اؼبعجم ك إىل النحو ك اؼبشكلة يبتد من األصوات إىل الصرؼ 

دراساهتم حولو، فبالنسبة  دارت جلٌ  حديثا باؼبعٌت، ك قد اىتم العلماء قديبا ك ك
  هاالعقلية كلٌ  صل اؼبعٌت باألصل الذم صدرت عنو حركتهم العلمية كاتٌ  ؛لقدماء العرب

األصولية دبا ال يدع ؾباال للشك حوؿ  التفسَتية ك و ما قبده يف كتبهم الفقهية كى ك
تلك األنبية اليت أكلوىا للمعٌت، بينما حديثا فإننا نعاين تلك األنبية يف حياتنا دبا صار 

 للمعٌت من فركع دراسية مرتبطة بشىت العلـو اؼبختلفة على كل اؼبستويات.

على يف جانبو الشكلي دثُت ينظركف إىل الدرس اللغوم نشَت إىل أف الباحثُت ا ك
داللية، لذلك جاءت تقسيماهتم  معجمية ك صرفية ك أنو يتضمن مباحث صوتية ك

مستويات   لسعراف هبعل التحليل اللغوم ثالثـبتلفة كما نرل يف أحباثهم؛ فمحمود ا
   اؼبستول الًتكييب ىي: اؼبستول الصوٌب، ك ك ،«علم اللغة»كما ىو موجود يف كتابو: 

   مستول صرفيا اؼبستول الداليل، بينما كماؿ بشر هبعلها: مستول صوتيا، كك 
 فيجعلها أربع أما ؿبمود حجازم مستول اؼبعجم، ك مستول اؼبعٌت، ك مستول كبويا، كك 

الذم عليو  اؼبعجمي، ك النحوم، ك الصريف، ك ىي: اؼبستول الصوٌب، ك مستويات: ك
 الداليل. النحوم، ك الصريف، ك علها أربعة مستويات: الصوٌب، كأغلب الباحثُت ج
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كما يذكر   –ترتيب ؾباالت علم اللغة على النحو الذم ذكرتو ليس دبتفق عليو  ك
ترتيب يف عند صبيع اللغويُت ادثُت، فهناؾ كثَت من الغربيُت يذىبوف  –حسن ىنداكم 

كما   –قد ظهرت  فالصرؼ، فالصوت، كمستويات التحليل اللغوم إىل البدء بالنحو، 
يف السنوات األخَتة اذباىات عند بعض اللغويُت األمريكيُت كاألكربيُت  –يذكر الباحث 

لذا فهي تبدأ  ، كلإىل الوحدات الصغر  لتنطلق يف التحليل اللغوم من الوحدات الكب 
 تنتهي بالتحليل الصوٌب.        بتحليل اعبملة، ك

جعلت منها  ،لة خطوات عظيمة يف طريق البحث العلميلقد حققت دراسة الدال
 . – Leetchكما يؤكد ليتش   –آخر األمر علما موضوعيا 

اإلجراءات اؼبنهجية يف  ك ،الدراسة اليت بُت أيدينا تبحث يف األصوؿ اؼبعرفية ك
نات مدكٌ  من خالؿ استقراء مراجع ك ؛يف مستواىا الداليلتاريخ الدراسة اللغوية العربية 

حثيثان  السعيلذلك كاف  مائنا القدامى يف ـبتلف اؼبيادين اؼبتعلقة بذات الدراسة، كعل
ؿباكلة قراءهتا قراءة متأنّْية تستمد من القدمي بركح اعبديد، يف ضوء  ك ،ؼبقاربة ىذه اؼبراجع

 اؼبناىج اغبداثية اليت ؽبا صلة دبوضوع البحث.

إفَّ النَّظرية اللغوية عند العرب يف تصٌورنا قامت على أساس ديٍت ؿبض يف     
من جهة  ّٔدؼ اغبفاظ على النص القرآين من التحريف من جهة، ك ؛بداية نشأهتا

اؼبلحدين  أخرل ؿباكلة فهم النص فهمان عميقان يسدُّ الطَّريق أماـ ادّْعاءات اؼببطلُت ك
 تو.ركح النص يف ذا م ككيشرح قيٌ 

ؽبذه الغاية كاف السعي منصٌبان كبو اؼبستويات اللُّغوية اؼبختلفة على ما نعرفو  ك
بل كاف  ،إذ يف بداية األمر مل يكن التفريق كاضحا بُت ىذه اؼبستويات ؛ندرسو اليـوك 

كل ما لو صلة بالنص، إالَّ أفَّ البحث  األصوؿ ك الفقو ك متداخال هبمع بُت التفسَت ك
ىو تفريق لو أنبيتو يف كقتنا اغبايل نظرا لتعٌدد  ُت اؼبستويات اللُّغوية، كاغبديث فرَّؽ ب

 طركحات.األ اؼبنهجيات ك
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اه توضيح اؼبعٌت  ك قد كاف كاضحان أفَّ البحث اللُّغوم القدمي كاف يسَت يف اذبّْ
بل كاف ىناؾ نظريتُت رئيسيتُت  ؛بُت اؼبستويات  يعرؼ ذلك التفريقمل كفهمو، ك

هما لكنٌ  أبعادىا اؼبميزة، ك منها حدكدىا الواضحة ك ال تنفصالف، لكلٌ  تتكامالف ك
النَّظرية اعبمالية  النَّظرية اللغوية ك :ىاتاف النظريتاف نبا تتغلغالف سوياِّ يف إطار متَّصل، ك

النظرية اللغوية عند »أك األسلوبية العربية كما يرل الباحث طاىر أضبد حسنُت يف كتابو: 
 .«العرب

ة النص عب ت بأمٌ سمَّ تراث تارىبي ألمة تى  عن ىي عبارة ؛لنَّظرية اللغويةىذه ا
أصوليُت  كباة ك شعراء ك ُت كلغويٌ  ريكَّاة ك اء كىو نتيجة عبهود قرٌ  ك ،تارىبها الطويل

ز سبيٌ  كفقهاء. كٌلهم أسهم حبظٍّ كافر يف إخراج ىذا الًتاث إلينا عب الرسائل اؼبختلفة، ك
قوة حججو يف صناعة العقل اإلنساين فضال عن العقل  ك ،دبتانة أصولوىذا الًتاث 

ؽبا  م العربية فبن ليس من أىلها، فصار ّٔا عليمان كالعريب اإلسالمي، فكم فبن تعلٌ 
 مدافعا. منافحا ك

البحث يف غَتىم يف  ك ،يف ىذا االذباه تزاضبت أقالـ ادثُت من اللغويُت ك
ما  إف كاف جلٌ  دعاة التجديد، ك يذىبكل جديد كما إخراجو يف ش الًتاث ك داخل

، كيف مل ىبرج عٌما جاء بو القدماء؛ غَت أف الفارؽ يكمن يف اؼبنهجية اؼبتبعة فقطقاموا بو 
ىم فبن يقابلوف دعاة التجديد( عليو يف ؿباكلة لقراءتو بنفس  اؼبقابل حافظ الًتاثيوف )ك

سار تيار ثالث يف اذباه التوفيق بُت  خالؽبا، كل من كَّ شى اؼبنهجية اليت تى  ك ،اآلليات
 اىُت السابقُت.االذبٌ 

الٌداللية( ك اؼبعجمية  الصَّرفية ك إفَّ النَّظرية اللغوية بأبعادىا اؼبختلفة ) الٌصوتية ك
ت حوؽبا دراسات صبَّة يف اعبامعات ئى نشً أي  اسات عديدة يف ذات األبعاد، كاستقطبت در 

 اختالؼ يف اؼبنهجية. ك ،الطَّرح ك يةؤ د يف الرٌ مع تعدٌ  األكاديبيات ىد كاؼبعا ك

وانب اعبـ رؤية كاضحة يف جانب من البحث الذم بُت أيدينا أف يقدٌ وباكؿ  ك
  نقصد ّٔا النظرية الداللية ، كمعهاادثوف  نظرية، فَتل كيف تعامل القدامى كال
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لداللة من خالؽبا فكرة ا ـ مسحة عن اؼبراجع اليت تبلورتأف نقدٌ  كألجل ذلك كاف البد
ىذه اؼبراجع كفق مقتضيات البحث الداليل ذاتو  فيصنفسعينا جهدنا يف ؿباكلة ت

 فكانت كالتايل: 

مراجع تبحث يف األصوؿ اؼبعرفية للنظرية الداللية: من خالؿ تقدمي النموذج  -
يقي اعبانب التطب ك ،الفلسفيالنظرم العملي للبحث الداليل، فهي تفصل بُت اعبانب 

تكاد تتسم ّٔذه الصفة  غوية، كللااإلجراءات  رؤيتها تنبٍت على الفلسفة، ك الفلسفي، ك
فمنهم من غلبت  ؛ليُت ليسوا سواءصو األ َت أفٌ أك ىي كذلك كل اؼبراجع األصولية، غ

من  منهم من سبيز بالتعمق يف البحث اللغوم عليو صفة التأصيل للدراسة األصولية، ك
 جع التفريق بُت ىذه اؼبرا ؛اغبالة ىذه ، فكاف لزامان كائل الفقهيةخالؿ التمثيل باؼبس

 من اعبانب اللغوم. الغالباعتمدنا باألساس على ك 

ىي اؼبراجع التفسَتية اليت  ك ،مراجع تبحث يف اعبانب اإلجرائي التطبيقي -
من  البحث فيها حسب ما تيسر لنا، ك اىتمت جبانب التفسَت، فقمنا بتصنيفها ك

مت لنا تفسَتات ىي مراجع يف عمومها قدٌ  خالؽبا ًب البحث يف اعبانب اؼبنهجي، ك
اعتمدنا باألساس على اؼبنهج اللغوم يف  ، كعددة بناءن على الرؤية اللُّغويةللمعٌت مت

 تفسَت القرآف.

حبوث متعلقة باعبانب الداليل  مراجع دراسية حديثة ىي عبارة عن دراسات ك -
 يف عمومو.

ىي يف النهاية تصب يف قالب  ،من اإلشارة إىل أف كل اؼبستويات اللغويةالبد  ك
ؿ ىذه زَّ نػى من  –حسب اطالعنا  –من التفاسَت إف كاف  تبحث فيو، ك الداللة ك

اؼبستويات تنزيالن لغويا ؿبضان منفصالن عما اختلط بتلك التفاسَت فبا ىو خارج عنها، كما 
د يكوف النص ق تفسَتية يف اؼبقاـ األكؿ؛ ك كانت  البالغة النحو ك ة اؼبعجم كأف مهمٌ 

ع ببياف كظائف رفى بشرح غريبو، أك سبب كبوم يي  موضوغي  عفى ر غامضا لسبب معجمي يي 
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فع ببياف ما يف الًتكيب من ؾباز أك دالالت بالغية يف ، أك سبب بالغي ير وكالمعناصر  
 اؽبادم اعبطالكم.  :تعبَت الباحث اإلنشاء على حدٌ  اػبب ك

ما لو عالقة بعلم الداللة  فَّ البحث ينطلق ليفتش يف االصطالحات الداللية، كإ
 يقـو وفه ؛علم األصوؿ بطة بو، كاللسانيات، ككال يغفل اغبقوؿ اؼبعرفية األخرل اؼبرت

اػبطة اؼببدئية اليت بُت أيدينا تبُت  اػباسبة، ك على ثالثة أبواب، باإلضافة إىل اؼبدخل. ك
 ذلك.

ك اليت  ،القراءة األكلية لبعض اؼبراجعمن ها توقعاؼببدئية اليت ت حسب اػبطة ك
أف من اىتم يف اؼبقاـ األكؿ جبانب العمل كجدت يف هنايتو،  تأكدت مع البحث، ك

  النشأة ردبا يرجع ذلك لصلة علم األصوؿ بالسبق ك الداليل ىم األصوليوف، ك
 لة فهمو.ؿباك  تفسَت القرآف الكرمي ك .االعتماد على التفسَتك 

قبد  جهود األصوليُت كاضحة، فما من مؤلف من مؤلفات علم األصوؿ، إال ك ك
إف شئنا قلنا اؼببادئ اللغوية، اليت تقـو على البحث يف  مبحثا خاصا باؼبباحث اللغوية، ك

اؼبشًتؾ الفظي  القرائن اللغوية، ك آّاز، ك اغبقيقة ك تقسيم األلفاظ، ك ماىية الكالـ، ك
 ذلك من تلك اؼبسائل اؼبتناثرة يف كتب األصوؿ.ما إىل  ك

رىا علماء األصوؿ بأف اؼبباحث اللغوية يف أصلها قرٌ  تإذا قل ؛ذبنٌ أردبا لن  ك
ة علم األصوؿ بالداللة، فإذا قلنا: ال قح عال دبثاؿ يوضٌ بٌُت أعليو أف  ، كاالرتباط الفقو ّٔ
 قمنا بنفي كلٌ  :أمٌ  ؛على أنٌو ليس ىناؾ إلو سول ا ر لدينا أننا نؤكدإلو إالَّ ا، تقرٌ 

ح لدينا الداللة، كما يشَت إىل ا كضٌ فبٌ لنا بتقرير ذلك،  ظبحتلغتنا ىي اليت  اآلؽبة، ك
ذلك صاحب إرشاد الفحوؿ إىل ربقيق اغبق من علم األصوؿ؛ إذ لو مل تكن النكرة يف 

، ؼبا كاف قولنا: "ال إلو إاٌل ا " نفيا عبميع اآلؽبة، سول ا سبحانو كتعاىل النفي للعمـو
، فتقرٌ  دخل  إف حىت كر ّٔذا أف النكرة اؼبنفية دبا، أك لن، أك ليس، أك ال مفيدة للعمـو

كبو:  اسم كبو: ال رجلي يف الدار، كعل كبو: ما رأيت رجالن، أك على حرؼ النفي على ف
 ما قاـ أحد. ما أحد قائمان، ك
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ا البعض معالقة مستويُت ببعضه ، بشكل ملفتلداليلإفَّ ما يواجو البحث ا
الكتابة، تلك  األلفاظ ك اؼبوجودات دبستول الكلمات ك اؼبعاين ك مستول األفكار ك

بالتايل عالقة الفكر  العالقة اعبدلية اليت تسمح بتقرير أحقية أحدنبا على اآلخر، ك
سبثيل  للمستول األكؿ، كما اؼبستول الثاين سول تقرير  باللغة يف صورهتا العامة، ك

ر توثيق رٌ الكتابة، فمن الذم يق لصورتو يف الواقع اؼبادم اسوس من خالؿ اللفظ ك
ىذا ىو اؼبقصود الذم نريده من التواصل مع غَتنا ليفهمنا  تلك الصلة حىت نقوؿ بأف

 !أـ الفكر؟!نرجوه، ىل ىي اللغة؟ كيعي ما نصبوا إليو ك

بعض اؼبفاىيم ذات الصلة بالتأكيل، ففي أم  من ىنا جاءت مسألة البحث يف
التعريفات نتبُت موقعها فال  إذا انتقلنا إىل االصطالحات ك مستول وبدث التأكيل؟ ك

العلماء عموما، ك ادثُت منهم خصوصا يف معايَت  فاؽ كاضح بُتنكاد نقف على اتٌ 
اؼبقصود من بل يف فهم داللتها على  فحسب؛ ال يف أصل كضعهاالفهم ك التأكيل؛ 
كفق آلية تفسَت يف البحث أف أحصر مصطلحات علم الداللة  حاكلتاػبطاب. لذلك 

يف الكيفية اؼبنهجية لبحث الداللة النص اعتمادا على مقاييس ؾبمع عليها بُت الدارسُت 
 فتكوف دبثابة الضوابط لتحديد فهم النص.بُت الباحثُت؛ 

ة بكل علم من خاصٌ  مصطلحات عت مصطلحات خاصة بالنحو، كضً لقد كي 
ل على مرجع يؤصٌ  -يف حدكد علمي -العلـو األخرل، بينما علم الداللة مل أقف 

اؼبستول األكؿ رجع ذلك إىل صعوبة التحديد الرتباط يردبا  ؼبصطلحات علم الداللة، ك
)شبة فارؽ بُت الداللة اللفظية اليت ذبسدت يف اؼبعجم ك الداللة   لغة اؼبتحدث بفكر ك

 (.يعتمد التأكيل يف الفهم ل لو مصطلحاتوكعلم مستق

ة البحث الداليل متشعبة ك عميقة التصاؽبا بكل العلـو اليت تبحث يف ك مهمٌ 
جانب اؼبعٌت، ك من ٍب كانت انطالقيت مركزة على األحباث اليت تستعُت باللغة أساسا 

لبحث الداليل لبناء التصورات ك اؼبفاىيم، مع اإلشارة إىل أف النص القرآين يبثل بؤرة ا
 عند العرب.
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ك لذلك كاف من الضركرم البحث يف اؼبدكنات اليت تناكلت الدراسات القرآنية 
ك من ٍب تناكلنا عند األصوليُت اؼبباحث اليت تعلقت  ،إضافة إىل اؼبدكنات اللغوية اػبالصة

بأنواع الدالالت ك أثرىا يف استنباط األحكاـ الفقهية، كما حاكلت اإلؼباـ جبوانب 
 ، ك الداللة الصوتية، ك اإلعراب الدراسات اللغوية اليت تبحث يف الداللة اؼبعجمية

 العالقات الًتكيبية. ك 

قصدىا بالبحث، ك اليت ؽبا عالقة بالدراسة الداللية أك أما اؼبباحث اللغوية اليت 
إقبازات البحث العريب يف ىذا استقراء  تعلق بالدراسة البالغية، كفتدكف إغفاؿ ؽبا، 

 الداللة ك البياف. كآّاؿ، كاغبقيقة ك آّاز، 

ك الداللة كمفهـو لساين  ،ك كاف البد بداية من التفريق بُت الداللة كمفهـو عاـ
اؼبعٌت  مطلق يراد بو لفظ ؛ ىوأف استخداـ لفظ الداللة -حسب اطالعي  –فوجدت 

دة، فَتاد ّٔا اؼبستول أما الداللة إذا استخدمت مقيٌ  بصورة عامة، ك اؼبفهـو اؼبًتتب عنو،
اػباص، ك ىو أحد أقساـ الدراسة اللسانية، لذا قبد يف بعض اؼبراجع اللسانية استخداـ 

اؼبعٌت اؼبقيد الذم يتصل مباشرة بالًتكيب، فال يدرس بو مصطلح الداللة اللسانية، ك يراد 
فهم حقيقة اؼبعٌت، بينما الداللة العامة  ىذا اؼبستول سول ألجل غاية ذاتية يراد منها

فهي لغاية خارجية يراد منها البحث عن استيعاب اؼبعٌت العاـ الكامن كراء اػبطاب 
 بصورة عامة.

الغرض منو فهم  ؛تسهم الداللة األكىل يف تقدمي رؤية متعلقة جبانب تعليمي ك
 إعطاء رؤية متعلقة دبفهـو كاستيعاب الًتكيب ك ما وبويو، بينما تسهم الداللة الثانية يف

تكاد  .اؼبقصود بو كفهم اػبطاب ككل، ك الغاية منو،  من ٍب صورة إصبالية، كبالنص 
 ة. ك تكاد تكوف الثانية عمومية أك عامٌ  ،تكوف الداللة األكىل ذاتية

ك قبد كثَتا من األحباث تتحدث عن الداللة يف إطار اؼبفهـو العاـ الذم يدرس 
بالتصور الذم يعنيو، خبالؼ مفهـو الداللة اللساين الذم يهتم بالشكل أك عالقة اللفظ 

اؽبيئة اليت تربط اللفظ مباشرة دبدلولو داخل السياؽ اللغوم دكف كضع اعتبار للسياقات 
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األخرل اػبارجية، ك من ٍب يصَت مفهـو الداللة أعم من مفهـو الداللة اللساين، لذلك 
 شاكر يف كتابو: مدخل إىل علم الداللة، أف علم منهم الباحث سامل يرل البعض، ك

الداللة ىو ميداف يتجاكز حدكد اللسانيات اليت يتعُت عليها كصف اعبوانب الصورية 
للغة قبل كل شيء، فالداللة ليست ظاىرة لغوية صرفة، ك إذا كاف باإلمكاف بناء اغبقوؿ 

 .الداللية فإنو ينبغي االعتماد على اؼبعطيات اػبارجية فقط

يكوف أكثر ربديدا ك قوة لك نستطيع القوؿ بأنو إذا أردنا أف نؤصل للمصطلح، 
فإنٍت أقًتح أف يستخدـ مصطلح الداللة مقصودا بو فقط عالقة اللفظ دبدلولو يف إطار 

 .كما درسو القدامى من اللغويُت العرب  ؛اؼبختلفةاللغوية السياقات 

االصطالحية كلمة علم فإنو يصَت اظبا مركبا إذا أضيف إىل الداللة من الناحية  ك
ىو رأم للباحث  يعٌت بو ذلك الفرع من علم اللغة الذم يقـو بدراسة اؼبعٌت اؼبعجمي، ك

حلمي خليل، أك ىو ؾبموعة من الدراسات اليت هتدؼ إىل استخداـ اللغة بالنظر إىل 
نظر إىل اؼبشًتكُت يف غَت اللغوم، ك بال إىل السياؽ اللغوم ك كجوه ـبتلفة ك كثَتة، ك

 فبارستهم لألشياء، كما يذىب إىل ذلك باؼبر. معرفتهم ك اادثة ك

من  إننا نتحدث عن نوع من العلـو اللسانية اليت ذبعل من اللغة موضوعا ؽبا، ك
لذلك قبد يف بعض مؤلفات  اؼبالحظة، ك عناصرىا اليت تتألف منها مادة للتجربة ك

لوؿ كعنصر اللة اللساين الذم يهتم أساسا بفهم كظيفة اؼبداللغويُت ما يسمى بعلم الد
مع فهم العناصر األخرل اؼبصاحبة للداللة العامة، كالسياؽ مثال مقابل لوظيفة الداؿ؛ 

يف إطاره  ك ،أك العوامل النفسية أك االجتماعية، أك طبيعة آّتمع الذم نتحدث ضمنو
 باللغة.

ة، ألننا يف اؼبقاـ دؼ من التحدث ّٔا عامٌ ؽبسبثل ا تعتب الداللة رأس اللغة، ك ك
كل ما ىو  بذلك كبقق التواصل مهما كاف نوعو، ك ، كاألكؿ نتحدث لنقوؿ شيئا ما

فهم الداللة  اإيديولوجية أك سياسية، أك حىت حركب منشأى نزاعاتيف الوجود من 
 الذم إليو تؤكؿ.  زعهامن كاستنباط فحول األقواؿ ك
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   اػبطة التالية:قد جاء البحث كفق  ك

كذا االذباىات العامة للبحث  مدخل: تناكلت فيو الًتاث اللغوم العريب، ك
عالقتو  ك ،اللغوم يف القرف العشرين، من خالؿ التعرؼ على مسار الدرس الداليل العريب

   .هظشاث في معاس الذسط اللغىي ، ك عنونتو بػػػػػ: بالدراسات اللغوية اغبديثة

من  الذساظت الذالليت غىذ الػشب :الباب األكؿٍب تناكلت بالبحث يف 
  الفصل األكؿيف  اإلاشحػيت اإلاىهجيت لػلم الذاللت غىذ ألاصىليينخالؿ 

يناإلاشحػيت اإلاىهجيت لػلم الذاللت غىذ ك  .الفصل الثاينيف  اللغٍى

من خالؿ  للذساظت الذالليت غىذ الغشبفخصصتو  الباب الثاينأما  ك
 الفصل األكؿيف  األصول النظرية للدراسة الداللية لدى الغربيينالتعرؼ على 

اث الذالليتالتعرؼ على ـبتلف ك   .الفصل الثاينيف  الىظٍش

واكؼ  آلفاق الذساظت الذالليت واألخَت فخصصتو ك  الثالثالباب ا أمٌ  ك

بالػلىم غالكته  غلم الذاللت ومن خالؿ التعريج على  البحث اللغىي 

بصفة  و غلم الذاللت اإلاعجم ك، الفصل األكؿيف  اؼبختلفة من جهة عامة اللغىٍت
 .الفصل الثاينيف  خاصة ربديدا

 تضمنت ـبتلف القضايا اليت توصل إليها البحث.بخاجمت ٍب أهنيت البحث 

اؼبنهج  أما عن اؼبنهج الذم اعتمدتو فقد تراكح بُت اؼبنهج الوصفي حينا ك ك
 .حينا آخرلتفسَتم التحليلي ا

اإلاششف ال يسعٍت يف ىذا اؼبقاـ إال أف أتوجو بالشكر اعبزيل إىل أستاذم  ك

على  وتيسَته يل للقياـ ب على تبنيو العمل، كألاظتار الذهتىس محمذ غباط 
 إليو.  آؿالوجو الذم 

ممضاًتي الطالبت:                                                              مٍش

 .2015حاهفي  15جيعمعيلت في 
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غىي مذخل: 
ّ
 .هظشاث في معاس الذسط الل

غىي: .1
ّ
خ الذسط الل  في جاٍس

إٌف تاريخ البحث يف الٌلغة قدمي جدا يعود بو بعض اؼبؤرخُت إىل اكتشاؼ أكؿ نظاـ  
موناف جورج ك السومرية يف العامل القدمي كما فعل  ،كتايب يف اغبضارة اؼبصرية

G.Mounin لكن نظرا لقلة الوثائق اٌليت بُت أيدم  ك، «تاريخ علم الٌلغة » : يف كتابو
فٌضل كثَت منهم أف يبدأكا ىذا التاريخ باؽبنود كما  ،اؼبؤرخُت ك الباحثُت عن ىذه اغبقبة

أكتو »ك« Leonard Bloumfield( 1949-1887ليونارد بلومفليد )»فعل 
حيث قبد  عند  ؛غَتنبا ك «Otto Jespersen( 1860-1943جسبسن )

 ك أٌكؿ كصف ؽبا باعتبارىا لغة . ،اؽبنود أٌكؿ تفكَت كاضح يتصل بالٌلغة

كاف اؽبنود أكؿ من تناكؿ اللغة بالتأمل الواعي يف طبيعتها ك الدرس اؼبنهجي 
على اؼبالحظة الدقيقة ال على  بٍتهر عندىم أكؿ كصف دقيق كاؼ مػبصائصها، فظ

ك يالحظ الدارس لألدب اؽبندم القدمي أنو كاف يدكر حوؿ مواضيع ذات  النظريات،
صبغة دينية أك ميتافيزيقية، كذلك ؼبا كاف للهندكسية من أثر عميق يف نفوس اؽبنود ،ك ما 

ندية من داموا يعتقدكف أهنم أصحاب أكؿ ديانة على األرض ، فهم يركف أف اللغة اؽب
، ك كاف (1)الذم أعطى لكل األشياء ك اغبيوانات أظباءىا«Indra» صنع إلو إندرا 
عندىم كليد شعور ديٍت راسخ يدفعهم إىل اافظة على كتأّم اؼبقدس  البحث اللغوم

النصوص اؼبقدسة اؼبصاغة بلغة ؽبند القديبة( ك إىل تالكتو تالكة صحيحة =Vida)الفيدا 
 Sinskrit  ىي اللغة السنسكريتية ك -لغة اؽبند الكالسكية-ىذا الكتاب كنظركا إىل لغة 

كظبوىا  )تنتمي إىل اللغات اؽبندكأكركبية = شبانية كتب يف قواعد اللغة( نظرة تقديس ك
 (2)بالكماؿ ككانت دراسة اللغة كالعناية ّٔا لوف من ألواف العبادة .

                                                           
، 2005 ،، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر2ط أضبد مومن، ،(التطور النشأة و) للسانياتا -1

 .12،11ص/
 .243، ص/2000، ؿبمد حسن عبد العزيز ، دار الفكر العربية، القاىرة، مصر، مدخل إلى علم اللغة  -2
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محافظة على النصوص اؼبتمثلة يف  لقد  ظهرت الدراسات اللغوية عند اؽبنود إذف لل
من التحريف، علما بأهنا  Sinskritكتب الفيدا اؼبقدسة ك ضباية الٌلغة السنسكريتية 

( إماـ Baniniؽ.ـ( 4النصوص اليت تناقلها الناس بطريقة شفوية، إىل أف أٌلف )بانيٍت )
ر أـ يف سومر أـ الٌنحاة اؽبنود فيها كتابا ال قبد لو مثيال يف ذلك التاريخ؛ سواء يف مص

  .كما يذكر ؿبمد حسن عبد العزيز عند اليوناف

الكثَت من الدراسات العلمية  Sanskritكما قٌدـ اؽبنود للغتهم السنسكريتية  
ىي دراسات تعتمد على اؼبنهج الوصفي الذم مل ينب على أسس من  الدقيقة اؼبنظمة، ك

ك ربليلو على كبو ما كرد يف  ،تسجيلو إمٌبا اىتم بالنظر يف االستعماؿ اللغوم ك اؼبنطق؛ ك
التعليالت الفلسفية  كاػبوض يف التعقيدات ك ،النص ذاتو دكف اإلغراؽ يف اعبدؿ

 ركع اللغوية اؼبختلفة، كاألصوات ك ظهرت حبوث تدكر حوؿ ربليل الف ،كاؼبنطقية
اشتقاؽ الكلمات ك النحو ك الداللة ك اؼبعجمات، لذلك نستطيع أف نقوؿ: إٌف ك 

احثُت اؽبنود غٌطوا ما يٌتصل حبقل الدراسات الٌلغوية الوصفية يف الفًتة الزمنية اٌليت بدءكا الب
 .(1)فيها

ما قٌدموه  ىناؾ الكثَت من اؼبالحظات الصوتية اٌليت أيثرت عن اؽبنود القدماء ك ك
ك األصوات بشكل خاص لتمكُت  ،من آراء يف األصوات، فهم درسوا الٌلغة بشكل عاـ

 صحيحُت للكتب اؼبقدسة يف الطقوس النطق ال ك ،العقيدة من الفهمأىل ىذه 
 قد تفوقوا يف ىذا آّاؿ تفوقا شديدا سواء من الناحية النظرية أك التعليمية. الشعائر، كك 

لقد نالت الدراسات الٌنحوية عناية علماء اؽبند ك اىتمامهم، ك يأٌب على رأسهم 
، ك قد أشار ادثوف من علماء الٌلغة إىل الذكرأسلفت ؽ.ـ( كما  4) Baniniبانيٍت 

اؼبكانة الفريدة اؼبتمٌيزة اٌليت احتلها بُت كباة اؽبند؛ حىٌت إهٌنم اصطلحوا على كجود ما 
يعود السبب إىل ذلك يف خوضو يف الكثَت من اؼبوضوعات   يسمى بػ: "كبو بانيٍت"، ك
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بياف طرؽ الربط فيما بينها  مل، ككحديثو عن القوانُت اليت يبكن تطبيقها حُت ربليل اعب
ك ربليلو لبعض  ،الكلمات اؼبتشأّة حُت اإلعراب ك توقفو أماـ اعبذكر الفعلية، ك

لذلك يرل  ؛ك إيضاح العناصر اليت تتكوف منها ،كجهة نظر الصرؼ الكلمات من 
كما ذكر « Leonard Bloumfield( 1949-1887ليونارد بلومفليد )» الٌلغوم

يقف شاىدا على تقٌدـ العقل  "بانيني"سليماف ياقوت أف كبو دو احث ؿبمذلك عنو الب
 .(1)تطور الفكر اإلنساين البشرم، ك

ظهر ذلك يف كضع  اىتمامهم، ك ناؿ التأليف اؼبعجمي عناية اؽبنود القدماء ك ك 
ىي  بعض القوائم اليت ضمت ؾبموعة من األلفاظ الصعبة أك الغريبة يف استعماؽبا، ك

النصوص اؼبقٌدسة لديهم، ك قٌدموا شرحا ؽبا مع بياف داللتها كما ظهرت  مأخوذة من
كإيضاح  ،بياف االشًتاؾ اللفظي ك ،أعماؿ معجمية ربرص على تسجيل األلفاظ اؼبًتادفة

 ما يتصل بالتذكَت ك التأنيث لبعض الكلمات. 

يطبعها كانت نظرهتم  إليها  ك ،غةاىتم القدماء من علماء اليوناف باللٌ ك        
االعتماد على مقوالت اؼبنطق  كمبادئو، ك يعود السبب يف ذلك إىل أٌف أكلئك كانوا 
فالسفة أكثر من كوهنم علماء دين،  لذلك قبد حقال كاسعا من اؼبعرفة يغطي كل 
اىتمامات القدماء من اؼبعارؼ اإلنسانية اليت اندرجت ربت مسمى: الدراسات اللغوية 

 .«Philosophia»ىو 

من ىنا يقاؿ أف الفالسفة يف هناية القرف السادس قبل اؼبيالد درسوا اللغة ضمن  
علـو الرياضيات كالفيزياء كغَتىا ككاف اىتمامهم يدكر يف إطار االشتقاؽ كاألصوات 
كالنحو، لذلك نظركا يف الٌلغة  كتطٌورىا كاشتقاؽ بعض الكلمات ك بياف صيغتها  كتوقفوا 

كا إىل بعض القواعد بطريقة ميٌسرة، كما حبثوا جبٌد  كمثابرة يف أماـ نطق األصوات، كأشار 
أصوؽبا كتارىبها، كفٌصلوا القوؿ يف بنيتها، كإليهم يعود الفضل إىل كثَت من معارفنا 
الٌلغوية؛ بيد أٌف ىذه العناية قد صرفتهم عن دراسة الٌلغات األجنبية، ك يف ذلك يقوؿ 
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ة الٌلغة، ك نشأهتا أكثر من عنايتهم بتطٌور الٌلغات اإلغريق اعتنوا ببني "أحد الباحثُت:
 .(1)"كتنويعها

ذلك اعبداؿ الذم داـ عدة قركف بُت علماء اإلغريق  ؛نتباهمن اؼبسائل اؼبثَتة لال ك
 «Naturalists» الطبيعيوف نقساـ فريقُت:ل ّٔم إىل االأدٌ  ك حوؿ نشأة اللغة،

 على رأسو أفالطوف  أفٌ  ك ،األكؿيرل الفريق  ك«Onventionists» االصطالحيوف ك 
 غَت قابلة للتغَتكبدرت من أصل ربكمو قوانُت اا" هنٌ إ :غة من صنع الطبيعة،  أمٌ اللٌ 
كمدرسة   «kratis»  "قراطيس "على رأسهم ك ،ذكذيُتأخذت ّٔذا الرأم مدرسة الشٌ ك "

 .ؽ.ـ(  300حوايل ) «Zeno» " زينو"مؤسسها  ك ،كاقيُتالرٌ 

صطالح اللغة من قبيل اال د على أفٌ يؤكٌ  ،ذم يتزعمو أرسطوالثاين الٌ ا الفريق أمٌ 
على رأسهم  ك ،أم القياسيوفالتـز ّٔذا الرٌ  التقليد، ك ا كليدة العرؼ كهنٌ إ :أم

 على رأسهم ك «Epicureanism»ريوف و األبيق ك «Aristrackos»أرسًتاخوس 
 .«Epicure» "أبيقور"

ك االصطالح إىل اػبوض يف مسألة أخرل  ل النقاش بُت دعاة الطبيعةأدٌ  ك 
على خالؼ دعاة  ك معانيها. سبثلت يف البحث عن العالقة بُت أشكاؿ الكلمات ك

 اؼبدلوؿ، ك رأكا أفٌ  اؿ كطابق اؼبوجود بُت الدٌ صطالح، أٌكد دعاة الطبيعة على التٌ اال
لفالسفة ذلك على عكس ا ك ،العواـ من الناس ال يدركوف سٌر ىذه العالقة البديهية

من ىذه النظرة  اٌلذين يتمتعوف بقدرات فكرية سبكنهم من تفسَت كٌل اغبقائق الكامنة، ك
البحث عن أصل الكلمة، يؤدم بالضركرة  ألفٌ  ،، انبثق علم أصوؿ الكلماتالفلسفية

 .)2)فهو من ظواىر الكوف حسب ما كانوا يعتقدكف ؛كتشاؼ حقائق طبيعيةا إىل 

ذم بدأ يف القرف الثاين قبل غوم الٌ يف تفكَتىم اللٌ  كاتأثٌر ك أٌما عن الركماف فقد 
ؿ ؽ.ـ( أكٌ 116 -27) «varro» "فارك "يعدٌ  م كانوا تالمذة ؽبم كألهنٌ  ؛اؼبيالد باليوناف
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ؼ و عر ، ألنٌ حوية اػباصة بالركاقيُتر يف مالحظاتو باآلراء النٌ قد تأثٌ  ك كبوم عند الركماف،
 :قد أٌلف فارك كتابا عنوانو ك ،«Stillo»لو يتمو سدرسها على يد معلٌ  تلك اآلراء ك

ىو  ، كبالكتاب حو يدرس الشعر ك النثر اػباصٌ النٌ  أشار فيو إىل أفٌ  ،«اللغة الالتينية»
الصرؼ  ف أماـ االشتقاؽ كتوق ك ،حوم اليوناينالنٌ  «Throx»ر بثراكس يف ذلك متأثٌ 

يعود إليو الفضل  القوائم األساسية كعن  أخذىا كحُت ربدث عن اؼبفردات  ،الًتكيب ك
 .شتقاؽا يسمى بااليف اغبديث عمٌ 

: ثناف نبااغة ادثوف األكائل الذين أشار إليهم علماء اللٌ من كباة الركماف  ك
 . «Prixcian » بريسكياف ك«Donatos»  دكناتوس

يف الدرس  «Prixcian» بريسكياف ك «Donatos»  دكناتوس قد اعتمد ك
الفصائل  ك ا على اللغة الالتينية اؼبصطلحاتقطبٌ  ك ،انب الوصفياعبالنحوم على 

يف أعمالو  «Prixcian »قد اىتم بريسكياف  النحوية اليت أشار إليها علماء اليوناف، ك
طع ك درس النطق ك أبنية اؼبقا ،بوصف اللغة اليت كتب ّٔا األدب الالتيٍت الكالسيكي

ك اىتم  ،ونافر باؼبصطلحات الصوتية عند اليتأثٌ  ك ،يف حركؼ اؽبجاءعن طريق النظر 
ىي تدكر يف إطار  ك ،ك أشار إىل أقساـ الكلمة اعبملة، بتحديد مفهـو الكلمة ك
 .«Throx » ككساألقساـ اليت أشار إليها ثر 

م رة دبا عند اليوناف ألهنٌ نشأت متأثٌ فقد  ،أٌما الدراسات اللغوية عند السرياف       
بينهما كاف  : إف االحتكاؾ ػبضوع  لسلطاهنم، أمٌ ااختلطوا  ّٔم عن طريق آّاكرة أك 

 على مبط دراستهمكضعوا قواعد لغتهم لليوناف أف قد نتج  عن تقليد السرياف  ، كمباشرا
؛ مع أف حو اليوناين إىل اللغة السريانيةباإلضافة إىل ترصبتهم الكتب اليت قعٌدت للن

 (1) عند السرياف حديث النشأة بالقياس ؼبا عند الشعوب القديبة.الدرس النحوم 
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إىل  476)اؼبمتدة من  ىذه الفًتة كما انتشرت اؼبسيحية يف العصور الوسطى أثناء
قد قاـ اؼببشركف فيها بًتصبة النصوص الدينية   ك ،بُت الشعوب الوثنية (*)ـ(1500حوايل 

ا حدا ّٔؤالء اؼببشرين أف يستحدثوا ؽبا فبٌ  ،اإلقبيل إىل لغات ىذه الشعوب كالتوراة ك
كاف اؼبتوقع أف يؤدم ىذا النشاط إىل تقدـ حقيقي  كاألجبديات اعبرمانية، ك  ،أجبديات

باإلضافة إىل  -ما حدث  ك .لكن شيئا من ىذا مل وبدث ك ،حليل الصوٌبيف ؾباؿ التٌ 
اعبنود على  ك اؼبسافرين بات تساعد اغبٌجاج كظهور كتيٌ  -ابتكار ىذه األجبديات

 .(2) الٌتفاىم مع األجانب

اؼبسيحية دكرا أساسيا يف اافظة على استمرارية الًتبية ك التعليم عب  أٌدتقد  ك
بسبب سبسك الناس باؼبسيحية  ك ،ّٔدؼ تنصَت كافة الناس ؛صبيع اؼبؤسسات الدينية

كاف ىناؾ  ، كز الوجود أدب التيٍت مسيحي يناىض األدب اإلغريقي الوثٍتظهر إىل حيٌ 
ا اللغة ، أمٌ ريقيي عن األدب اإلغك التخلٌ  ،إلقباؿ على األدب اؼبسيحيلتشجيع 

الالتينية فقد احٌتلت مكانا مرموقا يف ؾباؿ العلم ك الثقافة؛ ففي أثناء ىذه اغبقبة الطويلة 
. كتيت رت من شكلها القدمي إىل أشكاؽبا الٌ من الزمن تطوٌ  ظٌل العلماء  عرؼ ّٔا اليـو

قاموا بسرد الكلمات  ل الالتينية القديبة العامية اؼبتنامية، كتزمُت بتقاليد الكتابة اليت سبثٌ مل
 .غاتالعسَتة منها خاٌصة، ك إهباد ما يقابلها يف ىذه اللٌ  الالتينية عامة، ك

 اة ىذه اؼبرحلة بتطبيق القواعد فقد التـز كب ؛حويةق بالدراسات النٌ ك فيما يتعلٌ 
الفالسفة  اىتماـ كلٌ  حو ؿبلٌ النٌ  ظلٌ  توصل إليها علماء اإلغريق، ك يتالنظريات الٌ ك 

ٌد فنان لئن كاف قد عي  ك ،يت ربطت النحو بالفلسفةذلك نظرا للعالقة الوثيقة الٌ  ك ؛حاةكالنٌ 
دراسة العقيدة  ك ،و أضحى تابعا لعلم الالىوتفإنٌ  ؛كسيلة القراءة ك الكتابة ا كحرِّ 

علماء ىذا العصر كانوا  بشكل عاـ فإفٌ  ، كة األخرلاغبرٌ  اؼبسيحية كغَته من الفنوف

                                                           
 منذ اهنيار اإلمباطورية الركمانية إىل بداية عصر النهضة األكربية.  -(*)
 . 255 /ص ،، ؿبمد حسن عبد العزيز علم اللغة إلى مدخلينظر:  – 2
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مبادئ  ك الفنوف  ،قتضاىا كل العلـويرغبوف يف إنشاء نظرية معرفية كاحدة تكتسب دب
 .فلسفية ك دينية كاحدة 

دبا يف ذلك علـو  ؛مع بداية القرف الرابع عشر اؼبيالدم بدأت صبيع العلـو تنتعش ك
يرجع سبب انتعاش الدراسات النحوية إىل ظهور الفلسفة السكوالستية  اللغة، ك

«Scholastian» فالسكوالستية فلسفة لغوية أكربية ظهرت يف  ؛القواعد الفلسفية ك
قد بنيت على اؼببادئ النصرانية  استمرت حىت أكائل عصر النهضة، ك ك ،القركف الوسطى

الفكرية ك مفهومو ؼبا  كراء الطبيعة، فالدراسات اللغوية يف القركف منطلقات أرسطو  ك
الوسطى كانت تندرج يف إطار نظرية فلسفية معرفية عامة، ٍب سرعاف ما بدأت تبتعد يف 

أساليبها  ك ،تنكب على دراسة اآلداب اعبميلة ك ،آخر اؼبطاؼ عن التأمل الكالسيكي
 .(1)حويةلدراسات النٌ مفهومو ل ك ،متخذة ؾبرل مغايرا يف رؤيتو

إىل األسرة السامية اليت اللغة العربية تنتمي  أما عن الدراسات اللغوية العربية، فإفٌ 
 اآلشورية ك الكنعانية ك اآلرامية العبية ك :منها  ؛تضم عددا من اللغات القديبة

أرض  غات السامية قد ظهرت ألكؿ مرة يفاللٌ  فق معظم اللسانيُت على أفٌ يتٌ  ، ككاغببشية
مع مركر الزمن  ك البقاع آّاكرة، ك ،ٍب انتشرت يف شبو اعبزيرة العربية ،بابل بالعراؽ

غة العربية ؿبافظة ت اللٌ ظلٌ  ، كعت عنهاعن اللغة األكىل اليت تفرٌ اختلفت ىذه اللغات 
ة عن العامل يف شبو ا كانت تعيش معزكلألهنٌ  ؛غة السامية األكىلخصائص اللٌ  على أىمٌ 
 .(2)القبائل العربية يف ىذه اؼبنطقة الصحراكية  ك ال تستعملها إالٌ  ،عربجزيرة ال

القرآف  :يف اغبفاظ على معامل اإلسالـ الكبل كاف لنشأة العلـو العربية أثر ك 
فظهر علم النحو ليضع القواعد اليت تصوف اؼبتكلم  اغبديث النبوم الشريف؛ الكرمي ك

بدأ ظهوره بانتشار اإلسالـ بُت الشعوب غَت ذم كاف قد الٌ  ؛عن اػبطأ يف اإلعراب

                                                           
 .34مومن، ص/، أضبد (التطور النشأة و)اللسانيات  ينظر:  - 1
 .34ص/ ،اؼبرجع نفسوينظر:   – 2
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ضبط شكلها ك ربديد  ك ،العربية، كما ظهرت جهود علماء اللغة يف تقييد ألفاظ العربية
 .معناىا 

األمر على القرآف منو مل يكن كحده  خوؼ أكيل ك ،غَت أٌف ظهور اللحن يف العربية
قد توفرت فاعي كثَتة، دك  بل دعتهم إىل ذلك ؛ذم دعاىم إىل كضع العلـو العربيةالٌ 

كجدت لدل  ك ،عرؼ على أسرارهك التٌ  ،فهم القرآف الكرميإىل ديدة لديهم الرغبة الشٌ 
القرآف  :عبد بكتأّا اػبالدك التٌ  ،م العربيةاؼبسلمُت من غَت العرب حاجة ملحة إىل تعلٌ 

ر تؤثٌ  ؛ك تدخل يف صراع معها ،كما أٌف العربية قد بدأت ربتك بلغات أخرل ،الكرمي
من ىنا  ك ،، ك بدأ العرب حينئذ ينظركف إىل لغتهم نظرة اؼبتأمل الباحثفيها ك تتأثر ّٔا

 ربية نشأة العلـو العربية كانت أثرا من آثار نضج العقلية الع فٌ إيبكن أف يقاؿ: 
 .(1) ك االستفادة منها ،احتكاكها  باغبضارات األخرلك 

دراسة اللغة تتم كفقا ػبطوات متدرجة  إٌف بعض اؼبدارس اللغوية اغبديثة ترل أف
تسلم كل خطوة منها إىل خطوة تالية ،كىكذا يتم للباحث كصف اللغة اؼبدركسة كصفا 
دقيقا ، كسوؼ نقدـ ىنا صورة موجزة ؼبا خلفو لنا علماء العربية يف ؾباؿ البحث اللغوم 

 كفقا ؼبستويات البحث: األصوات كالنحو ك اؼبعجم.

قد تناكلوىا قديبا  ك ،رسوا أصوات العربية دراسة مستقلة حديثةعلماء العرب مل يد 
ؿ ما يلقانا من ذلك ك أكٌ  مات معاصبهم،ـبتلطة بغَتىا من البحوث النحوية أك يف مقدٌ 

ذم رتبو ق( ؼبعجمو العُت الٌ 175ت) كضعها اػبليل بن أضبد الفراىيدم يتمة الٌ اؼبقدٌ 
عشركف حرفا ٍب  فقد بٌُت يف مقدمتو ىذه أٌف يف العربية تسعة ك ؛كفقا ؼبخارج اغبركؼ

 .(2) د ـبارج ىذه اغبركؼ حرفا حرفامضى وبدٌ 

لو   ، كعن األصوات عرضا« الكتاب» :صاحب ق(180)ت م سيبويوقد تكلٌ  ك
ب حركؼ العربية قد رتٌ  ك ،فيها تقريرات جعلها يف هناية كتابو عند حديثو عن اإلدغاـ
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ك أكضح  ،بٌُت  ـبرجو ك ،د صفة كل حرؼ، كقد حدٌ ىبالف ترتيب اػبليل قليالترتيبا 
 كذلك فعل النحاة من بعده حُت عاعبوا موضوع اإلدغاـ . ك ،ؾبراه بدقة عظيمة

لعلماء البالغة ك األدب مالحظات صوتية مفيدة حُت كانوا يتحدثوف كاف كما  
 ق(402ؿبمد بن الطيب )ت : أبو بكرالباقالين"من ىؤالء  عن فصاحة الكلمة، ك

 كتاب:  صاحب ق(466)ت سناف اػبفاجي ابن ك «إعجاز القرآف» كتاب:  صاحب
ق( قبلهم مالحظات طريفة يف 255، ك للجاحظ عمرك بن حبر )ت«سٌر الفصاحة»

عن عيوب النطق، ك البن « البياف كالتبيُت»األصوات العربية؛ حيث ربٌدث يف كتابو: 
ق( الفيلسوؼ رسالة  يف األصوات 427اغبسُت بن علي )تسينا عبد ا بن علي بن 

؛ تكٌلم فيها عن سبب حدكث الصوت بصفة عاٌمة «أسباب حدكث اغبركؼ»ظباىا 
ق( كتابا يف اللغة 392باعتباره ظاىرة طبيعية،  ك قد أٌلف ابن جٍت أبو الفتح عثماف )ت

 .«سٌر صناعة اإلعراب»تناكؿ فيو قسما كبَتا من األصوات ظباه: 

فَتل الباحثوف أنٌو نشأ متأثرا بالنحو السرياين، ك يبيل دارسوف  ؛أٌما النحو العريب
من أكؿ  زبتلف ركايات اؼبؤرخُت العرب يف ، كف إىل أٌف النحو نشأ عربيا أصيالآخرك 

بتكليف من  ق(68)ت من أشهرىا ركاية تنسب إىل أيب األسود الٌدؤيل ك ،كضع النحو
و كضع بعض أبواب ىذه الركاية تزعم أنٌ  ، كق(40عنو )ترضي ا علي بن أيب طالب 

النحو باؼبعٌت الفٍت قاـ بو  ، كحرؼ فعل ك د أقساـ الكالـ من اسم كحدٌ  ك ،حوالنٌ 
مر الثقفي عيسى بن ع :اء على رأسهمجيل جاء بعد تالميذ أيب األسود الدؤيل، من القرٌ 

اغبضرمي عبد ا  بن إسحاؽ  ك ق(،154)ت أبو عمرك بن العالء ك ق(،149)ت
قد ركل عنهم سيبويو  ىؤالء صبيعا ركيت عنهم أنظار يف النحو، ك ... كق(205)ت

 .بعض ذلك «الكتاب»: يف كتابو

من جاء  ك ،حاة األكائلقد اصطلح اؼبؤرخوف على أف يتحدثوا عن ىؤالء النٌ  ك 
يضم بعض  ك ،بصرةبعدىم يف إطار مدرستُت لغويتُت نبا: مدرسة الكوفة ك مدرسة ال

أف ىذه  كاير  ك ؛ىي مدرسة بغداد ك ،الكوفة الباحثُت مدرسة ثالثة إىل مدرسيت البصرة ك
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ّٔذه  ك ،نتخاب من آراء اؼبدرستُتاالاؼبدرسة هنجت يف دراستها هنجا جديدا يقـو على 
 يبيل إىل رأم ىذه اؼبدرسة  ك ،الطريقة نشأ جيل من النحاة وبمل آراء ىاتُت اؼبدرستُت

 .أك تلك

ها على كبو رائع د مدارسها ك زبتلف مناىجك تتعدٌ  ،ا اؼبعاجم العربية فتتنوعأمٌ 
إذا استثنت " :ـ(1948)ت فيشرأكجست اؼبستشرؽ األؼباين  يقوؿ ،أدىش اؼبستشرقُت

ك بشعوره اؼببكر  ،الصُت ال يوجد شعب آخر وبق لو الفخار بوفرة كتب علـو لغتو
 .(1)"قواعد غَت العرب حبسب أصوؿ كحباجتو إىل تنسيق مفرداهتا 

غىي الػشبي: .2
ّ
راث الل

ّ
 الت

كثَتة ىي القراءات اؼبختلفة للًتاث العريب، سبتد حينا إىل العمق فتكشف عن 
أحيانا تكوف سطحية فتلقي بضالؽبا على عٌينات تكاد تكوف متشأّة لدل كٌل  غوره، ك

إننا قبد يف كثَت  ظاىرة كاحدة؛ كاألمم، كاألحكاـ العامة اليت تنبثق من ؾبرد مالحظة 
كصمو بوصمات ال ترقى إىل مستول  ك ،من التجٍت على الًتاث امن ىذه القراءات نوع

بسبب ىذه اؼبالحظات "بدا أف الًتاث النحوم ال ييقرأ اليـو دبنظار  البحث العلمي، ك
 كاحد، كال يبحث فيو دكما عما ينتظر أف يكوف موضوعيا مفيدا؛ بل أصبح موضوع

تنٌوعت يف شأنو طرؽ  ك ،فاختلفت إزاءه اؼبواقف ؛تأكيل تعليق ك ك ،درس يف حٌد ذاتو
 .(2)تعددت معايَت إبداء اغبكم فيو" ك ،تباينت مسالك التقييم التقدير ك

قبده يبثل مرحلة حاظبة يف تطٌور حركية  ؛إذا نظرنا إىل ىذا الًتاث دبا وبملو ك
و يبتاز توجهاهتا، كما أنٌ  على اختالؼ مشارّٔا ك العربية العلم الذم سبيزت بو األٌمة

ال تقل  تلك ظبة ضبيدة أثرت البحث يف آّاالت اؼبختلفة، ك ك ،االختالؼ بالتنوع ك
عن ىذا التوجو دكف بقية الدراسات اإلسالمية األخرل، بل إهنا  العربية الدراسات اللغوية
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يف العمـو نشأ  التسمية، ك نشأت يف رحاب الدرس القرآين إذا صٌح إطالؽ مثل ىذه
مل تكن  قويا، ك الدرس اللغوم يف رحاب الدرس النحوم الذم عرؼ تطورا ملحوظا ك

ا كانت الغاية خارجية اؽبدؼ منها إمبٌ  ك ؛التقصي البحث ك الغاية يومئذ ّٓرد الدراسة ك
بعد لت الغاية ، ٍب ربوٌ -كما أشرت سابقا   – ضباية القرآف الكرمي من خطر اللحن فيو

ذلك إىل ىدؼ كاضح يرمي إىل استقراء الدرس النحوم الذم مل يكن موجودا بصورتو 
ردت ؼبا اطٌ  انتقل إىل استقراء كالـ العرب، ك ك ،بذلك تغٌَت منهج البحث اغبالية، ك
غَتىا  ك ،نصب اؼبفعوؿ ذم دبقتضاه يتم رفع الفاعل كلة يف الكالـ الٌ حوية فبثٌ الظاىرة النٌ 

 حوية.ًب كضع القاعدة النٌ  ؛ردةؼبطٌ من اؼبالحظات ا

فها انطالقا من يرل الباحث صاحل بلعيد أف الدراسة النحوية مرت دبراحل صنٌ  ك
ىي مرحلة الدراسة  :توصيف اللسانيات للدرس اللغوم بعمومو، فَتل أف اؼبرحلة األكىل

انتقل  القواعد، كيت ًب فيها كضع ىي ذات اؼبرحلة الٌ  ك ،غةحليلية الشاملة للٌ الوصفية التٌ 
غة العربية ة للٌ البحث من ؾبرد االستقراء لكالـ العرب إىل مستول استنباط القوانُت العامٌ 

غة كالـ مفيد اللٌ  م رأكا أفٌ ألهنٌ  ؛الكرميغة بالشكل الذم نزؿ بو القرآف ّٔدؼ ضبط اللٌ 
لة ظٌبى اؼبرح ىي بذلك فعل إنساين مرتبط بآّتمع، ك تدخل على غرض اؼبتكلم، ك

را لظاىرة حوم مفسٌ صة، حيث أصبح الدرس النٌ مرحلة الدراسة النحوية اؼبتخصٌ  :الثانية
يرل  نات اعبملة، كحوم إىل دراسة مكوٌ ؿ الدرس النٌ ربوٌ  ليس كاصفا ؽبا، ك غة كاللٌ 

ة، ٍب تأٌب اؼبرحلة حو يف ىذه اؼبرحلة بلغ مستول النظرية العامٌ الباحث أف االىتماـ بالنٌ 
أطلق عليها مرحلة الدراسة النحوية  ك ،ضحت فيها اؼبفاىيم أكثررأيو اليت اتٌ الثالثة يف 

 :يف كتابوق( 471)تعبد القاىر اعبرجاين النقاد البالغي ىي تبدأ مع  الوظيفية، ك
 .(1) «دالئل اإلعجاز»

                                                           
ديواف ، صاحل بلعيد، المختلفة عند اإلمام عبد القاىر الجرجاني سياقاتها التراكيب النحوية وينظر:  -1

 .98،97ص/ ، 1994اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنوف، اعبزائر، 
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ة، كالرؤية إذا تفحصنا ىذا التحليل للباحث صاحل بلعيد اؼببٍت على النظرة اػباصٌ  ك
 
ى
حوم؛ قبده ينطلق من نظرة ذاتية ؿبضة تنظر إىل الًتاث بعُت ة على الًتاث النٌ يى رضً اؼب

باػبصوص يظهر ذلك يف إطالقو للمصطلحات اليت تستعملها  التسليم، ك الرضا ك
فبا هبعل  ؛فبا يعطيها صبغة موضوعية ؛اللسانيات يف اغبكم على مناىج الدراسة اللغوية

النحوية يف ىذا اؼبنحى اللساين  الدراسة اللغوية كالقارئ يعتقد أنو بالفعل كاف توجو 
 .  الذم نعرفو اليـو

  النحوم يشاركو فيو باحثوف آخركف ىذا التوجو العاـ للباحث يف رؤيتو للًتاث ك
كاف لديو   ق(180)ت قد يذىب بعضهم إىل أكثر من ذلك، حُت يرل أف سيبويو ك

يف ذات  ، ك(1)«الكتاب»: تأليفو كتابوقو يف حوم طبٌ للدرس النٌ  اعامٌ  امنهجي ازبطيط
ربليلها كانت حىت هناية القرف األكؿ  السياؽ يقوؿ حلمي خليل: "دراسة العربية ك

لكن عندما صبع كالـ  بداية القرف الثاين عبارة عن مالحظات متناثرة، ك اؽبجرم، ك
ظر يف ىذه اؼبادة اللغوية بالن العرب بدأت اؼبرحلة العلمية اغبقيقية يف الدراسة النحوية ك

 .(2)اللغوية"

يت انتقل فيها التوجو ل اؼبرحلة العامة الٌ اؼبرحلة اليت ًب فيها صبع كالـ العرب سبثٌ ك 
أفكارا ذىنية يبكن  اللغوم إىل دراسة اللغة، كتبلور مفهـو اللغة يف كوهنا تتضمن "صورا ك

ربكم مستوياتو اؼبختلفة: ربليلها إىل عناصرىا فهي نظاـ األصوات اؼبنطوقة، لو قواعد 
تعمل ىذه األنظمة يف انسجاـ ظاىر مًتابط كثيق، لذا  النحوية، ك الصرفية ك الصوتية، ك

غة قبدىا ماثلة يف البحوث إذا نظرنا إىل تفصيل ىذه النظرة للٌ  ، ك(3)فهي نظاـ األنظمة"

                                                           
يرل الباحث حسن عوف أف سيبويو لديو زبطيط منهجي يتمثل يف مباحث رئيسة ثالثة: ىي مبحث اؼبفرد، ٍب  -1

 اإمبٌ  كظيفتو يف الًتكيب؛ شكلو اإلعرايب، ك مبحث اعبملة، ٍب مبحث اؼبفرد مرة أخرل؛ ال من حيث جوىره ك
معهد البحوث ك الدراسات العربية،  ، حسن عوف،تطور الدرس النحويالبنية ) من حيث الصيغة ك

 .( 42ص/   ، 1970
 .19، حلمي خليل، ص/علم الّلغة البنيوي العربية و -2
 .98، ص/عبد العزيز ، ؿبمد حسنمدخل إلى علم اللغة -3
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راء، كازدىرت لة يف منهج القاليت تبلورت فيما بعد، فقد ازدىرت الدراسات الصوتية فبثٌ 
اه ل االذبٌ من جاء بعده، كسبثٌ  ك ق(180)ت لة يف منهج سيبويوالدراسة النحوية فبثٌ 

اغبديث  غريب القرآف ك الداليل يف الدراسات اؼبعجمية من خالؿ كتب اؼبعاجم ك
 الشريف.النبوم 

اؼبزج بُت الدراسة الوصفية  انطالقا من ىذه اغبيثية يف رؤية الدراسة اللغوية ًبٌ  ك
غة العربية، كمن معجمي للٌ  كالدراسة اؼبعيارية، للوصوؿ يف النهاية إىل كضع مبوذج كبوم ك

تعبَت سباـ  بياف أسراره على حدٌ  ك ،ٍب ًٌب ربقيق غاية العلم الصحيح فبثلة يف تفسَت الواقع
اللغويُت العرب القدامى أدركوا حقيقة كظيفة  ؛ بل إٌف النحاة كـ(2011)ت حساف
االجتماعية؛ فهي كسيلة للتوصيل، كمساعد آيل للتفكَت، ٍب ىي كسيلة لتسجيل اللغة 

 .(1)ىذا الفكر

3. :ً غىي في اللشن الػشٍش
ّ
جاهاث الػاّمت للبحث الل

ّ
 الاج

ت كجهة البحث يف الدراسات اللغوية مع بداية القرف العشرين، بل مل يشهد تغَتٌ 
وجو العاـ للبحث سار إليو من التٌ ا إمبٌ  ك ؛اللغوم كحده ىذا التغَت الدرس النحوم ك

كاف من الضركرم عند مالحظة  كضع "األساس ؼبنهج علمي جديد، ك ذم ًبٌ العلمي الٌ 
ينتج  نة العثور على النموذج النمطي ؽبا، كيت ذبمعها صالت معيٌ ؾبموعة من اؼبعلومات الٌ 

اؼبهمة  الشائعة كالنموذج النمطي )اؼبثايل( اػباص بنوعو من إلقاء الضوء على اػبصائص 
ىي اػبصائص الفردية  ك ،إنباؿ العناصر غَت األساسية يف سلسلة من الظواىر اؼبتعٌينة، ك

حليل يبيل كبو ذبريد ىكذا بدأ اؼبنهج العلمي يف التٌ  اػباضعة للمصادفة، ك اؼبتغَتة ك ك
قاد إىل ذم كاف إعماؿ اؼبنهج التجريدم ىو الٌ  الثوابت من اؼبتغَتات القائمة بالفعل، ك

 .(2)ذم بلغتو مدنيتنا اغبديثة"يت ضمنت يف هناية األمر اؼبستول الٌ النتائج الٌ 

                                                           
 .26ص/، 1969دار النهضة العربية، بَتكت، لبناف، ، السيد أضبد خليل، دراسات في القرآن -1
  .229،228"مقاؿ"، كفاء ؿبمد كامل، ؾبلة عامل الفكر، ص/اللسانياتالبنيوية في  -2
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حوؿ يف استخداـ اؼبنهج قاد أيضا إىل نوع من االنفتاح حوؿ اؼبفاىيم ىذا التٌ  ك
مل تكن الدراسة  يت كاف من الواجب إعادة النظر فيها، كصورات لكثَت من القضايا الٌ كالتٌ 

دىا اؼبستشرقوف يت حدٌ حوؿ، خصوصا إذا نظرنا إىل اآلفاؽ الٌ ىذا التٌ  اللغوية دبعزؿ عن
سانيات يت " أخذت تتسع منذ سنُت عديدة من جراء قباح اللٌ حو العريب كالٌ للعناية بالنٌ 

جعلها من اللغة موضوع درس ال يتوقف  ك ،كتغذيتها لثقافة اؼبتخصصُت يف علـو اللساف
الغريب إال يف الظاىر أف يكوف ىذا العلم الضارب يف ليس من  ق ال هبد )...( كتعمٌ  ك

اغبداثة حافزا على الرجوع إىل الًتاث النحوم إلعادة قراءتو عٌلو يفشي للباحث بسرٌه 
يبدك يف اللسانيات بتنوع  ربل ألغازه )...( ك تنجلي غوامضو ك فتنفتح مغلقاتو ك

هبعل الباحث يرل أف ما كاف التشقيقات ما قد  التدقيقات ك نظرياهتا من اؼبالحظات ك
القضايا السفسطائية ىو من صميم البحث  ك ،حاة من قبيل اؼبتاىاتيعتب عند النٌ 

، بل إننا قبد من الباحثُت اؼبعاصرين من ازبذ من اللسانيات بغيتو للبحث يف (1)اللغوم"
 الداليل على السواء. الًتاث النحوم العريب ك

ـبتلفة لتحليل الظاىرة اللغوية بأبعادىا اؼبختلفة ما قٌدمتو اللسانيات من مناىج  ك
ر تأثَتا مباشرا على علم الداللة، كيعتب اؼبنهج الوصفي بآلياتو اؼبختلفة إحدل شبار أثٌ 

يرل يف جهود  ـ(2011)ت غوم سباـ حسافمع ذلك قبد الباحث اللٌ  ك ،اللسانيات
بالنسبة للمنهج الوصفي، فقد أٌصلو  يف ذلك يقوؿ:" اللغويُت العرب شبرة ؽبذا اؼبنهج، ك

طبقوه يف تقعيد الٌنحو العريب، فبدأت ىذه القواعد كصفية ٍب صارت  النحاة العرب، ك
 .(2)دبركر الوقت معيارية"

الدراسة الصرفية  :اللسانيات كانت فيما كانت تعنيو يكاد هبـز أحد الباحثُت أفٌ  ك
-1887ليونارد بلومفليد )» قب بالنسبة للجيل الذم جاء ع اإلعرابية، يقوؿ:"ك

1949 )Leonard Bloumfield » ٌسانيات تعٍت علم كظائف األصواتكانت الل 
                                                           

 .104، عبد القادر اؼبهَتم، ص/غوي العربيراث اللّ نظرات في التّ  -1
، نقال النحو العريب يف القرف 1958، سباـ حساف، مطبعة الرسالة، القاىرة، الوصفية اللغة بين المعيارية و -2

 .204العشرين، ص/
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لو كانت لنا اعبرأة لقلنا، كانت تعٍت  ك ،Phonemicsالوحدات الصغرل الفارقة ك 
الًتكيب النحوم كاف يعتب على درجة كبَتة من  الدراسة الصرفية اإلعرابية، إال أفٌ 

 .        (1)جريد"التٌ 

 معاس الذسط الذاللي الػشبي: .4

الدرس الداليل اختصاصا، عليو أف  اؼبتتبع ؼبسار الدرس اللغوم العريب إصباال، ك
ذلك  -بل ىو حاصل –يدرؾ التمفصل اؼبنهجي لتلك الدراسات، ألننا كثَتا ما قبد 

 ال يألو ا كانت عليو قبل، كالتداخل الكبَت لعلـو كثَتة لغوية استقلت فيما بعد عم
مُت  بالقليل من اؼبطالعة يف كتب الًتاث، كتب اؼبتقدٌ الباحث جهدا يف إثبات ذلك إاٌل 

البالغيُت، لذلك كاف ال بد من  الفالسفة ك األصوليُت ك الفقهاء ك من اللغويُت ك
اؼبدرجة ضمنا  فها ربت اؼبباحث اللغوية الصرفة، كالتمييز بُت اعبهود اليت يبكن أف نصنٌ 

ساين يت ؽبا عالقة مباشرة أك ىي من صميم البحث اللٌ اؼبسائل الٌ  فقو اللغة، كيف مباحث 
 باؼبفهـو اغبديث للعلم الرتباطها بعلم الداللة.

لدل الباحثُت يهتم بدراسة اؼبعٌت، إال أف اإلشكاؿ  -ال شك ك –علم الداللة  ك
إذ يصل  ؛يد اؼبعٌتعزل إىل ىذا العلم يف اآللية أك الطريقة اليت يتم كفقها ربدالذم يي 

قد عرفت الداللة  يت ربققو فعليا، كاؼبعٌت إىل اؼبتلقي بعد مركره جبملة من األحداث الٌ 
  الداؿىو األكؿ الشيء  بأهنا "كوف الشيء يلـز من العلم بو العلم بشيء آخر، ك

يعٍت ىذا أف حضور اسم اؼبدلوؿ عليو يستدعي حضور  ، ك(2)اؼبدلوؿ"ىو  كالثاين
أك يدؿ على  ،أم: أف اؼبرجع اؼبشار إليو يف الواقع يدؿ على معٌت ىذا اؼبرجعالغائب، 

يء معٌت العلم بالشٌ  ق(505)ت قد فٌسر أبو حامد الغزايل مفهـو متعلق دبا أشَت إليو، ك
يشٌبو ثبوت ىذه الصورة يف  ا مثاؿ اؼبوجود يف األعياف، كألهنٌ  ؛كجود صورتو يف الذىن

                                                           
، 2013 الدار البيضاء، اؼبغرب، ، جيوفرم ليتش، تر/عبد القادر قنيٍت، إفريقيا الشرؽ،اوليةمبادئ التد -1

  .9ص/
تح/ ؿبمد صديق اؼبنشاكم، دار الفضيلة،  ،ق(816ؿبمد السيد الشريف اعبرجاين )ت، التعريفاتمعجم  -2

  .91القاىرة، مصر، ص/
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يء ال يشًتط فيو كجود غَت أٌف العلم بالشٌ ؛ (1)يف اؼبرآةالذىن بثبوت صورة الشيء 
وبصل غَته حبضور اؼبرجع ذاتو، فيكوف العلم  ك ،صورتو يف الذىن بل ذلك حاصل

 بالشيء حقيقة كجوده اؼبتكوف من اؼبادة.

م علماؤنا القدامى الداللة إىل أقساـ حبسب ما تدؿ عليو، كالداللة قد قسٌ  ك
يف العمـو كانت تقسيماهتم باعتبارات متعٌددة؛ منها ما ىو  لية، كالداللة العق اللفظية ك

باعتبار ظهور اؼبعٌت  باعتبار استعماؿ اللفظ يف اؼبعٌت، ك باعتبار كضع اللفظ للمعٌت، ك
 طرؽ الوقوؼ على مراد اؼبتكلم. باعتبار كيفية داللة اللفظ على اؼبعٌت، ك ه، كءخفا ك

دكر علماء األصوؿ يف التأكيد على أنبية عالقة يشَت الباحث منذر عياشي إىل  ك
ة ارتباطا بُت بنية القوؿ شبٌ  اللفظ دبعناه؛ فيقوؿ: "لقد استطاع األصوليوف أف يالحظوا أفٌ 

للسياؽ دكره الفاعل يف  بُت داللة القوؿ، كما الحظوا أفٌ  تركيبا، ك صيغة ك صوتا ك
للمرء أف يزعم، دكف كىم أك مبالغة أف يبكن  توجيو اؼبعٌت )...( ك طريقة إنشاء العبارة ك

سياقا  صبلة، نصا ك ا ىو حبث يف الداللة لفظا كعلم األصوؿ على كجو اإلصباؿ إمبٌ 
 .(2)مادة البحث فيو" كىذه أمور تشكل موضوع الدرس الداليل اؼبعاصر ك

 غلم الذاللت: اللعاهياث و .5

نتائج  اللغوية من معارؼ كمتو يف حقل اؼبعرفة سانبت اللسانيات من خالؿ ما قدٌ 
القضايا اللغوية على كافة اؼبستويات الصوتية  نظرية مهمة تتعلق دبختلف الظواىر ك

ذلك من خالؿ تقدمي  ك ،االشتقاقية التأثيلية الداللية ك اؼبعجمية ك النحوية ك كالصرفية ك
كتقدمي الكشف عن بعض اؼبستغلقات يف النظرية اللغوية بعامة،   اؼبعاينة ك الوصف ك

يت ؽبا دالالت عامة ال تف بالغرض مصطلحات عديدة بدؿ تلك السائدة الٌ  :مثال
من غَتىا  من ذلك مصطلح اؼبورفيم اؼبستعاض بو عن استخداـ الكلمة، ك ،اؼبطلوب

                                                           
، دار اؼبدار اإلسالمي، 2ط علي،ؿبمد يونس ، ؿبمد )أنظمة الداللة في العربية( ظالل المعنى المعنى و -1

 .95ص/، 2007
 .128ص/ ،2007، مركز اإلمباء اغبضارم، حلب، سوريا، 2ط منذر عياشي،الداللة،  اللسانيات و -2
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ليس اعتمادىا على  باػبصوص حُت اعتمدت على اؼبنهج العلمي، ك ك اؼبصطلحات،
بل "كاف أيضا بسبب  ؛ء تلك اؼبسانبة فقطعدىا على إضفاساىو ما اؼبنهج العلمي 

أـ  ،رىا اػباص سواء على اؼبستول اؼبفهـو يف دراسة اللغةاؼبنظور الذم سجلت فيو تطوٌ 
سانيات تتعامل على مستول اؼبنظور يف نشوء علم جديد للدرس اللغوم، فقد أخذت اللٌ 

    تركيبا القديبة صيغة كتتها النصوص مع الظاىرة اللغوية ال بوصفها ظاىرة يف التاريخ ثبٌ 
تتجاكزه يف  ك ،لكن بوصفها آنية تشد التاريخ إليها كقفت شاىدة عليها، ك داللة كك 

 .(1)صوص"اؼبكاف إىل خارج النٌ  الزماف ك
اغبديث عن الداللة يف إطار البحث اللساين اغبديث يصبح "يف نفس النسق  إفٌ 

؛ فإذا كانت Phoneticsتيات الصو  ( كSyntaxحليلي للنحويات)علم الًتكيب التٌ 
إمكانية حدكثها يف اللغة؛ فإٌف  ك ،النحويات تدرساف البٌت التعبَتية الصوتيات ك

 عنها من خالؿ ىذه البٌت الدالليات )الداللة اللسانية( تدرس اؼبعاين اليت يبكن أف نعٌب 
العاـ؛ إذ ال سبثل ىذه العناصر غبمة كاحدة يف فهم اؼبعٌت  ، ك(2)" الًتكيبية الصوتية ك

لذلك  الصوت، ك يستقيم معٌت الكالـ ما مل يؤخذ بعُت االعتبار االرتباط بُت الًتكيب ك
اشًتطوا فيها أمن اللبس  ث علماء العربية القدامى عن معٌت السالمة اللغوية، كربدٌ 

تشومشكي أفراـ نعـو و طريق موصل لفهم معٌت الكالـ، كما قٌدـ داخل الًتكيب، ألنٌ 
A.Noam Chomsky  ٌغويُت الغربيُت مبوذجا كاضحا يف نظريتو اللغوية يف من ادثُت الل

د بفهم داللة الكلمة يف ذاهتا معيار الفهم للكالـ يتحدٌ  أكاخرىا حوؿ دراسة اؼبعٌت ، ك
سانيات يتضمن تغيَتا يف اؼبدل الواسع للٌ  ٍب داخل السياؽ اللغوم )الًتكيب(."ٍب إفٌ 

لقد قنع  د موضوعها. ككيف ينبغي أف يتحدٌ  اللغة، ك كجهة النظر لتحديد ماىية
فهم قد  ؛إذف سانيات ىي علم مادم فيزيائي، كاللٌ  البنيويوف األمريكيوف بفكرة أفٌ 

 . (3)سعدكا بأف كل ما يف كسعهم ىو ربرير موضوع االىتماـ بالداللة"

                                                           
 .05ص/ ،منذر عياشيالداللة،  اللسانيات و -1
 .12ص/، 1992تر/ منذر عياشي، دار طالس للًتصبة ك النشر، دمشق، سوريا، ، بيَت جَتك، علم الداللة -2
 .11،10، جيوفرم ليتش، تر/عبد القادر قنيٍت، ص/مبادئ التداولية -3
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فة دبكاف لعلو من الطرا داللة الكلمة الذاتية ليس سول معناىا داخل اؼبعجم، ك ك
يف لغتنا العربية، ٍب تأخذ الكلمة قيمتها « عٌت»داال على معٌت « دؿٌ »استخداـ لفظ 

إسقاطو على  داخل السياؽ، لذلك كاف التحٌوؿ اذباه القيمة سببا يف توسيع اؼبعٌت ك
م يف اغبركات ؽبا قيٌ  اإليباءات ك الرموز ك العالمات غَت اللغوية؛ فصارت اإلشارات ك

 اؼبنطقي يف تفسَت معاين ىذه العالمات. ىو االنتقاؿ الطبيعي ك اؼبعٌت، ك توضيح أداء ك
دراسة البحث الداليل  أفٌ  Pierre Guiraudبيَت جَتك اللغوم يرل الباحث  ك

 "تتعلق بثالثة أنظمة رئيسة للقضايا الداللية:
يف  ك ،ماذا هبرم يف ذىننا ككيف نتواصل؟، ك؛ قضية تتعلق بعلم النفس، ؼباذا -

النفسية  ك ،ما ىي الوظيفة اآللية ك ،ما ىو اعبوىر ذىن من لباطبو حُت نتواصل؟، ك
 .؟ؽبذه العملية

شركط  قضية تتعلق باؼبنطق، ما ىي عالقات اإلشارة مع الواقع؟، ضمن أمٌ  -
ق اإلشارة على موضوع أك على حالة من خصائص كظيفتها أف تعٍت؟، ٍب ما ىي تطبٌ 

 حقيقيا؟. صااليت تضمن اتٌ القواعد الٌ 
يت تشكل قضية تتعلق باللسانيات، الداللة اللسانية ىي الداللة الوحيدة الٌ  -

ما ىي  ، ك؟فيو ندرس الكلمات ضمن سياؽ اللغة، ما ىي الكلمة موضوع اىتمامنا. ك
كيف  ، ك؟ما ىي العالقة أيضا بُت الكلمات ، ك؟معناىا العالقات بُت شكل الكلمة ك
 .(1)"؟تضمن الكلمات سَت كظائفها

حسب ىذه النظرة إىل الداللة يصبح علم الداللة اللساين قسيما لعلم النفس ك 
كعلم اؼبنطق يف دراستو للقضايا اللغوية اؼبتعلقة بدراسة اؼبعٌت اللغوم اللفظي، خصوصا 
كإف كانت القضيتاف األكليتاف زبرجاف بالدراسة الداللية إىل خارج حدكد الدراسة 

لعٌلو يتبادر إىل الذىن القوؿ بأف الدراسة اللسانية جزء من  ك اللسانية من حيث اؼبنهج،
التقسيم كاضح يف اعتبار الداللة جزءا من كليس األمر كما نتصور، بل إٌف الداللة، 

ذم ضربو لنا الباحث يتضح التفاعل بُت القضايا الثالث يف اؼبثاؿ الٌ  اللسانيات، ك
                                                           

 .17،16، بيَت جَتك، تر/ منذر عياشي، ص/علم الداللة -1
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صاؿ، فأنا حُت عبارة عن كساطة اتٌ  "إف الكالـ Pierre Guiraud بيَت جَتكاللغوم 
فإين أنقل ّٔذه الكلمة إىل شخص ما رغبيت يف حيازة  ()«بوجوليو»أنطق بكلمة كلد 

: صورة كأس من عصَت العنب يفهم ىذا الشخص ما أريد: الفكرة؛ أمٌ  شيء ما، ك
قد انتقلت إىل ذىنو، أمر معقد تشًتؾ فيو األشياء، كالصورة  ك ،موجودة يف ذىٍت

اندراجها ضمن نظاـ معُت.ٍب يشًتؾ  الذىنية لألشياء، كما يشًتؾ فيو تكٌوف األصوات ك
إف كل ىذا يكوّْف عددا من القضايا  تكٌوف الصورة يف ذىن السامع، ك السمع أيضا، ك

علم الصور  علم كظائف األعضاء، ك علم النفس، ك اؼبنطق ك اليت هتم نظرية اؼبعرفة، ك
"نستطيع أف  -قوؿ بيَت جَتكي –، يف إطار اللسانيات (1)اللسانيات" السمعية، ك

دىا أشكاؽبا بٌت كبوية ربدٌ  نفكك سلسلة الكالـ إىل ثالثة عناصر: أصوات، كلمات، ك
على عاتق  ، إذف، كظيفة الكلمات . كيدرس علم الداللة كظائفها يف الوقت نفسو. ك

 .(2)ىذه الوظيفة يقع نقل اؼبعٌت"
 اإلاىهج:  الذاللت اللعاهيت و .6

باػبصوص يف  تشكل مفاىيمها، ك لقد كانت النظرية التحويلية غبظة تبلورىا ك
ذلك ردبا بسبب تأثَت  السنوات العشر األكىل تستبعد من الدراسة اللغوية دراسة اؼبعٌت، ك

و ًب استدراؾ صور العاـ حوؿ الظاىرة اللغوية، غَت أنٌ االذباىات اللسانية يف تشكيل التٌ 
تأثَت اؼبنهج على الدراسة يبدك  إىل الدراسة اللغوية يف طابعها الداليل، ك ذلك بالرجوع

الرؤية اليت يتشكل ّٔا ىو ذاتو  ك ،كاضحا من خالؿ التفاعل الذم يتم داخليا بُت اؼبنهج
ىو األمر الذم يصعب من إمكانية االستقالؿ دبنهج ؿبايد يدرس  داخل التصور، ك

 يضرب لنا الباحث منذر عياشي مثال باؼبنهج التصٌورم كتشٌكالتو داخل اللغة،  اؼبعٌت ك
Onceptuel اؼبنهج التداكيل ك Pragmatique  يف النظر إىل الداللة اللسانية، فاألكؿ

منهما يعتب الداللة مسألة مستقلة عن السياؽ الذم كرد فيو التعبَت، كما إنو يدرس 

                                                           
 -  ٌى باظبها.نسبة إىل مدينة فرنسية تزرع العنب، ك ىي شهَتة باػبمر اؼبسم 
 .21،20ص/ ،، بيَت جَتك، تر/ منذر عياشي علم الداللة -1
 .21ص/ اؼبرجع نفسو، -2
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ة، بينما اؼبنهج التداكيل يعتب اؼبضامُت الداللية بشكل مستقل عن صياغاهتا التعبَتي
و يدرس اؼبضامُت يرتبط بو، كما إنٌ  ك ،الداللة نسق من اؼبعاين وبتكم إىل سياؽ التعبَت

 .(1)عبَتيةالداللية انطالقا من ارتباطها بصياغاهتا التٌ 
ذم وبملو عامل اللغة يبحث عن االنفتاح كبو صور الٌ اؼبنهج يف ارتباطو بالتٌ  إفٌ 

تصل اللغة بالعامل اػبارجي نتيجة تأثر الباحث ذاتو دبحيط ثقافتو مضامُت معرفية 
ذم يتخذه كسيلة لدراسة راتو الباعثة على تشكل تلك اؼبضامُت داخل اؼبنهج الٌ كتصوٌ 

ىكذا يدخل يف ؿبيط دائرة مفتوحة تتشكل من اؼبوضوع الذم ىو مادة البحث  اللغة، ك
 ثية يبكن أف نفهم داللة الظاىرة اللغوية.كفق ىذه الثال العامل اػبارجي، ك كالباحث ك

ب الصبغة التارىبية يف تشكل األحداث حُت يستند آّتمع إىل رؤية تارىبية، لتغلٌ 
من ٍب إسقاط لواقع األحداث على  ، كك تطٌوره كاف عامل اللغة جزءا من ىذا آّتمع

يف دراسة الظاىرة  اتارىبي االظاىرة اللغوية أك على اللغة نفسها، فأنتج لنا بذلك منهج
اؼبعٌت الذم ينتجو آّتمع  ذم ينتجو الفرد كاؼبعٌت الٌ  اللغوية "كإذا كاف ذلك كذلك؛ فإفٌ 

ىي اؼبؤسسة اليت تتم فيها صياغتو  ك ،غةلن يكوف فرديا أك اجتماعيا ما مل تكن اللٌ 
ن معرفتو م ك ،إٌف ىذا ليعٍت كذلك، أف اقًتاب اإلنساف من العامل كالتعبَت عنو )...( ك

ما تنجزه من معارؼ، فهي اليت تصنع لو  ك ،ا يتحقق بقدر اقًتابو من لغتوو يعرؼ إمبٌ بأنٌ 
ىكذا تصبح إرادة اإلنساف سبثيال إلرادة  داللة األشياء من حولو )...( ك داللة نفسو ك

 .(2)اللغة يف إحداث فهمو كتكوينو"
خي:  .7  اإلاىهج التاٍس

لفًتة طويلة على البعد التارىبي يف ربديد استمر منهج البحث الداليل قائما 
قد عرٌفنا  دالالت ألفاظ اللغة، دبعٌت أنو يقـو على التقصي التارىبي ؼبعٌت اؼبفردات، ك

حبيثيات ىذا النهج يف حبث مفردات  De-Saussurـ( 1913-1857)دم سوسَت 
قب يف الزماف يرل أنو هنج قائم على دراسة العالقات القائمة بُت كلمات تتعا غة، كاللٌ 

                                                           
 .88،87ص/ ، منذر عياشي،الداللة اللسانيات و -1
 .93،92ص/ اؼبرجع نفسو، - 2
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تعقب د كظيفة علم الداللة يف الكفق ىذا اؼبنظور تتحدٌ  ينوب بعضها عن بعض، كك 
إف داخل اللغة ذاهتا أك من خالؿ اعبمل كالنصوص اغباملة  ؛التارىبي لتطور ألفاظ اللغة

ذم  وجو الٌ يؤكد الباحث منذر عياشي على ىذا التٌ  ؼبفردات اللغة اؼبنتج ّٔا النص ذاتو، ك
يف شرحو ؼبصطلح  Michel Bréalـ( 1915)ت برياؿميشاؿ كاف قائما مع 

 .(1)الداللة
  – ق(911)ت السيوطيجالؿ الدم بالرجوع إىل الًتاث العريب، قبد اإلماـ  ك

قارب الدراسة اغبديثة يف حبثو لعناصر تيعدُّ من البحث  -كما يرل الباحث منذر عياشي
تضييقو، حيث درسو ربت  ضية توسيع اؼبعٌت كيتعلق األمر بق ديث، كاغبالداليل 

اػباص قريبا من اؼبباحث األصولية، فهو  حٌد أنواع العاـ ك اػباص، ك مبحث العاـ ك
عاـ ـبصوص  ليس من زبصيص لو، ك يرل أف من العاـ ما يبقى على عمومو ك
ص بعض أفراد اػباص، ٍب ما كضع خصٌ  كـبصوص عيمّْمى، ٍب عاـ استعمل خاصا ك

 .(2)ػباصخاصا 
يف العصر اغبديث انتقل البحث الداليل نقلة نوعية بسبب اؼبنهج الذم ابتدعو  ك

يف ؾباؿ البحث اللغوم، حيث ربولت  De-Saussurـ( 1913-1857)دم سوسَت 
دراسة دراسة الداللة عوض البحث يف التطور التارىبي أللفاظ اللغة أك يف اللغة ذاهتا إىل 

مثل  ال يعطيها للعناصر كصوال إىل النسق، ك العناصر، ك البحث "يف النسق كصوال إىل
ىذا التأسيس ىو الذم ىبرج الداللة من أفق التعامل مع اللغة بوصفها كلمات، كل  
كلمة معزكلة بذاهتا، إىل أفق التعامل مع اللغة بوصفها نسقا بو تًتتب الكلمات لتقوؿ 

صبال يف  كلمات يف صبل، ك ك كفق تركيبها اػباص صوتا يف الكلمة، ،فبكنها الداليل
 .(3)نػػػػػػػػػػػػػػػػػػص "
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 الفصل ألاول: اإلاشحػيت اإلاىهجيت لػلم الذاللت غىذ ألاصىليين:

 الذساظت الذالليت غىذ ألاصىليين: .1

 األصوليوف نعٍت ّٔم من استقر عندىم البحث يف مسائل تتعلق بأصوؿ الفقو
الباحثُت القدامى كانوا  فإف جلٌ إال  كنظرهتم إىل اؼبباحث اؼبتعلقة باعبانب اللغوم، ك
. الشعر، ك اللغة ك شبو موسوعيُت هبمعوف بُت علـو شىت، كالفقو، ك  غَتىا من العلـو

ؿبمد بن إدريس  ك أٌكؿ من يصادفنا يف حبثنا من األصوليُت اإلماـ الشافعي
ذم كضع علم أصوؿ الفقو من خالؿ استنباطاتو، فكيف نظر الشافعي الٌ  ق(204)ت

 ما ىي إجراءات البحث لديو؟. الداللية اليت تستند إىل اؼبباحث اللغوية؟، كللقضايا 

قد بٌت القواعد  ك ؛«الرسالة» :كتابو ك« األـ» :ضع اإلماـ الشافعي كتابو لقد ك
السنة، العلم  اليت استنبطها باجتهاده كفقا للمعايَت اللغوية، بلو، اشًتط لفهم الكتاب ك

إمبا بدأت دبا كصفت  ا يف توضيح داللة النصوص، "ككاف ىذا ضابط بلغة العرب، ك
من أٌف القرآف نزؿ بلساف العرب دكف غَته، ألنٌو ال يعلم من إيضاح صبل علم الكتاب 

من علمو  تفرُّقها، ك صباعى معانيو ك كثرة كجوىو، ك أحد جهل سىعىةى لساف العرب، ك
 .(1)لساهنا" لى هً انتفت عنو الشُّبو الَّيت دخلت على من جى 

فيو  ىذا التأسيس لتحديد اؼبفاىيم يقـو بداية على لساف العرب دكف غَته، ك
ربديد داللة مصطلح اللساف الذم يراد بو اعبماعة اللغوية اليت تتحدث بلساف كاحد، ٍب 
ال يتوقف اؼبعٌت على معرفة لساف العرب فقط، بل ربديد معٌت التوسع يف استخداـ 

ليس ىذا سول  يف زبريج اؼبعاين كفق الًتاكيب، ك كثرة الوجوه دالالت األلفاظ، ك
التفات إىل توجيو الداللة العامة للنصوص كفق ما يقتضيو علم الداللة ذاتو الذم يطلب 

ة لذلك ترتبط داللة النص القرآين بداللة اللساف العريب عامٌ  اؼبعٌت العاـ لتوجيو النص، ك
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داللية للغة كالقرآف عند الشافعي يلخص لنا الباحث نصر حامد أبو زيد الطرائق ال ك
 :(1)على النحو التايل

مثالو  ذم يبقى على داللتو داخل الًتكيب أك السياؽ، كالعاـ من األلفاظ الٌ  -
   قولو تعاىل:﴿ الكرمي من القرآف

     

   ﴾(2). 
منو قولو  جزئي ال يلغي عمومو، كالعاـ الظاىر الذم يدخلو زبصيص  -

   تعاىل:﴿

  

   

    

   

  ﴾(3)، 
اعبهاد من إمبا أريد بو من أطاؽ  ىذا يف معٌت اآلية قبلها، ك يقوؿ الشافعي: "ك

ليس ألحد منهم أف يرغب بنفسو عن نفس النيب صلى ا عليو  الرجاؿ، ك
" كسلم: أطاؽ اعبهاد أك مل يطقو، ففي ىذه اآلية اػبصوص ك  .(4)العمـو

لكن داللتو ىي اػبصوص على غَت ظاىره، كقولو  العاـ الظاىر، -
   تعاىل:﴿

    

                                                           
، اؼبركز الثقايف العريب، الدار 1، نصر حامد أبو زيد، طاإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية -1

 .109 -104، ص/2007البيضاء، اؼبغرب، 
 [.62سورة الزمر، اآلية ] -2
 [.120سورة التوبة، اآلية ] -3
 .137، الشافعي، ص/الرسالة -4
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﴾(1)،  يقوؿ الشافعي: "فإذا كاف من مع رسوؿ
كاف اؼبخبكف ؽبم  ا صلى ا عليو كسلم ناسا غَت من صبع ؽبم من الناس، ك

ع ؽبم ع عليو معو، كغَت من معو فبٌن  ك ،ناسا غَت من صبًي كاف اعبامعوف ؽبم  صبًي
ناسا، فالداللة بيّْنة فبٌا كصفتي من أنٌو إمبا صبىىع ؽبم بعضي الناس دكف بعض. ك 

مل يكونوا  مل ىببىم الناس كلُّهم، ك العلم وبيطي أٍف ملٍى هبمع ؽبم الناس كيلُّهم، ك
 . (2)ىم الناسى كلَّهم"

يف  بو غَت ظاىره، من ذلك قولو تعاىلالظاىر الذم يعرؼ من سياقو أنٌو يراد  -
   :﴿ؿبكم التنزيل

   

   

    

  

   

     

   

   

 ﴾(3) . 
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كل ما يعتمد على التجاكز الداليل، أك  الكناية، ك أساليب االستعارة ك -
 ﴿؛ كقولو تعاىل: اإلشارة

   

   

    

    

  ﴾(1) :ك قولو تعاىل ،
﴿    

  

  

  .   

   

   ﴾(2). 
 الكثَتة. ىو أف تسمي العرب الشيء الواحد باألشياء الًتادؼ، ك -
 ىو أف تسمي العرب باالسم الواحد اؼبعاين الكثَتة.  االشًتاؾ، ك -

الشافعي تقسيم يدخل فيما يسمى اإلماـ ىذا التقسيم ألنواع الدالالت عند  ك
لتعلق اؼبفهـو العاـ بالسياؽ الٌلغوم اٌلذم  بعلم الداللة اللساين لتعلقو بأقساـ اللفظ، ك

ن ٍب العالمة ىي عالمة لغوية، باعتبار الٌنص كحدة كاحدة م ترد فيو اؼبفردات اللغوية، ك
علم األصوؿ على اٌتساعو كتشٌعبو كمشولو إمٌبا ىو حبث يف الداللة  يبكن القوؿ أفٌ  " ك

؛ بل ال (3)سياقاهتا اؼبختلفة" على مستول الًتاكيب اللغوية ك على مستول الكلمات ك

                                                           
 [.81سورة يوسف، اآلية ] -1
 [.12-11سورة األنبياء، اآلية ] -2
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 اعبويٍتاإلماـ يتجاكزه إىل اؼبعاين، يقوؿ  السياقات، ك يتوقف عند مستول الًتاكيب ك
:" اعلم أٌف معظم الكالـ يف األصوؿ يتعٌلق ق(478)إماـ اغبرمُت( أبو اؼبعايل )ت

 .(1)اؼبعاين..." باأللفاظ ك

 غالكت اإلاباحث ألاصىليت بالذساظت الذالليت: .2

التأصيالت اليت كضعها األصوليوف ذات صلة باؼبباحث الداللية من طريق مباشر 
أك غَت مباشر، فحديثهم عن الداللة اللفظية لو عالقة باالستخداـ اللفظي للعبارات يف 

"  :هيينا لشخص بأف ال يقوؿالسياؽ االجتماعي أك يف لغة الٌتخاطب اليومي؛ فنى  "أؼٍّ
كونو مفهوما يتم استنباطو  يعتب داللة مفهومة مع أنٌو يف ظاىره داللة لفظية منطوقة، ك

ما يسمح بو االستخداـ اللغوم الًتكييب يف العربية، فهو من باب  بالعقل ضمن حدكد
"فالف  :شبيهو قوؿ العرب يف أمثاؽبا طلب األخف يف الٌتحقَت فضال عن األعلى فيو، ك

  ال قطمَتا" فليس اؼبقصود الداللة اغبرفية اؼبستفادة من الًتكيب اللغوم ال يبلك نفَتا ك
 ىي داللة مفهومة من مقتضى اػبطاب. ك ،شيئاإمٌبا اؼبقصود أنٌو ال يبلك ك 

كثَت من اؼبسائل الفقهية تًتتب على تفريعات تلك الٌدالالت عند األصوليُت يف  ك
غَتىا فبٌا لو تأثَت يف  اؼبعاىدة ك البيع ك اغبلف ك حياتنا اليومية، كمسائل الٌطالؽ ك

 توضيحو، ففي قولو تعاىل:﴿ تفصيل القوؿ ك

   

    

  

    

    

   ﴾(2) 
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ىذه ك   ليست لبياف حكم البيع ك ،كاضحة اآلية يف تفصيل أحكاـ يـو اعبمعة
االستنباطات لألحكاـ الٌشرعية تيستفاد من القواعد الٌلغوية اليت كضعها العلماء "لكوف 

فهم  إىلاىتماـ األصوليُت منصٌبا بالٌدرجة األكىل على النٌاحية الٌداللية؛ لالنطالؽ منها 
م كثَتا ما وبتاجوف يف ذلك إىل فإهنٌ  –ما يًتتب على ذلك الفهم من أحكاـ  األلفاظ ك

لذلك   ؛ باإلضافة إىل القواعد العامة اؼبستنبطة بالعقل أك العرؼ(1)عن اللغويُت" النقل
كٌل تغيَت يف اغبياة الطبيعية  ك مرىوف بو، ك ،كاف تغٌَت اؼبعٌت راجعا إىل الٌتغَت االجتماعي

اؼبسائل تبعا للقضايا  للمجتمع؛ بل حىٌت لدل األفراد يًتتب عليو تغيَت يف األحكاـ ك
، لذلك نسمع كثَتا قوؿ الفقهاء: الفتول تتغَت بتغَت يف آّتمعاؼبتغَتة  اؼبتطورة كالراىنة 

 الزماف. اؼبكاف ك

عالقتو بالتغَت الٌلغوم عموما  ك ،مباحث الداللة تعقد فصوال للتغَت االجتماعي ك
الٌتغَت الداليل خصوصا، لذلك قبد يف اؼبباحث األصولية ما يسمى باؼبشًتؾ اللفظي  ك

ىي ذات اؼبباحث اليت يدرسها علم الداللة  اؼبقيد؛ ك اؼبطلق ك اػباص ك ـ ككالعا
يضيق حينا؛ إذ غاية كل حدث كالمي إمٌبا ىي إفهاـ  يتوسع فيها حينا ك اللساين، ك
، لذلك كاف القرآف الكرمي جاريا على ضمن حدكد ما يضبطو السياؽ اؼبخاطب

حاكم عليو، فقد أدخل القرآف الكرمي ال يعٍت ذلك أهنا  مواضعات العرب لأللفاظ، ك
ىذه األلفاظ ربٌولت إىل مفردات  ألفاظا جديدة مل يكن للعرب سابق عهد ّٔا، ك

لفظية  معجمية يتم استخدامها كفق مقتضيات شرعية أصبحت ؽبا داللة شرعية ك
اصطالحية، ٍب صارت بذلك داللة تواضعية لدل اؼبهتمُت بالعلم اٌلذم يدرسها، من 

: ق(606فخر الدين )ت غَتىا يقوؿ الرٌازم النفاؽ ك اإليباف ك اظ الكفر كذلك ألف
"هبب على اؼبكٌلف تنزيل ألفاظ القرآف على اؼبعاين اٌليت ىي موضوعة ؽبا حبسب الٌلغة 

اه إمٌبا ظبٌ  باطل قطعا )...( كفهذا أٌما ضبلها على معاف أخر ال ّٔذا الطريق  العربية، ك
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ذلك  اصطالحاهتم، ك ه اؼبعاين اؼبخصوصة بوضع العرب كعربيا لكونو داال على ىذ
 .(1)يدؿ على أٌف داللة ىذه األلفاظ مل ربصل إال على تلك اؼبعاين اؼبخصوصة "

يشَت إىل قوؿ اؼبعتزلة اليت أقٌرت  ،أٌما ضبلها على معاف أخر ك :الرازم حُت يقوؿ ك
اؼبواضعة الٌلغوية، دبعٌت  بداللة ىذه األلفاظ من حيث الٌشرع؛ لكن أخرجتها من مفهـو

: قوؽبم ناقال عن اؼبعتزلةق( 606فخر الدين )تا ليست ألفاظا لغوية، يقوؿ الرازم أهنٌ 
اغبج ألفاظ شرعية  الٌصـو ك الزٌكاة ك الصالة ك الكفر ك قالت اؼبعتزلة: لفظ اإليباف ك "ك

اللغوية األصلية إىل اؼبعٌت أٌف الٌشرع نقل ىذه األلفاظ عن مسٌمياهتا  ال لغوية، ك
ليس للٌشرع تصٌرؼ يف ىذه األلفاظ عن  عندنا أٌف ىذا باطل، ك مسٌميات أخرل، ك

ىو أنٌو خٌصص ىذه األظباء بنوع كاحد من أنواع  مسٌمياهتا إاٌل من كجو كاحد، ك
مسٌمياهتا، مثال: اإليباف عبارة عن الٌتصديق؛ فخٌصصو الشرٌع بنوع معُت من الٌتصديق 

، ك كذا القوؿ يف عبارة عن الٌدعاء؛ فخٌصصو الٌشرع بنوع معٌُت من الٌدعاءكالٌصالة 
 .(2) "البواقي

 أبػاد الحليلت الذالليت غىذ ألاصىليين: .3

جٌل  استنباط الٌدالالت من الٌنصوص، ك لفهم ك اأسسن  ك كضع األصوليوف قواعدى 
علم  القراءات ك ٌنحو كالفركع اؼبًتتبة عنها، كال ىذه القواعد منها ما يتعٌلق بالٌلغة ك

قد أطلق على األكىل  منها ما يتعلق بقواعد عاٌمة منطقية تعود إىل اؼبنطق، ك اؼبفردات، ك
قد أقاموا تقسيمهم  منها اسم القواعد الٌلغوية أك اؼببادئ اللغوية أك اؼبباحث الٌلغوية، ك

لكٌنها تلتقي يف  اؼبصطلحات، ك ألنواع الٌداللة على أكجو كثَتة ـبتلفة الٌتسميات ك
  أٌكؿ ما يطلعنا من ىذه التقسيمات: تقسيم الداللة إىل عقلية الٌتعريفات، ك اؼبفاىيم ك

إف كاف اؼبنشأ  كضعية، فإذا كاف اؼبنشأ العقل؛ ظبيت الٌداللة عقلية، ك طبيعية، ك ك
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االصطالح ظبيت  اعبعل ك إف كاف اؼبنشأ الوضع ك العادة ظبيت الٌداللة بالطبيعية، ك
 .(1)الٌداللة بالٌداللة الوضعية 

 :البػذ الػللي .3-1

مدلولو يبكن أف نتبٌُت اذٌباىُت  يف سياؽ الفكر العريب ؼبباحث العالقة بُت الٌلفظ ك
الٌنظر  مارسا رؤيتهما لتلك العالقة كفق الٌتطبيقات العملية من خالؿ تفسَت الٌنصوص ك

إطار أٌف الٌلفظ موضوع للموجود ىذين االذٌباىُت اىتما بتفسَت الٌنص يف  إليها، ك
ىو اٌلذم يعٌب عنو الٌدالليوف ادثوف باؼبرجع )الشيء اؼبشار إليو يف  اػبارجي، ك
بينما يبثل االذٌباه  ،ىػ(476ىو مذىب لإلماـ أيب إسحاؽ الشَتازم )ت اػبارج(، ك

( ق606)ت اإلماـ فخر الٌدين الرٌازم ك ،ىػ(478)ت أبو اؼبعايل الثاين اإلماـ اعبويٍت
اىُت مل إف كاف كال االذبٌ  ، كا كضعت للصورة الذىنيةإمبٌ  األلفاظ فٌ أاه االذبٌ كيرل ىذا 

 . (2)إمبا ىو يف معناه ينصا على داللة اؼبصطلح الذم أثبتناه، ك

  الٌداللة الٌلفظية العقلية يراد ّٔا داللة الٌلفظ على ما يكوف جزءا من مفهومو ك
بناء على معطيات أٌكلية يستنبطها العقل من مسلمات أك ىي داللة يتم تصٌورىا ك 

مقٌدمات؛ كداللة البيت على السقف، فال ييتصٌور عقال كجود سقف بال بيت، أك 
 ىي تنقسم عند األصوليُت إىل قسمُت: جدراف، ك

 ىي اؼبقصودة باؼبثاؿ الذم أكردتو سابقا )سقف البيت(. ك :الداللة الٌتضمنية -
 :ىي داللة الٌلفظ على ما يكوف خارجا من مفهومو، أمٌ  ك :الٌداللة الٌلزكمية -

إف مل يكن جزءا منو؛ كداللة السقف على كجود حائط يقـو  يستلزمو بالضركرة، ك
ىذا االستلزاـ ىو استلزاـ للخارج  عليو السقف، أم: استلزاـ السقف للحائط، ك
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ائط، كإمٌبا دكف الذىن، فليس شرطا يف الذىن أف نتصٌور كجود السقف كجود اغب
 كجود السقف يف اػبارج يدؿ على كجود اغبائط يف اػبارج كمستلـز لو.

 البػذ الطبيعي:  .3-2

، فنحن نتعلم اللغة انطالقا من ايط الذم يرتكز على ما ىو طبيعي باػبلقة
نعيش فيو، ك ىو ىنا يبثل اعبانب األسرم فبثال يف الوالدين ك من معهما؛ إذ تتشكل 

 ك معناه فطريا لوجود القابلية ك االستعداد لتعلم األلفاظ كدالالهتا. العالقة بُت اللفظ

 اإلاػنى لذي ألاصىليين: الصلت بين اللفظ و .4
مة، يقوؿ:"إٌف السٌ  ىػ( بُت العالمة ك400ؽ أبو ىالؿ العسكرم )تيفرٌ 

ىو ما يكوف بالنار يف جسد حيواف، مثل  مة ضرب من العالمة ـبصوص، كالسٌ 
 ﴿يف القرآف:  هبرم ؾبراىا، كما  ك ،ظبات اإلبل

  ﴾(1)  ٌأثَت يف كأصلها الت
 .(2)الٌشيء"

صلة ذاتية ليست اؼبدلوؿ   إىل أٌف الصلة بُت الٌداؿ كُتاألصوليبعض ذىب بينما 
ق( 539مشس النظر مظفر الدين )تيرل السمرقندم  طبيعية، كعٌدكىا صلة عرفية، ك

كات، فإهنم لو األغراض، ال أنٌو راجع إىل عُت الذٌ  كضع األظباء تابع للمقاصد ك أفٌ 
 .(3) اسم )النار( للدار كاف صحيحا كضعوا يف االبتداء اسم )اؼباء( للنار، ك

ىػ( من اعبزء الثاين يف تعريفو للدليل 631)ت سيف الدين ك يقتطع اآلمدم
: "الدليل قد يطلق يف صفة يف ذلك مة، يقوؿيت ىي العالفيجعلو داال على معٌت اؼبارة الٌ 

معٌت قد يطلق على  قيل ىو الذاكر للدليل، ك ىو الناصب للدليل، ك معٌت الداؿ، ك
                                                           

 [.16سورة القلم، اآلية ] -1
، دار اآلفاؽ اعبديدة، 6ق(، تح/ عبنة إحياء الًتاث العريب، ط395، أبو ىالؿ العسكرم )تالفروق اللغوية -2

 60، ص/1983بَتكت، لبناف، 
ق(، تح/ عبد اؼبلك 539، مشس النظر عالء الدين السمرقندم )تميزان األصول في نتائج العقول -3

 .1/537، 1987، 1، طالسعدم، مطبعة اػبلود
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األصوليوف يفرٌقوف بُت ما ؛ فىو اؼبسمى دليال يف عرؼ الفقهاء ىذا رشاد، كاإل داللة كال
دبا أكصل إىل العلم، كاسم أكصل إىل العلم، كما أكصل إىل الٌظٌن، فيخٌصوف اسم الدليل 

األمارة دبا أكصل إىل الٌظٌن، كعلى ىذا فحٌده على أصوؿ الفقهاء أنٌو الذم يبكن أف 
ييتوصل بصحيح الٌنظر فيو إىل مطلوب خبم"

. كيعٌرؼ الشريف اعبرجاين (1)
 ىي اليت يلـز من العلم ّٔا الٌظٌن بوجود اؼبدلوؿ ىػ( العالمة بأهنا األمارة، ك816)ت
 .(2)يم بالنسبة إىل اؼبطر، فإنٌو يلـز من العلم بو الٌظٌن بوجود اؼبطر"كالغ

 جلعيم الذاللت بحعب اللفظ:. 4-1

يذكر الباحث أضبد الكرطاين أٌف السمرقندم ذكر أٌف " عاٌمة األصوليُت قد جعلوا 
اإلضمار  اإلشارة، ك طرؽ داللة األلفاظ على اؼبعاين طبسة طرؽ ىي: العبارة، ك

ىذا الٌتقسيم مبٍت على تقسيم داللة األلفاظ على اؼبعاين  ، ك(3)االقتضاء" كالٌداللة، ك
إشارة الٌنص  أربعة أقساـ: عبارة الٌنص، ك إىلاللة كقد قٌسم اغبنفية الفقهاء طرؽ الدٌ 

اقتضاء الٌنص؛ ك داللة األلفاظ على اؼبعاين عندىم كاضح الٌداللة  كداللة الٌنص، ك
اؼبفسر  الٌنص، ك ة، ٍب قٌسموا كاضح الٌداللة إىل أربعة أقساـ: الظٌاىر، ككخفٌي الٌدالل

 .(4)اؼبتشابو  آّمل، ك اؼبشكل، ك كذلك خفٌي الٌداللة إىل: اػبفٌي، ك كاكم، ك

إذا كاف ؿبتمال لغَته  اللفظ اؼبوضوع ؼبعٌت ال وبتمل غَته ىو الٌنص عندىم، ك ك
اؼبرجوح ىو اؼبؤٌكؿ  فهو الظٌاىر، ك :فظُتألحد اللٌ فال ىبلو أف يكوف راجحا احتمالو 

بالنسبة إىل كٌل كاحد منهما على  كإف كاف مساكيا احتمالو ؽبما معا؛ فهو اؼبشًتؾ، ك

                                                           
ق(، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 631، اآلمدم سيف الدين )تاإلحكام في أصول األحكام -1

1980 ،1/27 
 .16، الشريف اعبرجاين، ص/معجم التعريفات -2
، أضبد كامل ؿبمد الكرطاين، البحث الداللي عند السمرقندي في كتاب ميزان األصول في نتائج العقول -3

 .32، ص/2011مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، مصر، 
 32ينظر: اؼبرجع نفسو، ص/ -4
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التعيُت؛ فهو آّمل، فالٌلفظ إٌما أف يكوف نٌصا، أك ظاىرا، أك مؤٌكال، أك مشًتكا، أك 
 .(1)كم ؾبمال، كالقدر اؼبشًتؾ بُت الٌنص كالظٌاىر ىو ا

يّْل؛ فيهم  كالداللة الٌلفظية منها الوضعية اٌليت يلـز منها "كوف اللفظ مىت أطلق أك زبي
يبكن أف نسميها بالٌداللة اؼبعجمية ألهٌنا داللة مباشرة ًٌب  ، ك(2)منو معناه للعلم بوضعو"

اطقة كوهنا ىي نفسها داللة اؼبطابقة عند اؼبن الٌتواضع عليها من قبل اعبماعة الٌلغوية، ك
 يذىب اآلمدم ، ك(3)ألف الواضع إمٌبا كضع الٌلفظ لتماـ اؼبعٌت" "اؼبعتبة يف الٌتفاىم، ك

إىل كوهنا مىت ًب إطالؽ لفظ على موجود؛ فيهم منو معناه  ق(631سيف الدين )ت
أٌدل إىل حضور مدلوؿ عليو آخر فيهم من خالؿ الٌتصور اغباضر إىل الذىن من إطالؽ 

ذلك اؼبعٌت ال ىو الـز من خارج، فعند فهم  ]ؼ[ػ"الٌلفظ لو معٌت، ك الٌلفظ األكؿ،
لو قدر عدـ ىذا  مدلوؿ الٌلفظ من الٌلفظ ينتقل الذىن من مدلوؿ اللفظ إىل الزمو، ك

أبو حامد قد فٌسر الغزايل  ؛ ك(4)االنتقاؿ الذىٍت ؼبا كاف ذلك الالـز مفهوما"
يف الذىن ألهٌنا مثاؿ للموجود يف معٌت العلم بالٌشيء؛ بوجود صورتو ق( 505)ت

، إال أف اؼبرآة يشبو ثبوت ىذه الٌصورة يف الذىن بثبوت صورة الٌشيء يف اؼبرآة األعياف، ك
ال  ، ك(5)ال تثبت فيها إال أمثلة اسوسات، ك النفس مرآة تثبت فيها أمثلة اؼبعقوالت

ألنٌنا نتصٌور أٌف ىذه  ؛العقليةيبكن أف يتٌم ىذا االنتقاؿ إال إذا كاف شبٌة حضور للداللة 
ظالؿ  إمٌبا تستقيم مع اؼبعٌت كق( 631سيف الدين )تالعبارة اٌليت أطلقها اآلمدم 

اؼبعٌت، فذلك االنتقاؿ الذىٍت اٌلذم أشار إليو إمٌبا ينطبق على الٌصورة الثانية اليت 
 اؼبدلوؿ عليو بداللة الٌلفظ األٌكؿ.   ؛تستحضر من اؼبفهـو

                                                           
 .7/181فخر الدين الرازم،  التفسير الكبير، ينظر: -1
 .92، الشريف اعبرجاين، ص/معجم الّتعريفات -2
ؿبي ق(، تح/ؿبمد 793، التفتازاين سعد الدين مسعود بن عمر )تشرح السعد المسّمى مختصر المعاني -3

 .4/5الدين، مطبعة ؿبمد علي صبيح كأكالده، القاىرة، مصر، 
 .191ق(، ص/631، اآلمدم سيف الدين )تاإلحكام في أصول األحكام -4
 .95، ؿبمد ؿبمد علي يونس، ص/المعنى و ظالل المعنى )أنظمة الداللة في العربية( -5
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 تػبير باأللفاظ:طشق ال. 4-2

إف اختالؼ طرؽ التعبَت تؤدم حتما إىل اختالؼ ربصيل مفهـو اؼبراد من داللة 
لذلك جاء  يستنبط اؼبعٌت العاـ يف سياؽ تلك األلفاظ اٌليت كردت، ك األلفاظ، ك

إٌما أف يكوف ثابتا  :الٌتقسيم اؼبذكور يف ربصيل الٌدالالت "فاغبكم اؼبستفاد من الٌنظم
   فهو اإلشارة :إالٌ  إف كاف الٌنظم مسوقا لو؛ فهو العبارة، ك :األٌكؿ أٌكال، كبنفس الٌنظم 

 .(1)فهو االقتضاء" :فهو الٌداللة، أك شرعا :إف كاف اغبكم مفهوما منو لغة :الثٌاينك 

إشارة الٌنص كٌل  عبارة الٌنص، ك :يقصد بإضافتهم الٌنص إىل الٌداللة يف قوؽبم ك
؛ كما أٌف (2)السٌنة سواء أكاف ظاىرا أك نصا أك مفٌسرا" ب كاالكت"لفظ مفهـو اؼبعٌت من 

من شأهنا أف  اؼبعٌت، ك الداللة زبتلف عن اؼبدلوؿ؛ "فالداللة ىي النسبة بُت الٌلفظ ك
من شأنو أف يتأخر عنها ّٔذا  تسبق اؼبدلوؿ ّٔذا االعتبار، أٌما اؼبدلوؿ فهو شبرة الٌداللة، ك

الٌذات؛ أم: اٌل  اؼبدلوؿ يشمل اغبكم ك داللة تعٍت اغبكم، ك، كما أٌف ال(3)االعتبار"
  اٌلذم كرد فيو الٌلفظ، ففي قولو تعاىل:  ﴿

    

 

   

  

    

    

   
                                                           

ق(، مطبعة ؿبمد علي صبيح 793)ت، سعد الدين التفتازاين مسعود بن عمر التلويح على التوضيح -1
 .1/130كأكالده، القاىرة، مصر، 

، الدار اعبامعية للطباعة كالنشر، بَتكت، لبناف،  4، ؿبمد مصطفى شليب، طأصول الفقو اإلسالمي -2
 .489ص/

، مكتبة كىبو، 1خليفة بابكر اغبسن، طمناىج األصوليين في طرق دالالت األلفاظ على األحكام،  -3
 .65ص/ صر،القاىرة، م
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 ﴾(1) فالٌداللة ىي ربرمي الٌتأفف يف كجو الوالدين ؛
 .(2)ؿبٌلو ىو الٌنص أك الٌلفظ نفسو اؼبدلوؿ ىو الٌتحرمي )اغبكم(، ك )داللة اؼبنطوؽ(، ك

 

 اإلاجاص غىذ ألاصىليين:  الحليلت و .5

آّاز لدل األصوليُت عاعبوىا ربت مسمى اؼبنطوؽ  أشرنا سابقا إىل أف اغبقيقة ك
( أف داللة اؼبنطوؽ الصريح تكوف بصريح ـ1974قد ذكر الشنقيطي )ت الصريح، ك

تدؿ على دخوؿ آّاز يف اؼبنطوؽ « نوعيا»أف عبارة:  لو نوعيا، ك كضعو ك اللفظ ك
اللغوية كاغبقيقة ، غَت أف األصوليُت يقٌدموف اغبقيقة الشرعية على اغبقيقة (3)الصريح

العرفية، كحجتهم أف ا عٌز كجل تعٌبدنا ببياف الٌشرعيات على يد الٌرسوؿ صلى ا عليو 
من أصويل اؼبعتزلة إىل أف اغبقيقة  ق(436)ت . ك يذىب أبو اغبسن البصرم(4)كسلم

، بينما يرل (5)"ما أفيد ّٔا ما كضعت لو يف أصل االصطالح الذم كقع بو التخاطب"
أف اغبقيقة ما كضعو كاضع الٌلغة يف  ق(539مشس النظر مظفر الدين )ت السمرقندم

 .(6)األصل

م بين الحليلت و .5-1  : اإلاجاص التفٍش
إىل صبلة  يرجعآّاز  ذكر صاحب معايَت القبوؿ أٌف مناط الٌتفريق بُت اغبقيقة ك

الوجوه( ىو آّاز، عدـ كجودىا )ىذه  عٌد منها بالنسبة إىل اغبقيقة، ك ، كمتعددة كجوه
                                                           

 [.23سورة اإلسراء، اآلية ] -1
 .65، ص/اؼبرجع السابق -2
ـ(، تح/ عبنة الًتاث 1974، الشنقيطي عبد ا بن براىيم العلوم )تنشر البنود على مراقي السعودينظر:  -3

 .1/94اإلسالمي، كزارة األكقاؼ اإلسالمية، اؼبغرب، 
ق(، 771، التلمساين أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد )تصولمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األينظر:  -4

 . 158دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ص/
ىػ(، نشر اؼبعهد العلمي للدراسات 436، أبو اغبسُت ؿبمد بن علي البصرم )تالمعتمد في أصول الفقو -5

 .1/16، 1964العربية، دمشق، سوريا، 
 .1/530ق(، 539مشس النظر السمرقندم )ت ،ميزان األصول في نتائج العقولينظر:  -6
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  ربديد خواٌصها فقاؿ: "أٌما اغبقيقة فتعرؼ بوجوه: نٌص أىل الٌلساف على ربديدىا، ك
ىذه اؼبعايَت يبكن أف يتحٌكم  ؛ ك(1)ذبٌرد الٌلفظ عن القرينة" االشتقاؽ، ك اطٌرادىا كك 

إرجاع اؼبعٌت  السياؽ فيها، فيصرؼ اغبقيقة إىل آّاز أك آّاز إىل اغبقيقة ، أم: إنٌو يبكن
 اغبقيقي إىل اؼبعٌت آّازم، ففي تفسَت قولو تعاىل: ﴿

   

     

     

    

   

    

  

    

   

   

    

   

    

   ﴾(2) ،
الٌلفظ داال على حقيقة اػبيط اؼبعركؼ، لذلك كضع بعض الصحابة خيطا يف قبد ظاىر 

لكٌن الٌرسوؿ صٌلى  األسود، ك ليتبٌينوا طلوع الفجر بالٌتمييز بُت اػبيطُت األبيض ك ؛الٌليل

                                                           
، 1، عبد القادر ؿبمد اغبسُت، دار الغوثاين، دمشق، سوريا، طمعايير القبول و الرد لتفسير النص القرآني -1

 .186، ص/2008
 [.187سورة البقرة، اآلية ] -2
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إىل حقيقة القصد من اآلية  -(1)كما وبدث يف مرٌات عديدة   –ا عليو كسٌلم دؽٌبم 
ىنا ربٌوؿ اؼبعٌت اغبقيقي إىل معٌت ؾبازم عن طريق  أفهامهم، كبأنٌو ليس اٌلذم تونبوه ب

 .(2)سياؽ اآلية

رفضو ينصرؼ إىل تعٌلقو باؼبوضوعات القرآنية اؼبعنية  ك الضابط يف قبوؿ آّاز ك
سائر آيات األحكاـ.  اإليباف )...( ك بآّاز، ك ىي اؼبوضوعات اؼبتعٌلقة "بالٌتوحيد ك

مل على حقائقها ا اإلسالـ )...( فإف مل يكن ؽبا حقيقة  لٌشرعية كاإليباف كفهذه ربي
شرعية ضبلت على اغبقيقة الٌلغوية )...( فدخوؿ آّاز يف ىذا النوع فبتنع ؛ ألنٌو ينايف 

 .(3)الغرض من الٌتكليف"

 

 اإلاشترن اللفظي: .5-2

 آّاز : "إذا كقع التعارض بُت االشًتاؾ كق(606)ت قاؿ فخر الدين الرازم
يدؿ عليو كجهاف، األٌكؿ: أف آّاز أكثر يف الكالـ من االشًتاؾ، كالكثرة  أكىل، كفآّاز 

ل على  أمارة الٌظٌن يف ؿبٌل الٌشك. الثٌاين: إٌف اللفظ لو ؾباز إف ذبٌرد من القرينة ضبي
اؼبشًتؾ ال  إف مل يتجٌرد عنها ضبل على آّاز، فال يعرل على تعيُت اؼبراد، ك اغبقيقة، ك
  .(4)اؼبراد ٍبٌ العراء عن القرينة "يفيد عُت 

ح:  .5-3  اإلاىطىق الصٍش

                                                           
  [ يف قولو تعاىل: ﴿82من ذلك آية الظلم يف سورة األنعاـ ، اآلية ] -1

   
  .﴾ 

 .4/1640، كتاب تفسَت القرآف، باب قولو: ك كلوا ك اشربوا ، صحيح البخاريكامل القصة يف : ينظر  -2
 .198، عبد القادر ؿبمد اغبسُت، ص/معايير القبول و الرد لتفسير النص القرآني -3
، مطبعة جامعة 1ق(، تح/طو جابر الفياض، ط606الدين الرازم ) ، فخرالمحصول في علم أصول الفقو -4

 .1/493،492، 1981ؿبمد بن سعود اإلسالمية، 
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ىو داللة الٌلفظ على ما كضع لو حبسب الٌلغة )...( فإذا دٌؿ الٌلفظ على اؼبعٌت 
اؼبراد كامال ظبيت داللة اؼبطابقة، أك تدؿ على جزء اؼبعٌت ظبيت داللة الٌتضمن، كإدخاؿ 

على رأم صبهور اؼبتكلمُت اٌلذين يعتبكف الٌتضمن مع اؼبطابقة يف اؼبنطوؽ الصريح يأٌب 
الٌتضمن من باب الٌداللة الٌلفظية الوصفية كاؼبطابقة؛ أٌما إذا اعتبنا الٌتضمن داللة عقلية  

؛ فإٌف الٌتضمن يدخل يف اؼبنطوؽ غَت الصريح أك فخر الدين كما ذىب إىل ذلك الرٌازم
  و تعاىل ﴿؛ فقول(1)ق(685)ت اؼبفهـو كما ظبٌاه القاضي البيضاكم

    

﴾(2) التأٌفف كالنهر كىو منطوؽ  فيو هني عن
 اآلية، كىو منطوؽ صريح.    

  قد يتوىم القارئ من تصريح األصوليُت باؼبنطوؽ أنو ال يدؿ إاٌل على اغبقيقةك 
 ذلك خالؼ الواقع، بل يعنوف بو آّاز أيضا.ك 

 

 

 داللت الػباسة: .5-4

ىي تقابل داللة الٌنص عند  تقابل باؼبقاربة اؼبنطوؽ الصريح عند اؼبتكٌلمُت، ك
أصل العبارة يف الٌلغة تفسَت الرؤيا، "عٌب الرؤيا عبنا كعبارة  لفظو، ك اغبنفية، أٌم: تركيبو ك

كشف  ؛ فالعبارة الٌتفسَت، ك(3)أخب بآخر ما يؤكؿ إليو أمرىا" عبىا فٌسرىا، ك ك
 لك كانت العبارة الكشف عن اؼبضمر يف اػبطاب، يقوؿ السرخسياؼبستور، لذ

يعلم قبل التأٌمل أٌف ظاىر الٌنص متناكؿ  ك ،: " ما كاف السياؽ ألجلوق(730)ت

                                                           
 .72خليفة بابكر اغبسن، ص/مناىج األصوليين في طرق دالالت األلفاظ على األحكام، ينظر:  -1
 [.23سورة اإلسراء، اآلية ] -2
ق(، تح/ ؿبمد فهمي السديد، 817ؿبمد بن يعقوب )ت، الفَتكز آبادم ؾبد الدين القاموس المحيط -3

 ، باب الراء فصل العُت.93اؼبكتبة التوفيقية، القاىرة، مصر، ص/ 
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أريد  قد عٌب عنو بػ"ما سيق الكالـ ألجلو ك بذلك يعلم اؼبقصود باػبطاب، ك ؛ ك(1)لو"
 ﴿:؛ فقولو تعاىل(2)بو قصدا"

  

  

 ﴾(3) ألنٌو يدؿ  ؛ىو من داللة العبارة
قد ربٌصلت الداللة من الفعلُت اٌلذين  إيتاء الزكاة، ك بلفظو على معٌت إقاـ الصالة ك

آيات القرآف الكرمي  ىي ال ربتاج إىل قرائن أخرل تعضد اؼبعٌت، ك كضعا بالقصد، ك
ار إىل القصد يف كضع صى يف داللة العبارة يي  تكاد ال ربصى ربت ىذا الٌنوع من الٌداللة، ك

األلفاظ موضعا يستفاد منو اؼبعٌت العاـ، فال يشًتط حينئذ أف يكوف اؼبعٌت مستنبطا 
بالٌتضمن أك اؼبطابقة أك االلتزاـ؛ لذلك عٌرؼ بعض اغبنفية الفقهاء داللة العبارة بأهنا 

االلتزاـ على اؼبعٌت اٌلذم  الٌتضمن كك  بإحدل دالالتو الٌثالث: اؼبطابقة دؿٌ  اللفظ الذم
 .(4)سيق لو اللفظ

 

 :داللت الاكتظاء .5-5

ىي داللة قائمة بذاهتا ألهٌنا عند اؼبتكٌلمُت تدخل ربت اؼبنطوؽ غَت الصريح 
فيو، سالمتو مطلوبة ليفيد اؼبعٌت اؼبقصود  كاالقتضاء أصلو الطلب "فىًصحَّة الكالـ ك

ليصاف أيضا عن الٌلغو  كيكوف صاغبا بالٌتايل لًتتيب اغبكم الٌشرعي عليو من جهة، ك
قد اتٌفق أصوليو اغبنفية اؼبتقٌدمُت مع اؼبتكلمُت يف داللة  ، ك(5)كالكذب من جهة أخرل"

                                                           
، السرخسي عالء الدين عبد العزيز بن أضبد كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي -1

 . 1/67، 1997بناف، ، دار الكتب العلمية، بَتكت، ل1ق(،تح/ عبد ا ؿبمود ؿبمد عمر، ط730)ت
 .  1/68اؼبصدر نفسو،  -2
 [.43سورة البقرة، اآلية ] -3
، 1، فتحي الدريٍت، دار الكتب اغبديثة، دمشق، سوريا، طالمناىج األصولية في االجتهاد بالرأيينظر:  -4

 . 467ص/
 .349، فتحي الدريٍت، ص/المناىج األصولية في االجتهاد بالرأي -5
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مثاؿ  دالة على اؼبقتضي عقال أك شرعا أك صدقا للكالـ، ككوهنا أقسامها   االقتضاء ك
الّنسيان و رفع عن أمتي الخطأ صدقا للكالـ قولو صٌلى ا عليو كسٌلم: "ذلك اؼبقتضي 

الرٌفع معناه اإلزالة، فيكوف اغبديث داال على معٌت أنٌو قد  ؛ ك(1)"وما استكرىوا عليو
ىذا مل وبصل، أك يدؿ على رفع الفعل اٌلذم كقع  الٌنسياف عن األمة، ك رفع اػبطأ ك
بالٌتايل حىٌت  أيضا؛ ألٌف رفع الفعل بعد حدكثو ؿباؿ، كىذا مل وبصل  ك ،خطأ كنسيانا

ىو " رفع عن أميت إٍب أك حكم  ك ،يتأٌكد صدؽ اغبديث ال بد من إضمار يف الًتكيب
 ما استكرىوا عليو". اػبطأ كالنسياف ك

 ﴿أما اؼبقتضي لصٌحة الكالـ عقال، فقولو تعاىل:

   

﴾(2)
أٌما اؼبقتضي لصٌحة الكالـ شرعا  اسأؿ أىل القرية، ك ك :معناه ك 

قوؿ الفقهاء:" أكقف منزلك عٌٍت بألف" فهذه العبارة تقتضي الٌتمليك أكال؛ ألنٌو ال يتم 
لتصح  بيع أك كقف ما ال مبلك، فكاف الٌتمليك شرطا يف صٌحة البيع أك الوقف، ك

 زلك بألف ٍب أكقفو عٍت.العبارة كاف الٌتأكيل أك اؼبقتضي: بعٍت من

لقد كاف اتٌفاؽ متقٌدمي أصويل اغبنفية مع اؼبتكلمُت؛ إاٌل أٌف اؼبتأخرين منهم عىدُّكا 
اؼبقتضي لصدؽ الكالـ عقال من باب اذكؼ أك اؼبضمر ال اؼبقتضي، لذلك عرٌفوا 

 .(3)داللة االقتضاء بأهنا : "ما أضمر لصٌحة الكالـ شرعا"

القواعد مسائل فقهية عديدة ىي ؿبٌل خالؼ بُت يًتتب على صٌحة ىذه  ك
لكن نضرب منها دبثاؿ يتضح بو اؼبقاؿ  ليست ىي موضع البحث ىنا، ك الفقهاء، ك

                                                           
ق(، 1255، الشوكاين ؿبمد بن علي )تمنتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار نيل األوطار و شرح -1

دار اعبيل، بَتكت، لبناف، أخرجو ابن ماجو ك ابن حباف ك الدارقطٍت، باب النهي عن الكالـ يف الصالة، 
3/363. 

 [.82سورة يوسف، اآلية ] - 2
، مطبعة مصطفى البايب ه(970ىيم )ت مشكاة األنوار في أصول المنار، ابن نجيم زين الدين بن برا -3

 .1/48، 1936اغبليب، 
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كيتبٌُت بو القصد، فما يًتتب على داللة االقتضاء اختالؼ الفقهاء يف كوهنا تدؿ على 
؟ لذلك قالوا  ؛مـو لوذىب اغبنفية إىل أٌف اؼبقتضي ال ع العمـو أك ال تدؿ على العمـو

اؼبالكية  ، بينما ذىب الشافعية ك(1)بأف النٌية ليست بفرض بل سٌنة يصح الوضوء بدكهنا
احتجوا بعمـو اؼبقتضي يف قولو صلى  ، ك(2)كاغبنابلة إىل أٌف النية يف الوضوء شرط صحة

 .(3)ا عليو كسلم: "إمٌبا األعماؿ بالنيات"

 داللت ؤلاشاسة: .5-6

داللة اإلشارة بأهٌنا "ما يتبع الٌلفظ من غَت  ق(505أبو حامد )ت يعٌرؼ الغزايل
حركتو يف أثناء كالمو ما ال يدٌؿ  ذبريد قصد إليو، فكما أٌف اؼبتكٌلم قد يفهم بإشارتو ك

يبٌت  ك ،فيسمى إشارة، فكذلك قد يتبع الٌلفظ ما مل يقصد بو ؛عليو نفس الٌلفظ
 .(4)عليو"

علم  ك ،ميو الباحثوف ادثوف بعلم الداللة الٌلساينلقد صبع األصوليوف بُت ما يس
نراىم  الٌتصورات دكف االصطالحات، ك ذلك حبسب اؼبفاىيم ك ك ،الٌداللة العاـ

لذلك توٌسعوا يف حبثها  "حصركا اؼبعٌت يف الٌداللة الٌلفظية، دكف الٌداللة غَت الٌلفظية، ك
اإلشارة إحدل أقساـ الٌنص غَت ، ك داللة (5)كسبحيص أنواعها، كالبناء عليها..."

يبكن إصباال إيراد اؼبخطط اٌلذم يبُت  ىو تقسيم تبنٌاه فقهاء الٌشافعية، ك الصريح، ك
 تلك األقساـ للدالالت عند الفقهاء إصباال.

                                                           
ق(، تح/ ؿبمد بن 595، ابن رشد أبو الوليد ؿبمد بن أضبد القرطيب )تبداية المجتهد و نهاية المقتصد -1

 .1/16، 2008، دار اإلماـ مالك، اعبزائر، 1اعبميل، ط
 .1/18اؼبصدر نفسو،  -2
ق(، 1255الشوكاين ؿبمد بن علي )تن أحاديث سيد األخيار، نيل األوطار و شرح منتقى األجبار م -3

 .1/162ركاه اعبماعة، باب الدليل على النية لوجوب الوضوء، 
، مطبعة األمَتية، 1ق(، ط505، الغزايل أبو حامد بن ؿبمد الطوسي )تالمستصفى في علم األصول -4

 .3/188بوالؽ، 
،   2011، عامل الكتب اغبديث، األردف، 2ط ىادم هنر، ،في التراث العربي علم الداللة التطبيقي -5

 .200ص/
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 الػالمت و ؤلاشاسة: .5-7

إذ لكل منهما داللة خاصة  ؛تفرؽ الدراسات اللسانية اغبديثة بُت اؼبصطلحُت
"مصطلح اإلشارة عند علماء  كىو نفس التفريق منهجيا عند علماء الداللة القدماء، فػ

اإلشارة  العربية القدامى مل يرد دبفهـو الصوت حبتا، بل أقٌركا بوجود مفارقة بُت العالمة ك
؛ كترتب عن ىذا اؼبوقف اختالؼ بُت (1)االصطالحية" ثلت يف مفهـو االعتباطية كسب

علماء العربية يف عالقة اللفظ باؼبعٌت، ك العالمة ليست سول اللفظ، بينما اإلشارة ربيل 
إىل اؼبعٌت إف مل سبثٌلو، ك لذلك "إذا أنت تبحث عن معٌت يتواءـ ك السياؽ الذم أنت 

شأف جديد، أنت ماسك باؼبدلوؿ بو ك ىو غريب عنك، كأنت معو، فشأنك مع اللفظ 
قابض على اؼبدلوؿ عليو من أحد أطرافو، ك لكن بعض أطرافو األخرل قد أفلتت منك 
فهي إذف غبظة مغايرة من غبظات الوعي بانفجار نواة اؼبعٌت، ك توزع شظاياىا 

 .(2)الداللية"

ل: .6  التأٍو

                                                           
، 1، صالح الدين زراؿ، طالظاىرة الداللية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجري -1

، بَتكت، لبناف،   .75، ص/2008الدار العربية للعلـو
 .61، ص/2003عبامعي، تونس، ، عبد السالـ اؼبسدم، مركز النشر االعربية و اإلعراب -2

       نواع الداللة عند اغبنفيةأ

  
 من حيث القصد                   من حيث الوضع                          من حيث االستعمال          من حيث الوضوح                                 

 
 

 دال باالقتضاء   دال بالفحوى   ارة مجاز          غامض                   واضح   دال بعبارة  دال بإش  حقيقة               مشترك           خاص       عام     

 
 

                          
 محكم                  مفسر              خفي        ظاىر            نص                      مجمل     شابو           مشكل           مت         
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 ق(711ؿبمد بن مكـر )ت ابن منظورىو من "مادة أكؿ يف لغة العرب، يقوؿ 
ألت عن الشيء  أكؿ إليو الشيء: رجعو ك مآال رجع، ك األكؿ: الرجوع، آؿ يؤكؿ أكال ك

األيل من  ارتددت، يقاؿ: طبخت النبيذ حىت آؿ إىل الثلث أك الربع أم: رجع، ك
 التفسَت. يف االصطالح يراد بو العاقبة ك ، ك(1)الوحش: الوعل"

يف  ، كبقولو: "التأكيل يف األصل الًتجيع ق(816)ت عبرجاينالشريف اك يعرفو 
صرؼ اللفظ عن معناه الظاىر إىل معٌت وبتملو إذا كاف اتمل الذم يراه موافقا  :عالشرٌ 

 : ﴿قولو تعاىلىذا كبو  ، ك(2)السنة" للكتاب ك

   

   

 ﴾(3)نواع متعددة حبسب كل فئة تتبناه فنجد أالتأكيل  ، ك
تأكيالت  :يف الفرؽ اإلسالمية التأكيالت اؼبسيحية، ك من ذلك تأكيالت اليهود، ك
يصنف إىل  تأكيالت غَتىم فبن ينسب إىل فرقة ما، ك الصوفية، كتأكيالت اؼبعتزلة، ك

 ثالثة كجهات:

يكوف صرؼ اللفظ عن ظاىرة  ىو أف ك ،التأكيل الصحيح الذم ال نزاع فيو .1
 سنة رسولو صلى ا عليو كسلم. اؼبتبادر منو لدليل صحيح من كتاب ا ك

ىو أف يكوف صرؼ اللفظ عن ظاىره اؼبتبادر منو لشيء  ك :التأكيل الفاسد .2
 .(4)يعتقده الصارؼ دليال

                                                           
، دار صادر، بَتكت، 1ق(، تح/ عبد الستار أضبد فراج، ط711، ابن منظور ؿبمد بن مكـر )لسان العرب -1

.11/232، 1985لبناف،   . مادة: أىكىؿى
  .46، ص/ق(816)ت اعبرجاينالشريف  بن ؿبمد ، عليالتعريفات معجم -2
  [.95سورة األنعاـ، اآلية ] -3
بَتكت،  ،، دار الفكرق(1393) ، ؿبمد األمُت الشنقيطيفي إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيانينظر:  -4

  .1/190، 1995لبناف، 
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كأف يكوف صرؼ   ة رسولو صلى ا عليو كسلم؛سنٌ  التالعب بكتاب ا ك .3
 ن ظاىره اؼبتبادر منو بال دليل.اللفظ ع

اعبنة اليت أغرت  أحالـ يوسف، ك غضب ا، ك لوا برج بابل، كفاليهود أكٌ 
، ذلك أهنم مل عندىم حسب رؤيتهم تأكيال باطنيا، فبا يساعد على بناء النص (1)حوَّاء"

أكلوا  مذلك أهنٌ  كا إىل تأكيلو حرفيا ـبافة للكفر. كقد كاف تأكيلهم عرضة للنقد، كأيلج
 اؼبوضوع بعدة تأكيالت.

 يقتصركا يف تأكيلهم مل يف حُت استخدـ اؼبسيحيوف البىاف يف تأكيالهتم، ك
بل ذباكزكا ذلك بإضافة معاين  ؛اؼبشاكل حلٌ  ك ،رح الغامضللنصوص الدينية على الشٌ 

س عندىم على ثالثة أكجو: الرجل ر الكتاب اؼبقدٌ فسَّ جديدة لو مرتبطة بأىدافو، حيث يي 
 البسيط يكفيو )جسد( الكتاب اؼبقدَّس، الرجل اؼبتعمّْق يف الفهم يدرؾ )ركح( الكتاب

 .(2)الكامل من الرجاؿ يفهمو بالناموس النفساين الذم يطلع على الغيب"ك 

أبو حامد  قد استعمل الشيعة يف تأكيلهم لنصوص القرآف الرمز،كما بٌُت الغزايل ك
السنة  عجزكا عن صرؼ اػبلق عن القرآف كم ؼبا حقيقة ذلك فقاؿ: "إهنٌ  ق(505)ت

صرفوىم عن اؼبراد ّٔما، فقاؿ: دعاهتم: فإفَّ صبيع ما عليو الناس أمثاؿ مضركبة ؼبثالت 
 رع.كانت غايتهم يف ذلك التوفيق بُت اغبكمة ك الشٌ  ، ك(3)ؿبجوبة"

مثاؿ ذلك تأكيلهم يف  فقد كانوا يؤكلوف باإلشارات، ك ؛أما أصحاب اإلشارات ك
     قولو تعاىل: ﴿

    

    

 ﴾(4)  ٌو بذلك على أنَّو "ال أظلم فبَّن إفَّ ا نب
                                                           

  .22ص/ ،1982دار القلم،  ، التهامي نقرة،المعتزلية في تأويل القرآن جاىات السنية واالتّ  -1
  .25نفسو، ص/ اؼبرجع -2
 . 39ص/ اؼبرجع نفسو، -3
  [.114اآلية، ]سورة البقرة  -4
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شحنها دبحبة  عمَّرىا باألماين، ك خرَّب أركاف اإليباف بالشبهات كىي قلوب اؼبؤمنُت، ك
منو فإف التأكيل الصويف اىتم بالقرآف عن طريق  ، ك(1)فرَّغها من ؿببَّة ا تعاىل" ك ،الدنيا

: قد خالف التأكيل الفلسفي، إذ أنَّو أنشئ علما جديدا أطلق عليو ك ،الفهم العقلي
 «.علم األخالؽ»

هوا إىل منهم اؼبعتزلة ك األشاعرة؛ فاؼبعتزلة نبٌ  ؛ة فرؽ مسألة التأكيلت عدٌ قد تبنٌ  ك
بن أضبد  برىاهنم يف ىذا قوؿ القاضي عبد اعببار ك ،الكالـ ىو شامل لكل األنظمة أفٌ 

"كإمٌبا اختار أىل اؼبواضعة  ؛«تنزيو القرآف عن اؼبطاعن»: صاحب كتاب ق(415)ت
الكالـ يف ذلك دكف غَته، ألنَّو أكسع بابان من غَته، فيتشعب دبقدار ما وبتاج إليو من 

قد كاف  ك ،منو كاف الكالـ ىو انطالقة مدارسهم )اؼبعتزلة( ، ك(2)األظباء للمسٌميات"
مدحوا أنفسهم ّٔذا ىم من  ك ،ق(131عطاء )تكاصل ابن يف ىذا  شيخهم األكؿ

 .(3)االعتزاؿ عن الباطل :ك اؼبراد منو ،اللقب )اؼبعتزلة(

اؼبنزلتُت : التوحيد، العدؿ، اؼبنزلة بُت ، منهاعليها عقيدهتم اإفَّ للمعتزلة مبادئ بنو 
رة ، حيث أفَّ ىذه األصوؿ مقرٌ (4)النهي عن اؼبنكر" الوعيد، األمر باؼبعركؼ ك الوعد ك

عندىم كال ىبتلفوف فيها، كلكنهم ىبتلفوف يف فركع كمسائل أخرل، ككانت فرقهم كثَتة 
 تصل إىل عشرين أك تزيد على ذلك.

بُت الفلسفة، كاىتموا  كأعطوا مفارقات بينو  يف حُت أفَّ األشاعرة مارسوا اؼبنطق ك
بالقواعد اؼبنطقية، فاألشعرية ىم اؼبتكلموف من أىل اإلثبات، فمن تكلم منهم بالرد على 

 .(5)م"من حقق يف مسألة من األصوؿ فمنهم يتعلٌ  اؼببتدع فبلساف األشعرية يتكلم، ك

                                                           
  .43اؼبرجع السابق، ص/ -1
  .61ص/، دار اغبوار، سوريا، 1ط ، ىيثم سرحاف،الداللي عند المعتزلة استراتيجية التأويل -2
  .48، التهامي نقرة، ص/في تأويل القرآن جاىات السنية و المعتزليةاالتّ ينظر:  -3
  .63، ص/اؼبرجع نفسوينظر:  -4
 .163ص/ اؼبرجع نفسو، -5
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أفَّ حقيقة ا مطلقة  العباد ـبلوقة  كحده، بدليل قد أٌكد األشاعرة أٌف أفعاؿ ك
 تأكيل الرازم :من تأكيالت األشاعرة أفَّ اإلنساف يرضخ ألكامر ا تعاىل، ك ثابتة، ك

    لقولو تعاىل: ﴿ ق(606فخر الدين )ت

   

  

     

 ﴾(1) ٌاعًتض  ك ،ركا اػبطيئة على أهنا كبَتة. فاؼبعتزلة فس
على ىذا القوؿ من عدة كجوه منها: إذا كاف شرط السيئة أف تكوف  فخر الدين الرازم
 فكذلك شرط اإلحاطة عدـ العفو. ؛كبَتة

 فاػبطاب هبب أف يتوفر على أمرين: ؛البياف أنبية اػبطاب تكمن يف اإلفهاـ ك إفٌ 

 حسن بياف اؼبتكلم عٌما يف نفسو من اؼبعاين باأللفاظ. -1

 حسن تقبلو للخطاب. سبكن السامع من الفهم، ك -2

باع النهج تٌ إنتجنب ـباطره هبب علينا  ك ،لكي ال نقع يف أخطاء التأكيل ك
 )من اؼبعاصرين( ذكر ؿبمد مفتاحقد  السَت على خطى التأكيل الصحيح، ك الصحيح ك

ل أشهر العلماء الذين ربدثوا عن التأكي ك ،دية للتأكيل الصحيحأىم األسباب اؼبؤ 
    ق(790أبو إسحاؽ ابراىيم بن موسى )ت اإلماـ الشاطيبذكر منهم  ، كالصحيح
 «.االعتصاـ»ك« اؼبوافقات» :لو كتاباف

ذلك ألٌف  ليس ضركريا بأٌف يكوف اإلماـ من أىل الفتول ك الشرع، ك وفهو يرل أن
مشركعو  . ك(2)ؽ اآلراء اؼبتنافرة"الفنت الثائرة من تفرٌ  ةمن اإلماـ تطفئ "الثمرة اؼبطلوبة

 يهدؼ إىل الوصوؿ إىل غايتُت:

                                                           
  [.81سورة البقرة، اآلية ] -1
 ،1994، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب، 1ط ، ؿبمد مفتاح،)مقاربة نسقية( التأويل التلقي و -2

  . 138ص/
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 الضبط. السعي إىل التقنُت ك - 

 استنباط األحكاـ اعبديدة. توخي االجتهاد ك - 

 ة:العامٌ  ة كبُت اػباصٌ  ق(790)ت الشاطيبأبو إسحاؽ ؽ يفرٌ  ك

تربية السلف  ك ،عقوؽبا سباشيا مع الًتبية الربانيةزباطب على قدر  ة:العامٌ  -
 .الذين عايشوا النيب صلى ا عليو كسلم، أك من جاء بعدىم الصاحل

 .(1)يكوف ىذا االجتهاد فيما بينها زبتلف يف التأكيل، ك ة: ذبتهد كاػباصٌ  -

 التأكيل: اىُت يف االجتهاد كالعامة يظهر لنا اذبٌ  من اػباصة ك ك

 ىو ما ال يبكن االختالؼ فيو. يتعلق باألصوؿ كالتوحيد، كاه اذبٌ  -
 ىو الذم هبوز االختالؼ فيو. اه يتعلق بالفركع، كاذبٌ  -

كثَتا ما  ك ،من ىذا اؼبنطلق نرصد اختالؼ بعض اؼبذاىب يف بعض الفركع ك
 ..(2)تتعامل ىذه اؼبذاىب مع بعضها بالتسامح

 

 
 

                                                           
 .138ص/ ،، ؿبمد مفتاح)مقاربة نسقية( التأويل التلقي وينظر:  -1
 . 139ص/ ،اؼبرجع نفسوينظر:  -2
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 جمهيذ: .1

عرفت الدراسات اللغوية اغبديثة عٌدة اذٌباىات يف استخداـ آليات منهجية يف 
أحيانا على دراسة اقتصرت  االصطالح، ك البحث، توٌسعت حينا لتختلط باؼبفهـو ك

قد اعتقد بعض الباحثُت أٌف علم الداللة ظهر من رحم اؼبنهج  اؼبوضوع مباشرة، "ك
الٌدراسات الٌلغوية يف ىذا آّاؿ  ، ك(1)التارىبي؛ بل إٌف منهجو أصال ىو اؼبنهج التارىبي"

 من اليونانية بواسطة مشيل برياؿ Sémantiqueتثبت بأنٌو قد كضع "اؼبصطلح الفرنسي 
(1832-1915) Michel Breal، إمٌبا  لكٌنو مل يستخدمو لإلشارة إىل اؼبعٌت، ك ك

  لعلماء علم الٌداللة الٌتارىبيىو اٌلذم يطلق عليو ا استخدمو ليشَت إىل تطٌور اؼبعٌت، ك
كاف األصل  ك ،«دراسة يف علم السيمانتيك»ظهر كتاب برياؿ:  1900يف عاـ ك 

فهو من أكائل ؛ ىذا كتاب مهم قبل ذلك بثالثة أعواـ، كالفرنسي ؽبذا الكتاب قد صدر 
أنٌو كاف مهتما بشكل أساسي  يعاجل الٌداللة علما للمعٌت، ك الكتب يف الٌلسانيات، ك

 .(2)بتغٌَتات اؼبعٌت من الٌناحية الٌتارىبية"

يبكننا أف نالحظ أٌف مصطلح "علم  يعلق الباحث منذر عياشي بقولو " ك ك
يف داللتو اإلجرائية عن اؼبعٌت، عنو يف داللتو اغبدكثية، فعلم الٌداللة ليس الٌداللة" يفًتؽ 

ّٔذا يصبح جليا من كجهة نظر منهجية امتناع  لكٌنو طرؽ دراسة اؼبعٌت، ك ىو اؼبعٌت، ك
بذلك يتوافق اؼبفهـو بُت تطور اؼبعٌت  ؛ ك(3)العلم الٌدراسي عن االختالؼ دبوضوع درسو"

 التارىبي.علم الداللة  ك

 

 

                                                           
، 1ط ، صالح الدين زراؿ،علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجريالظاىرة الداللية عند  -1

 .58ص/ ،2008الدار العربية للعلـو ناشركف، بَتكت، لبناف، 
 .09، مكتبة اآلداب، ص/1، صالح الدين صاحل حسنُت، طالداللة و النحو -2
 .32، منذر عياشي، ص/اللسانيات و الداللة -3
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ين الػشب .2  :أصىل الذساظت الذالليت غىذ اللغٍى
شاع يف الدراسة اللغوية عدـ كضوح داللة اؼبصطلح داللة؛ إذ كاف ىناؾ تداخل 

، رأم يبٍت القوؿ  بينو ك بُت مصطلح اؼبعٌت، لذلك قبد ثالثة أراء لتحديد اؼبفهـو
رأم ثاف  ـبتار عمر من ادثُت، كىو رأم يتبٌناه أضبد  اؼبعٌت، ك بالًتادؼ بُت الداللة ك

اىتماـ الٌداللة  اعبملة، ك الىتماـ اؼبعٌت بالعبارة ك ؛يرل أف اؼبعٌت أكسع من الٌداللة
قد ذكر ىذا التوٌجو عزمي سالـ يف حبثو مفهـو اؼبعٌت، بينما يٌتجو رأم  بالٌلفظة اؼبفردة، ك

اؼبعٌت لفظ خاٌص، كالٌداللة  ك ،اـثالث إىل كوف الداللة أكسع من اؼبعٌت؛ فالٌداللة لفظ ع
قد ذكر ىذا الرأم  يقابل اؼبعٌت اؼبدلوؿ، ك العالقة بينهما، ك اؼبدلوؿ ك تشمل الٌداؿ ك

 «.علم الٌداللة العريب:»فايز الداية يف كتابو

قد كرد تعريف يستوعب اؼبفاىيم اؼبصاحبة ؼبصطلح علم الٌداللة، كالٌدليل  ك
عن ابن  ق(395)ت حات، قلت أكرده أبو ىالؿ العسكرمغَته من اؼبصطل كاألمارة، ك

ىػ( يف الفركؽ، يقوؿ: " إٌف الٌداللة تكوف على أربعة أكجو: أحدنبا: ما 395)ت فارس
الثاين: العبارة عن الداللة، يقاؿ  يبكن أف يستدؿ بو. قصد فاعلو ذلك أـ مل يقصد، ك

 لة اؼبخالف كذا، أم: شبهوقاؿ دالالثالث: الٌشبهو ي للمسؤكؿ: أعٌد داللتك )...( ك
 (1)الدليل فاعل الٌداللة " الرٌابع: األمارات؛ يقوؿ الفقهاء: الٌداللة من القياس كذا، كك 
الداللة فيقوؿ:"الداللة ما ق( 502اغبسن بن ؿبمد )تيعٌرؼ الراغب األصبهاين ك 

 الرموز  داللة اإلشارات ك كداللة األلفاظ على اؼبعٌت، ك  ؛يتوصل بو إىل معرفة الٌشيء
سواء ذلك بقصد فبن هبعلو داللة أك مل يكن يقصد   العقود يف اغبساب، ك الكتابة كك 

 .(2)كمن يرل حركة إنساف فيعلم أنٌو حي"

                                                           
، دار اآلفاؽ 6ق(، تح/ عبنة إحياء الًتاث العريب، ط395، أبو ىالؿ العسكرم )تالفروق في اللغة -1

 .60،59، ص/1983اعبديدة، 
ق((، تح/ ؿبمد 502، الراغب األصفهاين )أبو القاسم اغبسُت بن أضبد )تالمفردات في غريب القرآن -2

 ، مادة )د.ؿ.ؿ(.171ص/سعيد كيالين، دار اؼبعرفة للطباعة ك النشر، بَتكت، لبناف، )د.ت(، 
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يّْل فيًهم  أٌما البالغيوف فيذىبوف إىل أٌف الٌداللة "كوف الٌلفظ حبيث مىت أطلق أك زبي
االلتزاـ؛ ألٌف الٌلفظ  الٌتضمن ك كىي اؼبنقسمة إىل اؼبطابقة  منو معناه للعلم بوضعو، ك

بالٌتايل يبكن الٌتأكيد على أٌف "مصطلح  ، ك(1)الداؿ بالوضع يدؿ على سباـ ما كضع لو"
الداللة كاف منتشرا يف مصنفات عربية قديبة تتصل دبجاالت تقًتب من اؼبصطلح علم 

 .(2)الداللة يف صورتو اغبديثة"

 :غلماء الػشب اللذامى و الّذاللت. 2-1
سبييزىم الواضح  ك ،من خالؿ اؼبصطلحات العديدة اليت عاعبها علماؤنا القدامى

تأكيد  مسانبتهم الفٌعالة يف توجيو الٌدرس الٌلغوم، ك بينها، يكشف عن دكرىم الكبَت ك
من خالؿ الٌتجاذب بُت ىذه اؼبصطلحات يف اغبقوؿ العلمية  لفهم دقيق ينمازكف بو، ك

شبرة عبهدىم يف البحث  ك ،من األٌكليات دبثابة خالصةس صبلة اؼبختلفة يبكن تلمٌ 
 الٌداليل من ذلك:

التأكيد على القيمة الٌلفظية اٌليت تتميز ّٔا الٌداللة، أم: دخوؽبا يف حقل الٌلغة  -
 الٌتواصلية الٌتلفظية اٌليت تستخدـ األلفاظ، فهي داللة منطوقة مسموعة.

يف أنواع الدالالت، تفرٌع عنو  تقسيم األلفاظ أٌدل إىل ىذا الكم من الٌتعدد -
دالالت فرعية أخرل، خصوصا ما توصل إليو علماء األصوؿ باجتهاداهتم  

 غَت اللفظية اٌليت سبكن من زبصيص الٌداللة. كالقرائن الٌلفظية، ك
تقسيم الٌنحاة للحركؼ اٌليت ؽبا دكر يف زبصيص الٌداللة أك تقييدىا، كحركؼ  -

يف أثناء اػبطاب؛ فقالوا باالشًتاؾ  شرح داللة ىذه اغبركؼ العطف، ك
 االستفهاـ... كاإلضراب ك

                                                           
 .93، الشريف اعبرجاين، ص/معجم التعريفات -1
، منشورات كلية الدعوة 1، ضبداف حسُت ؿبمد، طالتفكير اللغوي الداللي عند علماء العربية المتقدمين -2

 .72، ص/2002اإلسالمية، طرابلس، 
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لقد سبكن علماؤنا من كضع معاجم لغوية متنوعة زبٌصص داللة األلفاظ كفق 
سياقات ـبتلفة؛ باإلضافة إىل الدكر الطبيعي اٌلذم يقـو بو اؼبعجم أصالة. ك عموما فإٌف 

هم دكف حاجتها إىل استدالؿ بسبب الداللة طريق إىل العلم كاؼبعرفة، فهي تطلب أك تف
 .(1)الٌتواضع لكوف األلفاظ ذبرم من السمع ؾبرل األشخاص من البشر

ين الصلت بين اللفظ و. 2-2  :اإلاػنى لذي اللغٍى

ال زالت من اؼبباحث الرئيسة يف البحث الداليل كلما  عالقة اللفظ باؼبعٌت كانت ك
يرل  ق(392أبو الفتح عثماف )ت جٍت قد كاف ابن اؼبعٌت، ك عٌن اغبديث عن الٌلفظ ك

اؼبعتزيل  يمرم، كما كاف أيضا عباد بن سليماف الص(2)اؼبعٌت كجود مناسبة بُت الٌلفظ ك
إالٌ  مدلولو مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أف يضع، قاؿ: ك يرل: "أٌف بُت الٌلفظ ك

ىو ذات  ، ك(3)لكاف زبصيص االسم اؼبعٌُت باؼبسمى اؼبعُت ترجيحا من غَت مرجح"
دراسات »الرٌأم الذم يذىب إليو من ادثُت ؿبمد اؼببارؾ ك صبحي الصاحل يف كتابو 

 «.يف فقو الٌلغة

من ادثُت الٌلغويُت العرب إىل  ـ(1977)ت ذىب الباحث إبراىيم أنيس ك
الصلة اؼبكتسبة، ففي كثَت من ألفاظ كٌل  "كجوب الٌتفرقة بُت الصلة الطبيعية الٌذاتية ك

لكٌن ىذه الصلة مل تنشأ مع تلك األلفاظ  بُت دالالهتا، ك لغة نلحظ تلك الصٌلة بينها ك
 .(4)االستعماؿ" كثرة الٌتداكؿ ك ك ،أك تولد دبولدىا، كإمٌبا اكتسبتها اكتسابا دبركر األياـ

 

 
                                                           

 .24ص/ ،ىادم هنرعلم الداللة التطبيقي في التراث العربي،  -1
، 1980، حساـ سعيد النعيمي، دار الرشيد، بغداد، العراؽ، سات اللهجية و الصوتية عند ابن جنيالدرا -2

 .320ص/
، 1987، السيوطي جالؿ الدين )ت(، اؼبكتبة العصرية، صيدا، بَتكت، المزىر في علوم اللغة و أنواعها -3

1/47. 
 .71، ص/1984القاىرة، مصر، ، مكتبة األقبلو مصرية، 5، إبراىيم أنيس، طداللة األلفاظ -4
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 :أهىاع الذاللت .3
اختلف الباحثوف يف التسمية )تسمية أنواع الداللة( فمنهم من أطلق عليها 

بعضهم أطلق عليها كجوه  منهم من ظبٌاىا أقساـ الٌداللة، ك أصناؼ الٌداللة، ك
أطلق عليها اسم أصناؼ ق( 255أبو عثماف عمرك بن حبر )تاعباحظ  ، ك(1)الٌداللة

أرجعها إىل طبسة أصناؼ، أٌكؽبا: الٌلفظ، ٌٍب اإلشارة، ٍب العقد، ٍب اػبط  الداللة، ك
اسم البياف فقاؿ:  :أطلق االسم العاـ على الداللة ، ك(2)ةكآخرىا اغباؿ اٌليت تسمى النصب

ىتك اغبجاب دكف الضمَت  شيء كشف لك قناع اؼبعٌت، ك "البياف اسم جامع لكلٌ 
من  يهجم على ؿبصولو كائنا ما كاف ذلك البياف، ك حىٌت يفضي السامع إىل حقيقتو، ك

ا هبرم القائل كالٌسامع إمٌبا ىو الغاية اٌليت إليه أٌم جنس كاف الدليل، ألف مدار األمر ك
أكضحت عن اؼبعٌت؛ فذلك ىو البياف يف  ك ،اإلفهاـ، فبأٌم شيء بلغت اإلفهاـ الفهم ك

 .(3)ذلك اؼبوضع"

  ك
ي
أصال يف  نً مَّ ضى تى يف تقسيم اعباحظ ألنواع الداللة يتجاكز ّٔا اؼبعٌت الٌداليل اؼب

الٌلغة أك ما نطلق عليو يف الٌدراسات اللسانية اسم علم الداللة اللساين إىل علم الداللة 
قد صرٌح بذلك  ذلك من خالؿ إشارتو إىل األصناؼ الٌداللية اٌليت ذكرىا، ك العاـ، ك

غَت لفظ طبسة أشياء ال  ك ،صبيع أصناؼ الٌدالالت على اؼبعاين من لفظ حُت قاؿ: "ك
يف ذلك إشارة كاضحة منو إىل عناصر االٌتصاؿ األخرل اٌليت  ؛ ك(4)ال تزيد" تنقص ك

يتم ّٔا توصيل اؼبعاين إىل اؼبتلقي، يقوؿ: "قد قلنا يف الٌداللة بالٌلفظ، فأٌما اإلشارة باليد 
 بالسيف بالثوب ك اؼبنكب، إذا تباعد الٌشخصاف، ك اغباجب ك بالعُت ك بالرأس، ك ك

                                                           
، مؤسسة دار الصادؽ الثقافية، 1، تراث حاكم الزيادم، طالدرس الداللي عند عبد القاىر الجرجاني -1

 . 40، ص/2011العراؽ، 
ق(، تح/ عبد السالـ ؿبمد ىاركف، دار 255، اعباحظ أبو عمرك حبر بن عثماف )تالبيان و التبيينينظر:  -2

 .1/56اعبيل، بَتكت، لبناف، 
 . 1/76 ،اؼبصدر نفسو -3
 .1/76اؼبصدر نفسو:  -4
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يكوف كعيدا  رادعا، ك مانعا ك السوط، فيكوف ذلك زاجرا، ك يف كقد يتهٌدد رافع السك 
 .(1)ربذيرا" ك

ىذه االصطالحات، سواء عند قدماء الٌلغة أك عند ادثُت؛ إمٌبا ترجع إىل البعد  ك
اؼبعريف لوعي الباحث يف الٌلغة؛ فنظر إليها حبسب اغبدكد اٌليت ينظر من خالؽبا إليها، 

لكوهنا تتبدل يف أبعاد اؼبعرفة اإلنسانية اؼبتكونة  ؛بأقساـ الداللةفاألصوليوف مثال ظٌبوىا 
ىي اغبدكد اؼبنطقية  من األقساـ الٌثالثة للفعل الٌلغوم يف نظرهتم للظاىرة الٌلغوية، ك

ىذا ما يبٌر اعتمادىم  اؼبعرفة، ك اللغوية اليت تشٌكل أك تبلور حدكد العلم ك لفلسفية كاك 
 قسيمات كثَتة.ت على تفريعات عديدة، ك

 :أهىاع الذاللت غىذ أحمذ مختاس غمش. 3-1

 :اإلاػنى اإلاشهضي . 3-1-1

ىي القدر اؼبشًتؾ من الٌداللة اٌلذم  : "كالداللة اؼبركزيةأك ما يطلق عليو اسم 
قد تكوف تلك الداللة اؼبركزية  يسٌميو بالداللة اؼبركزية، ك يسجلو الٌلغوم يف معجمو، ك

يبكن أف تشبو  كما قد تكوف مبهمة يف أذىاف بعضهم، ك  ،النٌاسكاضحة يف أذىاف كٌل 
الٌداللة بتلك الدكائر اليت ربدث عقب إلقاء حجر يف اؼباء، فما يتكٌوف منها أكال يعد 

 .(2)دبثابة الٌداللة اؼبركزية لأللفاظ"

 :اإلاػنى ؤلاطافي .3-1-2 

اٌليت زبتلف ىو ما يطلق عليو اسم الداللة اؽبامشية: "ىي تلك الظالؿ  ك
ما كرثوه عن آبائهم  ك ،تركيب أجسامهم أمزجتهم ك ذبارّٔم ك باختالؼ األفراد ك

 .(3)كأجدادىم"
 

                                                           
 .1/78ق(، 255، اعباحظ أبو عمرك حبر بن عثماف )تالبيان و التبيين -1
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 .107اؼبرجع نفسو، ص/ -3
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 :اإلاػنى ألاظلىبي .3-1-3
، ك اليت تتعلق يف أحياف كثَتة دبقتضيات بالداللة األسلوبيةىو ما يسمى  ك 

 .كتابتواألسلوب الذم يستعملو الكاتب؛ لكونو يستخدـ عبارات دالة على نوع  
 :اإلاػنى الىفس ي .3-1-4

 ىو ما يطلق عليو الداللة النفسية. ك

 :اإلاػنى ؤلاًحائي .3-1-5

 يسمى بالداللة اإلوبائية. ك

ك ما يالحظ على ىذه التقسيمات إطالؽ اسم اؼبعٌت فبٌا يوحي إىل أٌف اسم 
 .(1)الٌداللة أعٌم من اسم اؼبعٌت

 :أهىاع الذاللت غىذ ابشاهيم أهيغ .3-2

 الصىجيت:الّذاللت . 3-2-1

ىي الٌداللة اليت تستمد من طبيعة بعض األصوات، ككلمة تنضخ تعٌب عن  ك
عنف، بينما كلمة تنضح تدؿ على تسٌرب السائل يف تؤدة  فوراف الٌسائل يف قوة ك

قد تفطن علماؤنا ؽبذه الٌداللة دكف الٌتصريح باظبها حُت عاعبوا بعض  ، ك(2)كبطء
اؼبسائل الصوتية اؼبتعلقة بداللة عبارات أك كلمات معٌينة يف القرآف الكرمي، كاستخداـ 

جاءت  التعلق، ك لفظة يٌصعد بدؿ يصعد، حيث تدؿ األكىل على نوع من التشبث ك
كاستخداـ كلمة ذؽ   ؛ه الداللة قبد النبمن مظاىر ىذ ىذه الداللة من الٌتضعيف، ك

الٌتهكم، باإلضافة إىل النغمة الكالمية اليت يبٌت عليها  يف القرآف الٌدالة على السخرية ك
 علم القراءات.

 

                                                           
 .36، ص/2009، عامل الكتب، مصر، 7، أضبد ـبتار عمر، طعلم الداللةينظر:  -1
 .46ينظر: اؼبرجع نفسو، ص/ -2
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 الذاللت الصشفيت: . 3-2-2

بنيتها، كالصيغة السابقة  ىي نوع من الداللة ييستمد عن طريق الصٌيغ الصرفية ك ك
ىي صيغة سبد  اؼببالغة يف الفعل، ك يٌفعل اٌليت تدؿ على نوع من القٌوة كاؼبوجودة يف 

 .(1)فظاؼبتلقي نوعا من اؼبعٌت يزيد على اؼبعٌت الوضعي للٌ 

ت:. 3-2-3 حٍى
ّ
 الّذاللت الى

ىي داللة متعلقة بالًتكيب تسمح دبعايَت اختيار سالمة اعبملة الٌلغوية من  ك 
الٌداللة خاٌصة بنظاـ اعبملة يف أٌم لغة كانت، فالٌلغة  ىذه الٌلحن أك الوقوع يف اػبطأ، ك

العربية مثال ؽبا قواعدىا اػباٌصة يف اختيار الٌنموذج األنسب اٌلذم يعٌب عن الكالـ 
الٌلغوم من خالؿ اختيار اؼبفردات اؼبناسبة داخل الٌنموذج، فالفعل يف نظاـ اعبملة العربية 

ال يسمح باختيار فعل إاٌل يف حدكد ضيقة  كيستدعي ذىنيا تصٌور اسم بعده أك حرؼ 
 اختيار االسم أيضا لو شركطو اػباٌصة بو. جدا، ك

  الّذاللت اإلاعجميت )الاحتماغيت(: .3-2-4

ىناؾ فارؽ بُت  إف كنت أرل أفٌ  يطلق عليها إبراىيم أنيس الٌداللة االجتماعية، ك
 الٌتسميتُت، فالٌداللة اؼبعجمية متعٌلقة بنظاـ اؼبفردات داخل اؼبعجم الٌلغوم يف اللغة، أمٌ 

كاف ىذه اؼبفردات يف سياؽ التعبَت عن قضية أك مسألة أك حىٌت   يٌاباإلمكاف استخداـ أ
مع اٌتصاؿ لغوم عادم بُت متخاطبُت، بينما الداللة االجتماعية متعلقة جبنس آّت

ىو ؾبتمع ؿبدكد يستخدـ صبلة من العبارات للتعبَت عن أغراضو اؼبختلفة،  الٌلغوم، ك
  آّتمع اؼبختلفة اتفئ ك ،الرسامُت اب كتٌ كتقع ضمن مستويات متعٌددة، كفئة الكي 

 كلكن لكٌل فئة خصوصياهتا يف استخداـ عبارات معٌينة يسمح ّٔا الٌنظاـ الٌلغوم.

يتٌم استعماؽبا يف  ك ،إطار كاحد؛ حبيث تيستفاد من اؼبعجمفإبراىيم أنيس يراىا يف 
 .(2)االستخداـ العادم لٌلغة

                                                           
 .47إبراىيم أنيس، ص/ داللة األلفاظ،ينظر:  -1
 .48ص/ اؼبرجع نفسو،ينظر:  -2
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 طشق دساظت اإلاػنى: .4

سبٌثل  الداللة التارىبية، ك :يقًتح منذر عياشي تقسيما للٌداللة؛ يسمي القسم األكؿ
التارىبية قسم يبٌثل داللة نصية مرتبطة بالٌنص، يقوؿ:"الداللة  اؼبكتوب يف الٌنص، ك

صٌَتىا إشارة يدؿ ّٔا ال على  كيقصد ّٔا تلك الٌداللة اٌليت يثبتها اؼبكتوب يف الٌنص، ك
الٌداللة الٌنصية اؼبرتبطة بالٌنص، الذم ىو سياؽ  لكن على السياؽ اػبارجي، ك نفسو، ك

القرآف يبنيو كفق نظاـ خاص بو، )...( فإٌف الٌنص القرآين يبتاز عن بقية الٌنصوص  ك
كيفية ىذا الٌتماسك، فهو نص يقٌدـ نفسو بوصفو نصوصا متداخلة  ك ،رادة سباسكوبف

 .(1)كما يقٌدـ نفسو بوصفو نٌصا كاحدا يف إطار السٌور اؼبتعٌدد"  ؛يف إطار الٌسورة الواحدة

كما أنٌو هبب الٌتفريق بُت ىذه االذٌباىات اٌليت ذكرناىا؛ أٌم: "الٌتفريق يف الدراسة   
آليات الٌتداكلية اٌليت  بُت آليات علم الٌداللة اٌليت تصب يف صميم طرؽ دراسة اؼبعٌت، ك

ىي الٌلفظ أك الكلمة  :أداة الداللة ، ك(2)رباكؿ أف تفسر االستعماالت الفعلية للكالـ"
ما يبكن أف تدٌؿ عليو من معٌت تكٌونت  إذا ربطت ىذه األصوات اؼبنطوؽ ّٔا، ك)...( ف
 .(3)الكلمة

ت:  .5  طبيػت الػالمت اللغٍى

د استعمالو حسب طبيعة العلم يف الدراسات اللغوية يتعدٌ عاٌمة استخداـ اؼبصطلح 
طبيعة اؼبفهـو اٌلذم يدٌؿ عليو، فمن حيث طبيعة العلم اؼبدركس قبد  اؼبدركس، ك

ىي ذاهتا اؼبستخدمة يف علم البالغة، كمصطلح األمر  ،مصطلحات مستخدمة يف الٌنحو
الٌنداء... بينما مفهومها ىبتلف حبسب طبيعة اؼبوضوع اٌلذم  االستفهاـ ك الٌنهي ك ك

 تدٌؿ عليو.

                                                           
 .97،96، منذر عياشي، ص/اللسانيات و الداللة -1
، صالح الدين زراؿ، الظاىرة الداللية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجري -2

 .63ص/
 .38ص/ ، إبراىيم أنيس،األلفاظداللة  -3
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مصطلح العالمة لو داللتو عند علماء كٌل علم، ففي الٌدراسات الٌنحوية العربية  ك
ىو ما هبعل اؼبصطلح ظبة بارزة يف علم دكف  نو يف الٌدراسات اغبديثة، كالقديبة ىبتلف ع

قد يكوف كإشارة عابرة يف موضوع ال يدؿ سول داللة عاٌمة، بينما استخدامو  :غَته، أمٌ 
 يف علم آخر يعٌد ؿبور تلك الٌدراسة.

أصبح  قد أخذ مصطلح العالمة يف الًٌتاث الٌنحوم تلك السمة البارزة، ك ك
بالكٌلية مع تقعيد العلـو الٌنحوية، فنجده يف أكائل بدايات الٌدراسات القديبة   مفهوما

 ، ٍب الٌدراسات اٌليت جاءت بعده.ق(180)ت كالكتاب عند سيبويو
 :الاصطالح الػالمت في اللغت و. 5-1

عٌلم  يعلمو: كظبو، ك من معاين اعبذر الٌلغوم )ع.ؿ.ـ( أنٌو يقاؿ: "علمو يعلمو ك
رجل معلم: إذا علم مكانو يف اغبرب بعالمة  أعلمها: كظبو بسيما اغبرب. ك نفسو ك
صفة  نالحظ أٌف اعبذر يدكر حوؿ كضع شيء مادم يستدٌؿ بو عليو، ك ، ك(1)أعلمها"

ظبة؛ أم: كضع  كظبا ك ،قد كضع يف معٌت الوسم أف يقاؿ: "كسم دابٌتو باؼبيسم لو، ك
 .(2)عليها عالمة" 

الًتٌكيب الكالمي يف الٌدراسة  تعٍت ضبط الٌشيء بالوصف، كؼبا كانت العالمة  ك
الٌنحوية ال يستقيم إاٌل بالوصف، استعَتت لفظة العالمة لتدٌؿ على الصيغة أك الكلمة أك 

كسم يبٌيز الكلمة عن الكلمة أك الصيغة عن الصٌيغ أك اعبملة  اعبملة؛ فهي عالمة ؽبا ك
إمٌبا قارنوا بينها  الٌنحويوف القدماء تعريفا للعالمة، كنشَت إىل أنٌو "مل يقٌدـ  عن اعبملة، ك

داللة اغبٌد  بُت اغبٌد من حيث داللة كٌل منهما، فإٌف داللة العالمة داللة خاٌصة، ك ك
الاٌلـ على خصوص كوف  ذلك أٌنك إذا قلت: الرجل، دلت األلف ك داللة عاٌمة، ك

طٌراد دكف االنعكاس كبو قولك: كٌل ىذه الكلمة اظبا، )...( ك العالمة يشًتط فيها اال

                                                           
 .675، ص/1989ق(، دار الفكر، بَتكت، لبناف، 538، الزـبشرم جار ا أيب القاسم )تأساس البالغة -1
 .675ينظر: اؼبصدر نفسو، ص/ -2
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، كىذه (1)الاٌلـ فهو اسم )...( ك تكوف العالمة باألمور الاٌلزمة" ما دخل عليو األلف ك
 الكلمات يف الٌلغة العربية. ةد داللاػبصائص اٌددة لنوع العالمة يف الٌنحو ىي اٌليت ربدٌ 

قد تبٌدل لنا من خالؿ يؤٌكد الباحث أضبد حساين على مفهـو العالمة بقولو: " ك
استقرائنا للمدٌكنة الٌلسانية للًٌتاث العريب بكٌل حقولو اؼبعرفية، أٌف مفهـو العالمة يشمل 

االسم، فهذه اؼبفاىيم تعٌد الوحدات الٌدالة يف الٌنظاـ الٌتواصلي  الكلمة ك مفهـو الٌلفظ ك
جوىره استخداـ لدل اإلنساف؛ إذ إٌف األداء الفعلي للكالـ ال يعدك أف يكوف يف 

عالمات لسانية منطوقة للٌتعبَت عن أغراض اؼبتكٌلم؛ باعتبار أٌف الضركرة الٌتواصلية تقتضي 
، ٍب (2)ينعدـ بعدمها " قد ينتفي الكالـ بانتفاء كجودىا ك كجود عالمات معينة، ك

وباكؿ الباحث أف هبد مبٌرا الستخداـ مصطلح العالمة عوضا عن اؼبصطلحات األخرل 
اؼبصاحبة ؽبا يف نفس ؾباؿ اغبقل الٌداليل يف الًٌتاث الٌلغوم العريب، ليصل يف الٌنهاية بأٌف 

من  ألنٌو غَت مشركط بأٌم خصوصية، ك ؛، ك األمشلمصطلح العالمة ىو اؼبصطلح األعمٌ 
    .(3)دبعناه العاـٌ  Signeٍبٌ يكتسب الٌشرعية اؼبعرفية ألف يكوف بديال مقابال ؼبصطلح 

 ت و اإلاجاص: الحليل .6

  الحليلت: .6-1

البالغيوف اغبقيقة من زكايا اؼبوضوع اػباص بكل علم من العلـو  تناكؿ الٌلغويوف ك
( يرل أٌف "اغبقيقة ما أقٌر يف االستعماؿ على ق392اؼبذكورة؛ فالٌلغويوف كابن جٍت )ت

( إىل كوهنا "الكالـ ق395يذىب أضبد بن فارس )ت ، ك(4)أصل كضعو يف اللغة"

                                                           
، 1990، ؿبمد سليماف ياقوت، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، العالمة في النحو العربي -1

 .12ص/
"مقاؿ" ، أضبد حساين، ؾبلة اؼبصطلح، ـبب  المصطلح اللساني في التراث )من التأصيل إلى التفعيل( -2

 . 88، ص/2002، مارس 1ربليلية إحصائية يف العلـو اإلنسانية، ع
 .88اؼبرجع نفسو، ص/ -3
بَتكت، ، عامل الكتب، 1ق(، تح/ؿبمد علي النجار، ط392، أبو الفتح عثماف بن جٍت )تالخصائص -4

 .598، ص/2006لبناف، 



ـــــــــــــــــــــــــــــ المرجعية المنهجية لعلم الداللة عند اللغويين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــ  
     

 

60 
 

ففي ؛ (1)ال تأخَت" ال تقدمي فيو ك ال سبثيل ك موضعو اٌلذم ليس باستعارة ك اؼبوضوع
الٌتداكؿ لٌلفظ على  كثرة االستعماؿ كاغبقيقة   نلمس يف شرطق( 392)تعريف ابن جٍت 

سباـ كضعو األٌكؿ اٌلذم اتٌفقت اعبماعة اللغوية بإزائو، بينما يقـو الٌتعريف الثاين على مبدأ 
ال تقدمي يف الكالـ أك تأخَت، كيبس  )تشبيو(، ك ال سبثيل ليست باستعارة كالٌتقابل، فهي 

بلو لأللفاظ اٌليت تقع موقعا معٌينا يف  ؛ريف اشًتاط الوضع األصلي للًتكيبىذا الٌتع
يظهر ىذا االشًتاط يف قولو  الًٌتكيب مع داللة الٌلفظ على أصل معناه اٌلذم كضع لو، ك

 .ال سبثيال ليست استعارة ك

( إىل أٌف اغبقيقة "كٌل  ق 471أما البالغيوف فيذىب عبد القاىر اعبرجاين )ت
إف شئت قلت: يف مواضعو كقوعا ال  كلمة أريد ّٔا ما كقعت لو يف كضع كاضع، ك

( إىل أهنا ق733يذىب اػبطيب القزكيٍت )ت ، ك(2)يستند فيو إىل غَته فهي حقيقة"
 .(3)يف اصطالح بو الٌتخاطب" )اغبقيقة( "الكلمة اؼبستعملة فيما كضعت لو

فاغبقيقة كصف يطلق على اللفظ اؼبستعمل يف اصطالح الٌتخاطب يف اؼبعٌت الذم 
 حقيقة عرفية حقيقة شرعية ك تنقسم إىل حقيقة لغوية ك يقابلها آّاز، ك كضع لو، ك

كىي االصطالحات البالغية اؼبعركفة لدل الدارسُت، بل ك عند غَتىم من ذكم 
 االختصاص يف آّاالت اللغوية األخرل، كعلم األصوؿ، ك الفقو، ك أصوؿ الشريعة... 

 

 

 
                                                           

ق(، تح/ 395، أضبد بن فارس )تة ومسائلها، وسنن العرب في كالمهايالصاحبي في فقو اللغة العرب -1
 .203، ص/1993، دار مكتبة اؼبعارؼ، بَتكت، لبناف، 1عمر فاركؽ الطباع، ط

، دار اؼبعرفة، 1رشيد رضا، طق(، تح/ ؿبمد 471، عبد القاىر اعبرجاين )تأسرار البالغة في علم البيان -2
 .324، ص/2002بَتكت، لبناف، 

ق(، تح/ علي بوملحم، دار 739، القزكيٍت جالؿ الدين ؿبمد بن أضبد )تاإليضاح في علوم البالغة -3
 .229، ص/2000كمكتبة اؽبالؿ، بَتكت، لبناف، 
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 الحليلت غىذ البالغيين غامت:. 6-1-1

 الحليلت اللغىٍت:. 6-1-1-1

اؼبقصود ّٔا "الكلمة  اللغوية كتعددت عبارات األصوليُت يف اؼبراد باغبقيقة 
التخاطب بُت فئة من الٌناس  :؛أم(1)اؼبستعملة فيما كضعت لو يف ًاصطالح التخاطب"

: قولو تعاىلال تكوف الكلمة تصب يف اغبقيقة إالٌ إذا كضعت يف موضعها األصلي كبو  ك
﴿    

   ﴾(2) ك 
  أيضا: ﴿قولو 

 ﴾(3)معٌت ىذا أٌف الكالـ  ، ك
 ىم اؼبذنبوف. ك ؛فئة من الناس حقيقة موٌجو إىل

 الحليلت الػلليت:. 6-1-1-2

لػػو عنػػد اؼبػػتكلم يف  تعتػػب اغبقيقػػة العقليػػة "إسػػناد الفعػػل أك مػػا يف معنػػاه إىل مػػا ىػػو
ىو: اؼبصدر، الصفة اؼبشػٌبهة، اسػم  ك ؛إرجاع الفعل إىل ما يضٌمو معناه :أم ؛(4)الظاىر"

 إىل ما ىو لو عند اؼبتكلم فيما يفقهو من الظػاىر...الفاعل، اسم اؼبفعوؿ، اسم التفضيل 
 .من السياؽ الذم ترد فيو الكلمات

 أكعام الحليلت الػلليت أسبػت: .6-1-1-2-1

البالغيُت كفق أربعة أمباط، مع اختالفها يف موافقتهػا تثبت اغبقيقة العقلية يف عرؼ 
حىت لػو ناقضػتو يف كجودىػا تعتػب حقيقػة  ؼبقتضى الواقع الذم وبدد كقوعها من عدمو، ك

 : ىذه األمباط ىي دبيزاف العقل، ك
                                                           

  .300ص/لم، بَتكت، لبناف، دار القأضبد مصطفى اؼبراغي، علوم البالغة )البيان، المعاني، البديع(،  -1
  [.54سورة آؿ عمراف، اآلية ] -2
  [.40سورة الشورل، اآلية ] -3
  .300ص/ اؼبرجع السابق، -4



ـــــــــــــــــــــــــــــ المرجعية المنهجية لعلم الداللة عند اللغويين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــ  
     

 

62 
 

 االعتقاد معا كبو: جاء الٌرسوؿ بالرسالة. ما يتماشى مع الواقع ك -أ

ٌف أفعػػاؿ اإلنسػػػاف إ :عتقػػػاد كبػػو: قػػوؿ اؼبعتػػزيلمػػا يتماشػػى مػػع الواقػػع دكف اال -ب
 رغباتو. ـبلوقة حبسب العبد ك

شػػػفى  :قولػػػك ؼبػػػن ال يعػػػرؼ ا ،ماشػػػى مػػػع االعتقػػػاد دكف الواقػػػع كبػػػومػػػا يت -ج
 الطبيب اؼبريض.

كأقواؿ الكاذبُت اليت يعلمها اؼبتكلم، كبو: صػاـ الكػافر ؛  ما ال يتماشى معهما -د
 رمضاف.

 الششغيت:الحليلت . 6-1-1-3

رع غػػػَت مػػػا كانػػػت بصػػػورهتا األصػػػلية تػػػدؿ علػػػى لفظػػػة يفهػػػم معناىػػػا مػػػن جهػػػة الٌشػػػ
 كبذلك فهي تنقسم إىل شطرين:

كألفػػػاظ: الٌصػػػالة   ؛الػػػذـ عنػػػد اسػػػتعماؽبا األظبػػػاء الشػػػرعية اػباليػػػة مػػػن اؼبػػػدح ك -أ 
 ...اغبج، الزكاة، الٌصـو

 ، أك الػػػيت مطيػػػع تائػػػبسػػػلم اؼبكبػػػو:  ؛األظبػػػاء الدينيػػػة الػػػيت ربمػػػل معػػػٌت اؼبػػػدح -ب
 ... كبو: كافر، فاجر، ،ربمل الٌذـ

إمٌبػػػا حصػػػل االخػػػتالؼ  األخػػػذ ّٔػػػذا النقػػػل جػػػار عنػػػد العلمػػػاء ال خػػػالؼ فيػػػو، ك ك
 حوؿ كقوعو، حبيث أثبت بعضهم أٌف ىذه األظباء صارت منقولة شرعا إىل معاف أخرل.

األلفاظ دالٌة  ذهاألشاعرة إىل أٌف ىكمن ذىب؛   كما قبد من الفرؽ اإلسالمية 
قد تكلم  أٌف النقل الشرعي يف حٌقها باطل، ك معانيها اللغوية بأيٌة حاؿ من األحواؿ، ك

 الرازم ك ق(،505)ت حامد الغزايل وأب ، ك(1)ىػ( 403يف ىذا آّاؿ الباقالين )ت 
 ىػ(. 606)ت  فخر الدين

                                                           
، دار الوفاء، 1ط ، ـبتار عطية،(دراسة بالغية) علم البيان و بالغة التشبيو في المعلقات السبع ينظر: -1

 .99،98ص/ ، مصر،2005
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 الحليلت الػشفيت:. 6-1-1-4

غػػػوم إىل غػػػَته بعػػػرؼ االسػػػتعماؿ اىا اللٌ تقػػػـو علػػػى اللفظػػػة الػػػيت انزاحػػػت عػػػن مسػػػمٌ 
 كيكوف ىذا العرؼ إٌما خاصا أك عاما.

 الحليلت الػشفيت الػامت:. 6-1-1-4-1

ىنػػػا  ماعػػػة معينػػػة مػػػن النٌػػػاس، كجبال زبػػػتص  تكػػػوف شػػػاملة بػػػُت صبيػػػع الفئػػػات، ك 
 أصبح آّاز فيها أعرؼ من اغبقيقة.

 الحليلت الػشفيت الخاصت:. 6-1-1-4-2

كاصػػػطالحات العلػػػـو يف الرياضػػػيات   ؛معينػػػة مػػػن أىػػػل عػػػرؼ خػػػاصزبػػػص صباعػػػة 
يف  ك ،... ، اؼباىيػة،  الفلسػفة: اؼبنطػق، اعبػوىريف ، كالطػرح،... ،اعبمػع ،مثال: اغبسػاب

عرفيػػػػة  فتلػػػػك اغبٌقػػػػائق اللغويػػػػة أصػػػػبحت حقػػػػائق ... النحػػػػو: العطػػػػف، النصػػػػب، اعبػػػػر،
حػىت جػرت  ؛اندماج أىلها ّٔػاذلك حبسب  إف خالفت األكضاع اللغوية، ك ، ك(1)خاصة

 يف الوضوح ؾبرل اغبقائق.

 أحيام الحليلت: .6-2

 زبتص اغبقيقة بعٌدة أحكاـ نذكر منها:

 الحىم ألاول:. 6-2-1

ف مفهومػو مػن ظػاىر اللفػظ مػن الٌداؿ علػى اغبقيقػة مػن حٌقػو أف يكػو ىو أٌف الٌلفظ 
يف الداللػة كاضػحة فإنٌو ال بٌد فيو مػن قرينػة، لػذا قبػد  ؛ىو على عكس آّاز ك ،غَت قرينة

يف ىػذه اغبالػة ال  ك ،صبيع اغبقائق سواء كانػت تشػَت إىل معػٌت كاحػد أك إىل معػاين ـبتلفػة

                                                           
 .99ـبتار عطية، ص/علم البيان و بالغة التشبيو في المعلقات السبع ) دراسة بالغية(، ينظر:   -1
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حقػػػائق ال األلفػػػاظ فهػػػذه  ؛(1)إنسػػػاف  ،ا: حصػػػاف، طفػػػل، حيػػػوافكقولنػػػ  ؛تػػػاج إىل قرينػػػةكب
 تاج يف فهمها إىل قرينة.كب

 الثاوي:الحىم . 6-2-2

يعػػد "أمػػارة كػػػوف اللفػػظ حقيقػػة فيمػػػا دٌؿ عليػػو مػػن  اؼبعػػػاين أف يكػػوف سػػػابقا إىل  ك
ىذا على عكس آّاز فإنٌو ال يػأٌب سػابقا، بػل البػٌد مػن تػوفر  ، ك(2)الفهم عند اإلطالؽ"

ؽبذا كانت اغبقيقة األىٍكىلى بالفهم ألٌف معناىػا مسػتفاد مػن ظػاىر اللفػظ، يف حػُت  ك ،قرينة
آّػػاز البػػٌد مػػن تػػوفر التأكيػػل بػػُت اًنزياحػػو عػػن ظػػاىر لفظػػو، ؽبػػذا كجػػب االعتمػػاد علػػى أٌف 

 بُت آّاز. اغبقيقة إذا كقع تعارض بينها ك

 الحىم الثالث:. 6-2-3

بػػػػل ىػػػػي يف  ؛: "لػػػػيس يلػػػػـز يف اغبقػػػػائق أف يكػػػػوف مسػػػػتعمال ؽبػػػػا ؾبػػػػازاتمفػػػػاده أف
ىػػذا يوضػػح لنػػا أف آّػػاز ال يعتػػب ؾبػػازا  ، ك(3)أنفسػها منقسػػمة إىل حقػػائق ال ؾبػػازات ؽبػػا"

ؽبذا صار تػوفر اغبقيقػة  ؛يف غالب األحياف يستحيل بدكف حقيقتو ك ،إالٌ إذا سبق حبقيقة
 من شركط توفر آّاز، أٌما اغبقيقة فال ربتاج يف فهمها إىل حقيقة سابقة عليها.

 الحىم الشابؼ:. 6-2-4

اغبقػػػػائق  اللغػػػػة، ك ية كاضػػػػعها ىػػػػىػػػػو أٌف لكػػػػل حقيقػػػػة كاضػػػػعها، فاغبقػػػػائق اللغويػػػػ
وبيلنػا ىػذا إىل أٌف كجػود اغبٌقيقػة ينػتج عنػو تػوفر  ك ،تقريػره ك ،رعالشرعية كاضػعها ىػو الٌشػ

 آّاز.

                                                           
، مؤيد يةسرار القرآناأل، و البيانيةاإليجاز ألسرار كتاب الطراز في علوم حقائق اإلعجاز من العلوم ينظر:  -1

، 2007اإلسالمي، ، دار اؼبدار 1ق(، تح/ بن عيسى بن طاىر، ط749با وبي بن ضبزة العلوم )ت
 .300ص/

 .307ص/ اؼبصدر نفسو، -2
 .307نفسو، ص/اؼبصدر ينظر:  -3
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ال  ك اال تقػػػػديب ك ال سبثػػػػيال اسػػػػتعارة ك تػػػػؤدملبلػػػػص يف األخػػػػَت إىل أٌف اغبقيقػػػػة ال 
 ، بل ترصد لنا األحداث كما ىي يف الواقع.  اتأخَت 

 الحليلت غىذ العياوي:    .6-3

  صاحب ق(626أبو يعقوب يوسف بن ؿبمد)ت السكاكي يذىب
اٌليت تدٌؿ على معاين  اغبقيقة اللغوية ثالثة أنواع: اغبقيقة إىل كوف «مفتاح العلـو:»كتاب

استعملت يف معناىا األصلي، أك ًٌب استخدامها ؾبازا مع  ًب الٌتواضع عليها يف الٌلغة، ك
يتصٌرؼ العقل يف استعماؽبا حبسب  اؼبعٌت األصلي اٌلذم كضعت لو، كاافظة على 

إسناد الفعل أك معناه إىل "كالًٌتكيب اٌلذم ترد فيو، لذلك يطلق عليها اغبقيقة العقلية، 
، من ذلك كضع ألفاظ دالة على أشياء ؿبسوسة أك (1)ما ىو لو عند اؼبتكٌلم يف الظاىر"

 .نسافاإل األرض، ك ؾبٌردة، كالٌسماء، ك

ىي اٌليت كضعها الٌشارع اغبكيم فصارت بذلك نتيجة  اغبقيقة الشرعيةأما 
تعرؼ بكوهنا " الٌلفظة اٌليت يستفاد من جهة  استعماؽبا يف حكم الوضع األصلي، ك

ىي قسماف  الٌشرع كضعها ؼبعٌت غَت ما كانت تدؿ عليو يف أصل كضعها الٌلغوم، ك
 اغبج الزٌكاة، ك تفيد مدحا أك ذٌما كبو: الٌصالة، كىي اٌليت ال  ك ؛األكؿ: أظباء شرعية

ىي اٌليت تفيد مدحا أك ذٌما، كبو: مسلم  الثٌاين: أظباء دينية: ك سائر األظباء الٌشرعية، كك 
. ك تعٍت اغبقيقة الٌشرعية استعماؿ الٌشارع لٌلفظ يف معٌت (2)فاسق " كافر ك مؤمن ك ك

كاستخداـ لفظ الٌصالة يف العبادة اٌددة بزمن معُت   ؛مل يكن مستعمال فيو يف الٌلغة
، فهي اٌليت "كضعها كاضع الٌلغة، كدلت على (3)بعدما كانت تعٍت ؾبٌرد الٌدعاء يف الٌلغة 

 .(4)الٌشمس كالقمر" الكتاب ك القلم ك :كألفاظ  ؛معاف مصطلح عليها يف تلك اؼبواضعة
                                                           

، دار 1ق(، تح/ عبد اغبميد ىنداكم، ط626، السكاكي أبو يعقوب يوسف بن ؿبمد )تمفتاح العلوم -1
 .166، ص/2000الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 

 .2/455، 1986آّمع العلمي العراقي، ، أضبد مطلوب، معجم المصطلحات البالغية و تطورىا -2
 .72، خليفة بابكر اغبسن، ص/مناىج األصوليين في طرق دالالت األلفاظ على األحكامينظر:  -3
 .2/456، أضبد مطلوب، معجم المصطلحات البالغية و تطورىا -4
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انتقل من الوضع األصلي إىل غَته بغلبة ىي "الٌلفظ اٌلذم  كاغبقيقة العرفية  ٍب
ما انتقل إليو مشهورا، يسبق إىل  االستعماؿ، حبيث يصَت الوضع األصلي مهجورا، ك

أفهاـ الٌسامعُت، من غَت أف ىبطر بباؽبم الوضع األصلي، فيصَت ىذا حقيقة عرفية 
بعض فهي إذف زبصيص العرؼ لالسم ب ؛(1)كالوضع األصلي يصَت ؾبازا على مقابلتو"

كاستخداـ لفظ الٌدابة يف ذات اغبوافر مع أهٌنا كضعت يف الٌلغة   ؛قصره عليها مسٌمياتو ك
تنقسم اغبقيقة العرفية  الٌطَت، ك اإلنساف ك ما يدٌب على كجو األرض من اغبيواف ك لكلٌ 

كإطالقات أىل كٌل فٌن   ؛اغبقيقة العرفية اػباٌصة ىي اؼبقصودة باؼبثاؿ، ك إىل عاٌمة ك
الٌتصديق عند  فٌنهم؛كإطالؽ لفظ الٌتصٌور ك على مسٌميات زبٌص حرفهم ك ألظباء

غَتىا من العبارات الٌدالة على معاين  اؼبطلق ك علماء األصوؿ للظاىر ك اؼبناطقة، ك
 .(2)ـبصوصة عندىم

ك نستشف من ىذا أف اغبقيقة يف عرؼ السكاكي ك البالغيُت عامة ىي كاحدة 
ؽبا، ك أهنا ال زبتلف يف مفهومها، ك يسعف ىذا التقسيم  بالنسبة إىل التصنيف العلمي

للبالغيُت اغبقيقة يف ربديد ك تعيُت دالالت الًتاكيب ك الكلمات، فال يقع اللبس يف 
استخدامها، ك ال التناقض يف استعماؽبا، خصوصا إذا عرفت الفئة اليت تستعمل 

  ة عند فئة النحويُتالكلمات ك الًتاكيب، فالقياس مثال يصبح حقيقة عرفية خاص
ىبتلف مفهومو عنو عند فئة األصوليُت، كما ىبتلف عنو عند اؼبناطقة دكف لبس يف 
ربديد داللتو، ك تلك ىي الفائدة اؼبستفادة من ىذا التقسيم ألنواع اغبقيقة يف ربديد 

 داللة ىذا اؼبصطلح، ك أشباىو من الكلمات ك حىت الًتاكيب.

 

 

                                                           
اؼبلك  تح/عبدق(، 539، السمرقندم مشس النظر عالء الدين )تميزان األصول في نتائج العقول -1

 .1/537، 1987، مطبعة اػبلود، السعودية، 1السعدم، ط
 .73ص/ ،ينظر: اؼبصدر نفسو -2
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 اإلاجاص: .6-4

إذا عدنا إىل اؼبعاجم  ؼبادة آّاز مأخوذ من قوؽبم جاكز، كاألصل االشتقاقي 
جزت  ك ،العبور، جزت الطريق قبد أٌف جوز من معانيها السَت ك ؛الٌلغوية ؽبذه اؼبادة

يطلق على ربصيل الغرض اٌلذم إليو اؼبآؿ،  ، ك(1)سرت فيو اؼبوضع إذا سلكتو ك
فيو معٌت الٌتعدم إىل  ، ك(2)ؾبازا إىل حاجتو" ؛كالطريق، فيقولوف:"جاكز فالف ذلك األمر

 ؽبا. اذباكز  لذلك جاء آّاز تعديا على اغبقيقة ك الٌشيء، ك

ضد  إىل أٌف آّاز ما كاف بضد ذلك، أم: ق(392)ت يذىب ابن جٍت ك
دبفهـو الرٌفع؛ رفع مفهـو اغبقيقة، يقاؿ يف آّاز: ما مل يقٌر يف  ، ك(3)اغبقيقة فهو ىبالفها

ىو ّٔذا الٌتعريف يدخل  ك ،ستعماؿ على أصل كضعو يف الٌلغة لعارض من العوارضاال
 يف ؿبتواه مفهـو اغبقيقة العرفية.

يسهم آّاز يف توضيح الٌدالالت اؼبستعصية على الفهم، أك ربدث تشويشا يف ك 
ظباء ق منها بأاٌليت قد تؤدم يف ظاىرىا إىل التٌناقض، خصوصا ما تعلٌ  تقدير الٌداللة، ك

األلفاظ الواردة يف بعض الًٌتاكيب  لةدال للذلك افًتقت الفرؽ يف تأكي صفاتو، ك ا ك
ال ىبتلف األمر يف آّازات الٌلغوية  ك ؛اٌليت كردت يف سياقات ـبتلفة، بل الٌلغوية، ك

إف كاف البعض يعتب الٌتأكيل نوعا من آّاز إف مل  فضال عن الٌتأكيل يف الٌصفات، ك
   ففي قولو تعاىل:﴿يكنو، 

    

  ﴾(4) ؛ إسناد
لكٌنو يشٌكل من ناحية الٌلغة يف كوف الغور مكاف "اؼبنخفض اؼبطمئٌن من  الغور للماء، ك

                                                           
ق(، تح/ أضبد عبد 393، اعبوىرم إظباعيل بن ضباد )تالصحاح )تاج اللغة و صحاح العربية(ينظر:  -1

 ، مادة: )جوز(.3/871، 1990، دار العلم للماليُت، 4الغفور عطار، ط
 .3/871 ، وينظر: اؼبصدر نفس -2
 .59ق(، ص/392، ابن جٍت أبو الفتح عثماف )تالخصائصينظر:  -3
 [.30سورة اؼبلك، اآلية ] -4
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ربصيل الفائدة من  ليس األمر كذلك كإمٌبا ك ، فهل يتحٌوؿ اؼباء إىل غور؟(1)األرض"
ىكذا كثَت من  عالقتو اؼبصدرية ك اأف يف الًٌتكيب ؾباز  ؛مناط الكالـ الًٌتكيب، ك

مثالو  يف الٌلغة، ك اإلشكاالت اٌليت تطرحها تركيبات سياقية كثَتة يف القرآف الكرمي، ك
  ﴿:أيضا قولو تعاىل

﴾(2)، تقتضي تصٌورا حاصلو كجود النٌار، ألٌف داللة الفعل اشتعل  ك
يف أصل الوضع؛ استيخدـ االشتعاؿ للٌنار، فال يبكن أف يكوف الرأس قد اشتعل حقيقة، 

 ىو اؼبسند إليو االشتعاؿ معٌت، ك فيكوف من باب آّاز، أٌم: أٌف الرأس فاعل ؾبازم، ك
لٌنار يف اغبطب، لكوف بذلك يكوف مفهـو اآلية أٌف انتشار الٌشيب يف الرٌأس كاشتعاؿ ا

ىو من باب االستعارة كما يذكر البالغيوف،  االشتعاؿ وبمل ضمنيا معٌت االنتشار، ك
 عالقتو اؼبكانية؛ ألٌف الرٌأس موضع االشتعاؿ. ك ،استعارة تبعية من باب آّاز العقلي

اؼبعٌت فآّاز يعتب آلية لغوية تقٌدـ تفسَتا لنصوص سبٌثل إشكالية داللية لعدـ تطابق 
اإلفرادم لأللفاظ مع اؼبعٌت العاـ )السياقي(، فيلجأ إليو حالتئذ لتقدمي تفسَت للًٌتكيب 

يتعلق آّاز دائما بالٌتصورات العقلية لدالالت  اٌلذم ترد فيو مثل ىذه األلفاظ، ك
أصل استخدامها يف الٌلغة، فمن حيث األلفاظ تىقدَّـ الٌتمثيل  الًٌتاكيب معا، ك األلفاظ ك

و يف اآليتُت السابقتُت، أٌما من حيث الًٌتكيب فَتاد بو "الٌلفظ اؼبستعمل فيما شبهو ل
دبعناه األصلي؛ أم: باؼبعٌت اٌلذم يدٌؿ عليو ذلك الٌلفظ باؼبطابقة للمبالغة يف الٌتشبيو كما 

 ىذا الٌتعلق آللية آّاز ، ك(3)تؤٌخر أخرل" يقاؿ للمًتٌدد يف أمر: إين أراؾ تقٌدـ رجال ك
حىٌت الٌدراسة اغبداثية، أٌم؛ إٌف "ىذا  مرتبط بقضايا كبل يف تاريخ الٌدراسة الًتاثية، ك

السياسة، يضاؼ  آّاز( كاف مركزيا للغاية يف ؾباؿ علم الكالـ، ك اؼبوضوع )اغبقيقة ك
إىل ذلك اعبدؿ اٌلذم دار بُت اعببية اٌلذين نظركا إىل األعماؿ اؼبنسوبة إىل اؼبخلوقات 

                                                           
 ق(، مادة )غور(711، ابن منظور ؿبمد بن مكـر )تلسان العربينظر:  -1
 [.04سورة مرمي، اآلية ] -2
 .170، الشريف اعبرجاين ، ص/معجم التعريفات -3
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منهم اؼبعتزلة اٌلذين نظركا إىل  القدرية ك أهٌنا نشأت يف اغبقيقة من إرادة إلو، كعلى 
 .(1)من ٍبٌ فهو مسئوؿ عنها" اإلنساف كحده ىو مصدر أفعالو، ك

  ؾباز لغوم يذىب البالغيوف إىل تقسيم آّاز إىل قسمُت: ؾباز عقلي، ك ك
لكٌل منهما  أحباثهم، ك ك همعنو كتب قد ربٌدثتك  ؛كلكٌل منهما اعتبار يف الٌتفريق بينهما

 عالقة تربط اؼبعٌت الثٌاين باؼبعٌت األٌكؿ. 

إف كاف بالٌتأكيل ألصق منو بالٌتفسَت  الٌتفسَت، ك لقد ارتبط آّاز بقضية الٌتأكيل ك
يتٌم استنباط أحكاـ آّاز بالعقل عن طريق تأكيل الكالـ، أٌم: إعماؿ العقل للوصوؿ  ك

  ﴿قد قاؿ اغبسن البصرم فيما نقلو عنو القرطيب يف قولو تعاىل: "إىل الٌداللة، ف

    

     ﴾ (2)  أم: يف
اعبوار، يقاؿ: فالف  ضبلها الفرٌاء على معٌت القرب، فقاؿ: اعبنب القرب ك طاعة ا، ك

 ﴿ منو كأٌم: يف جواره،   يعيش يف جنب فالف

 ﴾(3)أٌم: على ما فرطت يف طلب  ؛
ىكذا "كاف شأف  ىو تأكيل لتوضيح داللة الٌلفظة، ك ، ك(4)ىو اعبٌنة" قربو ك جواره ك

أك أيٌة صفة  ،الٌتجسيم اؼبؤٌكلُت مع كٌل لفظة أك صفة أك فعل قد يفهم منو الٌتشبيو ك
اإلحاطة، أك الٌصفات الٌنفسية   االنتقاؿ ك كالٌتحوؿ ك  ؛عال أخرل ال تليق باػبالق جٌل ك

اإلنكار أك غَت ذلك فبٌا ال يصٌح أف يصدر عن اػبالق   الغضب ك كالٌتعجب ك
فإذا صادؼ اؼبؤٌكؿ لفظة أك عبارة تدؿ على كصف من تلك ؛ عاءالدٌ  كاالستفهاـ ك

                                                           
، دار 1كولوغلي، تر/ؿبمد حسن عبد العزيز، كماؿ شاىُت، ط  –جيـو  –، بوىاسالتراث اللغوي العربي -1

 . 194، ص/2008السالـ، مصر، 
 [.56سورة الزمر، اآلية ] -2
 [.36سورة النساء، اآلية ] -3
ؿبمد بن أضبد )ت(، تح/ ؿبمد إبراىيم ا ، القرطيب أيب عبد تفسير القرطبي )الجامع ألحكام القرآن( -4

 .24/230،  2010، ك ؿبمود حامد عثماف، دار اغبديث، القاىرة، مصر، اغبفناكم
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؛ إذ كٌلما (1)عناىا"األكصاؼ، فإنٌو يعمد إىل صرفها إىل كجهة أخرل أك تأكيلها بالـز م
االنتقاؿ أك البعد كالقرب  "صادؼ اؼبؤٌكؿ لفظة قرآنية توحي يف ظاىرىا بصفات اغبركة ك

يعطيها دالالت  منسوبة إىل اػبالق سبحانو، فإنو يلجأ إىل العقل ليصرفها عن ظاىرىا، ك
مر يف غالب األ يصٌح عقال أف يٌتصف اػبالق ّٔا، ك أخرل ال تثَت إشكاال أك لبسا، ك

 .(2)فإٌف تلك الٌصفات الٌتجسيمية، تيصرؼ إىل دالالت معنوية الزمة لتلك الٌصفات"

ما لبلص إليو حوؿ مسألة آّاز أنٌو "سبيل اؼببدع إىل اإلبداع، ألٌف يف اؼببالغة  ك
ربطو ؼبا يتصٌوره  تصٌوره، ك كالتجٌوز، ربقيق الخًتاع صٌور من إبداع خياؿ الٌشاعر ك

مستنبطة فبٌا يستطيع أف يتوٌصل إليو ذىن الٌشاعر أك اؼببدع )...( يف بعالقات معنوية 
حدكد صنعتو الفنية، تلك ىي أسلوبيتو اػباٌصة، اٌليت زبلق من مقدرتو الٌلغوية اؼبخزكنة 

ذلك كٌلو يف إبداع الٌنص  ، ك(3)يقرب إليو قولو" مضافا إليها سعة زبٌيلو فيما يدعيو ك
يتجاكز كىم كٌل مدع  القرآف الكرمي اٌلذم يفوؽ كل حٌد، ك الٌشعرم أك الٌنثرم، خبالؼ

 .اإلفهاـ البالغة ك للبياف ك

حقيقة لفظية  :ىي نوعاف عامة ىي استعماؿ اللفظ فيما كضع لو ، ك اغبقيقةف
ىو استخداـ اللفظ يف غَت ما كضع لو لعالقة مع قرينة مانعو  أما آّاز كحقيقة معنوية؛ ك
ينقسم إىل  الكناية، ك اغبقيقي. ك يدخل ربتو ما يسمى باالستعارة كمن إيراد اؼبعٌت 

 ؾباز عقلي، ك ؾباز لغوم.

 

 

                                                           
، بَتكت، 1، حسُت حامد الصاحل، طالتأويل اللغوي في القرآن الكريم )دراسة داللية( -1 ، دار ابن حـز

 .  157، ص/2005لبناف، 
 .158، حسُت حامد الصاحل ، ص/التأويل اللغوي في القرآن الكريم )دراسة داللية( -2
، قبود ىاشم شكرم، رسالة دكتوراه، جامعة أسلوبية النظم البالغي في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة -3

 .163،  ص/1999بغداد، كلية اآلداب، 
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 الاظتػاسة:. 6-4-1

ذلك ألهنا" ضرب من آّاز  ت االستعارة مبحثا من مباحث علم البياف، كعدٌ  
ىي تشبيو حذؼ أحد طرفيو أك انتقاؿ كلمة من بيئة لغوية معينة إىل بيئة  ك، اللغوم

 .(1) لغوية أخرل"

فيها ح يصرٌ  :فاألكىل ؛استعارة مكنية ك ،مت إىل قسمُت، استعارة تصروبيوك قسٌ 
كل  ك ،نشَت لو بأحد لوازمو وبذؼ فيها لفظ اؼبشبو بو، ك :الثانية ك ،لفظ اؼبشبو بوب

 .استعارة تنضوم على ثالث عناصر: اؼبستعار، اؼبستعار لو، اؼبستعار منو

ىي قريبة من  ك ،االستعارة التمثيلية يضيف البيانيوفإضافة إىل النوعُت السابقُت 
التشبيو التمثيلي غَت أٌف اؼبشبو فيها ؿبذكؼ مع األداة كبو: إنَّك ال ذبٍت من الشوؾ 

 العنب؛ يقاؿ ىذا اؼبثل ؼبن يسيء ٍب يًتقب اإلحساف من عملو.

 الىىاًت:. 6-4-2

من سياؽ من غَت  ك ،ما فهم من كالـ ىي " كلٌ  ياف، كالكناية لوف من ألواف الب 
 اؤهتعرؼ أيضا بكوهنا "تعبَت يالـز اؼبعٌت اؼبراد أد ، ك(2) أف يذكر اظبو صروبا يف العبارة"

 ، ك(3)أك ىي تأدية اؼبعٌت بذكر الـز من لوازمو" .ؼبعٌت اؼبراد نفسواليفهم بذكر ىذا الالـز 
 صفة، كناية عن موصوؼ، كناية عن النسبة.ؽبا أنواع تنحصر يف: كناية عن 

 كناية عن الفقر.  -كناية عن صفة: كبو، يفًتش الغبار-1

 كناية عن باريس.–كناية اؼبوصوؼ: كبو، مدينة النور -2

                                                           
، دار 1، يوسف أبو العدكس، طمدخل إلى البالغة العربية )علم المعاني، علم البيان، علم البديع( - 1

 .186، ص/ 2007ف، اؼبسَتة للنشر كالتوزيع، عماف، األرد
 .119، ص/2006، دار الراتب اعبامعية، 1، غريد الشيخ ؿبمد، طالمتقن في علم البيان - 2
، دار اعبيل، 1ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي، ك عبد العزيز شرؼ، طالبالغة العربية بين التقليد و التجديد،  - 3

 .154، ص/1992بَتكت، لبناف، 
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أيب الطيب اؼبتنيب  الشاعر كناية عن نسبة صفة اؼبوصوؼ:كبو، قوؿ-3
 )من اؼبنسرح ( :ق(354)ت

جدي ًإفَّ يف ثىوًبكى الذً 
ى
ييزرًم ًبكيًل ًضيىاءو  ًفيًو        لىًضيىاءن  م اؼب

(1). 

 .(2)ق بوأثبتو دبا لو تعلٌ  ك ،أراد الشاعر أف يثبّْت آّد لكافور، ك ترؾ التصريح ؽبذا

القرآف الكرمي احتمل أكثر من معٌت حبسب تأكيل اللفظ إٌما على اغبقيقة أك  ك
آّاز معا، بدكف ترجيح أحدىا على  ؿ التأكيل على اغبقيقة كو منها قبك  ؛على آّاز
 من مباذج ذلك: ك ،على الثاين

   : ﴿قولو تعاىل

  

   

﴾(3)، قد فٌسر االستماع على اغبقيقة بأنٌو االستماع ك ك 
ال  استمعوا لو، أم اعملوا فيو كفٌسر على آّاز  اإلنصات كقت قراءة القرآف ك

   : ﴿قولو تعاىل، ك كذلك (4)ذباكزكه

     ﴾(5)، 
ىو الذم يبعث على الكافرين  ك، ايزين للذين كفركا اغبياة الدني فٌسرت على أٌف ا

؛ أم: خذالف من ا ك ىل اإاعتبكا أٌف اإلسناد  ك  أٌكؽبا اؼبعتزلة ؾبازاك  ،عبادا أشٌداء
 .(6)منع أللطافو زبلية منو، ك

                                                           
 . 447، ص/1983النشر،  ق(، دار بَتكت للطباعة ك354اؼبتنيب )ت، أبو الطيب ديوان المتنبي - 1
 .122غريد الشيخ ؿبمد،  ص/المتقن في علم البيان،  -2
  [.204سورة األعراؼ، اآلية ] -3
، دار ؿبمد علي 1، اؽبادم اعبطالكم، طقضايا اللغة في كتب التفسير )المنهج، التأويل، اإلعجاز(ينظر:  -4

  .351ص/ ،1988اعبامي، تونس، 
  [.88سورة النساء، اآلية ] -5
 .354،353ينظر: اؼبرجع السابق، ص/ -6
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آّاز استعماؿ لفظيت "اغبياة"  ك ،ما جٌوزه اؼبٌفسركف يف الفهم على اغبقيقة ك
 : ﴿قولو تعاىلكبو  ،ك"اؼبوت" يف القرآف فتأٌب على كجو آّاز

   

   

   

    

 كصف البلد كاألرض باؼبوت ٍبٌ وبييها اؼبطر. ،(1)﴾

يف سياؽ يؤٌكد  يف آيات كثَتة، ك اؽبدل باغبياة ك ،تشبيو الكفر باؼبوتك كذلك 
   : ﴿قولو تعاىلكبو  ،التأكيل الرمزم

  

    

   ﴾(2). 
استعماؿ لفظيت "اغبياة" ك"اؼبوت" يف سياؽ قرآين يف ضرب من التأكيل على ك 
    ﴿: لقولو تعاىلاغبقيقة 

  

    

   

  

   ﴾(3)، 
طيور ...  ذلك ألهٌنا اعتبت من الكائنات اغبٌية من بشر ك ك ،أيٌكلىٍت اغبياة على اغبقيقة

 اعتب من النطفة أك البيضة.ك  ،أيٌكؿى اؼبوت على اغبقيقة ك
                                                           

  [.11سورة الزخرؼ، اآلية ] -1
  [.122سورة األنعاـ، اآلية ] -2
  [.27سورة آؿ عمراف، اآلية ] -3
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استعماؿ لفظيت "اغبياة" ك"اؼبوت" يف سياؽ قرآين يف ضرب من التأكيل على ك 
   ﴿ : قولو تعاىلآّاز كبو 

  

   

   

   

 ﴾(1). 

أٌف عملية التأكيل عملية ضركرية، ذلك ألهٌنا تضفي من ىذا اؼبنطلق نستشف  ك
لكن يكوف ىذا التأكيل بقوانُت مرتكزة على دعائم  ك ،صباال على النصوص إبداعا ك

قد  الفنٌية، ك فتأكيل النصوص البالغية ضرب من اإلبداع ك ؛فليس الكٌل يؤٌكؿ على ىواه
لو شأنو يف ذلك شأف القرآف  اختلفوا يف تأكيالهتم رٌده العلماء على أكثر من كجو، ك

 الكرمي، فرغم التأٌكد من صحتو إالٌ أنٌو أيٌكؿ على عٌدة أكجو.

فظ باإلاػنى .7
ّ
  :غالكت الل

)من  الصيمرمعن عباد بن سليماف  ق(911جالؿ الدين )ت نقل الٌسيوطي
عن معٌت أنٌو سئل  معناه، ك اؼبعتزلة( أنٌو ذىب إىل كجود مناسبة طبيعية بُت الٌلفظ ك

دليلو على كجود ىذه اؼبناسبة  أراه اغبجر، ك اغ من الفارسية؛ فقاؿ أجد فيو يبسا كذغإ
إاٌل لكاف زبصيص االسم اؼبعٌُت باؼبسٌمى  الطٌبيعية اغباملة للواضع على أف يضع، قاؿ: ك

رٌد عليو أىل الٌلغة بأف قالوا: لو كاف ما قاؿ صحيحا  اؼبعٌُت ترجيحا من غَت مرٌجح، ك
 الٌطهر. ؼبا صٌح كضع الٌلفظُت للضٌد، كالقرء للحيض ك كاحد إىل لغتو، كالىتدل كٌل 

لكن  معناه، ك كجود اؼبناسبة بُت الٌلفظ ك اللغويُت ك األصوليُت صبهور مذىب ك
 اؼبناسبة بُت األلفاظ  يبكن أف تتخلف اؼبناسبة "ك ، بلاموجب اليس ىذا الوجود ذاتي

ىي ّٔذا اؼبعٌت ذات كجهُت:  ها من بعض، كتعود إىل اشتقاؽ بعض اؼبعاين ترتد كك 
                                                           

، اآلية ] -1  [.19سورة الرـك
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كٌلي، أٌما الوجو الفردم فيتمٌثل يف ؾباز من ؾبازات الكٌلي، ففي لفظ )جدؿ(  فردم، ك
يبكن اعتبار )الصقر( كجها فرديا من كجوه األصل الكلي لػ )جدؿ(؛ فقد ظٌبي أجدؿ 

ال يبكن اعتبار لفظ أجدؿ الفردية يف الٌلفظ خاٌصة ف لعالقة اؼبشأّة بينو كبُت اعبديلة، ك
بُت اؼبعٌت األصل )...( ك كجود  أصال تقـو عليو تشبيهات دكف مراعاة الٌصلة بينو ك

أخرل دليل على أٌف الٌتشبيو عدـ كجوده من جهة  الٌشبو بُت الصقر كاعبديلة من جهة، ك
 .(1)مفيد بآف كاحد"ك   حٌر 

 
 
 

 داللت اليلمت: .8

خارجها فصار"كٌل  الٌتعبَتم داخل الٌلغة كشاع مصطلح الكلمة يف استخدامنا 
اؼبعجمي لٌلغة، كما تعتب  الٌنحوم ك الٌصريف ك جزء يرتبط بكٌل من الٌنظاـ الٌصوٌب ك

ىي بذلك زبتلط باؼبورفيم من ناحية  الكلمة اعبسر اٌلذم يربط الٌصرؼ بالٌنحو، ك
بة ربديد مفهـو الكلمة يؤٌكد أغلب الٌلسانيُت أٌف صعو  كباعبملة من ناحية أخرل )...( ك

تكمن يف أٌف الكلمة ال يبكن اعتبارىا كحدة مثل مفهـو اؼبورفيم؛ ألٌف الكلمة ليست 
. فهي (2)كحدة؛ بل ىي مكٌوف من مكٌونات اعبملة أك العبارة يلتـز بعالقات داخلها "

بقية للكلمة معٌت ظاىر تستقل بو عن  أحد عناصرىا اؼبهٌمة يف تركيبها، ك جزء اعبملة ك
معٌت تستمٌده من كجودىا داخل اعبملة، لذلك "احتلت ظواىر دالالت  العناصر، ك

                                                           
، 1987دار الفكر، دمشق، سوريا،  ،1، ؿبمد عنب، طالمادة فيزيائية الفكر و جدلية الحرف العربي و -1

 .200،199ص/ 
 .151، ص/1997مكتبة لبناف، ناشركف،  آخركف، ، سامي عياد حنا كمعجم اللسانيات الحديثة -2
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األلفاظ مكانا كبَتا يف آراء علماء أكائل القرف الثٌالث اؽبجرم؛ فناقشوا قضايا الًٌتادؼ 
 .(1)الٌتضاد، كما عنوا كثَتا باؼبعاين آّازية لأللفاظ" كاؼبشًتؾ الٌلفظي ك

نعٍت بو معناىا اؼبستقل؛ اؼبعٌت  بالقسم األٌكؿ للكلمة، ك ىذه العناية مرتبطة ك
ال سٌيما اؼبعجميُت منهم أف تنٌبهوا إىل  ك ،لقد سبق لٌلغويُت العرب اؼبعجمي للكلمة "ك

طبيعة الوحدة اؼبعجمية باعتبارىا مسألة خالفية بينهم؛ فلقد اىتٌم ّٔا اػبليل 
، باعتبارىا ركن اؼبعجم «ُتالع» :( اىتماما خاٌصا يف مقٌدمة كتابوق175)ت

 .(2)كجوىره"
حىٌت ادثُت منهم منهج يف  ك ،لقد توٌلد عن ىذا االىتماـ لدل الٌلغويُت القدامى

معناه إف  من ٌٍب بركز علـو مرتبطة بتصٌورنا للعالقة بُت الٌلفظ ك دراسة الٌلفظ العريب، ك
صاحل فرعُت لدراسة األلفاظ "لقد حٌدد عبد الرضباف اغباج  داخل الًٌتكيب أك خارجو

وبتوم على علم ما يدٌؿ عليو لفظو لفظة من األلفاظ  علم األلفاظ اؼبفردة، ك :أٌكؽبما
ركايتها كٌلها اػباٌص بذلك  حفظها ك أنواعها ك اؼبفردة الٌدالة على أجناس األشياء ك

ىو  :ظ اؼبركبةعلم األلفا اؼبشهور عند صبيعهم. ك الغريب منو ك الٌدخيل فيو ك الٌلساف، ك
ىي اٌليت صٌنفها خطباؤىم  ك ،علم األقاكيل اٌليت تصادؼ مركبة عند تلك األٌمة

؛ بل إنٌو "مل يتوقف (3)فصحاؤىم اؼبشهوركف عندىم" نطق ّٔا بلغاؤىم ك كشعراؤىم ك
البحث عند علماء العربية القدامى مع اؼبنهج فقط، بل ذباكزكا ذلك إىل الكشف عن 

                                                           
معانيو في أوائل القرن الثالث  النص القرآني )دراسة للقضايا اللغوية في كتب إعراب القرآن و العربية و -1

 . 407، ص/2001، عيسى شحاتو علي، دار قباء للطباعة، الهجري(
، ؿبمد رشاد ضبزاكم، آّلس األعلى العربي سبلها إلى اإلحاطة بالخطاب اإلنساني و ظاىرة المعجمية و -2

 .15، ص/1996للثقافة، 
، 1971، 1، ج1، عبد الرضباف اغباج صاحل، ؾبلة اللسانيات، مجمدخل إلى علم اللسان الحديث -3

 .52ص/
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ث الٌلغوم الٌداليل؛ كالعالقة بُت الٌداؿ كاؼبدلوؿ اٌليت كاف القدماء جوانب أخرل من البح
 .(1)عالقة األلفاظ بالصٌور الذىنية" مدلولو، ك يعٌبكف عنها باؼبناسبة بُت الٌلفظ ك

خارج الًٌتكيب، فال يتصٌور يف  بوجوده داخل ك ةعالقة الٌلفظ بالٌلفظ منوط ك
تركيبنا العريب أف نضٌم فعال إىل فعل أك اظبا إىل اسم أك حرفا إىل حرؼ اعتباطا؛ لذلك  
كاف "الٌنظر إىل معٌت الكلمة ينبغي أف يكوف متوازنا، فاؼبعٌت النٌصي يتعٌُت من خالؿ 

و ما يبٌر مدل ى ؛ ك(2)اؼبعٌت اؼبعجمي )...( ؾبموعا مع حصيلة العالقات السٌياقية"
 .أنبٌية عالقة الٌلفظ باؼبعٌت

عالقة اؼبعٌت بالٌلفظ يف االستخداـ الٌلغوم ]فػ[ " يف حياة اإلنساف من األنبٌية  ك 
تًتكز ىذه األنبٌية على الطرؽ  ما ال يدركو النٌاس عادة إاٌل مىت تسٌلحوا دبعرفة خاٌصة، ك

سبيل اٌليت ينتهجها يف إدراؾ عناصر على ال اٌليت يسلكها اإلنساف الستقباؿ اؼبعٌت، ك
تًتٌكز أخَتا على  اؼبعٌت، ٌٍب على األدكات اٌليت يتوسل ّٔا يف تأكيل مقاصد اؼبعٌت، ك

تتوقف أنبٌية ىذه االستفادة  . ك(3)اؼبسالك اٌليت يتوخاىا لتقدمي شبرة استفادتو من اؼبعٌت"
ها، لذلك يؤٌكد الباحث عبد طرؽ دراست على االستفادة من الٌنظرة إىل الكلمة ذاهتا ك

 .السالـ اؼبسدم على ىذا الفرؽ اإلجرائي 

                                                           
، صالح الدين زراؿ، عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجري الظاىرة الداللية -1

 .78ص/
، أضبد ؿبمد قدكر، ؾبلة عامل ور الداللي في العربية الفصحى في العصر الحديثطمقدمة لدراسة الت -2

 . 31، ص/1986اير، مارس، ب كزارة اإلعالـ، الكويت، يناير ف الفكر،
 .11،10، ص/2003، عبد السالـ اؼبسدم، مركز النشر اعبامعي، تونس، اإلعراب العربية و - 3
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ت للذساظت الذالليت   .لذي الغشبيينالفصل ألاول: ألاصىل الىظٍش

 . البحث اللغىي الغشبي:1

كاف االىتماـ  اللغوم يف العصر اغبديث مع عصر النهضة األكربية كبدأ البحث 
فقد كتب اإليطايل ليوناردك دافينشي  ،ى النظر يف  بعض اؼبسائل الصوتيةمنصبا عل

« leonardo da vinci » (1452– 1519 الكثَت من اؼبالحظات )ـ  
الصوت من اؼبتكلم إىل انتقاؿ  عملية الكالـ ك األفكار حوؿ تكوين اعبهاز الصوٌب، كك 

 .(1)السامع كطريقة انتشار الصوت

قد حدث تطور يف تاريخ الدرس اللغوم حُت ًٌب اكتشاؼ اللغة السنسكريتية  ك
 sir wiliam »(1794-1746) سَت كيلياـ جونزاللغة اؽبند اؼبقدسة على يد 

jones »  كجد األكركبيوف يف الًتاث اؽبندم الكثَت من الدراسات العلمية اؼبنظمة  ك
الذم مل  « descriptive method »ىي دراسات تعتمد على اؼبنهج الوصفي ك 

   تسجيلو ك ،إمٌبا اىتٌم بالنظر يف االستعماؿ اللغوم يػينٍبى على أسس من اؼبنطق، ك
 ربليلو على كبو ما كرد يف النص .ك 

اللغة  اسات اللغوية اغبديثة دبقارنة اللغة السنسكريتية باللغة اليونانية كبدأت الدر  ك
إٌف علم اللغة بدأ بالدراسة اؼبقارنة باللغات اؽبندية  :، لذلك من الطبيعي أف نقوؿتينيةالال

 قد أشار اللغوم السويسرم دم سوسَت ك، (2)األكركبية يف القرف التاسع عشر
(1857-1913)de-saussur  إىل اؼبراحل اليت مٌر ّٔا الدرس اللغوم يف ؿباضراتو

مراحل قبل أف وبدد  ةكرأل أنٌو مٌر بثالث ،ربت عنواف " نظرة حوؿ تاريخ علم اللغة"
 :تلك اؼبراحل ىي موضوعو اغبقيقي الصحيح ، ك

قد نشأت تلك  ، ك« grammar »دراسة ما يندرج ربت مصطلح النحو  –1
طأ حُت اػب كاف ىدفها إعطاء القواعد اليت تفٌرؽ بُت الصواب ك ك الدراسة مع اليوناف،

                                                           
 .90سليماف ياقوت، ص/ ؿبمود، منهج البحث اللغوي -1
 .88اؼبرجع نفسو، ص/ -2
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، لذلك نستطيع أف نقوؿ عنها أهنا دراسة معيارية مل هتتم استعماؿ الصيغ اإلعرابية
 باؼبالحظة الفعلية للواقع اللغوم. 

ىو يهتم بالدراسة  ، كيف مرحلة مبكرة « philology »ظهور مصطلح  -2
مدرسة  تعود إىل التقاليد العتيقة اليت بعض األصوؿ كاللغوية للنصوص يف ضوء 

رف الثامن قد أخذت تلك الدراسة يف االزدىار يف أكركبا يف الق ، كاإلسكندرية القديبة
نشَت إىل أٌف مصطلح فقو اللغة ارتبط يف بدايتو باغبركة  ، كعشر حىت القرف العشرين
 تمرت حىت عصرنا ىذا .اس ـ( ك1777)  « wolf »العلمية اليت قاـ ّٔا ككلف 

كاف ذلك بداية  ، كهاإمكاف مقارنة اللغات فيما بين ؼ اللغويوفااكتش -3
جديدة يف البحث اللغوم تعٌد األصل أك أساس ؼبا يسمى بفقو اللغة اؼبقارف 

«comparative philologie» ىي تدين بالفضل للقاضي اإلقبليزم جونز  ك
 الذم اكتشف اللغة السنسكريتية . 

، فإٌف علم السابقة ةاؼبراحل الثالث إذا كاف دم سوسَت قد أرٌخ للدرس اللغوم يفك 
على يد دم  « science »يأخذ مكانتو باعتباره علما  أبد « l’inguistics »اللغة 

ذلك يف ؿباضرتو اليت ألقاىا يف جامعة جنيف بسويسرا يف السنوات  ، كسوسَت نفسو
ـ( بعد كفاتو بثالث سنوات 1916اليت نشرىا تالميذه سنة ) ك ،ـ(1902-1911)

 .« course de linguistique générale»ربت عنواف: 

إٌف أىم ما يبيز علم اللغة اغبديث الذم يستخدـ اؼبنهج العلمي يف دراسة اللغة 
 عن اؼبناىج التقليدية ىو أنٌو ينظر إىل اللغة نظرة كصفية تعتمد على اؼبالحظة اؼبباشرة

ال يهدؼ من ذلك إىل كضع قواعد يفرضها على  ، كللظواىر اللغوية اؼبوجودة بالفعل
ك الصريف  ،إليو ىو كصف نظاـ اللغة )الصوٌب اؼبتكلمُت باللغة بل كل ما يهدؼ

  .(1)كضع معاصبها النحوم( كك 

                                                           
 .135ص/ ، ؿبمد حسن عبد العزيز، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، مدخل إلى علم اللغة -1
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يبكن تعريف اؼبنهج الوصفي بأنو طريقة من طرؽ التحليل بشكل علمي منظم  ك
من أجل الوصوؿ إىل أغراض ؿبددة لوضعية اجتماعية أك مشكلة ما أك كصف مسألة 

صبع ما  ك ،القياـ بوصف ظاىرة علمية مثال أك لغوية أك اجتماعيةيعٌت بعلمية، فهو 
الظاىرة  الغاية من دراسة تلك ، كن معلومات دقيقة زبص تلك الظاىرةأمكن صبعو م
، ك ما يتعلق ّٔا من خصائص بغية الوصوؿ إىل اغبقائق كصفا دقيقا .دراسة كصفية

 اؼبوضوعية كما ىي على حاؽبا كقت دراستها. 

زمن ؿبدد، ك ال يبٌيز ك  بوصفها يف لغة معينة  بدراستهاالوصفي  يعٌت علم اللغة ك
 :فبعد أف كاف اؼبنهجاف ،اللهجة وية بُت اللغة ككلو للظواىر اللغىذا اؼبنهج يف تنا

يهتم بدراسة لجاء اؼبنهج الوصفي  ،ف نبا حامال تصور البحث اللغومالتارىبي ك اؼبقار 
 .(1)حبثها حبثا عرضيا ال طوليا ك ،الظاىرة اللغوية

الوصف الدقيق ألصواهتا يهتم اؼبنهج الوصفي بدراسة اللغة أك اللهجة عن طريق ك 
، كأبنيتها الصرفية، ك تراكيبها النحوية اليت تعب عن ؾبموعة من اؼبعاين مقاطعهاك 

 .وء العالقات السياقية داخل النصك داللة ألفاظها يف ض ،اؼبختلفة

قد سيطر ىذا اؼبنهج على الدراسات اللغوية يف أكباء العامل كافة بفضل جهود  ك
لصحيح ك الوحيد ىو اللغة يف ذاهتا دم سوسَت الذم أشار إىل أٌف موضوع علم اللغة ا

تلك اللغة اليت تظهر ك تتحقق يف أشكاؿ لغات كثَتة ك ؽبجات  ،من أجل ذاهتاك 
 .(2)دة ك صور ـبتلفة من الكالـمتعدٌ 

خ جأظيغ اإلاىهج الىصفي:2  . جاٍس

ارنة باؼبنهج إٌف ظهور اؼبنهج الوصفي من حيث التأسيس حديث العهد ك اؼبولد مق
علماء اللغة  لقد ظلٌ ":فهمي حجازميف ىذا السياؽ يقوؿ ؿبمود  ، كالتارىبياؼبقارف ك 

                                                           
، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، 1، نور اؽبدل لوشن، طمباحث في علم اللغة العام و مناىج البحث اللغوي -1

 .295القاىرة، مصر، ص/
 .116سليماف ياقوت، ص/ ؿبمود، منهج البحث اللغوي -2
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 حيث كاف، ن يبحثوف اللغات باؼبنهج اؼبقارفالعشريالقرف يف القرف التاسع عشر ك أكائل 
 ىو ال

ي
السويسرم اللغوم لكن الباحث  ، كللبحث اللغوم منهجيا رصوٌ تى شكل الوحيد اؼب

إمكاف حبث اللغة تو أثبت بدراس  de-saussur(1913-1857)دم سوسَت 
ىذا البحث يرتبط  ، ك(1)"النحوية ك الداللية الواحدة بالتعرؼ على بنيتها الصوتية ك

 كما ىو مثبت يف ؿباضراتو اؼبشهورة.  د ده دبستول لغوم بعينو يف زمن كاحعن

ك ىو  ،مي حجازماؼبنهج الوصفي يعتب حديث العهد كما يتصوره ؿبمود فهك 
ألف معظم الدراسات اغبديثة اليت تبحث يف تأصيل مناىج البحث  ؛ؿبق فيما ذىب إليو

فهو مل تتضح معاؼبو إال يف  ؛اللغوم تتفق على تاريخ التأسيس العلمي للمنهج اؼبذكور
 .بداية القرف عشرين ك ،هناية القرف التاسع عشر

 لقديبة، كاؽبنود، ك اإلغريقلغوية اليت عرفتها األمم اال يعٍت أٌف الدراسات ال ك
بل الدراسات ك األحباث اللغوية  ،غَتىم مل تعرؼ اؼبنهج الوصفي ، كالركماف، ك العربك 

قدمي  واغبديثة اليت راحت تبحث عن األصوؿ األكىل لقياـ اؼبنهج الوصفي توصلت إىل أنٌ 
ا اؼبنهج ؤىقدـ لغات األمم الغابرة ك اؼبتحضرة منها بدءا من اؽبنود حبيث اعتمد علما

 :إذ قاؿ ؛ ، ك ما يؤكد ىذا القوؿ ما ذىب إليو جورج مونافالوصفي يف دراسة لغاهتم
بط أثار ؛ حيث ر (2)"لعلنا نعثر عند قدامى اؽبنود أكؿ تفكَت كاضح يف شؤكف اللغة"

لرابع قبل اؼبيالد الذم عاش حوايل ا « panini »تواجد اؼبنهج الوصفي بكتاب بانيٍت 
 .تضمن أربعة  آالؼ حكمة أك قاعدة ؛شبانية أجزاء مكتابو ذ ك ،يف مشاؿ اؽبند

ىو كبوم  ك) ،« panini » قد كصف بانيٍت ؿبمود السعراف :"ك يقوؿ ك 
غة السنسكريتية القوانُت الصوتية ك النحوية للٌ  (ىندم عاش يف القرف الرابع قبل اؼبيالد

ا العلم الركايات أنو تلقى ىذنٌو وبكي يف بعض إحىت  ؛من الدقة ةكصفا يبلغ درجة كبَت 

                                                           
 .21ص/، 1997، ؿبمود فهمي حجازم، دار قباء للطباعة كالنشر، القاىرة، مصر، مدخل إلى علم اللغة -1
 .62جورج موناف، تر/ بدر الدين قاسم، ص/ تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، - 2



 لدى الغربيين.ـــــــــــــــــــــــــ األصول النظرية للدراسة الداللية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

84 

 

يرل  ك ،التعليق ت األجياؿ التالية عملو بالشرح كقد تناكل ك ،عن طريق الوحي ك اإلؽباـ
 .(1)بانيٍت ىو خَت النحاة الوصفيُت القدماء" علماء اللغة  أفٌ  ك ،ادثوف

هبمع اللغويوف الغربيوف ادثوف أك العرب على أٌف اؼبنهج الوصفي ذك تاريخ  ك
دكا ك حدٌ  اتفق ىؤالء الباحثوف على قدمو ك ربطو بالدراسات اللغوية اؽبندية، عريق، ك

 غة السنسكريتية منذ عهد بانيٍت كما سبق  ذكر ذلك.تواجد اؼبنهج الوصفي يف اللٌ 

ىذا ال يبنع ك ال يعارض الباحثُت ادثُت الذين يركف أف تأسيس اؼبنهج  ك
ك أينع ك أعطى شباره السيما  ،القرف السابع عشر كلد يف هناية ،الوصفي حديث العهد

ردبا حجة ىؤالء الباحثُت  ،يف منتصف القرف العشرين إىل العقد السابع من القرف اؼبذكور
، ك التارىبي، ك التقابلي فأف اؼبنهج الوصفي مثلو مثل بقية اؼبناىج األخرل كاؼبنهج اؼبقار 

يس حبيث خضعت مناىج البحث التأس ك غَتىا عرفت منهجية جديدة يف الطرح ك
ك من ىنا اتصفت بالعاؼبية ك أصبحت كل  ،اللغوم ك العلمي إىل الطابع األكاديبي
الدراسات األكاديبية  تعتمدىا يف األحباث ك ك ،آّتمعات تتلقاىا يف صبيع قارات العامل

 .، ك صارت تتميز باؼبوركث العاؼبيك اعبامعية

 ضوء يعتمد اؼبنهج الوصفي دراسة اللغة من خالؿ كاقعها؛ فهو يهتم بواقعها يف ك
قواعد اإلمالء ك الكتابة، مهما كانت دقيقة ال تفيد يف ؛ ألٌف ما يسمى باللغة اؼبنطوقة
ك يضاؼ إىل ذلك أٌف النص اؼبنطوؽ يتيح  كقت حدكثها، كصف أية ظاىرة لغوية

لنب اػباصة بو، ك التنغيم حُت النطق لبعض العبارات الفرصة لدراسة أصواتو، ك قوانُت ا
     .(2)ك اعبمل

 .الػالكت بين الّذال و اإلاذلىل:3

ذكرنا فيما سبق أٌف من علماء الٌلغة العرب من فٌرؽ بُت مصطلحي العالمة 
بل ىو رأم تبٌناه أحد أقطاب  ؛مل يتوقف ذلك على علماء الٌلغة العرب كاإلشارة، ك

                                                           
 .258، ص/1999، دار الفكر العريب، القاىرة، 2ط ، ؿبمود السعراف،علم اللغة )مقدمة للقارئ العربي( -1
 .10سليماف ياقوت، ص/  ؿبمود، منهج البحث اللغويينظر:  -2
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  de-saussur(1913-1857)ىو فرديناف دم سوسَت الٌلسانية، أال كالٌدراسة 
بذلك سار من بعده يف  اؼبدلوؿ، ك اٌلذم ذىب إىل كجود عالقة اعتباطية بُت الٌداؿ ك

 Edward( 1939-1884) سابَتكإدكارد ىذا التٌوجو من الٌلسانيُت ادثُت  
Sapirستيفاف أكؼباف ، ك  )(Stephen Ullmann دكر الكلمة يف » :يف كتابو

-Claude Lévi( 2009-1908) ، بينما ذىب كلود ليفي شًتاكس«الٌلغة
Strauss  إىل اعتباطية العالمة يف بدايتها ٍب تكٌونت بعد ذلك العالقة الرٌابطة بُت الٌداؿ

 .(1)اؼبدلوؿ ك

 ق(505)ت يف بيانو لرتبة األلفاظ من مراتب الوجود، يذكر أبو حامد الغزايل ك
يء كجود يف األعياف ٌٍب يف األذىاف ٌٍب يف األلفاظ ٌٍب يف الكتابة؛ فالكتابة دالة أٌف "للشٌ 

اٌلذم يف الٌنفس ىو مثاؿ  الٌلفظ داؿ على اؼبعٌت اٌلذم يف الٌنفس، ك على الٌلفظ، ك
؛ كما يرل أنٌو ال معٌت للعلم إاٌل مثاؿ وبصل يف الٌنفس مطابق ؼبا (2)اؼبوجود يف األعياف"

ما مل يظهر ىذا األثر يف الٌنفس ال ينتظم لفظ  ك ،ىو اؼبعلـو يف اغبٌس، كىو مثاؿ لو 
 .(3)يدٌؿ بو على ذلك األثر

علي بن ؿبمد اغبسيٍت  ك يذىب من علماء اللغة العرب الٌشريف اعبرجاين
 يث إنٌو كيًضع بإزائها األلفاظ إىل أٌف "اؼبعاين ىي الصٌور الٌذىنية من ح ق(816)ت

من حيث إهٌنا  يف العقل، فمن حيث إهٌنا تيقصىد بالٌلفظ ظبٌيت معٌت، كالصٌور اغباصلة ك 
من حيث إهٌنا مقوؿ يف جواب ما ىو  ربصل من الٌلفظ يف العقل ظبٌيت مفهوما، ك

من حيث امتيازىا عن  من حيث ثبوهتا يف اػبارج ظبٌيت حقيقة، ك ظبٌيت ماىية، ك
 .(4)األغيار ظبٌيت ىوية"

                                                           
، دار الشئوف الثقافية العامة، بغداد، 2، ركالف بارت، تر/ ؿبمد البكرم، طمبادئ في علم الداللةينظر:  -1

 .82، ص/1986العراؽ، 
 .47،46، ص/1983، دار األندلس، بَتكت، 4، أبو حامد الغزايل، طمعيار العلم في فن المنطق -2
 .47ص/ ،اؼبصدر نفسو: ينظر -3
 .185اعبرجاين، ص/، الشريف معجم التعريفات -4
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أبو تعريفا يباثل تعريف  ق(684اغبسن حاـز بن ؿبمد )ت أيب يقٌدـ القرطاجٍت ك
قد تبٌُت أٌف اؼبعاين ؽبا  "ؿبتويات اؼبربٌع الداليل فيقوؿ: يف إشارة إىل ق(505) الغزايل

ؽبا من جهة ما يدٌؿ على  ؽبا صٌور موجودة يف األذىاف، ك حقائق موجودة يف األعياف، ك
كجود يف األفهاـ، ك ؽبا من جهة ما يدؿ على تلك األلفاظ من األلفاظ  الصور من تلك

 .(1)صٌور ما دلت عليو يف األفهاـ" يقيم صٌور األلفاظ، كما اػبٌط 

اختلف علماؤنا يف كوف األلفاظ موضوعة بإزاء الصٌور الٌذىنية أك بإزاء اؼباىيات  ك
فخر الدين  ذىب إىل الثاين، ك ق(476)ت اػبارجية، فذىب أبو إسحاؽ الشَتازم

مع أٌف  ، ك(2)إىل األكؿ )ابن سينا، الفارايب، الغزايل( وعأتبا كق( 606)تالرازم 
ىبتار الرٌأم الثٌاين؛ إاٌل أٌف حجج الرٌأم األكؿ ىي  ق(911جالؿ الدين )ت السيوطي

 اٌليت منها: األقول، ك

؛ فأكل (3)إنٌو لو كاف اؼبعٌت ىو اؼبوجود خارجا )اؼبرجع( النتفى اؼبعٌت بانتفائو -
 البتقالة مثال يعٍت أٌف البتقالة بقيت دكف معٌت.

مع ذلك فإٌف ؽبا ألفاظا تدٌؿ  ، ك(4)إٌف كثَتا من اؼبعاين ليس ؽبا كجود يف اػبارج -
، العزة، ...(. عليها كاأللفاظ آٌّردة )  اؼبركءة، الكـر

ىذا  جنا لكٌل مرجع داال يدٌؿ عليو، كالحت ؛إنٌو لو كاف اؼبعٌت ىو اؼبرجع -
 . (5)ؿباؿ

 كعند استقرائنا لتلك األقواؿ لبرج ببعض اؼبفاىيم، منها:   

                                                           
ق(، تح/ ؿبمد اغببيب بن اػبوجة، 684، أبو اغبسن حاـز القرطاجٍت )تمنهاج البلغاء و سراج األدباء -1

 .19، ص/1986، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، لبناف، 3ط
ضبد جاد اؼبوىل، أق(، تح/ؿبمد 911الدين السيوطي )ت، جالؿ المزىر في علوم اللغة و أنواعهاينظر:  -2

 لي ؿبمد البجاكم، ؿبمد الفضل إبراىيم، دار الفكر، )د.ت(، ص/ ع
 .47، أبو حامد الغزايل، ص/معيار العلم في فن المنطقينظر:  -3
 .64، ص/1952، أبو علي ابن سينا، دار اغبداثة، بَتكت، لبناف، منطق المشرقيين -4
 .95،94ص/، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ظالل المعنى )أنظمة الداللة في العربية( المعنى و -5
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هني: .3-1
ّ
 الىحىد الز

يبثل كجود صورة للٌشيء اٌلذم نتحٌدث عنو يف الٌذىن، كأف يستدعي ذكر كلمة  ك
 إنساف صورة ؾبٌردة ألشكاؿ من الٌناس اٌلذين رآىم يف حياتو.

يء: .3-2
ّ

 الىحىد الخاسجي للش 

األشياء يف الواقع اػبارجي، كوجود أفراد البشر بكٌل أجناسهم ك ألواهنم ىو سبٌثل  ك
 أشكاؽبم. ك

فظي: .3-3
ّ
 الىحىد الل

تستدعيها يف  ىو كجود أصوات الكلمة اٌليت تدٌؿ على صورتو الٌذىنية، ك ك
ذلك كلفظ  يشار ّٔا إىل أفراد ذلك الٌشيء يف العامل اػبارجي، ك دماغو، ك

 إنساف.

 الىحىد الىتابي: .3-4

ىو كجود حركؼ ىجائية مكتوبة تدٌؿ على الكلمة اؼبعنية؛ كحركؼ كلمة  ك
 .(1)إنساف

م بالٌشيء بوجود معٌت العلكما يذكر ؿبمد ؿبمد يونس علي أٌف "يفٌسر الغزايل   ك
و ثبوت ىذه الٌصورة يف الٌذىن يشبٌ ك  ،ألهٌنا مثاؿ للموجود يف األعياف ؛صورتو يف الٌذىن

"إاٌل أٌف اؼبرآة ال تثبت فيها إاٌل أمثلة  ؛ يقوؿ الغزايل:(2)"اؼبرآةبثبوت صورة الٌشيء يف 
 .(3)اسوسات، ك النفس مرآة تثبت فيها أمثلة اؼبعقوالت"

                                                           
، 2004، دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة، 1، ؿبمد ؿبمد يونس علي، طمقدمة في علمي الداللة و التخاطب -1

 . 18بَتكت، لبناف، ص/
 .95، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/المعنى و ظالل المعنى )أنظمة الداللة في العربية(ينظر:  -2
 .71، أبو حامد الغزايل ، ص/معيار العلم في فن المنطق -3
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الٌلسانيُت إىل ثالثة مفاىيم؛ فحذفوا  قد تقٌلص العدد عند علماء الٌداللة ك ك
 بل ىي عملية اصطالحية زءا من الٌلغة البشرية الطبيعية،الكتابة ألهٌنم ال يعتبكهنا ج

 .(1)اصطناعية لرموز حرفية ال سبٌثل بالٌضركرة األصوات اؼبنطوقة

 . دساظت اإلاػنى: 4

لقد تبٌٌت دم سوسَت بصورة عاٌمة نظرية االستدعاء، صورة ما تستدعي صورة 
ىو ما يفعلو الٌذىن يف تصٌوره لألشياء  أخرل، يتم الٌتعبَت عنها عن طريق ألفاظ الٌلغة، ك

لكن  ب ما يقٌرره علم النفس السلوكي عن طريق الٌتحفيز أك األثر اٌلذم تًتكو، كحس
ىذا التبٌٍت ؼبفهـو اؼبعٌت من خالؿ اإلشارات يواجو إشكالية ربط اؼبعٌت باسوس، يف 
حُت ألفاظ الٌلغة ذبريدية، لذلك يرل دم سوسَت أٌف طبيعة االشًتاؾ ليس بُت األشياء 

 .االسم بُت اؼبفهـو ككمسٌمياهتا، إمٌبا ىو 
ق( يف النص الذم ذكرتو سابقا، كنعيده ىنا 505)ت يذىب أبو حامد الغزايل ك
ربديد اؼبعٌت انطالقا من ؾبموعة مفاىيم يتم دبقتضاىا مركر العقل دبجموعة من  لتوضيح

يرل أٌف "للشيء كجود  وفه ؛ ربديد اؼبعٌت اؼبراد من الٌلفظالعمليات ليصل يف الٌنهاية إىل
يف األعياف ٌٍب يف األذىاف ٌٍب يف األلفاظ ٌٍب يف الكتابة، فالكتابة دالٌة على الٌلفظ، كالٌلفظ 

 (2)اٌلذم يف الٌنفس ىو مثاؿ اؼبوجود يف األعياف" داٌؿ على اؼبعٌت اٌلذم يف الٌنفس، ك
لكن ما الفرؽ بُت  فمثاؿ اؼبوجود يف األعياف ىو اؼبرجع ذاتو اؼبشار إليو يف اػبارج. ك

ـٌ  الٌصورة اغباصلة يف العقل، ك اؼبوجود العيٍت اػبارجي يف حاؿ استخداـ الٌلفظ العا
 الكٌلي؟. 

اعبواب عن ىذا الٌتساؤؿ  ٍب هبيب عليو بقولو:"ك ؛ؤؿ طرحو أحد الباحثُتاىذا تس
ىو اٌلذم تستعمل لو  األنواع كجودا يف اػبارج، ك ىو أٌف للكٌليات، كاألجناس ك

آخر  اكجود ىو كجود اعتبارم ال حقيقي، ك لٌدالة على الكٌليات، كالوحدات اؼبعجمية ا

                                                           
 .18، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/مقدمة في علمي الداللة و التخاطب -1
 .37،36، أبو حامد الغزايل، ص/معيار العلم -2
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ىو مفهـو تلك الكٌليات أك صورهتا يف األذىاف، فالوجود اػبارجي ىو  يف األذىاف، ك
كجودىا يف األعياف بصرؼ الٌنظر عن كوهنا كاحدة أك متعٌددة )...( فإذا قلنا: الرجل 

كجودىا لى إطالقها دكف اعتبار فالوجود اػبارجي للرجل ىو الرجولة ع ؛أقول من اؼبرأة
داللة اعبزئي ًٌب تطبيقو  ك ،ىذا اؼبفهـو يف داللة الكٌلي ، ك(1)يف عمرك..."ك يف زيد 

عمليا يف عملية كضع اؼبعاجم، فاؼبداخل سبٌثل الكٌلي، بينما الٌتمثيل يبٌثل اعبزئي، فإذا قلنا 
ن يتصٌور عٌدة مفاىيم ترتبط داللتها دبعٌت الٌضرب، فقد يكوف: ضرب مثال؛ فإٌف الٌذى

، أك ضىٍربه لألشخاص ضربا فعليا، أك ضىرىبى على يديو؛ دبعٌت: أخذ اضرب لو موعد
حقيقتو يف السياؽ اؼبعجمي  تتشٌخص بيديو، فالضرب ال تتحٌدد داللتو إاٌل يف الذىن، ك

 السياؽ الًٌتكييب عن طريق ذبسيده فعليا تتجسد حقيقتو الفعلية يف من خالؿ الٌتمثيل، ك
 بالكالـ.

للكٌلي اؼبتبادر من اؼبعٌت إىل الٌذىن، "ك يفٌرؽ  ايعتب السياؽ اؼبعجمي ربديد ك
؛ ٌٍب إٌف (2)ىو تفريق لو عالقة كطيدة بنظرية اإلشارة" الكٌلي، ك الفالسفة بُت اعبزئي ك

اؼبلتصقة ّٔذه الكٌليات، ففي إطالؽ إطالؽ الكٌليات يغٍت عن اعتبار بعض اعبزئيات 
اؼبعاين الٌصرفية أك ما نسميو اؼبقوالت الٌصرفية كمقولة الٌشخص، أك اؼبقوالت الٌنحوية 
فإهٌنا تغٍت عن اعتبار اعبزئيات يف مثل لفظ اؼبعرفة الٌدالة على الصفات، كقولنا: زيد، فإٌف 

لو عالقة بالكٌلي، فالكلي  اجزئي ابار اعت ، كاجزئي ااعتبار  ، كاكٌلي  ايف ىذا الٌلفظ اعتبار 
. تصٌورنا لشخص يرتبط دبجموعة من الصفات مع بقية أفراد جنسو   يتمٌثل بدليل الٌلزـك

ما  األطراؼ، ك األعضاء، ك ىي صفات ؽبا كجود يف األعياف، كتصٌور طوؿ القامة، ك ك
 ىو متعٌلق باعبنس البشرم عموما.

ات اؼبخصوصة ّٔذا الفرد اٌلذم ينتمي إىل االعتبار اعبزئي ينطوم على الٌصف ك
ما إىل ذلك فبٌا يبٌيزه عن بقية  تلك اعبماعة يف كونو مثال أسود العينُت، يلبس طاقية، ك

                                                           
 .96، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/ظالل المعنى )أنظمة الداللة العربية( المعنى و -1
 .95ص/ :اؼبرجع نفسو -2
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أٌما ما يٌتصل باالعتبار اعبزئي اٌلذم لو عالقة بالكٌلي؛ فهو  األفراد اٌلذين نعرفهم، ك
مرتبط باؼبثل، فزيد ال شك أنٌو  ألٌف تصٌوره اعتبار صورم ليس لو كجود يف األعياف، ك

بذلك  يبلك شجاعة لكٌننا ال نعرؼ مدل ىذه الٌشجاعة؛ فيمكن أف تكوف موجودة، ك
ىكذا يقع يف كٌل كلمات  سبٌثل صفة إهبابية، أك ال تكوف موجودة فتمٌثل صفة سلبية، ك

 .(1)الٌلغة

الذىن من ما وبيل إليو خارج  ينظر إىل اؼبعٌت على أنو عالقة بُت اللفظ ك ك
 John( 1960-1890)فَتث جوف ركبرت جاء حىت أحداث،  حقائق ك

Rupert Firth ؛ حيث اعتب أٌف (2)حصره يف "مرٌكب من العالقات السياقية" ك
"الوقت حاف للتخلي عن البحث يف اؼبعٌت بوصفو عمليات ذىنية كامنة، كالنظر إليو 

ٌف الوظيفة الداللية ال تتأتى إال بعد ذىب إىل أ على أنٌو مركب من العالقات السياقية، ك
أف تتجسد القولة يف موقف فعلي معُت، أم بعد أف زبرج من خانة الوجود الوضعي 

تتلوف فيو بألواف داللية عدة ربددىا  (3)يالكامن إىل حيز الوجود االستعمايل الفعل
  األغراض اليت تيوٌظف ؽبا. ، كّٔا تلك الوحدة الكيفية اليت تستعمل

عاوي:. 5
ّ
 الػالمت في الاصطالح الل

الذم كضعو  يستمد االصطالح الٌلساين مفهـو العالمة من اؼبفهـو العاـ
 Charles Sanders( 1914-1839شارؿ سندرس بورس )الفيلسوؼ 

Peirce ىو اؼبقابل األجنيب لػ  حيث يسٌميها باؼبصورة، كRepresentamen  
"العالمة أك اؼبصٌورة ىي شيء ما ينوب لشخص ما : د سليماف ياقوت أفٌ و يذكر عنو ؿبم

عن شيء ما بصفة ما، أٌم: إهٌنا زبلق يف عقل ذلك الٌشخص عالمة معادلة أك ردبا أكثر 
للعالمة األكىل، إٌف  Interpretantىذه العالمة اٌليت زبلقها أظبٌيها مفٌسرة  تطٌورا، ك

                                                           
 ما بعدىا. ك 95، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/المعنى )أنظمة الداللة العربية(ظالل  المعنى وينظر:  -1
، 2004، دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة، بَتكت، 1، ؿبمد ؿبمد يونس علي، طمدخل إلى اللسانيات -2

 .78ص/
 .79اؼبرجع نفسو، ص/ -3
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ىي ال تنوب  ، كObjectىذا الٌشيء ىو موضوعها  العالمة تنوب عن شيء ما  ك
عن ىذا اؼبوضوع من كٌل الوجهات، بل بالرجوع إىل نوع من الفكرة اٌليت ظبٌيتها سابقا 

 .(1)اؼبصٌورة " Groundركيزة 
أٌما العالمة يف نظر دم سوسَت فهي ذات مبٌت ثنائي، تتكٌوف من كجهُت: نفسي 

الٌصورة الذىنية الٌناشئة اجتماعي؛ نفسي كوهنا تستمد كجودىا من العالقة القائمة بُت  ك
اجتماعية لطبيعتها الٌتواصلية  دبعانيها الٌنفسية، ك عن تركيب األصوات قبل الٌنطق ّٔا ك

 Signifianيسمي دم سوسَت الصورة السمعية بالٌداؿ  داخل اعبماعة الٌلغوية، ك

 )  .Signifiéكالصورة الٌذىنية باؼبدلوؿ )اؼبفهـو
 مصطلح العالمة  (مذىب دم سوسَت ك مذىب بورس)يتجاذب اؼبذىباف؛ ك 

كفق رؤية كٌل منهما جاء الٌتقسيم الثالثي أك الثنائي للعالمة؛ باإلضافة إىل ربديد ك 
 خاٌصة حيث جعلها دم سوسَت. الٌداللة االصطالحية ؽبا. عاٌمة حيث جعلها بورس، ك

 . اإلاػنى و العياق:6

 جوف ركبرت دراسات اللغومعند الغربيُت مع يف عمومو سبيز البحث الٌداليل 
حُت كضع نظرية السياؽ، اليت  John Rupert Firth( 1960-1890) فَتث

-1884) مالينوفسكيبركنيسالؼ كاسب  الركسي استوحاىا من دراسات اللغوم
1942 )Bronislaw Malinowski Kasperيعد اؼبعٌت عند فَتث   ، ك

  باإلضافة إىل سياؽ اغباؿ غَت الٌلغوم"كٌل مرٌكب من ؾبموعة من الوظائف الٌلغوية؛ 
الٌنحوية الًٌتكيبية  يشمل اعبانب الٌلغوم الوظيفة الٌصوتية ٍب الٌصرفية اؼبورفولوجية كك 
الظركؼ  اؼبخاطب ك يشمل سياؽ اغباؿ عناصر كثَتة تٌتصل باؼبتكٌلم ك ك ،اؼبعجميةك 

ما  ك لباحثُت حوؿ اؼبعٌتلقيت ىذه الٌلفتة من فَتث صدل لدل ا ، ك(2)اؼبالبسة كالبيئة"
يتعٌلق بو يف توضيح دالالت الكالـ أك اػبطاب، لذلك يشَت بًتاند رسل إىل أٌف الكلمة 

                                                           
 .14ص/ مصر،، ؿبمد سليماف ياقوت، دار اؼبعرفة اعبامعية، العالمة في النحو العربي -1
 . 213، ص/1983، طاىر سليماف ضبودة، الدار اعبامعية، مصر، دراسة المعنى عند األصوليين -2
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ك ال (1)ال يتٌم الكشف عن اؼبعٌت إاٌل عن طريق مالحظة استعمالو ربمل معٌت غامضا، ك
تواصل، أك ؛ ألننا نفكر باللغة يف ربقيق الى أٌف االستعماؿ سابق على اؼبعٌتيدٌؿ ذلك عل

ف نفصل اؼبعٌت عن أال يبكن بأم كجو كاف  األحداث، ك التعبَت عن األشياء ك
 لذلك ردبا يكوف االستعماؿ مصاحبا للمعٌت حاؿ التلفظ باللغة.   االستعماؿ، ك

إذا طٌبقت حبكمة  –يؤٌكد ىذه األنبٌية ستيفن أكؼباف بقولو: "إٌف نظرية السٌياؽ  ك
قد قادت بالفعل إىل اغبصوؿ على ؾبموعة من  اؼبعٌت، ك سبٌثل حجر األساس يف علم –

 .(2)الٌنتائج الباىرة يف ىذا الٌشأف"
قد كضعت لنا نظرية السياؽ مقاييس لشرح الكلمات  يقوؿ يف موضع آخر: "ك ك

توضيحها عن طريق الٌتمسك دبا ظبٌاه األستاذ فَتث: ترتيب اغبقائق يف سلسلة  ك
لكٌل كاحد منها  حد منها ينضوم ضمن سياؽ آخر، كالسياقات، أٌم: سياقات كٌل كا

لو مكانو  يف كٌل السياقات األخرل، ك ك ،ىو عضو يف سياؽ أكب كظيفة بنفسو، ك
اغبق أٌف ىذا اؼبنهج طموح إىل درجة ال  اػباٌص يف ما يبكن أف نسٌميو سياؽ الثٌقافة، ك

لكٌنو مع ذلك  فقط، ك نستطيع معها يف كثَت من األحايُت إاٌل ربقيق جانب كاحد منو
 .(3)يبٌدنا دبعايَت سبٌكننا من اغبكم على الٌنتائج اغبقيقية حكما صحيحا"

الٌتخلص من بعض مظاىر الغموض، أك تعٌدد  فبالسياؽ يبكننا ربقيق اؼبعٌت، ك
ىو ما يسٌمى حبكم إزالة الغموض كما يشَت السياؽ بدقة إىل  اؼبعاين يف الرسالة، "ك
الظركؼ  الكلمات اٌليت تطلق عليها الٌلواـز كأظباء اإلشارة ك األشياء موضوع بعض

كذا بعض الٌتعبَتات ذات اؼبعٌت اٌدد كاألظباء  البعيد، ك بنوعيها القريب منها ك
 .(4)كالضمائر"

                                                           
 . 72، ص/1982، مكتبة دار العركبة، الكويت، 1ضبد ـبتار عمر، طأ، علم الداللة -1
 . 73ص/ستيفن أكؼباف، تر/كماؿ بشر، دار غريب، القاىرة، مصر، ، دور الكلمة في اللغة -2
 . 74ص/ اؼبرجع نفسو، -3

 دار الوفاء، مصر، ،2012، 1، ليتش، تر/ أضبد طاىر حافظ، طاللغة الحديثة المعاصرة )علم الداللة( - 4
 . 93ص/
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 . الىفاءة اللغىٍت و العياق: 7

م دبقتضاىا نتعلٌ  ؛إٌف معرفة اؼبعٌت من خالؿ السياؽ يبكن اعتبارىا عملية تعٌلمية
ىبتلف باختالؼ اؼبقامات اٌليت  ،البحث عن شركح اؼبعٌت الٌلغوم ضمن تركيب معٌُت 

تتحٌدد صورتو الٌداللية بناء على رؤيتنا إىل كيفية سبٌثل دالالت  يظهر فيها ذلك اؼبعٌت، ك
األداء  األلفاظ داخلو، "ىذه الٌرؤية للسياؽ تعيدنا إىل الٌتمييز بُت الكفاءة الٌلغوية، ك

أحكاـ، يف حُت يعٌد  م؛ فالكفاءة ىي ؾبموع ما حٌصلو الفرد من أمباط داللية كالٌلغو 
اٌلذم يقٌرر أٌم اؼبعاين  تلك األمباط، ك ك ،األداء الٌلغوم الٌتوظيف الفعلي ؽبذه األحكاـ

 .(1)ذلك يف ضوء معلوماتنا اػبلفية للسياؽ" يكوف أكثرىا احتماال، ك
متحٌدثو الٌلغة إف ىي إاٌل صورة فباثلة للمعرفة الكفاءة الٌلغوية اٌليت يبتلكها  ك

تعتب الكفاءة الٌداللية  تتحٌدد، ك ك ،اٌلذم تظهر فيو دالالت الكلمات ؛بأشكاؿ السياؽ
األداء الٌلغوم  يف ىذه اغبالة يف عالقتها بالسياؽ قسيم العالقة بُت الكفاءة الٌلغوية ك

بل الٌداليل يف أحد صٌوره بُت سبٌثل ما بذلك وبدث الٌتقا اٌلذم هبمع بُت الكفاءتُت، ك
االستخداـ ؼبا ًٌب  ىو موجود بالٌذىن من خالؿ ما تعٌلمناه عن طريق تلك الكفاءة، ك

 اكتسابو عن طريف الفعل يف الواقع.

 أجشه في بيان الّذاللت: . الّعياق و8

 شركط تسهم يف توضيح داللة الٌنص قاـ اؼبفٌسركف للٌنص القرآين بوضع قواعد ك
اؼبقاـ؛ أيٌا كاف  أكثر ىذه الٌشركط تصب يف الٌسياؽ ك دكف الوقوع يف اكبرافات لغوية، ك

نوع الٌسياؽ؛ سياقا لغويا يشًتط استحضار آم القرآف الكرمي؛ ألٌف القرآف يفٌسر بعضو 
ما تفسَت القرآف بالقرآف إاٌل دليل على أنبٌية ىذا الٌنوع من الٌتفسَت اٌلذم ال  بعضا، ك
 الزركشيأبو عبد ا بدر الدين االستخداـ اؼبعجمي للمفردات، يقوؿ  ىبرج عن

الٌنظر يف  :" اٌلذم هبب على اؼبفٌسر البدأة بو العلـو الٌلفظية )...( كق(794)ت
كالٌتصريف  ،تركيبها؛ أٌما اإلفراد فهي تتعٌلق بعلـو الٌلغة الٌتفسَت ىو حبسب إفراد األلفاظ ك

                                                           
 . 95، ليتش، ص/اللغة الحديثة المعاصرة )علم الداللة( - 1
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  (1)البديع" البياف ك اؼبعاين ك ك ،يب فهو متعٌلق بعلـو الٌنحوأٌما الًٌتك االشتقاؽ، ك ك
 فهو أيضا يصٌب يف اؼبقاـ اٌلذم وبيط بتفسَت الٌنص. ؛كإذا كاف الٌسياؽ غَت لغوم

لكوف  يف ربديد الداللة؛ الوقائع ضركرية األحداث ك فاؼبعرفة بأسباب الٌنزكؿ، ك
الٌنص يقع كفق أكجو ـبتلفة زبتلف باختالؼ دالالت اػبطاب الوارد فيو، كخطاب 

ـٌ ك اػباٌص ك إذا كاف " اؼبعٌت يف البحث الٌلغوم اؼبعاصر مركبا من ؾبموعة  ك ،غَته العا
تشمل الوظيفة الٌصوتية ٍبٌ  -إىل جانب العناصر غَت الٌلغوية –من الوظائف الٌلغوية 

كضعوا  -إدراكا منهم ؽبذه اغبقيقة –حوية، كاؼبعجمية، فإٌف علماء الٌتفسَت النٌ  الٌصرفية ك
شركطا يف اؼبفٌسر تتمٌثل يف إتقانو ّٓموعة من العلـو تنسجم مع مراحل الٌتحليل اؼبذكورة 

 .(2)عند الٌسياقيُت"
على اعتبار الٌنص يف النظر إىل البحث اللغوم مناىج الٌنظر اغبديثة لقد استقرت 

الٌسياقيوف يركف أٌف الٌسياؽ ينبغي أف ال يقتصر  كاحدة ال تتجزٌأ؛ " فاألسلوبيوف ككحدة 
الالحقة فحسب؛ بل ينبغي أف يشمل  السابقة ك اعبمل اغبقيقية ك على الكلمات ك
الكتاب كٌلو، كما ينبغي أف يشمل بوجو من الوجوه كٌل ما يٌتصل  القطعة كٌلها ك

 ؛ ففي قولو تعاىل: ﴿ (3)مالبسات" بالكلمة من ظركؼ ك

   

 ﴾(4)  ،يوحي ظاىر اآلية بأٌف الٌسياؽ داؿ على الٌتكرمي
الٌسخرية، فكيف يبكن للمتلقي  األمر ليس كذلك فحقيقة الٌسياؽ بآّمل الٌتهكم ك ك

إذا كاف هبهل ما يوجد قبل اآلية من آيات، تنتظم  ،االستدالؿ على أٌف ىذا ىو اؼبقصود

                                                           
أبو الفضل إبراىيم، تح/ ؿبمد  ،ق(794أبو عبد ا بدر الدين )ت ، الزركشيالبرىان في علوم القرآن -1

 .2/174،173دار إحياء الكتب،  ،1ط
، دار الفكر، عماف، األردف، 1ط ، صاحب أبو جناح،دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها -2

 .213،212ص/ ،1998
 . 62، ستيفن أكؼباف، ص/دور الكلمة في اللغة -3
 [.49سورة الدخاف، اآلية ] -4
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 ىو الٌسخرية ك الٌتهكم ك الذلٌة ﴿ يف معٌت ىذا الٌسياؽ، ك

   

 .    

   

.    

 ﴾(1()2). 

  يف تفسَت قولو تعاىل: ﴿ ك

   

    

  ﴾(3) 

كقولو تعاىل:   ؛بآيات أخرل لتفسَت لفظ اغبشر استعاف اؼبفٌسركف
﴿   

   

 ﴾(4)﴿:كقولو تعاىل ، 

   

  

   ﴾(5) ؛

                                                           
 [.49.48.47سورة الدخاف، اآلية ] -1
، األىلية للنشر 1، دراسات لسانية، صائل رشدم شديد، طعناصر تحقق الداللة في العربيةينظر:  -2

 .172، ص/2004كالتوزيع، عماف، األردف، 
 [.02سورة اغبشر، اآلية ] -3
 [.46، اآلية ]الشعراءسورة  -4
 [.17، اآلية ]النمل سورة -5
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تأليفو يعتمد على عالقة الٌسياؽ  ؛ ألٌف نظم الكالـ، ك(1)فكاف اؼبراد: ألٌكؿ صبع اعبنود
انسجاـ  دكر مهٌم يف ترابط الٌنص، كتعابَتىا، ؼبا يقـو بو الٌسياؽ من ك دبفردات الٌلغة 

 ناجحة ك عٌت: "بالٌشركط الالزمة لكي تكوف األقواؿ الٌلغوية مقبولة كفهو يي  ؛أجزائو
 .(2)مالئمة يف اؼبوقف الٌتواصلي اٌلذم يتحٌدث فيو اؼبتكٌلم"

  يٌتضح ذلك يف قولو تعاىل:﴿ ك 

   

  

    

  

    

     

   ﴾(3) يذكر أىل الٌتفسَت ،
أٌف الصحابة اٌلذين آخى بينهم الٌنيب صٌلى ا عليو كسٌلم كانوا يتوارثوف فيما بينهم، 

بالتٌايل سبب الٌنزكؿ كاف سببا يف توضيح داللة  فنزلت ىذه اآلية سبنع ىذا الٌتوارث، ك
  ﴿قولو تعاىل: 

    

  ﴾(4) فسبب الٌنزكؿ يبٌُت عدـ جواز الٌتوارث يف ؛
 غَت ذكم الٌنسب من األرحاـ.

                                                           
، دار عمار، 2ط ، عبد الوىاب رشيد صاحل أبو صفية،)منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم( داللة السياق -1

 .87ص/ ،2012األردف، 
، 1996، الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر، لوقبماف، مصر، 1، صالح فضل، طعلم النص بالغة الخطاب و -2

 .24ص/
 [. 75سورة األنفاؿ، اآلية ] -3
 [.75سورة األنفاؿ، اآلية ] -4
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ىو نوع من إبطاؿ  اؼبنسوخ، ك على أنبٌية اؼبعرفة بالٌناسخ ك كما أٌكد اؼبفٌسركف
قد أٌكدكا  ينفي أخرل قديبة، ك ك ،كإثبات داللة الٌنص معا، فالٌناسخ يثبت داللة جديدة

أبو إسحاؽ براىيم بن موسى  على أنبٌية رؤية الٌنص كاٌل كاحدا موٌحدا؛ فالٌشاطيب
ىي اعتبار الٌنص كحدة كاحدة ال  ديث، كيؤٌكد حقيقة أثبتها علم الٌلغة اغب ق(790)ت

ىو ما يقٌرره  الٌنوازؿ، ك األكقات ك تتجزٌأ " فاؼبساقات زبتلف باختالؼ األحواؿ ك
من ىنا ال ؿبيص للمتفهم عن رد آخر الكالـ على  البياف )...( ك بوضوح علم اؼبعاين ك

ؼبكٌلف؛ فإف فٌرؽ إذ ذاؾ وبصل مقصود الٌشارع يف فهم ا أٌكلو على آخره؛ ك أٌكلو، ك
الٌنظر يف أجزاءه فال يتوٌصل بو إىل مراده، فال يصٌح االقتصار يف الٌنظر على بعض أجزاء 

ىو الٌنظر يف فهم الظٌاىر حبسب الٌلساف العريب  الكالـ دكف بعض إاٌل يف موطن كاحد، ك
إىل ما يقتضيو، ال حبسب مقصود اؼبتكٌلم، فإذا صٌح لو الظٌاىر على العربية، رجع  ك

 .(1)نفس الكالـ، فعٌما قريب يبدك لو اؼبعٌت اؼبراد"

يقٌرر بوضوح أٌف الٌسياؽ  ك ،ىذه اغبقيقة ق(751اعبوزية )ت يؤٌكد ابن القٌيم ك
زبصيص  القطع بعدـ احتماؿ غَت اؼبراد، ك يرشد إىل تبيُت آّمل، كتعيُت اتمل، ك

ـٌ، ك تقييد اؼبطلق، كتٌنوع الٌداللة ىو من أعظم القرائن الٌدالة على مراد اؼبتكٌلم، فمن  العا
 ﴿، فانظر إىل قولو تعاىل:أنبلو غلط يف نظره كغالط يف مناظراتو

   

 ﴾(2)  (3)كيف ذبد سياقو يدٌؿ على أنٌو الٌذليل اغبقَت؛ . 

                                                           
 مصر، ، اؼبكتبة التجارية، القاىرة،ق(790)ت الشاطيبأبو إسحاؽ ، في أصول الشريعة الموافقات -1

3/413. 
 [.49سورة الدخاف، اآلية ] -2
 .4/9دار الكتب العلم، بَتكت، لبناف، ، ق(751) ، ابن القيم اعبوزيةبدائع الفوائد -3
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دكر الٌسياؽ حُت يقٌرر أٌف معٌت الوحدة الكالمية يعتمد  يغايل جوف الينز يف ك
ال تتمٌتع  –يف نظر سبٌاـ حساف  –، بل إٌف الكلمات (1)بشكل جوىرم على الٌسياؽ

  معلـو أٌف الوظيفة ال تتشٌكل أك تيؤٌدل إاٌل يف سياؽ لكٌنها تتمٌتع بوظائف، ك دبعٌت، ك
عند علماء العرب بقرينة  باؼبوقف الكالمي، كىو ما يدعى عند علماء الٌلغة اؼبعاصرين  ك

 .(2)اؼبقاـ

أٌم: إهٌنا جزء  –اعتب جوف الينز الٌنصوص مكٌونات للٌسياقات اٌليت تظهر فيها  ك
تعديلها بشكل  ربويلها ك أٌما الٌسياقات فيتٌم تكوينها ك –من الٌسياؽ ال الٌسياؽ كٌلو 

 .(3)الكٌتاب يف مواقف معٌينة" وف كدائم بواسطة الٌنصوص اٌليت يستخدمها اؼبتحٌدث

أضبد أنٌو ؼبا نزؿ قولو تعاىل:﴿  ركل البخارم ك قد ك
   

  

   

   ﴾ (4) شٌق ذلك ؛
قاؿ: إنٌو ليس اٌلذم تعنوف، أمل  نفسو؟على الٌناس فقالوا: يا رسوؿ ا، أيٌنا ال يظلم 

 ﴿ : تسمعوا ما قاؿ العبد الصاحل

   

    

                                                           
، دار الشؤكف الثقافية العامة، 1تر/ عباس صادؽ الوىاب، ط، السياق، جون الينز لمعنى وا اللغة و -1

 .215ص/، 1987العراؽ، 
 .377ص/، 2006، عامل الكتب، بَتكت، لبناف، 5ط، سباـ حساف، مبناىا اللغة العربية معناىا وينظر:  -2
 .218بو جناح، ص/أ، صاحب تطبيقاتها دراسات في نظرية النحو العربي و -3
 [.82سورة األنعاـ، اآلية ] -4
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  ﴾(1)(2)؛ إمٌبا ىو الٌشرؾ. 

لابل الّذاللي:9
ّ
 . الت

غالبا إىل ذبزئة الٌداللة العقلية للكلمة إىل مالؿبها ربليل معاين الكلمة يؤٌدم 
)مكوناهتا الداللية(؛ ألنٌنا ال نتصٌور مطلقا شكال ذبسيديا كاحدا ()الٌصغرل اؼبميزة

رجل، أك امرأة ... تأخذ  :كلمةمثال   إمٌبا تتماثل صٌورىا اؼبتعٌددة يف عقولنا، ف للمفردة، ك
يف ذات الوقت يأخذ الٌتقابل  أبعادا معرفية تتعٌلق دبدل ثقافتنا حوؿ ىذين اؼبفهومُت، ك

بالٌتايل يتحٌدد  بُت الوحدتُت حٌيزا فبيزا يف تفكَتنا كما يؤٌكد دم سوسَت يف ؿباضراتو، ك
يف الوقت  ، كيتعٌلق دبفهـو اعبنس من جهة كوف اعبنسُت ىبتلفاف لدينا مبط تفكَتم

 اؼبرأة على الٌسواء. نفسو يتعٌلق البحث دبفهـو الٌداللة اعبزئية ؼبعٌت الٌرجل ك
يف ىذا اؼبقاـ إجرائيا توٌجو البحث الٌداليل إىل ما يسٌمى باغبدكد الٌتكوينية  ك

للمعٌت، فكٌل كحدة داللية إمٌبا يتم استيعاب معناىا على ضوء الوحدات الٌداللية اؼبقابلة 
هبب الٌتنويو إىل أٌف اؼبالمح اؼبمٌيزة ألٌم تقابل داليل )الوحدات اؼبعجمية اؼبتقابلة(  "ك ؽبا،

متداعية يف الًٌتابط الٌداليل، أك متبادلة الٌتحديد بوجو  إمٌبا تأٌب صبيعا متساكية يف األنبية ك
ـٌ " عا

(3). 
كلمة رجل، أك   يف اؼبثالُت السابقُت يبكن أف كبٌدد مبطا عاٌما للداللة حُت نسمع ك

ىنا تأٌب  اؼبرأة تعٍت األنوثة، ك نسمع كلمة امرأة على أٌف الرجل وبٌدد معٌت الذكورة، ك
اغباؿ نفسو مع   فكرة االستدعاء حُت نتصٌور يف مفهـو الذكورة العديد من الوحدات، ك

                                                           
 [.13سورة لقماف، اآلية ] -1
ق(، تح/ سامي بن ؿبمد 774إظباعيل بن عمر بن كثَت )ت، )تفسير القرآن العظيم( تفسير ابن كثير -2

 .3/294، 1999، دار طيبة، 2السالمة، ط
 - يراد بو استخداـ كسائل  يطلق علماء اللسانيات على ىذا النوع من التحليل اسم التحليل التكويٍت، ك

أكؿ ما استعمل؛ استعمل يف علم اللغة األنًتبولوجي   الختزاؿ اؼبعٌت إىل أبعاده الداللية الصغرل اؼبكونة لو، ك
 كوسائل لدراسة العالقات بُت ألفاظ القرابة. 

 . 108ص/ ،، ليتشاللغة الحديثة المعاصرة )علم الداللة( -3
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لكن الٌتقابل سيكوف أكثر ربديدا ّٔذا الٌشموؿ؛ ألنو ليس كٌل  كلمة األنوثة، ك
 ت أك اؼبقابالت الٌداللية ذات طبيعة ازدكاجية.الوحدا

األنوثة  كبَت من معٌت الذٌكورة ك يبكن أف نستدعي كحدات مثل: بالغ ك ك
اٌلذم  ؛(1)كنعطيهما نفس الٌتعريف الشًتاكهما دالليا مع اختالفها يف اؼبعٌت االجتماعي

فهناؾ ترادؼ بُت  يتحٌدد انطالقا من نظرتنا إىل السياؽ اٌلذم ترد فيو ىذه الوحدات،
اٌلذم يفٌرؽ بُت  ىي حالة اؼبعٌت اؼبتعٌدد، ك تبقى اغبالة الٌنقيضة، ك الوحدتُت ؾبتمعتُت، ك

بذلك كبن يف مقاـ  اؼبعنيُت؛ إمٌبا ىو كجود أكثر من تعريف للوحدة اؼبعجمية الواحدة، ك
المح الٌداللية اؼبعٌت اؼبتعٌدد، "فالوحدة اؼبعجمية رجل تنتظم إضافة إىل األبعاد أك اؼب

األمشل اٌلذم يشَت ببساطة إىل  ك ،( الٌتعريف األكسع... اؼبميزة )إنساف، بالغ، ذكر
مثاؿ آخر لتعٌدد اؼبعٌت ىو الطفل، فبجانب انتظامو األبعاد  اعبنس البشرم برمتو )...( ك

 .(2)فإنٌو يستعمل كمقابل للوالد أك الوالدة" ... ؛ الٌداللية إنساف، بالغ

 الحلل الّذاللي:. 10

النٌاظر إىل ما أيٌلف من مؤلٌفات لغوية هبد أٌف  اؼبتتبع للٌدراسات الٌلغوية العربية، ك
اؼبدٌكنات، اٌليت عرفت يف الٌتصنيفات  فكرة اغبقل الداليل ماثلة يف تلك اؼبؤلٌفات ك

 الٌشبو -إىل حٌد كبَت –األلفاظ، إذ "يلفت الٌنظر  اغبديثة باسم كتب اؼبوضوعات ك
معاجم اؼبوضوعات القديبة )يف الٌلغة  الواضح بُت معاجم اغبقوؿ الٌداللية اغبديثة، ك

كالنبا يعاجل الكلمات ربت كٌل  العربية( فكالنبا يقٌسم األشياء إىل موضوعات، ك
كالنبا قد سبق بنوع من الٌتأليف اعبزئي اؼبتمٌثل يف صبع الكلمات اػباٌصة  موضوع، ك

ذلك كاؼبعاجم اٌليت أيلّْفت ربت اسم  ، ك(3)ربت عنواف كاحد" دراستها دبوضوع كاحد ك
 الٌسيف ك الٌشاء. لفظ كاحد؛ كاػبيل ك

                                                           
 .  108ص/ ،، ليتش)علم الداللة(اللغة الحديثة المعاصرة ينظر:  -1
 .   109/، اؼبرجع نفسو -2
 .108ص/، 2009، عامل الكتب، القاىرة، مصر، 7ط، أضبد ـبتار عمر، علم الداللة -3
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قد نتج عنو تطٌور يف اؼبعجمات العربية القديبة، فعرفنا يف درسنا اؼبعجمي ما  ك
من معاجم اؼبوضوعات اٌليت ذبمع  معاجم األلفاظ، ك يسٌمى دبعاجم اؼبوضوعات، ك

لصفات ربت مسٌمى كاحد؛ معجم الٌشاء أليب سعيد عبد اؼبلك بن دالالت معٌينة 
  ىػ(395ىػ(، كما قبد كتاب الفرؽ البن فارس اللغوم )ت216قريب األصمعي )ت

 جلس لفظة تأٌب لسياؽ خاٌص ترد فيو، يقوؿ ابن فارس: "قعد اإلنساف قعودا، ك إذ كلٌ 
كذلك  ربض الٌسبع، ك القطاة، كفحصت  الٌنعامة، ك برؾ اعبمل، ك ك كجلست الرطبة،

؛ فكٌل لفظ من ىذه األلفاظ خاٌص مع (1)كقع الطائر" ذكات اغبافر، كالظٌلف كٌلها، ك
يبكن أف نطلق على ىذا الٌنوع اسم: ألفاظ  اشًتاؾ كٌل منها يف اؼبعٌت اٌلذم تدٌؿ عليو، ك

ؼبخٌصص البن يعٌد كتاب: ا الٌتعٌلق، ألهٌنا ترد يف تركيب خاٌص بأظباء ـبصوصة، "ك
ىػ( من أكسع الكتب يف ؾباؿ اغبقل الٌداليل، حيث قاـ صاحبو جبمع ما 458سيده )ت

مثاؿ ذلك ما ذكره  توٌسع يف شرح معاين مفردات اغبقل، ك عرفو من سابقيو يف كتابو، ك
الوالدة، أظباء  اٌلذم قٌسمو إىل األبواب اآلتية: باب اغبمل ك يف كتاب خلق اإلنساف، ك

سائر ضركب الًٌتبية، الغذاء الٌسيئ  الغذاء ك الفطاـ ك ع الولد، الٌرضاع كما ىبرج م
تسميتها من مبدأ الصغر إىل  آخرىم، أسناف األكالد ك للولد، أظباء أٌكؿ كلد الٌرجل، ك

منتهى الكب )...( أسناف الٌنساء من مبدأ الصغر إىل منتهى الكب )...( ذكر شخص 
صفات الرٌأس، )...( ك يذكر ابن سيده يف كتاب  أس كقامتو كصورتو، الرٌ  اإلنساف ك

 .(2)أعضاء " أحواؿ ك خلق اإلنساف كٌل ما يتعٌلق باإلنساف من صفات ك

فقد كانت الٌرسائل الٌلغوية سبٌثل البدايات األكىل ؼبثل ىذا الٌتأليف؛ حيث اٌتسمت 
اغبقل ىو تفطن لفكرة  حصرىا ّٓاؿ ألفاظها يف موضوع كاحد، ك بصغر حجمها ك
فبارسة؛ إذ كاف تصنيف اؼبدلوالت حسب اغبقوؿ الٌداللية من خالؿ  الٌداليل تطبيقا ك

بُت غَتىا من  ذباكز البنية الٌداخلية للوحدة الٌلسانية إىل إهباد قرابة داللية بينها ك
                                                           

مكتبة اػباقبي، القاىرة،  ،2، تح/رمضاف عبد التواب، طق(395)ت بن فارس اللغومأضبد ، كتاب الفرق - 1
 .66، ص/1982مصر، 

 .101، ص/2002، ؿبمود عكاشة، مكتبة األقبلو اؼبصرية، القاىرة، مصر، اللفظيةالداللة  -2
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اؼبلموس ...  الٌرؤية ك الٌشهادة ك الوحدات؛ فقٌسموا الوجود إىل ما يدٌؿ على "اغبٌس ك
 .(1)األزؿ" األبد ك الٌدىر ك الٌزماف ك اؼبكاف ك العدـ ك لفاظا تدٌؿ على الوجود ككقبد أ

يعٌد  الًٌتادؼ، ك اؼبشًتؾ الٌلفظي، ك شبٌة مؤلٌفات أخرل يف حقل األضداد، ك ك
رائدا يف ىذا آّاؿ من الٌتأليف  ق(351عبد الواحد بن علي )ت "أبو الطيب اللغوم

شيخو أيب  ل الكالـ باؼبعاين اؼبختلفة. مسبوقا بأستاذه كيف كتابو: شجر الدٌر يف تداخ
؛ كما قبد ؿبمد ()ق( صاحب كتاب: اؼبداخل يف غريب الٌلغة"345عمر الزاىد )ت

صاحب كتاب: اؼبسلسل يف غريب لغة العرب.  ق(538)ت بن يوسف التميمي اؼبازين
تفسَت  بالٌلفظة الثٌانية، كطريقة أكلئك العلماء كانت بذكر الٌلفظة األكىل ٌٍب تفسَتىا  ك

 .(2)ىكذا حىٌت تنتهي الٌشجرة الثٌانية بالثٌالثة ... ك

فكاف منها الٌتصنيف الٌصريف مثل:  من حيث التأليف؛ لقد تتابعت الٌرسائل الٌلغوية
 بن مراد الشيباينأيب عمرك  ك ق(182)ت األبنية ليونس بن حبيب اإلبداؿ ك

أبو زكريا وبي بن  ة كبو )فعلت( ك )أفعلت( للفرٌاءاألبني رسائل اؽبمز ك ، كق(206)ت
 اغبيواف  اؼبواضع ك البلداف ك كاف منها عن اغبشرات ك ، ك(3)... ق(207زياد )ت

 السحاب... ك اؼبطر ك 

اعبدير بالذكر أٌف اؼبستشرقُت ىم أٌكؿ من نشر بعض ىذه اؼبؤلٌفات مع بداية  ك
 Augustـ( 1912)أكجست ىفنر اؼبستشرؽ األؼباين  القرف العشرين؛ حيث نشر

Hafner  :اٌلذم صدر عاـ  «الكنز الٌلغوم يف الٌلساف العريب»بعضا منها ضمن كتاب
 ألصمعيعبد اؼبلك بن علي ال «خلق اإلنساف»، كما نشر كتاب: 1903

                                                           
، 2002دمشق، سوريا، ارٌباد الكتاب العرب، ، أضبد عزكز، أصول تراثية في نظرية الحقول الداللية -1

 .21ص/
- نشر ؾبلة ؾبمع اللغة العربية.1958 سنة ب حققو ؿبمد عبد اعبواد بالقاىرةالكتا ، 
، مكتبة زىراء الشرؽ، مصر، 1حساـ البهنساكم، ط ،الحديثة الداللية النظريات علم الداللة وينظر:  -2

 .93ص/ ،2009
 .118، ص/1968القاىرة، دار مصر للطباعة،  ،2ط ، نصار حسُت، تطوره تو وأالمعجم العربي نش -3
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نشر فريتش   ، ك1905عاـ  Leipzigيف ليبزيج  «الٌشاء:»كتاب ، كق(216)ت
 أليب عبيدة معمر بن اؼبثٌت «ػبيلا»كتاب:  Fritz Kritkeyكريتكوم 

صفة السرج »كتاب: ( 1899-1830اإلقبليزم )نشر كلياـ رايت  ، كق(209)ت
 .(1)ق(321)ت بن دريديب بكر ؿبمد بن اغبسُت أل «اللجاـ ك

األىٌم يف ىذه الٌتآليف أٌف الٌلغويُت العرب القدامى اىتٌموا ببياف أنواع العالقات  ك
ىو ما  اؼبواضيع اٌليت ألٌفوا فيها، ك ك ،الٌلسانية ضمن الٌرسائلالٌداللية بُت الوحدات 

اعتمده أصحاب نظرية اغبقوؿ الداللية يف الغرب، إضافة إىل تلك اؼببادئ اٌليت ضٌمنوىا 
 ىو ما نراه يف الفصل الالحق من ىذا البحث.  لنظريتهم، ك

 . الػالكاث الّذالليت:11

ىذا يعٍت عالقتها  السياؽ اٌلذم تظهر فيو، كال يبكن سبٌثل الكلمات إاٌل يف إطار 
عالقة بعضها مع بعض إفراديا داخل  مع بعضها البعض داخل الًتٌكيب من جهة، ك

 زبتلف. من ذلك قبد: ىذه العالقات تتنوٌع ك اؼبعجم، ك
رادف: .11-1

ّ
 الت

كال يتحٌقق إاٌل حُت كجود تضمن من اعبانبُت )أ( ك )ب( مًتادفُت، معناه )أ( 
  (2)ك )ب( يتضمن )أ( مثل: كالدة ك أـ ...يتضمن )ب( 

 
 :الاشتمال .11-2

                                                           
، أبركاف فاطمة، "رسالة نموذجا(بعض الجوانب الّنظرية في المعجم العربي )معجم األلوان ينظر:  -1

، الرباط، اؼبملكة اؼبغربية، السنة اعبامعية  دكتوراه"، جامعة ؿبمد اػبامس، كلية اآلداب ك العلـو
 .37، ص/1994/1995

 .98، أضبد ـبتار عمر، ص/علم الداللةينظر:  - 2
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ىبتلف عن الًٌتادؼ يف أنٌو تضمن من طرؼ كاحد، كبو كلمة فرس اٌليت تنتمي إىل 
الٌلفظ  فصيلة أعلى )حيواف(؛ فمعٌت فرس يتضمن معٌت حيواف كليس العكس، ك

 :(1)حسب جوف الينز فيما نقلو عنو أضبد ـبتار عمر اؼبتضمن يف ىذا الٌتقسيم يسٌمى

 Hyperonymyالٌلفظ األعٌم   - أ
 Head-Word الكلمة الرئيسة  - ب
 Cover-Wordالكلمة الغطاء  - ت
  Arch Lexemeاللكسيم الرٌئيسي  - ث
 Superordinate الكلمة اؼبتضٌمنة  - ج
 Classifierاؼبصٌنف  - ح

 :غالكت الجضء باليّل  .11-3

عالقة مبنية على فكرة فلسفية، حبيث أف اعبزء لصيق بالكل، كىبتلف عنو يف ىي 
 الفرؽ بُت ىذه العالقة  العجلة بالسيارة، ك مثل عالقة اليد باعبسم كنفس الوقت 

إمٌبا ىي جزء منو، خبالؼ اإلنساف  عالقة االشتماؿ أٌف اليد ليست نوعا من اعبسم؛ كك 
 .(2)جزءا منوليس  ك ،اٌلذم ىو نوع من اغبيواف

ظاد: .11-4
ّ
 الت

 للٌتضاد أنواعا متعٌددة. منو: اللغويوف، ك الدارسوف أف ذكر

ظاد الحادّ  .11-4-1
ّ
 :الت

 كبو: حي ك ميت ، ذكر ك أنثى ...

 

ظاد اإلاتذسج .11-4-2
ّ
 :الت

                                                           
 .100ص/، أضبد ـبتار عمر، علم الداللةينظر:  - 1
 .101ينظر : اؼبرجع نفسو، ص/ - 2
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إنكار أحد عضوم الٌتقابل ال يعٍت  يقع بُت أزكاج من اؼبتضادات الٌداخلية، ك
يعٍت أنٌو ساخن بالنسبة لدرجة اغبرارة  االعًتاؼ بالعضو اآلخر، كبو: اغبساء ساخن،

بارد ك فكلمة حار  ؛ىذا ىبتلف عن قولنا اؼباء ساخن اؼبعٌينة للحساء أك للسوائل ككٌل، ك
 البكدة. تتنوعاف حسب درجات اغبرارة ك

  الػىغ: .11-4-3

 زكجة ... اشًتل، زكج ك ىو عالقة بُت أزكاج من الكلمات، مثل: باع ك ك

جاهي .11-4-4
ّ
ظاد الاج

ّ
  :الت

مثالو عالقات بُت كلمات، كبو: أعلى أسفل، يصل يغادر، يأٌب يذىب ...  ك
 فكٌلها هبمعها حركة يف أحد اذٌباىُت متضادين بالنسبة إىل مكاف ما.

لابليت أو الامتذادًت .11-4-5
ّ
ظاداث الت

ّ
ظاد الػمىدي و الت

ّ
 : الت

مثل: الٌشماؿ بالنسبة للٌشرؽ ك الغرب، حيث يقع عموديا  التضاد العمودمف
الٌشرؽ بالنسبة  ك ،مثل الشماؿ بالنسبة للجنوب التضادات التقابلية ك ما،عليه

 .(1)للغرب

ىافش .11-5
ّ
 :الت

يتحٌقق إذا كاف )أ( ال يشتمل  بفكرة الٌنفي، مثل: األضداد، كالتنافر يرتبط  ك
بعبارة أخرل: ىو عدـ الٌتضمن من طرفُت  على  )ب( ك )ب( ال يشتمل على )أ( ، ك

العالقة بُت كلب ك قط ...كما يدخل فيو  بُت خركؼ ك فرس، ككذلك يف مثل العالقة 
أياـ األسبوع، فكٌل عضو يف  ما يسٌمى بآّموعات الٌدكرية، كبو الٌشهور ك الفصوؿ ك

يـو  بعده األحد، ك بعده، فيـو السبت قبلو اعبمعة ك آّموعة موضوع بُت اثنُت قبلو ك
 .(2).ىكذا .. بعده السبت ك اعبمعة قبلو اػبميس ك

                                                           
 .104،103، أضبد ـبتار عمر، ص/علم الداللةينظر:  -1
 .106، أضبد ـبتار عمر، ص/علم الداللةينظر:  -2
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 Collocational theoryالّشصف:  .11-6

ىو يتعٌلق  بفَتث خاٌصة، ك يعتب أحد اؼبفاىيم اٌليت ارتبطت بنظرية الٌسياؽ، ك
يقًتب معناه من مفهـو اؼبصاحبة أك اؼبوافقة، فهو يعٍت "االرتباط  بالٌسياؽ الٌلغوم، ك

أف كجدت معا.  إذا حدث ك ؛(1)االعتيادم لكلمة ما يف لغة ما بكلمات أخرل معٌينة "
يعض ك أسناف، ك ينبح  :تتوافق يف معٌت عاـ قد ال تصاحبها فيو كلمات أخرل كلفظيت

 :كلمة منصهر اٌليت ترتبط دبجموعة كحدات تصاحبها أكثر من غَتىا مثل ك كلب، ك
حديد، كباس، ذىب، ... فالكلمة اؼبًتاصفة مع كلمة معٌينة تعٌد جزءا من معناىا؛ إذ 

 .(2)لمة من خالؿ الٌشركة اٌليت تنتمي إليهايبكننا معرفة الك

لقد اعتب فَتث أنٌو "من اؼبمكن ك اؼبفيد أف قبعل الٌدراسات البنائية تدكر حوؿ 
ؽبذا الغرض كاف ينظر إىل دراية اؼبصاحبة على أهنا  عالقاهتا، ك اؼبفردات اؼبعجمية ك
يات الٌتحليل الٌلغوم يشَت أحيانا ضمن كجهات نظره يف مستو  ك ،اؼبنهاج األكثر إفادة

ال ينز أف يكوف مصطلح تصاحيب معادال جوف اقًتح  ، ك(3)إىل مستول اؼبصاحبة "
للمصطلح معجمي على اعتبار أٌف اؼبصاحبة قد تكوف اٌدد األساسي ؼبعاين اؼبفردات 

العكس  الٌلغوية، فبعض معاين كلمة شجاع مثال تتحٌدد دبصاحبتها لكلمة رجل، ك
الٌرصف قد يوافق معٌت الٌتوارد عند سبٌاـ حساف اٌلذم يعرٌفو بأنٌو: دخوؿ   ، ك(4)صحيح

كلمة يف الًٌتكيب تكوف ؿبكومة بقيود وبٌددىا االستعماؿ، أٌم: إٌف ىناؾ كلمات وبٌدد 
ؽبا االستعماؿ مدخوؽبا، على الٌرغم من أٌف نظاـ الٌلغة يسمح باستعماؽبا مع أيٌة كلمة 

ال يوجد ما وبوؿ دكف إضافتها إىل مضاؼ إليو ذم جالؿ من ذلك كلمة جاللة اٌليت 

                                                           
 .74ص/ اؼبرجع نفسو،ينظر:  -1
، مكتبة لبناف ناشركف، بَتت، لبناف، 1آخركف، ط ، سامي عياد حنا، كمعجم اللسانيات الحديثةينظر:  -2

 .21، ص/1997
 .122ص/ؿبمد ؿبمد يونس علي، ، )أنظمة الداللة العربية( ظالل المعنى المعنى وينظر:  -3
 .31،30ص/ؿبمد ؿبمد يونس علي، ، التخاطب مقدمة في علمي الداللة وينظر:  -4
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غَت أٌف االستعماؿ حٌدد ذلك بلفظ اؼبلك، فنقوؿ: جاللة اؼبلك، يقاؿ: حناف األـ 
 ؛ ك يبٌيز فَتث بُت نوعُت من الٌرصف:(1)كىكذا

 :الشصف الاغتيادي .11-6-1

يقصد بو أٌف الٌلفظُت يتصاحباف طويال حبكم االستعماؿ، اٌلذم يفرض على  ك
يوافقو، دبعٌت أف تستعمل  اؼبتلقي عند ظباع لفظ معٌُت، توقع ظباع لفظ آخر يصاحبو ك

توقعا يف  كلمة بطريقة توحي أك تنبئ دبجيء كلمة أخرل "فأصبحت عادة يف الٌتكٌلم، ك
اعتبه أضبد  ، ك(3)يعرؼ عند سباـ حساف باؼبناسبة اؼبعجمية أك اؼبالءمة ، ك(2)الٌتلقي"

 .(4)بكثرة يف أنواع ـبتلفة من الكالـ ـبتار عمر موجودا

 :الّشصف غير الاغتيادي .11-6-2
يراد بو إقامة عالقة غَت مألوفة بُت كحدتُت لغويتُت؛ حيث يغيب الٌتنبؤ أك الٌتوقع 

؛ فهو حسب سبٌاـ (5)يبٌيز األساليب اػباٌصة لبعض الكٌتاب البارزين للكلمة الثٌانية، ك
فلفظة  ؛ٌتفرد قد يضٌلل بو الكاتب قارئيوميز ك الحٌساف مفارقة معجمية؛ فيو لوف من التٌ 

أف يقوؿ  ؛مثال قد تصاحب كلمات مثل: اعبراد، الطٌيور، الطٌائرات، ... لكن« سرب»
الكاتب: سرب الٌنساء، فهذا فبا ال يتوقعو اؼبتلقي، فهو يٌتصل بشكل أك بآخر دبا يعرؼ 

 .(6)يف الٌدراسات الٌنقدية بكسر توقع القارئ

الٌرصف "نوعا من أنواع العالقات الٌداللية اٌليت تربط بُت الوحدات الٌلغوية يبقى  ك
الٌتضاد، ذلك أٌف الكلمات اؼبًتاصفة ىي   شأهنا يف ذلك شأف عالقات الًٌتادؼ ك

                                                           
 .  1/257، 2006، عامل الكتب، القاىرة، مصر، 1، سباـ حساف، طاألدب مقاالت في اللغة وينظر:  -1
جامعة أـ القرل، مكة اؼبكرمة، معهد البحوث العلمي،  ،1الطلحي، ط ا ، ردة ا بن ضيفالسياقداللة  -2

 . 198، ص/2002
 .  1/137، سباـ حساف، األدب مقاالت في اللغة و :ينظر -3
 .77، أضبد ـبتار عمر، ص/علم الداللة - 4
 .77ص/ ،اؼبرجع نفسوينظر:  -5
 .106ص/ علي حاًب اغبسن، ،في الفكر اإلسالمي )الغزالي نموذجا( التفكير الدالليينظر:  -6
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كلمة مرٌتب  كلمات تنٌبؤية، ينبئ بعضها عن بعض، فكلمة أشقر تنبئ بكلمة الٌشعر، ك
يف توضيح معٌت الكلمات اؼبًتابطة حبكم  ىو ما يفيد ، ك(1)تنبئ بكلمة نظيف"

 االستعماؿ.   

ت:12 ابؼ الاغتباطي للػالمت اللغٍى
ّ
 . الط

 Alain Bolguèreغَت لآالف بو  دم سوسَت ك ردينافاغويُت كفيعتب بعض اللٌ 
اؼبدلوؿ غَت  يعٍت ذلك أٌف العالقة بُت الٌداؿ ك العالمة الٌلغوية ذات طابع اعتباطي، ك

الٌرمز ىو عبارة عن "مؤٌشر  رمزا، ك Alain Bolguèreغَت ليعتبىا آالف بو مبٌرة، بل 
، أٌم: إٌف (2)يدٌؿ على رابط سباثلي ثابت، يف ثقافة ما، مع العنصر اٌلذم يدٌؿ عليو"

شكل الٌداؿ يدٌؿ على شكلو يف الواقع االستعمايل، فالرمز مثال : )+( يدٌؿ على مفًتؽ 
 ذبدر اإلشارة إىل أف العالمة تتميز خبصائص منها: ، كطرؽ إذا كجد مرسوما على لوحة

ال  قد سبق اغبديث عنو يف الفصوؿ السابقة. ك إهٌنا ذات ؿبتول داليل، ك -
 يبكن الفصل بُت الٌداؿ ك اؼبدلوؿ.

ضركرية، أٌم: إٌف األصوات اٌليت سبٌثل  اؼبدلوؿ اعتباطية ك الٌصلة بُت الٌداؿ ك -
 أٌم ارتباط مبٌر.تتابعها ليس بينهما  اؼبفهـو ك

 ال يبكن أف ذبتمع كحدتاف يف نقطة كاحدة من تسلسل الكالـ. -
 اإلشارة الٌلسانية تباينية، دبعٌت أهٌنا تعمل حبضورىا الكٌلي أك غيأّا الكٌلي. -
ال سبلك إشارة قيمة إالٌ  تنتمي اإلشارة الٌلسانية إىل الٌنظاـ اٌلذم ىو الٌلساف، ك -

 .(3)داخل النظاـ بتضادىا مع اإلشارات األخرل

                                                           
، دار اؼبتنيب، دمشق، 1، مازف الوعر، طفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة داللية و دراسات نحوية و -1

 .42، ص/2001سوريا، 
اؼبركز الثقايف  ،1كىبة، ط، بوؿ فاير، كريستياف بايلوف، تر/طالؿ مدخل إلى األلسنية )مع تمارين تطبيقية( -2

 . 11، ص/1992العريب، اؼبغرب، 
  .13،12، بوؿ فاير، كريستياف بايلوف،  ص/مدخل إلى األلسنية )مع تمارين تطبيقية( -3
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زبضع العالمة لنوعُت من التبٌدالت، تبٌدالت فردية خاضعة الستعماؿ األفراد  -
 .(1)أنظمة العالمات تبٌدالت عب الٌزمن نتيجة تغٌَت قوانُت ك للعالمة الٌلغوية، ك

 :. ظيميائيت الّذاللت13

ـٌ،  فاألٌكؿ مرتبط ذكرت أٌف مفهـو علم الٌداللة ىبتلف عن مفهـو علم الٌداللة العا
ىو تفريق ىاـ  غَت اؼبنطوقة، ك بينما الثٌاين يشمل الٌلغة اؼبنطوقة ك ؛بثنائيات الٌلغة اؼبنطوقة

ينطلق علم الٌداللة من  يينظر يف إطاره إىل االختالؼ بُت العلمُت منهجيا ال نظريا، ك
ن أف ترجع عليو باؼبوضوعات اٌليت ترجع أك يبك دراسة "عالقة العالمات دبدلوالهتا؛ ك

حسب شارؿ  –، بينما ينطلق علم الٌداللة العاـ من علـو ثالثة (2)إليها اؼبدلوالت"
علم  علم الٌداللة، ك ىي: علم اؼببٌت، ك – Charles Maurice موريس
 .(3)الٌتداكؿ

ك ىبتلف تفسَت الٌدالالت اؼبنطوقة فضال عن غَت اؼبنطوقة لدل متكٌلمي الٌلغة من 
 غريباسأػبَتداس جولياف من عصر إىل عصر، لذلك "يسٌلم  جيل إىل جيل، ك

(1917-1992) Algirdas Julien Greimas ٌالالت بالطابع اؼبتنقل للد 
ينٌظم ىذا العامل  يسند إىل علم الٌداللة مهٌمة كصف بنية عامل الٌدالالت اايث، كك 

ىا عن مبط يف بنيات الٌتعارض اٌليت يستقل مبط كجود –حسب غريباس  –الٌداليل 
، أٌم: إٌف استعماؿ دالالت العالمات الٌلغوية (4)حضورىا يف األفعاؿ الٌتواصلية"

كالعالمات غَت الٌلغوية ىبتلف غالبا عن مبط كجودىا داخل اؼبعجم إف كانت عالمات 
ال يقـو اؼبعٌت  عن مبط استخداـ أصناؼ آّتمعات ؽبا إف كانت غَت لغوية، ك لغوية، ك

                                                           
، مركز دراسات 1غَت، تر/ىدل مقنص، طل، آالف بو علم الداللة المعجمي )مفاىيم أساسية( المعجمية و -1

  .49، ص/2012 الوحدة العربية، بَتكت، لبناف،
، 1990النشر، بَتكت، لبناف،  دار الطليعة للطباعة ك ،1، عادؿ فاخورم، طتيارات في السيمياء - 2

 . 80ص/
  .21، ص/اؼبرجع نفسوينظر:  - 3
آخركف، تر/رشيد بن مالك، منشورات االختالؼ، اعبزائر،  ، ميشاؿ آريفيو كقواعدىا السيميائية أصولها و -4

 . 47، ص/2002
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تعارضات ثنائية فحسب؛ بل يقـو أيضا على تعارضات رباعية من  حسب غريباس على
؛ أم: إنو ليست ىناؾ (1)مثل: أسود: أبيض كال أسود: ال أبيض B :A ك A :Bنوع 

 صورتاف فقط سبثالف األبيض كاألسود.
  العلماء اؼبنطقيُت ك ىذا الٌتعارض اٌلذم ذكره وبضر يف أذىاف اؼبفكرين ك ك

يتم استعماؿ مثل ىذا الٌتحليل فقط يف  كتغيب صورتو لدل مستعملي الٌلغة العاديُت، ك
  األدبية الرفيعة، فهو منهج يف الٌتحليل أقرب منو منهجا يف الٌتفسَت الٌنصوص الٌلغوية ك

 لذلك اقتصرت دراسات غريباس حوؿ أشكاؿ عاٌمة لدراسة اػبطاب.
 Julia( 1941)ىو ما نلحظو أيضا يف دراسات جوليا كريسطيفا  ك 

Kristeva  اٌليت تتبٌٌت القوؿ بأٌف الٌنص ليس أبدا ؾبٌرد أداة لنقل األخبار، فهو يقتضي
 .(2)بناء نص آخر فبٌا هبعلو يقع خارج اؼبنطق األرسطي

الٌتواصل العادم إىل نرل يف ىذه اآلراء ذباكز حدكد الٌداللة العادية اٌليت سبٌثل  ك
داللة من نوع خاٌص هتتم بالٌنصوص األدبية مهما كاف اختالفها، فالٌشعر مثال يعٌب عن 

ىو مرتبط دبفهـو الٌنص ارتباطا قويٌا؛ ألنٌو ىو  األشياء بشكل غَت مباشر، ك اؼبفاىيم ك
ال زبرج عن   نعرؼ أٌف الٌنص الٌشعرم ىو صورة ألحد األمباط الٌثالثة اٌليت يف ذاتو نص، ك

يتم الٌنقل عندما  تصٌورنا لو؛ بأنٌو: إٌما أف وبدث نقل ؼبعٌت ما، أك ربريفو، أك إبداعو، "ك
تغٌَت العالمة معناىا إىل معٌت آخر، أٌم: عندما تنوب كلمة عن كلمة أخرل كما وبدث 

عٌت. أٌما يف االستعارة كالكناية. كما يتم الٌتحريف يف حالة االلتباس أك التٌناقض أك الالم
إبداع اؼبعٌت فيتم عندما يتكٌوف يف الٌنص مبدأ تنظيمي يشٌكل عالمات من كحدات لغوية 

 . (3)اؼبزاكجة(" اإليقاع ك قد ال ربمل معٌت يف سياؽ آخر )مثال: الطٌباؽ ك

  

                                                           
 . 47ص/ اؼبرجع نفسو،ينظر:  -1
 .  51ص/ اؼبرجع نفسو،ينظر:  -2
  .54ص/ ،آخركف ، ميشاؿ آريفيو كقواعدىا السيميائية أصولها وينظر:   -3
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اث الذالليت.  الفصل الثاوي: الىظٍش

اث الّذالليت: .1 ظٍش
ّ
 الى

إمٌبا ظهورىا   يسمى بالٌنظريات الداللية، كيف الًٌتاث الٌلغوم العريب ال نقف على ما 
كاف مرتبطا يف حقيقتو بنشأة العلـو اغبديثة اؼبرتبطة بدكرىا بالٌلسانيات، إاٌل أنٌنا نقف 

ذه الٌنظريات ؽبإسهامات لعلمائنا القدامى يبكن أف سبٌثل إسقاطات  على إشارات ك
إف كاف يتعٌلق  بحث، كحبسب اؼبنهجيات اؼبختلفة اٌليت تؤٌديها؛ لذلك يف ىذا اؼب

إاٌل أنٌنا سنتجاكز إىل بعض  -كما جاء يف عنواف الباب   -بالٌدراسة الٌداللية الغربية 
حىٌت نتمثٌلها يف  الٌذىن، ك اإلشارات العربية لتقريب مفهـو ىذه الٌنظريات إىل الٌتصور ك

النظرية  كية، كمن تلك الٌنظريات قبد ما يسٌمى بػ الٌنظرية السلو  كاقع حبثنا العريب، ك
 نظرية اغبقوؿ الداللية نظرية الٌتحليل التكويٍت للمعٌت، ك النظرية السياقية، ك اإلشارية، ك

 كالنظرية التوليدية التحويلية.

تفسَت كيفية  صبيع ىذه النظريات رباكؿ البحث عن اؼبعٌت ألجل تفسَته، ك ك
 إقبازه. الٌشركط اؼبالئمة اٌليت تسهم يف حدكثو، ٍب كضع القواعد ك

ت الّعلىهيت: .1-1 ظٍش
ّ
 الى

للمدرسة السلوكية  Behaviorist Theoryترجع أصوؿ الٌنظرية الٌسلوكية 
 John (1958-1878) كاطسنجوف بوردكس يف علم الٌنفس اليت يتزعمها 

Braodus Watson صاحب كتاب: «Behaviorism  ذم نشره الٌ  «السلوكية
 .(1)مهدت ؼببادئ الٌسلوكيُت سيبق بعدة ؿباضرات ك مقاالتالذم  1924عاـ 

لقد حاكؿ كاطسن إخضاع الٌسلوؾ اإلنساين للٌدراسة العلمية الٌتجريبية اٌليت 
عارضها علماء الٌتحليل النفساين معتبا أٌف الكالـ ليس إاٌل شكال من أشكاؿ الٌسلوؾ 

                                                           
 .114، ص/علييونس ، ؿبمد ؿبمد )أنظمة الداللة العربية( ظالل المعنى المعنى وينظر:  -1
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ؾبملو على ىو ما يقـو يف  دكف اعتداد بالبنية الضمنية اؼبتوارية خلف البنية الظاىرة، ك
 االستجابة.  مفهـو اؼبؤثٌر ك

 Bloomfield Leonard ( 1949-1887) بلومفيلدليوناردك ٍب جاء 
الذم  «Languageالٌلغة » و:ليطٌبق آراء الٌسلوكيُت على دراسة الٌلغة، فحمل كتاب

 . (1)، كجهة نظره يف تطبيق اؼببادئ السلوكية على الٌلغة 1933نشره عاـ 

 Physicalمن كبا كبوه طرحا يعتمد على اغبوافز اؼباٌدية  بلومفيلد كلقد تبٌٌت 
stimulu االستجابات الٌسلوكية  كBehavioral responses 

اٌليت تقابلها  (2)
اغبافز اٌلذم يدعو إىل الٌتلفظ ّٔا، يقابلها استجابة  دبعٌت أٌف معٌت أٌم عبارة ىو الٌدافع ك
تفًتض تلك الٌنظرية أٌف اؼبعاين ما ىي "إالٌ  رة، كيبديها اؼبستمع عند ظباع تلك العبا

 .(3)انعكاس لوضعية ؿبٌفزة أك استجابة باؼبعٌت الٌنفسي"

تركيزىم على الٌسلوؾ الظٌاىرم  لقد عيرؼ الٌسلوكيوف بنقدىم الٌشديد للعقالنيُت، ك
اعتبار أٌف   ربليلو ك اؼبخاطب حبٌجة أٌف ىذا األخَت يبكن مالحظتو مباشرة ك للمتكٌلم ك

ترل أٌف كٌل  كٌل الٌدراسات "اٌليت ال تقتصر يف منهجها على الٌسلوؾ اػبارجي، ك
ااكالت اٌليت تصف أك تفٌسر ما هبرم يف دماغ اإلنساف أك يف عقلو. إمٌبا ىي تكهنات 

؛ فكاف أف ألغوا كٌل ما ال يبكن دراستو دراسة علمية موضوعية من (4)تنقصها اؼبوضوعية"
البشر  ورة الٌذىنية أك اؼبفهـو مؤٌكدين أٌف "ما يكوف قابال للمالحظة ىو سلوؾكبو: الصٌ 
 .(5)اػببات الٌشخصية " األفكار ك ليس قدراهتم العقلية ك فقط، ك

                                                           
 .114ص/، ؿبمد ؿبمد يونس علي، التخاطب الداللة و يمقدمة في علم - 1
 .26ص/، 2000عبد آّيد جحفة، دار توبقاؿ للنشر، اؼبغرب، ، مدخل إلى الداللة الحديثةينظر:  -2
 .26اؼبرجع نفسو، ص/ -3
 .24، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/التخاطب مقدمة في علمي الداللة و -4
رهبيتو بارتشت، تر/سعيد حسن حبَتم، مؤسسة ، بمناىج علم اللغة من ىارمن باول حتى ناعوم تشومسكي -5

 .206، ص/2004اؼبختار، مصر، 
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االستجابة حيث يطلق اؼبثَت على  تقـو الٌنظرية الٌسلوكية على مفهومي اؼبثَت كك 
با يف كالـ اؼبتكٌلم، أٌما األحداث اٌليت تكوف سب األحداث اٌليت تسبق اغبدث الكالمي، ك

دكف إنباؿ عالقة تلك األحداث باؼبوقف اؼبباشر  ؛(1)تلي الكالـ فتدعى االستجابة"
من ىنا أطلق بعضهم على الٌلغة مصطلح: الٌسلوؾ الٌنطقي  اٌلذم يتٌم إنتاجها فيو، ك

Verbal behaviourعن الٌتخلي  ىو ما يعٍت معاعبة الفكرة كسلوؾ، ك ، ك
قد شرح بلومفيلد فكرتو باؼبثاؿ  ، ك(2)الٌشعور اإلحساس ك مفاىيم مثل: اإلدراؾ ك

 الٌتايل:

جيل جائعة؛ فًتل تفاحة على الٌشجرة  جيل يتنٌزىاف يف فبٌر مسٌيج، ك جاؾ ك - أ
 )اؼبثَت(.

 شفتيها )الكالـ(. لساهنا، ك فتحدث أصواتا حبنجرهتا ك  - ب
يقطف الٌتفاحة ٍب وبضرىا  الٌشجرة، كيتسٌلق  فيتخٌطى جاؾ السٌياج ك  - ت

 .(3)يناكؽبا إياىا فتأكلها )اإلستجابة( عبيل، ك

  يتضمن األحداث اٌليت تسبق الكالـ يشتمل نص بلومفيلد على مثَت اؼبتكٌلم، ك
تكوف سببا يف كالـ اؼبتكٌلم، أٌما األحداث اٌليت تلي الكالـ فتدعى استجابة الٌسامع  ك

 باؼبوزاة مع ما مٌثل بو بلومفيلد: ؛كاآلٌبفينتج اؼبوقف الكالمي  

 األحداث العملية الٌسابقة لعملية الكالـ. - أ
 الكالـ. - ب
 .(4)األحداث العملية الاٌلحقة للكالـ - ت

                                                           
 .25، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/التخاطب مقدمة في علمي الداللة و -1
 .60ص/ ،، أضبد ـبتار عمرعلم الداللة -2

3 - Language, Bloomfild.L, New Uork, Holt, Rinehart Winston, 1993, 
P/22. 

4 - Ipd, Bloomfild.L, P/22. 
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استجابة ليصبح الٌلفظ، أك اؼببٌت الٌلغوم  يتواىل اغبوار بينهما، يف شكل مثَت ك ك
االستجابة  اؼبتكٌلم ذلك اؼببٌت، ككما يسٌميو بلومفيلد شامال لػ "اؼبوقف اٌلذم ينطق فيو 

؛ مشَتا إىل أنٌو "لكي نعطي تعريفا علميا دقيقا ؼبعٌت كٌل مبٌت (1)اٌليت وبدثها يف الٌسامع"
لكن اؼبدل  يف الٌلغة، علينا أف كبيط معرفة دقيقة كعلمية بكٌل شيء يف عامل اؼبتكٌلم، ك

فإٌف  ؛ناء على كجهة نظرهب ؛ ك(2)الفعلي للمعرفة البشرية أضيق من أف وبيط بذلك"
؛ فعلى سبيل (3)اؼبعاين "يتٌم تعٌلمها بارتباطها باؼبواقف اؼبتنٌوعة اٌليت تستخدـ فيها الٌلغة "

ذلك  علم اؼبعادف، ك اؼبثاؿ: "كبن نستطيع أف نسٌمي اؼبعادف يف مصطلحات الكيمياء ك
 Na)ملح( ىي كلوريد الصوديـو ) Saltحُت نقوؿ إٌف الًٌتكيب العادم للكلمة اإلقبليزية 

cl) لكٌننا ال مبتلك طريقة ؿبٌددة لتحديد كلمات مثل  كLove  اغبب( أك(Hate 
)الكراىية( تتعٌلق دبواقف مل تصٌنف تصنيفا دقيقا )...( لذلك فإٌف عرض اؼبعٌت ىو 

ة تقٌدما سوؼ يبقى كذلك حىٌت تتقٌدـ اؼبعرفة اإلنساني الٌنقطة الضعيفة يف دراسة الٌلغة، ك
 .(4)بعيدا للغاية ؾباكزا مرحلتها اغبالية"

لعٌل بلومفيلد يقٌيد دراساتو حبدكد، ىي يف األصل مبادئ ؼبنهجو الٌسلوكي؛ إذ  ك
ـٌ ارتباط بُت الكلمات ك اؼبواقف اؼبستخدمة فيها إىل اغبٌد اٌلذم  "ليس ىناؾ بوجو عا

قابال للتنٌبؤ بو  ؿبكوما بالعادة، كيبكن معو التنٌبؤ حبدكث كلمات معينة، باعتباره سلوكا 
على سبيل اؼبثاؿ: فإنٌنا ال ننطق حبكم العادة قولة ربتوم  من خالؿ اؼبواقف نفسها، ك

إف كنٌا يف  على كلمة )عصفور( كٌلما كجدنا أنفسنا يف اؼبوقف اٌلذم نرل فيو عصفورا، ك
ن استخدامها يف كاقع األمر نستخدـ كلمة عصفور يف مثل ىذه اؼبواقف بنسبة أعلى م

                                                           
1-Language, Bloomfild.L,  P/139. 

 .115ص/ ،ؿبمد ؿبمد يونس علي ،ظالل المعنى المعنى و -2
 .116، ص/اؼبرجع نفسو -3
 .2011-209، برهبيتو بارتشت، ص/مناىج علم اللغة من ىارمن باول حتى ناعوم تشومسكي -4
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، ال زبضع بالٌضركرة للمواقف (1)أضراب من اؼبواقف األخرل، فالٌلغة مثَتات حرٌة"
 كاؼبناسبات.

يبقى الٌتفسَت السلوكي للظاىرة الٌلسانية رغم قباعتو يف تفسَت بعض الكلمات  ك
مظاىرىا ذات اإلحاالت اسوسة اٌليت يبكن لنا مالحظتها يف الواقع الٌلغوم بناء على 

الفيزيائية اؼبمٌيزة، يبقى يف الٌنهاية ؿبدكدا يف جانب كبَت من الكلمات الٌلغوية )الكتابة 
أتباعو عبانب الٌتحليل الٌداليل أثناء كصفو  لعٌل ىذا سببو إنباؿ بلومفيلد ك مثال(، ك

ت فقد تتعٌدد االستجابا« يا لو من حفل»الٌنظاـ الٌلساين؛ فعندما نقف عند عبارة مثل: 
على ىذه الوضعية اٌفزة ؛ إذ قد يشٌد على يد اؼبتكٌلم حبرارة أك برسم امشئزاز كاضح 

ىذا يعٍت "أٌف اغبافز الٌلغوم ال يضمن اغبصوؿ  أك بتغيَت اؼبوضوع ككٌل، ك ،على الوجو
ما يزيد األمر تعقيدا أنٌنا قبهل يف تلك  يف كل األحواؿ، ك (2)على استجابة لغوية"

مد للٌنظرية السٌ  ىا إف كاف ذىنو حاضرا أصال، كالٌلحظة أك غَت  لوكية مع ذلك فإٌف ما وبي
، جعلها األقرب إىل تطبيق اؼبفهـو الٌدقيق لٌلسانيات إىو  تٌباعها ؼبنهج موضوعي صاـر

رفضهم الٌتعامل معو قد  ك ،إف كاف استبعادىم لقضية اؼبعٌت )الٌدراسة العلمية لٌلغة(، ك
( 1928) نعـو تشومسكيأفراـ على مصراعيو، فكاف فتح عليهم باب االنتقاد 

Avram Naom Chomskyىو من أشٌد اؼبعًتضُت على الٌسلوكيُت يرل  ك ؛
أٌف عدـ االىتماـ باألنظمة العميقة اؼبفٌسرة للسلوؾ اإلنساين إمٌبا ىو "تعبَت عن االفتقار 

وضوعية ليس غاية يف حٌد ؛ كما يرل أٌف الٌتمسك باؼب(3)الٌتفسَت" إىل االىتماـ بالٌتنظَت ك
؛ كما يذكر (4)الفهم فما جدكل الٌتعٌلق ّٔا إذا مل نظفر إاٌل بالقليل من الٌتبٌصر ك ؛ذاتو

جوف الينز أف ليس ىناؾ ارتباط بُت الكلمات، كاؼبواقف اؼبستخدمة فيها إىل اغبد الذم 

                                                           
 .116ص/، ؿبمد ؿبمد يونس علي ، ظالل المعنى المعنى و -1
 .27، عبد اغبميد جحفة، ص/مدخل إلى علم الداللة الحديثة -2
 .27، ص/ؿبمد ؿبمد يونس علي، التخاطب الداللة و يمقدمة في علم -3
 .27اؼبرجع نفسو، ص/ -4
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للتنبؤ بو من قابل  يبكن التنبؤ حبدكث كلمات معينة، نتيجة لسلوؾ ربكمو العادة، ك
 .(1)خالؿ اؼبواقف نفسها

ت: .1-2 ت ؤلاشاٍس ظٍش
ّ
 الى

منطقية تنبعث من النظرة  الٌتعمق يف جذكر ىذه الٌنظرية يقودنا إىل أصوؿ فلسفية ك
  (Ogden) لعٌل أكجدف إىل دراسة اللغة؛ سٌيما عندما يتعٌلق األمر بتعريف اؼبعٌت، ك

 The meaningمعٌت اؼبعٌت  اؼبعٌت ك» :مؤلٌفا كتاب (Richards)ريتشاردز ك 
of the meaning» نبا أٌكؿ من كضع تلك اؼبفاىيم يف مثٌلث عرؼ باؼبثٌلث الٌداليل  

الٌشيء أك اؼبرجع. ك لذلك تعرؼ الٌنظرية  الفكرة، ك ىو مثٌلث ربط بُت الٌرمز ك ك
ٌكب للعالمة عند دم ذلك إذا استثنينا اؼبفهـو اؼبر  اإلشارية أيضا باسم الٌنظرية اؼبرجعية، ك

 سوسَت اٌلذم اعتب العالمة الٌلغوية "كياف نفسي ذك كجهُت يبكن سبثيلو بالٌشكل اآلٌب: 

 

 

 

 

 

تبديل كلميت اؼبدلوؿ  ٌٍب يقًتح االحتفاظ بكلمة عالمة للٌداللة على الكٌل، ك
(Signifiéك ) ( الٌداؿSignifiant) (2)صورة أكوستيكية" بكلميت مفهـو ك. 

آخر  اأضافا عنصر  ك ،فريتشاردز ك أكجدف طرحا مفهـو الكتابة من تلك اؼبفاىيم
اؼبدلوؿ اٌليت شٌبهها دم سوسَت بقطعة من كرؽ ذات كجهُت؛ ال  على ثنائية الٌداؿ ك

                                                           
 .27ص/، ؿبمد ؿبمد يونس علي، التخاطب الداللة و يمقدمة في علم -1

2  -  Cour de linguistique génerale, F.De Saussure, Payot, Paris, 1968, 
P/99.  

مفهـــــوم )   Consept) 
 

 صورة أكـــوسـتـٌـكـٌــة

Image acoustique 
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ىذا العنصر اٌلذم أضافاه ىو اؼبرجع أك اإلشارة؛ فجاء  يبكن فصل أحدنبا عن اآلخر، ك
 اؼبثٌلث كفق اؼبخٌطط اآلٌب:  

 

 

 

 

 

 

فالٌرمز ك ىو الٌداؿ: عبارة عن شكل صوٌب منطوؽ مسموع أك شكل بصرم 
، كىي الٌصورة أك الٌصفات اٌليت ىبتزهنا  مكتوب مقركء، أٌما الفكرة: فهي اؼبدلوؿ أك اؼبفهـو

ىو موجود خارج  أٌما اؼبرجع: فهو اؼبشار إليو أك اؼبدلوؿ عليو، ك الٌدماغ لشيء ما، ك
 .(1)غويةخارج البنية اللٌ  الٌذىن، ك

يذىب أصحاب ىذه الٌنظرية إىل أٌف اؼبشار إليو ال هبب أف يكوف شيئا ؿبسوسا  ك
أك ( Qualty)فقد يكوف كذلك، كما قد يكوف كيفية ( Objectقابال للمالحظة )

لكن يف كل حالة يبكن أف  ، ك(Abstrat)أك فكرة ذبريدية   (Action)حدثا 
الكلمات ربمل معاين؛ ألهٌنا رموز سبٌثل أشياء غَت نالحظ ما يشَت إليو الٌلفظ؛ ألٌف كٌل 

؛ فإذا نطقنا بكلمة مثل الٌشجرة، فإٌف األصوات الٌناذبة من الٌنطق ىي اٌليت تعٍت (2)نفسها
إف مل تكن أمامنا؛ فهي اٌليت عٌب  الٌصيغة، أٌما صورة الٌشيء اٌليت ارتسمت يف الٌذىن، ك

ذلك اتول )أم: بُت  قة بُت ىذه الٌصيغة كعنها السوسَتيوف باتول، جاعلُت العال
ىي عالقة ليست قائمة بُت الٌرمز ك اؼبوضوع؛ أٌم: بُت  الٌرمز كالفكرة( عالقة طبيعية، ك

                                                           
 .125،124، ص/1993، ؿبمد علي اػبويل، دار الفالح، عماف، األردف، مدخل إلى علم اللغةينظر:  -1

2 - Theories of  Meaning , William Alston, U.S.A, 1970, P/20. 

الفكرة أو اإلشارة              Thought or reference 
 
 
 
 
 
 

 المرجع                                         الّرمز
       Referent                              Symbol 
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إمٌبا ىي قائمة بُت الٌرمز )الٌصورة الصوتية(  ذلك النٌبات اؼبتعارؼ عليو، ك لفظ الٌشجرة ك
 .(1)ورة الٌذىنية(كتلك الفكرة اؼبتكٌونة يف ذىن الٌسامعُت )الصٌ 

اؼبوضوع  توٌسع اإلشاريوف يف ربديد ماىية اؼبعٌت، فبٌثال يف العالقة بُت الٌرمز ك ك
  كلكن عن طريق الفكرة أك ما يعرؼ باؼبفهـو أك الٌصورة الٌذىنية؛ فالٌرمز يثَت الفكرة

بل  ؛الفكرة فقط الفكرة تستحضر اؼبوضوع، ك من أجل ىذا مل يكتفوا بدراسة الٌرمز كك 
اعتبكا أٌف معٌت الٌلفظ يكوف فباثال لشيء مالحظ  ، ك(2)درسوا جوانب اؼبعٌت الٌثالثة 

 ىو اؼبرجع اؼبشار إليو يف اػبارج. ندركو حبواسنا، ك

 (Reference)ردبا يبيل االستخداـ الشائع إىل اعتبار مصطلحي اإلشارة 
مًتادفُت، لكن تدقيق الٌلغويُت يف ماىية كٌل لفظ أفرز ؽبم  (Denotation) كاإلحالة

ما يشَت  نز ىي "العالقة اٌليت تربط بُت تعبَت ما، كيكقا جوىرية، فاإلشارة عند جوف الفر 
ليست عاٌمة ألهٌنا  ك ،، فداللتها داللة خاٌصة(3)إليو يف اؼبناسبات اؼبعٌينة اٌليت يقاؿ فيها"

أٌما اإلحالة يف نظرىم فهي العالقة اٌليت تصل بُت اؼبتغٌَتات ؛ (4)"مقٌيدة بسياؽ القوؿ"
؛ فعبارات مثل: خاًب النٌبٌيُت، سٌيد (5)الٌلغوية ك العامل، بصرؼ الٌنظر عن الٌسياؽ اػباصٌ 

ـٌ، ك ىو اؼبعٌت الوضعي بغض الٌنظر  اؼبرسلُت، أفضل الكائنات ... ربيلنا إىل مفهـو عا
يد، فااؿ عليو ىو شخص موصوؼ بأنٌو سٌيد صبيع عن اؼبقصود ّٔا على كجو الٌتحد

أنٌو ال نيٌب بعده، أٌما إذا ارتكزنا على عقائدنا  أنٌو أفضل اؼبخلوقات، ك الٌرسل، ك
اإلسالمية اٌليت تدخل يف إطار الٌسياؽ الثٌقايف؛ فإٌف اؼبشار إليو يف الٌتغٌَتات الٌسابقة ىو 

                                                           
 .278، ص/1979، سباـ حساف، دار الثقافة، الدار البيضاء، اؼبغرب، مناىج البحثينظر:  -1
 .ك ما بعدىا 55، أضبد ـبتار عمر، ص/علم الداللةينظر:  -2

3  - Semantics, Lyons.L, Cambridge university press, London, New 
York, 1977, P/174. 

4  - Linguistics, Lyons.L, Cambridge university press, London, 1981, 
P/168.  

 .103، ص/علي، ؿبمد ؿبمد يونس ظالل المعنى المعنى و -5
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 يف قولو تعاىل: ﴿ ، ك(1)سٌيدنا ؿبمد صٌلى ا عليو كسٌلم

  ﴾(2)  يفهم منو أف
ـٌ،  كٌل من الذٌكر ك لذٌكر كاألنثى، كاال يكوف  األنثى يف ىذه اغباؿ ىو مفهـو عا

يصدؽ الثٌاين على كٌل أنثى، بغض الٌنظر عن  يصدؽ األٌكؿ منهما على كٌل ذكر، ك
ـٌ من صبيع الوجوه؛ الٌسياؽ الوارد فيو، كما أٌف الٌنفي )نفي  أف يكوف الذٌكر كاألنثى( عا

 إذ ليس ىناؾ يف ىذه اغباؿ زبصيص.

إذا نظرنا إىل اآلية باعتبارىا قولة يف سياؽ، فسيكوف اؼبعٌت حينئذ: ليس الذٌكر  ك
قصاراه أف يكوف كواحد من  ؛تتخٌيل فيو كماال ك ،اٌلذم كانت تطلبو امرأة عمراف

  ، فالذٌكر "إشارة إىل ما سبق ذكره ﴿(3)هاالٌسدنة، كاألنثى اٌليت كىبت

     

   

﴾(4)إف كانت تعٌم الذٌكور كاإلناث، لكٌن  ؛ فإٌف لفظة ما، ك
 ، ك(5)ىو أف يعتق الولد ػبدمة بيت اؼبقدس إمٌبا كاف للذٌكور دكف اإلناث" الٌتحرير؛ ك

  ﴿: األنثى إشارة إىل ما تقٌدـ ذكره صروبا يف قولو تعاىل

    

  ﴾ (6). 

  أٌما إذا التزمنا بالٌسياؽ، فإٌف الوحدات اؼبعجمية لتلك اآلية ربمل إشارات خاٌصة
اٌلذم ينتمي إليو ما طلبتو ليس جنس الذٌكر  ليست عاٌمة، فيكوف الٌتقدير حينئذ: ك ك

                                                           
 .20، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/التخاطب مقدمة في علمي الداللة و -1
 [.36] ، اآليةسورة آؿ عمراف -2
 . 35، ص/1981، دار القرآف الكرمي، بَتكت، لبناف، 4، ؿبمد علي الصابوين، طصفوة التفاسيرينظر:  -3
 [.35سورة آؿ عمراف، اآلية ] - 4
  .1/120زاين، ا، سعد الدين التفتالسعد المسمى مختصر المعانيشرح  -5
 [.36سورة آؿ عمراف، اآلية ] -6
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امرأة عمراف كجنس األنثى اٌلذم ينتمي إليو ما كضعتو يف خدمة بيت اؼبقدس، فتكتسب 
مراعى فيها  ك ،الوحدة اؼبعجمية )ذكر( تعبَتا خاٌصا؛ ألنٌو منظور إليها من جانب معٌُت 

ىناؾ مناسبة لوال ذلك ؼبا كاف  ىو انتماء ما طلبتو امرأة عمراف إليو، ك اعتبار خاٌص، ك
 (1)نفي أف يكوف أحدنبا كاآلخر يف ىذه اآلية لإلعالـ باختالؼ الذٌكر عن األنثى، ك

فالٌسياؽ ىو اٌدد كاؼبخٌصص غالبا، كىو يشمل سياؽ الٌنص ك الٌسياؽ اػبارجي بكٌل 
 ما وبتويو من مالبسات ربيط بالقولة أك العبارة.

اإلحالة كاف ىناؾ نوعُت من الًٌتادؼ؛ الًٌتادؼ  انطالقا من الفرؽ بُت اإلشارة ك ك
ىو ما ال يتأٌتى إال دبراعاة الٌسياؽ  ك ؛Referential Synonymy (2)اإلشارم 

من أمثلتو: الًٌتادؼ الواقع  الثٌقايف باعتباره أشٌد التصاقا بالبحث الٌتخاطيب ك الٌداليل، ك
قد فطن  ك القٌدكس ك السالـ ... ك كالٌرضباف ك الٌرحيم ك اؼبلك  ؛بُت أظباء ا اغبسٌت

إف مل ييعرؼ عندىم ّٔذا االسم، فأطلقوا على األلفاظ  إليو بعض علماء الًٌتاث، ك
كما ذكر الباحث ؿبمد   متباينة يف الٌصفات اؼبًتادفة إشاريا بأهٌنا مًتادفة يف الٌذات ك

اء ا تعاىل أظب قد أطلق عليو بعضهم اسم اؼبتكافئة حيث يقوؿ:"ك كؿبمد يونس علي؛ 
أظباء رسولو صٌلى ا عليو كسٌلم من ىذا الٌنوع، فإٌنك إذا قلت: إٌف ا غفور رحيم  ك

ىو اتٌفاؽ  ، ٌٍب الًٌتادؼ اإلحايل: ك(3)قدير، تطلقها دالٌة على اؼبوصوؼ ّٔذه الصفات"
ل الغضنفر اٌليت ربي الٌليث ك لفظُت أك أكثر يف ااؿ عليو، كإطالؽ لفظ األسد ك

ال  ك صبيعها على ذلك اغبيواف اؼبعركؼ، فاأللفاظ اؼبًتادفة إحاليا ذات داللة عاٌمة مطٌردة
 تتقٌيد بسياؽ معٌُت.

ت:1-2-1 ت ؤلاشاٍس ظٍش
ّ
 . اإلاػنى في الى

                                                           
 .102، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/ظالل المعنى المعنى وينظر:  -1
 .104،105ص/ اؼبرجع نفسو،ينظر:  -2
تح/ ؿبمد أضبد جاد اؼبوىل، ك علي ؿبمد ، جالؿ الدين السيوطي، أنواعها المزىر في علوم اللغة وينظر:  -3

 .1/405البجاكم، ك ؿبمد علي الفضل، دار الفكر، بَتكت، لبناف، 
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إٌف تعريف اؼبعٌت يف تراثنا الٌلغوم العريب يؤخذ منو داللة القصد يف اػبطاب، ال أنٌو 
لذلك قبد اؼبعٌت مشتق من "إٌما من  اؼبرجع، ك يدٌؿ على ذات الٌشيء نفسو، أٌم:

 إٌما ـبفف معٌٍت بالٌتشديد، اسم مفعوؿ منو، أٌم: اؼبقصود )مفعل( إذا قصد اؼبقصد، ك
أيٌا ما كاف ال يطلق على الٌصورة الٌذىنية من حيث ىي، بل من حيث إهٌنا تقصد من  ك

سَت حُت أطلق الٌداؿ كاؼبدلوؿ ىذا عُت ما عٌب عنو رائد اللسانيات دم سو  ، ك(1)الٌلفظ"
. على ما ظباه صورة ظبعية ك  مفهـو

مدار نظرية اإلشارة يرتبط بفكرة االٌتصاؿ اٌليت ىي جوىرية يف العمل الٌتخاطيب  ك
ىو عُت ما ربيل إليو، أٌم: إنٌنا  ألنٌنا نعتب داللة الكلمات على ما تدٌؿ عليو حقيقة ك

 -داللة عاٌمة ال أهٌنا تقـو يف مقابل الٌصورة السمعيةىي ىنا سبٌثل  ك –اؿنربط فكرة الدٌ 
كبتعبَت آخر، إٌف الٌداؿ ىو نفسو اؼبدلوؿ؛ يعٌب عن الٌشيء اؼبشار إليو يف اػبارج نتيجة 

ىي بذلك سبثيل  موقف معٌُت، أك حادثة، أك مناسبة استدعت الٌتعبَت عن تلك اغبالة، ك
لذلك   أك ما يعٌب عنو بالٌداللة اؼبركزية، ك مقيد، سباما كإطالؽ الٌلفظ على شيء بذاتو،

ما يشَت  ة اٌليت تربط بُت تعبَت ما، كق"العال -حسب جوف ال ينز –كانت اإلشارة تعٍت 
اٌلذم  Deixisىنا نلحظ قيمة الٌتعيُت  ؛ ك(2)إليو يف اؼبناسبات اؼبعينة اٌليت يقاؿ فيها"

ن اؼبناسبة ىو حديث عن اؼبشار إليو ينادم بو أنصار الٌنظرية اإلشارية، ألٌف اغبديث ع
ال وبٌقق االٌتصاؿ إاٌل الرٌبط  بالٌتايل سبثيل للموجود يف األعياف صوريا، ك يف اػبارج، ك

 .الوثيق بُت الكلمات يف الكالـ اؼبٌتصل إىل بعض الٌظواىر الٌلغوية

ت اإلاشحػيت:1-2-2 ظٍش
ّ
 . هلذ الى

ىو العنصر  ليكن لفظ تفاحة )ك الٌلفظ، كلٌنظرية اؼبرجعية أٌف معٌت يف القد بدا 
ما يشف غموضو ىو مرجعو )أم: الٌتفاحة  غامض، ك الثٌالث يف اؼبثٌلث الٌداليل( ؾبٌرد ك

                                                           
، أبو البقاء الكفوم، تح/عدناف دركيش، ؿبمد اؼبصرم، منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، الكليات -1

 .4/251، 1981دمشق، 
2  - Semantics, John.L, combridge university press, 1977, p/115. 
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اٌليت تؤكل( اٌلذم افًتض أنٌو فباثل ؼبعٌت لفظ تفاحة، يف طريقة لرفع الغموض عن اؼبتلقي 
لك يف رصد معٌت عبارة، مثل: يتجٌلى ذ لكن سباثل اؼبرجع ليس شرطا يف سباثل اؼبعٌت، ك

ىذا الكتاب، فقد نستعمل ىذه العبارة يف مناسبات ـبتلفة لإلحالة على أشياء ـبتلفة 
)على كتاب للجاحظ مثال، أك فوظ قبيب أك لتشومسكي( إالٌ أنٌو من غَت اؼبعقوؿ أف 

قاعدة تفرض  ؛ فليس ىناؾ قانوف أك(1)يكوف ؽبذه العبارة عددا كبَتا من اؼبعاين اؼبتباينة
 فهم ىذا اؼبعٌت من غَته.

كما أٌف اؼبعٌت ليس ىو الٌتفاحة، فالٌتفاح يؤكل أٌما اؼبعٌت فال يؤكل، كما أنٌنا نتعٌلم 
ال نتعٌلم الٌتفاح، فإلعطاء تعريف دقيق للمعٌت على أساس ىذه الٌنظرية "ال بد  اؼبعٌت ك

ن اؼبعرفة البشرية أقٌل من ىذا لك أف نكوف على علم دقيق بكٌل شيء يف عامل اؼبتكٌلم، ك
 .(2)بكثَت"

ض على ىذه الٌنظرية أهٌنا تدرس الظٌاىرة الٌلغوية خارج إطار الٌلغة، ك أهٌنا  كما اعًتي
ال تتضمن كلمات مثل: ال، إىل، لكن، ... ك غَت ذلك من الكلمات اٌليت ال تشَت إىل 

لكن الٌشيء اٌلذم  م، كاؼبتكلٌ  شيء موجود؛ ىذه الكلمات ؽبا معٌت يفهمو الٌسامع ك
 .(3)تدٌؿ عليو ال يبكن أف يتعٌرؼ عليو العامل اؼباٌدم

رأل أٌف ما يهٌم الٌلغوم ىي  قد أنبل أكؼباف الٌشيء اػبارجي أك اؼبرجع، ك ك
الكلمات ال األشياء، لذا هبب عليو أف يرٌكز اىتمامو على اعبانب األيسر من اؼبثٌلث 

؛ حيث اعتب أٌف العالقة بُت الٌلفظ (4)صل الٌرمز بالفكرةاؼبذكور، أٌم: على اػبٌط اٌلذم ي
ىي أساس العملية الٌرمزية "تلك العالقة اٌليت سبٌكن أحدنبا  اؼبدلوؿ عالقة متبادلة، ك ك

                                                           
 .23، عبد اغبميد جحفة، ص/الداللة الحديثةعلم لى إمدخل ينظر:  -1
 .56، أضبد ـبتار عمر، ص/علم الداللةينظر:  -2
 .56ص/ينظر: اؼبرجع نفسو،  -3
 .2/160، 1969كماؿ بشر، دار اؼبعارؼ، مصر، ؿبمد  ، دراسات في علم اللغة -4
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؛ فتحديد أكؼباف للمعٌت يقًتب إىل حٌد ما من تعريف دم سوسَت (1)من استدعاء اآلخر"
(. نفسي ذك كجهُت )صورة صوتية ك اٌلذم ذىب إىل أٌف العالمة الٌلغوية كياف  مفهـو

يبقى الوقوؼ على اؼبعٌت الٌدقيق أشبو دبا وباكؿ اإلمساؾ دبادة الزٌئبق، ضنٌا منو  ك
أنٌو سبٌكن من ذلك، لكٌن؛ ربديد ذلك كاإلقرار بصٌحتو ال يتوٌقف عليو كحده؛ بل يدخل 

           فيو أشخاص غَته هبب أف يكوف ؽبم طرؼ حىٌت تكتمل الٌداللة.    

ت الّعياكيت: .1-3 ظٍش
ّ
 الى

 . اإلاػنى العياقي:1-3-1

الٌسياؽ اػبارجي، مثل أسباب  ىو اؼبعٌت اٌلذم ييفٌسر يف ضوء الٌسياؽ الٌلغوم، ك ك
ىو ما يعرؼ بسياؽ اغباؿ اٌلذم  أماكن الٌنزكؿ، ك الوقائع، ك الظٌركؼ ك الٌنزكؿ، ك

يقابلو ما يعرؼ باالستعماؿ الٌتداكيل ىو اٌلذم يبكن أف  يستظهر ما كراء الٌلغة، ك
  ﴿:للخطاب، فلٌما نزؿ قولو تعاىل

   

   

   

﴾(2) عليهم ألهنا يف ظاىر لفظها زبب  فرح الصحابة رضواف ا تعاىل
 -رضي ا عنو  - ق(23بن اػبطاب )ت لكٌن عمر كماؿ الٌدين، ك بتماـ الٌرسالة ك

فالٌداللة  (3)بكى عندما ظبعها، ألنٌو أدرؾ هناية أجل رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم
الٌلغوية اؼبباشرة اؼبستمٌدة من دالالت األلفاظ توحي دبا فهمو الٌصحابة رضواف ا 

ألٌف "تنوٌع اؼبعٌت يتطٌلب  -رضي ا عنو  -لكن السياؽ اغباؿ فهمو عمر  عليهم، ك

                                                           
 .2/160اؼبرجع نفسو:  -1
 [.03سورة اؼبائدة، اآلية ] -2
تح/ ؿبب الدين اػبطيب، دار  ،ق(852-773) ، ابن حجر العسقالينفتح الباري شرح صحيح البخاري -3

 .8/606 اؼبعرفة، بَتكت، لبناف،
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تسوء يف  األلفاظ تتحٌسن يف سياؽ، ك تنٌوعا يف الٌسياؽ الٌلغوم فتتنوٌع األساليب، ك
قد أكضح بعض البالغيُت حسن  من ٍبٌ يستدعي كٌل سياؽ لفظا خاٌصا بو، ك ، كسياؽ

ؽبذا  ياؽ ىبتلف، كلكن السٌ  الكلمة ىي ىي، ك قبحها يف آخر، ك الكلمة يف اؼبوضع ك
لكن تتفاكت معها يف الٌداللة على اؼبعٌت بنسبة  استدعى كلمة تقارّٔا يف الٌداللة، ك

 .(1)ـبتلفة يتطٌلبها الٌسياؽ"
اؼبساكقة اؼبتابعة  سياقا، ك غَتىا سوقا ك الٌسياؽ يف الٌلغة من "ساؽ اإلبل ك ك
الٌسياؽ: نزع الٌركح؛ كأٌف ركحو تيساؽ  نزع ّٔا عند اؼبوت، ك :ساؽ بنفسو سياقا )...( ك

نبا مصدراف؛ أٌم:  لكسرة السُت، ك فقلبت الواك ياءن  ؛ؽى اوى أصلو: سً  لتخرج من بدنو، ك
 .(2)ىو يف سياؽ اؼبوت" يف اغبديث حضرنا عمرك بن العاص ك سياقا، ك سوقا ك

   جاء يف القرآف الكرمي قولو تعاىل: ﴿ ك

  ﴾(3)أم: إىل ا، ك ؛ 
؛ فكلمة سياؽ ىي مصدر للفعل (4)إىل حكمو يساؽ ال إىل غَته، فهو ىنا مصدر ميمي

قد استخدمها اؼبفٌسركف دبعٌت الكالـ اٌلذم خرج ـبرجا  مثلها كلمة مساؽ، ك ساؽ، ك
انتظمت أجزاؤه يف نسق  اشتمل على غرض ىو اؼبقصود األصلي للمتكٌلم، ك كاحدا، ك

 .(5)كاحد

  اؼبقتضى ك ىناؾ من عٌب بألفاظ مرادفة للفظ الٌسياؽ مثل لفظ اؼبقاـ، ك
قد استعاف بو كثَت من  لفظ الٌنظم القرآين، ك لفظ الٌتأليف، ك كمقتضى اغباؿ، ك

 الغربيُت. اؼبفسرين يف تفسَت القرآف الكرمي، كما كظٌفو كثَت من الٌلغويُت العرب ك
                                                           

 .52، ص/2002، ؿبمود عكاشة، مكتبة األقبلو مصرية، الداللة اللفظية -1
، مادة: 3/305، 2003(، دار صادر، ق711ابن منظور صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر )ت لسان العرب، -2

 .سوؽ
 [.30القيامة، اآلية ]سورة  -3
 .81، ص/أبو صفية ، عبد الوىاب رشيد صاحلداللة السياقينظر:  -4
 .85،86اؼبرجع نفسو، ص/ينظر:  -5
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السياقية الغربية كانت على يد الٌلغوم اإلقبليزم جوف إرىاصات الٌنظرية ؿ أكٌ  ك
حُت اعًتض على ما  John Rupert Firth( 1960-1890ركبرت فَتث )

ك ريتشاردز Charles Kay Ogden( 1957-1889) ذىب إليو أكجدف
(1893-1979 )Ivor Armstrong Richards  من أٌف اؼبعٌت ىو عالقة يف

، من جانب الٌرموز أك الكلمات اٌليت Event األحداث ك Fact العقل بُت اغبقائق
بل عن  ؛؛ فهو يطلب مٌنا أال نسأؿ عن اؼبعٌت(1)تستخدـ لإلشارة إليها من جانب آخر

االستعماؿ دكف الٌتقيد باؼبراجع أك األفكار اؼبرتبطة بتلك العبارة، مركزا على مفهـو القيمة 
ارة داخل الٌنسق اٌلذم تشٌكل تلك العبارة ىو ربديد قيمة العب اٌلذم تبنٌاه دم سوسَت، ك

 Context of؛ ألٌف اؼبعٌت حسب رأيو "عالقة موقفية يف سياؽ اؼبوقف (2)جزءا منو
situation"(3)أىٌم عناصر ىذا الكٌل ىو  ىو "كٌل مرٌكب من الوظائف الٌلغوية، ك ، ك

الوظيفة الٌداللية لسياؽ اغباؿ  القاموسية ك الٌنحوية ك الوظيفة الٌصوتية، ٌٍب اؼبورفولوجية ك
إف كاف دم  ، ك(4)لكٌل كظيفة من ىذه الوظائف منهجها اٌلذم يراعى عند دراستها" ك

الٌلغويات اػبارجية، على اعتبار أٌف  سوسَت قد سبقو بالٌتفريق بُت الٌلغويات الٌداخلية ك
ارة عن دراسة يف حُت أٌف الثٌانية ىي عب Immanenteاألكىل ىي دبثابة دراسة ؿبايثة 

الٌتاريخ  بُت الدكائر اؼبؤثٌرة عليها كاغبضارة ك للعالقات القائمة بُت الٌلغة من جهة، ك
 .(5)علم النفس السياسي ك

دم سوسَت القٌيم الٌلسانية يف إطار منهج سانكركين " تتزامن  ففاردينالقد عاجل 
آنية  فيو دالالت الكلمات مع قٌيمها يف نسق تركييب كاحد ال ينفصل عن

                                                           
 .117، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/ظالل المعنى المعنى وينظر:  -1
 .27، عبد اغبميد جحفة، ص/مدخل إلى علم الداللة الحديثةينظر:  -2
 .118، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/ظالل المعنى المعنى و -3
 .312ؿبمود السعراف، دار النهضة العربية، القاىرة، )د.ت(، ص/ علم اللغة )مقدمة للقارئ العربي(، -4
 .50ص/ مصر، ، زكريا إبراىيم، مكتبة مصر،مشكلة البنيةينظر:  -5
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تتضح من خالؿ ما وبيط  ك ،؛ إذ إٌف قيمة كٌل كحدة لسانية إمٌبا تتحٌدد(1)االستعماؿ"
، كازبذت فيو نظاما ؿبٌددا فإهٌنا ا إذا كقعت ىذه الكلمات يف نسقّٔا من عناصر، أمٌ 

تشاركها يف  تكٌوف دبوجبو ما ال تكٌونو الكلمات األخرل اٌليت تقيم معها عالقات ك
يتحٌدد الٌسبب ألٌف  ك ،إف مكاهنا ىو الكلمة اٌليت يٌتضح ّٔا معناىا الٌنسق نفسو، ك

 .(2)"قيمة أٌم كلمة إمٌبا تتحٌدد دبا وبيط ّٔا"

البناء الٌداخلي  فضال عن العالقات الٌداخلية اٌليت ربكم الوحدات الٌلغوية ك ك
ؤٌدم الفصل ي غَت اؼبباشر، ك ؿبيطو اؼبباشر، ك للٌنص ىناؾ "عالقات أخرل بُت الٌنص ك

بُت ىذه العناصر الٌداخلية أك إسقاط أٌم منها أك إغفاؿ أيٌة عالقة سواء كانت داخلية 
أك خارجية إىل العجز عن إثبات الوحدة الكٌلية أك الٌتماسك أك االنسجاـ الٌدالليُت 

الصيغة اٌليت صيغت ّٔا ال  أصلها االشتقاقي ك ألٌف "معرفة مادة الكلمة ك ؛(3)للٌنص"
دقيقا، فإٌف كٌل كلمة بعد أف أخذت من  غالبا لتحديد معناىا ربديدا تاٌما كتكفي 

  بنيت على أحد األكزاف الٌصرفية، استعملت يف مواطن الكالـ ماٌدهتا األصلية، ك
ـٌ اٌلذم تدٌؿ عليو مادتانبا ك يتعٌدد  كخٌصها االستعماؿ دبعاف أخٌص من اؼبعٌت العا

البيئات، فيتم للكلمة أكثر من  ـبتلف اؼبناسبات كيف  االستعماؿ من خالؿ العصور، ك
ؽبذا كاف  ال يعٌُت أحد ىذه اؼبعاين إال باستعماؽبا يف صبلة من الكالـ، ك معٌت )...(، ك

 .(4)فهم الكالـ" للسياؽ قيمة يف ربديد اؼبعاين ك

يضيف دم سوسَت مضموف الٌنص من خالؿ األنساؽ اٌليت تكٌونو لَتبط ّٔذا  ك
مكانا؛ كما يربط بُت داللة اعبملة  ك ةدكرىا يف اعبملة كظيف الكلمة مفردة، كبُت داللة 

                                                           
 .88، ص/1987، حنوف مبارؾ، دار توبقاؿ للنشر، الدرا البيضاء، اؼبغرب، مدخل للسانيات سوسير -1
 .105، منذر عياشي، ص/الداللة اللسانيات و -2
، منشورات االختالؼ، لبناف 1ط ،، ؿبمد األخضر الصبيحيمجاالت تطبيقو مدخل إلى علم النص و -3

 .98ص/، 2008ناشركف، بَتكت، 
، دار الفكر، 5ط ،، ؿبمد اؼببارؾخصائص العربية )دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية( فقو اللغة و -4

  .183،182ص/ 1972بَتكت، لبناف، 
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، فالٌنظرة العلمية لألشياء مل تعد تقتصر على االنطالؽ من اعبزء (1)كظيفتها يف الٌنص ك
فقط، بل األىٌم ىو العالقة اٌليت تسود بُت  ءو ىو ؾبرد أجزا ال اعتبار الكلٌ  ؼبعرفة الكٌل، ك

القوانُت اٌليت تنجم عن ىذه  ربٌدد الٌنظاـ اٌلذم تتبعو األجزاء يف ترابطها، ك ك ،األجزاء
إخراج الٌداللة من "أفق الٌتعامل مع  ، ك(2)تسهم يف بنيتها يف الوقت نفسو العالقة، ك

الٌلغة بوصفها كلمات، كٌل كلمة معزكلة بذاهتا إىل أفق الٌتعامل مع الٌلغة بوصفها نسقا بو 
كلمات  كفق تركيبها اػباٌص، صوتا يف كلمة، ك ؛لتقوؿ فبكنها الٌداليل تًتٌكب الكلمات

غَتىا تدخل يف إطار ما يعرؼ بالٌسياؽ  ؛ تلك العالقات ك(3)صبال يف نٌص" يف صبل، ك
تساعد يف الكشف عن  اؼبالبسات اٌليت ربٌف بالكلمة ك ىو كٌل تلك الظٌركؼ ك ك

اؼبفهـو إىل ما ىو أكسع منو ليشمل ؾبموعة  إف كاف الباحثوف قد ذباكزكا ىذا معناىا، ك
الوقوؼ على قصد  اٌليت تسهم يف ربديد معناه، ك الظٌركؼ اٌليت ربيط باغبدث الٌلغوم، ك

و "ىيئة ؾبرل ؼ الباحث صائل رشدم السياؽ بأنٌ يعرٌ  ، ك(4)مرجع العالمات اؼبرسل، ك
 .(5)يف الكالـ"معرفة أحواؽبا   اٌتصاؿ بعضها ببعض ك كيفية نظمها ك اعبمل ك

قد عمد فَتث إىل تشقيق اؼبعٌت أك الوظيفة كما يسٌميو ىو إىل سلسلة من  ك
تعرؼ كل كظيفة بأهٌنا استخداـ مبٌت أك عنصر لغوم يف عالقتو  ؛الوظائف اؼبكونة

 ىذه الوظائف ىي: بسياؽ ما، ك

  Phhonetic functionالوظيفة األصواتية  -

                                                           
 .107، منذر عياشي، ص/الداللة اللسانيات وينظر:  -1
الثقايف العريب، الدار البيضاء، ، اؼبركز 4سعد البازغي، ط ، ميجاف الركيلي، كدليل الناقد األدبيينظر:  -2

 .68، ص/2005اؼبغرب، 
 .102، منذر عياشي، ص/الداللة اللسانيات و -3
دار الكتاب اؼبتحدة،  ،، عبد اؽبادم بن ظافر الشهرمإستراتيجية الخطاب )مقارنة لغوية تداولية(ينظر:  -4

 .41،40، ص/2004بَتكت، 
، دار األىلية للنشر كالتوزيع، 1ط، شديد ، صائل رشدمفي العربية )دراسة لسانية( الداللة قيعناصر تحق -5

 .172ص/، 2004األردف، 
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  Morphological function الوظيفة الصرفية -
  Lexical functionالوظيفة اؼبعجمية -
  Syntactical functionالوظيفة الًتكيبية -
 Semantic function  (1)الوظيفة الداللية -

وبٌدد فَتث كظيفة العنصر الٌلغوم أك معناه دبدل إمكانية إهباد بديل سياقي لو  ك
؛ فالكلمة ىي Méthod of substitutionيف إطار منهج عرؼ دبنهج اإلبداؿ 

؛ فإذا انعدـ (2)الٌصوت يبكن أف يكوف مقابل إبداؿ أصواٌب مقابل إبداؿ معجمي، ك
البديل السياقي لذلك العنصر الٌلغوم فلن يكوف لو معٌت، من ذلك مباذج اإلتباع يف 
الٌدراسات الًٌتاثية العربية، كعبارة: ىذا حسن بسن، أك عطشاف نطشاف، فكلمة بسن 

ؽبا معٌت لعدـ قدرهتا على أداء كظيفة سياقية تضمن ؽبا أف تكوف بديال فبكنا  ليس
 .(3)لغَتىا

 . أهىاع الّعياق:1-3-2

 Robert De-beagrande دم بوجراند الباحث األمريكي ركبرت يبيز
إنتاج  ىو ما يتعٌلق بالٌدالالت اػبارجية، ك ك «Context»بُت مصطلحُت نبا: 

 «Co-text»مصطلح  ىو ما يعرؼ بالٌسياؽ غَت الٌلغوم، ك ك ،استقباؽبا الٌنصوص ك
ىو  أصوات، ك صرؼ ك دالالت داخلية، ك كبوية ك يشتمل على مكٌونات قواعدية ك ك

 .(4)ما يعرؼ بالسياؽ الٌلغوم

                                                           
 .28، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/التخاطب مقدمة في علمي الداللة و -1
 .118ص/ؿبمد ؿبمد يونس علي، ، )أنظمة الداللة في العربية( ظالل المعنى المعنى و -2
 .29، ص/علي، ؿبمد ؿبمد يونس التخاطب الداللة ومقدمة في علمي  -3
، عامل الكتب، القاىرة، 1ركبرت دم بوغراند، تر/ سباـ حساف، ط، الخطاب اإلجراء و النص وينظر:  -4

 .91ص/، 1998مصر، 
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( 1942-1884) تعتب جهود األنًتبولوجي البولندم بركنسالك مالينوفسكي ك
Bronislaw Malinowski  ؛ عندما (1)اغبقيقية لفكرة سياؽ اؼبوقفالبداية

 حاكؿ ترصبة كلمات مستقٌلة من إحدل الٌلغات البدائية إىل سكاف جزر تركبر ياند
Trobriand Islands  يف جنويب الباسفيك، ففشل يف إقامة ترصبة مرضية للٌنصوص

اٌليت سٌجلها لصاحب زكرؽ يفاخر شخصا آخر، فقد سٌجل على سبيل اؼبثاؿ عبارة " 
 –أماـ  –قبرم  –صاحب زكرؽ طويل خفيف ضيق يقاد دبجداؼ ما ترصبتو: كبن ل

؛ حيث عٌلق على تلك الًٌتصبة بقولو: (2)..." -هبرم  –زمالء  –نرل  –خشب أنفسنا 
" إٌف ؽبذا القوؿ معٌت فقط إذا كضعنا اعبملة يف الٌسياؽ اٌلذم استعملت فيو أصال؛ إذ 

 .(3)إىل ؾبداؼ الٌزكرؽ" سيكوف كاضحا أٌف اػبشبة مثال تشَت

لقد استطاع مالينوفسكي من خالؿ شرحو لنظرية سياؽ اؼبوقف أف يوٌسع من 
الٌتعريف الٌتقليدم لٌلغة، فلم تعد ؾبٌرد كسيلة من كسائل توصيل األفكار ك االنفعاالت 
بل رأل أٌف "الٌلغة كما يبارسها اؼبتكٌلموف يف أٌم صباعة من اعبماعات، إمٌبا ىي نوع من 

 .(4)الٌسلوؾ، ضرب من العمل، إهٌنا تؤٌدم كظائف كثَتة غَت الٌتوصيل"

توضيح معاين مفرداهتا إاٌل  يرل مالينوفسكي أنٌنا ال نستطيع شرح الٌلغة، ك ك
باالستعانة بايط الواسع، بكٌل ما وبتويو من ظركؼ تتم فيها العملية الٌتواصلية، فاعبملة 

إاٌل إذا ًٌب تسييقها يف سياقات فعلية معٌينة ٍبٌ  –حسب زعمو  –ال تكوف ذات معٌت 
 ربط سياؽ اؼبوقف بالعناصر الٌتالية: جاء فَتث ك

شخصيات من يشهد  تكوينهما الثٌقايف ك الٌسامع، ك شخصيتا اؼبتكٌلم ك -
 مدل مشاركتهم يف اؼبوقف الكالمي. الكالـ، ك

                                                           
 .91ص/ ينظر: اؼبرجع نفسو، -1
 .61ص/ ،Plamer رلم، أؼ.أر.بعلم الداللة -2
 .61ص/ اؼبرجع نفسو،ينظر:  -3
 .310، ؿبمود السعراف، ص/علم اللغة )مقدمة للقارئ العربي( -4
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سلوؾ الٌلغوم كحالة بال الٌظواىر االجتماعية ذات العالقة بالٌلغة، ك العوامل ك -
 مكاف الكالـ. الوضع الٌتخابرم، ك اعبو ك

 .(1)أثر اغبدث الكالمي يف اؼبشًتكُت، مثل: اإلقناع أك اإلغراء أك الٌضحك -

إنٌو كٌلما توٌفر أكب قدر من تلك اؼبعلومات، كانت حظوظ اؼبتلقي كبَتة لفهم 
اغبدكد الٌلغوية اٌليت تتطٌلب تأكيل معانيو على الوجو الصحيح "إذ ىناؾ بعض  اػبطاب ك

اؼبعٌينات مثل: ىنا، اآلف، أنا، أنت  ؛من ىذه اغبدكد معلومات سياقية أثناء الٌتأكيل، ك
  من ىو اؼبستمع ىذا، ذاؾ، ... من الٌضركرم أف نعرؼ على األقل من ىو اؼبتكٌلم، ك

 .(2)مكاف إنتاج اػبطاب" زماف ك ك

ىناؾ تفريعات ؼبا ظبٌاه فَتث سياؽ اغباؿ أك اؼبوقف، من ذلك الٌسياؽ العاطفي  ك
Emotional context  اٌلذم يفٌرؽ بُت كلميتLove  كLike يف اإلقبليزية  

سياؽ  ، ك(3)كلمة يكره ك يبغض يف العربية، رغم اشًتاؾ كٌل منهما يف أصل اؼبعٌتك 
ىو الظركؼ اػبارجية ايطة باغبدث  ك Context of situationاؼبوقف الثٌقايف 

 .(4)ىو ما يسميو البالغيوف العرب اؼبقاـ، لكٌل مقاـ مقاؿ الٌلغوم، ك

فهو يشتمل على الثٌقافات اٌليت  Cultural contextأما الٌسياؽ الثقايف 
تقاليد  أفكاره ك تتمٌيز ّٔا آّتمعات عن بعضها البعض، دبا يف ذلك تاريخ آّتمع ك

   اعبمالية ... ففي قولو تعاىل: ﴿ مها األخالقية كشعوبو كقيٌ 

    

     

                                                           
 .311ص/اؼبرجع نفسو،  -1
، اؼبركز الثقايف العريب، بَتكت، لبناف، 2ؿبمد خطايب، ط لسانيات النص )مدخل إلى انسجام الخطاب(، -2

 .297، ص/2006
 .70،71، أضبد ـبتار عمر، ص/علم الداللةينظر:  -3
 .214، ص/1976، عاطف مذكور، دار الثقافة، الحديث و علم اللغة بين القديم -4
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 .(2)بالٌرجوع إىل ثقافة آّتمع اعباىلي كعاداتوىناؾ مفردات ال يبكن تفسَتىا إاٌل (1)﴾

 Michael( 1925) ىاليدام الباحث األسًتايل ميشاؿ ألكسندر قد طٌور ك
Alexander Hallidayىو أحد الفَتثيُت اعبدد فكرة أستاذه فَتث عن سياؽ  ؛ ك

 اؼبوقف، فاقًتح أسلوبا جديدا لتحديد عناصر الٌسياؽ، كٌظف فيو ثالث مصطلحات:

 ىو آّاؿ االجتماعي اٌلذم يكوف مسرحا للٌنص. : كحقلال -
 تشمل العالقات بُت األشخاص اؼبشاركُت يف اغبدث الٌلغوم. : كالّتوّجهات -
يشمل األسلوب الٌلغوم  يقصد بو الوسيلة الٌلغوية اؼبٌتبعة يف الٌنص، ك : كالّنمط -

 .(3)الوسائل البالغية ك

إىل إعطاء كصف كاضح لنظرية فَتث سعى  ك ،لقد طٌور ىاليدام فكرة السياؽ
صياغة أفكاره يف شكل متماسك، فقٌدـ كتابات متتابعة  ك ،من خالؿ تعميق طركحاتو

مصحوب بأمثلة  متماسك ك ، سعى فيها إىل "إعطاء كصف كامل ك1961منذ عاـ 
لنظرية فَتث كما يفهمها ىو، دبا يف ذلك نظرية الٌنحو ك الٌصرؼ اٌليت مل يفعل فَتث 

معتبا ىاليدام أٌف الٌسياؽ ك الٌنص  (4)ا شيئا أكثر من أنٌو مٌسها مٌسا خفيفا"بصددى
 .كجهُت لعملة كاحدة

                                                           
 [.103سورة اؼبائدة، اآلية ] -1
، 2010، ؿبمد أضبد خضَت، مكتبة األقبلو اؼبصرية، القاىرة، مصر، السياق الداللة و التركيب وينظر:  -2

 .120ص/
، 3، ع/20الكويت، مج/، "مقاؿ"، وبي أضبد، عامل الفكر، دوره في تحليل اللغة جاه الوظيفي واالتّ  -3

 .85، ص/1989
الفنوف  ، ر.ق.ركبتز، تر/أضبد عوض، سلسلة عامل اؼبعرفة، آّلس الوطٍت للثقافة كغة في الغربموجز علم اللّ  -4

 .350، ص/1987اآلداب، الكويت،  ك
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دبثابة النص اؼبصاحب الذم ينبغي للقارئ أف يستحضره  الٌسياؽ ك اعتب بعضهم 
الٌنص اآلخر ال يشًتط أف  "الٌنص اآلخر أك الٌنص اؼبصاحب للٌنص الظٌاىر، كإذ ىو 

ىو دبثابة اعبسر اٌلذم  إذ ىو يبٌثل البيئة اػبارجية للبيئة الٌلغوية بأسرىا، كيكوف قوليا؛ 
ألٌف ربليل أٌم نٌص سواء كاف كالما عاديا أك  ؛(1)يربط الٌتمثيل الٌلغوم ببيئتو اػبارجية"

كذا ربليل البنية  ، كيقـو على ربليل العناصر اػبارجيةخطابة أك ؿباكرة ... هبب أف 
بُت عناصر الٌنص الٌداخلية  ك ،يؤٌدم الفصل بُت تلك العناصر اػبارجية الٌلغوية معا، ك

"أك إسقاط أٌم منها، أك إغفاؿ أيٌة عالقة سواء كانت داخلية أك خارجية إىل العجز عن 
؛ فالسياؽ ذك مهٌمة (2)إثبات الوحدة الكٌلية أك الٌتماسك أك االنسجاـ الٌدالليُت للٌنص"

ل مع الٌنص، حىٌت عٌد الٌسياؽ كاحدا من اؼبعايَت اؼبهٌمة اٌليت تقود يعتد ّٔا يف أثناء الٌتعام
الٌسياؽ حسب ىاليدام أحد معايَت  ، ك(3)إىل القوؿ بنصية نٌص ما أك عدـ نٌصيتو

 .(4)اغبكم على الٌنص بالقبوؿ يف حاؿ مالءمتو للٌسياؽ اٌلذم يرد فيو 

ليس اعبملة الوحدة  ص، كلعٌل أىٌم عمل قاـ بو ميشاؿ ىاليدام ىو "جعلو النٌ  ك
 .(5)الٌصغرل للٌتحليل الٌلساين"

ت الّعياكيت:1-3-3 ظٍش
ّ
 . أهّميت الّعياق في الى

من مزايا الٌنظرية الٌسياقية "استبعادىا من بُت اىتماماهتا الثٌنائية التقليدية، الكلمة 
معٌت اعبسد، ذلك أهنا ترفض أف يكوف  اؼبدلوؿ أك الٌركح ك كاؼبضموف، أك الٌداؿ ك

ترل أٌف الكالـ نوع من السلوؾ االجتماعي لو عالقة  الكلمات قارٌا يف ذىن اؼبتكٌلم، ك
ال  ؛ فألفاظ مثل: لو، كي، قطعا ... ليست ؽبا مراجع ك(6)بعناصر أخرل غَت لغوية"

                                                           
 .29، ص/1402، جامعة اؼبلك سعود، الرياض، 1، يوسف نور عوض، طنظرية الترجمة علم النص و -1
 . 98، ؿبمد األخضر الصبيحي، ص/مجاالت تطبيقو مدخل إلى علم النص و -2
 .20،19، ركبرت دم بوجراند، ص/اإلجراء الخطاب و النص و -3
 .97اؼبرجع نفسو، ص/ -4
 .81، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/مدخل إلى اللسانيات -5
 . 313، ؿبمود السعراف، ص/(مقدمة للقارئ العربي)علم اللغة  -6
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دث صٌورا ذىنية، لكن ؽبا استعماالت ك يف  «أؿ»كظائف، من ذلك استعماؿ  ربي
 أٌما عبارة: ربيلنا على مكاف ـبصوص، ك« البيت األبيض» ظبية؛ فعبارة:اؼبركبات اإل

فتحيل قطعا على من يوجد أك وبكم يف « قٌرر البيت األبيض منح مساعدات لكولومبيا»
، فاعتماد اؼبنهج السياقي أخرج اؼبهتٌمُت بالٌلغة من دائرة االىتماـ (1)البيت األبيض

ما وبدث يف العقل من صٌور  ك ،اػبارج الٌلغة كالٌذىن أك  بالعالقات الٌنفسية بُت الٌلغة ك
 ما وبدث فيها داخليا أك خارجيا. ك ،ذىنية إىل االىتماـ بالعناصر الٌلغوية

إٌف الٌنظرية الٌسياقية تويل اىتماما كبَتا باعبانب الوظيفي من الٌلغة اٌلذم يعتبه 
اٌليت ابتكرت من أجلها الٌلغويوف اعبانب األىٌم على "اعتبار أٌف الوظائف الٌلغوية ىي 

فيما يتعٌلق بأنبٌية  ، ك(2)الٌلغة البشرية بوصفها أىٌم كسائل اإلبالغ على اإلطالؽ"
أٌم: إنٌو سياؽ  ؛(3)الٌسياؽ؛ فإٌف فَتث يصف منهاجو بأنٌو ربٌقق سياقي متسلسل

يتحٌقق اؼبعٌت  كٌل سياؽ يؤٌدم كظيفة جزء يف الٌسياؽ األكب، ك متضٌمن يف سياؽ، ك
يتحٌدد اؼبعٌت على  صياٌب للمفردة من خالؿ عالقتو باؼبفردات الصياتية األخرل، كال

اؼبستول القواعدم ك اؼبعجمي بالعالقات الٌداخلية للمباين يف األنظمة القواعدية للغة 
فبٌا يكشف للباحث أنبٌية الٌدكر اٌلذم تؤٌديو العناصر الٌلغوية، أثناء تفاعل  ؛(4)معٌينة

اإلفهاـ الٌلتاف تعٌداف اغبجر األساس يف العملية   عملييت الفهم كبعضها مع بعض يف
 الٌتواصلية.

الٌسحرة يف سورٌب الٌشعراء  من سياؽ الٌنصوص قصة موسى مع فرعوف ك ك
  كاألعراؼ، ففي سورة الٌشعراء قولو تعاىل: ﴿

    

                                                           
 .27، عبد آّيد جحفة، ص/لى الداللة الحديثةإمدخل  ينظر: -1
 .32، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/التخاطب مقدمة في علمي الداللة و -2
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 .123ص/ ،اؼبرجع نفسوينظر:  -4
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 .﴾(1)سورة األعراؼ قولو تعاىل:يف  ، ك ﴿ 
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 .    
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  .﴾(2) ؛
يهٌوؿ من أمره يف مقابلة اشتداد  ك ،فالسياؽ يف آيات سورة الٌشعراء يرٌكز على فرعوف

الٌسياؽ موسى عليو السالـ يف ااٌجة، حىٌت بدا أنٌو غالبو، بينما يف سورة األعراؼ؛ فإٌف 

                                                           
 [.36-32سورة الشعراء، اآلية ] -1
 [.111-107سورة األعراؼ، اآلية ] -2
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 ؛يف سورة الٌشعراء ال يرٌكز إاٌل على الٌتفكَت يف كيفية اػبالص من موسى عليو السالـ، ك
   ﴿فرعوف ىو القائل: 

 ﴾(1)ألٌف كضع الٌنص يف  (2)فالقائل ىم اؼبأل ؛؛ أٌما يف سورة األعراؼ
ـٌ، ك ـٌ  سياقو العا  .(3)يعٌد جزءا مهٌما من داللة الٌنصمدل مناسبتو لذلك الٌسياؽ العا

ت الّعياكيت:1-3-4 ظٍش
ّ
 . هلذ الى

لقد القت ىذه الٌنظرية ركاجا كبَتا حىٌت اعتب بعضهم أنٌو ال معٌت للكلمة خارج 
ما تشَت إليو من حقائق  الٌسياؽ، متجاىلة ما ربيل عليو الكلمات من صٌور ذىنية، ك

دا على األقٌل ربملو الكلمة بشكل أساسي كموجودات؛ إذ ال شٌك أٌف ىناؾ معٌت كاح
إف كاف ىناؾ كلمات  ، ك(4)ينبثق عنو معاف أخرل خالؿ الٌسياؽ الكالمي أك مركزم، ك

اؼبقصي  تصلح للٌداللة على أكثر من معٌت؛ فالٌسياؽ ىو اؼبرجح للداللة اؼبقصودة، ك
  الٌسامعوف تكٌلموف كعليو "فالكلمة اؼبفردة ؽبا معاف يتواضع عليها اؼب لغَت اؼبقصودة، ك

مع أٌف بعض الكلمات يعًتيها الغموض الٌشديد؛ فإنٌو  ٍب تدٌكف يف تضاعيف اؼبعجم، ك
؛ كما أهٌنا "ليست كاؼباء اٌلذم (5)ال بد من أف يكوف ؽبا معٌت أك عٌدة معاف مركزية ثابتة"

إمٌبا ىي كاغبرباء اٌليت تتلٌوف بلوف اؼبكاف اٌلذم ربٌل فيو، أٌم: إٌف  ىبضع لونو للوف إنائو، ك
 بو  الكلمة أشبو باغبرباء سبتلك إمكانات معٌينة. كٌل منها يبز يف موضعو اؼبناسب

                                                           
 [.34سورة الشعراء، األية ] -1
 .89، عبد الوىاب رشيد صاحل أبو صفية، ص/منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم()داللة السياق ينظر:  -2
 .189، ؿبمد ضباسة عبد اللطيف، ص/دراسات نصية( فتنة النص )بحوث وينظر:  -3
، دار 1ضبد شامية، طأ، منهجية متخصصة في مستويات البنية اللغوية(في اللغة )دراسات تمهيدية  -4

 . 153، ص/2002التوزيع، اعبزائر،  البالغ للنشر ك
، 1975ستيفن أكؼباف، تر/كماؿ ؿبمد بشر، مكتبة الشبابن القاىرة، مصر،  دور الكلمة في اللغة، -5

 .55ص/
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إمٌبا ىبضع ؼبا يفرض عليو من  ليست كاؼباء اٌلذم ال يبلك من تلك اإلمكانات، كك 
 .(1)اػبارج"

ت الحلىل الّذالليت .1-4  :هظٍش

تنسب بدايات ىذه الٌنظرية إىل عشرينيات القرف العشرين؛ حيث تبلورت أفكارىا 
عاـ  Jollesجوليز  ك Jspenأؼباف أمثاؿ: جسبُت  على يد علماء سويسريُت ك

جوست ك  Walter Porzig( 1961-1895) زيجر و ب األؼباين كلًت ، ك1924
حاكؿ ىؤالء العلماء ؛ إذ 1934عاـ Jost Trier ( 1970-1894األؼباين ) يراتر 

 دراسة األلفاظ الفكرية يف الٌلغة األؼبانية الوسيطة.

فقد  Antoine Meillet( 1936-1866) ماييوالفرنسي أنطواف أما 
 بيعية مثل: أظباء األشجار حاكؿ دراسة ثالثة أمباط من اغبقوؿ الٌداللية؛ اغبقوؿ الطٌ 

   أجزاء اآلالت... عبيش كرتب اأظباء اغبقوؿ االصطناعية مثل:  اغبيوانات، كك 
يف أمريكا ركز  ، ك(2)اغبقوؿ شبو االصطناعية؛ مثل: مصطلحات الصيادين كغَتىم... ك 

 األلواف. اغبيواف ك علماء األنًتكبولوجيا على دراسة ؾباالت القرابة، كالنٌبات ك

 Georges( 1998-1908) ماتور جورج يف حُت اختٌص العامل الفرنسي
Matoré بدراسة اغبقوؿ الٌداللية اٌليت تتغٌَت ألفاظها إىل دالالت أخرل، ؼبا أتباعو  ك

سبثٌلو من انعكاسات يف تطٌور اإليديولوجيا الٌسياسية أك االقتصادية الطٌارئة على 
 .(3)آّتمع

 :. مفهىم الحلل1-4-1

                                                           
، ؿبمد ؿبمد يونس علي، منشورات جامعة المعنى(ظالل  غة العربية )دراسة حول المعنى ووصف اللّ  -1

 .105، ص/1993الفتح، طرابلس، 
 .73ص/ ، حساـ البهنساكم،النظريات الداللية الحديثة علم الداللة وينظر:  -2
 .73،74ص/ اؼبرجع نفسو،ينظر:  -3



ـــــــــــــــــــــــــــ النظريات الداللية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ال  
 

 

138 

 

تعرضنا ؼبفهـو اغبقل بنظرة عربية خالصة يف الفصل السابق، ك نتعرض إىل مفهومو 
نظرية اغبقوؿ الداللية، ك إف كاف ال ىبتلف مفهومو ىنا عن مفهومو ىناؾ إال أنو حسب 

اغبقل الٌداليل أك اغبقل اؼبعجمي ىو ؾبموعة من الكلمات ترتبط ىنا ييتوسع فيو، ف
ـٌ هبمعها داللتها ك بقولو: "ىو قطاع  Ullmanيعرٌفو أكؼباف  ، ك(1)توضع ربت لفظ عا

 J.Lynes؛ أٌما عند جوف ليونز (2)عن ؾباؿ صغَت من اػببة" يعٌب  من اؼبادة الٌلغوية، ك
 .(3)فهو "ؾبموعة جزئية ؼبفردات الٌلغة"

يتوقف  داخل الًتكيب الذم ترد فيو ترل ىذه الٌنظرية أٌف فهم معٌت كلمة معينة
على فهم ؾبموعة الكلمات اؼبٌتصلة ّٔا دالليا؛ ألٌف تعريف الكلمة حسب ليونز ىو 

يتوقف أصحاب ىذه  ة  الكلمات األخرل داخل اغبقل اؼبعجمي، كعبارة عن ؿبٌصل
 :(4)الٌنظرية على صبلة مبادئ منها 

 عضو يف أكثر من حقل. Lexèmeال كحدة معجمية  .1
 ال كحدة معجمية ال تنتمي إىل حقل معُت. .2
 ال يصح إغفاؿ الٌسياؽ اٌلذم ترد فيو الكلمة. .3
 استحالة دراسة اؼبفردات مستقٌلة عن تركيبها الٌنحوم.  .4

يف مفهـو اغبقل الٌداليل ليشمل الكلمات اؼبًتادفة  A.Jollesلقد توٌسع جوليز 
األكزاف االشتقاقية؛ حيث أطلق عليها اسم اغبقوؿ الٌداللية  كالكلمات اؼبتضاٌدة، ك

 .Morpho Semantics Fieldsالٌصرفية 

                                                           
اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب،  ،1طايل، ، ميشاؿ عازار ـبالتطبيق علم الداللة في النظرية و اىتمامات -1

 .57، بَتكت، لبناف، ص/2012
 . 74، حساـ البهنساكم، ص/النظريات الداللية الحديثة علم الداللة و -2
 .74اؼبرجع نفسو، ص/ -3
 .59، ميشاؿ عازار، ص/في النظرية و التطبيق اىتمامات علم الداللة -4
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ٌت الكلمة ىو ؿبٌصلة عالقاهتا بالكلمات األخرل، يف نفس يرل ليونز أٌف "مع ك
ىو "مكاهنا يف  ك ؛ىناؾ تعريف آخر ال ىبرج عن نفس اإلطار ، ك(1)اغبقل اؼبعجمي"

من الٌضركرم عند  ، ك(2)نظاـ من العالقات اٌليت تربطها بكلمات أخرل يف اؼبادة الٌلغوية"
 :(3)أصحاب ىذه النظرية أال زبرج العالقات داخل اغبقل اؼبعجمي عٌما يأٌب 

  Synonymyالًٌتادؼ  .5
 Hyponymy  االشتماؿ أك الٌتضمُت .6
 Part-Whole Relation   عالقة اعبزء بالكلٌ  .7
 Antonymy الٌتضاد  .8
  Incompatibility الٌتنافر  .9

 :. أهىاع الحلىل الّذالليت1-4-2

 يقٌسم أكؼباف اغبقوؿ إىل ثالثة أنواع:

صلت .1-4-2-1
ّ
 :الحلىل اإلاحعىظت اإلات

يبثٌلها نظاـ األلواف يف الٌلغات، فمجموعة األلواف امتداد مٌتصل يبكن تقسيمو  ك
 بطرؽ ـبتلفة تبعا الختالؼ الٌلغات.

 :الحلىل اإلاحعىظت راث الػىاصش اإلاىفصلت .1-4-2-2

عناصر تنفصل كاقعا يف العامل غَت يبثٌلها نظاـ العالقات األسرية، فهو وبوم  ك
 دبعايَت ـبتلفة. ىذه اغبقوؿ تصٌنف كذلك بطرؽ متنٌوعة ك الٌلغوم، ك

 

 
                                                           

 .98، أضبد ـبتار عمر، ص/علم الداللة -1
 .98ص/ ،اؼبرجع نفسو -2
 .98اؼبرجع نفسو، ص/ -3



ـــــــــــــــــــــــــــ النظريات الداللية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ال  
 

 

140 

 

ذًت .1-4-2-3 جٍش
ّ
 :الحلىل الت

ىذا الٌنوع من اغبقوؿ ىو من أىم اغبقلُت  يبثلها ألفاظ اػبصائص الفكرية، ك ك
 يرايعتقد تر  الٌتجريدية، كاسوسُت الٌسابقُت نظرا ألنبٌية الٌلغة يف تشكيل الٌتصٌورات 

Trier (1)لكٌنها متضٌمنة معا لتشكل حقوال أكب أٌف اغبقوؿ ليست منفصلة، ك. 

لقد توصل أصحاب نظرية اغبقوؿ الٌداللية إىل تصنيف معجم يضٌم كاٌفة اغبقوؿ 
تيقٌدـ فيو اؼبفردات داخل كٌل حقل على أساس تفريعي تسلسلي  اؼبوجودة يف الٌلغة، ك

سبق  أٌف أشهر معجم أكريب مبٌكر ميصٌنف على أساس اؼبوضوعات أك اؼبفاىيم، ككييذكر 
 ركجيت البيطاين بيًت مارؾ اؼبعجم اٌلذم قٌدمو ؛ظهوره ظهور نظرية اغبقوؿ الٌداللية

(1779-1869) Roget Peter Mark عباراهتا،  لكلمات الٌلغة اإلقبليزية ك 
 Roget´s the saurus ofليزيةكنز الكلمات كالعبارات اإلقب  عنوانو :ك 

english words and phrases كاف ركجيت  مرٌتب على حسب اؼبعاين، ك
متأثٌرا يف ىذا العمل دبقولة شاعت يف القرف الٌسابع عشر عن إمكانية تركيب لغة مثالية 

مواطنو: جوف كيلكنس  تطويرىا؛ كما تأثٌر ببحث شهَت كتبو لتنظيم اؼبعارؼ العلمية ك
(1614-1672) John Wilkins  مقاؿ يف سبيل  بعنواف: 1668عاـ

 An Essay towards a Real الشخصية اغبقيقية ك اللغة الفلسفية
Character, and a Philosophical Language )2(. 

 Greek Newلعٌل أحدث معجم يطٌبق نظرية اغبقوؿ الٌداللية "معجم  ك
Testament   ؾباالت اؼبعجم بعد االنتهاء من ربليل قد ًٌب االنتهاء من تصنيف  ك

 . (3)طبسة عشر ألف معٌت ـبتلف ؼبفردات يبلغ عددىا طبسة آالؼ كلمة"

 
                                                           

 .80ص/ميشاؿ عازار، ، التطبيق اىتمامات علم الداللة في النظرية وينظر:  -1
 .84، أضبد ـبتار عمر، ص/علم الداللةينظر:  -2
 .85ص/ ،اؼبرجع نفسو: ينظر -3
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ت  .1-5 ني:هظٍش ىٍى
ّ
حليل الت

ّ
 الت

يعتقد بعض الباحثُت أٌف العالقات بُت الكلمات مؤٌسسة أك مبنية بوحدات داللية 
الٌتحليل، بل يتأٌلف من عٌدة  أٌف مضموف الكلمة كحدة قابلة للٌتقسيم ك صغرل، ك

؛ فالٌنظرية الٌتحليلية تدرس معاين (1)عناصر أك مقٌومات داللية منتظمة كفق قواعد ؿبٌددة
 الكلمات على مستويات متدٌرجة على الٌنحو التٌايل:

 بياف العالقات بُت معانيها اؼبتعٌددة. ربليل كلمات كٌل حقل ، ك .10
 مكٌوناهتا أك معانيها اؼبتعٌددة.ربليل كلمات اؼبشًتؾ الٌلفظي إىل  .11
 .(2)ربليل اؼبعٌت الواحد إىل عناصره الٌتكوينية اؼبمٌيزة .12

تنبٍت نظرية الٌتحليل الٌتكويٍت على ذبزئة الوحدات اؼبعجمية إىل مكٌوناهتا  ك
مكٌونات رجل ىي: )+  األساسية "فمكٌونات إنساف مثال ىي: )+ حيواف + عاقل(، ك

ذكر +  –مكٌونات امرأة ىي: ) + حيواف + عاقل  لغ (، كحيواف + عاقل +ذكر + با
 .(3)بالغ("

-1666كلياـ جوتريد ) يعود ىذا الٌنوع من الٌتحليل إىل ليبينتز ك
1716)Leibniz William  Gottriedموف ابعضهم يرجع جذكره إىل ر  ، ك

اٌلذم دعا إىل تأليف موسوعة بنائية  Raymond Lulle (1315-1232) لوؿ
 .(4)ذبزمء كٌل اؼبفاىيم إىل عناصرىا أك أفكارىا البسيطة البشرية، كللمعرفة 

يف العصر  Louis Jheemslev (1965-1899) يبسليف لويس يعتب ك
اغبديث رائد اؼبدرسة الٌنسقية بكوبنهاجن؛ فهو صاحب اذٌباه ربليل معاين الكلمات 

مقٌدمات إىل نظرية »كتابو:   انطالقا من اؼبالمح أك اؼبمٌيزات اٌليت تتأٌلف منها، كذلك يف
                                                           

 .36ص/ ،1988دار الطليعة، بَتكت، لبناف،  ،2ط ، عادؿ فاخورم،التوليدية التحويليةات اللساني -1
 .105ص/ ،، حساـ البهنساكمالنظريات الداللية الحديثة علم الداللة و -2
 .33، ؿبمد ؿبمد يونس علي، ص/التخاطب مقدمة في علمي الداللة و -3
 .61، أضبد عزكز، ص/أصول تراثية في نظرية الحقول الدالليةينظر:  -4



ـــــــــــــــــــــــــــ النظريات الداللية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ال  
 

 

142 

 

بالٌلغة الٌدامباركية عاـ « Prolegomène à une théorie du langueالٌلغة 
 .1968إىل الفرنسية عاـ  ، ك1953ترجم إىل اإلقبليزية عاـ  ، ك1943

تعرض يبسليف للٌتحليل الٌتكويٍت للمعٌت يف فصلية مبدأ الٌتحليل ك شكل الٌتحليل 
غَت متناقض لكٌل  ك ،نظرية للغة سبكن من كصف كاضحّٔدؼ الٌتفكَت يف كضع 

اؼبتصٌورة، حىٌت تلك الٌنصوص اٌليت تصدر غدا، ك اٌليت تنتمي إىل  الٌنصوص اؼبمكنة ك
 .(1)مستقبل غَت ؿبٌدد

تطٌور حىٌت أصبح يبٌثل نظرية من أحدث االذٌباىات يف ربليل  مبا ىذا الٌتحليل ك
يعٌد كل من  دبثابة امتداد لنظرية اغبقوؿ الٌداللية، كىي  معاين كلمات اغبقل الٌداليل، ك

( 1935) فودكرجَتم آالف  ك Jerrold Katz( 2002-1932) كاتزجَتكلد  
Jerry Alan Fodor السيمي تلميذا تشومسكي رائدا الٌتحليل الٌتكويٍت ك()  

 Theبعنواف : بنية نظرية علم الٌداللة  1963حيث قاما ببحث شهَت سنة 
structure of semantic theory   ظهر بعد كتاب نعـو تشومسكي: البٌت

حيث أدؾبا بُت أشهر الٌنظريات اغبديثة  Structures syntaxiquesالًٌتكيبية 
انطالقا من نظرية تشومسكي، كقاما بتحليل عدد من الكلمات اؼبتقاربة اؼبعٌت  

لك من خالؿ الٌسياؽ اٌلذم ترد فيو ذ كالكلمات اٌليت تشَت إىل القرابة أك إىل األلواف، ك
 .(2)تلك الكلمات

اعتبا إقصاء اؼبعجم عن البنية العميقة يف القواعد الٌتوليدية الٌتحويلية جعل إنتاج  ك
صبل غَت صحيحة كرادا؛ إذ ليس ىناؾ ما يبنع من صدكر اعبملة الٌتالية: يشرب اغبليبي 

                                                           
 . 62، أضبد عزكز، ص/أصول تراثية في نظرية الحقول الدالليةينظر:  -1
- السيم. :يسمى العنصر الداليل األصغر بأظباء منها 
، 1985مكتبة األقبلو مصرية، القاىرة، مصر، ، 2ط، زكي حساـ الدين، أصول تراثية في علم اللغة -2

 .180ص/



ـــــــــــــــــــــــــــ النظريات الداللية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل ال  
 

 

143 

 

لذا كبصل  الٌدالالت قد ينعدـ يف بعض الًٌتاكيب، ك؛ ألٌف الٌتالـؤ الٌداليل بُت (1)الطفلى 
 على صبل غَت أصولية أك غَت خاضعة إىل القاعدة الٌنحوية، فال يتناسب فيها اإلسناد

 .(2)كما أهٌنا ال تكوف مطابقة للواقع

سبييز الكفاية الٌلسانية من قبل تلمذاه إىل اكتشاؼ  لقد أٌدت انتقادات تشومسكي
 أف يعتمد الٌنحو على القواعد الٌداللية.ك  ؛الٌسامع –للمتكٌلم 

الًٌتكيبيُت  فودكر كاضحا يف أعماؿ تشومسكي الاٌلحقة ك لقد كاف تأثَت كاتز ك
انتقلوا إىل دراسة الًٌتكيب الٌلغوم  من بعده اٌلذين أدخلوا يف حبوثهم ؿبور اؼبعٌت، ك

طرائق  ت الكلمات، ككالٌصوٌب للجمل ّٔدؼ الوصوؿ إىل معرفة الٌنظاـ الكامل ؼبدلوال
اؼبقبولة معنويا  بغض الٌنظر عن اؼبوقف أك اؼبقاـ اٌلذم  بنائها لتكوين اعبمل اؼبفهومة ك

 .(3)ترد فيو اعبمل

حليليت: .1-5-1
ّ
ت الت ظٍش

ّ
  مجاالث اظتخذام الى

، ك متعددة زبتلف نظريا ك معرفيا حليلية يف ؾباالت كثَتةيبكن استخداـ الٌنظرية التٌ 
 :االستخداـحسب طريقة 

 : اإلاجاص .1-5-1-1

يتحٌدد معٌت الكلمة بناء على ىذه الٌنظرية بأنٌو ؾبموعة اؼبالمح أك اػبصائص 
كلما زادت اؼبالمح لشيء ما قٌل عدد أفراده، مثاؿ ذلك كلمة "يقطع" يعٍت  ك ،الٌداللية

إذا قلنا قطع   الشٌق لشيء مٌتصل بشيء حاٌد، فإذا قلنا قطع اػبيط كاف اؼبعٌت حقيقيا، ك
؛ فالٌتحليليوف يقوموف بػػػػػػػػػػ "تعيُت الوحدات اؼبعجمية دكف تفكيكها (4)كالمو كاف ؾبازيا

                                                           
 .367، ص/2008دار الفكر، دمشق، سوريا، ، 3طضبد ؿبمد قدكر، أ، سانياتمبادئ اللّ  -1
 .96، عادؿ فاخورم، ص/حويليةوليدية التّ التّ  اتسانيللّ ا -2
اؼبعاصر، مركز اإلمباء ، "مقاؿ"، موريس أبو ناضر، ؾبلة الفكر العريب ة األلسنيمدخل إلى علم الداللينظر:  -3

 .34، ص/1982، مارس، 18/19ع القومي، 
 .102ص/، ميشاؿ عازار ـبايل، التطبيق اىتمامات علم الداللة في النظرية وينظر:  -4
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ذبمع ؾبموعة من الكلمات ذات اػبصائص الٌداللية اؼبشًتكة أك اؼبتباينة أك اؼبنتمية إىل  ك
ٍب ترصد معانيها من خالؿ استقراء ؾبموعة من الٌسياقات اٌليت ترد  ،حقل داليل كاحد

ّٔذا يبكن الٌتفريق بُت ؾبموعة من الكلمات اؼبًتادفة أك ذات اؼبالمح  ... ك فيها
من ذلك الفعل: هبرم اٌلذم يعٍت اغبركة عن طريق نقل األرجل بسرعة  ، ك(1)اؼبشًتكة"

 .(2)فإذا ألغينا اعتبار األرجل صٌح القوؿ: جرل القطار أك جرل اؼباء
 : اكتساب الطفل للكلمات .1-5-1-2

األطفاؿ يبيلوف إىل تعميم مدلوالت الكلمات األكىل اٌليت من اؼبعركؼ أٌف 
يتعٌلموهنا؛ كإطالؽ كلمة تفاحة على البتقالة، أك على كرة الٌتنس بسبب حجمها 
الٌدائرم، أك إطالؽ كرسي على صندكؽ رأل شخصا جلس عليو؛ لكوف الٌصفة 

الٌصفات  ة كاألساسية للكرسي ىي اعبلوس عليو؛ فالطفل ىبلط بُت الٌصفات األساسي
حُت يكب يبدأ يف إدراؾ اؼبالمح أك اؼبكٌونات  يعجز عن الٌتمييز بينهما، ك العرضية ك

يبدأ يف زبصيص  الٌتجريدية؛ لذلك يضيف إىل اؼبكٌونات الٌشكلية اؼبكٌونات الوظيفية، ك
 .(3)استخدامها بصورة أكثر ربديدا معاين الكلمات ك

رادف .1-5-1-3
ّ
 :الت

حليل الٌتكويٍت العناصر يف اغبكم على كلمتُت بالًٌتادؼ يبكن أف تفيد نظرية التٌ  
إذا كجدنا نفس اؼبالمح الٌتكوينية أك الٌتشخيصية بغٌض الٌنظر عن االختالفات الثٌانوية 

كالنبا تشتمل على العناصر الٌتكوينية: )+ كائن حٌي   Grownو  Adultفكلميت: 
+ بالغ( إذا استثنينا اختالفهما يف اؼبعٌت األسلويب يف كوف إحدانبا عاٌمية ك األخرل 

Dady(4)ك  Fatherكذلك كلميت:  رظبية، ك
. 

                                                           
، 1994، جرماف كلود، ك ريبوف لويالف، تر/ نور اؽبدل لوشن، دار الفاضل، دمشق، سوريا، علم الداللة -1

 .86ص/
 .102، ميشاؿ عازار ـبايل، ص/التطبيق اىتمامات علم الداللة في النظرية وينظر:  -2
 .133ضبد ـبتار عمر، ص/أ، علم الداللةينظر:  -3
 .106، ميشاؿ عازار ـبايل، ص/التطبيق الداللة في النظرية واىتمامات علم ينظر:  -4
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فظي .1-5-1-4
ّ
 :اإلاشترن الل

 ىو نوعاف: ك

نوع وبدث نتيجة تطٌور يف اعبانب الٌداليل، أٌم: نتيجة اكتساب الكلمة معٌت  - أ
مثال اٌليت تستعمل للٌداللة على عٌدة  Operationجديدا أك معاين جديدة؛ ككلمة: 

الٌصفقة اؼبالية، ... )كلمة كاحدة  العملية اعبراحية، ك معاين منها: اػبطٌة العسكرية، ك
 معٌت متعٌدد(. –

ذلك عند كجود كلمتُت تدٌؿ   تيجة تطٌور يف جانب الٌنطق، كنوع وبدث ن - ب
أصوات الكلمتُت  ارباد كٌل منهما على معٌت، ٌٍب وبدث عن طريق الٌتطٌور الٌصوٌب

 . (1)دبعٌت يرل See مثال دبعٌت حبر، ك Seaكتصبحا يف الٌنطق كلمة كاحدة، ككلمة: 
 :الحقول الّداللية .1-5-1-5

يف كثَت من اغبقوؿ أك آّاالت الٌداللية، فقد  استخدمت نظرية الٌتحليل الٌتكويٍت
ذلك يف   ، ك(2)األصوات يف ؾباالم الٌطهي ك Adrienne Lehrerها تاستعمل

 Semantic Fields and Lexical » :1975كتأّا الصادر سنة 
Structure»  

كٌلما تلك اؼبالمح   يالحظ من خالؿ تتٌبع اؼبالمح اؼبذكورة أنٌو كٌلما ازدادت  ك
لذلك استمٌر ىذا الٌتحليل يف كثَت من  الدقة، ك سبٌيزت اؼبفردة عن غَتىا بالوضوح ك

قٌللت  اؼبعاجم اؼبعاصرة متجاكزة بذلك كثَتا من القصور يف مناىج الٌتعريف االظبي، ك

                                                           
 ما بعدىا. ك 113، ستيفن أكؼباف، ص/دور الكلمة في اللغةينظر:  -1
 .129،128ضبد ـبتار عمر، ص/أ، علم الداللةينظر:  -2
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الٌتعريفات الٌدكرية اٌليت كانت ظبة  من ظاىرة الًٌتادؼ اؼبوىـو يف كثَت من اغباالت ك
 .(1)الٌتقليديةتعاريف اؼبعاجم 

تعيُت الوحدات اؼبعجمية دكف  نظرية الٌتحليل الٌتكويٍت تقـو على تصنيف ك ك
ذبميع ؾبموعة من الكلمات ذات اػبصائص الٌداللية اؼبشًتكة أك اؼبتباينة أك  ك ،تفكيكها

اؼبنتمية إىل حقل داليل كاحد، أٌم: إهٌنا تبحث عن بناء اؼبعجم بواسطة العناصر اؼبكٌونة 
 .      (2)ّٔذا يبكن الٌتفريق بُت الكلمات اؼبًتادفة أك ذات اؼبالمح اؼبشًتكة مة، كللكل

ليت .1-6 حٍى
ّ
ىليذًت الت

ّ
ت الت ظٍش

ّ
 :الى

دراسات العامل الٌلغوم تشومسكي اٌلذم تعٌد  تٌتصل الٌنظرية الٌتوليدية ببحوث ك
بصورة كبَتة على أحباثو مرحلة انعطاؼ يف تاريخ الٌدراسة الٌلغوية بعد ما كانت تعتمد 

-1887ك اؼبنهج السلوكي الذم اعتمد عليو اللغوم بلومفيلد ) ،اؼبنهج الوصفي
(، ك اشتهر بو يف ربليلو ك نظرتو إىل اللغة، حيث اعتب اللغة رد فعل كالمي 1949

لفعل كاف مثَتا إلنتاج ىذه األصوات اؼبتتابعة اليت يطلق عليها االستجابة للمثَت من غَت 
لك بتفكَت سابق، لكوف الواقع اللغوم يف ىذه اغبالة شبيو بردكد أفعاؿ أف يرتبط ذ

 .(3)اغبيواف غَت الناطق
لقد اعتمد ليوناردك بلومفيلد التحليل إىل اؼبؤلفات اؼبباشرة، ك التوزيع لوصف 
الًتكيب اللغوم، ٍب دراسة الًتكيب النحوم على" أساس سبييز أنواع اؼبؤلفات اؼبباشرة 

ة قوانُت التوزيع، ك ذلك كلو يف إطار التحليل البنيوم أك الوصفي للجمل، دبالحظ

                                                           
، آّلد 550ع ، حالـ جياليل، ؾبلة اؼبنهل، نقد المعاجم العربية في ضوء نظرية الحقول الدالليةينظر:  -1

 .73، ص/1998، اؼبملكة العربية السعودية، 60
 .285، زكي حساـ الدين، /أصول تراثية في علم اللغة -2
، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات 2، ميشاؿ زكريا، طاأللسنية علم اللغة الحديث )المبادئ واألعالم(ينظر:  -3

 .73، ص/1983كالنشر، بَتكت، لبناف، 
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، ك قد ركز بلومفيلد على اعبانب الشكلي مع أنو مل يلغ اؼبعٌت كليا، بل (1)اؼبتزامن للغة"
اعتب معرفتو بو تتطلب علما دقيقا وبيط باؼبتكلم، ك لذلك كلو اعتقد تشومسكي يف 

لغة يبكن فنولوجيا ك كبويا دكف االعتماد على  بدايات نظريتو اللغوية أف دراسة أمٌ 
 .(2)النواحي الداللية، ك ييكتفى فقط باالعتماد على القواعد النحوية

ك يهدؼ اؼبنهج التوليدم التحويلي إىل ربليل الًتاكيب اللغوية، ك تعليل ربوؽبا من 
اعبملة بنية إىل أخرل )...( كاضعا حدس اؼبتكلم، ك مقدرتو اللغوية معيارا لصحة 

  ، ك قد كاف ىدؼ تشومسكي معرفة مبادئ النحو الكلي ك قواعده(3)كمقبوليتها
كإثبات كجود النظاـ النحوم، باالعتماد على القدرة اللغوية اليت ىي نظاـ القواعد 
النحوية، الكامن يف الدماغ البشرم الذم يسمح بتوليد صبال جديدة يف لغة اؼبتكلم  

 .(4)كتفسَتىا
التوليد معناه إنتاج  التحويل، ك التوليدية تقـو على مبدأين: التوليد كالنظرية  ك

تركيب أك ؾبموعة من الًتاكيب من اعبملة األصل اليت تسمى باعبملة التوليدية اليت 
هنا تتشكل من أقل عدد من الكلمات، فاعبملة: أرغم  توصف بأهنا تؤدم معٌت مفيدا،

ليست توليدية لكوهنا « ما حضر ؿبمد»صبلة:  تعتب صبلة توليدية، بينما« حضر ؿبمد»
 .(5)طرأ عليها التحويل بالزيادة

                                                           
، اؼبؤسسة العربية للدراسات 1، هناد اؼبوسى، طفي ضوء مناىج النظر اللغوي الحديث نظرية النحو العربي -1

 .24، ص/1980كالنشر، بَتكت، لبناف، 
، 2011، جوف ليونز، تر/ حلمي خليل، دار اؼبعرفة اعبامعية، مصر، نظرية تشومسكي اللغويةينظر:  -2

 .55ص/
، منشورات النادم األديب، الرياض، السعودية، 1ط، جوف ليونز، تر/ؿبمد زياد كبو، تشومسكيينظر:  -3

 .16، ص/1988
تشومسكي، تر/ مازف الوعر، ؾبلة تكامل اؼبعرفة  "مقاؿ"، ،حول األسس البيولوجية للطاقات اللغويةينظر:  -4

 .112، ص/1985، مطبعة النجاح اعبديدة، الدار البيضاء، اؼبغرب، 9أدبية(، ع )دراسات فلسفية ك
، ابتهاؿ ر نظرية التحويل عند تشومسكي في الدرس النحوي العربي )دراسة نظرية تحليلية(مظاىينظر:  -5

   .16،15، ص/2014، عامل الكتب اغبديث، األردف، 1ؿبمد البار، ط
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أما مصطلح التحويل فيعٍت عملية تغيَت لغوم إىل آخر؛ بتطبيق قانوف ربويلي 
كاحد أك أكثر، مثل التحويل من صبلة مبنية للمعلـو إىل صبلة مبنية للمجهوؿ أك من 

 .(1)لة خبية مثبتة إىل صبلية منفيةصبلة خبية إىل صبلة إنشائية ، أك من صب
ك العالقة بُت التحويل ك التوليد ىي ذات العالقة بُت الًتكيب الباطٍت ك الًتكيب 
الظاىرم، أك ما يعٌب عنو تشومسكي بالبنية العميقة ك البنية السطحية، ك اؼبعٌت 

يد للملء االساسي للجملة يتحدد من خالؿ تركيبها الباطٍت الذم يبثل "آّاؿ الوح
 .(2)اؼبعجمي فضال عن كونو آّاؿ الوحيد الذم يؤكؿ دالليا"

اضطٌر "ك حوؿ ما يتعلق باؼبعٌت بعد اؼبرحلة الثانية من نظرية تشومسكي؛ 
الٌتداكؿ يف  الٌتوليديوف إىل اػبوض فيو )يف اؼبعٌت( فتحٌوؿ إطار علم الٌداللة إىل إطار

اغبرج اؼبعريف ىنا ىو مدل استقامة  اػبطاب، كىو ما أفرز بعدئذ البحث يف  الٌداللة، ك
الكالـ، فٌمما ال شٌك فيو أٌف علم الٌداللة  ىي الٌلغة ك ىذه اؼبثناة مع اؼبثناة األخرل، ك

ىو قرين اؼبدلوؿ عليو أكثر فبٌا ىو قرين اؼبدلوؿ بو، لذلك فهو أقرب إىل االنتظاـ يف 
   بو يف غبظة سباىيو مع اؼبدلوؿ عليو خانة الٌلغة، أٌما علم اػبطاب فهو قرين اؼبدلوؿ

كذلك فهو صنو الكالـ )...( ك بالٌتايل مل يكن عبوء بعضهم إىل الفصل بُت اؼبعٌت 
الٌداللة اإليبائية إاٌل تقية من  اؼبعٌت الٌسياقي ربت مظٌلة الٌداللة الٌذاتية ك ك ،اؼبعجمي

 .(3)تقيات اؼبنهج يف مباحث الكالـ"
الٌسالـ اؼبسدم على أٌف " ىناؾ فرقا إجرائيا يف الٌتعامل مع يذكر الباحث عبد  ك

الكلمة يف أثناء الٌتحليل؛ فإذا كاف األمر متعٌلقا بالبحث يف اؼبدلوؿ عليو، ال من حيث 

                                                           
، 1991، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت، لبناف، 2، ؿبمد علي اػبويل، طمعجم علم اللغة النظري -1

 .290ص/
التحويلي )دراسة وصفية تاريخية( منحى تطبيقي في تركيب الجملة في السبع الطوال المنهج التوليدي  -2

 .  44، ص/2009، دار دجلة، األردف، 1، رفعت كاظم السوداين، طالجاىليات
 ،  2010، دار الكتاب اعبديدة اؼبتحدة، بنغازم، ليبيا، 1ط ، عبد السالـ اؼبسدم،اإلعراب العربية و -3

 .58،57ص/
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تفسَتاهتا )الٌنظرية الٌتوليدية الٌتحويلية( أٌم؛ بغض الٌنظر عن الٌداللة  استعماالهتا ك
إذا كاف الٌتعامل مع الكلمة يصٌب يف   مفهـو الٌلغة، كاؼبعجمية. فتكوف الكلمة أقرب إىل

قالب االستخداـ الفعلي لٌلغة أك سباىي الٌداللة اؼبعجمية مع الٌداللة الٌسياقية؛ فهو أقرب 
ىو ما أطلق عليو الباحث تقية إجرائية  يكوف الفصل إجرائيا، ك إىل مفهـو الكالـ، ك

 كيبكن أف نشَت ؽبا باػبطاطة الٌتالية:
 

" 
             

    

 

 

 

 

 

 

 
من زاكيتُت؛ األكىل: تتعلق باللغة كوسيلة عامة  نظر التوليديوف إىل البحث يف اؼبعٌت

بالتايل تفرض اللغة يف إطار ىذه الرؤية معٌت معينا، كيصَت  يف اللساف البشرم اؼبشًتؾ، ك
 تابعا ؽبا بالضركرة.

تتعلق الزاكية الثانية باالستخداـ أك االستعماؿ، ك ىنا اؼبعٌت يفرض نفسو ك 
 
ي
 تحدَّث فيو.لضركرة استعمالو ضمن نطاؽ ايط اؼب

 مبحث التولٌدٌن فً المعنى
 
 

 تمخض عنه
 

علم الداللة                                            التداول فً الداللة         
   

)المعنى اللغوي(                                            )التخاطب(        
الكالم           اللغة                                                      

 
 

 قرٌن المدلول به                                          قرٌن المدلول به فً
 أكثر من المدلول علٌه                                لحظة تماهٌه مع المدلول علٌه
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إف ىذا التقسيم مبٍت على فكرة تشومسكي حوؿ مبدأ الكفاءة اللغوية 
كاالستعماؿ، ففي االستعماؿ يتحكم السياؽ مهما كاف نوعو يف ربديد الداللة مع كجود 
صبل صحيحة من حيث السالمة الًتكيبية، ك لكنها ليست دبعتبة يف ربديد اؼبعٌت 

تتفرع الداللة  ؛، ك باالعتبار األكؿ، أم: ربكم السياؽاؼبقصود من العبارات اؼبستخدمة
  لتصَت ؾبموعة دالالت )داللة ذاتية خاصة باؼبتكلم، داللة إوبائية خاصة باؼبستقبل

 داللة تفرضها اللغة ...(.

يتدخل السياؽ اللغوم الًتكييب فقط ليفرض فبكنا دالليا ربدده  ،بينما يف الكفاءة
ؾبموعة العناصر اؼبكونة للًتكيب، دبعٌت: أف السياؽ وبدد طبيعة الداللة اليت تريدىا 
اللغة، فاللغة تتوسل اؼبعٌت اؼبعجمي ليتم التواصل ّٔا، بينما يتوسل الكالـ اؼبعٌت السياقي 

 بأنواعو ليتم التواصل.
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ت.  الفصل ألاول: غلم الذاللت و غالكته بالػلىم اللغٍى

 جمهيذ:

حىٌت  ينظر الٌلغويوف يف تفسَتىم ؼبختلف ظواىر الٌلغة على أهٌنا ظواىر معقدة، ك
تيسَت تعقيداهتا، ينبغي الٌنظر إليها ضمن اؼبستويات اؼبختلفة  ىذه الظواىر كيتم ربليل 

نظرا  يف رؤيتنا للظاىرة اللغوية موضوع الدرس؛ ليتم لٌلغة النهوض بوظيفتها اؼبختلفة، ك
ؽبذا الٌتوجو ما زاؿ االختالؼ قائما حىٌت بُت الدالليُت أنفسهم يف عالقة علم الداللة 

 –على سبيل اؼبثاؿ  –الصلة باللغة حتما، "ففي الوقت اغباضر دبختلف العلـو ذات 
بُت الدالليُت الٌتفسَتيُت  يوجد اختالؼ يف كجهات النظر بُت الدالليُت الٌتوليديُت ك

 .(1)حوؿ عالقة علم الداللة بعلم الٌنحو الًتكييب"

اؼبستويات إذا كاف علم اللغة يشتمل على اؼبستويات اللغوية اؼبختلفة؛ فإف ىذه  ك
بدأت تأخذ يف االستقالؿ بنفسها كعلـو ؽبا رؤيتها يف تفصيل جزئيات الظاىرة اللغوية 

من ٍب  غة، كفبا أدل إىل ذباذب ىذه العلـو فيما بينها أبعاد كل ظاىرة ذات صلة باللٌ 
 صلتها بعلم الداللة اٌلذم يبثل اغبجر األساس لعلم اللغة.  

ذاوليت:1
ّ
 .غلم الذاللت و الت

تأمل للدراسات اللغوية العربية القديبة هبد أف موضوع دراسة اللغة العربية يف اؼب
ـبتلف ؾباالت العلـو ذات الصلة اؼبباشرة باللغة العربية كاف يبثل اىتماما أكليا لسبب أف 

يكفينا أف ننظر يف أٌم   كيفية االستعماؿ، ك ك ،ىذه العلـو تشًتط يف ذاهتا العلم باللغة
من جهة أخرل كاف  تبٌُت ذلك االستعماؿ اؼببهر يف استخداـ اللغة، كلن ؛كتاب أٌلف

 االستعماؿ شائعا للغة يف ىذه آّاالت فضال عن استخدامها يف نظاـ اغبياة العامة.
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ىو ما يبر تلك  ارتباط الداللة بالنحو لو أنبيتو اؼبباشرة يف توضيح الدالالت، ك ك
حُت ننظر يف منهجية استخداـ اللغة كواقع  الٌنحوية، كاألنبية اليت أعطيت للدراسات 

عليو مل يكن  يف حياة اؼبتخاطبُت نلمس ذلك الدكر أك الوظيفة اؼبنوطة بالنحو إصباال، ك
الًتكيب دبنأل عن االستخداـ السليم لقواعد اللغة اليت يبثلها اؼبستخدـ أك اؼبستعمل ؽبا 

ضركرة من ضركرات استعماؿ تلك  للغة ك أم: إف االستعماؿ كاف شرطا يف أداء متميز
اللغة يف اػبطابات اليومية إىل أف كقع االنفصاـ أك شبو االنفصاؿ بُت كاقع االستعماؿ 

من ٍب يقع التطابق بُت  ككاقع القاعدة اليت ربكم االستخداـ لتعطيو قوة اللغة الذاتية، ك
ا أدل إىل بركز سبفصل حقيقي اللغة الفكرية، قلت كقع شبو االنفصاؿ فبٌ  اللغة اؼبنطوقة ك

من ٍب طغى  بُت االستخداـ الذم ال يأبو لتلك القواعد، ك بُت كاقع اللغة بقواعدىا ك
أبعد أنبية الًتكيب عن  اعبانب اللهجي على اللغة الفصيحة فبا كسر اغبواجز ك

 االستخداـ.

بط مع ىذا الطغياف الذم طفا على السطح بدأت األصوات تنادم بأنبية الرٌ  ك
إعادة بنائها من جديد ألٌف "الًٌتكيب الٌنحوم ال يبكن أف  ك ،كالرجوع إىل توطيد العالقة

 .(1)استعماؽبا" ينفصل على كجو مشركع عن دراسة تداكؿ الٌلغة ك

يرتبط البحث التداكيل بعملية االٌتصاؿ، إف مل تكن العملية االٌتصالية غاية ىذا  ك
ستدعي قيمة فهم دالالت األلفاظ يف مواقف االتصاؿ ضركرة ت مطلبو، ك البحث ك

معينة، لذلك كانت الٌتداكلية تعٍت فيما تعنيو دراسة ضركب التلفظ بالعبارات اليت ؽبا 
ىو الوجو اآلخر ؼبا ظبي يف الدراسات العربية القديبة  دالالت معينة يف مواقف معينة، ك

استعماؿ اللغة مع ما ربملو االتصاؿ يتطلب بداىة  اغباؿ معا، ك معرفة مقتضى اؼبقاـ ك
يتميز عن بقية اؼبستويات اللغوية من  ك ،لكن ردبا ينفصل الدرس التداكيل من داللة، ك

إف كانت بعض  أما عمليا فال يبكن فصلو عن بقية اؼبستويات، ك ؛الناحية النظرية
باػبصوص ما تعلق منها باعبانب  ك ،األصوات اللغوية تفٌرؽ بُت ىذه اؼبستويات
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من ٍب فإٌف ؾباؿ التداكلية يبكن أف يعرؼ من الوجو الذم يبكن بو أف يضع  النحوم، "ك
يف ذات الوقت تبُت كيف أف اغبقلُت هبمعهما إطار  حدكدا تفصلو عن النحو: ك
أعظم التأثَتات يف ىذا الباب إمبا كانت من أكلئك الذين  متكامل لدراسة اللغة )...( ك

اتيا سبكن من صياغة نظرة عن الداللة من كجهة نظر قوة فعل طٌوركا أمبوذجا عمليا براغم
 .(1)الكالـ"

ىذا التأثَت للتوٌجو اعبديد يف النظر إىل اللغة اقًتف بتغليب عنصر األداء على  ك
تٌوج يف النهاية نظريات جديدة تتعلق بعناصر فرعية يف اللغة صارت  الكفاية اللغوية، ك

 يضع لنا الباحث ظرية يشهد ؽبا كنظرية أفعاؿ الكالـ، كفيما بعد علما قائما بذاتو، أك ن
تفريقا كاضحا بُت  Geoffrey Leech( 2014-1936ليتش ) جيوفرم اإلقبليزم
يرل أف  بُت ما ىو من صميم البحث التداكيل، ك يقع داخل إطار الٌنحو، كأف ما يبكن 

 يف طرحو، من ذلك:يستند إليها  ىذا التفريق دبثابة مسلمات عامة يقتضيها أم حبث ك

 اؼبنطقي للجملة يكوف متمايزا عن تأكيلو التداكيل.التمثيل صورة  إفٌ  -
 السيمانطيقا مضبوطة القاعدة )= كبوية(. إفٌ  -
 دبعٌت أهنا يف مبدئها خاضعة غبكم )= خطايب(. ؛التداكلية مضبوطة اؼببدأ -
مبادئ االتفاؽ، أما  قواعد النحو ىي باألساس قائمة على اؼبواضعة ك إفٌ  -

التداكلية فهي باألساس غَت قائمة على التواضع، أم: إهنا معللة بالنظر إىل 
 أغراض التحاكر.

التداكلية تربط معٌت )أك داللة كبوية( التلفظ بالعبارة بقوة كماؿ اإلقباز )=  إفٌ  -
 قوة فعل الكالـ(.

ف أيف حُت  ضركب التشابو النحوم يف كضعية معينة ربٌدده عناصر التطابق، إفٌ  -
 إهباد اغبلوؿ ؽبا. ضركب التناظر التداكيل ربٌدده اؼبشاكل ك
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يف اؼبقاـ األكؿ منها إمبا تكوف صورية  ك ،التفسَتات النحوية ىي يف أصلها إفٌ  -
 يف حُت إف الٌتفسَتات التداكلية تكوف يف اؼبقاـ األكؿ كظيفية.

على  ك ،خاصالتداكلية قائمة على العالقة بُت األش النحو معريف الٌتصور، ك إفٌ  -
 التناص.

توصف  ؿبدكدة، ك بوجو عاـ يبكن أف يوصف النحو دبقوالت منفصلة ك ك -
 .(1)غَت ؿبددة  التداكلية بواسطة قٌيم متصلة ك

قبد أٌف كثَتا من اعبمل يف تركيبها ربمل داللة يبكن  ؛من حيث الواقع العملي ك
االستعماؿ للجملة من لدف يتحكم يف ذلك التأكيل كاقع  أف تؤٌكؿ تأكيالت عديدة، ك

كاضحة؛ لكن فهمها يتطلب  اؼبخاطىب، فهي من حيث الًتكيب اللغوم سليمة ك
لذلك  ؛ىنا تأٌب كظيفة اػبطاب ؾبموعة عمليات تتحكم فيها طبيعة االستخداـ، ك

يف حُت يعٌد النحو ذم كظيفة لغوية )مفهـو  ؛كصفت التداكلية بأف كظيفتها خطابية
يقة( تستند إىل قواعد مضبوطة سبت عن طريق اؼبواضعة خبالؼ قواعد اللغة الوظيفية الضٌ 

يتحقق اؼبعٌت من خالؿ  اػبطاب بُت اؼبتحاكرين، ك التداكلية اليت ربكمها طبيعة اغبوار ك
 قوة توصيل الرسالة إىل اؼبتلقي.   

ف إذا كاف فعل التلفظ يبٌثل أحد أىم عناصر النظرية التداكلية؛ فمعناه ال يعدك أ ك 
 ركماف الركسي  يبثل صورة ثانية أك مفهوما اصطالحيا مغايرا لنظرية التواصل اللساين عند

 Roman Ossimpovitch( 1982-1896) جاكبسوفأكسيمبو فيتش 
Jakobson إمبا  بالتايل ليس اؼبرسل شخصا حرٌا يف اختيار رسالتو، ك ليس إال، ك

آّتمع على السواء عند اؼبتلقي حىت  ك ،هبب عليو أف تتفق تلك الرسالة مع قواعد اللغة
ال يتحقق ذلك إال يف إطار نظاـ داليل ًب  تتم العملية التواصلية بشكلها الصحيح، ك

يقع  بالتايل عملية التواضع تتم داخل النظاـ السيمانطيقي، ك االتفاؽ عليو مسبقا، ك
 اغبوار داخل النظاـ التداكيل.

                                                           
  .14، جيوفرم ليتش، ص/مبادئ التداولية - 1
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لفظ:  .1-1
ّ
 مػنى الت

نظيف يف أثناء ترصبتو لكتاب أ. مولز ؾبموعة من التعريفات أكرد الباحث ؿبمد 
 ةعالقتها بالتداكلي نوردىا كما ىي ألنبيتها يف توضيح أنبية الداللة ك ؛ؼبعٌت التلفظ

 Emile( 1976-1902)بنفنست إميل ؼ العامل الفرنسي اللساين فيعرٌ 
Benvenist يعٌرؼ ، ك(1)"التلفظ بأنو: "ربريك اللغة بواسطة فعل فردم استعمايل 

 ديكركالفرنسي أكسوالد  ك Jean Claude Anscombre أنسكومب جوف كلود
(1930 )Oswald Ducrot التلفظ سيكوف بالنسبة لنا نشاط التلفظ فيقوال" :

، دبعٌت: أف التلفظ ىو العملية (2)لغوم يبارسو اؼبتكلم يف الوقت الذم يتكلم فيو"
ذاتو، فهو ال ينفصل عنو، ك ال يبكن أف ينفرد  الفزيولوجية اؼبصاحبة لعملية الكالـ

 بنفسو، تصاحبو ىيئة ك مالمح اؼبتكلم يف أثناء كالمو.

حى:2
ّ
 . غلم الذاللت و الى

الداللة ظبة بارزة يف البحث اللساين على اختالؼ  سبٌثل العالقة بُت النحو ك
نظريتو حوؿ خصوصا حُت ظهور أفكار تشومسكي يف الفًتة اؼبتأخرة من  مشاربو، ك

الدرس الداليل، أك ما ظبي بالتأكيل الداليل عندما قاـ بعزؿ اؼبستول النحوم عن 
اؼبستول الداليل الذم صار يتجو يف طريق البحث عن اؼبعٌت من داخل البنية السطحية 

ىو األمر الذم أعطى اغبرية للمتلقي يف تفسَت اؼبعٌت فضال عٌما يقصده اؼبتكلم  ك
 بكالمو.

اؼبباحث  فصل يف منهجية التفكَت حوؿ العالقة بُت اؼبباحث النحوية كإف ىذا ال
أ الفرصة أماـ الباحثُت لطرح  ىيٌ  ك ،الداللية كٌجو الدرس الداليل إىل االستقاللية اؼبنهجية

                                                           
، 2014، أ.مولز كآخركف، تر/ؿبمد نظيف، إفريقيا الشرؽ، اؼبغرب، في التداولية المعاصرة و التواصل -1

 . 74ص/
 . 74اؼبرجع نفسو، ص/ ينظر: -2
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جعلها أخَتا حبثا دالليا  كثَت من القضايا اليت كانت تدرس يف إطار البحث النحوم، ك
 صرفا.

اؼبعٌت يف نظرية  يل يسعى إىل الربط حقيقة بُت الصوت كلقد كاف اؼبكٌوف الدال
إاٌل فإٌف  يبثل ىذا السعي الطريقة اؼبنهجية يف حبث اؼبسائل الداللية، ك ، ك(1)تشومسكي

ىذه األخَتة بدكرىا مرتبطة  الداللة ال تنفصل عن مستول اعبملة أك حىت الكلمة، ك
الصوٌب، إال أف أنبية  ويُت الداليل كبداىة بالصوت، فهناؾ إذف عالقة تعدم بُت اؼبست

القضايا  اليت تدرس يف إطارىا ك ك ،ح القضايا اؼبتعلقة بالداللةىذا الفصل اؼبنهجي كضٌ 
 اليت تدرس كذلك يف إطار اؼبباحث الصوتية. اؼبتعلقة بالصوت ك

، بينما سبٌثل اؼبباحث السطحيةمن ٍب صارت اؼبباحث الصوتية سبٌثل البنية  ك
على كجو التحديد تيتخذي الداللة معيارا  البنية العميقة يف نظرية تشومسكي، كالداللية 

باالعتماد على ما  ؛تأكيليا يف فهم اعبملة اعتمادا على التحٌوالت اليت هبريها العقل
من خالؿ ىذا الطرح "تكوف  تسمح بو قواعد اللغة الًتكيبية داخل بنية اعبملة ذاهتا، ك

ىذا يقتضي أف القواعد اليت  ا( ىي الصورة اؼبنطقية ؽبذه اعبملة. كالبنية النحوية عبملة )م
يف ىذا الشك  ، ك(2)صيغة البنية السطحية ىي القواعد النحوية" تربط صيغة اؼبنطق ك

 استدعاء لقضايا اؼبنطق بصورة كاضحة من جديد يف حبث الداللة.

" مستول  رأكا أفٌ  إف ىذا الرجوع لقضايا اؼبنطق رفضو أنصار الداللة التوليدية ك
النحو ال يبكن أف تكوف لو استقاللية تامة،  ال الزما، ك البنية العميقة ليس ضركريا ك

ليس ىناؾ ؾباؿ الستدعاء سلسلة كاملة من  كذلك مقارنة بالداللة يف البنية التحتية، ك
   . (3)كبوية(" -داللية  –األصناؼ النحوية؛ ألف ىذا اؼبستول مؤلف من أصناؼ )منطقية

                                                           
 . 108، كلود جرماف، ريبوف لوبلوف، ص/علم الداللةينظر:  -1
  .110ص/ اؼبرجع نفسو،ينظر:  -2
 . 110اؼبرجع نفسو، ص/ -3
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رفض تشومسكي تلك التعقيدات اليت طرحت على مستول فهم داللة بعض 
ل بو إىل تغيَت فبا أدٌ  ؛أٌكد على أنبية تفسَت اعبملة انطالقا من البنية العميقة اعبمل، ك
غَت أنٌو يؤكد أنبية البنية العميقة يف تفسَت  ؛أكثر تعقيدا اقًتاحو لنموذج يعدٌ  نظريتو ك

لكوف التغيَت اؼبعجمي يتم دائما قبل تكٌوف البنية العميقة يف كفهم داللة تلك اعبمل 
 الذىن. 

اليت اقًتحها ىو معرفة  ()لقد كاف ىدؼ تشومسكي من كٌل العمليات التحويلية
كما   ؛ية اغبديث عن النحو؛ لذلك استدرؾ أنبٌ (1)كيفية عمل العقل من خالؿ اللغة

كمن   ؛التحليل اللغوم دكف إشارة إىل اؼبعٌتنز:" إٌف الكالـ عن يذكر عنو ذلك جوف ال
 .(2)يصف طريقة صناعة السفن دكف اإلشارة إىل البحر"

الداللة نضرب دبثاؿ يبٌثل أنبية تلك العالقة يف  لتأكيد العالقة بُت النحو ك ك
 ﴿ توضيح اؼبراد من النص؛ فقد كرد يف قولو تعاىل:

 ﴾(3) حنيفة "يرل أٌف الٌنص ؛ فأبو
 قدير لكفاية الستُت، كىو التٌ  :بل اؼبراد منو ؛القرآين ال يقتضي مراعاة عدد اؼبساكُت

بالتايل فإف نتيجة التفسَت اغبنفي يبكن أف زبٌصص الطعاـ بواحد من اؼبساكُت فحسب، 
الطعاـ إىل و هبب أف ينصرؼ نٌ إد خبالؼ ذلك مراعاة العدد، أم: الغزايل قد أكٌ  بيد أفٌ 

 .(4)ستُت مسكينا"

                                                           
-  القصد من العمليات التحويلية تلك القواعد اليت تبناىا يف ربليلو للغة، ك اليت منها: قواعد اغبذؼ، قواعد

 اإلحالؿ، قواعد التوسع، قواعد االختصار، قواعد الزيادة، قواعد إعادة الًتكيب. 
بد السالـ، ، فايز صبحي عمستويات التحليل اللغوي )رؤية منهجية في شرح ثعلب على ديوان زىير( -1

  .193، ص/2010، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 1ط
 . 71، جوف ليونز، تر/حلمي خليل، ص/نظرية تشومسكي اللغوية -2
 [. 04سورة آّادلة، اآلية ] -3
، دار التنوير، بَتكت، 1، علي حاًب اغبسن، طالتفكير الداللي في الفكر اإلسالمي )الغزالي نموذجا( -4

 .  152، ص/2012لبناف، 
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لكي يؤكد الغزايل رأيو يستند إىل  إف ىذا النص وبتمل الوجهُت على ما ذكر، ك
الدليل اللغوم يف توجيو داللة النص، يقوؿ:"إف األفعاؿ اليت تتعدل إىل مفعولُت تنقسم 

 خب، كقولك: )ظننت زيدا عاؼبا(، فتقوؿ: )زيد إىل ما ينتظم من مفعولُت: مبتدأ ك
ذا البد فيو من ذكر اؼبفعولُت. فأٌما ما ال يٌتأتى مفعولية كالـ ييفهم  هعامل( فيفهم، ف

كقولك: )أعطيت زيدا درنبا(، فهذا فن هبوز االقتصار فيو على أحد اؼبفعولُت؛ إذ تقوؿ 
إذا قصدت  يبقى اؼبعطى لو ؾبمال، ك إذا أردت بياف اؼبعطى قلت: )أعطيت درنبا(، ك

اإلطعاـ من جنس اإلعطاء، كقد  لت: )أعطيت زيدا(، اؼبعطى ؾبمل، كبياف اؼبعطى لو ق
ترؾ  ك ،جٌرد القصد إىل بيانو ىو اؼبعطى لو، ك ك ؛أحد مفعوليوعٌز ك جٌل ذكر الرٌب 

قد مٌر يف  جنسو ؾبمال. فألغى أبو حنيفة رضي ا عنو ما صرٌح بو، ك مقدار الطعاـ ك
 .(1)ال إضمارا" عليو، ال تصروبا كؿبل االحتماؿ بيانا من لفظ ال يدؿ 

غت و3
ّ
 غالكتها بالجاهب الاحتماعي في حياجىا: . وظائف الل

  خاض الباحثوف يف ربديد كظائف الٌلغة كلّّ من كجهة نظره اٌليت ينطلق منها
كلكن كلها تكاد تتفق على رأم كاحد يتعلق باعبانب االتصايل لٌلغة الذم يعتمد على 

يعتمد أساسا على العالقات بُت أفراد آّتمع  اضح جدا، كاعبانب العقلي بشكل ك 
كمدل حاجة بعضهم إىل بعض، أم:" على مدل ارتباط كفاءتنا الداللية دبتطلبات 

من ٍب يتعلق األمر بتلك  اجتماعية ؿبٌددة نصل إليها عن طريق استخدامنا للغة، ك
 كاآلٌب:  Leetchالوظائف اللغوية اليت وبٌددىا ليتش 

 ىي أكثر الوظائف أنبية. اؼبعلومات، كنقل  -
يسيطر اؼبعٌت العقلي على  اؼبواقف، ك كالتعبَت عن اؼبشاعر ك  ؛الوظيفة الٌتقليدية -

 االستعماؿ اإلعالمي لٌلغة، بينما يهيمن اؼبعٌت العاطفي على الوظيفة الٌتعبَتية.

                                                           
 . 197، أبو حامد الغزايل، تح/ ؿبمد حسن ىيتو، دار الفكر، )د.ت(، ص/المنخول من تعليقات األصول -1
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 توٌجهات األشخاص اعتمادا على الوظيفة اؼبوٌجهة اٌليت تتحكم يف سلوؾ ك -
ىي كظيفة تركز على  نظرتو إىل أسلوب حياتو. ك قضايا تتعلق بآّتمع، ك

 الرٌبط االجتماعي ألفراد آّتمع.
 الوظيفة الٌتعبَتية، اٌليت تشتمل على األسلوب الٌشعرم يف توظيف الٌلغة. -
 .(1)كظيفة اافظة على الركابط االجتماعية بُت اعبماعة )الٌلغة اؼبشًتكة( -

ظائف ؾبٌرد اجتهادات مبنية على رؤية حدسية لوظيفة الٌلغة داخل تبقى ىذه الو  ك
االعتماد عليو  ىي بالٌتايل ال تشكل تصنيفا مبوذجيا يبكن القطع بصحتو ك آّتمع، ك

غَت أنو يكاد يتفق الباحثوف على التأكيد بأف لٌلغة كظائف ـبتلفة، تفًتؽ الٌتسمية أك 
 تتفق لتلك الوظائف.

 الصىجياث:. غلم الذاللت و 4

يعتب اؼبستول الٌصوٌب أٌكؿ مستويات الٌتحليل الٌلغوم، فالوحدة الصوتية سبثل "اللبنة 
العبارات، فما الٌلغة إال سلسلة من األصوات اؼبتتابعة أك  اػباـ اٌليت تبٌت منها الكلمات ك

أٌم فإٌف  ؛على ىذا اؼبتجٌمعة يف كحدات أكب، ترتقي حىت تصل إىل آّموعة النفسية، ك
دراسة تفصيلية للغة ما تقتضي دراسة ربليلية ؼبادهتا األساسية، أك لعناصرىا التكوينية 

، فبواسطة الصوت اللغوم يبكننا أف نفهم اؼبعاين (2)كتقتضي دراسة ذبمعاهتا الصوتية"
 كالدالالت.

عالقة الصوت  الداللة أخٌص خصائص الٌلغة اإلنسانية، ك عٌد الصوت ك ك 
تكوف كاضحة خصوصا إذا علمنا أف تغيَت أم صوت داخل الوحدة بالداللة تكاد 

اللغوية ذاهتا أك داخل السياؽ اللغوم للوحدات يؤثٌر يف فهم داللة تلك الوحدة أك ذلك 
تلك الظواىر الصوتية اليت أطلق عليها  من ليس أدٌؿ على ذلك الًتكيب الذم ترد فيو، ك

                                                           
 . 66، ليتش، ص/اللغة الحديثة المعاصرة )علم الداللة( -1
  .347، أضبد ـبتار عمر، ص/دراسة الصوت اللغوي -2
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، كإقامة صوت ()ظاىرة القلب اؼبكاين ك، ()تسميات ـبتلفة كظاىرة اإلبداؿ الصوٌب
مع اإلبقاء على بقية األصوات؛ فمنها  ىو ما يسمى باإلبداؿ الصوٌب مكاف صوت، ك

 منها ما ال يؤثٌر. ك ،ما يؤثٌر تأثَتا مباشرا يف فهم داللة الوحدة اللغوية

ظاىرة القلب اؼبكاين صارت سبٌثل مبوذجا عمليا يف بعض األعماؿ الدرامية  ك
فيستغلها الكٌتاب يف فن اإلضحاؾ؛ إذ يضع اؼبؤلف مثل تلك  ؛العتماد عليهابا

إف كاف مثل ىذا  ك (1)اتوالكلمات اليت وبدث فيها النقل اؼبكاين  على لساف شخصي
النقل الذم وبدثو الكاتب أك اؼبؤلف ىو نقل متعٌمد، بينما النقل الذم يقع داخل 

 الوحدة اللغوية ليس دبتعمد.

حديثا  الداللة نالت اىتماـ الٌلغويُت قديبا ك أٌف العالقة بُت األصوات كاغبقيقة  ك
معناىا الذم يتسق معها عند  "فقد بدأ البحث عن طبيعة العالقة بُت جرس الكلمة ك

استخراج  إعجازىا ك منذ أف كاجهوا مشكل اآليات القرآنية ك العرب يف كقت مبكر، ك
 األصوليُت أـ عند الٌلغويُت ء عند علماء الفقو كاللغوية منها، سوا األحكاـ الشرعية ك

قد جاء يف شرح  ، ك(2)اؼبعٌت" ؛ إدراكا من ىؤالء ألنبية قضايا الصوت كالبالغيُتك 
 يف تعليقو على قوؿ زىَت بن أيب سلمى ق(291أبو العباس أضبد بن وبي )ت ثعلب

 ]من الطويل[. :ـ(530-627)

                                                           
 -  اإلبداؿ لو معنياف، األكؿ منهما: إقامة األلف ك الواك ك الياء مقاـ اؽبمزة عوضا عنها، أم: إبداؿ اؽبمزة من

جنس ما قبلها؛ كبو: رأس )راس(، أك إبداؿ اؽبمز حرؼ مد ؿبض، ك يطلق عليو القلب؛ كبو: اؼبؤمن 
معجم مصطلحات علم ))اؼبومن(.  ك الثاين: ىو جعل حرؼ مقاـ حرؼ؛ كبو: السراط )الصراط(؛ 

 (.277، ص/2007، دار السالـ، مصر، 1، عبد العايل اؼبسئوؿ، طالقراءات القرآنية وما يتعلق بها
- قد يطلق على إبداؿ النوف الساكن  القلب اؼبكاين ىو الذم يطلق عليو اإلبداؿ، كبو: خطيئة، خطايا، ك

، عبد العايل اؼبسئوؿ، القرآنية و ما يتعلق بهامعجم مصطلحات علم القراءات كالتنوين ميما قبل الباء )
  (. 277ص/

 .26،25، ص/1976، فاطمة اجوب، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، دراسات في علم اللغةينظر:  -1
"مقاؿ"، ىادم هنر، ؾبلة آداب اؼبستنصرية، الحروف و األصوات العربية في مباحث القدماء و المحدثين  -2

 .  249، ص/1984، 8ع
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 .(1)ليوأىصبىٍَّت حاجةي الغًد ما زبى  ك***ٍت مىض كينتي إذىا مىا ًجئتي يومنا غباجةو  كى 

حاف  قاؿ: كل ما كاف معناه دنت ك ىي ركايتو، ك قاؿ األصمعي: أصٌبت، ك
 .(2)فهو باعبيم ؛كقوعها

 ق(291أبو العباس أضبد بن وبي )ت نالحظ يف ىذا النص الذم نقلو ثعلب ك
ىذه  القرب، ك تعميم اغبكم يف كٌل ما من شأنو أف يًتٌكب من اعبيم؛ فمعناه الدنٌو ك

تعٌرض ؽبا الباحثوف بالدراسة تعرضا يكاد يفي بغرض  ؛معٌت ك صوتا اؼبناسبة بُت الٌلفظ
 إف اختلفت رؤيتهم حوؿ طبيعة العالقة. ىل ىي مناسبة طبيعية كما يراىا البحث، ك

 Wilhelm Von( 1835-1767) نببلت األؼباين فلهيلم فوف
Humboldtسبسنج ىارم أكتوينس  الدامباركي استحسن الرأم بعده ؟، ك 

(1860-1943) Jens Otto Harry Jespersen  رآىا ال تكاد تطٌرد يف  ك
أٌف جانبا من الكلمات يفقد ىذه الصلة على مٌر األياـ، يف حُت  لغة من اللغات، ك

 أـ ليست دبناسبة طبيعية؟.؛ (3)تكتسبها كلمات أخرل

معناه غَت طبيعية تؤدم إىل إحداث تغيَت  ىناؾ من يرل أف الصلة بُت اللفظ ك ك
يو الباحثوف لىو ما يطلق ع يف بنية اللفظ صوتيا مع اشًتاكها يف اؼبعٌت الواحد، ك

إمبا  ىي ال تدخل عندىم يف إطار الًتادؼ اؼبطلق، ك ادثوف اسم التغَت الصوٌب، ك
 يضعوهنا يف إطار شبو الًتادؼ.

قد يؤدم تغيَت صوٌب فقط بُت كحدتُت صوتيتُت إىل تغيَت يف اؼبعٌت، كأف ننطق  ك
يتضح ىنا االختالؼ الداليل بُت  يف قولنا: أقسى، فتتغَت إىل أقصى، ك االسُت صاد

                                                           
، 1988، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 1، تح/ علي حسن فاعوؿ، طديوان زىير بن أبي سلمى -1

 .83ص/
، ثعلب أبو العباس أضبد بن وبي، تح/ أضبد زكي العدكم، دار الكتب، شرح ديوان زىير بن أبي سلمى -2

 . 97، ص/1944صر، القاىرة، م
 . 181، طاىر سليماف ضبودة، ص/دراسة المعنى عند األصوليين -3
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أساسا يف التفريق بُت  ()بالكلمتُت، ىذا فضال عن اللغات اليت تعتمد النٌ 
اٌلذم يؤدم  -كما ذكرت-منو النب .باإلضافة إىل ما يسمى بالتشكيل الصوٌب، كاؼبعاين

بن زيد  الكميت الشاعر ربديد مراد اؼبخاطب؛ ففي قوؿ إىل عدـ فهم معٌت الكالـ، ك
 ]من الطويل[.:ق(126-60األسدم )

***الى لىعبنا ًمٍتّْ ك طىرًبتي ك يىلعىبذيك الشَّيًب  مىا شوقنا إىل الًبيًض أطرىبي
(1) 

ذك الٌشيب يلعب(؟ أىو تقرير منو، أـ ىو  تيرل ماذا أراد الٌشاعر بقولو: )ك
ىو ينشد ىذا البيت يدرؾ  ك ،استفهاـ إنكارم؟ ال شك يف أٌف من استمع إىل الشاعر
 . (2)اإلجابة؛ ألف الٌتنغيم كحده ىو اغبكم الفصل يف اإلجابة"

 . غلم الذاللت و الذساظاث الّصشفيت:5

تتضح عالقة علم الداللة بعلم الصرؼ من خالؿ تغَت بنية اؼبفردات؛ إذ علم 
ىذا يندرج  عٌت "]بػػػػػ [تصيَت الكلمة على خالؼ ما كانت عليو يف الصيغة، كالصرؼ يي 

زيادة  إبداؿ ك أبواب الٌتصريف اؼبعركفة من إعالؿ ك االشتقاؽ، ك ربتو القياس اللغوم، ك
تغيَت يف بنية اؼبفردة يؤدم إىل تغيَت يف معناىا  ك كلٌ ، (3)كبوىا" إدغاـ ك حذؼ ك ك

قد أطلق اللغويوف مصطلح اؼبورفيم على الوحدة  فميداف علم الصرؼ بناء الكلمة، ك
ال  قالوا بأنو أصغر كحدة ذات معٌت، فهي من حيث الٌتصور مرتبطة باؼبعٌت ك الصرفية، ك

 الصَتكرة، كاؼبطاكعة خاصة، كالطلب، كيف الصرؼ مورفيمات ؽبا أظباء  تنفك عنو، "ك

                                                           
 - ضغطو ك ظهوره، فهو كضوح نسيب لصوت أك ؼبقطع من األصوات أك اؼبقاطع آّاكرة،  النب: ارتفاع الصوت ك

القراءات  معجم مصطلحات علماؼبصطلح قديبا يف الدراسات العربية كاف ال يعٍت سول ربقيق اؽبمز ) ك
 (.319، عبد العايل اؼبسئوؿ، ص/القرآنية و ما يتعلق بها

، مكتبة األندلس، بغداد، ديوان الكميت بن زيد األسدي - 1  .53، ص/1969، تح/ داكد سلـو
 . 18ص/، 2007مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، مصر،  ،2، ؿبمد سعد ؿبمد، طفي علم الداللة - 2
، دار القلم، 1، حسن ىنداكم، طالرابع من الهجرة مذاىبهم في القرنين الثالث و مناىج الصرفيين و - 3

 . 16، ص/1989دمشق، سوريا، 
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، ك التعدم، ك ك يرل ماريو  ، ك(1)الوقف" التصغَت، ك التكسَت، ك االفتعاؿ، ك اللزـك
 .(2)بام أٌف الصرؼ ىو العلم اٌلذم يهتم بدراسة الصيغ

 التغيير الصشفي و الذساظاث الحذًثت: -1.5

اٌلذم يطرأ على بنية اؼبفردة لقد كاف الصرؼ يعٌت عند لغويينا القدامى بالتغٌَت   
الٌلغوية، لذلك ًب النظر إىل ـبتلف مباحث علم الصرؼ ربت أبواب معينة قد أخرجها 

علم  :الدرس اللغوم اغبديث إىل علم األصوات، أك على أقل تقدير ربت مسمى
التغيَت عند علماء اللغة الغربيُت ادثُت على ضربُت: تغيَت صريف  ، ك()الصرؼ الصوٌب

معناه تغيَت  ىو يشابو ما أطلق عليو اإلبداؿ، ك ؿبض ىبتص ببعض أصوات العلة، ك
يف اإلقبليزية  أحد فونيمات الكلمة للحصوؿ على صيغة كبوية ـبتلفة؛ فتغيَت صوت العٌلة

اٌليت تلحق  Sٌثل صيغة إبدالية حٌلت ؿبل الالحقة العادية يب Feetإىل  Footمثال من 
يتناكؿ الضرب الثاين أصل الكلمة كٌلها يف شكلها   ى اعبمع، كآخر اؼبفردة للداللة عل

 .(3)يف اؼباضي Go ،Wasتتحوؿ إىل  Wentكما يف 

 . غلم الذاللت و مػاوي البيان:6

ما جاء علم الداللة  الكشف، ك ، الوضوح كيف العربية حدل معاين البياف الٌلغويةإ
االرتباط الوثيق بُت معٌت البياف لذلك يتضح  يبينو، ك إال ليكشف عن ذلك الوضوح ك

 بُت علم الداللة الذم يسعى إىل الكشف عن اؼبعاين، ففي إحدل تعاريف اعباحظ ك

                                                           
 . 173، ص/1955، سباـ حساف، القاىرة، مصر، مناىج البحث في اللغة - 1
 . 53، ماريو بام، ص/أسس علم اللغة - 2
 -  ٌما يرظبو من  ره علم األصوات من حقائق، كيرل اللغويوف ادثوف أف التصريف ال يقـو إال على ما يقر

حىت إف فَتث قاؿ:  ؛بياف قيمتها ك ،الظواىر الصوتية تلعب دكرا بارزا يف ربديد الوحدات الصرفية حدكد، ك
الرابع من  في القرنين الثالث ومذاىبهم  مناىج الصرفيين وال كجود لعلم الصرؼ بدكف علم األصوات )

 (. 25، ص/1989دار القلم، دمشق، سوريا،  ،1، حسن ىنداكم، طالهجرة
 . 106، ماريو بام، ص/أسس علم اللغة -3
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اٌلذم  ؛(1)للبياف أنو الداللة الظاىرة على اؼبعٌت اػبفي ق(255أيب عمرك بن حبر )ت
 مع لكلٌ ، "اسم جا «البياف ك التبيُت» :يتوارل كراء العبارة اؼبنطوقة، أك كما جاء يف

ىتك اغبجاب دكف الضمَت، حىت يفضي السامع إىل  شيء كشف لك قناع اؼبعٌت، ك
جنس كاف الدليل  من أمٌ  كائنا ما كاف ذلك البياف، ك  ؛يهجم على ؿبصولو حقيقتو، ك

)...( فبأم شيء بلغت اإلفهاـ ك أكضحت عن اؼبعٌت، فذلك ىو البياف يف ذلك 
 .(2)اؼبوضع"

الداللة يف قدرة اؼبتكلم على توصيل كالمو كفق مقتضى  البياف كتبز الصلة بُت  ك
من ىنا تظهر الصلة يف تناكؿ اؼبوضوعات البيانية  بأسلوب رفيع فبتنع، ك الظاىر، ك

التشبيو  اغبقيقة ك آّاز ك كمدل تأثَتىا الداليل يف النصوص األدبية، كاالستعارة ك
 كالتمثيل... 

 ا أكرده الباحث تراث حاكم الزيادم يف دراستو عنلتوضيح تلك الصلة، مبٌثل دب ك
"بعض  حوؿ التشبيو مثال ؛ فإنو يرل )اعبرجاين( أفٌ  ق(471)ت اعبرجاين عبد القاىر

مثالو  الٌتأخَت، فقدت كثَتا من مزاياىا، ك ت أك أصأّا الٌتقدمي كَتّْ التشبيهات إذا غي 
 ]من الطويل[.:ق(168-96العقيلي ) بشار بن برد الشاعر تعليقو على بيت

 (3)أىٍسيىافػينىا ليله هتاكىل كىوىاًكبيو ثارى النَّقًع فىوؽى ريؤيكًسنىا***ككىأفَّ مي 

لو غٌَتت  يرل أف النظم بُت كلمات ىذا البيت ىو الذم أخرجو ىذا اؼبخرج، ك
و ف يشبٌ أدة من ىذا التشبيو، ألنو مل يرد األلفاظ عن مواضعها الضطربت الداللة اؼبقصو 

                                                           
، 1967، طو حسُت، بغداد، ه(337)ت قدامة بن جعفر أبي الفرج نقد النثر المنسوب إلىينظر:  -1

 . 03ص/
ىػ(، تح/ عبد السالـ ىاركف، دار الفكر، لبناف، بَتكت، 255، عمرك بن حبر اعباحظ )تالتبيين البيان و -2

1/76 . 
، 1966النشر، القاىرة، مصر،  الًتصبة ك ، تح/ ؿبمد الطاىر بن عاشور، عبنة التأليف كديوان بشار بن برد - 3

1/318. 
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و النقع لكنو أراد أف يشبٌ  األسياؼ بالكواكب على حدة، ك بالليل على حدة، ك النقع
 .(1)كاألسياؼ ذبوؿ فيو بالليل يف حاؿ ما تتساقط الكواكب يف أثنائو"

 . غلم الذاللت و اإلاىطم:7

نستخدـ مصطلح اؼبنطق ؼبا ىو مقبوؿ أك معقوؿ عقال، فال ىبتلف يف داللة معناه 
مات العقل الواضح اٌلذم ال يقبل التناقض اؼبنطق على مسلٌ  ينبٍت رجلُت سوٌيُت، ك

يفًتض  عقال، ك كتؤدم تلك اؼبقٌدمات إىل نتائج ال تتعارض مع ما ىو معركؼ عرفا ك
يف أثناء نطقنا  ، كهيحتُت حىت يسلم للعقل تىصىوُّري لبناء الٌنتيجة أف تكوف اؼبقٌدمتُت صح

ملو من دالالت مصاحبة ؽبا يف أذىاننا، فإذا قلنا بكلمة ما؛ فإنٌنا نتصٌور معناىا مع ما رب
بل إنٌنا سنقـو  ؛وقف عند الداللة االصطالحية فحسبمثال: رجل، فال يعٍت ىذا أننا نت

 الٌلغوية. بإجراءات عقلية مصاحبة لداللة تلك الكلمة يف حدكد ثقافتنا البيئية ك

فػ "صحة  اللغوم الواقعارتباط صدقية الداللة االصطالحية مع  :ك يعٍت ىذا ضركرةن 
االستنتاج اؼبنطقي أمر مرتبط دبا تتضمنو صبلتا اؼبقدمة من أحكاـ بغض النظر عن طبيعة 

من ىنا تأٌب  ، ك]الطبيعي[ ىذه األحكاـ من حيث مدل قرّٔا أك بعدىا عن الواقع
أحيانا كثَتة اؼبفاىيم الرياضية، حيث يبتعداف  العالقة القرابية بُت االستنتاجات اؼبنطقية ك

ىو خالؼ ذلك  ، ك(2)كاقعية ما تقٌرره أحداسنا أك بديهياتنا" صدؽ ك عن صحة ك
إال أصبح ؼبفاىيم االصطالحات غموضا ال يؤٌدم حتما إىل  بالنسبة إىل الداللة، ك

 الٌتواصل.

قد توىم كثَت من الباحثُت صدقية اؼبقولة اٌليت ترل أٌف النحوم يرل اللفظ دكف  ك
ىو فصل يف حقيقتو ال كجود لو  الؼ اؼبنطقي اٌلذم يرل اؼبعٌت دكف اللفظ، كاؼبعٌت، خب

ردبا يصلح ىذا الٌتفريق يف آّاؿ النظرم البحت أثناء التعليم، كقد  يف كاقع االستعماؿ، ك

                                                           
دار صفاء، عماف، ، 1ط يادم،، تراث حاكم الز ه(471) الدرس الداللي عند عبد القاىر الجرجاني - 1

 .303، ص/2011األردف، 
 .263، ص/2012دار الوفاء، القاىرة، مصر، ، 1ط، بلمر، تر/ أضبد طاىر حافظ، علم الداللة - 2
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د ذلك يف ؾباؿ النظرية التوليدية التحويلية حُت عادت لتقحم اؼبعٌت ضمن ؾباؿ تأكٌ 
 اختصاصها.

مات منطقية ترل من الدراسات اللسانية اغبديثة منهجية التفكَت على مقدٌ تبٍت  ك
ثالثا  ك التداكيلخالؽبا مستويات دراسة القوؿ تنطلق من اؼبستول الًتكييب، ٍب اؼبستول 

 ىذه النظرة إىل ىذه اؼبستويات ّٔذه الكيفية وبيل إىل تصور أفٌ  اؼبستول الداليل، ك
 .(1)قدمتُت يف عملية استنتاج منطقياؼبستول التداكيل ىو نتيجة ؼب

 . غلم الذاللت و البالغت الػشبيت:8

ء يىبليغي بىالىغنا كى بػيليوغنا: كىصىلى كى انتػىهىى كى أىبلىغوي ىيوى  قاؿ ابن منظور " بػىلىغى الشىيى
الًبٍلغي : البىًليغي ًمنى الرًجىاؿ ًإبالىغنا كى بػىلَّغوي تىبًليغىا. تػىبػَّلىغى بًالشىًيء: كىصىلى ًإىلى ميرىاًدًه، البػىٍلغي كى 

بًًو مىرىضىوي: ًاشتىدَّ. اإًلبالىغي: اإًليصىاؿ" ؛ فىًصيحىوي. تػىبػَّلىغ ى بىًليغه كى بًلغه: حىسني الكىالىـً
(2). 

ذلك يف ك بليغ،  ؛ أم:"فىًعٍيل" ةبالغة يف القرآف الكرمي على صيغقد كردت الك   
   قولو تعاىل:﴿

    

   

    

   ﴾(3). 

أك  ،)4(تقرير اؼبعٌت يف اإلفهاـ من أقرب كجوه الكالـ"" :ىي ؛يف االصطالح ك
رىا لقصو اؼبتكلم فقط، ال توصف الكلمة بالبالغة  " كصف الكالـ ك :ىي ؛دبعٌت آخر

                                                           
التوزيع،  أنوار للنشر ك، 1ط(، صابر اغبباشة، اتالّلساني الداللة و من قضايا الفكر الّلساني )في الّنحو و -1

 .21، ص/2010اؼبغرب، الدار البيضاء، 
 . مادة: بلغ.143، ابن منظور، ص/لسان العرب -2
 [.63سورة النساء، اآلية ] -3
ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنوف، زبَت دراقي،  ، عبد اللطيف شريفي كاإلحاطة في علوم البالغة -4

 .11ص/، 2004اعبزائر، 
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ىػ(  322اغب األصفهاين )ت ؽ إليها الرٌ قد تطرٌ  ،ك )1("عن الوصوؿ باؼبتكلم إىل غرضو
ذلك أف  أف يكوف بذاتو بليغا، ك :أحدنبا ؛:" البالغة تقاؿ على كجهُتحيث قاؿ فيها

 صدقا يف نفسو قا للمعٌت اؼبقصود، كطب صوابا يف موضوع لغتو، ك :هبمع ثالثة أكصاؼ
ىو أف يقصد القائل أمرا  اؼبقوؿ لو، ك ، باعتبار القائل كأف يكوف بليغا :الثاين ك )...(
 .)2(ه على كجو حقيق، أف يقبلو اؼبقوؿ لو"فَتدٌ 

تكتسي حلة  لكوهنا سهولة العبارة إيضاح الغامض ك ك ،فالبالغة كشف عن اؼبعٌت
 .ميسرة كشف الغامض بعبارات سهلة الوضوح ك البساطة ك

 . بالغت الىالم: 8-1

 كما يقٌرر البالغيوف ك الدارسوف  مقبوال ك ،ذبعل الكالـ حسنابالغة الكالـ أف 
الكالـ لن  فٌ إحيث  ؛)3(" تطابقو ؼبقتضى اغباؿ اليت يورد فيها مع فصاحتو" كذلك أنٌ 

تأليف  اؼبعٌت ك عناصر:" اللفظ كثالثة على  امبني يطابق اغباؿ إال إذا كاف فصيحا ك
كىذه العناصر تذكرنا دبا كضعو اللغوم الركسي ركماف جاكبسوف  ؛)4(األلفاظ"

(1896-1982 )Roman Jakobson  لتحديد مفهـو الشعرية، ككيف
 ف الشاعر ال يكوف شاعرا إال إذا اعتمد على خاصيتُت رئيستُتتتحقق، حيث يرل بأ

في نبا: خاصية االختيار، كىو أف ىبتار الشاعر ما يناسب من األلفاظ، ٍب ال يكت
اغباؿ وبمل اؼبتكلم ىي اػباصية الثانية، ك  بذلك، بل عليو أف وبسن التأليف بينها، ك

؛ فبا هبعل اؼبعٌت قتضى إلقاء الكالـ على ىذه الصورةت ،على إيراد كالمو يف صورة
، ك إف كاف يف الغالب األعم ييعتمد على مفهوما لديو الداليل كاضحا لدل اؼبتلقي، ك

                                                           
، اؼبكتبة العربية، بَتكت، لبناف، 1تح/ يوسف الصميلي، ط ، السيد أضبد اؽبامشي،جواىر البالغةينظر:  - 1

 .26ص/، 1999
أبو ىالؿ العسكرم، تح/ علي ؿبمد البجاكم، ك ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، اؼبكتبة العصرية، الصناعتين،  -2

 .52، ص/1986صيدا، بَتكت، 
 .37، أضبد مصطفى اؼبراغي، ص/(المعاني، البيان، البديع)علوم البالغة  -3
 .13زبَت دراقي، ص/ ، عبد اللطيف شريفي كاإلحاطة في علوم البالغة -4
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ليف ك االختيار، كوجود اؼبكافئ الطبيعي الذم يبعث على عناصر أخرل غَت التأ
 الشعرية، ٍب توارد اؼبواقف ك األحداث اؼبناسبة.  

 :. بالغت اإلاتيلم8-2
بالغة  ك تعدٌ يصل اؼبتكلم إىل غرضو بسهولة ك يسر إذا كاف بليغا يف تعبَتاتو   
يكوف   ك ،)1("تأليف كالـ بليغيقتدر فيها صاحبها على  ؛"ملكة يف النفس اؼبتكلم

 كالمو مطابقا ؼبقتضى اغباؿ مع فصاحتو.

ا تعبَت ألهنٌ  ؛من خالؿ ىذه العناصر يتبُت لنا أف البالغة شديدة الصلة بالداللة ك
ك أيقتضيها اػبطاب لتقرير معٌت ما،  اؼبخىاطىب ك ب كعن اغباؿ اليت يكوف عليها اؼبخاطً 

 .، أك تقريرهتوصيلو إىل اؼبتلقي

 و اإلاعجميت:. غلم الذاللت 9

 . اإلاعجميت:9-1

اإلصطالحية يصف أحواؽبا  يعدُّ اؼبعجم اؼبرجع الذم وبتوم على ألفاظ اللغة، ك
ال يبعد عن أف  ، ك)...( الًتاث اؼبعجمي العريب يعطيها ىذه اػبصيصة ك"الٌداللية ك 

 اؼبعُت )...(ىي  ك ،)...( اغبالة اؼبعجمية لأللفاظ سبثل الصورة األساسية يطها الٌداليل
اؼببُت يف كثَت من األحياف يعتب اؼبعجم اغباكم  ك ،(2)"لنا يف الفهم اػباص للمصطلح

 تطور معانيها.  تاريخ اؼبفردة، ك

مسار من مسارات نظرية  اؼبعاجم يف عمومها فرع من فركع النظم اؼبقايل، ك ك
ها آّتمع يف فًتة مفردات اؼبعجم كلمات صامتة ثابتة، تعارؼ علي اغبقوؿ الداللية، ك

ؿبتوياتو كلمات ـبتزلة يف  ؿبدكدة؛ لذا يبكن أف نعٌد اؼبعجم جزءا من النظاـ اللغوم، ك

                                                           
 .13زبَت دراقي، ص/ ، عبد اللطيف شريفي كاإلحاطة في علوم البالغة  -1
، دار الفكر، 2ط ،الدايةفايز ، العربي النظرية والتطبيق )دراسة تاريخية تأصيلية نقدية( علم الداللةينظر:  -2

 .41،40ص/  دمشق، سوريا،
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أصوؽبا  نستعُت بو لنعرؼ بعض ما كبتاج إليو من اشتقاقات الكلمة ك ؛(1)ذىن آّتمع
ىو  ؿبتمل، ك اؼبعٌت اؼبعجمي الذم يدكر حوؿ الكلمة اؼبفردة، متعدد ك فإفٌ  ؛كمن ذلك

يقبل التعدد  اؼبعٌت إال السياؽ الذم ال اال وبدد ىذ قابل لدخوؿ يف سياؽ معُت، ك
رح إٌف الشٌ  ك ،عن القرينة اؼبقامية هو يبدنا بالقرينة اؼبقالية اليت ال تغٍت؛ فكاالحتماؿ
  .(2) ب اؼبفردة يف استخدامها اغبقيقيالشواىد تقرٌ  كالتفسَت ك

لقد اختلف اللغويوف الغربيوف حوؿ الداللة اؼبعجمية، فبعضهم يرل أف دراسة 
ذلك الفرع من علم اللغة الذم يقـو بدراسة "اؼبعٌت اؼبعجمي، ىو ؾباؿ علم الداللة 

 . (3)"اؼبعٌت اؼبعجمي

كعلم   علم الداللة :ىي ؛فركع ةدراسة اؼبعٌت اؼبعجمي تتصل بثالث بعضهم جعل ك
من اؼبعٌت الذم يرد داخل ٌسياؽ تكوف أعم اؼبعاين عادة  اؼبعاجم، ك علم ك ،اؼبفردات

ىي )...( الالت متعددة عجم يعطينا القاسم اؼبشًتؾ بُت د، ألف اؼببًتكيب معٌُت  دؿبدٌ 
 .(4)تلك اؼبعاين اليت نعتبىا على العمـو معاين قاموسية

علم ك  Vocabulary علم اؼبفرداتك ، S'émanticsيهتم علم الداللة ك 
الواضح أف علم الداللة  ، بدراسة الكلمة دراسة داللية، كLixiologyاؼبعاجم 

يف مقدمتهم علماء اؼبعاجم، أف  اؼبعاصركف، ك يرل علماء اللغة ادثوف ك ها، كأعمٌ 
 ىي:  ؛يتكوف من عناصر رئيسة ثالثة  ؛اؼبعٌت اؼبعجمي

 .ما تشَت إليو الكلمة يف العامل اػبارجي -

 ما تستدعيو يف الذىن من معاين. ك ،تتضمنو الكلمة من داللةما  -
                                                           

 .316، سباـ حساف، ص/ مبناىا اللغة العربية معناىا و -1
، ؾبلة البلقاف األردف، فارس عيسى، عناصر تحديده في ضوء الدرس اللساني الحديث المعنى اللغوي و -2

 .  127، ص/ 1992، 1، مج2عالدراسات،  للبحوث ك
، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات ك النشر، بَتكت، 2ط نعيم أضبد كراعُت،، التطبيق علم الداللة بين النظرية و -3

 .105، ص/1988لبناف، 
 . 105ص/ : اؼبرجع نفسو، ينظر -4
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 .(1)؛ أم: ما تشَت إليو، ك ما تتضمنوالثاين درجة التطابق بُت العنصر األكؿ ك -

 . اإلاػنى اإلاعجمي كاصش غلى اإلاػنى غامت:9-2

 . سأي كذماء الػشب: 9-2-1

غة بتفسَته من اللٌ  ركا ما اىتموالكي يفسٌ  ؛السٌياؽ بأنبٌيةأحٌس العرب القدماء 
قد جعلوا توضيح  كمعركؼ أف أكب نص لغوم اىتم بو العرب ىو القرآف الكرمي، ك

 ذلك كاضح يف دراستهم ألسباب النزكؿ ك، السياؽ جزءا من تفسَت اآليات القرآنية
كالـ عن اللفاظ يف األمن ذلك أيضا إيراد بعض ما كاف يف السياؽ من غَت  )...(، ك

أبو الفتح  قد أحس ابن جٍت لى ا عليو كسلم )...(، كأحاديث الرسوؿ ص
الذم )بأف اؼبعٌت اغبقيقي القريب  التعبَت، كالتوسع يف  بطبيعة اللغة يف ق(392)ت

فة لالكثرة يف االستعماؿ ـبا ، ليس كل شيء يف اللغة، بل إفٌ (تتحدث عنو اؼبعاجم عادة
 دكف اؼبعجمي. ؽبذا اؼبعٌت الذم يسمى اغبقيقي

نو علم العربية من باب فيما يؤمٌ » :عقد بابا يف اػبصائص لتوضيح ذلك ظبٌاه قد ك
ىذا الباب من أشرؼ أبواب ىذا الكتاب  علم أفٌ ا»قاؿ فيو: ؛(2)«االعتقادات الدينية

أكثر من ظٌل من أىل  ذلك أفٌ  هناية، كمن ال كراءه  ك ،االنتفاع بو ليس إىل غاية كأفٌ 
و( لمي ا استهواه )استخف حً حاد عن الطريقة اؼبثلى إليها، فإمبٌ  ك ،الشريعة عن القصد فيها

 خبلقو منها تشبيو  تعاىلالأصل االعتقاد  و يف ىذه اللغة الكريبة الشريفة )...(، كفصع
عٌما يقوؿ  عال وا قوؿ ا سبحانو كعم ؼبا ظبذلك أهنٌ  ك. عنها جاز عليهم ّٔا ك ك

                                                           
، مكتبة اآلداب للنشر ك التوزيع، بَتكت، 1ط عوض فريد حيدر،، علم الداللة )دراسة نظرية وتطبيقية( -1

 .49،48، ص/2005لبناف، 
، دار النهضة العربية 1، ؿبمد أبو الفرج، طعلم اللغة الحديثدراسات اللغوية في ضوء  المعاجمينظر:  -2

 .99،98ـ، ص/ 1966النشر،  للطباعة ك



ـــــــــــــــــــــــ علم الداللة وعالقتو بالعلوم اللغويةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 

172 

 

   ﴿ ،ا كبَتااعباىلوف علوٌ 

   ﴾(1)(2). 

    ﴿:يف قولو تعاىلك 

   

﴾(3)، شأنو:  قولو جلٌ  ك﴿  

 ﴾(4) قولو تعاىل:، ك كذلك﴿ 

  

 ﴾(5)من اآليات اعبارية ىذا آّرلكبو ذلك  ك 
  ﴿يف قولو تعاىل:اعبهاؿ حىت ذىب بعض ىؤالء  )...(

   ﴾(6)نعوذ با من  ك ،أهنا ساؽ رّٔم ؛
 ؼأك تصر  ،نس ّٔذه اللغة الشريفةأي لو كاف ؽبم  اؼبعتب)...( ك فساد كالنظر،  عفض

 قوة إليو، بالبعد عنها )...(غبمتهم السعادة ّٔا، ما أصارهتم الشً  ،فيها، أك مزاكلة ؽبا
 .(7)ىذه اللغة أكثرىا جار على آّاز كطريق ذلك أفٌ 

ين اإلاحذجين:  .9-2-2  سأي اللغٍى

علم »: السعراف يف صدر الباب الرابع من كتابوالباحث اللغوم ؿبمود  يقوؿ
يتصور بعض اؼببتدئُت يف الدراسة  قد" دراسة اؼبعٌت: اه علم الداللة أكالذم ظبٌ « اللغة

على اللغات اليت مل يوضع ؽبا بعد  مقصورا «دراسة اؼبعٌت»أك « م الٌداللةعل» اللغوية أفٌ 

                                                           
 [.56سورة الزمر، اآلية ] -1
 .798، ابن جٍت، ص/الخصائص - 2
 .[71سورة يس: اآلية ] –3
 .[39سورة طو: اآلية ]  -4
 [.67سورة الزمر، اآلية ] -5
 [.42سورة القلم :اآلية ]  –6
 .799،798، ابن جٍت، ص/الخصائص -7
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عاجم يف غٌت عن ىذه الدراسة، ألف اؼبعاجم سبدنا اؼبمعاجم أك قواميس، فاللغات ذات 
 .(1)"دبعاين الكالـ

قاـ ادثوف من اللغويُت، بتحديد ثالث خصائص للمعٌت اؼبعجمي، أبرزىا قد  ك
 ما يلي: 

 .عاـ -

 .متعدد -

 .غَت ثابت -

السياؽ ىو  لك ألهنا ليست يف سٌياؽ ؿبدد، إذذ ؛معٌت عاـ يف اؼبعجمؽبا لكلمة فا
سٌياؽ  فيعطيها كل ا؛يقيد بو، أٌما كوف معٌت الكلمة متعدد الذم وبدد ىذا اؼبعٌت العاـ ك

معٌت  اغبديثة يكسب ىذا التعدد من استخدامها يف النصوص العربية القديبة ك معٌت، ك
نتقاؿ فيصبها التعميم أك التخصيص أك االألف داللة الكلمة تتعرض لتغيَت،  ؛غَت ثابت

اؼبعٌت اؼبعجمي أك اؼبعٌت القاموسي ليس كل شيء  كما أفٌ  ؛(2)قد تنحط ك ،قد تسمو ك
كشخصية لدخوؿ عناصر أخرل يف ربديد اؼبعٌت؛   ذلك  يف إدراؾ معٌت الكالـ، ك

من  ما وبيط بالكالـ، ك ك ،ما بينهما من عالقات شخصية اؼبخاطب ك ك ،اؼبتكلم
قد تكوف ؽبا  «صباح اػبَت» فعبارة مألوفة مثل:؛ (3)غَت اؼبخاطب ك ،حضور غَت اؼبتكلم

 اأم: إذ ؛ؽبا من اؼبعاين عشرا أك أكثر، إذا نظر إليها من حيث السياقات اليت تقع فيها
 )...( أدخل الٌدارس يف اعتباره العناصر االجتماعية غَت اللغوية اليت أشرنا إىل بعضها

اؼبالبسات ىو لغة اؼبسرح، فنحن نرقب  شخصية كبالح ارتباط الكالـ خَت ما يوضٌ ك 
دة دبا يتيسر معو أف ؿبدٌ  ،كل شخصية أمامنا كاضحة اؼبعامل ىي تتابع، ك األحداث ك

                                                           
 ،1997، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، 2، ؿبمود السعراف، طعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي –1

 .99،98ص/
 .99،98، ؿبمود السعراف، ص/علم اللغة مقدمة للقارئ العربي - 2
 .98ص/، ، ؿبمد أبو الفرجدراسات علم اللغة الحديثالمعاجم اللغوية في ضوء  –3
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 صباح اػبَت :أدقو )...( فاستقباؿ اػبادـ ؾبيبا نفهم معٌت كل قوؿ على خَت كجو ك
فبا سبق ذلك من أحداث أنو يشَت لتلك الطامة الكبل  ينطقها حبيث نفهم نطقو كك 

غبرج الذم يوشك أف يقيد بو نفسو أك ذلك اؼبوقف ا ،اليت توشك أف تصيب سيده
قد وبدد زماف  ىي ربية الصباح، ك  «صباح اػبَت»: فنا أفالقاموس يعرٌ  )...(، إفٌ 

قد ك  استعماؿ ىذه التحية إف مل تكن مستعملة يف تاريخ اللغة من أكلو إىل غبظة الٌدرس
ت الكالمية مستعملة يف بيئة دكف بيئة من البيئاف كانت إيزيد فيحدد مكاف استعماؽبا 

 اليت تستعمل ىذه اللغة.

صبيع السياقات اليت تقع فيها ىذه  ربطبيعتو ال يستطيع أف وبصإٌف القاموس 
؛ ك إف فٌصل فهو ال يفٌصل عباراهتا ك ةكلمة من كلمات اللغ  كلٌ  ك ، ك كٌل عبارة،العبارة

الكالـ معٌت من دالالت الكلمة أك العبارة، ك ىكذا يظل ربديد  أنواعإاٌل يف إيراد 
      .(1)موسأدكات أخرل غَت ؾبرد النظر يف القا ؿبتاجا إىل مقاييس ك

                                                           
 ك ما بعدىا. 95، ص/، ؿبمد أبو الفرجدراسات علم اللغة الحديثالمعاجم اللغوية في ضوء : ينظر -1
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 الفصل الثاوي: اإلاعجم و غلم الذاللت.

 جمهيذ:

ألهنا دبثابة اغبامل اؼبادم  ؛لقد راجت صناعة اؼبعجم عب تاريخ األمم السابقة
استعملتو يف خطاباهتا  ك ،مت بويسجل ما تكلٌ  اػباـ الذم يبثل تاريخ تلك األمم، ك

كانت رائدة يف التطرؽ ؼبشكل اؼبعٌت داخل   ،من اؼبعلـو أٌف صناعة اؼبعاجم اؼبختلفة، "ك
اليت ترصدىا.إال القواميس قائمة على تقدمي معاين ألفاظ اللغة  اغبقل اللغوم، فاؼبعاجم ك

رغم أهنا زكدتنا بأحكاـ ؛ حوؿ طبيعة اؼبعٌت يف اللغة أٌف ىذه الصناعة مل تقدـ نظرية
 .(1)ما ليس كذلك" ك ،كصفية تتضمن فكرة معٌينة حوؿ ما ىو معٌت

 اإلاعجم: .1

ة تسهم يف توضيح مقاصد الكالـ حُت نتأمل يف اللغة، قبد أٌف شبة مشًتكات مهمٌ 
غَت  ة كتى بالعوامل اللغوية البحة ذاهتا، من ذلك ما يسمٌ الذم يستخدـ ضمن اللغ

ما يتعلق بالوظائف اللغوية عموما، كاليت  :منها ،بدكرىا العوامل اللغوية البحتة اللغوية، ك
 :منهاك تضبطو،  ىي القواعد اللغوية العامة اليت تنظم الكالـ ك تدخل يف نطاؽ النحو، ك

ى بعلم اؼبفردات، بينما تشكل العوامل اػبارجية ما يتعلق بدكر اؼبفردات يف إطار ما يسمٌ 
ال يبكن فصل أحد ىذه اؼبكٌونات الثالث أك استقالؿ كاحدة  سياؽ اغباؿ أك اؼبقاـ، ك

 منها يف توضيح دالالت اػبطاب.

يا من حيث اليت تأٌب يف اؼبقاـ األكؿ نظر  يدخل اؼبعجم ضمن دائرة اؼبفردات، ك ك
 (2):يةسبثيل اللغة كفق اؼبعادلة التال لذلك يبكن ؛يف اؼبقاـ الثاين عمليا ك ،تعلم اللغة

 

                                                           
  .14، عبد آّيد جحفة، ص/مدخل إلى الداللة الحديثة -1
، ابن حويلي النظريات التربوية الحديثة المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني وينظر:  -2

 . 05، ص/2010األخضر اؼبيدين، دار ىومة، اعبزائر، 
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عالق ة، ك التٌ ما عداه فهو تتمٌ  ل ؽبيكل اؼبعجم اللغوم، كسبثل اؼبفردة البناء اؼبشكٌ  ك
ىي لصيقة دبحتواىا  اليت ربمي ما بداخلها، ك ةً فى دى اللغة يبكن سبثيلو بالصى  بُت اؼبعجم ك

االستخداـ ىو الرابط بينهما  ال معجم بدكف لغة، ك ك ،فال كجود للغة بدكف معجم
 أغراضها. ا لتحقيق غاياهتا كمكاالستعماؿ لدل اعبماعة اللسانية اليت توظفه

التبليغ لكوف اؼبعجم وبمل  ىي التعبَت ك كظيفة اؼبعجم ىي ذاهتا كظيفة اللغة، ك ك
اليت منها يستقي اؼبتكلم عناصر  نفسية، ك عاطفية ك الدالالت اؼبختلفة من اجتماعية ك

 اللغوم.أدائو  خطابو ك

إذا كانت اؼبفردة اللغوية تشكل البناء اؽبيكلي للمعجم؛ فإٌف بينها )األلفاظ  ك
 انتماءن  العربية( "عالقة تشبو إىل حٌد كبَت عالقة الناطقُت ّٔا فيما بينهم، سلوكا ك

ىذا  ، ك(1)فسرياف اؼبعٌت من أصل اللفظ إىل مشتقاتو يبٌثل سرياف الدـ بُت ذكم القرىب"
إجراءات النظرية التحليلية  لداللة ىذه اؼبفردات ىو سبثيل حاضر يف تطبيقات كالٌتمثيل 

اليت تبحث يف أصل الًتابط بُت اؼبفردات اؼبختلفة، خصوصا حُت يتم تطبيقها يف حقل 
 من اغبقوؿ الداللية، كاؼبشًتؾ اللفظي بُت بعض اؼبفردات.

  . الىصف اإلاعجمي للمفشداث: 1-1

لمفردات دبستويات اللغة عمليا أكثر منو نظريا؛ إذ يبكن يرتبط الوصف اؼبعجمي ل
ص للمباحث الصوتية قسما فصل كل مستول عن باقي اؼبستويات نظريا، كأف لبصٌ 

لكن عمليا قبد أف اؼبعجم يصف ىذه  للمباحث النحوية قسما خاصا، ك خاصا ّٔا، ك

                                                           
، ابن حويلي األخضر المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني والنظريات التربوية الحديثة -1

 .33اؼبيدين، ص/

 مقتضى اغباؿ اللغػػػػػػػػػػة =  معجػػػم + كبػػػػػػػػػػػػػو + سياؽ اؼبقاـ ك
Contexte + gramaire  + lexique  = langage 

 غَت لغوية غة + عناصرقوانُت اللٌ  غة + قواعد كمنت اللٌ 
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ـ يقدٌ  ؛الصرؼ مثالكبن نتحدث عن اؼبعجم العريب القدمي ففي ؾباؿ  اؼبستويات معا، ك
طبيعة رصفها  عدد اغبركؼ ك سكوف، ك لنا اؼبعجم ىيئة الكلمة اؼبلحوظة من حركة ك

ليس ذلك سول مستول من مستويات  األحواؿ، ك األشكاؿ ك كغَتىا من الصيغ ك
 الدراسة اللغوية.

ـ لنا اؼبعجم بعض العبارات االصطالحية، أك يقـو بتفسَت داللة بعض حُت يقدٌ  ك
ىو ما يدخل ربت مسمى القواعد  ـ لنا النظاـ الًتتييب للكلمات، كفهو يقدٌ  ؛داتاؼبفر 

ات الصرفية التغَتٌ  "معٌت أك معاين الكلمات، ك، يقدـ لنا أك النظم، بينما مستول اؼبعجم
فإٌف ىذا اؼبستول ىو الذم يتناكؿ دراسة اؼبفردات، من  ؛بعبارة أخرل اػباصة ّٔا، ك

عالقتها باؼبعٌت اعبزئي  ك ، كصف شكل الكلمةمعا، حبيث يتوىٌل الداللة  حيث الصورة ك
دراسة تارىبية ليتبُت مظاىر التغَتات الطارئة  دراسة الداللة دراسة سكونية، ك اموؿ، ك

موهتا  النظر يف حياهتا ك إحصائها ك ك ،عليها، كما يعمل على تصنيف اؼبفردات
اؼبستول باؼبفردة مستقلة عن الًتكيب  باختصار ىبتص ىذا دخيلها )...( ك كأصيلها ك

 . (1)لكٌنو ال يتجاىل ما يبكن أف ربملو اؼبفردة من معاف جزئية"

يت نتحدث ّٔا يقدـ لنا صورة طبيعية عن اللغة الٌ   ىكذا قبد أف اؼبعجم ك
القائمة على مفهـو  لة يف تآلف اؼبستويات اؼبتداخلة، ككنستخدمها يف كاقعنا فبثٌ 

 بينها اليت تربط تلك العناصر اؼبختلفة.العالقات فيما 

ىذه النظرة مبنية على فكرة التغٌَت، تغٌَت اللغة نتيجة الظركؼ االجتماعية  ك
كالثقافية اليت ربكمها، فبا آؿ باؼبعجم اغبديث إىل ضبل دالالت جديدة، لكوهنا تقتضي 

 ـبتلفة النشاطات اؼبعرفية. ك ،استعماالت عند فئات متعددة
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 .45ص/
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 صىاغت اإلاعجم الحذًث:. 1-2

يستقي فن صناعة اؼبعجم مادتو من مشارب علمية لغوية متعددة، زبضع 
صبلة ىذه االعتبارات تصب يف صاحل  اجتماعية، ك ثقافية ك العتبارات لغوية ك

د لتلك الدالالت، من ذلك قبد تضافر العديد من اؼبباحث اللغوية االستعماؿ اؼبتعدٌ 
 Lexicologieقلة يف البحث اللساين؛ كعلم اؼبفردات كاليت صارت علوما حبتة مست

تعٌدد  مرادفاهتا، ك داللتها، ك تطورىا ك "الذم يهتم باؼبفردات من حيث اشتقاقها، ك
علم الصرؼ  ك Terminologie علم اؼبصطلح ، ك(1)معانيها "

Morphologie علم تأصيل الكلمات  كEtymologieعلم الًتاكيب  ، ك
Syntaxe علم الداللة  كSémantique. 

إطالؽ لفظ فن الصناعة اؼبعجمية أقرب منو إىل اعبانب اعبمايل يف إخراج  ك
إال  تقنية على حٌد سواء، ك دبا ربملو من معرفة علمية ك ؛الصورة النهائية للمعجم

علم من  لكانت الصناعة أقرب منو إىل العلم بدؿ الفن، لكونو أقرب إىل ركافد كلٌ 
قبد أف صناعة اؼبعجم يراد ّٔا  Duboitيف معجم  بقة اؼبذكورة آنفا، كالعلـو السا

من البداىي  ك ،(2)التحليل اللغوم ؽبذه التقنية  ك ،التقنية اؼبستخدمة يف صناعة اؼبعاجم
أف التقٍت ىو عمل تنظيمي حبت، لكٌنو أيضا يعتمد التحليل اإلجرائي اؼببٍت على 

ما لو عالقة باللفظ من حيث االستعماؿ اللغوم، كشبة  النظريات؛ دبعٌت أنو يبحث يف كلٌ 
التأليف اؼبعجمي؛ لذلك يوصف الدارس العلمي  فارؽ نظرم بُت العمل التطبيقي، ك

 .(3)للمعجم بلساين معجمي، ليتميز عن مؤلف معجمي

                                                           
، دار الكتب العلمية، 1ؿبمد التوقبي، ك راجي األظبر، ط ،)األلسنيات( المعجم المفصل في علوم اللغة - 1

 .431ص/ ،1993بَتكت، لبناف، 
2  -  Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, J.Duboit 

et autres, larousse bordas, paris, 2002, p/289. 
، ابن حويلي األخضر النظريات التربوية الحديثة المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني وينظر:  -3

 .1/73اؼبيدين، 



 علم الداللة ــــــــــــــــــــــ المعجم وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

180 
 

   غلىم الصىاغت اإلاعجميت:  .2

سانية البحتة ذكرنا أف الصناعة اؼبعجمية تعتمد على عدد من العلـو اللغوية الل
 كمن بُت ىذه العلـو قبد:

 :غلم اإلافشداث .2-1

تطورىا  علم اؼبفردات ىو العلم الذم يهتم باؼبفردات من حيث اشتقاقاهتا، ك
 تعدد معانيها. مرادفاهتا ك كدالالهتا، ك

 .غلم الاشتلاق:2-2

  (1)اشتقاؽ الكلمات بعضها من بعض ىو علم يبحث يف أصل اؼبشتقات، ك ك
 علم الصرؼ. اللغويُت يعٍت ىو عند بعض ك
 غلم الصشف: .2-3

الدكاخل  اللواحق، ك ىو علم يبحث يف تركيب الكلمات من حيث السوابق ك ك
 .(2)االشتقاؽ كاعبذكر ك

 غلم أصىل اليلماث: .2-4

يبٌُت ما طرأ عليها من تغَتات  علم يتتٌبع أصل الكلمة تارىبيا من حيث ظهورىا، ك
الكلمة ال يف اللغة الواحدة فحسب؛ بل يف آّموعة  أصل يبٌُت  يف اللفظ أك اؼبعٌت، ك
 . (3)اللغوية اليت تنتمي إليها

 غلم اإلاصطلح: .2-5

يعتب علم اؼبصطلح من أىم العلـو اؼبعجمية، ؼبا يًتتب على داللة اؼبصطلح يف كل 
هتتم اؼبعاجم الٌلغوية اؼبعاصرة باإلفادة من علم أصوؿ الكلمات  "كعلم من العلـو 

الوقوؼ على مسار ربوالهتا  الصوتية اغبديثة للتدليل على أصوؿ الكلمات، ككالدراسات 

                                                           
  .1/422، ؿبمد التوقبي ك راجي األظبر، )األلسنيات( المعجم المفصل في علوم اللغة -1
 .1/426اؼبرجع نفسو،  -2
 .1/424اؼبرجع نفسو،  -3
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تقاطع  الرجوع ّٔا إىل أمهاهتا )...( ]لػ[ تكوين فكرة عن األصوؿ البشرية، ك ك
 .(1)حضاراهتا"

 .غلم الىظم:6 -2

ىو جزء من علم النحو العاـ الذم يعٍت بدراسة "أحكاـ ترتيب الكلمات 
يف  لو عالقة بعلم القواعد، "ك ؛ ك(2)العالقات النحوية بينها" ك ،لةكالعبارات داخل اعبم

التناغم  ك ،اللساف العريب يشَت مصطلح النظم إىل تركيب الكلم مع مراعاة دقة التوافق
؛ فبا ينفي (3)أحكامها يف سلسلة اؼبلفوظات اؼبتتالية بصفة مطلقة" مع قواعد اللغة ك

إمبا بوجود عالقة فكرية تربط تلك األلفاظ بعضها  ك ،فقاستخداـ األلفاظ كيفما اتٌ 
 ببعض.

 .غلم اللفظ:2-7

يرتبط باعبانب الصوٌب يف دراسة كيفية نطق الكلمات نطقا سليما حسب 
يركز على عملية الضبط التاـ لكثَت من اؼبفردات، لذلك عرؼ على أنو  االستعماؿ، ك

تصر على نطق اؼبفردة اللغوية ؛ فهو ال يق(4)اعبمل" "دراسة اللفظ الصحيح للكلمات ك
مصطلح  إمبا يركز أيضا على كيفية نطقها ضمن الًتكيب الذم ترد فيو، ك فحسب، ك

أنواع الًتاكيب اػباضعة للقواعد النحوية يف اللساف  النظم يشمل "يف مفهومو الواسع كلٌ 

                                                           
، ابن حويلي األخضر النظريات التربوية الحديثة المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني و -1

 .79اؼبيدين، ص/
 .1/431، ؿبمد التوقبي ك راجي األظبر، )األلسنيات( المعجم المفصل في علوم اللغة -2
، ابن حويلي األخضر الحديثةالنظريات التربوية  المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني و -3

 .80اؼبيدين، ص/ 
 .1/429، ؿبمد التوقبي ك راجي األظبر، )األلسنيات( المعجم المفصل في علوم اللغة -4
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النحوية  لكل لساف فبيزات يستمدىا من اػبصوصية اؼبعجمية ك اؼبعُت، على اعتبار أفٌ 
 .(1)فيو؛ كحاؿ النظاـ يف اللساف العريب القائم على توخي معاين النحو"

"أف تضع كالمك  حسب عبد القاىر اعبرجاين: اؼبقصود بتوخي معاين النحو ك
تعرؼ مناىجو اليت  أصولو، ك تعمل على قوانينو ك الذم يقتضيو علم النحو، كالوضع 

، كىذه (2) رظبت لك، فال زبٌل بشيء منها"ربفظ الرسـو اليت هنجت، فال تزيغ عنها، ك
 اإذا كاف النظم تأليف ؛لذلك القوانُت تفرضها اللغة على مستعملها فرضا، ك الضوابط ك

تناسقها  إمبا يقتضي تأليفها ك فق، كفليس معٌت ذلك "أف ذبمع الكلم كيفما اتٌ 
تتناسق ألوانو  اللحمة يف النسيج، ك تالضبها كما تتالحم السدل ك كذبانسها ك
 .(3)أليف"ا من التٌ ف ضربا خاصٌ  يؤلٌ ما هبانسو حىٌت  ك ،لوف كيتناسب كلٌ 

فس ي للمعجم .3
ّ
 :البػذ الى

ا صار وبمل بعدا نفسيا إمبٌ  ليس اؼبعجم ؾبرد إحصاء أك شرح لدالالت األلفاظ، ك
فكره بالتايل أضحى متعٌدد األبعاد، "يستمد  سياسيا، ك ثقافيا ك اجتماعيا ك لغويا ك ك
يصنفها دبساعدة علـو أخرل  معلوماتو من كاقع لساف آّتمع، ك مناىجو ك ك

علـو  علم النفس، ك علم اؼبفردات، ك علم الداللة، ك مستحدثة، كعلم اللساف العاـ، ك
اكتشافات علمية أخرل طالت ميداف الصنافة  علم االجتماع )...( ك الًتبية، ك

 .(4)اؼبعجمية يف العصر اغبديث"

                                                           
، ابن حويلي األخضر النظريات التربوية الحديثة المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني و -1

 .81اؼبيدين، ص/
، 2003اؼبكتبة العصرية، صيدا، بَتكت،  ،يسُت األيويبر اعبرجاين، تح/ ، عبد القاىعجازدالئل اإل -2

  .127ص/
 . 25، ص/2000، سامل علوم، دار ىومة، اعبزائر، أنظار نحوية وقائع لغوية و -3
، ابن حويلي اػبضر النظريات التربوية الحديثة المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني وينظر:  -4

 . 69ميدين، ص/
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ؽبذا يتم كفق البحث اللساين اؼبعاصر النظر إىل اؼبعجم ال على أنو ؾبٌرد حصر  ك
إمٌبا يتم ترتيبو كفق نظرة الفكر إىل الواقع اللغوم  اؼبعرفية فقط، ك للمعطيات اللغوية ك

ية اؼبعجم من خالؿ األىداؼ الًتبوية من ىنا تأٌب "أنبٌ  للجماعة اؼبتكلمة باللغة، ك
ذلك كفق ما  يا أك جزئيا، كالثقافية اليت يرمي إىل ربقيقها كلٌ  ية كاالجتماع كالنفسية ك

يبقى اؽبدؼ العاـ من كجود اؼبعجم  ك، مستًتة مراـ ظاىرة ك ك ،اىاتيرسم لو من اذبٌ 
التوجيو دبا وبتويو من معلومات أساسية يف لغة القارئ  ىو إشاعة الًتبية بالتثقيف ك

الصرفية  أنواعها النحوية ك إمالئها، ك ك ة، كمثل اغبديث عن نطق الكلمات،خاصٌ 
د منها اؼبولٌ  تطورىا، ك مرادفاهتا، ٍب اغبديث عن تأصيلها، ك استعماالهتا، ك كتعريفها، ك

 .(1)التليد" ك

اؼبعامالت  لكوف اللغة تعبَت عن الفكر؛ فهي يف الوقت ذاتو انعكاس للمظاىر ك ك
ما يعًتيها من تغَتات  احتكاكها، كاألحواؿ النفسية للشعوب نتيجة  ك ،االجتماعية

قد رأينا كثَتا من الشعوب تأثٌرت على سبيل  كتبٌدالت ترتبط بتلك اؼبظاىر اللغوية، ك
لذلك نرل يف اؼبعجم اؼبستخدـ لدل اعبماعة اؼبستعمرة  التمثيل باالستعمار يف لغتها، ك

  الرٌقة أك اػبشونةالعديد من األلفاظ اليت ربمل ميزات التأثٌر بلغة الغالب، كألفاظ 
 اعببكت ...  اإلحساف، أك ألفاظ القوة ك كألفاظ اللطف ك

 :الصىاغت اإلاعجميت الحذًثت .4

  يستمد البحث اللغوم اغبديث ظباتو من خصائص آّتمع الذم ينتمي إليو
األىداؼ اليت  فضال عن الصناعة اؼبعجمية اليت يراد ّٔا التصنيف حسب األغراض ك

يبقى اؼبعجم مفتوحا  الًتبوية على السواء، ك العملية ك ك ،جهة العلميةيرمي إليها من الو 
يف اؼبفهـو بأٌف اؼبعجم مؤٌلف يضم قائمة ؿبدكدة من  رى قػى على كثَت من الدالالت "فإذا كى 

يضعها يف عالقة مع التحديدات اليت تشرح معانيها؛ فإف ىذه  الكلمات يف لساف ما، ك

                                                           
، ابن حويلي اػبضر ميدين، المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني والنظريات التربوية الحديثة -1

 .69ص/
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التنوع دبختلف أنواع اؼبعارؼ  اإلكماؿ ك ك ،التنقيح القائمة تبقى مفتوحة على عناية
 .(1)اؼبعاين اؼبطركحة يف حياة مستعمل اؼبعجم اؼبعُت" اؼبستجدة، ك

لقد صار ينظر إىل اؼبعجم يف الوقت اغبديث حبسب كظيفتو اليت يؤديها يف 
آّتمع، لذلك تعٌددت اؼبعاجم حبسب تلك الوظيفة، كمعاجم اؼبدارس اليت زبتلف عن 

صات العلمية للمستويات العليا، "فاؼبعجم اؼبوٌجو لألطفاؿ مثال ال وبتوم معاجم التخصٌ 
إاٌل على قائمة ؿبدكدة من الكلمات اؼبختلفة بغية مساعدة األطفاؿ على فهمها 

يكوف من اإلسراؼ إلزامهم قائمة تفيض على  استعماالهتا )...( ك كاستيعاب معانيها ك
ؽبذا يتم يف البحث اللغوم  ؛ ك(2)دراهتم على حفظها"مدل ق حاجاهتم الطبيعية، ك

 اغبديث النظر إىل صبلة من اؼبعايَت لتصنيف اؼبعجم منها:

 طبيعة اللغة اؼبستعملة. -
اتول اؼبعريف للمادة العلمية حسب مستويات اللغة اؼبستعملة يف مداخل  -

 اؼبعجم.
 عجم.اغبجم اؼبادم للمعلومات حسب كثافة اؼبداخل اليت يضمها اؼب -
 غرض استعماؿ اؼبعجم. -
 طريقة ترتيب اؼبداخل. -

يت تكوف النظرية العامة عنصر من ىذه العناصر يرتبط جبملة من اؼبعارؼ الٌ  كلٌ  ك
 .(3)إف كاف مستحيال أف يقـو معجم على معيار كاحد من اؼبعايَت للمعجم، ك

 

  

                                                           
، ابن حويلي اػبضر ميدين، المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني والنظريات التربوية الحديثة -1

 .87ص/
 .89،90ص/ اؼبرجع نفسو، -2
 .89،90ص/اؼبرجع نفسو،  -3
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 أهىاع اإلاػاحم:  .5

نراه جديرا باالىتماـ، لذلك يصنف الباحث ابن حويلي ميدين اؼبعاجم تصنيفا 
ىو  نورد تلك التصنيفات لكوهنا تصب يف إبراز أنبية التصنيف اغبديث للمعاجم، ك

 يرل أف اؼبعاجم نوعاف:

  . مػاحم غاّمت:5-1

يندرج ربت ىذه اؼبعاجم معاجم اختصاصية تتوزٌع على حسب اؼبعارؼ اليت  ك
مبٌثل ؽبذا الصنف من اؼبعاجم  "أف –يقوؿ الباحث  –إذا كاف لنا القوؿ  ربملها، ك

العامة اؼبعاصرة فمن األفضل االلتفات إىل مثاؿ حي من اؼبعجمية الغربية اؼبعاصرة، ىو 
 اؼبعدؿ تعديالت متكررة حديثة، كالذم ىو يف أصلو معجم قدمي اؼبعجم الفرنسي
 Le trésor de la langueكنز اللساف الفرنسي » :معركؼ بعنواف

française» ؼبؤلفو: Jean Nicot (1604-1530،) ىذا الكنز أٌكؿ  يعدٌ  ك
)...( لذا قٌدـ ألفاظ  معجم عاجل مفردات اللساف الفرنسي دبعزؿ عن اؼبفردات الالتينية

أبعادىا موثٌقة بالنصوص الكثَتة اؼبتنوعة ؼبختلف  اللساف الفرنسي موضع البحث بكلٌ 
 .(1)من كٌل فركع اؼبعرفة مع بياف الدالالت" اؼبؤلفُت، ك

 (2)قبد: –حسب الباحث  –من اؼبعاجم اليت تندرج ربت ىذا النوع  ك

غىي:  .5-1-1
ّ
 اإلاعجم الل

 يضم: يسمى معجم الكلمات، ك ك
 :ما يتعلق ّٔا فهو بنيوم  ك ،صص ؼبعاعبة الصيغك ىو ـب معجم الصرؼ

 الشكل منهجيا.
  ٌىبصص ؼبعاعبة األقساـ النحوية. حو: كمعجم الن 

                                                           
1  - Histoire des dictionnaires français, G.Matoré, Paris, 1968,P/186.  

، ابن حويلي اػبضر النظريات التربوية الحديثة المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني وينظر:  -2
 .99-94ميدين، ص/
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  :النطق. يتعلق بطريقة الكتابة كمعجم النظاـ اإلمالئي 
 يهتم دبعاعبة اؼبفردات. معجم الداللة: ك 
 يهتم بأقساـ الًتكيب. معجم الوحدات اعبملية: ك 
 يهتم بإعطاء سياقات فبكنة للفظ معُت. معجم السياقات: ك 
 هبمع األمثاؿ دبختلف دالالهتا. معجم األمثاؿ: ك 
 هبمع التعابَت البالغية. معجم التعابَت: ك 

 اإلاعجم اإلاىظىعي:  .5-1-2

فهو  ؛خصائص اؼبوسوعة يتسم بكونو هبمع بُت خصائص اؼبعجم اللغوم ك ك
"ـبب عن األشياء باستعماؿ الكلمة، أك بغَتىا من كسائل التعبَت السيميائية األخرل،  

األلواف )...( ٍب يضيف إىل كٌل ذلك ما  األشكاؿ ك الرسومات ك اػبرائط ك كالصور ك
اؼبفاىيم  التصورات ك اغبقائق حوؿ األشياء ك اؼبعلومات ك التعليقات كيناسب من 

 . (1)كاؼبصطلحات"
 اإلاىظىغت: .5-1-3 

يرتٌبها بطريقة ألفبائية  اؼبوسوعة ىي "مؤلف مرجعي يقدـ ؾبموعة معارؼ عامة، ك 
أك موضوعاتية، فتكوف بذلك موسوعة عاٌمة أك ىبتص دبعاعبة صبلة معارؼ خاصة دبيداف 
   معريف معُت كالفلسفة أك العلـو أك الشعر )...( فيكوف بذلك موسوعة متخٌصصة

الفكرية يف شىت ميادين اؼبعرفة اإلنسانية مع  ك ،ككٌلها هتدؼ إىل تعريف التطورات العلمية
عارؼ اؼبمن ااكالت العربية قبد موسوعة دائرة  ، ك(2)االقتصادية" بياف نتائجها التقنية ك

 دائرة معارؼ ( صدرت يف إحدل عشر جزءا، ك1883-1819اين )لبطرس البست
 (1954-1878) فريد كجدم مدالقرف العشرين القرف الرابع عشر ىجرم ك 

اؼبصرم ؿبمد اؼبوسوعة العربية اؼبيسرة بإشراؼ  يف عشرين ؾبلد، ك 1938ظهرت سنة 
                                                           

، ابن حويلي اػبضر النظريات التربوية الحديثة البحث اللساني والمعجمية العربية في ضوء مناىج  -1
 .100ميدين، ص/

 .101،100اؼبرجع نفسو، ص/ -2
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اعة عن الدار القومية للطب 1960ظهرت يف حدكد  (1961-1884) شفيق غرباؿ
 .(1)النشر يف ؾبلد كاحد دبصرك 

 اإلاػاحم الخاّصت: .5-2

من اؼبؤلفات اؼبخصصة ؼبيداف " هتتم دبواضيع يف ؾباالت علمية ؿبددة، كتعدٌ 
ىي معاجم انتقائية ؿبدكدة ؼبعاعبة جزء من  مضبوط من ميادين اؼبعرفة بشىت أنواعها، ك

تتباين كفق اؼبنهج أك الصورة اليت  اؼبفردات، أك اؼبوضوعات من ميداف ما، ٍب تتنوع ك
يكوف اؼبعجم كحيد اللساف أك متعددا، أك موسوعيا  تفرضها اغباجة أك رؤية اؼبؤلف، ك

يضم بدكره اؼبعجم  ، ك(2)أك غَت موسوعي، متخصصا يف كاحد أك يف صبلة من الفنوف"
 اػباص صبلة من اؼبعاجم اػباصة:

 ضمن ىذا اؼبعجم: يندرج ك Lexiqueأك مسرد األلفاظ اػباصة . كامىط 5-2-1
هبمع مفردات خاصة أك مصطلحات مستعملة يف علم .معجم مخصص 5-2-1-1

 معُت.
ك يكوف ّٓموعة مفردات من لساف ما، مشركحة بلساف . معجم مضدوج 5-2-1-2

 آخر غَته.
 تكوف يف لغة كاتب أك شاعر. معينة خاصة جارية، ك. مفشداث 5-2-1-3
جدا ترصد اؼبصطلحات الواردة يف موضوع . جبت بمفشداث خاصت 5-2-1-4

 الكتاب.
 . كائمت مفشداث:5-3-2

ك ىي ال ترقى إىل كوهنا تؤلف معجما كامال، ك لكن تساعد بشكل أساسي يف  
مبحث من مباحث دراسة معدة يف موضوع ما لتسهل للقارئ أك الباحث االستعانة ّٔا 

ىي ؾبموعة   "طركؽ، ك تعد دبثابة كلمات مفتاحية، أكيف ربديد عناصر اؼبوضوع اؼب
                                                           

، ابن حويلي اػبضر المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني والنظريات التربوية الحديثةينظر:  -1
 .102ميدين، ص/

 .103ص/ اؼبرجع نفسو، -2
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ىو مصطلح كارد بشكل كاسع يف الدراسات  ك ،كلمات يطلق عليها مصطلح مفردات
 اؼبنصبة على زكايا يف ميادين متخصصة جدا، مثل: مفردات الطَتاف، مفردات السياسة 

متقارباف من حيث  قائمة اؼبفردات أف مسرد األلفاظ، ك ؛يفهم من طبيعة القائمة ىذه ك
 .(1)زبصيص الداللة على دراسة كلمات متميزة"

 . اإلاػاحم اإلافهشظت:5-3-3

ك ىي عبارة عن معاجم للمتخصصُت تعينهم على الرجوع إىل اؼبصادر األصلية 
ىي فهارس ألفبائية للكلمات اؼبستعملة يف الكتب اؼبقدسة  "ك لتحديد معاين الكلمات؛

كلمة مشركحة مكاف كجودىا يف الكتاب، يذكر الكلمة ذكر مع كٌل   مع شرحها، ك
يتبعها بكل اعبمل اليت كردت فيها بذكر  كمواضع استخدامها يف تلك النصوص، ك

فائدة ىذه اؼبعاجم ربط الداللة اليت ربملها تلك  ، ك(2)السطر" الصفحة ك الكتاب ك
عطي انطباعا حوؿ حركة األلفاظ باؼبقدسات اليت ربتفظ ّٔا األمة يف مسار تارىبها؛ فبا ي

 لذلك يغلب على ىذه اؼبعاجم أهنا تستخدـ مع ؛التجديد لفهم النصوص الفكر ك
 األحاديث الشريفة. ك ،النصوص الطويلة كالقرآف الكرمي

 . اإلاػاحم الاشتلاكيت:5-3-4

ىي  تسجيل مصادرىا، ك هتدؼ ىذه اؼبعاجم إىل البحث يف أصوؿ اؼبفردات ك ك
قد برزت إىل الوجود صروبة االسم  بنظرية البحث يف أصل اللغات "كمرتبطة يف ظهورىا 

اؼبعجم »من األلسن األكربية القديبة أقدـ معجم كصلنا ىو  منذ القرف التاسع عشر، ك
األؼباين فريديريك كريستياف  ـ، لصاحبو1854ظهر سنة « التأصيلي لأللسن الركمانية

كاف يعاجل مسألة  ، كFreidrich Christian Diez  (1876-1794دييز )
معجم »يف األلسن السامية يظهر معجم  تأصيل الكلمات باعتماد منهج تارىبي، ك

 Cohen (1967-1882اإليرلندم كوىُت دافيد ) لصاحبو «األصوؿ السامية
                                                           

، ابن حويلي اػبضر النظريات التربوية الحديثة ضوء مناىج البحث اللساني و المعجمية العربية في -1
 .106ميدين،  ص/

 .107،106ص/اؼبرجع نفسو،  -2
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David  اؼبعجم »يف ؾباؿ اللساف الواحد قبد مثال  ـ، ك1970ظهر يف باريس
-1877ألبت دكزات ) ـ لصاحبو1938سنة الذم ظهر « التأصيلي للساف الفرنسي

1955) Albert Dauzat"(1). 
طىسٍت:5-3-5 

ّ
 . اإلاػاحم الت

 August Fisher( 1948-1865) أكغست فيشراؼبستشرؽ األؼباين يرل 
االجتماعي للمجتمعات يف مسار  أٌف اؼبعاجم التطورية تعكس صورة الواقع اللغوم ك

  (2)حركتها التارىبية، لذلك فإف منتهى الكماؿ ؼبعجم عصرم أف يكوف معجما تارىبيا 
بأف تصَت تارىبية يف فًتة الحقة من تاريخ  ؛مآؿ ذلك حتمية الزمة لكٌل اؼبعاجم ك

صورة  يت تليها تعكس كاقع كلألحباث الٌ  جعامر  ظهورىا، فبٌا يؤىلها ألف تصَت مصادر ك
 من ذلك مثال األلفاظ، تلك آّتمعات لفًتات تارىبية مٌرت ّٔا يف استخدامها لدالالت 

صار اليـو يدؿ على اؼبشركب  كاف يدؿ على اػبمرة، ك  ،"لفظ القهوة يف اعباىلية
اؼبعركؼ )...( ك لفظ سيكَّر كاف يف الفارسية شكُّر، فتغَتت صورتو إىل ما ىو عليو اليـو 

 .(3)مدلولو اليـو ىبتلفاف من حيث الداللة" السيارة مدلولو يف القرآف، كلفظ  )...( ك
 .مػاحم ألالفاظ ألاظاظيت:5-3-6

الشائعة عمليا  ىي مرتبطة أساسا بتعلم األلفاظ األكىل اؼبهمة يف االستعماؿ، ك ك
من ٍب حصرىا  لدل فئة بعينها بقصد معرفة توٌجو اعبماعة اؼبستخدمة لتلك األلفاظ، ك

تقاليدىا "فاؼبعجم األساسي يهدؼ إىل  جغرافيا يف حدكد بيئية تسمح بدراسة عاداهتا ك
 .(4)تعريفا ؼبواطن االستعماؿ" ك،تقدمي ىذه األلفاظ حصرا 

 
                                                           

، ابن حويلي اػبضر النظريات التربوية الحديثة المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني و -1
 .108ميدين،  ص/

 .07، ص/1967أكغست فيشر، ؾبمع اللغة اؼبصرم، ، غوي التاريخيمقدمة المعجم اللّ  -2
، ابن حويلي اػبضر ميدين، النظريات التربوية الحديثة المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني و -3

 .110ص/
 .112ص/ اؼبرجع نفسو، -4



 علم الداللة ــــــــــــــــــــــ المعجم وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .مػاحم الىطم:5-3-7

ىذا النوع من اؼبعاجم يهتم "ببياف النطق الصحيح لأللفاظ؛ فهي تعاجل مشكلة  ك
نطق لأللفاظ  ترشد إىل النطق اؼبنشود، ك نطقها، كاختالؼ اللهجات يف  النب ك

لدل كل من يصبو إىل تعلم األلسن   الدخيلة خاٌصة على كبو معقوؿ لدل اؼبثقفُت، ك
تدريب اؼبرشدين  اإلذاعات، ك التمثيل على اؼبسارح ك ك ،كالنطق اؼبثايل لإللقاء

 .(1)إلزامهم بو" السياحيُت ك
 .مػاحم اإلاػاوي:5-4

 .اإلاػاحم اإلاصىسة:5-4-1

غالب عليها، يستعُت ّٔا مستخدمها لتوضيح دالالت نمط كتظهر فيها الصورة   ك
 سبٌثل تلك الصور حقوال داللية ؾبتمعة ؼبوضوع من اؼبوضوعات. بعض اؼبواد، ك

 هظام بىاء اإلاعجم: .6

غَت لغوية سبٌثل كسائل مساعدة لتوضيح  ك ،يرتبط نظاـ بناء اؼبعجم بعناصر لغوية
 يبكن أف مبٌثل لصورة البناء اؽبيكلي ألم معجم باؼبخطط اآلٌب: مواد اؼبعجم، ك

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ابن حويلي اػبضر النظريات التربوية الحديثة المعجمية العربية في ضوء مناىج البحث اللساني و -1
 .113ص/ميدين، 
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 :عالقة المادة المعجمية بالسياقات .1

من حقل اؼبعجم إىل حقل الداللة، فبا  يبثل السياؽ االنتقاؿ الطبيعي للمفردات
  يفرض طبيعة مزدكجة لكيفية عمل اؼبعجم ذاتو، فهو حاضن طبيعي لأللفاظ من جهة

إف كاف العمل اللغوم يف  من جهة يسمح بتوزيع األلفاظ على تلك السياقات، ك ك
"العالقة غَت اللسانية لكوف  هنايتو يعود إىل اؼبتكلم الذم يستعُت بالسياقات اللسانية ك

السياقات غَت اللسانية غالبا ما تتوسط فيها توسطا حاظبا  بُت اؼبادة اؼبعجمية ك
جانب من جوانب السياؽ اػبارج عن  كلٌ   ثانيها أفٌ  السياقات اللسانية اضة )...( ك

ثالثها أٌف كٌل  اللساف يبكن من جهة اؼببدأ أف يعكس صورة ما من الوجهة اللسانية، ك
 .(1)أطوع معاعبة" وف أسهل ضبطا كسياؽ لساين يك

                                                           
، أ.كركس، تر/ عبد القادر قنيٍت، إفريقيا الشرؽ، اؼبغرب، علم الداللة المعجمي )السيمانطيقا المعجمية( -1
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سهولة الضبط لتمكن اؼبتكلم من لغتو تركيبا  السياؽ يستمد تلك الطواعية ك ك
قد ىبطئ غَت اؼبتمكن من لغتو يف سرد عباراتو باالعتماد على اؼبعجم  صوتا، ك كداللة ك

إف  كفقط، لذلك هبب التأكيد على ضركرة التوأمة بُت الًتكيب اؼبعجمي لأللفاظ حىت 
 .()اؼبعجمية حصل سبييز صريح بُت العناصر النحوية ك

سبثل العناصر اليت تنتمي إىل ؾبوعة اؼبواد اؼبعجمية اؼبغلقة اعبذكر اؼبعجمية اليت 
معرفة كيفية استخدامها  لذلك معرفتها، ك تربط ؾبموعة اؼبواد اؼبعجمية اؼبفتوحة، ك

ا؛ حىت يتحكم يف تركيب تلك الوحدات جد اضركري ك اىاميعد بالنسبة إىل متكلم اللغة 
داخل السياقات اؼبفتوحة، فإذا قلنا مثال: قبح زيد يف االمتحاف، فإف الوحدات اليت 

سبثل  تنتمي إىل ؾبموعة اؼبواد اؼبعجمية اؼبفتوحة تتمثل يف : قبح، زيد، امتحاف، ك
 العناصر اؼبعجمية اؼبغلقة: يف، ألػ .

بالتايل ال  الًتكيب بُت عناصر آّموعتُت، ك ىناؾ قوانُت تسمح بالتجانس ك ك
يتحقق الفعل الداليل بوجود طرؼ دكف آخر، لذلك كانت تلك التوأمة مشركطة بوجود 

تأكيد أٌف كثَتا من العناصر النحوية حاملة الالسياقات اليت ربقق الوقائع اللغوية مع 
كبويا( لذلك  دالليا كمعناه أف تصَت اعبملة مقبولة  يقع التصحيح )ك للداللة، ك

إذا   الًتكيب، ك "نستطيع أف نبحث آثارىا بوصفها يف سياقات خطاب متنوع األعداد ك
كنا نستطيع بواسطة اؼبعاعبة السياقية أف نقلل من الغرابة الظاىرية، فقد نتمكن إذف أف 

 فإٌف كل صبلة رديئة التكوين من ناحية ؛من جهة أخرل نعاعبها كتحريف داليل )...( ك
ضركب السياؽ كحدىا  الًتكيب اض قد ال يكوف ىناؾ سبيل إىل تصحيح ربريفها، ك

اليت تتالءـ معها ىي ما يدفع إىل التسامح مع عدـ الكفاية النحوية، أك على أم حاؿ، 
 .(1)مع مطابقتها"

                                                           
- ؾبموعة اؼبواد اؼبعجمية اؼبفتوحة. وبصل التمييز عن طريق ؾبموعة اؼبواد اؼبعجمية اؼبغلقة ك 
 .17،16، أ.كركس، /)السيمانطيقا المعجمية( علم الداللة المعجمي -1
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 ]فػ[إف من شأف ىذه العناصر أف تسهم بالطريقة العكسية يف إنشاء اؼبعجم " 
لمُت يبكن أف تنبئ من الناحية الداللية، عن األخبار، إذا استطاع ضركب تلفظ اؼبتك

مثال باالستنباط من السياقات اكمة  –الباحث أف يقيد آثارىم على طرؽ متنوعة 
الناقلُت للمعلومات سلسلة من الرسومات  مثاؿ كاحد يبكن أف يبُت للركاة ك اؼبواقف. ك

إذا أيعٌدت اؼبواد على  ن تسمياهتم. كيقع التساؤؿ ع حوافز أخرل، ك النماذج ك ك
فمن اؼبمكن أف يكوف ؽبذا اإلجراء العملي كٌل االمتيازات اػباصة  ؛استعملت كجهها ك

فة دالليا؛ فهي "ليست بالضركرة ليست دكما اعبملة الغريبة ؿبرٌ  ، ك(1)بالدراسة التجريبية"
مفتقرة إىل الداللة، أك ال يبكنها أف تنقل خبا أك رسالة أك ال يصح أف تقع مثل ىذه 
اعبمل قط على كبو طبيعي بل بالعكس، إٌف مثل ىذا النوع أك ذاؾ ىو على كبو متكرر 

ؿ عالمة على أف العبارة قد تستعمل على كبو من اإلبداع يف توسع جديد الستعما
 .(2)متعارؼ"

فرؽ يف عادة الكالـ السيمانطيقية اؼببزة عبانب ما  ما لبلص إليو ىو أف "كلٌ  ك
كٌل ؾبموعة تامة للعالقات اؼبتعارفة  بُت مادتُت معجميتُت يدؿ على فرؽ يف الداللة، ك

فبا تنعقد مادهتا اؼبعجمية مع سائر السياقات اؼبتصورة يبكن أف يصطلح عليها بالعالقات 
يف  بالتايل داللة اللفظ تتجلى صورهتا على كبو تاـ يف عالقاهتا السياقية. ك اقية. كالسي

اغبقيقة نستطيع أف نذىب يف القوؿ بعيدا لألغراض اغبالية، حىت قبـز بأف داللة اللفظ 
 .(3)تنشأ عن طريق العالقات السياقية"

 .اإلاىىن الترابطي للىحذاث اإلاعجميت:6-1 

لكن قد قبد كثَتا  اؼبعجمية داخل اؼبعجم بشكل مدركس، كتتموضع الوحدات 
ىبتلف من  ؛من األلفاظ ال ترتبط ارتباطا كليا، دبعٌت أف اغبقل الداليل الذم تعٌب عنو

                                                           
 .19ص/، أ.كركس، علم الداللة المعجمي )السيمانطيقا المعجمية( -1
 .23ص/فسو، اؼبرجع ن -2
 .28،27ص/  اؼبرجع نفسو، -3
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معجم عادم يبيز اؼبادة  إذ "كلٌ  ؛خصوصا يف اؼبعاجم العربية القديبة لفظ آلخر، ك
أكؽبا:  ؛ة الًتابط على كبو عميقاخلإف كانت متد اؼبعجمية من ثالث طرؽ متباينة، ك

ثالثها  ثانيها: الوظائف اإلعرابية النحوية، ك كظائف صوتية(، ك شكلو )كتابة ك
 تعرؼ " إف كانت ىذه اؼبعايَت عاٌمة يف تأليف أم معجم لغوم كاف، ك ؛ ك(1)داللتو"

يت كأصغر األجزاء الٌ   ؛نةالوحدات اؼبعجمية للمكٌوف الًتابطي األساسي من صبلة معيٌ 
 تستويف اؼبعيارين التاليُت: 

 هبب أف تؤلف الوحدة اؼبعجمية على األقل مكٌونا دالليا كاحدا. -
 .(2)هبب أف تتألف الوحدة اؼبعجمية من لفظ كاحد على األقل" -

  رط الثاينإف الوحدة اليت تؤٌلف مكٌونا دالليا كاحدا تنساؽ مع ربقيق الشٌ 
( من فعل disأف "الالحقة اؼبزادة يف أكؿ اللفظ )كلتوضيح الفرؽ بُت اؼبعيارين، قبد مثال 

(disobey ،ليست ىي كحدة معجمية، مع أهنا مكٌوف داليل ألهنا أصغر من اللفظ )
( )أرثر أمكر Arthur pulled a fast one( من اعبملة )pulledالفعل ) ك

ٌونا ال مك اؼباكرين( ليس ىو كحدة معجمية مع أنو لفظ، ألنو ليس مستقال باؼبعٌت، ك
 .(3)الوحدة الداللية"

 الفرنسي ىذا التفريق بُت الوحدات اؼبعجمية ىو تفريق اصطالحي يذٌكرنا بتفريق ك
بُت الكلمة ك اؼبورفيم، كمن  André Martinet( 1999-1908) أندرم مارتيٍت

ىنا تنسجم داللة بعض الًتاكيب كبويا مع بعضها البعض، ففي اللغة العربية ال يبكن أف 
يف نفس  فعل يف سياؽ كاحد، كما ال يبكن أف يتواىل حرفا جرٌ  يتألف تركيباف من فعل ك

 نفس الشيء من حيث الًتكيب ىذا من حيث تركيب اعبمل كما أشرت، ك السياؽ، ك
الوضعي لأللفاظ اؼبزدكجة اليت تصَت ال معٌت ؽبا، أك على األقل ىي زبالف معناىا 
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حبيث تصَت ال داللة  ؛الوضعي االصطالحي إف ًٌب فصل جزئيها عن بعضهما البعض
األفعاؿ اؼبركبة من جزئُت؛ كرغب يف، قاـ  األلفاظ اؼبركبة، ك عاٌمة ؽبا؛ كتأٌبط شرٌا، ك

 عن،...

عن طريق الفكر  للوحدات اؼبعجمية موجود بالقوة يف اللغة، ك اؼبكوف الًتابطي ك
دليل ذلك أننا قبد الطفل  ك تم الربط بُت اؼبكونات اؼبعجمية،ي (فكر مستعمل اللغة)

الصغَت حُت يتعلم اللغة يبكن أف يؤٌلف كحدات معجمية يف سياؽ تركييب ال وبمل أم 
قد يقع منهم ذلك، فمدار  ؛صليةكذلك اغباؿ مع غَت الناطقُت باللغة األ داللة، ك

وبقق السياؽ العاـ  نات اؼبعجمية على كبو تسمح بو اللغة، كالداللة يف الربط بُت اؼبكوٌ 
الذم تسمح بو القوانُت الداللية كعدـ كجود تعارض أك تكرار بُت اؼبركبات يف أثناء 

خصوصا عندما يتم ربديد  إف كاف ىذا غالبا يف النظاـ اللغوم العريب، ك الكالـ، ك
اعبناس اليت تنتمي إليها اؼبركبات؛ فوجود الفعل ضمن سياؽ ال يقـو يف مقابل االسم أك 

إف  إف داخل اؼبعجم ك ؛يتحٌدد كجوده كوحدة كاحدة ؽبا خصوصيتهاإمبا  اغبرؼ، ك
بصورة أكضح  كذلك اغباؿ مع االسم أك اغبرؼ، ك داخل السياؽ الذم ترد فيو، ك

ىكذا مع كثَت من  كجود الفعل ال يظهر كمقابل يف كجود االسم أك اغبرؼ، كنقوؿ إٌف 
 ألفاظ اللغة حُت نتحدث عن ربديد النوع أك اعبنس الذم تنتمي إليو تلك اؼبفردات.

بينما داخل اعبنس الواحد يبكن أف تقـو الوحدات يف مقابل بعضها البعض، كأف 
الًتابطي للوحدات اؼبعجمية ليؤكد أف ال ىنا يتدخل اؼبكوف  نستبدؿ فعال بفعل آخر، ك

فبا يستدعي تغيَت العنصر الثاين أك األكؿ لينسجم مع  ؛يلي فعل فعال يف نفس الًتكيب
يتكٌرر األمر مع بقية الوحدات اؼبعجمية يف السياؽ الذم تظهر فيو  ك ،الفعل اعبديد

ا أقل كضع ما من "فالعناصر الداللية يف اللغة، سواء كانت مكٌونات تاٌمة أـ حصل ؽب
 .(1)حاؿ اؼبكوف، توجد ؽبا يف ذات الوقت معاين كبوية"
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 الىحذة الىمىرحيت للمعجم: .6-2

اختلف علماء اللغة اصطالحيا يف تسمية تلك  يتألف اؼبعجم من كحدات دالة، ك
فقنا على تسميتو بالوحدة ح تسميتها باؼبداخل، أك ما اتٌ الوحدات، إاٌل أنٌو يف النهاية اقًتي 

كحيدا ال سلسلة من األلفاظ، أك  يت تفرض أف تكوف لفظا داال كاحدا كاؼبعجمية، الٌ 
ثابتتُت  من ىنا ينبغي أف "نثَت االنتباه إىل خاصيتُت عامتُت ك من األلفاظ، ك اجزء

ىي أٌف اللفظ ىو أصغر كحدة  :اػباصية األكىل لأللفاظ من خالؿ أكسع نطاؽ للغات.ك
اػباصية الثانية  )...( ك ()حرؾ اؼبوقعيجملة اليت ؽبا سرعة التٌ من الناحية األمبوذجية لل

يت تقاـك االنقطاع عن طريق إقحاـ ىي أهٌنا أكسع الوحدات األمبوذجية الٌ  :البارزة لأللفاظ
الوحدات اؼبعجمية  تعٍت اػباصية األكىل أفٌ  ، ك(1)مادة جديدة بُت أقسامها اؼبكونة"

 يبكن أف تتوزع طوليا يف اعبملة دكف أف يتغَت اؼبعٌت النحوم للجملة، كأف نقوؿ:

 قاـ زيد الطويل مسرعا. -
 قاـ مسرعا زيد الطويل. -
 زيد الطويل قاـ مسرعا. -

ت مواقعها دكف اؼبساس بالصفة النحوية ؽبا، أٌما فاأللفاظ زيد، قاـ، الطويل، تغَتٌ 
عٍت إقحاـ ألفاظ مادة معجمية ضمن تركيب اعبملة فبا يسمح بتحديد فت :اػباصية الثانية

العناصر النحوية العديدة يبكن أف تقحم ضمن اللفظ، فهي  "إفٌ  :حدكد األلفاظ، أمٌ 
الذاتية، بينما اغباؿ بُت األلفاظ، إذا اعتب اإلنساف ضركب الركابط  متعٌينة يف العدد ك

يبكن أف  ،، ففي مثالنا السابق(2)َت متناىية"كإدراج األقواس فقد تكوف اإلمكانات غ
ل مسرعا لشجاعتو الفائقة اليت ربملو على تقدمي يتكوف اعبملة كالتايل: قاـ زيد الطو 

اؼبساعدة لغَته دكف أف يطلب ...؛ إذ يبكن للجملة أف ربمل العديد من األلفاظ 
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لكن السؤاؿ  د، ككبالتايل تكوف اإلمكانات غَت متناىية؛ فنصل ّٔا إىل عدد ال ؿبدك 
الذم يطرح على مثل ىذا النوع من الًتاكيب أثناء عملية التحليل يفرض أف يكوف: ما 
ىي الوحدة النموذجية اليت نعتمد عليها يف ربديد داللة الًتكيب الرئيسة؟، أك كيف كبدد 

 الوحدة اؼبعجمية النموذجية؟.

صيل حاصل، إال أف ردبا تبدك اإلجابة رب الوحدة النموذجية ىي اللفظ ذاتو، ك
يفرضها  اؼبفارقة تكمن يف اغبدكد الفاصلة بُت دالالت األلفاظ اليت يسمح ّٔا اؼبعجم، ك

تتسم ىذه اغبدكد بسمات يستخدمها متكلم اللغة باالعتماد على  الًتكيب اللغوم، ك
 اليت منها: ما يقٌدمو اؼبعجم، ك

 .الصيغ اللاسة:6-2-1

نستدؿ على معناىا من دالالت أجزائها  ىي تعبَتات مسكوكة ال يبكن أف ك
ىي عبارات  ؛ كIdions(1)ىي اليت اصطلح على تسميتها  ذبرم ؾبرل األمثاؿ، ك

مواقف قيلت فيها تلك  يستدؿ على دالالهتا من خالؿ عبارات أخرل شارحة، ك
ىي مرتبطة كجودا بلسانيات آّتمع الذم يصنعها يف إطار اؼبواقف  العبارات ذاهتا، ك

اغبديثة ال زبلو منها ألهنا تعبَت  اؼبعاجم اللغوية القديبة ك ختلفة ألفراد ذلك آّتمع، كاؼب
 عن كقائع اجتماعية حادثة.

 . دسحاث الغمىض:6-2-2

زبضع الوحدات اؼبعجمية لدرجة الغموض أك عدمو من خالؿ كجودىا ضمن 
نظرية اغبقوؿ  اغبقل اؼبعجمي الذم تظهر فيو، لذلك كاف مبط بناء اؼبعجم على كبو

وبصل الغموض يف  الداللية يسهم يف إزالة الغموض، أك على األقل التقليل منو، ك
العبارات اؼببنية كفق حٌدين أك جزئُت، كألفاظ العدد اؼبركب، أك األلفاظ اؼبزجية... 

 الغموض داخل اؼبعجم ترتبط حبقيقة كضع األلفاظ داخل آّتمع. كمسألة الوضوح ك
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 :و الجضئيت ألالفاظ اليليت .6-2-3
اعبزئي بوجوده ضمن سلسلة األلفاظ اؼبفاىيمية للمجتمع  ي كيرتبط مفهـو الكلٌ 

يتحٌدد انطالقا من االستخداـ اؼبتعارؼ  اللغوم الذم تظهر فيو مثل ىذه األلفاظ، ك
مىت يكوف جزئيا؟  لكن مىت يكوف اللفظ عاما، ك اؼبتكرر بشكل ال فت، ك عليو ك

ليس يف إطار بناء  اغبالة نتحدث عنو يف إطار بناء اؼبعجم، ك كمعٌت العمـو يف مثل ىذه
توىم، لذلك كاف من الضركرم التنبيو على ىذا التوٌجو، فاللفظ يكوف الداللة كما قد يي 

حوية )من، إىل، إف...( عاٌما إذا استقل بالداللة دكف أف وبتاج إىل توضيح كاأللفاظ النٌ 
من ىنا تأٌب ظبة االستقالؿ الذاٌب  ي، كيكوف جزئيا إذا احتاج إىل شرح معجم ك

 لأللفاظ.            

 .التصييف الترجيبي إلاذاخل اإلاعجم:5-3

يرتبط التصنيف الًتتييب ؼبداخل اؼبعجم يف العصر اغبديث بالنظريات الداللية 
كاؼبعجمية على حٌد سواء، أك يفًتض بو أف يكوف كذلك، نظرا لتداخل كثَت من القضايا 

قو من جهة ثانية لتعلٌ  للغوية اؼبرتبطة بالتطٌور اغباصل داخل ؾبتمع اللغة، كاؼبسائل ا ك
صنيف يتعلق األمر بفكرة التوزيع، فبا هبعل التٌ  بكيفية كضع تلك األلفاظ اغباملة للغة، ك

نا من ٍب ارتباطو بالنظرية حتما؛ فإذا أردنا مثال حقال دالليا معيٌ  يعود إىل آلية التفكَت، ك
ليكن سبثيال: كائن حي  ك –ىذا اؼبقاـ االستناد إىل نظرية اغبقوؿ الداللية  يتعُت يف –

ا يعطيو صفة فإف ىذا التصنيف يندرج ربتو العديد من أجناس الكائنات اغبية، فبٌ 
، ك صنيف، لننزؿ منزلة أخرل تستدعي كضع معيار من ٍب ييصٌعب من عملية التٌ  العمـو

 نصل يف النهاية إىل ما اصطلحنا على تسميتو عمومية حىٌت  جديد نفًتضو أف يكوف أقلٌ 
مفهـو  ىو أصغر كحدة ال يبكن أف تتجزأ إىل أقلٌ  فظ )الوحدة اؼبعجمية( كسابقا باللٌ 

 ندركو.

ليكن مثالنا الذم أكردناه قبل  حليل السابق، كنضرب لذلك مثاال يتضح بو التٌ  ك
يدخل  حيواف، ك ساف كقليل، مثاؿ الكائن اغبي الذم يبكن أف يدخل ربتو لفظ إن
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ىكذا مع  الرجل يدخل ربتو ألفاظ أخرل، ك الرجل، ك ربت مسمى اإلنساف، اؼبرأة ك
ىذا التعالق بُت األلفاظ اؼبنزكية ربت مدخل كاحد  الواردة، ك بقية األلفاظ اتملة ك

 إفٌ  :بذلك يتحقق ذلك االرتباط الذم ربدثنا عنو، أم تفرضو داللة تلك األلفاظ، ك
"مفتاح التصنيف الًتابطي اؼبعجمي ىو توجيو نظاـ العالقات )جزء من نظرية اغبقوؿ 

يبكن أف ننظر إىل ىذا كفرع نوعي  الداللية( اليت نطلق عليها التصنيف )كائن حي(، ك
داخل التضمُت )حيواف(. فتصنيفات العنصر اؼبعجمي ىو فئة من ضركب تضميناهتا. 

 ، زبضع ألكضاع (1)لبة سائدة على ترتيب ما"فالتصنيف ىو عالقة غ ؛كعلى ىذا
 قواعد تتعلق بالداللة.ك 

ىبتلف عن مدلوؿ التضمُت يف كوف ىذا األخَت  يأخذ التصنيف طابع االحتواء، ك
يأخذ عالقة موازية لداللة األلفاظ؛ لذلك قبده حاضرا بقوة يف األفعاؿ، خبالؼ األظباء 

خل كاحد، بشرط كجود تلك العالقة ؽبذا يبكن إدراج كثَت من األفعاؿ ربت مد ك
ىذا ما تسمح بو نظرية اغبقوؿ الداللية  ، ككذلك مع اغبركؼ بشكل أقلٌ  التضمينية، ك

من ىنا ىبتلف  ع الفاضح، كمن خالؿ توزيع األلفاظ على اغبقوؿ، مع عدـ التوسٌ 
التصنيف اؼبعجمي القدمي عن التصنيف اعبديد إذا أخذنا بعُت االعتبار ىذا الشرط 

يبكن أف نطلق عليو اسم معاجم  ،كعندئذ يبكن اغبصوؿ على نوع جديد من اؼبعاجم
   التضمُت، ال يندرج ضمنها إال الوحدات اؼبعجمية اليت ربمل دالالت تضمينية

مشى( يتضمناف معٌت  فإٌف الفعلُت )رحل ك ؛على نفس اؼبنواؿ السكوف، "ك كالكالـ، ك
بفضل ىذا االختيار ينبغي أف يكوف  للتصنيف كاغبركة، إال أف فعل مشى ىو مبدأ 

كذلك  ك ؛تصنيف فعل قتل مثل تصنيف أفعاؿ )خنق، شنق، أغرؽ، أعدـ، ...(
اعبرم، كالعـو  تصنيف أفعاؿ اغبركة )على معٌت نقل( يبكن أف يكوف داال على اؼبشي ك

 .(2)القفز، ..." الطَتاف، ك ك
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اإلشكاالت اؼبطركحة عن كيفية سبوضع إف ىذا النوع من التصنيف وبل العديد من 
الوحدات اؼبعجمية داخل اؼبعجم، غَت أنو يطرح إشكاال آخر يتمثل يف اختيار كحدة 

مل ال يكوف  يف مثالنا السابق. ؼباذا قبعل الفعل مشى ىو مبدأ التصنيف، ك التصنيف، ك
ور ىذا إشكاؿ لو كجاىتو، غَت أنو ينبغي أف ال نغفل عنصر حض الفعل رحل؟، ك

: يف أصل أمٌ  ؛ألهنا ىي اليت ًب االصطالح عليها أكال ؛الداللة العامة اؼبقصودة باؼبوضع
الًتتيب، ففي الفعل مشى قبد الوصف، بينما ال  بُت الوصف ك اىناؾ فرق الوضع؛ ٍب إفٌ 

كصف طبيعتو  التصنيف شيء، ك عرؼ على الًتتيب كقبده يف رحل، لذلك كاف "التٌ 
ىذه مهٌمة بالغة الصعوبة؛ إذ ليس من السهل أف نكشف  ك اعبوىرية ىو أمر آخر،

غَت اؼبتغَتة(، فبا يبيز سائر ضركب التصنيف عن أمباط  اػبواص الداللية الثابتة )ك
 .(1)التضمُت األخرل"

                                                           
 .185ص/  ، أ.كركس،علم الداللة المعجمي )السيمانطيقا المعجمية( -1
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 الخاجمت:

من خالؿ  ك ،استقراء اؼبراجع اليت بُت أيدينا حوؿ ما أنتج يف البحث الداليلب
ما يتعلق بو أك لو صلة بعلـو أخرل، فإنو يبكن القوؿ أف البحث  ك القراءة يف مضامينو

الدقة يف  شوطا كبَتا سبيز بكثَت من اؼبوضوعية ك األخَتة قطعالداليل يف السنوات 
نشأت تلك البحوث بسبب  الدراسة فبا ساعد على نشوء حبوث ذات صلة بو، بل ك

و حبثي سواء كنتيجة أك فكرة  يبكن أف أعدد ما خلص إلي البحث يف مسائل اؼبعٌت، ك
 إىل:  

حققت الدراسة الداللية خطوات ىامة يف طريق البحث منها:   :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوال
كن سبي ما يتعلق بو،  كاضحة حوؿ اؼبعٌت كالوصوؿ إىل نظريات 

أحكاـ علمية يتحقق يف ضوئها اؼبطلوب مقارنة  إصدارمن الباحثُت 
 دبا كاف عليو البحث الداليل القدمي.

إمبا ًب ربويلها  يتم االكتفاء بالوصوؿ إىل ىذه النظريات فقط، ك مل ا:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني
 إىل مبادئ نظرية يتم اعتمادىا يف إىل نظريات قابلة للتفسَت، ك

البحث الداليل للمتأخرين من الباحثُت دكف ريبة أك شك يف تبنيها 
من ٍب  ىو ما ميز الفًتة اؼبتأخرة لدل من جاء بعد دم سوسَت، ك ك

 استقر البحث الداليل الغريب شيئا ما.

لغوم يسمح بلورة اؼبباحث الداللية يف شكل قوالب داخل نظاـ  ا:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالث
أسلبة )أم: الوصوؿ إىل األسلوب القادر على احتواء كل  بتفسَت ك

 اؼبعلومات اؼبسلم ّٔا. القضايا ك اؼبعارؼ الداللية اللغوية(كلٌ 

معاعبة كثَت من اؼبصطلحات داخل فركع ؿبددة بدؿ البحث عنها  ا:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابع
من ٍب ؿباكلة اختصار كثَت من  كداخل تفسَتات مشتتة، 

معاعبتها دكف تعقيد، يف إطار منهج داليل يتسم  اؼبسلمات، ك
 البساطة.  بالوضوح ك



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة 
 

 
203 

 

حقق الدرس الداليل غاياتو حُت أراد البحث حوؿ مسائل اؼبعٌت خامســــــــــــــــــــــــــــــــــــا:
ن خالؿ كالوصوؿ إىل مستول هبعل منو علما يضاىي بقية العلـو م

 من ٍب يستقل منهجيا عن الدرس اللساين. قضاياه، ك مبادئو ك

اإلؼباـ باؼبعٌت يف ضوء السياؽ يبكن النظر إليو بوصفو عملية تقريب  ا:ــــــــــــــــــــــــــــــــسادس
يوظفها آّتمع  استقرائي لألمباط الداللية اليت يتعامل معها، ك

 غة اػباصة بو.اللغوم اؼبعُت الذم يتحدث بالل

التأصيالت اليت كضعها األصوليوف ذات صلة باؼبباحث الداللية من  :سابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
طريق مباشر أك غَت مباشر، فحديثهم عن الداللة اللفظية لو عالقة 
باالستخداـ اللفظي للعبارات يف السياؽ االجتماعي أك يف لغة 

 الٌتخاطب اليومي.

كٌل تغيَت يف  ك مرىوف بو، تغٌَت اؼبعٌت راجع إىل الٌتغَت االجتماعي ك  :منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثا
اغبياة الطبيعية للمجتمع؛ بل حىٌت لدل األفراد يًتتب عليو تغيَت يف 

اليت ىي  ك ،اؼبسائل تبعا للقضايا الراىنة يف آّتمع األحكاـ ك
 .التغَت للتطور كبدكرىا خاضعة 

استنباط الٌدالالت من  لفهم ك اأسس ك اكضع األصوليوف قواعدتاسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: 
الفركع اؼبًتتبة  جٌل ىذه القواعد منها ما يتعٌلق بالٌلغة ك الٌنصوص، ك

منها ما يتعلق بقواعد  علم اؼبفردات، ك القراءات ك عنها، كالٌنحو ك
قد أطلق على األكىل منها اسم  منطقية تعود إىل اؼبنطق، كعاٌمة 

أقاموا ف ؛القواعد الٌلغوية أك اؼببادئ اللغوية أك اؼبباحث الٌلغوية
تقسيمهم ألنواع الٌداللة على أكجو كثَتة ـبتلفة الٌتسميات 

 الٌتعريفات. لكٌنها تلتقي يف اؼبفاىيم ك اؼبصطلحات، كك 

ؤدم حتما إىل اختالؼ ربصيل مفهـو اؼبراد ياختالؼ طرؽ التعبَت  :ــــــــــــراعاشـــــــــــــــــــــــــ
يستنبط اؼبعٌت العاـ يف سياؽ تلك األلفاظ  من داللة األلفاظ، ك
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لذلك جاء الٌتقسيم يف ربصيل الٌدالالت إىل أنواع  اٌليت كردت، ك
ما تفضي إليو تلك  ـبتلفة حبسب تلك التصورات ك ك ،عديدة

 الدالالت.

   اؼبعٌت الداللة زبتلف عن اؼبدلوؿ؛ فالداللة ىي النسبة بُت الٌلفظ ك :الحادي عشــــــــــر
من شأهنا أف تسبق اؼبدلوؿ ّٔذا االعتبار، أٌما اؼبدلوؿ فهو شبرة  ك

 من شأنو أف يتأخر عنها ّٔذا االعتبار. الٌداللة، ك

وف بُت ما يسميو الباحثوف ادثوف بعلم الداللة لقد صبع األصولي :الثاني عشـــــــــــــــــر
الٌتصورات  ذلك حبسب اؼبفاىيم ك علم الٌداللة العاـ، ك الٌلساين ك

صركا اؼبعٌت يف الٌداللة الٌلفظية، دكف الٌداللة فحدكف االصطالحات، 
البناء  سبحيص أنواعها، ك لذلك توٌسعوا يف حبثها، ك غَت الٌلفظية، ك

 عليها.

مصطلح علم الٌداللة يفًتؽ يف داللتو اإلجرائية عن اؼبعٌت، عنو يف  ر:ـــــــــــــــــعش الثالث
لكٌنو طرؽ دراسة  داللتو اغبدكثية، فعلم الٌداللة ليس ىو اؼبعٌت، ك

ّٔذا يصبح جليا من كجهة نظر منهجية امتناع العلم  اؼبعٌت، ك
 الٌدراسي عن االختالؼ دبوضوع درسو.

شاع يف الدراسة اللغوية عدـ كضوح داللة اؼبصطلح داللة؛ إذ كاف  ر:ـــــــــــــــــــعش الرابع
بُت مصطلح اؼبعٌت، لذلك قبد ثالثة أراء  ىناؾ تداخل بينو ك

لتحديد مفهـو الداللة، رأم يبٍت القوؿ بالًتادؼ بُت الداللة 
رأم ثاف يرل أف اؼبعٌت أكسع من الٌداللة الىتماـ اؼبعٌت  كاؼبعٌت، ك
اىتماـ الٌداللة بالٌلفظة اؼبفردة، بينما يٌتجو رأم  اعبملة، ك بالعبارة ك

اؼبعٌت  ك ،ثالث إىل كوف الداللة أكسع من اؼبعٌت؛ فالٌداللة لفظ عاـ
 العالقة بينهما  اؼبدلوؿ ك الٌداللة تشمل الٌداؿ ك لفظ خاٌص، ك

 يقابل اؼبعٌت اؼبدلوؿ.ك 
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تو عند علماء كٌل علم، ففي الٌدراسات الٌنحوية كل مصطلح لو داللر:ـــــــــعش الخامس
ىو ما هبعل  العربية القديبة ىبتلف عنو يف الٌدراسات اغبديثة، ك

اؼبصطلح ظبة بارزة يف علم دكف غَته، أٌم قد يكوف كإشارة عابرة 
يف موضوع ال يدؿ سول داللة عاٌمة، بينما استخدامو يف علم آخر 

 يعٌد ؿبور تلك الٌدراسة.
يف الٌنظاـ الٌتواصلي لدل اإلنساف؛ األداء الفعلي للكالـ ال يعدك أف  ر:ــــــــــعش السادس

يكوف يف جوىره استخداـ عالمات لسانية منطوقة للٌتعبَت عن 
أغراض اؼبتكٌلم؛ باعتبار أٌف الضركرة الٌتواصلية تقتضي كجود 

ينعدـ  قد ينتفي الكالـ بانتفاء كجودىا ك عالمات معينة، ك
 بعدمها.

يسهم آّاز يف توضيح الٌدالالت اؼبستعصية على الفهم، أك ربدث  ر:ــــــــــــــعشالسابع 
اٌليت قد تؤدم يف ظاىرىا إىل الٌتناقض  تشويشا يف تقدير الٌداللة، ك

لذلك افًتقت الفرؽ  صفاتو، ك خصوصا ما تعلق منها بأظباء ا ك
اٌليت  بعض الًٌتاكيب الٌلغوية، كيف تأكيل دالالت األلفاظ الواردة يف 

ال ىبتلف األمر يف آّازات الٌلغوية  كردت يف سياقات ـبتلفة، بل ك
أكيل نوعا إف كاف البعض يعتب التٌ  فضال عن الٌتأكيل يف الٌصفات، ك

كجود اؼبناسبة بُت  العلماء مذىب صبهورك ، من آّاز إف مل يكنو
، بل يبكن أف اموجب اد ذاتيلكن ليس ىذا الوجو  معناه، ك الٌلفظ ك

تعود إىل اشتقاؽ  ًتتد كف ؛اؼبعاين ف اؼبناسبة بُت األلفاظ كتتخلٌ 
 بعضها من بعض.

حىٌت  لقد توٌلد عن االىتماـ بالكلمة لدل الٌلغويُت القدامى ك  ر:ــــــــــــــعش الثامن
من ٌٍب بركز علـو  ادثُت منهم منهج يف دراسة الٌلفظ العريب، ك

معناه إف داخل الًٌتكيب أك  مرتبطة بتصٌورنا للعالقة بُت الٌلفظ ك
 خارجو.
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خارج الًٌتكيب، فال  عالقة الٌلفظ بالٌلفظ منوطة بوجوده داخل ك  ر:ـــــــــــعش التاسع
يتصٌور يف تركيبنا العريب أف نضٌم فعال إىل فعل أك اظبا إىل اسم أك 

إىل معٌت الكلمة ينبغي  حرفا إىل حرؼ اعتباطا؛ لذلك كاف الٌنظر
أف يكوف متوازنا، فاؼبعٌت النٌصي يتعٌُت من خالؿ اؼبعٌت اؼبعجمي 

ىو ما يبٌر مدل  )...( ؾبموعا مع حصيلة العالقات السٌياقية؛ ك
عالقة اؼبعٌت بالٌلفظ يف االستخداـ  أنبٌية عالقة الٌلفظ باؼبعٌت، ك

 الٌلغوم العريب.

ما وبيل إليو خارج  ينظر إىل اؼبعٌت على أنو عالقة بُت اللفظ ك   :ـرونعشــــــــــــــــــــــــــــ
فَتث الباحث اللغوم جاء كقد أحداث،  الذىن من حقائق ك

كحصره يف مرٌكب من العالقات السياقية؛ حيث اعتب أٌف الوقت 
حاف للتخلي عن البحث يف اؼبعٌت بوصفو عمليات ذىنية كامنة 

ذىب إىل أٌف  من العالقات السياقية، ك كالنظر إليو على أنٌو مركب
الوظيفة الداللية ال تتأتى إال بعد أف تتجسد القولة يف موقف فعلي 

الوضعي الكامن إىل حيز معُت، أم بعد أف زبرج من خانة الوجود 
ستعمايل الفعلي، تتلوف فيو بألواف داللية عدة ربددىا الوجود اال

 األغراض اليت تيوٌظف ؽبا. الكيفية اليت تستعمل ّٔا تلك الوحدة، ك

سبيز البحث الٌداليل عند الغربيُت مع دراسات اللغوم فَتث حُت  عشرون:ال الحادي و 
يعد اؼبعٌت عند فَتث كٌل مرٌكب من ؾبموعة  كضع نظرية السياؽ، ك

  من الوظائف الٌلغوية؛ باإلضافة إىل سياؽ اغباؿ غَت الٌلغوم
كيشمل اعبانب الٌلغوم، الوظيفة الٌصوتية ٍب الٌصرفية اؼبورفولوجية 

اؼبعجمية، كيشمل سياؽ اغباؿ عناصر كثَتة  كالٌنحوية الًٌتكيبية ك
 البيئة. الظركؼ اؼبالبسة ك اؼبخاطب ك تٌتصل باؼبتكٌلم ك

إٌف معرفة اؼبعٌت من خالؿ السياؽ يبكن اعتبارىا عملية تعٌلمية  رون:ــالعش الثاني و
دبقتضاىا نتعٌلم البحث عن شركح اؼبعٌت الٌلغوم ضمن تركيب معٌُت 
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تتحٌدد  ىبتلف باختالؼ اؼبقامات اٌليت يظهر فيها ذلك اؼبعٌت، ك
صورتو الٌداللية بناء على رؤيتنا إىل كيفية سبٌثل دالالت األلفاظ 

 داخلو.

مناىج الٌنظر اغبديثة استقٌرت على اعتبار الٌنص كحدة كاحدة ال  العشرون: وث الثال
الٌسياقيوف يركف أٌف الٌسياؽ ينبغي أف ال  تتجزٌأ؛ فاألسلوبيوف ك

الالحقة  السابقة ك اعبمل اغبقيقية ك يقتصر على الكلمات ك
الكتاب كٌلو، كما  فحسب؛ بل ينبغي أف يشمل القطعة كٌلها ك

مل بوجو من الوجوه كٌل ما يٌتصل بالكلمة من ظركؼ ينبغي أف يش
 مالبسات. ك

ربليل معاين الكلمة يؤٌدم غالبا إىل ذبزئة الٌداللة العقلية للكلمة إىل  رون:ــــالعش و الرابع
مالؿبها الٌصغرل اؼبميزة )مكوناهتا الداللية(؛ ألنٌنا ال نتصٌور مطلقا 

تتماثل صٌورىا اؼبتعٌددة يف إمٌبا  شكال ذبسيديا كاحدا للمفردة، ك
 عقولنا.

توٌجو البحث الٌداليل إجرائيا إىل ما يسٌمى باغبدكد الٌتكوينية  العشرون: و الخامس
للمعٌت، فكٌل كحدة داللية إمٌبا يتم استيعاب معناىا على ضوء 

اؼبالمح اؼبمٌيزة ألٌم تقابل داليل  الوحدات الٌداللية اؼبقابلة ؽبا، ك
اؼبعجمية اؼبتقابلة( إمٌبا تأٌب صبيعا متساكية يف األنبية )الوحدات 

ـٌ.  كمتداعية يف الًٌتابط الٌداليل، أك متبادلة الٌتحديد بوجو عا

يف تٌآليف الٌلغويُت العرب القدامى قبدىم اىتٌموا ببياف أنواع  العشرون: و السادس
اضيع اؼبو  العالقات الٌداللية بُت الوحدات الٌلسانية ضمن الٌرسائل ك

ىو ما اعتمده أصحاب نظرية اغبقوؿ الداللية يف  اٌليت ألٌفوا فيها، ك
 الغرب، إضافة إىل تلك اؼببادئ اٌليت ضٌمنوىا لنظريتهم.
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ـٌ، فاألٌكؿ رون:ـــالعش والسابع  مفهـو علم الٌداللة ىبتلف عن مفهـو علم الٌداللة العا
غَت  الٌلغة اؼبنطوقة كمرتبط بثنائيات الٌلغة اؼبنطوقة بينما الثٌاين يشمل 

ىو تفريق ىاـ يينظر يف إطاره إىل االختالؼ بُت العلمُت  اؼبنطوقة، ك
ينطلق علم الٌداللة من دراسة عالقة العالمات  منهجيا ال نظريا، ك

عليو باؼبوضوعات اٌليت ترجع أك يبكن أف ترجع إليها  دبدلوالهتا؛ ك
حسب  –علـو ثالثة  اؼبدلوالت، بينما ينطلق علم الٌداللة العاـ من

 علم الٌتداكؿ. علم الٌداللة، ك ىي: علم اؼببٌت، ك –شارؿ موريس 
ىبتلف تفسَت الٌدالالت اؼبنطوقة فضال عن غَت اؼبنطوقة لدل  رون:ـالعش و الثامن

ىو ما  من عصر إىل عصر، ك متكٌلمي الٌلغة من جيل إىل جيل، ك
لم الٌداللة مهٌمة ييسند إىل ع يعرؼ بالطابع اؼبتنقل للٌدالالت، ك
 كصف بنية عامل الٌدالالت اايث.
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 القرآن الكريم: )رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود( 
 :المصادر اللغوية العربيةأ/  

 .1980ق(، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، 631، اآلمدم سيف الدين )تاألحكاماإلحكام في أصول  01
 .1989ق(، دار الفكر، بَتكت، لبناف، 538، الزـبشرم جار ا أيب القاسم )تأساس البالغة 02
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 ملخص الفشوعيت:

Dans l’ancien temps ou actuellement, les savants se 
sont intéressé au sens.La plupart de leurs études tourne 
autour de lui.Quant aux Arabes anciens, le sens s’est 
toujours lié à la racine (le Coran et la Sunna) qui a 
donne tout leur mouvement scientifique et intellectuel . 
C’est ce que nous retrouvons dans leurs livres de el fikh, 
de l’interprétation et des racines. 

Tout cela affirme sans doute cette importance qu’ils 
accordaient aux sens.Alors qu’actuellement, nous 
sommes entrain observer cette importance dans notre 
vie dans la musure où le sens a eu des domaines d’étude 
divers liés aux différentes sciences, à tous les 
niveaux.Cela a permis nous signifiant d’avoir ses 
dimensions dans différents contextes dans la limite  du 
possible linguistique et rhétorique. 

Le problème qui se pose dans la détermination de 
l’originalité arabes  dans la lumière de la nouveau 
d'études. 

Mots-clés :                                         :اليلماث اإلافتاحيت 
Sémantique – linguistique - La lecon de 

signification sémantique arabe - Les études linguistique 
moderne - lexique 
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ت  :ملخص ؤلاهجليًز

Scientists were interested in meaning in the past and 
to days.Their studies were on it.For the old arabs , 
meaning was related to the origin (coran and sunnah) 
which theire scientifics and mental movement was 
issued from.And this is what we find in their 
Jurisprudential and explanatory and fundamentalism 
books. 

There is no on the importance of meaning for 
them, but now , we can see it in on life for what 
meaning is having branches of study related to many 
and various scunces  all levels, which in the fact that 
makes the semantic lecen takes dimentions in many 
contexts as for as linguistics and rhetorucal phenomen 
can contune. 

The  problematic asked in precising its arabic 
rooting under the light of what cames from the modern 
studies. 

Keywords:                                         :اليلماث اإلافتاحيت 

Semantic -  linguistics -  lesson semantic 
significance of the Arab -  Language Studies modern – 
lexicon .  
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 :ملخص الػشبيت

دارت جل دراستهم حولو؛ فبالنسبة  حديثا باؼبعٌت، ك اىتم العلماء قديبا ك
السنة النبوية( الذم  لقدماء العرب اتصل اؼبعٌت باألصل )القرآف الكرمي ك

 الفقهية كىو ما قبده يف كتبهم  العقلية كٌلها، ك صدرت عنو حركتهم العلمية ك
األصولية دبا ال يدع ؾباال للشك حوؿ تلك األنبية اٌليت أكلوىا  الٌتفسَتية ك

للمعٌت، بينما حديثا فإنٌنا نعاين تلك األنبٌية يف حياتنا دبا صار للمعٌت من فركع 
دراسية مرتبطة بشىت العلـو اؼبختلفة على كٌل اؼبستويات؛ فبٌا جعل الدرس 

 امُت ـبتلفة على قدر ما تتسع لو الظواىر الٌلغوية كالداليل يأخذ أبعاده يف مض
 البالغية.
اإلشكاؿ اؼبطركح يف ربديد الٌتأصيل العريب لو يف ضوء الوافد من  ك

 الدراسات اغبديثة.

 : الكلمات اؼبفتاحية
 –الدراسات الٌلغوية اغبديثة  –الدرس الداليل العريب  –الٌلسانيات  -  الداللة
 اؼبعجم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

إف اؼبوضوع األساسي لعلم الداللة ىو اؼبعٌت، فال أحد ينكر قيمتو، بالنسبة للغة، فاؼبعٌت يتجلى يف 
البٌت اللغوية، ك جاذبيتو اؼبتعالية تغرم الباحثُت دبظاىره أمال دبعرفة جوىره؛ إال أف بيار جَتك يرفض 

لمات ال تتمتع دبعٌت، ك لكنها استعماؿ كلمة معٌت كصورة ملصقة بالداؿ الذم وبملو ؛ فهو يرل أف الك
تتمتع بوظائف، يقوؿ: إف اؼبعٌت كما يظهر لنا أثناء اػبطاب يتعلق بعالقات الكلمة مع كلمات اؼبقاـ 

Contexte  األخرل، ك ربدد ىذه الكلمات بنية النظاـ اللساين، ك يبكن القوؿ إف ؾبموع ىذه
العالقات ىو الذم وبدد معٌت أك معاين كل كلمة ك ال ربددىا الصورة اليت ربملها الكلمات، ك ىكذا هبد 

 اؼبصطلح معٌت استقامة، ألنو يعٍت اذباىها أم: ربوال كبو إشارات أخرل.

كوف صحيحا إذا ما تعلق األمر بوجود اللفظة ضمن الًتكيب، ك لكن ماذا عن لعل قوؿ بيار جَتك ي
اؼبعٌت اؼبعجمي للكلمة اؼبفردة؟ أال يفًتض أف ربضى الكلمات بدالالت خاصة قبل أف تكوف ؽبا عالئق 

 ببعضها البعض؟.

ء لو أك ال أحد ينكر التعقيد الذم يكتنف مصطلح معٌت، بدليل كثرة التعريفات اليت كضعها العلما
ؼبصطلح الداللة كما يسميو ادثوف، جاء يف القاموس ايط: دلو عليو داللة كيثلث، ك دلولة فاندؿ: 

ق( أف اؼبعٌت ما يقصد بشيء، ك بأف الشيء ما هبوز 816سٌدده إليو، ك يرل علي بن ؿبمد اعبرجاين )ت
ق( 684نا قبد حاـز القرطاجٍت )تأف ىبب عنو، ك تصح الداللة عليو، ك إف استوضحنا قوؿ النقاد، فإن

 يذكر أف اؼبعاين سبثل: الصور اغباصلة يف األذىاف عن األشياء اؼبوجودة يف األعياف.

إف تلك التعريفات ك غَتىا، ك إف كانت خاصة بوحدة لغوية كاحدة، على اعتبار أف مصطلحي 
ناء بأحدىا عن اآلخر، بل ىي تكمل الداللة ك اؼبعٌت متماثلُت عند أغلب الدارسُت إال أنو ال يبكن االستغ

 بعضها البعض.

ك اؼبعٌت يف الدراسة اللغوية يفرض نفسو داخل الًتاكيب، ك قد عرؼ مصطلح الداللة يف اإلقبليزية 
، أما يف العربية فقد اختار البعض أف يسميو علم الداللة، بفتح الداؿ ك كسرىا، يف  Semanticsباسم 

عٌت، على أال هبمع بعلم اؼبعاين، ألف علم اؼبعاين فرع من فركع علم البالغة حُت ظباه البعض األخر علم اؼب
 ك اقًتح البعض اسم الًتصبة اغبرفية؛ فسٌماه السيمانتيك أخذا عن الكلمة الفرنسية أك اإلقبليزية.

ك يف تعريف علم الداللة يقوؿ العلماء: ىو ذلك العلم الذم يدرس اؼبعٌت، أك ذلك الفرع الذم 
لشركط الواجب توافرىا يف الرمز حىت يكوف قادرا على ضبل اؼبعٌت، ك قد كاف ؽبذا العلم إرىاصات يدرس ا



 

 

عند كثَت من شعوب العامل، فقد تعرض الفالسفة اليونانيوف ؼبواضيع ؽبا عالقة كطيدة بالداللة، حيث مٌيز 
 شيئا آخر. أرسطو بُت الصوت ك اؼبعٌت، كما ربدث عن حقيقة اؼبعٌت إف كاف ىو الفكرة أك

ك من اؼبواضيع الداللية اليت تناكلوىا، العالقة بُت اللفظ ك مدلولو، حيث اعتبىا أفالطوف عالقة 
طبيعية ذاتية، ك كاف ذلك حسب رأيو جليا كاضحا سهل التفسَت، ٍب تطورت األلفاظ   كمل يعد باإلمكاف 

تواضع عليها الناس، ك قد أكضح ذلك  إثبات تلك العالقة، يف حُت اعتبىا أرسطو عالقة عرفية اصطالحية
  يف مقاالت عنوهنا بالشعر ك اػبطابة، من ذلك قولو: إف ما ىبرج بالصوت داؿ على اآلثار اليت يف النفس
ك ما يكتب داؿ على ما ىبرج بالصوت، ك كما أف الكتاب ليس ىو كاحد بعينو للجميع، كذلك ليس ما 

ك ىي آثار النفس  –شياء اليت ما ىبرج بالصوت داؿ عليها أيضا ىبرج بالصوت كاحد بعينو ؽبم، إال أف األ
كاحدة بعينها للجميع كاألشياء اليت آثار النفس أمثلة ؽبا، ك ىي اؼبعاين توجد أيضا كاحدة للجميع، لكن  –

 ىذا اؼبعٌت من حق صناعة غَت ىذه.

 طاليس يف العبارة ب أرسطوك لكي نبسط قوؿ أرسطو نورد شرح ابن رشد لو يف كتابو: تلخيص كتا
يقوؿ: إف األلفاظ اليت ينطق ّٔا ىي دالة أكال على اؼبعاين اليت يف النفس، ك اغبركؼ اليت تكتب دالة أكال 

ليس ىو كاحدا بعينو عبميع األمم، كذلك  –أعٍت اػبط  –على ىذه األلفاظ، ك كما أف اغبركؼ اؼبكتوبة 
ة عند صبيع األمم، ك لذلك كانت داللة ىاتُت بتواطؤ األلفاظ اليت يعب ّٔا عن اؼبعاين ليست ىي كاحد

 ليس بالطبع، ك أما اؼبعاين اليت يف النفس أمثلة ك دالة عليها ىي كاحدة موجودة بالطبع للجميع.

ك رأم أرسطو يشتمل على جانب كبَت من الصواب، ك بسط ابن رشد لنصو يقودنا إىل نتيجة جلية 
أساسيُت: مستول األفكار ك اؼبعاين كاؼبوجودات، ك ىو كاحد عند مفادىا أف أرسطو يبيز بُت مستويُت 

 صبيع األمم، ك مستول الكلمات ك األلفاظ ك الكتابة، ك ىو ىبتلف باختالؼ األمم ك األجناس.

ك بعيدا عن اليوناف، مل يكن اؽبنود أقل اىتماما منهم باألحباث الداللية، بل إف كثَتا من القضايا اليت 
ـو من مباحث علم الداللة، حيث كاف موضوع نشأة اللغة أك كيفية اكتساب بعض ناقشوىا ىي الي

األصوات ؼبعانيها ألكؿ مرة من اؼبشكالت اليت لفتت أنظار علماء اؽبنود فًتاكحت آراؤىم بُت اعتبار اللغة 
مامهم ّٔذه قديبة ك ىبة إالىية، ك بُت اعتبارىا من اخًتاع اإلنساف، ك نتاج نشاطو الفكرم، ك قد كاف اىت

الفكرة قديبا، بل ردبا قبل اىتماـ اليونانيُت بو، حيث تضاربت آراؤىم حولو بُت رفض فكرة التباين بُت 
اللفظ ك اؼبعٌت، ك اعتبار الكلمة عنصرا من العناصر اؼبكونة للشيء سباما؛ كما يعتب الطُت السبب اؼبادم أك 



 

 

ة بينهما عالقة فطرية طبيعية، بل ىناؾ من رأل أف الصلة بُت الرئيسي لكل اؼبواد الًتابية، كبُت اعتبار العالق
 اللفظ ك اؼبعٌت ؾبرد عالقة حادثة ك لكنها طبقا إلرادة إالىية.

أما العرب فقد كاف ؽبم اىتمامات داللية كبَتة ارتبطت بالنص القرآين، ك ذبلت مظاىر التناكؿ 
ية عوعبت فيها مشكالت اؼبعٌت ك لئن شئنا الدقة الداليل يف كتب اللغة العربية ، ك يف مصنفات لغوية أدب

 يبكن القوؿ أنو كانت لدينا معطيات لعلم داللة عريب صرؼ.

ك يعتب البحث يف داللة الكلمات من أىم ما التفت اللغويُت العرب إليو، ك من ذلك تسجيل معاين 
وجوه كالنظائر، دكف أف ننسى الغريب يف القرآف الكرمي، ك اغبديث عن ؾبازات القرآف، ٍب التأليف يف ال

العمل اللغوم اعببار متمثال يف اؼبعاجم، كمعاجم األلفاظ اليت رتبت حسب األلفاظ صوتيا أك ألفبائيا، منها 
الصحاح للجوىرم، ك مقاييس اللغة البن فارس، الذم كاف يقف يف بداية كثَت من اؼبواد ليضع بُت أيدينا 

ازا كتطورا دالليا، ففي مادة: برؽ، يقوؿ: الباء ك الراء ك القاؼ أصال أك أصلُت تتفرع منهما الفركع ؾب
أصالف تتفرع الفركع منهما  أحدنبا: ؼبعاين الشيء، ك اآلخر اجتماع السواد ك البياض يف الشيء، ك بعد 
ذلك فكلو ؾباز كؿبموؿ على ىذين األصلُت، ٍب لدينا معاجم اؼبواضيع، ك ىي اليت تعٌت بًتتيب األلفاظ 

معانيها من ذلك اؼبخصص البن سيده، لتأٌب بعد ذلك ؿباكلة الزـبشرم للتفريق بُت اؼبعاين اغبقيقية كفق 
اؼبعاين آّازية من خالؿ معجمو أساس البالغة، بل ك تعتب ؿباكلة ابن جٍت ربط تقلبات اؼبادة اؼبمكنة ك 

 دبعٌت كاحد من األعماؿ الداللية اؼبعًتؼ ّٔا.

غويُت فحسب، بل كاف لألصوليُت ك علماء الكالـ جهودا لغوية معتبة تعد مل يقتصر األمر على الل
من صميم البحث الداليل، سبثلت يف موضوعات مثل: داللة اللفظ، ك داللة اؼبنطوؽ ك داللة اؼبفهـو 

تقسيم األلفاظ حبسب الظهور ك اػبفاء، ك التخصيص ك التقييد، ك قد كانت ىذه اؼبواضيع ك غَتىا دبثابة ك 
بط منهجية كضعها األصوليوف ّٔدؼ تقييد األلفاظ ليكوف استعماؽبا مستندا إىل أصوؿ علمية، ذلك ضوا

 أف ربديد الداللة اللفظية ىي كسيلة ىامة يف فهم النصوص، ك استنباط األحكاـ منها.

من ك من اؼبظاىر اليت يتجلى فيها اىتماـ العرب بعلم الداللة مسألة تعدد اؼبعٌت، ك ما تنطوم عليو 
قضايا كاالشًتاؾ الذم يكوف اللفظ فيو داال على معنيُت ـبتلفُت فأكثر، ك الًتادؼ الذم يعٍت أف يكوف 
للفظُت معٌت كاحدا، ٍب التضاد أين يكوف للفظ اؼبعٌت ك ضده، فممن ألف يف اؼبشًتؾ مقاتل بن سليماف 



 

 

معًتؾ األقراف يف إهباز القرآف  ق(، ك كتابو: الوجوه ك النظائر يف القرآف الكرمي  ككتاب:150البلخي )
 للسيوطي، ك كتاب: ما اتفق لفظو ك اختلف معناه لو.

أما عن الًتادؼ فهناؾ كتاب: الفركؽ أليب ىالؿ العسكرم، ك ىو كتاب اشتمل على سبييز دقيق 
ؼ توضيح رىيف للفركؽ بُت اؼبعاين يف كثَت من األلفاظ اليت يظنها من اؼبًتادفات ، كالقياـ  ك الوقو ك 
اعبلوس ك القعود ك االختصار ك االهباز ك اإلسهاب ك اإلطناب، ك فبن ألف يف األضداد أبو حاًب سهل ك 

 بن ؿبمد السجستاين، ك ؿبمد بن القاسم األنبارم، ك كتأّما: األضداد.

   لقد حظيت تلك القضايا بتأييد البعض ؽبا ك إنكار البعض ؽبا مع تقدمي حجج قوية لكل فريق 
اه توضيح اؼبعٌت ك فهمو، ك مل يعرؼ ذلك قد كاف ك ك  اضحان أفَّ البحث اللُّغوم القدمي كاف يسَت يف اذبّْ

بل كاف ىناؾ نظريتُت رئيسيتُت تتكامالف؛ ك ال تنفصالف، لكٌل منها  بُت اؼبستويات اللغوية؛ التفريق
، ك ىاتاف النظريتاف نبا: حدكدىا الواضحة ك أبعادىا اؼبميزة، ك لكٌنهما تتغلغالف سوياِّ يف إطار متَّصل

النَّظرية اللغوية ك النَّظرية اعبمالية أك األسلوبية العربية كما يرل الباحث طاىر أضبد حسنُت يف كتابو: النظرية 
 اللغوية عند العرب.

ك يبقى األىم أف ندرس تلك القضايا دراسة علمية منهجية، تستند إىل ضوابط ك قوانُت تقودنا إىل 
ن ذلك مثال ربديد العوامل اليت تنسج فضاء دالليا وبيط باللفظة   كيكسبها تفاعال دالليا نتائج سليمة، م

مع غَتىا من الوحدات اللغوية، ك كذا إبراز دكر السياؽ يف زبصيص اللفظة بداللة معينة دكف غَتىا، ففي 
 النهاية إنكارىا ال يعٍت أهنا غَت موجودة .

َتىا تثبت يقينا أنو كانت للعرب اىتمامات داللية تعد اليـو ك على أية حاؿ فإف ىذه اؼبواضيع ك غ
من مباحث علم الداللة اغبديث، إال أنو ال ىبتلف اثناف يف كوف علم الداللة كمصطلح ك كدراسة علمية 
حديثة للغة مل يكن معركفا بشكلو اغبايل عند العرب القدماء، ك أف أكؿ ظهور لو كاف على يد اللغوم 

يف  Essai de semantiqueبرياؿ الذم كتب حبثا بعنواف: مقالة يف السيمانتيك الفرنسي ميشاؿ 
، ك قد ظهر يف طبعتو اإلقبليزية بعد ثالث سنوات فقط، ك كاف أكؿ من استعمل اؼبصطلح قاصدا 1897

 بو دراسة اؼبعٌت.



 

 

من إقبازاهتم ىي يف  إف األكيد من اؼبواضيع اليت تناكؽبا الغرب يف دراساهتم اللغوية اغبديثة ك اعتبكىا
حقيقة األمر مواضيع قد تنبو ؽبا العرب القدامى ك درسوىا يف مؤلفاهتم، ك إف كاف بعضها ربت مسمى غَت 

 مسميات العرب.

فإذا عدنا إىل قضية العالقة بُت الداؿ ك اؼبدلوؿ قبد أف العرب كانت ؽبم آراء ال زبتلف كثَتا عما 
ديث، فقد أكرد السيوطي عمن نقل عنهم فبن تقدمو من العلماء أف يعتب اليـو رائدا يف علم اللغة اغب

األلفاظ إما أف تدؿ على اؼبعاين بذكاهتا أك بوضع ا إياىا، أك بوضع الناس، أك يكوف البعض بوضع ا 
 الباقي بوضع الناس.ك 

 عن أف تكوف ك اػبوض يف ىذا اعبدؿ أثار خالفا عقديا بُت الفرؽ اإلسالمية، فاؼبعتزلة ينزىوف ا
صفاتو ك منها الكالـ أم القرآف الكرمي مشاركة لو يف القدـ، ك يركف أف اللغة تواطؤ كىذا يعٍت أف داللة 
األلفاظ كاأللفاظ من اصطالح البشر، يقوؿ السيوطي: ذىبت اؼبعتزلة إىل أف اللغات كلها توقيفية، دببانيها 

 عن طريق الوحي إىل األنبياء.ك معانيها، ك أف دالالت األلفاظ كصلت إىل البشر 

ك إذا التفتنا إىل رأم الغربيُت ال قبدىم يبعدكف كثَتا عن رأم العرب القدماء، فتأكيد دم سوسَت 
على اعتباطية العالقة بُت الداؿ ك اؼبدلوؿ شبيو دبا ذىبت إليو اؼبعتزلة من قبل، فقد اضطر كايتٍت ك دم 

 ك اؼبعاين اعتباطية ال عقلية. سوسَت إىل اإلقرار بأف الصلة بُت اؼبباين

ك أما ما عرفو العرب القدماء عن الًتادؼ ك اؼبشًتؾ اللفظي ك التضاد، فقد عب عنو اللغويوف 
الغربيوف دبصطلح العالقات الداللية، الذم عرؼ من خالؿ نظرية اغبقوؿ الداللية، فبعد أف ًب تصنيف 

  ت بُت كلماهتا، فتولد لديهم ما يعرؼ بالًتادؼالكلمات يف حقوؿ داللية، حبث الدارسوف يف العالقا
 االشًتاؾ ك التضاد.ك 

ك يبقى أف نتساءؿ كيف كانت دراسة الغربيُت لتلك اؼبعاين؟. ك ما الذم أضافوه كجديد ؼبا عرفو 
 العرب القدماء؟. ك من ىم العلماء الغربيوف الذين تأثر ّٔم الدارسوف العرب ادثوف؟.

يات اليت تولدت نتيجة البحث اللغوم، كالنظرية السياقية ك النظرية التوليدية ك ال ننسى ـبتلف النظر 
ك مدل تأثَت تلك النظريات على اختالؼ منهجياهتا يف الدراسة الداللية، ك مدل تأثر الدارسُت العرب 

 ّٔا، ؿباكلة منا يف استنباط ك استقصاء مبادئ ىذه النظريات من الدرس اللغوم العريب القدمي.



 

 

ف القرآف الكرمي ىو اؼبدكنة اليت استقى منها الدراسوف العرب القدامى نظرياهتم؛ فإننا نستعملو ك أل
 أيضا كمدكنة يف اإلجراء التطبيقي لبعض اآليات اعتماد على آراء اؼبفسرين اللغويُت.

ك وباكؿ البحث أف يقٌدـ رؤية كاضحة يف جانب من اعبوانب النظرية، فَتل كيف تعامل القدامى 
ادثوف معها، ك ألجل ذلك كاف البد أف نقٌدـ مسحة عن اؼبراجع اليت تبلورت من خالؽبا فكرة الداللة ك 

 فسعينا جهدنا يف ؿباكلة تصنيف ىذه اؼبراجع كفق مقتضيات البحث الداليل ذاتو فكانت كالتايل: 

لعملي للبحث مراجع تبحث يف األصوؿ اؼبعرفية للنظرية الداللية: من خالؿ تقدمي النموذج ا -
الداليل، فهي تفصل بُت اعبانب النظرم الفلسفي، ك اعبانب التطبيقي الفلسفي كرؤيتها تنبٍت على 
الفلسفة، ك اإلجراءات اللغوية، ك تكاد تتسم ّٔذه الصفة أك ىي كذلك كل اؼبراجع األصولية، غَت أٌف 

ألصولية، ك منهم من سبيز بالتعمق يف األصوليُت ليسوا سواء؛ فمنهم من غلبت عليو صفة التأصيل للدراسة ا
البحث اللغوم من خالؿ التمثيل باؼبسائل الفقهية، فكاف لزامان ك اغبالة ىذه؛ التفريق بُت ىذه اؼبراجع. 

 اعتمدنا باألساس على الغالب من اعبانب اللغوم.ك 

انب التفسَت مراجع تبحث يف اعبانب اإلجرائي التطبيقي، ك ىي اؼبراجع التفسَتية اليت اىتمت جب -
فقمنا بتصنيفها ك البحث فيها حسب ما تيسر لنا، ك من خالؽبا ًب البحث يف اعبانب اؼبنهجي، ك ىي 
مراجع يف عمومها قٌدمت لنا تفسَتات للمعٌت متعددة بناءن على الرؤية اللُّغوية، ك اعتمدنا باألساس على 

 اؼبنهج اللغوم يف تفسَت القرآف.

 عبارة عن دراسات ك حبوث متعلقة باعبانب الداليل يف عمومو.مراجع دراسية حديثة ىي  -

ك البد من اإلشارة إىل أف كل اؼبستويات اللغوية، ىي يف النهاية تصب يف قالب الداللة  كتبحث 
من نػىزَّؿ ىذه اؼبستويات تنزيالن لغويا ؿبضان منفصالن عما  –حسب اطالعنا  –فيو، ك إف كاف من التفاسَت 

فاسَت فبا ىو خارج عنها، كما أف مهٌمة اؼبعجم ك النحو  كالبالغة كانت تفسَتية يف اؼبقاـ اختلط بتلك الت
األكؿ؛ ك قد يكوف النص غامضا لسبب معجمي ييرفىع غيموضو بشرح غريبو، أك بسبب كبوم ييرفىع ببياف 

ية يف اػبب كظائف عناصر كالمو، أك بسبب بالغي يرفع ببياف ما يف الًتكيب من ؾباز أك دالالت بالغ
 اإلنشاء على حٌد تعبَت الباحث: اؽبادم اعبطالكم. ك 

 إفَّ ما يواجو البحث الداليل بشكل ملفت، عالقة مستويُت ببعضهما البعض مستول األفكار 
اؼبعاين ك اؼبوجودات دبستول الكلمات ك األلفاظ ك الكتابة، تلك العالقة اعبدلية اليت تسمح بتقرير أحقية ك 



 

 

خر، ك بالتايل عالقة الفكر باللغة يف صورهتا العامة، ك ما اؼبستول الثاين سول تقرير أحدنبا على اآل
للمستول األكؿ، ك سبثيل لصورتو يف الواقع اؼبادم اسوس من خالؿ اللفظ ك الكتابة، فمن الذم يقٌرر 

منا ك يعي ما توثيق تلك الصلة حىت نقوؿ بأف ىذا ىو اؼبقصود الذم نريده من التواصل مع غَتنا ليفه
 !أـ الفكر؟!نصبوا إليو ك نرجوه، ىل ىي اللغة؟

من ىنا جاءت مسألة البحث يف بعض اؼبفاىيم ذات الصلة بالتأكيل، ففي أم مستول وبدث 
التأكيل؟ ك إذا انتقلنا إىل االصطالحات ك التعريفات نتبُت موقعها فال نكاد نقف على اتٌفاؽ كاضح بُت 

منهم خصوصا يف معايَت الفهم ك التأكيل؛ ال يف أصل كضعها فحسب؛ بل يف  العلماء عموما، ك ادثُت
فهم داللتها على اؼبقصود من اػبطاب. لذلك حاكلت أف أحصر مصطلحات علم الداللة يف البحث كفق 
آلية تفسَت النص اعتمادا على مقاييس ؾبمع عليها بُت الدارسُت يف الكيفية اؼبنهجية لبحث الداللة بُت 

 ُت؛ فتكوف دبثابة الضوابط لتحديد فهم النص.الباحث

لقد كيًضعت مصطلحات خاصة بالنحو، ك مصطلحات خاٌصة بكل علم من العلـو األخرل، بينما 
على مرجع يؤٌصل ؼبصطلحات علم الداللة، ك ردبا يرجع ذلك إىل  -يف حدكد علمي -علم الداللة مل أقف 

لغة اؼبتحدث )شبة فارؽ بُت الداللة اللفظية اليت ذبسدت يف  صعوبة التحديد الرتباط اؼبستول األكؿ بفكر ك
 اؼبعجم ك الداللة كعلم مستقل لو مصطلحاتو يعتمد التأكيل يف الفهم(.

ك مهٌمة البحث الداليل متشعبة ك عميقة التصاؽبا بكل العلـو اليت تبحث يف جانب اؼبعٌت، ك من ٍب  
باللغة أساسا لبناء التصورات  كاؼبفاىيم، مع اإلشارة إىل  كانت انطالقيت مركزة على األحباث اليت تستعُت

 أف النص القرآين يبثل بؤرة البحث الداليل عند العرب.

ك لذلك كاف من الضركرم البحث يف اؼبدكنات اليت تناكلت الدراسات القرآنية إضافة إىل اؼبدكنات 
اللغوية اػبالصة، ك من ٍب تناكلنا عند األصوليُت اؼبباحث اليت تعلقت بأنواع الدالالت ك أثرىا يف استنباط 

حث يف الداللة اؼبعجمية، ك الداللة األحكاـ الفقهية، كما حاكلت اإلؼباـ جبوانب الدراسات اللغوية اليت تب
 الصوتية، ك اإلعراب  ك العالقات الًتكيبية. 

  بالدراسة الداللية دكف إغفاؿ ؽباك أما اؼبباحث اللغوية اليت أقصدىا بالبحث، ك اليت ؽبا عالقة 
از ك الداللة فتتعلق بالدراسة البالغية، ك استقراء إقبازات البحث العريب يف ىذا آّاؿ، كاغبقيقة ك آّ

 البياف.ك 



 

 

حسب  –ك البد بداية من التفريق بُت الداللة كمفهـو عاـ، ك الداللة كمفهـو لساين فوجدت 
أف استخداـ لفظ الداللة؛ ىو لفظ مطلق يراد بو اؼبعٌت بصورة عامة ك اؼبفهـو اؼبًتتب عنو، أما  -اطالعي 

ك ىو أحد أقساـ الدراسة اللسانية، لذا قبد يف الداللة إذا استخدمت مقٌيدة، فَتاد ّٔا اؼبستول اػباص، 
بعض اؼبراجع اللسانية استخداـ مصطلح الداللة اللسانية، ك يراد بو اؼبعٌت اؼبقيد الذم يتصل مباشرة 
بالًتكيب، فال يدرس ىذا اؼبستول سول ألجل غاية ذاتية يراد منها فهم حقيقة اؼبعٌت، بينما الداللة العامة 

 راد منها البحث عن استيعاب اؼبعٌت العاـ الكامن كراء اػبطاب بصورة عامة.فهي لغاية خارجية ي

   ك تسهم الداللة األكىل يف تقدمي رؤية متعلقة جبانب تعليمي؛ الغرض منو فهم ك استيعاب الًتكيب
فهم ما وبويو، بينما تسهم الداللة الثانية يف إعطاء رؤية متعلقة دبفهـو النص بصورة إصبالية، ك من ٍب  ك

اػبطاب ككل، ك الغاية منو، ك اؼبقصود بو. ك تكاد تكوف الداللة األكىل ذاتية، ك تكاد تكوف الثانية 
 عمومية أك عاٌمة. 

ك قبد كثَتا من األحباث تتحدث عن الداللة يف إطار اؼبفهـو العاـ الذم يدرس عالقة اللفظ بالتصور 
م بالشكل أك اؽبيئة اليت تربط اللفظ مباشرة دبدلولو الذم يعنيو، خبالؼ مفهـو الداللة اللساين الذم يهت

داخل السياؽ اللغوم دكف كضع اعتبار للسياقات األخرل اػبارجية، ك من ٍب يصَت مفهـو الداللة أعم من 
مفهـو الداللة اللساين، لذلك يرل البعض، ك منهم الباحث سامل شاكر يف كتابو: مدخل إىل علم الداللة 

ميداف يتجاكز حدكد اللسانيات اليت يتعُت عليها كصف اعبوانب الصورية للغة قبل كل أف علم الداللة ىو 
شيء، فالداللة ليست ظاىرة لغوية صرفة، ك إذا كاف باإلمكاف بناء اغبقوؿ الداللية فإنو ينبغي االعتماد 

 على اؼبعطيات اػبارجية فقط.

ثر ربديدا ك قوة؛ فإنٍت أقًتح أف ك نستطيع القوؿ بأنو إذا أردنا أف نؤصل للمصطلح، ليكوف أك
يستخدـ مصطلح الداللة مقصودا بو فقط عالقة اللفظ دبدلولو يف إطار السياقات اللغوية اؼبختلفة؛ كما 

 درسو القدامى من اللغويُت العرب.

ك إذا أضيف إىل الداللة من الناحية االصطالحية كلمة علم فإنو يصَت اظبا مركبا يعٌت بو ذلك الفرع 
م اللغة الذم يقـو بدراسة اؼبعٌت اؼبعجمي، ك ىو رأم للباحث حلمي خليل أك ىو ؾبموعة من من عل

الدراسات اليت هتدؼ إىل استخداـ اللغة بالنظر إىل كجوه ـبتلفة ك كثَتة ك إىل السياؽ اللغوم ك غَت 
 ب إىل ذلك باؼبر.اللغوم، ك بالنظر إىل اؼبشًتكُت يف اادثة ك معرفتهم ك فبارستهم لألشياء كما يذى



 

 

إننا نتحدث عن نوع من العلـو اللسانية اليت ذبعل من اللغة موضوعا ؽبا، ك من عناصرىا اليت تتألف 
منها مادة للتجربة ك اؼبالحظة، ك لذلك قبد يف بعض مؤلفات اللغويُت ما يسمى بعلم الداللة اللساين 

الداؿ؛ مع فهم العناصر األخرل اؼبصاحبة الذم يهتم أساسا بفهم كظيفة اؼبدلوؿ كعنصر مقابل لوظيفة 
     للداللة العامة، كالسياؽ مثال أك العوامل النفسية أك االجتماعية أك طبيعة آّتمع الذم نتحدث ضمنو

 يف إطاره باللغة. ك

ك تعتب الداللة رأس اللغة، ك سبثل اؽبدؼ من التحدث ّٔا عاٌمة، ألننا يف اؼبقاـ األكؿ نتحدث لنقوؿ 
ما، ك بذلك كبقق التواصل مهما كاف نوعو، ك كل ما ىو يف الوجود من نزاعات إيديولوجية أك شيئا 

 سياسية، أك حىت حركب منشأىا فهم الداللة ك استنباط فحول األقواؿ  ك منزعها الذم إليو تؤكؿ. 

   ك قد جاء البحث كفق اػبطة التالية:

ذباىات العامة للبحث اللغوم يف القرف العشرين، مدخل: تناكلت فيو الًتاث اللغوم العريب، ك كذا اال
عنونتو  ك        من خالؿ التعرؼ على مسار الدرس الداليل العريب، ك عالقتو بالدراسات اللغوية اغبديثة

   بػػػػػ: نظرات يف مسار الدرس اللغوم.

ٍب تناكلت بالبحث يف الباب األكؿ: الدراسة الداللية عند العرب من خالؿ اؼبرجعية اؼبنهجية لعلم 
 الداللة عند األصوليُت يف الفصل األكؿ، ك اؼبرجعية اؼبنهجية لعلم الداللة عند اللغويُت يف الفصل الثاين. 

ألصوؿ الذين ربركوا يف اذباه ك استنباط اؼبرجعية األصولية يف استنباط الدالالت من خالؿ علماء ا
البحث عن الداللة اللفظية، ك ما يطرأ عليها يف أثناء الًتكيب، ك مبحث دالالت األلفاظ على األحكاـ 
كاحد من اؼبباحث اليت عٌت ّٔا العلماء اؼبسلموف حبسبها تنم عن مقصد من مقاصد الشارع اغبكيم 

 سبيل إرساء القواعد  كالوسائل اليت تعُت تكشف عن مراده من خالؿ النصوص، ك قد جاء حبثم يفك 
 تساعد يف استنباط األحكاـ، ك انتهى ّٔم ذلك إىل كضع علم األصوؿ.ك 

ك طرؽ البحث عن داللة األلفاظ لدل اللغويُت ال ىبتلف عنو لدل األصوليُت. ك نشَت إىل أف 
ضمن مباحث صوتية ك صرفية الباحثُت ادثُت ينظركف إىل الدرس اللغوم يف جانبو الشكلي على أنو يت

معجمية ك داللية، لذلك جاءت تقسيماهتم ـبتلفة كما نرل يف أحباثهم فمحمود السعراف هبعل التحليل ك 
اللغوم ثالث مستويات كما ىو موجود يف كتابو: علم اللغة  كىي: اؼبستول الصوٌب، ك اؼبستول الًتكييب 

صوتيا، ك مستول صرفيا، ك مستول كبويا، ك مستول  اؼبستول الداليل، بينما كماؿ بشر هبعلها: مستولك 



 

 

 الصريفك اؼبعٌت، ك مستول اؼبعجم، ك أما ؿبمود حجازم فيجعلها أربع مستويات: ك ىي: اؼبستول الصوٌب 
ك النحوم كاؼبعجمي، ك الذم عليو أغلب الباحثُت جعلها أربعة مستويات: الصوٌب، ك الصريف، ك النحوم 

 ك الداليل.

 –كما يذكر حسن ىنداكم   –ت علم اللغة على النحو الذم ذكرتو ليس دبتفق عليو ك ترتيب ؾباال
عند صبيع اللغويُت ادثُت، فهناؾ كثَت من الغربيُت يذىبوف يف ترتيب مستويات التحليل اللغوم إىل البدء 

 يف السنوات األخَتة اذباىات عند –كما يذكر الباحث   –بالنحو، فالصرؼ، فالصوت، ك قد ظهرت 
بعض اللغويُت األمريكيُت ك األكربيُت تنطلق يف التحليل اللغوم من الوحدات الكبل إىل الوحدات 

 الصغرل، ك لذا فهي تبدأ بتحليل اعبملة، ك تنتهي بالتحليل الصوٌب.       

لقد حققت دراسة الداللة خطوات عظيمة يف طريق البحث العلمي، جعلت منها آخر األمر علما 
 . – Leetchيؤكد ليتش  كما  –موضوعيا 

ك بالنسبة إىل الباب الثاين، فخصصتو للدراسة الداللية عند الغرب، ك البحث ينطلق ليفتش يف 
  االصطالحات الداللية، ك ما لو عالقة بعلم الداللة، ك ال يغفل اغبقوؿ اؼبعرفية اؼبرتبطة بو، كاللسانيات

 اليت اشتغلت حوؿ اؼبعٌت. علم التداكلية، ك ـبتلف النظريات الغربية اغبديثةك 

ك أما الباب الثالث فخصصتو آلفاؽ الدراسة الداللية ك كاقع البحث اللغوم من خالؿ ارتباط علم 
           الداللة باألعماؿ اإلجرائية اؼبتعلقة بإنشاء اؼبعاجم اليت ىي يف النهاية اغباكم ؼبوضوع علم الداللة

 اللة ك ـبتلف العلـو األخرل اؼبرتبطة بو.التأكيد على ربط العالقة بُت علم الد ك

 ٍب أهنيت البحث خباسبة تضمنت ـبتلف القضايا اليت توصل إليها البحث.

ك أما عن اؼبنهج الذم اعتمدتو فقد تراكح بُت اؼبنهج الوصفي حينا ك اؼبنهج التحليلي التفسَتم حينا 
 آخر.

 كقد كصلت إىل بعض النتائج منها:

خطوات ىامة يف طريق البحث منها: الوصوؿ إىل نظريات كاضحة حوؿ  حققت الدراسة الداللية
ما يتعلق بو، سبيكن الباحثُت من اإلصدار عن أحكاـ علمية يتحقق يف ضوئها اؼبطلوب، مقارنة دبا   اؼبعٌت ك

 كاف عليو البحث الداليل القدمي.



 

 

إىل  نظريات قابلة للتفسَت، ك إمبا ًب ربويلها إىل مل يتم االكتفاء بالوصوؿ إىل ىذه النظريات فقط، ك
ىو ما  مبادئ نظرية يتم اعتمادىا يف البحث الداليل للمتأخرين من الباحثُت دكف ريبة أك شك يف تبنيها، ك

 من ٍب استقر البحث الداليل الغريب شيئا ما. ميز الفًتة اؼبتأخرة لدل من جاء بعد دم سوسَت، ك

نظاـ لغوم يسمح بتفسَت ك أسلبة )أم: الوصوؿ إىل  بلورة اؼبباحث الداللية يف شكل قوالب داخل
 اؼبعلومات اؼبسلم ّٔا. األسلوب القادر على احتواء كل اؼبعارؼ الداللية اللغوية(كٌل القضايا ك

من ٍب  معاعبة كثَت من اؼبصطلحات داخل فركع ؿبددة بدؿ البحث عنها داخل تفسَتات مشتتة، ك
 عاعبتها دكف تعقيد، يف إطار منهج داليل يتسم بالوضوح كالبساطة. م ؿباكلة اختصار كثَت من اؼبسلمات، ك

الوصوؿ إىل مستول هبعل منو  حقق الدرس الداليل غاياتو حُت أراد البحث حوؿ مسائل اؼبعٌت، ك
 من ٍب يستقل منهجيا عن الدرس اللساين. قضاياه، ك علما يضاىي بقية العلـو من خالؿ مبادئو ك

ضوء السياؽ يبكن النظر إليو بوصفو عملية تقريب استقرائي لألمباط الداللية اليت اإلؼباـ باؼبعٌت يف 
 يوظفها آّتمع اللغوم اؼبعُت الذم يتحدث باللغة اػباصة بو. يتعامل معها، ك

التأصيالت اليت كضعها األصوليوف ذات صلة باؼبباحث الداللية من طريق مباشر أك غَت مباشر 
ظية لو عالقة باالستخداـ اللفظي للعبارات يف السياؽ االجتماعي أك يف لغة فحديثهم عن الداللة اللف

 الٌتخاطب اليومي.

كٌل تغيَت يف اغبياة الطبيعية للمجتمع؛ بل  ك مرىوف بو، تغٌَت اؼبعٌت راجع إىل الٌتغَت االجتماعي ك
اليت ىي بدكرىا  ك ،ة يف آّتمعاؼبسائل تبعا للقضايا الراىن حىٌت لدل األفراد يًتتب عليو تغيَت يف األحكاـ ك

 التغَت. خاضعة للتطور ك

جٌل ىذه القواعد منها  استنباط الٌدالالت من الٌنصوص، ك لفهم ك اأسس ك اكضع األصوليوف قواعد
منها ما يتعلق بقواعد عاٌمة  علم اؼبفردات، ك القراءات ك الفركع اؼبًتتبة عنها، كالٌنحو ك ما يتعٌلق بالٌلغة ك

قد أطلق على األكىل منها اسم القواعد الٌلغوية أك اؼببادئ اللغوية أك اؼبباحث  عود إىل اؼبنطق، كمنطقية ت
لكٌنها تلتقي  اؼبصطلحات، ك الٌلغوية؛ فأقاموا تقسيمهم ألنواع الٌداللة على أكجو كثَتة ـبتلفة الٌتسميات ك

 الٌتعريفات. يف اؼبفاىيم ك



 

 

يستنبط  تالؼ ربصيل مفهـو اؼبراد من داللة األلفاظ، كاختالؼ طرؽ التعبَت يؤدم حتما إىل اخ
لذلك جاء الٌتقسيم يف ربصيل الٌدالالت إىل أنواع عديدة  اؼبعٌت العاـ يف سياؽ تلك األلفاظ اٌليت كردت، ك

 ما تفضي إليو تلك الدالالت. كـبتلفة حبسب تلك التصورات ك

من شأهنا أف تسبق اؼبدلوؿ  اؼبعٌت، ك الٌلفظ كالداللة زبتلف عن اؼبدلوؿ؛ فالداللة ىي النسبة بُت 
 من شأنو أف يتأخر عنها ّٔذا االعتبار. ّٔذا االعتبار، أٌما اؼبدلوؿ فهو شبرة الٌداللة، ك

علم الٌداللة العاـ، كذلك  لقد صبع األصوليوف بُت ما يسميو الباحثوف ادثوف بعلم الداللة الٌلساين ك
ف االصطالحات، فحصركا اؼبعٌت يف الٌداللة الٌلفظية، دكف الٌداللة غَت الٌتصورات دك  حبسب اؼبفاىيم ك

 البناء عليها. سبحيص أنواعها، ك لذلك توٌسعوا يف حبثها، ك الٌلفظية، ك

مصطلح علم الٌداللة يفًتؽ يف داللتو اإلجرائية عن اؼبعٌت، عنو يف داللتو اغبدكثية، فعلم الٌداللة ليس 
ّٔذا يصبح جليا من كجهة نظر منهجية امتناع العلم الٌدراسي عن  دراسة اؼبعٌت، كلكٌنو طرؽ  ىو اؼبعٌت، ك

 االختالؼ دبوضوع درسو.

بُت مصطلح  شاع يف الدراسة اللغوية عدـ كضوح داللة اؼبصطلح داللة؛ إذ كاف ىناؾ تداخل بينو ك
رأم  اؼبعٌت، ك دؼ بُت الداللة كاؼبعٌت، لذلك قبد ثالثة أراء لتحديد مفهـو الداللة، رأم يبٍت القوؿ بالًتا

اىتماـ الٌداللة بالٌلفظة اؼبفردة، بينما  اعبملة، ك ثاف يرل أف اؼبعٌت أكسع من الٌداللة الىتماـ اؼبعٌت بالعبارة ك
الٌداللة تشمل  اؼبعٌت لفظ خاٌص، ك يٌتجو رأم ثالث إىل كوف الداللة أكسع من اؼبعٌت؛ فالٌداللة لفظ عاـ ك

 يقابل اؼبعٌت اؼبدلوؿ. العالقة بينهما، ك وؿ كاؼبدل الٌداؿ ك

كل مصطلح لو داللتو عند علماء كٌل علم، ففي الٌدراسات الٌنحوية العربية القديبة ىبتلف عنو يف 
ىو ما هبعل اؼبصطلح ظبة بارزة يف علم دكف غَته، أٌم قد يكوف كإشارة عابرة يف  الٌدراسات اغبديثة، ك

 عاٌمة، بينما استخدامو يف علم آخر يعٌد ؿبور تلك الٌدراسة.موضوع ال يدؿ سول داللة 
يف الٌنظاـ الٌتواصلي لدل اإلنساف؛ األداء الفعلي للكالـ ال يعدك أف يكوف يف جوىره استخداـ 
عالمات لسانية منطوقة للٌتعبَت عن أغراض اؼبتكٌلم؛ باعتبار أٌف الضركرة الٌتواصلية تقتضي كجود عالمات 

 ينعدـ بعدمها. ينتفي الكالـ بانتفاء كجودىا كقد  معينة، ك
اٌليت  يسهم آّاز يف توضيح الٌدالالت اؼبستعصية على الفهم، أك ربدث تشويشا يف تقدير الٌداللة، ك

لذلك افًتقت الفرؽ يف  صفاتو، ك قد تؤدم يف ظاىرىا إىل الٌتناقض، خصوصا ما تعلق منها بأظباء ا ك



 

 

ال ىبتلف  اٌليت كردت يف سياقات ـبتلفة، بل ك واردة يف بعض الًٌتاكيب الٌلغوية، كتأكيل دالالت األلفاظ ال
إف كاف البعض يعتب الٌتأكيل نوعا من آّاز إف  األمر يف آّازات الٌلغوية، فضال عن الٌتأكيل يف الٌصفات، ك

، بل يبكن اجود ذاتيا موجبلكن ليس ىذا الو  معناه، ك مل يكنو، مذىب اعبمهور كجود اؼبناسبة بُت الٌلفظ ك
 تعود إىل اشتقاؽ بعضها من بعض. اؼبعاين؛ فًتتد ك أف تتخٌلف اؼبناسبة بُت األلفاظ ك

حىٌت ادثُت منهم منهج يف دراسة الٌلفظ  لقد توٌلد عن االىتماـ بالكلمة لدل الٌلغويُت القدامى ك
 معناه إف داخل الًٌتكيب أك خارجو. ٌلفظ كمن ٍبٌ بركز علـو مرتبطة بتصٌورنا للعالقة بُت ال العريب، ك

خارج الًٌتكيب، فال يتصٌور يف تركيبنا العريب أف نضٌم  عالقة الٌلفظ بالٌلفظ منوطة بوجوده داخل ك
فعال إىل فعل أك اظبا إىل اسم أك حرفا إىل حرؼ اعتباطا؛ لذلك كاف الٌنظر إىل معٌت الكلمة ينبغي أف 

 وعا مع حصيلة العالقات السٌياقيةيتعٌُت من خالؿ اؼبعٌت اؼبعجمي )...( ؾبم يكوف متوازنا، فاؼبعٌت النٌصي
 عالقة اؼبعٌت بالٌلفظ يف االستخداـ الٌلغوم العريب. كىو ما يبٌر مدل أنبٌية عالقة الٌلفظ باؼبعٌت، ك

جاء أحداث،  ما وبيل إليو خارج الذىن من حقائق ك ينظر إىل اؼبعٌت على أنو عالقة بُت اللفظ ك
حصره يف مرٌكب من العالقات السياقية؛ حيث اعتب أٌف الوقت حاف للتخلي عن البحث يف اؼبعٌت  فَتث ك

ذىب إىل أٌف الوظيفة  النظر إليو على أنٌو مركب من العالقات السياقية، ك بوصفو عمليات ذىنية كامنة، ك
م بعد أف زبرج من خانة الوجود الداللية ال تتأتى إال بعد أف تتجسد القولة يف موقف فعلي معُت، أ

الوضعي الكامن إىل حيز الوجود االستعمايل الفعلي، تتلوف فيو بألواف داللية عدة ربددىا الكيفية اليت 
 األغراض اليت تيوٌظف ؽبا. تستعمل ّٔا تلك الوحدة، ك

د اؼبعٌت يع سبيز البحث الٌداليل عند الغربيُت مع دراسات اللغوم فَتث حُت كضع نظرية السياؽ، ك
يشمل  عند فَتث كٌل مرٌكب من ؾبموعة من الوظائف الٌلغوية؛ باإلضافة إىل سياؽ اغباؿ غَت الٌلغوم، ك

يشمل سياؽ  اؼبعجمية، ك الٌنحوية الًٌتكيبية ك اعبانب الٌلغوم، الوظيفة الٌصوتية ٍب الٌصرفية اؼبورفولوجية ك
 البيئة. ركؼ اؼبالبسة كالظ اؼبخاطب ك اغباؿ عناصر كثَتة تٌتصل باؼبتكٌلم ك

إٌف معرفة اؼبعٌت من خالؿ السياؽ يبكن اعتبارىا عملية تعٌلمية دبقتضاىا نتعٌلم البحث عن شركح 
تتحٌدد صورتو  اؼبعٌت الٌلغوم ضمن تركيب معٌُت ىبتلف باختالؼ اؼبقامات اٌليت يظهر فيها ذلك اؼبعٌت، ك

 ت األلفاظ داخلو.الٌداللية بناء على رؤيتنا إىل كيفية سبٌثل دالال



 

 

الٌسياقيوف  مناىج الٌنظر اغبديثة استقٌرت على اعتبار الٌنص كحدة كاحدة ال تتجزٌأ؛ فاألسلوبيوف ك
الالحقة فحسب؛ بل  السابقة ك اعبمل اغبقيقية ك يركف أٌف الٌسياؽ ينبغي أف ال يقتصر على الكلمات ك

أف يشمل بوجو من الوجوه كٌل ما يٌتصل بالكلمة الكتاب كٌلو، كما ينبغي  ينبغي أف يشمل القطعة كٌلها ك
 مالبسات. من ظركؼ ك

ربليل معاين الكلمة يؤٌدم غالبا إىل ذبزئة الٌداللة العقلية للكلمة إىل مالؿبها الٌصغرل اؼبميزة )مكوناهتا 
 دة يف عقولنا.إمٌبا تتماثل صٌورىا اؼبتعدٌ  الداللية(؛ ألنٌنا ال نتصٌور مطلقا شكال ذبسيديا كاحدا للمفردة، ك

توٌجو البحث الٌداليل إجرائيا إىل ما يسٌمى باغبدكد الٌتكوينية للمعٌت، فكٌل كحدة داللية إمٌبا يتم 
اؼبالمح اؼبمٌيزة ألٌم تقابل داليل )الوحدات  استيعاب معناىا على ضوء الوحدات الٌداللية اؼبقابلة ؽبا، ك

متداعية يف الًٌتابط الٌداليل، أك متبادلة الٌتحديد بوجو  يف األنبية كاؼبعجمية اؼبتقابلة( إمٌبا تأٌب صبيعا متساكية 
ـٌ.  عا

يف تٌآليف الٌلغويُت العرب القدامى قبدىم اىتٌموا ببياف أنواع العالقات الٌداللية بُت الوحدات الٌلسانية 
لية يف الغرب، إضافة ىو ما اعتمده أصحاب نظرية اغبقوؿ الدال اؼبواضيع اٌليت ألٌفوا فيها، ك ضمن الٌرسائل ك

 إىل تلك اؼببادئ اٌليت ضٌمنوىا لنظريتهم.

ـٌ، فاألٌكؿ مرتبط بثنائيات الٌلغة اؼبنطوقة بينما  مفهـو علم الٌداللة ىبتلف عن مفهـو علم الٌداللة العا
لمُت ىو تفريق ىاـ يينظر يف إطاره إىل االختالؼ بُت الع غَت اؼبنطوقة، ك الثٌاين يشمل الٌلغة اؼبنطوقة ك

عليو باؼبوضوعات اٌليت  ينطلق علم الٌداللة من دراسة عالقة العالمات دبدلوالهتا؛ ك منهجيا ال نظريا، ك
حسب شارؿ  –ترجع أك يبكن أف ترجع إليها اؼبدلوالت، بينما ينطلق علم الٌداللة العاـ من علـو ثالثة 

 علم الٌتداكؿ. علم الٌداللة، ك ىي: علم اؼببٌت، ك –موريس 

من  ىبتلف تفسَت الٌدالالت اؼبنطوقة فضال عن غَت اؼبنطوقة لدل متكٌلمي الٌلغة من جيل إىل جيل، ك
ييسند إىل علم الٌداللة مهٌمة كصف بنية عامل  ىو ما يعرؼ بالطابع اؼبتنقل للٌدالالت، ك عصر إىل عصر، ك
 الٌدالالت اايث.

 

 



 

 

 

ت  :اإلالذمت باللغت ؤلاهجليًز

 

Introduction 

 Language is sound and meaning, various theories search the relationship between sounds 

and meanings, and those theories represent various patterns of rules and principles whereby is 

understood that relationship, and semantic representation reflects what the elements of the 

sentence or word benefit in meaning. This does not in absolute conditions represent an inevitable 

law; it is known that the structure (any structure) does not necessarily represent a semantic saying, 

and it also means there is dissonance between the structure and semantics. 

The Arab scholars efforts in the study of significance is similar to what Western studies 

provided in this field, hardly could their studies leave something which contemporary scholars 

could discuss which led to the splitting up of semantic searches into several branches that are all 

based on the meaning and word. Thus, the multiplicity of meanings and words were studied under 

the so-called faces and isotopes, and lexical studies were conducted in the form of books and 

theses and, while the strange significance of words and their meanings that have been abandoned 

in certain periods of time. 

Semantics- as defined by the researcher Mohamed Mohamed Ali Younes - is the domain 

that concerns the analysis the literal meaning of the linguistic words and their description, and the 

interests of this science are not only limited to the lexical aspects of meaning, but also include the 

grammatical side. Thus, the research is related to the knowledge of the lexical and structural 

significance, and we can say linguistic and general semantics. 



 

 

 Chomsky sees that semantics is that deep or important side of language, and the study of 

this semantic side, with its link in the understanding and perceiving the profound significance of the 

language, he is the one who gave the linguistic study this exciting and featured character, this is 

what was stated by John Lions in his book “Chomsky linguistic theory”. The same feeling was also 

confirmed and mandated to the study of significance in the linguistic framework by Tammam 

Hassan in his book “Arabic language meaning and its building”, says: For every linguistic study, the 

first and last objective should be the meaning, and how it relates to forms of expression different, 

and the link between form and function is language, a custom, a link between meaning and 

building, this kind of attention to the issue extends from phonology to the morphology to meaning 

to the lexicon. 

Ancient and modern scientists have been interested in meaning, and most of their 

researchers dealt with it. With regard to the ancient Arabs meaning is connected to the asset which 

was issued by the scientific and mental movement of the whole, which is what we find in the books 

of jurisprudence and explanatory fundamentalism beyond a shadow of a doubt about that 

importance they placed for meaning, while recently we witness such importance in our lives, 

including became the meaning of the various branches of study related to various sciences at all 

levels. 

We note that the modern researchers look at the linguistic lesson in its formal that includes 

phonological, morphological and lexical and semantic representations, that is why its divisions 

were so different as we may notice in their researches, thus Mahmoud Saran makes linguistic 

analysis of three levels as stated in his book “linguistic, structural and semantic levels.” While 

Kamal Bachir divided them into: phonological, morphological, syntactical, and semantic levels, and  

Mahmoud Hidjazi shared them into four levels namely: phonological, morphological, syntactical 



 

 

and lexical on which most researchers made them four levels: phonological, morphological, 

grammar, and semantic. 

The arrangement of the field of linguistics, as mentioned above, is not agreed on- as it was 

stated by Hassan Hindawi - when all modern linguists, there are many Westerners who classify 

levels of linguistic analysis to begin with syntax, morphology and phonology, and it appears - as 

the researcher stated - in recent years trends at some American and European linguists launched 

in linguistic analysis from major units to micro-units, and; therefore, it begins with the sentence 

analysis and ends with phonological analysis. 

The study of significance has made great strides in the way of scientific research which 

eventually made note of the objective - also confirms Leach Leetch: -. 

The study at hand is looking at knowledge assets and the procedural methodology in the history of 

Arabic language study through extrapolation of references and codes of our ancient scientists in 

various fields related to the same study, so the poetry was vigorous to approach these references 

and try to browse a careful reading to derive from ancient in a new spirit, in the light of the 

modernist curricula that are relevant to the search topic. 

The linguistic theory at the Arabs in our perception is founded on a purely religious basis at 

the beginning of its inception in order to maintain the Quranic text of distortion on the one hand, 

and try to understand the text a deep understanding to block the way for wrongdoers and atheists, 

and explain the values and spirit of the text itself on the other one. 

To this end, it was sought a position towards the different linguistic levels on what we know 

and study it today, because at the beginning there was not a clear differentiation between these 

levels but it was nested combining interpretation and jurisprudence and assets and all things 

related to the text, but the new research differentiates between linguistic levels, which is an 

important distinction at the present time due to the multiplicity of methodologies and theses. 



 

 

It was clear that the ancient linguistic research was moving in the direction of clarifying and 

understanding the meaning, and that differentiation did not identify the different levels, but there 

were two main complimentary and inseparable theories, each with clear boundaries and distinctive 

dimensions, but permeate together in the connected context, and these two theories are: the 

linguistic theory and the aesthetic theory or stylistic Arabic as seen by the researcher Tahir Ahmed 

Hassanein, in his book: “linguistic theory at the Arabs.” 

This linguistic theory is a historic legacy of the nation that was characterized as text nation 

throughout its long history and is the result of the readers‟, narrators‟, linguists‟, poets‟, artists‟, 

fundamentalists‟ and scholars‟ efforts. All of them contributed luck galore in the output of this 

heritage to us through the various theses, and characterized this heritage with strength of its 

assets and arguments in the human mind making as well as the Arab-Muslim mind, how many 

those who learned Arab and are not natives, and became Knower, and proud of it  and its 

defender. 

In this vein modern pens of linguists contended and others flicked dust from heritage and 

take it out in a new form as suggested by advocates of renewal, though most of what they had 

done is only an allegation, and in return the patrimonialists maintained (they are who oppose 

advocates of renewal) in an attempt to read it within the same mechanisms and methodology 

through which it was shaped. The third stream and moved in the direction of conciliation between 

the former directions. 

The linguistic theory with its various perspectives (phonological, morphological and lexical 

semantic) has attracted numerous studies in the same dimensions, and considerable studies were 

set up in universities, institutes and academies with a multiplicity of vision and subtraction, a 

dissimilarity in methodology. 



 

 

The search in our hands, trying to give a clear vision on the side of the theoretical aspects, 

sees how the ancient and narrators dealt with, we mean the semantic theory, and for this purpose,  

a swab of the references through which crystallized the idea of semantics should be offered. We 

strove narrow these references according to the requirements of the semantic search itself was as 

follows: 

- References looking at cognitive assets of the semantic theory: by offering practical form to 

semantic search, they separate the philosophical side and the side of applied philosophy, and 

vision is based on the philosophy, language and actions, and almost characterized as such or are 

also all fundamentalist references. However, the fundamentalists are not similar; some of them are 

dominated by recipe rooting for the study of fundamentalism, and others are deeply marked by 

linguistic research. It was imperative in this case to differentiate between these references, and 

often rely primarily on the linguistic side of guide stallions, for example. 

- References searching the procedural and applied side, they are interpretive references that 

focused on the side of interpretation, so we tried to classify and searched whatever was available 

to us, and through them it has been sought the methodological side. They are primordially 

references that provided us with explanations for multiple meaning based on linguistic vision. We 

relied primarily on linguistic methodology in the interpretation of the Koran.  

- Recent Academic references which are researches and studies related to the semantic 

aspect at large. 

It should be noted that all linguistic levels are finally flowing into the significance mold and 

research, albeit from interpretations – according to our knowledge- who descended these levels 

download linguistically and purely separate them from what was mingled with those interpretations 

of what is outside it, and the lexicon, grammar and rhetoric explanatory tasks in the first place; the 

text may be vague for some lexical ambiguity that raises explain the strange, or grammatical 



 

 

reason raises a statement and elements of its functions, or the reason for raising the rhetorical 

statement in the composition of metaphor or rhetorical semantics in declarative or interrogative 

construction in the words of the researcher El Hadi Aljtalaoui. 

The search starts looking for the semantic terminology, and what has relationship with the 

science of semantics, without losing sight of other fields of knowledge associated with it such as 

linguistics, and science of assets; it is based on three chapters, in addition to a general introduction 

and a conclusion, and the initial plan, which is in our hand shows that: 

According to the initial plan, which I anticipated from the initial reading of some of the 

references I found that those who were interest in semantic work, in the first place, are the 

fundamentalists, probably due to the link of science assets with precedence and emergence, 

relying on the interpretation. Interpreting of the Holy Koran and trying to understand. 

And the fundamentalists‟ efforts were clear, in any work of the works on science of assets; 

we find a specific linguistic study. If we like it we say linguistic principles, which are based on 

research in the nature of speech, and the division of words, and the fact and metaphor, and 

linguistic clues, and word association, etc. of those issues scattered in the books of assets. 

Probably I will not deceitful if I say that the linguistic studies were original decided by assets 

scientists to link it to jurisprudence, and I has to provide an example illustrating the relationship of 

the assets science with semantics. If we say there is no god but Allah, it is, then, decided for us to 

emphasize that there is no god but Allah, that is, we deny all other gods, and our language enables 

us to report it, which explains our significance, as indicated in the owner of the guide of the 

stallions to achieve the right of the science of the assets; as if it were not indefinite article in the 

denial of general, what was our saying: "There is no god but Allah" categorically to all the gods, 

only Almighty Allah, so it was decided that the indefinite article negated by including „ما‟, or “will not“ 



 

 

or “is not”, or “not” useful to generalization, even though negating word is inserted to a verb such 

as: no man in the house, or “no one is awoken”, and the one. 

What remarkably faces semantic research is relationship two levels with each other, the level 

of ideas, meanings and asset at level of written and spoken words. That dialectical relationship that 

allows the report of the eligibility of one over the other, and thus the relationship of thought in its 

common image and the second level is only an account of the first level. The representation to his 

image in the concrete physical reality through the written and spoken word which decides to 

document that link to say that this is what we meant by communicating with others to understand 

us and be aware of what we hope for and aspire, is it the language?! or thought ?! 

From here came the issue of research in some of the concepts in connection with 

interpretation, any level of interpretation happens? If we move to the terminology and definitions to 

discern its position, we hardly stand on a clear agreement between them not at the origin of its 

placement only; but in understanding the significance to the meaning of the discourse. So, I will try 

to confine semantic terms according to interpretation mechanisms of the text depending on gauges 

agreed on by scholars that shall serve as controls to determine the understanding of the text. 

Special syntax terms, and terminology specific to science of other sciences were put, while 

semantics did not stand - within the limits of my knowledge- on a reference rooting for semantic 

terms, and perhaps this is due to difficulty to restrict specifically the link to the first level thinking 

and the speaker‟s language (there is a difference between verbal indication that embodied in the 

lexicon and semantics as independent science with its terminology). 

The task of semantic search is complex and profound for its contact with all the sciences that 

search meaning aspects, and then my outset was focused on research that assisted in building the 

basis for perceptions and concepts, with reference to the Quranic text is the focus of semantic 

search among the Arabs. 



 

 

          Consequently, it was necessary to search into recordings that dealt with Koranic studies, in 

addition to the exclusive linguistic codes and, then, we dealt with regard to fundamentalists studies, 

we explored the ones related to the types of connotations and their impact on devising 

jurisprudential provisions, as I have tried to be familiarized with all aspects of linguistic studies 

seeking lexical, phonological significance, and the syntactical analysis and structural relationships. 

The linguistic studies that are targeted by the research, and having to do the semantic study 

without losing sight of them, relates to the study of rhetoric, and the extrapolation of the 

achievements of the Arab scientific research in this field, such as the truth and metaphor, and the 

significance and the statement. 

Right from the beginning, it was necessary to draw a clear distinction between significance 

into its lacto senso referring to it as a broad concept and significance in its stricto senso referring to 

it as a linguistic concept, and I found - according to my knowledge- The absolute use of the term 

significance is intended meaning in general, and the meaning resulting from it, but the significance 

if used in a restricted way, it is intended to mean a specific level, and it is one of the section of 

linguistic studies. So, we find in some of the linguistic references the use of the term of linguistic 

significance, intended to restrict the meaning which is directly related to construction. This level is 

not taught except for highly subjective meant to understand a specific reality, while the general 

significance is for external intent to search for the assimilation of the general meaning behind 

discourse in general. 

The first significance contributes in providing a vision with respect to the instructional side; 

the purpose is to understand and assimilate the structure and what it includes, while the second 

significance contributes in giving a vision of the concept of the text in general, and then 

understanding the discourse as a whole, and the purpose and intend behind it. Almost, the first 

significance is subjective whereas the second one is general. 



 

 

There are a lot of researches talking about the significance in its general concept that 

examines the relationship between word and the perception, as opposed to the concept of 

linguistic significance that cares about the form or body linking word directly to it meaning within 

the linguistic context without considering other external contexts, and then becomes the concept of 

significance becomes more generally than of the concept of linguistic significance. So, some 

believe, including researcher Salim Shakir in his book: “Introduction to Semantics”, that semantics 

is a field beyond the borders of linguistics, which must describe moot aspects of the language, 

above all, significance is not a purely linguistic phenomenon, and if it is possible to build the 

significance fields, it should rely only on external data. 

And we can say that if we wanted to root of the term, to be more specific and strong, I 

propose that the term significance of its deliberate uses only with regard to the relationship of the 

word with its significance in the context of different linguistic contexts just as it was studied by the 

ancient Arab linguists. 

The research came in accordance with the following plan: 

The introduction: it deals with the Arab linguistic heritage, as well as the general trends of 

linguistic research in the twentieth century, by identifying the process of the Arabic semantic 

course and its relationship with modern linguistic studies. 

        Then, I addressed the first part dealing with the significance study of at the Arabs through a 

methodological reference to semantics when for fundamentalists and linguists. 

As for the second part of the study, it is devoted to significance study for Westerns through 

identifying the theoretical assets of the significance study and assets of the theoretical study and to 

identify the various western significance theories of Western. 



 

 

The third and last part deals with the prospects of semantic and linguistic research and the 

reality of the semantic research through  scrutinizing  semantics and its relationship to various 

linguistic sciences from broad viewpoint, and lexical science specific. 

At last and not at least, the research work is ended by a conclusion including various issues 

attained by research. 

As regard the implemented approach, It ranged between descriptive approach at times and 

analytical and interpretative for other times. 

I cannot help in this opportunity, but would like to thank my teacher supervisor Prof. Dr. 

Mohammed Abbas for adopting this research work, and facilitating its progressive process to reach 

its outgrowth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ت الخاجمت  :باللغت ؤلاهجليًز

 

Conclusion: 

Through the extrapolation of the references that are in our hands about what 

was produced in the field of semantic search and through browsing their 

contents and related or linked to other sciences, it can be said that semantic 

search in recent years has made great progress that is much characterized by 

objectivity and accuracy in the study, helping the emergence of related 

researches. Yet, the latter arose because of the issues of meaning in the 

research, and we can enumerate what the research concluded to whether as a 

result or idea to: 

First: Significance study has made significant steps in the way of research, including: access to 

clear theories about the meaning and what correlates to it, enabling researchers 

to issue scientific provisions that in their light materialize what is required, 

compared to what it used to in ancient semantic researches. 

Second: It is not sufficient to reach these theories only, but has been converted into explicable 

theories, and theoretical principles to be accredited in semantic research for late 

researchers without suspicion or doubt in their adoption, this is what 

characterized the late period among those who came after de Saussure, and 

since then the Western Semantic Research has settled somehow. 

Third: The crystallization of the semantic researches in the form of templates within the linguistic 

system that allows the interpretation and stylicism ( i.e., achievement of a method that is capable of 

containing all linguistic and semantic knowledge) all  granted issues and information. 



 

 

Fourth: To address many of the terms within specific branches rather than searching for 

dispersant/scattered explanations, and then attempt to shortcut a lot of what is taken for granted, 

and processed without complexity, in a semantic approach context that is characterized by clarity 

and simplicity. 

Fifth: The semantic course has achieved its goals when the research focuses on issues of 

meaning, and accesses to a level that makes it a comparable science to the rest of the sciences 

through its principles and issues, and then becomes a methodologically independent course from 

the linguistic one. 

Sixth: The meaning of familiarity in the light of the context. It can be seen as a process of 

approximate induction to semantic patterns, which it deals with and the concerned linguistic 

community, which speaks its own language, employs it. 

Seventh: The indigenization directly or indirectly related to significance research  set by the 

fundamentalists, their talk about the verbal significance has to do with the use of verbal phrases in 

the social context or in the language of daily communication. 

Eighth: The change in meaning is due to social change and depends on it, and every change in 

the natural life of the society; and even among individuals result in a change in the provisions and 

matters depending on current issues in the society, which in its turn is subject to evolution and 

change. 

Ninth: Fundamentalists have put rules and basics to understand and devise connotations of texts, 

and most of these rules, including that of language and branches resulting from them, such as 

grammar, readings and lexicology, including those related to general logical rules, the first was 

called grammar or linguistic principles or linguistic studies. They set up their division of the types of 

significance on many different aspects of labels and terms, but they converge in the concepts and 

definitions. 



 

 

Tenth: Different ways of expression inevitably leads to different acquisition of the concept targeted 

by word significance, and inferring the general meaning in the context of those generated words; 

therefore, the division in connotation acquisition to many different types according to those 

perceptions and the resulting implications of those connotations. 

Eleventh: The signifier differs from the signified; significance is the ratio between the word and 

meaning, and that will precede the significance of this consideration, the signified is the fruit of 

significance, and would be delayed by this consideration. 

Twelfth: The fundamentalists have grouped between what innovating researchers call the 

linguistic significance and general significance, according to the concepts and perceptions without 

terminology, they restricted meaning in verbal significance, without significant non-verbal, and thus 

they expanded in its search, and scrutinized its types, and build upon it. 

Thirteenth: The term semantics parts with its procedural significance and meaning, from in 

significant occurrence, semantics is not the meaning, but it is the ways of the study of meaning, 

and thus it becomes clear from the viewpoint science academic abstention methodology on the 

divergence of its study. 

Fourteenth: It is commonly known that in linguistic study the term significance lack clarity; as there 

is an overlap between it and the term meaning. Thus, we find three views to define the concept of 

significance, the first view builds saying on a tandem between the significance and meaning, and 

the second one believes that the meaning of a wider than significance for the meaning attention is 

put on the word and the utterance as a whole, and the significance interest on the individual word, 

whereas, the third view headed to the fact that the significance is broader than meaning; 

significance is a general word whereas the meaning is a special word, and significance includes 

signifier and the signified and the relationship between them, and meaning corresponds to the 

signified. 

 Fifteenth: Each term has significance for scientists of each science.  significant when scientists all 

aware, in ancient Arabic grammatical studies is different than in recent studies, which makes the 

term a prominent feature in the science exclusively, which may be the subject of a transient signal 

indicates not only general indication, while its use in another science is pivotal to this study. 



 

 

Sixteenth: In the communicative system of humans; the actual performance of words is nothing 

more than to be in essence the use of pronounced linguistic signs to express the speaker‟s 

purpose; as the necessity of communication requires the presence of certain markers, speech is 

negated within their preclusion. 

Seventeenth: Metaphor contributes to clarify the significations of intractable comprehension, or 

cause interference in assessing the significance, and that may lead in its apparent face to a 

contradiction, especially those relating to the Allah‟s names and His attributes, that is why, the 

disparity parted in different interpretation of the semantics contained in some linguistic structures, 

which appeared in different contexts, but there is no difference with regard to in linguistic 

metaphors, as well as the interpretation of the qualities, though some consider the interpretation 

some sort of metaphor even if they do not name it, the doctrine of the public and the existence of 

appropriate between the word and its meaning, but not the presence of self-positive, but could be 

left occasion between words and meanings; it bounces back and returns to derive from each other. 

Eighteenth: The ancient and even modern linguists‟ interest in the word has generated an 

approach for the study of the Arab word and, then the emergence of science in connection with our 

perception of the word and its meaning either inside or outside its structure. 

Nineteenth: The word relationship to the word is vested in his presence inside and outside the 

structure. It is not imagined in the Arab structure that we arbitrarily combine a verb to a verb, noun 

to a noun, or a word to another word; that is why looking up the meaning of a word should be 

balanced, the textual meaning is defined through dictionary meaning (...) added to the prerequisite 

proceeding the contextual relationships; it is what justifies the importance of word relationship to 

the meaning, and the relationship of verbal and meaning in the Arab language use. 

Twenty: meaning is regarded as the relationship between words and refers to it outside the mind 

of facts and events. Firth confined it into the compound of contextual relationships; where he 

considered that it is high time to abandon the search in meaning as potential mental operations, 

and be viewed as a composite of contextual relationships, and he added that significance function 

does not materialize only after that the verbal embodied with a particular actual attitude, i.e., after it 



 

 

gets out the potential postural existence box into actual use, colored with several semantic colors 

determined by how these units are used, and the purposes for which they are employed for. 

Twenty First: The semantic search was characterized within Westerners with linguistic studies 

Firth who set up the context theory, and meaning for Firth is a composite of a range of linguistic 

functions; in addition to the context of the case is non linguistic language, and includes the 

linguistic aspect, phonological, syntactical and morphological and lexical, and includes the context 

of the case many elements related to the speaker and the addressee and the environmental and 

surroundings circumstances. 

Twenty Second: Decoding the meaning through the context can be considered as a learning 

process whereby we learn to infer the explanations of the linguistic meaning within a given 

structure that varies depending on the standings which show that meaning, and its semantic image 

is determined according to our vision image how to represent semantics inside. 

Twenty Third: Modern considering curricula settled on the text considered as a single and 

indivisible unit; the stylists and conceptualists see that the context should not be limited to words 

only real previous and subsequent sentences; it should include the whole piece and book, as it 

should in any way whatsoever include everything environmental and surrounding circumstances. 

Twenty Four: The analysis of the word meanings often leads to the fragmentation of mental 

significance of the word to the distinctive features of micro (significance components); because we 

never envisage a personified form of the word, but its multiple analogous images in our minds. 

 

Twenty-fifth: The procedurally semantic research was directed to the so-called border formative of 

the meaning, each semantic unit but be assimilate its meaning in the light of its corresponding 

semantic units, and distinctive features of any corresponding semantic (opposite lexical units) but 

come all of equal importance and dilapidated in semantic coherence, or mutual determination 

generally. 

Twenty-sixth: In ancient Arab linguists‟ writings, we noticed that they cared of the statement of the 

types of semantic relationships between linguistic units within the messages and the themes they 



 

 

wrote in, which was adopted by the supporters of the theory of the significance fields in the West, 

in addition to those principles which were included into their theory. 

Twenty-Seventh: the concept of semantics differs from the concept of the science significance in 

general. The former is related to polychlorinated spoken language while the second includes both 

spoken and non-spoken language, which is an important differentiation under which is considered 

the difference between both sciences methodologically rather than theoretically. Semantics starts 

from the study of the relationship of the marks with their connotations, and; therefore, the matters 

to which connotations refer or can refer, while general significance starts from three sciences – 

according to Charles Morris – which are: science building, semantics, and science of interaction. 

Twenty Eight: The interpretation of spoken semantic differs from the non-spoken one among 

language speakers from a generation to another, and from age to another, which is known as the 

mobile character of semantics, and semantics is assigned the task of the description of the 

semantic structure Mahit world. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


