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 شكر اهلل سبحانو وتعالى عمى عونو وتوفيقو إلتمام مذكرتنا ىذه.ن

عمى قبولو  «بن مصطفى أبو بكر »توجو بخالص الشكر والتقدير إلى األستاذ المشرفنثم 

 .اإلشراف عمى ىذه المذكرة

رشادات  .وعمى ما قدمو لنا من نصائح وا 

 وعمى إتمام ىذا البحث في شكمو ىذا. 

 مجنة المناقشةإلى أعضاء ال  توجو بالشكر ن كما

 عمى قبوليم مناقشة مذكرتنا ىذه. 

 .تقدم بالشكر إلى الوالدين الكريمينكما ال يفوتنا أن ن

 من يد المساعدة. وعمى ما قدماه لنا 

 في إنجاز كل من ساعدنانشكر  وفي األخير

 من قريب أو من بعيد. سواء أكان مذكرتنا



: 

 الّمو وأسكنو فسيح جنانو. إلــــــــــى روح جّدي رحمو

 جّدتي أطال الّمو في عمرىا إن شاء الّمو.إلــــــــــى 

 أّمي وأبي أطال المّو في عمرىما.إلــــــــــى 

لى أخي عبد الرزاق إلــــــــــى   مال.وأختاي المدلمتين شيماء آأخي وزوجتو، وأخواتي وأزواجين وا 

 «بن مصطفى أبو بكر »أستاذي وأبي الّذي غرس في طمبتو الّصبر وحب العمم إلــــــــــى 

 حفظو الّمو وأطال في عمره.

 صديقاتي ىجيرة، عويشة، سميّة، عايشة، فاطمة، فاطمة الزىراء، فاطيمة.إلــــــــــى 

 ل في عمرىا.حفظيا الّمو وأطا «أمينة »من طبعت بحثي وسيرت عميو أختي إلــــــــــى 



 

 قدمةــم



                                                                                                          مقدمة 
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بسم اهلل الرحمن الّرحيم والّصالة والّسالم عمى أشرف المرسمين وعمى آلو وصحبو      
     أجمعين.
     أما بعد:
يدرس معنى المفردة من حيث ي ذالعمم الّمغة الحديث عمم الّداللة فرعا من فروع  عدفي     

حالتيا المعجمّية ومتابعة التطورات الّداللّية والتغيرات التي تأخذىا الكممة في السياقات 
ّنما  المختمفة، إذ يصعب تحديد داللة الكممة، ألّن الكممة ال تحمل في ذاتيا داللة مطمقة وا 

جموعة من المفردات   السياق في الجممة ىو الذي يحدد داللتيا، وعميو تعتبر الجممة م
تربطيا عالقة معنوّية فيما بينيا داخل الّنسق الّمغوي الواحد، رغم انفراد كل مفردة عن 

عمى متكمم أو مستعمل الّمغة فصاحبتيا بحقل داللي خاص بيا في الّتركيب نفسو، وليذا 
اللي ينتقي أو يختار المفردات من الحقل الدّ  ييدف إلى تحميل معنى الجممة، أن عندما

السّياق أو الموقف الذي وقع فيو الحدث و المتواجد في مخزونو الّذىني حسب ما يتالءم 
ومن خالل اّطالعنا وجدنا أّن  نفسّية وعاطفّية،و الكالمي وما يحيط بو من ظروف اجتماعّية 
 ونظرية الحقول الّداللّية( يسيم بشكل كبير في التكامل بين الّنظريتين )الّنظرّية السّياقّية

                          .تحديد داللة الجممة في أي لغة كانت، وفي إزالة الّمبس عنيا
    وعميو جاءت إشكالية موضوع بحثنا كاآلتي:

 كيف ساىمت الّنظرّية السّياقّية ونظرّية الحقول الّداللّية في تحديد داللة الجممة؟. 
 .كيف تتكامل الّنظريتان في تحديد داللة الجممة؟  
أثر الّنظرّية السّياقّية ونظرّية الحقول الّداللّية في » نو جاء موضوع بحثنا موسوما بـوم

                                                                            .«داللة الجملة تحديد
فالمنيج  الّنقديلمنيج التاريخي التحميمي أّما عن المنيج الذي اتبعناه في بحثنا ىذا فيو ا

واىتماميم بفكرتي  عند عممائنا العرب القدامى الّداللةأشرنا إلى تعريف  االّتاريخي لكونن
تحميمنا ألقوال العرب  من خالل الّتحميمي فيظيرالمنيج أّما  ،السّياق والحقول الّداللّية

والغربيين في تعريفيم لمسّياق الّمغوي والخارجي، وأيضا في تحميمنا آلراء أصحاب الّنظرّية 
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د والّتمييز السّياقّية ونظرّية الحقول الّداللّية في تحديدىم لداللة الجممة مع إلحاق لنا بيا بالّنق
ة نظر تقودنا إلى حل إشكالية بحثنا ، وىذا بالطبع فرض عمينا أن نتبنى وجيبين ىاتو اآلراء

                        .ىي الدمج بين الّنظريتين: الّنظرّية السّياقية ونظرية الحقول الّداللّيةو 
 يي كاآلتي:فوصول إلييا لموأّما عن األىداف التي نسعى 

 الجممة. داللةالوقوف عمى الّدور الّذي تقوم بو النظرّية السّياقية في تحديدىا ل 
 الكممة  داللةالوقوف عمى الّدور الّذي تقوم بو نظرّية الحقول الّداللّية في تحديدىا ل

 والجممة معا.
  ّة أو الوقوف عمى كيفية الجمع أو التكامل بين الّنظريتين: السّياقّية والحقول الّداللي
 حر  بين السّياق والحقل الّداللي في تحديد داللة الجممة.باأل

ذات صمة قريبة من إشكالية موضوع أمّا عن الّدراسات الّسابقة الّتي ارتأينا أّنيا       
اإلعجاز » :بحثنا نذكر منيا: دراسة الباحثة عائشة عبد الّرحمان بنت الشاطئ بعنوان

طريقة  منحيث استفدنا ، «البياني لمقرآن ومسائل ابن األزرق دراسة قرآنية لغوّية بيانّية
أللفاظ المترادفة في القرآن الكريم مع بيان سّر استعمال كل لفظة في عرضيا وتحميميا ل

توضيح عالقة الّتكامل بين ما جاءت بو دراستنا  فيو أمّا  ،موضعيا أو سّياقيا الخاص
وكما اعتمدنا عمى دراسة الباحث عبد الفتاح الشين الحقول الّداللية، الّنظريتين: السّياقّية و 

وىي الّدراسة الثانية الّتي استفدنا منيا « داللة الكممة() في القرآنأسرار التعبير »بعنوان: 
مع بيان  ضيا لأللفاظ المترادفة في القرآنمن ناحّية الجانب الّتحميمي الّذي يكمن في عر 
 .سر استعمال كل لفظة في موضعيا الخاص

 يي:فأّما عن األسباب الّتي دفعتنا إلى اختيار ىذا الموضوع 
 البحث في ىذا  عمى «بكر أبو بن مصطفى» اد وتشجيع مشرفنا األستاذ إرش

 .الموضوع ومعالجة قضاياه
 البحث في ىذا الموضوع، وما يحيط بو من كل الجوانب.في  رغبتنا 
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ق الوقت، وقّمة نذكر منيا: ضيفي واجيتنا في بحثنا ىذا الصعوبات التّ  أّما عنو      
في القيام بالدمج بين الّنظرية السّياقّية ونظرية الحقول  وبشكل خاص المصادر والمراجع

                                                                تحديد داللة الجممة.الّداللّية في 

           خاتمة.و مدخل وفصمين وعميو اقتضت طبيعة موضوع بحثنا وضع خطة تتكون من:  
التي تعتبر من أىم المصطمحات  «مفاىيم والمصطمحاتتحديد ال »عنون بـ:أّما عن المدخل ف

                               .والمفاىيم التي ارتكز عمييا موضوع بحثنا

دور النظرّية السّياقّية ونظرّية الحقول الّداللّية في » بـ:  ا عن الفصل األّول فعنونأمّ     
: الّنظرّية السّياقّية ونظرية دور كل من الّنظريتين الذي عالجنا فيو، و «تحديد داللة الجممة

                في تحديد داللة الجممة، وعميو شمل ىذا الفصل ثالثة مباحث ىّي كاآلتي:الحقول الّداللّية 
حيث تناولنا فيو  «في تحديد داللة الجممة ر الّنظرّية السّياقّيةدو :» المبحث األّول عنون بـ

، ثّم أشرنا فيو أيضا إلى مستويات السّياق فيرث واىتماميا بالجممةمدرسة عن الحديث 
                                                                             الّمغوي عند العرب ودورىا في تحديد داللة الجممة، ثم انتقمنا بعد ذلك إلى ذكر معاييره.

حيث  «مفردةالّداللّية في تحديد داللة الظرّية الحقول ور ند» بـ: عنونفالمبحث الثّاني أّما  
ضافة إلى ذلك تطرقنا فيو إلى دور نظرّية  عالجنا فيو تعريف العالقات الّداللية وأنواعيا وا 

 .اللّية في تحديدىا لداللة المفردةالحقول الدّ 

حيث  «داللة الجممةدور نظرّية الحقول الّداللّية في تحديد : » فعنون بـ المبحث الثالثأّما 
وأيضا إلى مبادئ الحقل  ،ةتطرقنا فيو إلى المفردة بين الّداللة الوظيفّية والّداللة التركيبيّ 

ضافة إلى دور نظرّية الحقول ا                     لّداللّية في تحديد داللة الجممة.الّداللي، ومميزاتو وا 

عالقة الّنظرّية السّياقّية بنظرّية الحقول الّداللّية في دراسة » بـ أّما عن الفصل الثّاني فعنون   
ّنظرّية السّياقّية ونظرية الحقول العالقة الّتكامل بين الذي اقتضى توضيح ، و «داللة الجممة

 في تحديد داللة الجممة، وعميو شمل ىذا الفصل ثالثة مباحث ىي: ةالّدالليّ 

، حيث تناولنا فيو «والجممة في إطار الّنظرّية السّياقّيةالسّياق :» بـ ناألّول عنو  المبحث
الخارجي عند الغربيين والعرب المحدثين، وأيضا تطرقنا فيو إلى أنواع السّياق  اقالسيّ مفيوم 

                                                  الخارجي ودورىا في فيم داللة الجممة.
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 «داللة الجممة تحديد في ة اق ونظرّية الحقول الّدالليّ السيّ » بـ:  عنونفالمبحث الثاني أّما 
وذلك من خالل الربط بين  لحقل الّدالليوا السّياقبين عالقة حيث تطرقنا فيو إلى رصد ال

                            .«الّتركيبي واالستبدالي »ثنائية دي سوسير المتمثمة في الجانبين 
الحقول بنظرية السّياقّية  ةالّنظريّ  عالقةحول  ينموذج تطبيق »أّما المبحث الثالث فعنون بـ: 

بين الّنظرّية السّياقّية  ، حيث وضحنا فيو عالقة التكامل«في تحديد داللة الجممةالّداللّية 
 ونظرية الحقول الّداللّية وذلك من خالل تناولنا لمجممة في القرآن الكريم.

                                   الخاتمة فقد شممت أىم النتائج التي توصمنا في بحثنا ىذا.أما عن 

خالص الّشكر واالمتنان تعالى عمى عونو وتوفيقو ثّم نتوجو بنحمد اهلل سبحانو و  في األخيرو 
عمى ما قّدمو لنا من نصائح « أبو بكر بن مصطفى» المشرفوالّتقدير إلى أستاذنا 

تمامو، ومن آراء وأفكار كانت عونا في تصويب بحثنا وتوجييات             بشكمو ىذا. وا 

 

     .مستغانم                                                                           

02/00/2012.  



 

 

 

 مصطلحاتالمفاهيم و ال تحديد المدخل:
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 لمصطمحات التي تتعمؽ بموضوع بحثنا وىي:ىـ األسنعرض     

 الجممة. ،ةالليّ ة، نظرية الحقوؿ الدّ اقيّ ة السيّ ظريّ اؽ، النّ اللة، السيّ اللة، عمـ الدّ الدّ 

 :عند العرب تعريف الّداللة (1
 لغة ( أ

( يؿُ لِ " و)الد  ؿَ لَ الّداللة لغة مف الفعؿ "دَ » ( أفّ ه6666ت ) لمرّازي مختار الّصحاحجاء في    
ؿ وَكسِرىَا الد اِ  تحِ فَ ُدّلُو )ِداَلَلًة( بِ يَ  ِريؽى الط  مَ عَ ( وُ َيستِدؿُّ بو والد ليُؿ الد اُؿ أيضا وقد )َدل  وما 

 .1«اليِدي...( َقِرِيُب المعنى ِمَف وَقاَؿ: أُبو عبيد )الد ؿُّ 
ى مَ مف الفعؿ َدَلَؿ: َدؿ  ُفالٌف ِإَذا ىَدى وَدّلو عَ »( فالّداللة عنده ـى 711ت )ابن منظورأما    

 َلَؾ َيا َأْحَمُؽ اَل تْنَدُؿ؟اِعُر: َماوَدَلْمُتُو َفاْنَدؿ  َقاَؿ الشّ  ليوِ َسد ده إِ  ؿ  دَ انْ َدالًّ وَداَلَلًة فَ الّشيِء يُدلُُّو 
  .2«...[ وَدْلت ِبَيذا الّطريؽ َعرفُتوُ َداَلَلًة وِداَلَلًة وُدُلوَلًة ] ُدلُّوُ َقْد َدل ُو َعمى الّطِريِؽ يَ  

ا موما يمفت انتباىنا أف التعريؼ األوؿ ال يختمؼ كثيرا عف التعريؼ الثاني في تحديدى
 لممعنى المغوي لمداللة.

ما َتِدؿُّ بِو َعَمى َحميِمَؾ وَدّلُو عميو َداَلَلًة » ( فيعرفيا بأنيا ىـ 817ت ) آباديأما الفيروز 
 .3«ت َتِدؿُّ والد ُؿ َكالَيِديفاْنَدؿ  َسد ْدُتُو ِإليِو...َوَقْد َدل  َوَدُلوَلًة 

اللة" يعني غوي لمفظة " الدّ ة السابقة الذكر أف المعنى المّ حظ مف التعريفات المغويّ وما يال   
 واليداية والّتسديد.اإلرشاد 

 
                                                           

 ة الرسالة ناشروف، بيروت ػ لبنافالرازي، زيف الّديف محمد بف أبي بف عبد القادر، مختار الصحاح، مادة ]َدَلَؿ[، مؤسس1  
 .195ػ  194ىػ، ص 1430، 3ط
، لساف العرب، مج  2  دار صادر ،]َدَلَؿ[، طبعة جديدة محققة ، مادة13ابف منظور،أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر

 .249ػ  248، د.ت، ص 1وت، طبير 
 1، طلبناف ػ بيروت، مادة "َدَلَؿ"، دار نوبميس، 5الفيروز آبادي، مجد الديف محمد بف يعقوب، القاموس المحيط، مج 3

 .1754، ص 2006



مفاىيـالمصطمحات و ال تحديد                                                     :المدخؿ  

 

 

3 

 اصطالحا:  ( ب
اللة عند عمماء العرب عدة تعريفات مختمفة كؿ حسب اختصاصو لقد شيد مصطمح الدّ     

 والتي سنعرضيا كاآلتي:
 غويين:عند المّ ـــ  1
ديد اللة والمعنى بسبب التقارب الشّ غوييف مف القدماء والمحدثيف بيف الدّ خمط بعض المّ    

خطأ في ذلؾ إذ ال فرؽ بينيما في المفيـو ألف عمـ الداللة يضـ  بينيما، وىـ ليسوا عمى
  1األساس انقسـ العمماء إلى ثالثة آراء: ىذا المعنى، بؿ يدور حولو وعمى

 .اللةىناؾ ترادفا بيف المعنى والدّ غوييف أف يرى بعض المّ  الرأي األول:
المعنى بالعبارة والجممة واىتماـ ىتماـ اللة، اليرى أف المعنى أوسع مف الدّ  الرأي الثاني:

 الداللة بالمفظة المفردة.
 اللة أوسع مف المعنى فالداللة عاـ والمعنى خاص.يرى أف الدّ  الرأي الثالث:

 مؿ الداؿ والمدلوؿ والعالقة بينيما، ويقابؿ المعنى المدلوؿ.اللة تشوالدّ 
اللة: ما يتوصؿ بو إلى "الدّ ىػ( فيعرفيا في مفرداتو بقولو:502) ت فيانيالراغب األصوأما 

والرموز والكتابة والعقود في  اإلشاراتمعرفة الشيء كداللة األلفاظ عمى المعنى وداللة 
حركة إنساف فيعمـ   الحساب وسواء ذلؾ بقصد ممف يجعمو، داللة أو لـ يكف بقصد كمف يرى

 .2أنو حي...
 
 

                                                           
ػػػػػػ ة دراسة في ضوء عمـ الّمغة الحديث، دار الكتب العممية، بيروت جاسـ محمد عبد العّبود، مصطمحات الّداللة العربيّ  1

 .42، ص 2007، 1لبناف، ط
الراغب األصفياني، أبو القاسـ الحسيف بف محمد ،المفردات في غريب القرآف، مادة )د/ؿ/ؿ(، تح: صفواف عدناف  2

 .171ص  1412، 1الداودي، دار القمـ، الدار الشامية، دمشؽ، بيروت، ط
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اللة وتقسيميا قد في تعريفو لمدّ  وما يمفت النظر في ىذا التعريؼ أف الراغب األصفياني    
 .1اللة مف خالؿ حصرىا في خمسة أصناؼ ىي:اعتمد عمى نفس تقسيـ الجاحظ لمدّ 

 داللة ألفاظ عمى المعنى.ػ 1
 .اإلشاراتداللة  ػ2
 داللة الرموز. ػ3
 داللة الكتابة. ػ4
 داللة العقود في الحساب. ػ5

 عند األصوليين:ـــ  2
ىي كوف الشيء » اللة أف الدّ  (تعريفاتو)في  ىـ( 816)ت  شريف الجرجانيالّ ؼ عرّ    

يء األوؿ ىو الداؿ والثاني ىو المدلوؿ وكيفية بحالة يمـز مف العمـ بو العمـ بشيء آخر والشّ 
فظ عمى المعنى باصطالح عمماء األصوؿ محصورة في عبارة الّنص واقتضاء داللة المّ 
 .2«الّنص

األصولييف الذيف تأثروا بالمناطقة والفالسفة في تعريفيـ ونالحظ مف التعريؼ أنو يميؿ إلى 
 اللة ويبدو ذلؾ واضحا مف بداية التعريؼ في التشابو المفظي.لمدّ 
 عند البالغيين:ـــ  3

أطمؽ أو تخيؿ فيـ معناه لمعمـ  فظ بحيث متىبأّنيا كوف المّ  »اللة: لدّ عّرؼ البالغيوف ا
فظ الداؿ بالوضع يدؿ عمى والتضمف وااللتزاـ ألف المّ مطابقة بوضعو، وىي المنقسمة إلى ال

 .3«تماـ ما وضع لو

                                                           

 
 2، تح: عمي أبو ممحـ، منشورات دار مكتبة اليالؿ، ط1بييف، مج الجاحظ أبو عثماف عمرو بف محبوب ، البياف والتّ 1

 .82 ـ، ص 1992ىػ ػ  1412
ريؼ الجرجاني، أبو الحسف عمّي بف محّمد بف عمّي الحسيني الحنفّي التعريفات، تح: محمد باسؿ عيوف السود، دار شّ ال 2

 .108ىػ ، ص  1424ـ ػػ 2003، 2الكتب العممية، بيروت ػ لبناف، ط
 .93مرجع نفسو ص ال 3
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الحقوؿ أخذت مف بعضيا البعض في تعريفيا  عريفات السابقة أفّ نرى مف خالؿ التّ      
مغوييف إذ عرفوىا بأنيا تمؾ العالقة الموجودة لمداللة، إال أف الذي ييمنا ىو تعريفيا عند الّ 

 الداؿ والمدلوؿ. فظ والمعنى أوبيف المّ 
 :اللةتعريف عمم الدّ   (1

غوي وأف ىذه المستويات تمثؿ رس المّ اللي يمثؿ تتويجا لجميع مستويات الدّ رس الدّ إف الدّ     
اللة ىي القيمة المادية لمعالقة وأف الدّ شبكة مف العالقات المتداخمة التي يعمؽ بعضيا ببعض 

اللة تعريفات مختمفة حسب مصطمح عمـ الدّ بيف الداؿ والمدلوؿ، وعمى ىذا األساس شيد 
 اختالؼ مجاالت وبيئات الباحثيف.

 :الغربيين عند ( أ

 * sémantiqueالمعنى والكممة  دراسة» ريفاتو ىواللة في أبسط تعيعرؼ عمـ الدّ     
مى" والمتولدة ىي األخرى مف كممة ( "دؿ عmainôês المشتقة مف الكممة اليونانية )

"sêma "أو "العالمة "( ىي باألساس الصفة المنسوبة إلى الكممة األصؿsens أو )
 . 1«المعنى

 .2«بأنو دراسة المعنى  »( فعرفو jon lyonsجون الينز ـــ ا ) وأمّ 

بأف عمـ الداللة  »( فيعرؼ Georges mouninلجورج مونان ـــــ ا معجـ المسانيات ) وأمّ 
sémantique   ىو جزء مف المسانيات يدرس الوحدات المعجمية تارة في عالقاتيا مع

                                                           

 .sémantic اللة ترجـ ىكذا باالنجميزية وترجـ أيضا بالفرنسيةالدّ  *علم* 
.6ـ، ص 1986، 1اللة، تر: أنطواف أبو زيد، منشورات غويدات، بيروت، طبيار غيرو، عمـ الدّ   1 
، ص 1987، 1العامة، بغداد، طغة والمعنى والسياؽ، تر: عباس صادؽ الوىاب، دار الشؤوف الثقافية جوف الينز، المّ  2
8. 
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عمـ المفردات عمـ صناعة المعاجـ( وتارة في ذاتو وىي إذف الدراسة المعنوية دواليا )
 .1«الروحية

 .اللة ىو عمـ يقـو بدراسة المعنىما يالحظ مف التعريفات أّف عمـ الدّ 

 عند العرب المحدثين: ( ب
 .2«بأنو دراسة المعنى» فعمماء العربية المحدثيد عرفو بعض لق   
 .3«الذي يتناوؿ نظرية المعنىذلؾ الفرع مف عمـ المغة » أو

ذلؾ الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرىا في الرمز حتى يكوف » وىناؾ مف عرفو بأنو 
 .4«قادرا عمى حمؿ المعنى

رغـ وجود االختالؼ وما يستنتج مف التعريفات السابقة سواء أكانت غربية أـ عربية أنو    
عمـ يدرس المعنى أو ىو الدراسة الاللة ىو عمـ الدّ  البسيط بينيا إال أّنيا اتفقت عمى أفّ 

 العممية لممعنى.
 موضوعو:( 2
غوية دوف سواىا إف كاف موضوع غوية أي العالمات المّ اللة المّ اللة يبحث في الدّ إف عمـ الدّ    

أف  اللة ىو كؿ ما يقـو بدور العالمة أو الرمز سواء أكاف لغويا أـ غير لغوي، إالّ عمـ الدّ 
 .5غويةغوي في مجاؿ الدراسة المّ التركيز يكوف عمى المعنى المّ 

                                                           
 ىػ 1432ـ ػ 2012، 1سات، بيروت، طة لمدراسانيات، تر: جماؿ الحضري، المؤسسة الجامعيّ ف، معجـ المّ جورج مونا 1

 .310ص 
 ـ 2005ىػ  1425، 1، مباحث في عمـ الداللة والمصطمح، دار ابف الجوزية، األردف ػ عماف، طمحمد صادؽ قنيبي2
 . 10ص  
 .11ص  1998، 5اللة، عالـ الكتب، القاىرة، طأحمد مختار عمر، عمـ الدّ  3
ة في كتب معاني القرآف ) دراسة موازنة( دار الرضواف، عماف ػػ اقيّ ة والسيّ اللة المعجميّ عالء عبد األمير شييد، الدّ  4

 .102ـ، ص 2012، 1األردف، مؤسسة دار صادؽ الثقافية، العراؽ، ط
 8ػػػػػػ  7، ص1997، 1تر: نور اليدى لوشف، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ط اللة،كمود جرماف، ريموف لوبموف، عمـ الدّ  5

  )بتصرؼ(.
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مف غوي ينطمؽ مف معنى المفردة غوي، والمعنى المّ اللة ىو المعنى المّ موضوع عمـ الدّ  إفّ    
اللية والتغيرات التي تأخذىا الكممة في السياقات حيث حالتيا المعجمية ومتابعة التطورات الدّ 

نّ 1المختمفة ما ، إذ يصعب تحديد داللة الكممة ألف الكممة ال تحمؿ في ذاتيا داللة مطمقة، وا 
 .2اؽ ىو الذي يحدد ليا داللتيا الحقيقيةالسيّ 
ضافة إلى ىذا نجد الباحث       يحصر موضوعات التي تناوليا عمـ  يونس عميمحمد وا 
 3اللة في النقاط اآلتية:الدّ 
 غوية.اللية لممفردات المّ البنية الدّ  ( أ

 اللية بيف المفردات كالترادؼ والتضاد.العالقة الدّ   ( ب
 المعنى الكامؿ لمجممة والعالقات القواعدية بينيا.ج( 
اللة تشير إلييا، وىو ما يدرس في عمـ الدّ غوية بالحقائؽ الخارجية التي عالقة األلفاظ المّ د( 

 اإلشاري.

اللة يقتصر عمى دراسة معنى المفردة ومعنى الجممة أي ومف ىنا يتبيف لنا أف عمـ الدّ    
 التركيب.

 نظرياتو:( 3

كثير مف النظريات عنيت بمنيج معيف لدراسة  ّدالليلقد ظيرت في ميداف البحث ال     
 اللية.اؽ ونظرية الحقوؿ الدّ المعنى، وأبرز ىذه النظريات نظرية السيّ 

اسـ فقد اقترنت ب contextual theary of meaningة لممعنى ة السياقيّ فأما النظريّ    
في  mali nouskiنثروبولوجي المعروؼ ر باأل( الذي تأثّ firth غوي االنجميزي ) فيرث ػالمّ 

ظرية عمى أىمية ، وقد أكدت ىذه النّ context of situationحديثو عف سياؽ الحاؿ 
                                                           

 . )بتصرؼ( 31ىػ، ص1429ـ ػ 2008، 2ىياـ كريدية، األلسنية الفروع والمبادئ والمصطمحات، د.ف، بيروت ػ لبناف، ط 1
    .)بتصرؼ(.37ىػ ، ص 1432ـ، 2011، 1اللي عند عبد القاىر الجرجاني، دار صفاء لمنشر، عماف، طتراث حاكـ الزيادي، الدرس الدّ  2
  .1، د.ت، ص1لبناف، طػػ تحدة، بيروت ػاللة والتخاطب، دار الكتب الممحمد يونس عمي، مقدمة في عممي الدّ  3
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الوقوؼ عمى السياقات المختمفة التي ترد فييا الكممة مف أجؿ الوقوؼ عمى معناىا وقوفا 
 .1صحيحا

غة مف فتعني بدراسة مفردات المّ  semantic fields thearyا نظرية الحقوؿ الداللية وأمّ    
الّنظريتيف  وسنتوسع لمحديث أكثر عف ىاتيف 2،خالؿ تجميعيا في حقوؿ أو مجاالت داللية

 .في مقاـ آخر

 نشأتو وتطوره:( 4

اللة في منتصؼ القرف غوية الحديثة التي عنيت بعمـ الدّ لقد تعمقت وتأصمت الدراسات المّ     
( MAX· MULLERماكس مولمر غوي ) التاسع عشر الميالدي، وخاصة عند العالـ المّ 

ـ وأما الثاني  1862العمـ والمغة( سنة ) The sceince of language وذلؾ في كتابيو 
 مرمولـ.، ويبدو مف كتابي 1887( سنة )العمـ والفكر The sceince of thoughtبعنواف 

  .3اللةغة والتحميالت المنطقية لممعنى البعيدة عف حقائؽ عمـ الدّ أنو ربط بيف المّ 

اللة ( الذي تبمور عمى يديو مصطمح عمـ الدّ michel bréalميشيل بريل ــــ ثـ تبعو )     
 1897في أواخر القرف التاسع عشر في سنة  sémantiqueكمفيـو في صورتو الفرنسية 

، حيث اىتـ Essai de sémantique، في مقاؿ لو تحت عنواف 4قاصدا بو عمـ المعنى

                                                           
، ص 2006، 2000، 2والتوزيع، الجزائر، طسانيات، دار القصبة لمنشر خولة طالب اإلبراىيمي، مبادئ في المّ  1

 .)بتصرؼ(.120
.174، ص 2000اللة ) عمـ المعنى(، دار الفالح لمنشر والتوزيع، بيروت، د.ط، محمد عمي الخولي، عمـ الدّ   2  
 16ػػ 15، ص 2009، 1لشرؽ القاىرة، طاللية الحديثة، مكتبة زىراء اظريات الدّ اللة والنّ حساـ البينساوي، عمـ الدّ  3

 )بتصرؼ(.
)بتصرؼ(. 7اللة، ص كمود جرماف، ريموف لوبموف، عمـ الدّ    4  
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يمة صغات القديمة التي تنسب إلى فدالالت األلفاظ في المّ  في ىذا المؤلؼ بالبحث عف
 .1المعنىغات اليندوأوروبية والتي تيتـ بدراسة المّ 

اللية منحى عمميا منيجيا وظيرت أسماء حت الدراسات الدّ ومع بدايات القرف العشريف، ن
بيف بقية العموـ اللة وظيوره باعتباره عمما مستقال العمماء أسيموا بأعماليـ في بروز عمـ الدّ 
( الذي k.nyrop كريستوفر نيروب ـغوي الفرنسي )األخرى وكاف مف أوائؿ ىؤالء العمماء المّ 
 .19132اللي سنة حو الفرنسية" قسما لمتطور الدّ خّصص في كتابو " دراسة تاريخية لمنّ 

أبرز ( الذي يعد مف s. ullmann  ستيفن أولمان ـغوي ) ا مع المّ ثـ شيد ىذا العمـ تقدم
والثاني  semanticsاللة": الميتميف بدراسة المعنى ومشكالتو مف خالؿ مؤلفاتو األوؿ " الدّ 

 words and" وأما الثالث بعنواف "the principles of simanticsاللة" عمـ الدّ " أسس 
thrs use " غة" سنة " تحت عنواف: " دور الكممة في المّ كمال بشر" الذي ترجمو إلى العربية

19623. 

كما ال ننسى دور العالميف الكبيريف، في ىذا الشأف حيث إف ليما دورا ىاما في تأسيس     
( في كتابييما" معنى orgden−richards تشاردزػأال وىما العالماف )أوجدف وريعمـ المعنى 

 .4ـ1923ظير سنة الذي  The meaning of meaningالمعنى". 

اللة ظير كمفيـو في أواخر القرف التاسع عشر عمـ الدّ ومف ىنا يتبيف لنا أف مصطمح    
، حيث واصؿ ىذا العمـ في ظيوره أكثر في 1897سنة  ميشال بريلعمى يد الفرنسي 

                                                           
1 Geoge mounin‚dirtionnaire de la linguistique p 2   ّظري في عمـ ليؿ النّ نقال عف: نواري سعودي أبو زيد الد
 .44، ص 2014، 1اللة، بيت الحكمة، الجزائر، طالدّ 
)بتصرؼ(. 26اللية الحديثة، ص ظريات الدّ اللة والنّ البينساوي، عمـ الدّ  حساـ  2  

) بتصرؼ(. 26المرجع نفسو، ص   3  
المرجع نفسو، الصفحة نفسيا) بتصرؼ(.   4  
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بدايات القرف العشريف، وذلؾ بفضؿ عمماء آخروف أسيموا في بروزه كعمـ قائـ بذاتو مستقال 
 عف العمـو األخرى.

 اق:تعريف السيّ   (2

  :لغةأ( 

 اؽ مف خالؿ قولو:السيّ  »اؽ مف خالؿ قولو:( السيّ ـى393) ت  الجوىريلقد عرؼ        

 ـْ يُ نَ يْ بَ  تْ سَ يْ لَ  ضٍ عْ بَ  رِ ثْ ى إِ مَ عَ  ـْ يُ ضُ عْ بَ  يى َساٍؽ َواِحَدٍة أمَ عَ  يفَ نِ بَ َثاَلَثَة َ  ُفالَنةُ وُيقاُؿ: َوَلدْت »
 .1...«ةً يَ ارِ جَ 

الّسوؽ: » ( فوردت مادة " َسَوَؽ" عنده مف خالؿ قولو: ـى711ت  )ابن منظورأما      
وغيرىا يُسوقيا َسْوقًا وسياقًا وىو ساِئٌؽ وسّواؽ شدد لممبالغة...وقد  اإلبؿَ معروؼ ساَؽ 

ا ما زً اْنساَقت وتساَوَقت اإلبؿ تساُوقًا إذا َتَتاَبَعت، وفي حديث أـ معبد: فجاء زوُجيا َيُسوؽ أْعنُ 
 .2«َبُع. والُمَساَوقة: المتتابعة كأف بعضيا َيُسوؽ بعًضا...تساَوُؽ أي ما َتَتا

وُيقاؿ: »( فوردت مادة سوؽ عنده مف خالؿ قولو:ـى 817) ت  الفيروز آباديأما       
 َوَوَلَدت ُفاَلَنُة َثاَلَثَة َبنيَف عمى َساٍؽ: ُمَتَتابَعًة ال َجاريًة بينيـ...وَتَساَوَقِت اإلِبُؿ: تَػَتاَبَعْت 

  .3«تقاَوَدتو 

يعني « َسَوؽَ »لمادة  غويغوية السابقة أف المعنى المّ حظ مف التعريفات المّ وما يال    
 االتصاؿ والتتابع.

                                                           
1

 : شياب الديف أبو عمر، دار الفكر]َسَوؽ[، تح ، مادة2، جوتاج الّمغة العربية  الجوىري، إسماعيؿ بف حماد، الصحاح 
 .1138ىػ، ص 1418، 1بيروت، ط

 1ية، بيروت ػ لبناف، ط"، تح: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ دار الكتب العممؽَ وَ ، مادة "سَ 5ابف منظور، لساف العرب، مج 2
 .906 ىػ، ص 1426ـ ػ 2005

 .1568، ص 2006، 1، مادة ]َسَوَؽ[،  دار نوبميس، بيروت، ط8الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مج  3
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 اصطالحا:ب( 

اؽ عّدة تعريفات عند الغرب والعرب المحدثيف، التي سنقوـ لقد شيد مصطمح السيّ     
 بعْرضيا كاآلتي:

 عند الغرب المحدثين: ( أ

بأنو مجموع » اؽ في معجـ السيميائيات السيّ  غريماس وكورتاسلقد عرؼ الباحثاف       
اللة إذ يمكف لو أف يكوف تواكب وحدة تركيبية معينة وتتعمؽ بيا الدّ  النصوص التي تسبؽ أو

اؽ مجموعة مف ، ويتبيف مف ىذا القوؿ أف السيّ 1 «صريحا ويمكف لو أف يكوف ضمنيا
 البعض وتجمع بينيما داللة. النصوص مترابطة فيما بعضيا

( قد contextكممة )» ( بقولو:context( نجده يتحدث عف كممة )ulman) أولمان ـــ اوأمّ 
استعممت حديثا في معاني مختمفة والمعنى الوحيد الذي ييـ مشكمتنا في الحقيقة ىو معناىا 

، ويتبيف 2«ىذه العبارةفظي لمكممة وموقعيا مف ذلؾ النظـ بأوسع معاني التقميدي أي النظـ المّ 
مف ىذا التعريؼ أنو كتحديد معنى أدؽ لمكممة، يشترط أوال مراعاة موقعيا في التركيب، وما 

 يتصؿ بيا مف ظروؼ ومالبسات خارجية.

 

 

 

 

                                                           
1 A·J Greimas,j.Courtes,sémiotique,P66,67 ز عبد الدايـ، عرفات فيصؿ المناعنقال عف: محمد عبد العزي 

 .23، ص 2015، 1اؽ بيف التوصيؼ والتأصيؿ واإلجراء، منشورات االختالؼ، الجزائر، طنظرية السيّ 
.62ػ 61د.ط، د.ت، ص غة، تر: كماؿ محمد بشر، مكتبة السّياب، القاىرة، ستيفف أولماف، دور الكممة في المّ    2  
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 عند العرب المحدثين: ( ب

و ما يصاحب بأنّ » اؽ مف خالؿ نعتوالسيّ  محمد أحمد أبو الفرجلقد عرؼ الباحث       
اؽ ىو ذلؾ الترابط ويتضح مف ىذا القوؿ أف السيّ  1،«يساعد عمى توضيح المعنىفظ مما المّ 

 الحاصؿ بيف كممة وما يصاحبيا مف كممات أخرى مف أجؿ توضيح المعنى.

بأنو دراسة الكممة داخؿ التركيب أو التشكيؿ الذي » فتعرفو نور اليدى لوشنا الباحثة وأمّ    
 ترد فيو إذ ال يظير معنى الكممة الحقيقي. أو ال يتحدد داللتيا إال مف خالؿ السياؽ 

، إذ يتبيف مف القوؿ أف معنى الكممة ال يتحدد إال مف خالؿ وضعيا 2« بضروبو المختمفة
 في تركيب.

السابقة سواء أكانت غربية أـ عربية أّنيا كانت متقاربة في ونالحظ مف التعريفات       
فظة عند غوية التي تحيط بالمّ اؽ مف خالؿ اعتبارىا أّف السياؽ ىو تمؾ البيئة المّ تعريفيا لمسيّ 

ورودىا في العبارات والتركيب، وما تشمؿ عميو مف عوامؿ خارجية مف ظروؼ اجتماعية 
 وثقافية.

  context theoryة: اقيّ ة السيّ ظريّ النّ  (3

مف مناىج دراسة المعنى الذي يتـ مف خاللو تصنيؼ  اة منيجاقيّ ة السيّ ظريّ تعتبر النّ    
 المدلوالت العتبارات تركيبية وتعبيرية وأسموبية.

 اقية:ظرية السيّ ظروف نشأة النّ ( 1ــ 3

(، إال 1961ت ()R· Firth· Jجون روبرت فيرث ــــ تنسب نظرية لمعالـ االنجميزي)     
أنو مف اإلجحاؼ أف نغض الطرؼ عّمف سبقو مف العمماء فقد كاف العالـ الروسي 

                                                           
 1430، بيروت، لبناف، 2غة الحديث، دار النيضة، طة في ضوء دراسات عمـ المّ غويّ محمد أحمد أبو الفرج، المعاجـ المّ  1

 .116ـ، ص 2009ىػ ػػ 
 .95، ص 2006اللة ) دراسة وتطبيقا(، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، د.ط، نور اليدى لوشف، عمـ الدّ  2
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، مف خالؿ استعمالو 1اؽ عند فيرثأثر كبير في تكويف أسس نظرية السيّ  مالينوفسكي
" سياؽ الحاؿ"، ثـ طور ىذا المصطمح تطورا آخر   context of situationمصطمح 

 غة أساسا ىو ، والذي يرى أف ما يميز المّ 2غويةباستعماؿ األستاذ فيرث لو في دراستو المّ 

 sinclair loyons mitclee  ية، والنظـ إلى اتجاىو ىذا آخروفاالجتماعوظيفتيا 
halliday غة أو الطريقة التي في المّ  والكممة في نظر أصحاب ىذا االتجاه ىي استعماليا

، ويتضح لنا مف ىذا أف العالـ االنجميزي فيرث يعتبر رائد 3تستعمؿ بيا أو الدور الذي تؤديو 
 ظرية.في إرساء أسس ىذه النّ  مالينوفسكية، وذلؾ بتأثره بالعالـ الروسي اقيّ ظرية السيّ النّ 

 ة عند العرب القدامى:اقيّ ة السيّ ظريّ النّ ( 2ــ  3

اللة ويتجمى ذلؾ مف اؽ ودوره في تحديد الدّ السيّ مية ىكاف عمماؤنا العرب عمى وعي بأفقد    
خالؿ دراستيـ المنصبة لو وذلؾ وفؽ اىتماميـ كؿ فريؽ منيـ وتخصصو العممي المعرفي 

 عمى النحو اآلتي:

 اق عند المفسرين:السيّ أ( 

القرآف والتي تتجمى في وضعوىا لمستقر ويكمف وعي المفسريف مف خالؿ الشروط التي     
أف يكوف عمى وعي تاـ بكؿ ظروؼ ومالبسات وما يحيط بالنص القرآني وأيضا تمكنو مف 

 .4ةالليّ دقائؽ العربية وأحكاميا الصوتية والبنائية والتركيبية والدّ 
                                                           

 ت غة أنظمتيا بيف القدماء والمحدثيف، دار الوفاء لمطباعة والنشر: اإلسكندرية، د.ط، د.نادية رمضاف النجار، المّ  1
 )بتصرؼ(. 233ص  
 310ة لمطباعة والنشر، بيروت، د.ط،د.ت، ص  غة مقدمة لمقارئ العربي، دار النيضة العربيّ محمود السعراف، عمـ المّ  2

 )بتصرؼ(.
 ـ2009، 1اللة مع نصوص وتطبيقات، بيت الحكمة لمنشر والتوزيع، الجزائر، طبوجادي، محاضرات في عمـ الدّ  خميفة 3

 )بتصرؼ(. 281ص 
 اللة التطبيقي في التراث العربي دراسة تاريخية تأصيمية نقدية، عالـ الكتب الحديث، إريد، األردفىادي نير، عمـ الدّ  4
 .219ـ، ص 2008ىػ  ػ  1429، 1ط
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 اق عند الفقياء واألصوليين:السيّ ب( 

غة ظاىرة اجتماعية البد المّ  اؽ مف خالؿ تفطف أكثرىـ إلى أفوقد باف اىتماميـ  بالسيّ     
فظي والحالي) المقامي( لموقوؼ عمى اقيف المّ فييا اجتماعية البد فييا مف مالحظة السيّ 

 .1طبيعة النص دالليا

 اق عند البالغيين واألدباء والنقاد:السيّ ج( 

اؽ فيما لقد وضح تماـ الوضوح موقؼ البالغيوف واألدباء والنقاد العرب القدامى مف السيّ     
قّدموه مف دراسات تطبيقية لضروب الكالـ ونصوصو اإلبداعية فحديثيـ في نظـ الكالـ 

غوية مف اللة المّ اؽ المقاـ في بياف الدّ كانوا عمى وعي بأىمية السيّ وأسرار تأليفو وأساليبو وكما 
 .2"وليـ المشيور إف " لكؿ مقاـ مقاؿٍ خالؿ ق

 اق عند المغويين:السيّ د( 

اللة غوية التي تعيف عمى تحديد الدّ غوييف العرب القدامى إلى العناصر المّ المّ لقد فطف    
كطبيعة أو بنية الكممة الصرفية أو النحوية ووقفوا مميا عمى طبيعة النظاـ الذي تصاغ فيو 

اؽ مف مالبسات خارجية ي، وما يكتنؼ ىذا السيّ غو اؽ المّ الجممة الدالة وىنا تكوف مع السيّ 
اؽ كمـ وحاؿ الخطاب، والمتغيرات التي تجري فييا... وىنا تكوف مع السيّ تشمؿ موقؼ المت

 .3الحالي

اؽ تعرضوا إلى فكرة السيّ قد  القدامى عرضناه أف عمماؤنا العربما ف لنا مف خالؿ يتبيّ    
 اللة، لكف لـ يتبمور عندىـ كنظرية قائمة بذاتيا.ودورُه في تحديد الدّ 

 
                                                           

 .224علم الّداللة التطبٌقً فً التراث العربً دراسة تارٌخٌة تأصٌلٌة نقدٌة، ص  ،ادي نهره 1
)بتصرف(. 222 ص  ،المرجع نفسه  

2  

)بتصرف(.233المرجع نفسه، ص    3  
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 the theory of semantic field  اللية: نظرية الحقول الدّ  (4
 تعريفيا: ( أ

ىو مجموعة مف  lexical fieldأو الحقؿ المعجمي  semantic fieldاللي الحقؿ الدّ    
عادة تحت لفظ عاـ بجمعيا مثاؿ: ذلؾ كممات األلواف في الكممات ترتبط داللتيا، وتوضع 

فر أص، أزرؽ ،: أحمرمثؿ لوف" وتضـ ألفاظا غة العربية فيي تقع تحت المصطمح العاـ "المّ 
 . 1أبيض ... الخ ،أخضر

بأنو قطاع متكامؿ مف المادة المغوية يعبر عف مجاؿ ( » ullman ) أولمان ـــفو وعرّ  
 .2«معيف مف الخبرة

تقوؿ بأنو لكي تفيـ معنى  ةالليّ ؿ الدّ و الحق نظرية أفّ ويفيـ مف خالؿ ىذيف التعريفيف      
 كممة يجب أف تفيـ كذلؾ مجموعة الكممات المتصمة بيا دالليا.

 تاريخ نشأتيا: ( ب

استنبط السيمانتيؾ التركيبي فكرة الحقؿ أف بدراسة المعجـ منذ  يبيوف اىتماميـالتركبدأ       
تركيبيا.  شكالاللي أو الحقؿ المعجمي، باعتبار أف ىذه الفكرة تعطي مفردات المغة الدّ 

تصنؼ في مجموعات ينتمي كؿ منيا إلى حقؿ داللي  فكممات كؿ لغة ػ طبقا ليذه الفكرة ػ
معيف. وعناصر كؿ حقؿ يحدد كؿ منيا معنى اآلخر ويستمد قيمتو مف مركزه داخؿ 

 .3النظاـ

 القرف عمى أيدياللية إال في العشرينات والثالثينات مف ىذا ولـ تتبمور فكرة الحقوؿ الدّ     
 prozigو jolles (1934)و ispen (1924،)وبخاصة  ألماف،و عمماء سويسرييف 

                                                           

  1 .27اللة، ص أحمد مختار عمر، علم الدّ  
  .27، ص المرجع نفسه: ٌنظر 2

  3   )بتصرف(. 22ص  ،المرجع نفسه 
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األلفاظ الفكرية  trier(. وكاف مف أىـ طبيقاتيا المبكرة دراسة 1934)  trier، و(1934)
ة الليّ باختيار ثالثة أنماط مف الحقوؿ الدّ  R.meyerمغة األلمانية الوسيطة، كما قاـ في الّ 

األنثروبولوجيا األمريكيوف بتطبيقات متنوعة ليذه الفكرة، وبخاصة في ودرسيا، وقاـ عمماء 
 .1مجاالت القرابة، والنبات، والحيواف، واأللواف، واألمراض

اللية عمى ىو أّوؿ مف طبؽ نظرية الحقوؿ الدّ  تريرالعالـ األلماني  ومف ىنا يتبيف لنا أف
 مغة األلمانية.في الّ األلفاظ  الفكرية 

 :اللية بالتراث العربيالحقول الدّ صمة نظرية د( 

أما عف صمة ىذه النظرية بالتراث العربي، فإف الدراسة الميدانية تؤكد أف عمماء العربية    
 يا.بؿ في تأليؼ مصنفات كثيرة عمى وفقكانوا سباقيف في معرفة ىذه الطريقة 

ني، فالكممات ونجد ذلؾ واضحا في كتب معاجـ وكّؿ حقؿ يضـ الكممات المتقاربة المعا   
التي تدؿ عمى الحيواف نجدىا في حقؿ الحيواف، وحقؿ الحيواف بدوره يقسـ إلى أنواع بحسب 

" التي اىتمت بتسمية أنواع الحيوانات اإلنسافالحيوانات ومف ىذه الكتب نجد: " كتب خمؽ 
 .2وصفاتيا وكؿ ما يتعمؽ بيا، مثؿ كتب" اإلبؿ" و "الخيؿ" و " الحشرات"

المعاجـ التي ألفت وفؽ ىذه الطريقة، وضمت موضوعات متنوعة بيف دفتييا فكثيرة ا وأمّ 
غة وسر العربية ألبي منصور ( وفقو المّ ػى 395) ت  أىميا: " متخير األلفاظ" البف فارس

 .3( وغيرىا...ػى 458(، والمخصص البف سيده األندلسي ) ت ػى429الثعالبي ) 

                                                           
التوزٌع اللً فً كتب األمثال حتى نهاٌة القرن السادس الهجري، دار غٌداء للنشر وعزٌز محً الدٌن، البحث الدّ فرهاد  1

 )بتصرف(. 332م، ص 2212، 1عمان، ط
 )بتصرف(.331ص المرجع نفسه،  2

.332المرجع نفسه، ص   3  
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اللي أو العرب القدامى قد سبؽ الغرب في فكرة الحقؿ الدّ غوييف ومف ىنا يتبيف أف المّ    
 الحقؿ المعجمي، إال أنيـ كاف ينقصيـ االصطالح أو تسمية الفكرة.

 :تعريف الجممة (5
 لغة: ( أ

أف الجممة مف مادة »  ه(711) ت  البن منظورلقد جاء في معجـ لساف العرب     
الُجم َؿ بتشديد الميـ، يعني الِحباؿ المجموعة والُجُمؿ: الجماعة ِمَف الن اِس. وفي "َجَمَؿ" و 

، َقْمس السفينة. قاؿ يمَج الُجمُّؿ، ِبُضـِ الِجيـِ و حديث مجاىد: أنو قرأ حتى  َتشِديِد الِميـِ
ُجْمَمة، ولعؿ الُجْممَة ِجَمالة ألّنيا ُقًوى كثيرة ُجِمعت فُأْجِمَمت  الَحْبؿ الغميظ سمياألزىري: كأف 

 .1«اشتقت مف ُجْمَمِة الَحْبؿِ 

ماٌؿ ا أجْ يَ عُ مْ جَ ده مادة " َجَمَؿ" مف الَجَمُؿ و ( فوردت عنه 1215) ت  الّزبيديأما 
وأجاِمُؿ  َجَماِئؿُ ُة وِجماالت، ُمَثم ثََتيِف وَ ِجَماٌؿ بالكسر، وِجمالَ وَجاِمٌؿ وُجْمٌؿ بالُضـ و 

 .2«بالُضـ: َجماَعُة الشيء...أْرِباِبو والُجّمَمُة، ِبُرعَاِتو وَ ِمُؿ: القطيع منيا والجا

 غوي لمادة "َجَمَؿ" جاء بمعنى الجماعة والتتابع.المعنى المّ لنا أّف يتبيف  ومنو  

 

 

 

 

                                                           
 .234، 233، مادة ]َجَمَؿ[، ص 6منظور، لساف العرب، مج ن اب  1
، مادة ]َجَمَؿ[، تح: عبد المنعـ 27الزبيدي، محمد مرتضي بف محمد الحسيني، تاج العروس مف جواىر القاموس، ج  2

 . 138، 133، ص 2007، 1محّمد محمود، دار الكتب العممية، بيروت، ط خميؿ إبراىيـ، كريـ سّيد 
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 ( اصطالحا:ب

 الجممة عند العرب القدامى:( 1

والبالغييف يوجد لمجممة عدة تعريفات متعددة حسب مذاىب عمماء النحاة     
واألصولييف العرب القدامى، وعمى ىذا األساس انقسـ العمماء في تعريفيـ لمجممة إلى 

 1:اتجاىيف ىما

 اتجاه يوحد أصحابو بيف مفيوـ الجممة والكالـ. ( أ
 اتجاه يفرؽ أصحابو بيف مفيـو الجممة والكالـ.  ( ب

 يصرح بالترادؼ بيف  ه( 392ت  ـــ) ابن جني ؿ فنجد فأّما عف أصحاب االتجاه األوّ       

ا الكالـ فكؿ لفظ مستقؿ بنفسو مفيد لمعناه أمّ » المصطمحيف الجممة والكالـ مف خالؿ قولو: 
 .2«النحويوف الجمؿ...وىو الذي يسميو 

الكالـ ىو المركب  »اآلخر يقر عمى توحدىما بقولو:  ىو (583الزمخشري )ت وكما نجد 
 3«مف كممتيف أسندت إحداىما لألخرى، وذلؾ نحو: ُضرب زيد وانطمؽ بكر يسمى جممة

بتوحيدىما مف  اإلقرارعمى  ه( 643 ابن يعيش) توتابعو في ذلؾ أيضا شارح كتابو 
 حوييف عبارة عف لفظ مستقؿ بنفسو مفيد لمعناهاعمـ أف الكالـ عند النّ » خالؿ قولو: 

 .4 «ويسمى الجممة 

                                                           
، 1مطباعة والنشر والتوزيع، عماف ػ األردف، طسانيات لمطالب الجامعي، دار الرازي لينظر: عاطؼ فضؿ، في مقدمة المّ  1

 .113ـ، ص 2005ىػ ػ 1424
ـ، ص 1905، 4، تح: محمد عمي النجار، دار الشؤوف الثقافية، بغداد، ط 1ابف جني، أبو الفتح عثماف، الخصائص، ج 2

17. 
 .6، د.ت، ص 2الزمخشري، أبو القاسـ محمود بف عمر، المفصؿ في عمـ العربية، دار الجيؿ، بيروت، ط 3
.20، عالـ الكتب، بيروت، د.ط، د.ت، ص 1شرح المفصؿ، جيعيش، موقؼ الديف يعيش بف عمي،  بفا  4  
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وما يالحظ مف التعريفات ىذا االتجاه أف كؿ كالـ يحتوي عمى مركب إسنادي ويحقؽ    
 .جممة معنى فيو

أما أصحاب االتجاه الثاني الذي يفرؽ بيف مفيوـ الجممة والكالـ فنجد الذي يمثؿ ىذا االتجاه 
 الـ والجممة مف في شرحو لكافية ابف حاجب يفرؽ بيف الك ( ـى 641الرضي عمي ) ت 

األصمي وكاف مقصود لذاتو فكؿ كالـ جممة وال  اإلسنادوالكالـ ما يتضمف » خالؿ قولو: 
يتبيف مف القوؿ أنو يمكف القوؿ بأف كؿ كالـ ىو جممة، ولكف ال يمكف القوؿ بأف  1،«ينعكس

 كؿ جممة ىي كالـ.

الكالـ ىو » بقولو:  والكالـيوضح الفرؽ بيف الجممة  ( ىـ761ابن ىاشم ) ت وكما نجد  
 .2«القوؿ المفيد بالقصد والمراد بالمفيد ما دؿ عمى معنى يحسف السكوت عميو

بيف الجممة والكالـ، بؿ الكالـ  ترادؼىذا االتجاه أنو ال يوجد  ضح مف التعريفاتويتّ    
 عندىـ مرتبط بالمعنى المفيد والذي يحسف السكوت عميو.

أف تعريؼ الجممة ال يكتمؿ عند االتجاه األوؿ الذي يقر ويستنتج مف خالؿ االتجاىيف     
نما يكتمؿ التعريؼ  بالترادؼ بيف الجممة والكالـ وال عند االتجاه الثاني الذي يفرؽ بينيما.، وا 

فادة المعنى واستقالليتو.  عند تكامميما، ألف كالىما يشترط في الجممة التركيب واإلسناد وا 

 الجممة عند العرب المحدثين:( 2

يفيد الّسامع معنى مستقال بنفسو يا أقؿ قدر مف الكالـ، بأنّ »أنيس الجممة  إبراىيـيعرؼ    
 .3«القدر مف كممة واحدة أو أكثرسواء تركيب ىذا 

                                                           
   32، ص 1998، 1وت، طالكتب العممية، بير  1ي، رضي الديف بف الحسف، شرح كافية ابف حاجي، ج اباذاالستر  1
. 113سانيات لمطالب الجامعي، ص نقال عف: عاطؼ فضؿ، في مقدمة المّ  374ابف ىشاـ، مغني المبيب، ص   2  
، ص 2011حو العربي بيف القديـ والحديث، دروب لمنشر والتوزيع، د.ط، عماف ػ األردف، عبد اهلل أحمد بف أحمد، النّ  3

34. 
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ف مف ىذا القوؿ أف الجممة ليست بشرط أف تكوف مجموعة مف الكممات، بؿ قد تقتصر ويتبيّ 
 المعنى.عمى كممة واحدة ألف الشأف منيا ىو إفادة 

فيو قرينة  اإلسنادأننا ال ننكر » فيعرفيا بقولو:  محمد حماسة عبد المطيفا الباحث أمّ     
مشتممة عمى  ال ينبغي أف كؿ جممة مفيدة ػ البد ػ معنوية، مف قرائف الجممة ولكف ىذا

، إذ أننا ينبغي أف نعترؼ بناء عمى الواقع المغوي بوجود جممة ذات طرؼ واحد اإلسناد
  .1«ة لمعناىا اعتمادا عمى قرائف األحواؿ...مؤدي

 .واإلسناديشترط في الجممة استقاللية المعنى  محمد حماسة عبد المطيفونالحظ أف 

 إفادة المعنىوما يستنتج مف التعريفات العرب القدامى والمحدثيف أف الجممة يشترط فييا    
 واإلسناد والتركيب.

 الجممة عند الغرب المحدثين:( 2

 .2يحدد تعريؼ الجممة عند الغربييف مف خالؿ المعايير التالية    

سنادي: وتعرؼ الجممة بمقتضى ىذا المعيار بأنيا مجموعة مف الكممات التي المعيار اإل ػ 1
 تشمؿ عمى مسند إليو ومسند.

 اللي: وبموجب ىذا المعيار تعرؼ الجممة بأنيا ما يعبر عف فكرة كاممة.المعيار الدّ  ػ 2

معيار الموقؼ االحتمالي: وبمقتضى ىذا المعيار توصؼ الجممة بأنيا القوؿ الذي يقع  ػ 3
 بيف سكتتيف.

 
                                                           

.33 ، ص2001عرابية في الجممة بيف القديـ والحديث، دار غريب، القاىرة، د.ط، اإلالمطيؼ حماسة، العالمة عبد   1  
 2اللة العربية، دار المدار اإلسالمي، طرابمس، ط: محمد محمد يونس عمي، المعنى وظالؿ المعنى أنظمة في الدّ ينظر 2

 .303ػ  302ـ، ص 2007



مفاىيـالمصطمحات و ال تحديد                                                     :المدخؿ  

 

 

21 

ونظر إلى أف المعيار بيف األوليف متالزماف عادة، فقد حاوؿ بعض المغوييف الجمع    
  subjectمجموعة مف الكممات المشتممة عمى مسند إليو » بينيما، فعرؼ الجممة بأنيا 

 .1 «المعبرة عف فكرة كاممة predicateومسند 

 ؿ كاؼ في تحديد الجممة فعرفيا أف المعيار األوّ  (martient) مارتينيو ــــ وكما اعتبر 

أّنيا قولة كؿ العناصر فييا ممحقة بمسند إليو واحد أو مسانيد إلييا مختمفة معطوؼ  »
 .2«بعضيا عمى بعض

 بأنيا كؿ » فقد استند في تعريفو لمجممة إلى المعيار الثالث فعرفيا: ( harisىاريس  ا)أمّ    

، ويتبّيف مف ىذا 3.«امتداد ومف حديث الشخص واحد يقع بيف سكتتيف مف قبؿ ذلؾ الشخص
 أّف الجممة ىي الكالـ الّذي يحسف السكوت عنو.

المحدثيف لـ يختمؼ بييف الغر  دلسابقة أف تعريؼ الجممة عنحظ مف التعريفات اوما يال   
تعريؼ العرب القدامى والمحدثيف لمجممة، فعمى األغمب منيـ يشترط في الجممة  كثيرا عف

فادة المعنى.  التركيب واإلسناد وا 

 

 

                                                           
1 K lammar – E· sentence sence, harcout brase·jouanouich ‚ p15     نقال عف: محمد محمد يونس

                                                              .303عمي، المعنى وظالؿ المعنى أنظمة في الّداللة العربية، ص 
.303نقال عف:  المرجع نفسو، عمى ص    Martient‚ A· Eléments of general linguistics‚ p 152 2  
  Lyons·J·Introduction to thertical linguistics p 172 3  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. نقال عف: 
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سنتناول في ىذا الفصل الحديث عن دور الّنظرّية السّياقّية ونظرّية الحقول الّداللّية في     
إن بناء أي جممة صحيحة نحويا ودالليا يقتضي أن تتألف من تحديد داللة الجممة وعميو 

ذات عالقة معنوية تجمعيا في التركيب نفسو، بحيث يكون كل عنصر عناصر أو مفردات 
من عناصر الجممة مختمفا عن سائر العناصر فال يسمح أن يطابق عنصر في نظام عنصرا 
آخر في الجممة نفسيا، أي أنو ال يمكن أن تتألف عناصر الجممة من حقل داللي نفسو، بل 

 اللي خاص بيا.البّد أن تنفرد كل مفردة في التركيب بحقل د

 عمى ثالثة مباحث ىي: صليشمل ىذا الفجاء و     

  .ة في تحديد داللة الجممةاقيّ ة السيّ ظريّ المبحث األول بعنوان: دور النّ 

  .ة في تحديد داللة المفردةالليّ ة الحقول الدّ : دور نظريّ ن اعنو با المبحث الثاني فأمّ 

 .ة في تحديد داللة الجممةالليّ الحقول الدّ ة ن بـ: دور نظريّ انو بعا المبحث الثالث فأمّ 
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 .ة في تحديد داللة الجممةاقي  ة السي  ظري  ل: دور الن  المبحث األو  

اقّية وما تقوم عميو من فكرة المتمثمة في ة السيّ ظريّ لقد سبق وأن أشرنا إلى التعريف بالنّ        
مختمفة إذن فإذا كان معنى أن الوصول إلى معنى أي كممة يستمزم وضعيا في سياقات 

ة في تحديدىا لمعنى اقيّ ة السيّ ظريّ الكممة يتحدد من خالل تسييقيا، فأين يكمن دور النّ 
 . الجممة؟

 مدرسة فيرث واىتماميا بداللة الجممة:  (1
اق الحال أىم ما قدمتو، وسياق الحال عند الفرثيين مجموعة من سيّ يعد مفيوم        

 والجممة تكتسب داللتيا من مالبسات األحداث وسياقاتيا الكالميالعناصر المكونة لمموقف 
ة الجممة في وسنتوسع في الحديث عن الدور الذي يقوم بو سياق الحال في تحديده لدالل)

( المؤسس hallidayىاليداي ـمييا)اق ألح عمقام آخر يسمح بذلك(، وىذه األىمية لمسيّ 
 systemحو النظامي عمى يديو أسس النّ  الثاني ليذه المدرسة بعد فيرث الذي اكتممت

grammar ويركز ىذا النحو عمى النحو عمى الجانب الوظيفي لمغة ويجعل ىمو تصنيف ،
 .1الوظائف نظام بين استعماالتيا

ال يكون نظاما إاّل إذا كان مغمقا أي محصورا بالعّد فيو يتكون  ياىاليدوالنظام عند      
د وال تنقص، وكل عنصر من عناصر النظام دائما من عدد محصور من العناصر ال تزي

الواحد البّد أن يكون مختمفا عمى سائر العناصر فال يجوز أن يطابق عنصر في نظام 
م العدد يتكون من المفرد والجمع يستمزم واختيار المفرد في نظالنظام نفسو، عنصر آخر في ا

ثر من عنصر واحد من عناصر نظام بعينو في استبعاد الجمع كذلك ال يجوز استخدام أك
 .2موقع واحد فال يجوز مثال أن تقول: أنا أنت ناجح

                                                           
حو العربّية ـ التراكيب النحوّية والّتداولّية عمم النّ سانّيات العربّية بنية الجممة عبد الحميد مصطفى السيد، دراسات في المّ  1

 ) بتصرف(.142م، ص 2004ىـ ـ  1424، 1األردن، ط ـــــار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان وعمم المعاني، د
والنشر  والطباعة دنياممحمود أحمد نحمة، عمم الّمغة الّنظامي مدخل إلى الّنظرّية الّمغوّية عند ىاليداي، دار الوفاء ل 2

 )بتصرف(. 103، 102م، ص 2008، 1األسكندرية، ط
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وما يالحظ من خالل ىذا المثال أن العناصر التي يتكون منيا ىذا التركيب ال تربطيا     
عنصر في النظام يؤدي حتما إلى  تاللّية فيما بعضيا البعض، وطبعا أي اخأي عالقة نحو 

 ركيب، وعدم وضوح داللتو.تالل التّ اخ
ثالثة خصائص البّد منيا مجتمعة حسب  الجممة وبناء عمى ما قدمناه فإن لمنظام    

 1وىي كاآلتي: محمود نحمة أحمدالباحث 
 أنو مغمق عمى عدد محصور من العناصر. ـ 1
 أن اختيار الواحد من عناصره يمنع اختيار آخر.ـ  2
أن المعنى الوظيفي لكل عنصر من عناصره يعتمد عمى معنى العناصر األخرى في  ـ 3

 النظام نفسو.
ة التي يجب عمى المتكمم أو األديب أن يكون تعتبر ىذه النقاط من العناصر األساسيّ      

 حّية الّنحوّية والّداللّية.في بناء جممة سميمة من الّناعمى عمم بيا 
 ه:ومعايير مغوي مستوياتو اق ال  السي   (2

ي يعتمد عميو في توضيح معنى الوحدة اق الذّ من أنواع السيّ  غوي نوعااق المّ يعتبر السيّ      
غوي وما ىي اق المّ ة سواء أكانت كممة أو جممة، وعمى ىذا األساس ما ىو مفيوم السيّ غويّ المّ 

 .المعايير التي يقوم عمييا لبناء جممة صحيحة نحويا ودالليا؟مستوياتو؟ وما ىي 

 تعريفو: ( أ
 :عند الغربيين المحدثين (1

 ، أي أنو collection( وأصحابو بالمصاحبة أو الّرصف firthفيرث )اق عنديعرف السيّ      

 .2يمكن التعرف عمى الكممة من خالل قرينتيا

                                                           
 .104ي، ص اة  عن ىاليدظريّ مغة النظامي مدخل إلى النّ محمود أحمد نحمة، عمم الّ  1
  وبة لمنشر والتوزيع، الكويت، د.ط، د. تر اللة، تر: خالد محمود جمعة، مكتبة دار العك بالمر، مدخل إلى عمم الدّ نفرا 2

 .)بتصرف(.102
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االرتباط االعتيادي لكممة ما في لغة ما بكممات و صف بأنّ ولقد أشار فيرث إلى تعريف الرّ  
 .1أخرى معينة

منصير" مع مجموعة الكممات: حديد، نحاس، ذىب وفضة ومن أمثمة ذلك ارتباط كممة "
ولكن ليس مع الجمد مطمقا وعدم تالؤم " جمد" مع ىذه المجموعة ال يكفي لعدم صحة 

بمعنى أّن الكممات الّتي يتكون منيا  .2االرتباط أو التوافق الوقوع بين " جمد "، " منصير"
الّتركيب أو الجممة يجب أن تربطيا عالقة واحدة فمثال الكممات: حديد، نحاس، ذىب تنتمي 

 فنقول:« جمدال» ، «منصير» واحد ىو  إلى حقل داللي

 حديد منصير.  .1
 نحاس منصير.  .2
 ذىب منصير.  .3

جمد، ألن كممة "جمد ال تربطيا عالقة  حديد ،وال نستطيع القول: نحاس جمد، ذىب جمد     
 بالكممات الّتي تّدل عمى الثّقل والّصالبة ألّن من صفات الجمد ىي الخفة، والمّيونة.

وكمثال آخر عمى ذلك نتناول مسائل عن العالقة بين الكممات التي توجد في الخطاب فمثال 
 ما نوع الكممات التي قد توجد في الجممة؟

مثال تميل إلى أن توجد في سياق مع كممات مثل: حرب، جرس، جيش إن كممة " جندي" 
سالح ولكنيا ال توجد مع سبورة أو كوافير أو طرز، ومع ذلك قد نجد صعوبة في تفسير 

الزىرة المرحومة، وذلك أن  الكممات مثل: ُتُوفى الحيوان أو رفض مصاحبات لبعض
بات ولكنيم يقبمون المصاحبات اآلتية: ىذه المصاحة يرفضون مثل غة العربيّ المتكممين بالمّ 
أو محمد المرحوم، السبب في ذلك يرجع إلى المدى أي قابمية الكممة  ُتوفي محمد،

                                                           
 .197ة وعمم الّمغة الحديث، دار غريب، القاىرة، د. ط، د. ت، ص محمد محمد داود، العربيّ  1
 . ) بتصرف (.174أحمد مختار عمر، عمم الداللة، ص  2
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، بمعنى أنو ذلك اإلطار الداخمي لمتركيب، والذي أساسو يتم  1المصاحبة لكممة أخرى.
غة والتي من مّ غوية، وذلك بتضافر مستويات الاكتشاف العالقة الوظيفية بين الوحدات المّ 

 شأنيا أن تحقق داللة.

 ( عند العرب المحدثين:2

كل ما يتعمق باإلطار » السّياق الّمغوي بأنو  عبد القادر عبد الجميليعرف الباحث       
الداخمي لمغة )بنية الّنص( وما يحتويو من قرائن تساعد عمى كشف داللة الوحدة الّمغوّية 

 عودة إلى نّظم الّمغة )الّصوتّيةالوظيفّية وىي تسبح في نطاق الّتركيب وىذا األمر يتطمب ال
 .2« ة(الليالّصرفية، التركيبية، المعجمّية، الدّ 

  بمعنى أّنو ذلك اإلطار الّداخمي لمتركيب، والّذي عمى أساسو يتم اكتشاف العالقة الوظيفّية 
 بين الوحدات الّمغوّي، وذلك بتضافر مستويات الّمغة والتي من شأنيا أن تحقق داللة.

فيعرفو " بأّنو حصيمة استعمال الكممة داخل نظام الجممة  أحمد محمد قدوروأما الباحث      
 .3«متجاورة وكممات أخرى مما يكسبيا معنى خاصا محددا

اق الّمغوي ىو ذلك الموقع الذي تأخذه الكممة داخل ن من ىذا القول أن السيّ ويتبيّ      
 الّتركيب وما يحيط بيا من كممات أخرى حتى تكتسب معنى محّددا.

شامال ، وذلك من خالل إلمامو بجميع القرائن جاء  ول أنّ عريف األوّ يالحظ من التّ وما      
 ركيبي.التي تعين عمى فيم المفردة في سياقيا التّ 

                                                           
ــ  1428القاىرة، د. ط، ،وعالقتو بالعموم اإلنسانية، دار الكتب الحديث  غة المعاصرن، المسانيات وعمم المّ صالح حسي 1 ـــ

  ) بتصرف(. 164، 163، ص 2008
  ىـ1428ـــ  2002، 1عبد القادر عبد الجميل، عمم الّمسانيات الحديثة، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان ـــ األردن، ط 2

 .542ص 
 .355م، ص  2008ه ـــــــ  1429، 3سانيات، دار الفكر، دمشق، طأحمد محمد قدور، مبادئ المّ 3 
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غة التي قص، من ناحية إىمالو لممستويات المّ لنبعض ااعتراه  التعريف الثاني نرى أّن بينما 
 ة سواء أكانت كممة أم جممة.يّ غو تعتبر األىم في تحديد المعنى األدق لموحدة المّ 

 مستوياتو: ( ب
 أّساسّية ىي: غوي عند العرب عمى مستوياتاق المّ يشتمل السيّ      

 وتي:اق الص  السي    (1
 زمة إلنتاجووت داخل سياقو وليس مجردا من حيث كمية اليواء الالّ ييتم بدراسة الصّ      

لوفون ودورىا الوظيفي في األمس، وسواىا، وىنا تبرز ظاىرة والجيد، ودرجات الجيد، والي
يم يعتبر المادة األساس في قيم الداللة نوع الشرطي لألصوات لذا فإن الفونبيان درجات الت

اق عمى وفق محتواىا الوظيفي: باعتباره وسيمة ميمة لتوزيع األصوات داخل منظومة السيّ 
 .1قال، كال، صام، حام، ىام

ّنما ميمتو الوظيفيّ وت درجة قيمية داخل إذن ليس لمصّ      اللي ة تكمن في تأثيره الدّ نفسو، وا 
 اق.داخل منظومة السيّ 

 رفي:اق الص  السي    (2
إذا كانت  قيمة ليا إالّ أو محايدة ال ويتمثل في المورفيمات، سواء كانت حرة أو مقيدة      

دقة رفي يقود إلى ضمن سياق تركيبي معّين، ومثميا لحرف المضارعة وسواىا، فالبناء الصّ 
ي يتكون من المورفيمات، وىي رفي، الذّ اق الصّ االنتساب لمباب، ولكن ىذا خارج نطاق السيّ 

 . 2تمارس وظيفتيا داخل الّنص
 اللي داخل التركيب.ة في تأثيره الدّ ة وظيفيّ إذن لممورفيم أو الحرف درجة قيمية وميمّ       

 السياق المعجمي:  (3
ي تقوم في العبارة ة، ونعني بو تمك العالقات التّ الّمغويّ مستوى من مستويات البيئة وىو     

يا وحدات نحوية أو أقسام كالمية ة أعمى أنّ ة دالليّ بين المفردات بوصفيا وحدات معجميّ 

                                                           

 ) بتصرف(. 543ـــــ  542مسانيات الحديثة، ص الّ عبد القادر عبد الجميل، عمم 1 
) بتصرف(. 546المرجع نفسو، ص    2  



 الفصل األول:             دور النّظريّة السيّاقيّة ونظريّة الحقول الّدالليّة في تحديد داللة الجملة
 

 

29 

حوي وقواعده، ولكنيا تكون شاذة من عامة فالجممة قد تكون صحيحة في تركيب بنائيا النّ 
 الجممة اآلتية:ة وىذا ما سنوضحو في ة الدالليّ الناحيّ 
 .1أسعف الطبيب الحجر      

ذا تمعنا  ة التركيبّية بين كمماتيا يّ حو يا لم تختل فييا العالقات النّ في ىذه الجممة لوجدناىا أنّ وا 
احية الداللّية وىذا راجع إلى عدم مفعول بو( لكنيا تتسم بالّشذوذ والغرابة من النّ فاعلفعل)

 اق.ما يتطمبو السيّ  حسن انتقاء المفردة المناسبة حسب
 حوي:اق الن  السي    (4

حوي بالكممات في توالييا في جمل خاضعة في ترتيبيا ألنساق تركيبّية اق النّ يعنى بالسيّ     
حوي في لغة ما، وال تتوالى تواليا عشوائّيا ركيب النّ معروفة وعالقات شكمّية تشكل قواعد التّ 

ة وعالقات حويّ ة النّ تغير البنيّ  دة فييا ألنّ ومعنى الجممة ليس معاني كمماتيا المفردة الوار 
ن تم  الكممات، ووظائفيا، ومواقعيا من ذلك التركيب، من شأنو أن يغير في المعنى حتى وا 

 الحفاظ عمى نفس الكممات بدون زيادة أو نقص وىذا ما تراه في الجممة اآلتية:
 .مل  في الع   د  ال  خ   ك  ار  مثل: ش       
 .2 الدُ خ   العمل  ي ف   ك  ار  ش       

وما يالحظ من الجممة الثانية أنو اختمف فييا الترتيب، وىذا االختالف في ترتيبيا يضيف 
 إلى المعنى معنى جديدا، ىو ليس المعنى في الجممة األولى مع أن كممات الجممة لم تتغير

ضمن ي حصل ىو نقل مواقع المعنوي من كممة إلى كممة أخرى عمى مستوى الجممة الذّ  نّ وأ
 .3امع أو المتمقيعوامل الموقف الّمغوي وتحوالت الكالم ومشاعر المتحدث وعالقتو بالسّ 

                                                           

 1ط ،مغوي عند العرب في ضوء عمم المغة الحديث، دار الدجمةالوازن تحسين عبد الرضا، الصوت والمعنى في الدرس الّ 1 
 ) بتصرف(. 421، ص 2011عمان، 

  ) بتصرف(. 124، ص لمرجع نفسها 2  

اللة الصوتية، والصرفّية، والنحوية، المعجمية(، دار اللة ) دراسة في الدّ مغوي في ضوء عمم الدّ محمود عكاشة، التحميل الّ   3
  .09م ،ص 2005ه ــــــ  1426، 1ت، مصر، طالنشر لمجامعا
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جيد أما  لذببة ل يوحي بأن مشاركة خالد في العمل لم تكن مشاركة قويّ التركيب األوّ 
 التركيب الثاني فيثبت بأن مشاركة خالد في العمل كانت حاضرة بشكل قوي.

غة كميا تتضافر في تحديد المعنى المطموب، مستويات المّ  أنّ وبناء عمى ما قدمناه نالحظ 
حوي كميا عناصر مجتمعة من شأنيا أن فالمستوى الصوتي، والصرفي، والمعجمي، والنّ 
غوي وما يشمل عميو من مستويات لو اق المّ توضح داللة الجممة، ومن ىنا يتبين لنا أن السيّ 

 أىمية في توضيح داللة الجممة.
 ج( معاييره:

اللّية إلى بناء جممة صحيحة من الناحية النحوّية والدّ الكاتب أو األديب حينما يرمي  إنّ      
 روط اآلتية:يجب عميو أن يمتزم بالشّ 

 . فظ المناسب لممعنىاختيار الم   ـــ 1
في ( ىـ392 ابن جني )تفظ األوفق في مكانو وقد مثل لو فظ المناسب ىو المّ والمّ     

رٍ تفسيره لقولو تعالى:  ٍر( ىنا أوفق من ) قادر( 42 ) القمر ـ أ ْخذ  ع ز يٍز ُمْقت د  (، ف ) ُمْقت د 
 .1من حيث كان الموضع لتفخيم األمر، وشدة األخذ

اق فظ المناسب وذلك حسب السيّ ينبغي عمى الكاتب أو المتكمم أن ينتقي المّ إذن      
 بغية تمكنو من تأليف جممة سميمة نحويا ودالليا.والموقف الذي أنتج فيو كالم، 

 ترتيب األلفاظ وتتابعيا: ـــ 2
 ويقصد بترتيب األلفاظ ىنا أمران:

 ركيب.اق في التّ ل: ترتيب األلفاظ طبقا لترتيب لفكرة التي يؤدييا السيّ األوّ 
 .2باقي األلفاظي يقوم بيا كل لفظ في سياق حوية التّ اني: ترتيب األلفاظ طبقا لموظيفة النّ الثّ 

( بيذا المعيار عمما وفيما فيشير إلى أن الكمم يترتب القاىر الجرجاني عبدوقد أحاط )     
 بترتيب المعاني مع األلفاظ. تيب معانييا في النفس وىذا ما عرففي النطق بسبب تر 

                                                           
 . 209غة وأنظمتيا بين القدماء والمحدثين، ص نادية رمضان النجار، المّ  1
 205، ص 2010، 4ــــــ لبنان، ط  محمد عبد المطمب، البالغة واألسموبّية، الشركة المصرّية العالمية لمنشر، بيروت 2

 )بتصرف(.
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 نظم األلفاظ: ــ 3
 غوي عمى أمرين:اق المّ يقوم نظم األلفاظ في السيّ     

 ص بما قبميا وما بعدىا.مراعاة ارتباط الكممة في النّ أوليما: 
 .1حوي في نظم األلفاظ وصياغة التراكيبظام النّ ثانييا: مراعاة النّ 

أحاط بيذا المعيار عمما وفيما، بل يعتبر عنده ىذا األمر  الجرجاني عبد القاىرأن نجد 
ىـ( 471ت )بد القادر الجرجاني نظرية قائمة بذاتيا يطمق عمييا بنظرية النظم، والنظم عند ع

النحو وتعمل عمى قوانينو أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيو عمم  إالّ »ما ىو 
 تحفظ الرسوم التي رسمت فال ُتخل  وتعرف مناىجو التي نيجت فال تزيغ عنيا، و وأصولو،

 .2«بشيء منيا
 اختيار الصيغ الصرفية المناسبة: ــ 4

ال يقتصر عمى كونيا مشتقة من مادة أخرى ولكنيا تحمل يغة الّصرفية مفيوم الصّ      
 معان متنوعة منيا: ) الطمب، والمبالغة، والتعظيم...الخ(.

ة ُتكسب الكممة معنى زائدا عن معناىا المعجمي، ويضاف إلييا السوابق رفيّ يغة الصّ فالصّ 
ى المضارعة ف )الياء( دالة عم (والمواحق التي تضيف داللة جديدة، ومن ذلك ) يستفتونك

) النون( دالة عمى الرفع والكاف دالة السين( أفادت الطمب و) الواو( دالة عمى الجمع وو)
 .3عمى الخطاب

مع السياق من العناصر األساسّية التي ة المناسبة رفيّ يغة الصّ إذن يعتبر اختيار الصّ      
 تعين المتمقي عمى فيم معنى الجممة.

 
 

                                                           
 ) بتصرف(. 210نادية رمضان النجار، المغة وأنظمتيا بين القدماء والمحدثين، ص  1
قاىرة اإلعجاز، تح: محمد رشيد رضا، مكتبة العبد القاىر الجرجاني، بن عبد الرحمان بن محمد أبو بكر، دالئل  2

 .38ه، ص 1961د. ط، مصر،
 ) بتصرف(. 210غة وأنظمتيا بين القدماء والمحدثين، ص نادية رمضان النجار، المّ  3



 الفصل األول:             دور النّظريّة السيّاقيّة ونظريّة الحقول الّدالليّة في تحديد داللة الجملة
 

 

32 

 تفاعل المفظ مع غيره من األلفاظ. ـ 5
غوي يعد نسيجا متداخل الخيوط، ال يدري من أين يبتدئ وال أين ص المّ وىذا يعني أن النّ      

ينتيي وىو متالحم األنسجة، وال يكون ذلك إال بائتالف األلفاظ مع معانييا فيكون المفظ دال 
ي بناء جممة صحيحة األساسية فوعميو تعتبر ىذه المعايير من العناصر ،1 عمى حق معناه

 نحويا ودالليا وذات ىدف إبالغي تواصمي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 )بتصرف ( . 211وأنظمتيا بين القدامى والمحدثين ،ص غة المّ ،نادية رمضان النجار  1 
 
 



 الفصل األول:             دور النّظريّة السيّاقيّة ونظريّة الحقول الّدالليّة في تحديد داللة الجملة
 

 

33 

 ة في تحديد داللة المفردة.داللي  المبحث الثاني: دور نظرية الحقول ال  
ة أو ما يعرف بالحقل الليّ ة الحقول الدّ لقد سبق وأن توسعنا في الحديث عن نظريّ      
يا مجموعة من ، والتي قمنا بأنّ lexical fieldأو الحقل المعجمي   semantic fieldاللي الدّ 

الكممات التي ترتبط داللتيا، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعيا ومثال ذلك: كممات األلوان 
 ون" وتضم ألوانا مثل: أحمر، أزرقة، فيي تقع في المصطمح العام "لغة العربيّ في المّ 

 . اللي؟أخضر، أبيض...الخ.وعمى ىذا األساس كيف يتم تحديد داللة الكممة داخل الحقل الدّ 
 ة وأنواعيا:اللي  العالقات الد    (1
 تعريفيا: ( أ

ة مصطمح حديث يدل عمى العالقات بين الكممات من نواح متعددة الليّ العالقات الدّ      
المصطمح من دراسة الحقول  ضاد، ونحو ذلك وقد تولد ىذاكالترادف، واالشتراك، والتّ 

 .1ةالليّ الدّ 
 أنواعيا: ( ب

 حوي كثيرا من ىذه العالقات في حينة سوف تالليّ ومن المعروف أن بعض الحقول الدّ      
أن حقوال أخرى لن تحوييا، كما أن بعض العالقات قد يكون ضروريا لتحميل بعض المغات 

ة لتحميل مفردات لغة روريّ دون األخرى، ولذا فإن عمى الّمغوي أن يحدد أنواع العالقات الضّ 
 معينة والتي تتمثل كاآلتي:

 (:synonymyــ عالقات الترادف*) 1
اللي الواحد إذ من الواضح أن الحقل الدّ ة بين كممات الليّ وىي من أبرز العالقات الدّ     

 .2كثيرا من ىذه الكممات داخل الحقل الواحد تحمل المعنى نفسو أو جزءا منو

                                                           
 . )بتصرف(.963اللسانيات، ص أحمد محمد قدور، مبادئ   1

قدمنا هنا الترادف ليس كموضوع رئيسي وإنما كجزء من العالقات الّداللّية في الحقل الّداللي. *   
 334اللي في كتب األمثال، ص فرىاد عزيز محي الدين، البحث الدّ   2

. 
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ويتم الترادف عندما يكون ىناك تضمن من المترادفين وكمثال عمى ذلك: كممة )أم( و)والدة( 
والدة يجب أن تتضمن معنى ال متضمن كممة والدة، وكممة فيجب أن تكون كممة )أم( معناىا

 ،ويتحقق الترادف من خالل تضمن من المترادفين .1كممة أم
 (:hyponymyضمين )ـ عالقة االشتمال أو الت   2

ة، وتختمف عن الترادف في أنو تضمن من طرف ركيبيّ اللة التّ من أىم عالقات الدّ  وتعد    
 واحد، وذلك مثل كممة ) الفرس( الذي ينتمي إلى فصيمة أعمى ىي "الحيوان" وكممة 

 .2الزىرةخزامى" التي تتضمنيا فصيمة أعمى ىي "
وتأتي كممة الكممة المتضمنة أو الرأسية مشتممة عمى معان متعددة، يتم تمييزىا بحسب 

 فيو، فكممة " حيوان" مثال قد تأتي متضمنا مجموعة من المعاني:السياق الذي ترد 
 إذ قد تأتي في مقابل النبات فيشمل الطيور، واألسماك، والحشرات، والثديات. ـ 1
 والبيائم. اإلنسانوتأتي بمعنى الثديات لتمّيز عن الطيور، واألسماك، والحشرات، فتشمل  ـ 2
 .اإلنسان وقد تأتي بمعنى البييمة لتمّيز عن ـ 3

 3فظ المتضمن يأتي بتسميات متعددة ىي كاآلتي:أن المّ  أحمد مختار عمروقد ذكر الباحث 
 .(Hyperonymyالمفظ األعم ) ـ 1
 (.Hear word) الرئيسيةالكممة  ـ 2
 (:PANT WHALE RELATION(عالقة الجزء بالكل )3
اللي، ويمكن التمثيل لو بعالقة اليد وىذه العالقة ىي أيضا من عالقات الحقل الدّ      

بالجسم، والعجمة بالسيارة، وتختمف ىذه العالقة عن عالقة االشتمال، فاليد ليس نوعا من 

                                                           
م 2006سكندرية، د.ط، الحديث األ غوي، المكتب الجامعيغة ومناىج البحث المّ نور اليدى لوشن، مباحث في عمم المّ  1

 . 389ــــــ  388ص 
 ري بن الفجاءة، الدوحة، قطر، د.طينظر: فرانك بالمر، عمم الداللة ) إطار جديد(، تر: صبري إبراىيم السيد، دار قط 2

 .118، ص 1986ــــــ  1407
. 336أحمد مختار عمر، عمم الداللة، ص    3  
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الذي يعد نوعا من أنواع الحيوان، وليس جزءا  اإلنسانالجسم، ولكنيا جزء منو، بعكس 
 منو . . ومنو يتبين لنا أن ىذه العالقة ىي جزءا من الكل وليس نوعا1منو

 (:Autonymyعالقة التضاد )  ـــ 4
 ويسمى بالتقابل أيضا، وىذه العالقة تكون بين كممتين داخل الحقل الواحد فعندما ترد في    

 . 2الحقل كممتان، تحمل إحداىما عكس المعنى الذي تحممو األخرى يسمى بالمقابل
 3:: الباحث أحمد مختار عمر ىي كاآلتيحسب ولمتضاد أنواع متعددة

 مثل: ميت ـ حي Ungradableفيناك ما يسمى بالتضاد الحاد أو التضاد غير المتدرج  ( أ
 أنثى.متزوج ـ أعزب، ذكر ـ 

وىو التضاد الذي يقع بين معيار متدرج  Gradableوىناك ما يسمى بالتضاد المتدرج  ( ب
نكار عضوي التقابل ال يعني أو بين أزواج من المتضادات الداخمي بالعضو االعتراف ة، وا 

من شخص  اآلخر مثل: قولنا إن الشراب ساخن، فال نعني درجة معينة أو ثابتة، وقد تختمف
 إلى آخر ومن جو إلى آخر...

(: وىو العالقة بين كممتين متعاكستين في المعنى Converseness( التضاد العكس )جـ
وآخر مقابل لو ، فالعالقة بين شخص باع مثل: باع  واشترى، وزوج وزوجة، فالعالقة وزوجة

يعني أن المقابل قد اشترى وعرفناه عن طريق العكس لكالمو باع وىي اشترى، وىذه نتيجة 
 حتمية منطقية في حالة وجود شراء يعني وجود.

: ويقصد بو العالقة بين DIRECTIONAL OPPOSITIONتجاىي التضاد اإل د ـ
واحد، مثل: كممتي أعمى الكممات متضادة في االتجاه وتجتمع ىاتان الكممات في مكان 

 وأسفل وكممتي يصل ويغادر، ويأتي ويذىب.
(: وىذا النوع يجمع أكثر ORTHOGONAL OPPOSITESالتضادات العمودية ) ىـ ـ

من تضاد، وكل تضاد يقابل متضاد آخر لو، وتقع جميع المتضادات تحت حقل داللي واحد 
                                                           

) بتصرف(. 101ص اللة، أحمد مختار عمر، عمم الدّ   1  
  2 .) بتصرف( 102المرجع نفسو، ص  
) بتصرف(. 103لمرجع نفسو، ص  ا 3  
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لي ومحتويات ىذا الحقل ىي: الوعمى سبيل المثال تكون االتجاىات ىي رأس الحقل الدّ 
الغرب، ولكن جميع االتجاىات شمال، جنوب، غرب، وشمال يقابل الجنوب والشرق يقابل 

 تقع تحت حقل داللي واحد وىو االتجاىات.
 (:Incompatibilityعالقة التنافر )  (5

وترتبط ىذه العالقة بفكرة النفي مثل: التضاد، إذ يتنافى لفظان من حيث المفيوم      
 اللي، ولكنيما ينتميان إلى حقل واحد، وذلك مثل العالقة بين والصفات في داخل الحقل الدّ 

"خروف" و "فرس" في داخل حقل الحيوان إذن إّن ىذين المفظين كالىما يشترك في االنتماء 
 .1ولكنيما يختمفان في الصفات فيما بينيما، وىذا االختالف يسمى التنافر إلى حقل الحيوان.

(، مثل مالزم، رائد، مقدم عقيد، عميد، لواء Rankتحت التنافر بما يسمى الرتبة )ويدخل 
 .2...الخ فيذه األلفاظ متنافرة ألن قولك: محمد مالزم يعني أنو ليس رائدا

 التخالف:ـــ  6
عالقة داللية أساسية، وتعد من أىم العالقات المحددة لداللة الكممة إن تعرف  التخالف     

الواقعة مع كممة أخرى في عالقة تخالف يحدد لنا دالالت ىذه الكممة عن طريق الكممات 
ثنائيات التخالف، فكل ثنائي يمكن أن يرشدنا إلى معنى من معاني الكممة ولنضرب لذلك 

 مثال بكممة ساعة، فيمكن أن تكون في الثنائيين التاليين:
 ساعة/ دقيقة                    ساعة/ منبو.         

ل يدخل بنا في معنى الساعة باعتبارىا وحدة زمنية، تخالف أيضا اليوم والشير التخالف األوّ 
والسنة، أما التخالف الثاني فيدخل في معنى اآللة المحددة لمزمن وىنا تأتي ساعة الحائط أو 

 الجامعة في مقابل المنبو وكأن رنينو الموقظ جعل منو شيئا لو كممة مستقمة عن باقياليد أو 

                                                           
 91جون ليونز، عمم الداللة، تر: محمد عبد الحميم الماشطة وآخرون،  مطبعة جامعة البصرة، بيروت، د.ط، د.ت، ص  1

 ) بتصرف(.
 ) بتصرف(. 106اللة، ص أحمد مختار عمر، عمم الدّ  2
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اآلالت المحددة لموقت وىذا تحديد في إطار المفردات العربية، وفي لغات أخرى نجد توزيع 
 .1الكممات والدالالت مختمف والميم أن نثبت كون العالقة تخالف ثنائي مثبتو لمعنى معين

 التقابل الداللي: ـــ 7

الزاىر لكن وىذا المصطمح ذو تسمية حديثة، ولكنو أشبع بحثنا في تراثنا المغوي      
اللة الحديث في بعض المفاصل بتسميات مختمفة، وىذه التسميات اآلن ال تطابق عمم الدّ 

اللة ألنو يشابو مصطمحات أخرى تنتمي إلى عممي البالغة والمغة، ومنيا التي تخدم عمم الدّ 
 .2المطابقة، والمقابمة، والضد والنقيض والعكس، والخالف، والتباين...الخ

ضافة إلى ىذ  إلىقد أضاف عالقة أخرى  أحمد مختار عمره العالقات نجد أن الباحث وا 
اللية ة، وأطمق عميو اسم الحقول الدّ اللي والتي تتمثل في األوزان االشتقاقيّ الحقل الدّ ا

Morpho semantic feilds  التي تترابط عن طريق االستعمال ولكنيا ال تقع أبدا في نفس
أول من درس ىذه الحقول وذلك حين وّجو اىتمامو إلى   Porzigحوي، وقد كان الموقع النّ 

 .3كممات مثل: كمب، نباح

ة أنيا تعتبر من العالقات الليّ ويتبّين لنا من خالل الحديث عن أنواع العالقات الدّ     
الضرورّية، التي يجب عمى الّمغوي أن يكون عمى عمم بيا حتى يتمكن من فيم معنى الكممة 

 فسو.اللي نفي الحقل الدّ 

 

 

 

                                                           
 ) بتصرف(.151ـــ 150غة، دار قباء لمنشر والتوزيع، القاىرة د.ط، د.ت، ص محمود فيمي حجازي، مدخل إلى عمم المّ  1
. )بتصرف(.233غة الحديث، ص اللة العربية في ضوء عمم المّ جاسم محمد عبد العبود، مصطمحات الدّ   2  
 ) بتصرف(. 106اللة، ص أحمد مختار عمر، عمم الدّ  3
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 نظرية الحقول الداللية وكيفية تحديدىا لداللة الكممة:  (2
يرى أصحاب ىذه النظرية أّنو لكي تفيم معنى الكممة يجب أن تفيم كذلك مجموعة      

 .1الكممات المتصمة بيا دالليا
( من خالل إشارتو إلى تعريف معنى الكممة J· lyons جون ليونز ــــ وىذا ما يؤكده )

 .2أنيا محصمة عالقاتيا بالكممات األخرى في داخل الحقل المعجمي" باعتبارىا "
ة وما تقوم بو من دور في ظريّ وكما نجد أن الباحثين العرب لقد اىتموا بيذه النّ      

حسن محمد توضيحيا لمعنى الكممة داخل الحقل الداللي، ومن ىؤالء الباحثون نجد الباحث 
ة بالمعنى أن معرفة الحقل الذي تنتمي إليو ظريّ النّ أن عالقة ىذه » حيث يقول عنيا  جبل

الكممة يساعد في تعريف معناىا كما أن موقع الكممة بين أخواتيا في الحقل يعني درجة من 
 .3«تحرير معناىا في الحقول المقابمة لذلك المقابمة لذلك الترتيب

من خالل معنى الكممة يتضح يرى أن  عبد القادر الفاسي الفيريوكما نجد الباحث 
بأن كل لغة تنتظم في » األخرى في الحقل الداللي نفسو، حيث يقول:عالقاتيا بالكممات 

وحقل  Conceptuale feild ة، كل حقل داللي لو جانبان: حقل تصوريحقول دالليّ 
ومدلول الكممة مرتبط بالكيفية التي تعمل بيا مع كممات أخرى في  Lexica fieldمعجمي 

 .4«الليالدّ س الحقل المعجمي لتغطية أو تمثيل الحقل نف
وما يالحظ من األقوال السابقة أن معنى الكممة يتضح من خالل عالقاتيا بالكممات    

ة ىو جمع كل الليّ األخرى في الحقل الداللي نفسو، وىذا ما ييدف إليو تحميل الحقول الدّ 
                                                           

ص  2005، 1436سانيات، دار الكتب الوثائق، بغداد، د.ط، خالد خميل ىويدي، نعمة دىش الطائي، محاضرات في المّ  1
 ) بتصرف(. 133

 80اللة، ص أحمد مختار عمر، عمم الدّ  2
، ص 2003، 3القاىرة، ط،ة متوصمة نظريا وتطبيقيا، دار الكتب المصرية غوي دراسة عربيّ محمد حسن جبل، المعنى المّ  3

160. 
، ص 1993، 3ة دار توبقال لمنشر، المغرب، طة ودالليّ ج تركيبيّ ة نماذغة العربيّ فيري، المسانيات والمّ عبد القادر الفاسي ال 4

134.  
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الواحد منيا باآلخر، وصالتيا الكممات التي تخص حقال معينا، والكشف عن صالتيا 
 بالمصطمح العام.

ممتاز، وجيد جدا الكميات الجامعية تمنح تقديرات )ولتوضيح أكثر نأخذ مثال إحدى     
 ممتاز، جيد، ناجح( فينا نجد كممةفي حين تمنح كمية أخرى تقديرات )وجيد، ومقبول(. 

النظام الثاني ليس ليا مقابل مباشر ) جيد( اختمف معناىا في النظامين، وكممة ) ناجح( في 
ذا أردنا أن نحدد قيمة كل تقدير من ىذه التقديرات عمينا أن نعين  1في النظام األول، وا 

موقعو في داخل نفس النظام الذي ينتمي إليو، ففي العمل المعجمي ال يصح أن نقول 
قول ) ممتاز( ن )ممتاز( نفس النظام الذي ينتمي إليو، ففي العمل المعجمي ال يصح أن

أنيما  دما نسوي بين كممتين ثبيت لنا ـجيد جدا( تقدير رفيع، وىذا خطأ عنتقدير رفيع وعن )
ممتاز( )بة إلى بعضيا البعض، فيكون تقديرغير مترادفتين وعمينا أن نضع التقديرات بالنس

قد حددنا ممتاز وأعمى وبيذا تكون جيد جدا( فيو تقدير جامعي أقل من أعمى التقديرات أّما )
 قيمتو في داخل المجموعة التي ينتمي إلييا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

) بتصرف(. 162ص  ،غةمحمود فيمي حجازي، عمم المّ    1  
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 ة في تحديد داللة الجممة اللي  ة الحقول الد  المبحث الثالث: دور نظري  
إن اتسام كل مفردة بحقل داللي مستقل عن صاحبتيا في التركيب نفسو يترتب عميو      

اللي في تحديد داللة بناء جممة صحيحة نحويا، ومستقيمة دالليا، وعميو ما ىو دور الحقل الدّ 
 .الجممة؟

 اللة الجممة:اللي مبادئو ودوره في تحديد د  الحقل الد   (1
 ة:اللة التركيبي  اللة الوظيفية والد  المفردة بين الد   ( أ

اللي الحديث وبعد سمسمة من األبحاث والدراسات ينزع إلى عدم رس الدّ لقد أصبح الدّ       
اللي، إال إن المشكمة التي واجيت المغويين المحدثين والسيما التفرقة بين الجانب والجانب الدّ 

 النظريات النحويةاللة( في ىذه حوية الحديثة ىي تحديد مكان ) الدّ أصحاب النظريات النّ 
فيل تكمن في المعاني المعجمية لممفردات المكونة لمتراكيب أو أنيا تكمن في الوظائف 

 .النحوية ليذه المفردات أو في طبيعة العالقات الرابطة بين وظائفيا؟
والحق أن جميع ىذه العناصر جميعيا تمتقي لتتفاعل فيما بينيا وصوال إلى ناتج داللي     

حوية( شريطة أن يؤخذ بالحسبان التدرج أو اللة النّ وي أو ما يطمق عميو بـ )الدّ حلمجانب النّ 
اللي بدءا من عنصر اختيار التسمسل المنطقي العممي الذي يصل بنا إلى ىذا الناتج الدّ 

ليذه المفردات، وتكوين العالئق  حويةة المنطوقة التي تشغل الوظائف النّ المفردات المعجميّ 
اللي الذي يعرض المعنى ة بين وظائف مفردات لتركيب لتكوين الناتج الدّ يّ والروابط التركيب
حوية( مركبة من ىذه العناصر اللة النّ حيحة، ومن ىنا تكون ) الدّ ة الصّ بصورتو التركيبيّ 

 .1جميعا
ة، تتوقف أساسا عمى عممية حويّ ىنا إلى عممية تحديد الوظائف النّ  اإلشارةوالبد من      

ذ لم  اختيار المفردات، إذ إن ىناك قوانين تنظم ىذا االختيار يكون كل متكمم مزودا بيا، وا 

                                                           
 )بتصرف( .168غة ،ص عمم المّ   ، محمود فيمي حجازي 1
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غوية أو يكن عارفا ليذه  القواعد التي تساعد عمى االختيار فإنو ال تكون لديو الكفاية المّ 
 .1ة تركيبيا صحيحا مفيداغوية التي تساعد عمى تركيب جممغوية أو القدرة المّ السميقة المّ 

درجات الصحة  قوبناء عمى ىذا االختيار الذي تتوقف عميو الوظائف  النحوية، تتحق
النحوية، فبعض الكممات تكون أكثر استجابة لكممات أخرى مع غيرىا فتصبح كل منيا 

خصيصة من خصائص األخرى وعندىا تتضام كممات في عالقات نحوية بحيث   معبرة عن
نيا من خصائص األخرى بكون التركيب في ىذه الحالة في درجة عالية من تكون كّل م
حوّية، أما إذا انكسرت قاعدة االختيار ىذه في " تعبير ما فإّنو يكون في درجة أقل الصحة النّ 

 .2حوّية"من الصحة النّ 
حيحة نحويا غوّية الصّ ضوء ذلك يمكن تحديد المحاور التي تستند إلييا الجممة المّ  وفي    

 3كاآلتي: محمد حماسة عبد المطيفحسب الباحث ودالليا 
 المنطوق لمعنى األساسي.أساسية تمد  وظائف نحوية بينيا عالقات ـ 1
 حوية السابقة.مفردات يتم االختيار من بينيا لشغل الوظائف النّ  ـ 2
 حوية والمفردات المختارة.ة متفاعمة بين الوظائف النّ عالقات دالليّ  ـ 3
 اق الخاص الذي ترد فيو الجممة سواء أكان سياقا لغويا أم غير لغوي.السيّ  ـ 4
وقد حظيت بعض ىذه المحاور بدراسات كثيرة، عمى حين لم يحظ بعضيا اآلخر بمثل     

حو( وحددوا ة في كتب )النّ حويّ ذلك، فعمى الرغم من أن عمماء القدماء قد درسوا الوظائف النّ 
الذي يؤخذ عمى تمك الدراسات. أنيا تكاد مستقمة عمى جانب شروط تمك الوظائف فإن 

اختيار المفردات إذ أنيا لم تعط التفاعل بين الجانبين االىتمام المرجو، ناىيك بعدم تحديد 

                                                           

)بتصرف(. 168ص غة  ، عمم المّ  ، محمود فيمي حجازي   1  
)بتصرف(. 169المرجع نفسو، ص   2  
ه ــــ  1430، 1اللي، دار الشروق، بيروت، طاللة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدّ محمد حماسة عبد المطيف، النحو والدّ  3

 .52م، ص 2000
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طبيعة العالقة التي تربط بينيما، وفي مقابل ذلك تولت المعجمات دراسة المفردات التي 
 .1حويةتشغل الوظائف النّ 

حو وقيمتو قد كان سباقا في ىذا المجال من خالل تأكيده أىمية النّ  لجرجانيويبدو أن ا    
حو وفاعميتو، إذ يكشف تحميمو لمنصوص عن فيم أعمق وأبعد من أن تقيد معاني النّ 

حيح ىو الذي اللي الصّ حوي الدّ حوية فضال عن إشارتو إلى أن المعنى النّ بالوظائف النّ 
ة(، الجانب الوظيفي والجانب حويّ اللة النّ الدّ مع جانبي )المفردات  يتوافق في االختيار

 .2التركيبي
اللي سنادي والعالئقي، الذي يصحح بو المسار الدّ ذا يكون المعنى عنده في الحكم اإلل     

ذا كان ال جرجاني قد بدأ درسو والتركيبي لمجممة سواء كان ذلك في الحقيقة أو المجاز وا 
بو األمر إلى الحديث عن التعميق الذي النظم( مرورا بالبناء والترتيب فقد انتيى اللي بـ )الدّ 

إنشاء العالقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمى »بأنو  تمام حسانعرفو الباحث 
 .3«ة المعنوية والحاليةفظيّ بالقرائن المّ 

من أوائل العمماء الذين يعتبر  عبد القاىر الجرجانيوبناء عمى ما قدمناه يتبين لنا أن    
النحوي يحقق  اإلسناداللة، إذ أن سنادي والدّ ى الصمة التي تجمع بين النظام اإلأشاروا إل

 جممة مستقيمة دالليا.
 اللي:مبادئ الحقل الد   ( ب

ظرية مجموعة من األسس ينبغي أن تراعي في إطار ىذه النظرية لقد حدد عمماء ىذه النّ     
 4:ىي كاآلتي

 عضو في أكثر من حقل. lexemال وحدة معجمية  ـ 1

                                                           

. بتصرف()  170اللي عند عبد القاىر الجرجاني، ص تراث حاكم الزيادي، الدرس الدّ   1  
) بتصرف(. 178المرجع نفسو، ص    2  
.188ص  1994تمام حسان، اّلمغة العربّية معناىا ومبناىا، دار الثقافة، المغرب، د.ط،    3  

غوي في ضوء نظرية العالقات ة في كتاب شجر الدر ألبي الطيب المّ غويّ اللي دراسة المادة المّ حسام البينساوي، التوليد الدّ  4
 .18م، ص 2002، 1مكتبة زىراء الشرق، القاىرة، ط ة،الليّ الدّ 



 الفصل األول:             دور النّظريّة السيّاقيّة ونظريّة الحقول الّدالليّة في تحديد داللة الجملة
 

 

43 

 ال وحدة معجمية ال تنتمي إلى حقل معين. ـ 2
 ال يصح إغفال السّياق الذي ترد فيو الكممة. ـ 3
 استحالة دراسة المفردات مستقمة من تركيبيا النحوي . ـ 4

معنى الكممة بمعزل عن السياق أو ومن ىذه المبادئ يتبين لنا أّنو يستحيل دراسة     
 حوي.تركيبيا النّ 

 ج( مميزاتو:
 1ظرّية ىي كاآلتي:ومن أىم المميزات التي تقوم عمييا ىذه النّ      

ة وأوجو الشبو والخالف بين الكممات التي تنضوي تحت حقل الكشف عن العالقات الّدالليّ  ـ1
ذا  كان أقصى ما يحققو معجم تقميدي ىو معين، وبينيا وبين المصطمح العام الذي يجمعيا وا 

أن يصنف الكممات في ترتيب ىجائي، ويسرد كل معاني الكممة فإن معجم الحقول الداللية 
يعالج المجموعات المترابطة من الكممات التي تنتمي إلى مجال معين مثل األسمحة عند 

 العرب أو األواني أو األشربة...الخ.
ة التي اللي وتوزيعيا يكشف عن الفجوات المعجميّ الدّ  إّن جميع الكممات داخل الحقل ـ 2

 توجد داخل الحقل.
إن ىذا التحميل يمدنا بقائمة من الكممات لكل موضوع عمى حدى كما يمدنا بالفروق  ـ 3
غوّية الدقيقة لكل لفظ، األمر الذي يسيل عمى المتكمم أو الكاتب في موضوع معين اختيار المّ 

 نيا لغرضو.ألفاظو وانتقاء المالئم م
الجممة، وذلك من خالل انتقاء داللة  تحديد اللي دور فيومنو يتبين لنا أّن الحقل الدّ    

دة المناسبة من ذلك المجموع من المفردات التي ليا عالقة داللية المتكمم أو الكاتب المفر 
 اق والموقف الّذي وقع فيو الحدث الكالمي.حسب ما يتالءم السيّ 

 
 

                                                           

.26، ص 2001، 1ط ، اللة والمعجم، مكتبة اآلداب، القاىرةرجب عبد الجواد إبراىيم، دراسات في الدّ   1  
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 اللي في تحديد داللة الجممة.الد  ( دور الحقل ـى
إّن معنى الجممة ال يتضح إاّل بانتظام المفردات مع بعضيا البعض، بحيث يكون لكل     

فظ األول، ويخصصو مفردة معنى مستقل، فإذا اجتمع لفظان فإنيما يؤديان معنى يحدده المّ 
  Collectionلتضام الّمفظ الثاني والمصاحبة في ىذه التراكيب تكون في صورة تالزم أي ا

ومعناه استمزام إحدى الكممتين الكممة األخرى في االستعمال في صورة تجعل إحداىما ترتبط 
 .1باألخرى ارتباطا دالليا

ومنو يتضح لنا أن معنى الجممة ال يتم إال من خالل استقالل كل مفردة عن أختيا في 
 المعنى وذلك في التركيب نفسو.

ويكون ىذا التضام بين االسم والصفة، أو المضاف والمضاف إليو، أو بين المصدر     
وحرف الجر، وقد أطمق الباحث تمام حسان عمى ىذا النوع من التفسير بالمصاحبة والتوارد 

 .2أو التالزم
وقد عّد الباحث كمال بشر النظام نوعا من أنواع التوليد النحوي ويمثل لذلك بكممتي      
ّبة" و" بيت" وىما كممتان تقميديتان ولكن التركيب " ربة بيت" يمكن أن يعد تركيبا مولدا "ر 

معنى ىذا أن كل كممة منيما ليا داللة خاصة بيا حينما تكون مفردة أما في حالة تركيب 
 3الكممتين معا فإنيما يؤديان داللة جديدة، وسنوضح ىذا األمر أكثر في الجدول اآلتي:

 المعنى الذي أفاد النظام الكممة الكممة
الداللة عمى انكشاف األمر  الخفاء ح  ب ر  

 وذىاب الستر.
 

                                                           
دنيا لمطباعة والنشر، األسكندرية اللة بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء لممجدي إبراىيم محمد إبراىيم، بحوث في عمم الدّ  1
  ) بتصرف(. 153م، ص 2014، 1ط
.153المرجع نفسو، ص    2  
( .) بتصرف 154ص  ،المرجع نفسو   3  
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" حينما تكون منفردة تنتمي إلى فإذا دققنا النّ      ظر في الجدول السابق نجد أن كممة " ب ر ح 
 حقل داللي خاص بيا، وىو انكشاف األمر.

ردة تنتمي إلى حقل داللي خاص بيا، وىو ونفس الشيء مع كممة " الخفاء" فحينما تكون منف
 ذىاب الستر.

ح  الخفاء" فإنيما يؤديان داللة جديدة وىي داللة عمى ي حالة تركيب الكممتين معا " ب ر ولكن ف
 انكشاف األمر وذىاب الستر.

 أما إذا تمعنا في المثال اآلتي:    
 .1أنا أنت ناجح

"أنا"، و "أنت" تنتمي إلى حقل داللي واحد ىو فنالحظ أن ىذه الجممة تحتوي عمى مفردتين 
 ة.الليّ ة، واالستقامة الدّ حويّ النّ  الصحة الضمائر، وىذا ما جعل " أنا أنت ناجح" تتسم بعدم

ومن ىنا  يتبين لنا أن فيم داللة الجممة يتوقف عمى معرفة مكونات المفردات التي     
 بيا.خل التركيب أن تنفرد بحقل داللي خاص تتكون منيا، بحيث يشترط في كل مفردة دا

 

                                                           
 ) بتصرف(.  102ي، ص امحمود أحمد نحمة، عمم الّمغة النظامي مدخل إلى اّلنظرية الّمغوية عند ىاليد 1



 

عالقة الّنظرّية السّياقّية بنظرية الحقول الداللّية في تحديد  الفصل الثاني:

 داللة الجملة.

 السياق وداللة الجملة في إطار الّنظرّية السّياقّية. المبحث األول:

 السّياق والحقل الّداللي في دراسة داللة الجملة. المبحث الثاني:

نموذج تطبيقي حول عالقة النظرّية السّياقّية بنظرّية الحقول  المبحث الثالث:

 الّداللّية في تحديد داللة الجملة.
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ة اقية بنظرية الحقول الّدالليّ ة السيّ ظريّ سنتناول في ىذا الفصل الحديث عن عبلقة النّ       
 بغرض توضيح التكامل بينيما في تحديد داللة الجممة.

 مل ىذا الفصل عمى ثبلثة مباحث ىي:يشعميو جاء و 

  .ظرّية السّياقيةالمبحث األول: بعنوان السّياق وداللة الجممة في إطار النّ 

  .ة في دراسة داللة الجممةالليّ ة الحقول الدّ أّما المبحث الثّاني: بعنوان السّياق ونظريّ 

نموذج تطبيقي حول عبلقة الّنظرّية السّياقّية بنظرّية الحقول  :وانأّما المبحث الثّالث: بعن
 ة في تحديد داللة الجممة.الّدالليّ 
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 المبحث األول: السّياق وداللة الجممة في إطار النظرّية السيّاقية.

اق الموقف أو اق الخارجي أو ما يعرف بالسيّ بالسيّ  (firth -) فيرثلقد اىتم األستاذ       
أّول من تنّبو إلى  ، الذي يعتبرمالينوفسكي البولنديلعالم األنثروبولوجي الحال نتيجة تأثره با

أىمّية سياق الموقف في فيم وتوضيح معنى الكبلم من خبلل رؤية المواقف، وعمى ىذا 
األساس أعطى فيرث زعيم االتجاه السّياقي أىمية كبيرة لموظيفة االجتماعّية لمغة، واىتمام 

م معنى اق الّمغوي أو التركيبي في فياق الخارجي ىذا ال يعني أنو ألغى السيّ فيرث بالسيّ 
الكبلم، فمعنى أي وحدة لغوّية عنده، يستمزم تحميميا عمى المستويات المغوّية المختمفة، ثّم 

اق والمقام الّذي وضعت فيو، وعميو ما ىو مفيوم غوّية حسب السيّ بيان وظيفة ىذه الوحدة المّ 
عنى اق الخارجي أن يساىم في تحديد ماق الخارجي وما ىي أنواعو؟ وكيف يمكن لمسيّ السيّ 

 الكبلم أو الجممة؟.

 اق الخارجي ماىيتو وأنواعو:السيّ  (1
 تسميتو: ( أ

 غوياق غير المّ ة تسميات منيا السيّ لقد أطمق عمى السياق الخارجي عدّ     
*non linguistic context وسياق الحال ،context of situation   وأطمق عميو ىذه

 .1أو المقام أو سياق الموقف، ومسرح المغة أو سياق العام (firth -) فيرثالتسمية 

 تعريفو: ( ب
لقد شيد مصطمح السّياق الخارجي أو الحال اىتماما كبيرا من طرف عمماء العرب     

 والغربيين، ويتجمى ذلك من خبلل تعريفاىم الّتي سنعرضيا كاآلتي:
 
 
 

                                                           
  (.palmer –وأطلق عليه هذه التسمّية العالم ) بالمر *

.543الجميل، عمم الّمسانيات الحديثة، ص عبد القادر عبد  1  
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 عند الغربيين المحدثين: (1
بأنو الخمفّية غير المغوّية من حيث » السياق الخارجي  (firth –) فيرث لقد عّرف       

غوّية نفسيا كاألصوات كونيا عنصرا أساسيا في المعنى يوازي في أىميتو العوامل المّ 
 .1«والتراكيب

اق الخارجي ىو تمك الظروف الخارجّية التي ليا نفس ويتضح من ىذا التعريف أن السيّ      
تحديد معنى الكبلم، أي أن معنى الكبلم يستمزم تحميمو عمى  غوّية فياألىمية كالمستويات المّ 

اق والموقف الّذي يقع فيو الحدث غوّية المختمفة ثم بيان وظيفتو حسب السيّ المستويات المّ 
 الكبلمي.

و الموقف الخارجي الّذي جرى فيو بأنّ » فيشير إليو  (blomfeild –) بمومفيمد أما      
ويشمل ذلك من المحادثة ومكانيا والعبلقة بين المتحادثين شخصين أو أكثر التفاىم بين 

 .2والقيم المشتركة بينيم والكبلم السابق لممحادثة
الخارجي التي  اقوما يبرز من ىذا التعريف أنو رّكز أكثر عمى العناصر المكونة لمسيّ     

، أما من تتمثل في السامع، والمتكمم، والمكان وغيرىا من المكونات األخرى ىذا من جية
 غوية التي ليا أىمية كبيرة في تحديد معنى الكبلم.جية أخرى فنجده أنو أىمل العناصر المّ 

لمسياق الخارجي ألنو أعطى وبناء عمى ما قدمناه نرى أن تعريف فيرث ىو أنسب تعريف    
غوي في تحديد المعنى األدق لمكبلم، عمى غوي وغير المّ اق المّ اقين: السيّ أىمية كبيرة لكبل السيّ 

غوية من خبلل إعطائيا نجده أنو انحاز أكثر إلى العناصر غير المّ  بمومفيمدعكس تعريف 
 أىمية كبيرة في تحديد معنى الكبلم.

 عند العرب المحدثين: (2
السياق « في لسانيات العربّية» في كتابو  صالح الدين صالح حسينلقد عرف الباحث     
اق الفزيائي وىو يشمل عناصر الموقف الكبلمي تشمل ىذه العناصر بأنو السيّ » جي الخار 

                                                           

.119، ص 1991، 1بعمبكي رمزي منير، معجم المصطمحات الّمغوّية، دار العمم لممبليين، بيروت، ط  1  
.061ينظر: عوض حيدر، علم الّداللة ) دراسة نظرية وتطبيق(، ص   

2  
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ا ومكان مالمتخاطبين والرسالة التي يرسميا المتكمم إلى المتمقي والعبلقة االجتماعية بيني
 .1«وزمان إجراء الحديث بينيما

والتي تتمثل اق الخارجي يشير الباحث في ىذا التعريف إلى العناصر المكونة لمسيّ     
 كاآلتي:

 المتخاطبين.  -1
 الرسالة التي يرسميا المتكمم إلى المتمقي.  -2
 العبلقة االجتماعية بينيما.  -3
 مكان وزمان إجراء الحديث بينيما.  -4
اق الخارجي وما يؤخذ عن ىذا التعريف أّنو اكتفى فقط بالحديث عن عناصر المكونة لمسيّ    

الّداخمي لمغة. الّذي يساعد عمى  اإلطاردون أن يقوم بربطيا بالعناصر المغوّية أو باألحرى 
 توضيح معنى الكبلم.

بأّنو العالم الخارج عن » في كتابو ) الكممة دراسة لغوية معجمية( فيعرفو  خميل حمميأما    
في الظروف االجتماعّية والنفسّية غوي أو الّنص، ويتمثل الّمغة بما لو من صمة بالحدث المّ 

 .2«والثقافية لممتكمم والمشتركين في الكبلم أيضا
ويتضح من التعريف أن تحديد المعنى الواضح لمكبلم أو الّنص، ال يمكن اقتصاره عمى     

نما يجب ربطو بالعنصر غير الّمغوي.  العنصر المغوي وفقط وا 
ىو األنسب، ألن معنى الكبلم أو النص  خميلحممي وبناء عمى ما قدمناه نرى أن تعريف    

 اقين: المغوي وغير المغوي.عنو ال يتضح إال من خبلل تظافر السيّ 

 :أنواعو (2

اق الّمغوي وحده ال يكتفي دائما لفيم معنى الجممة أو الكبلم، بل ىناك مؤثرات إّن السيّ      
معنى، حيث تتمثل ىذه خارجّية أخرى ليا دخل من قريب أو من بعيد في التأثير في ال

                                                           
  .266م، ص 2111 –ه  1432، في لسانيات العربّية، دار الفكر العربي، القاىرة، د.ط، حسينصبلح الّدين صبلح   1
 .116، ص 1998حممي خميل، الكممة دراسة لغوّية معجمّية، دار المعرفة الجامعّية، األسكندرية، د.ط،   2
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المؤثرات في جميع الظروف والمبلبسات الخارجية من ظروف اجتماعّية ونفسّية، ومن ىنا 
 .1اق الخارجي ينقسم حسب الباحث محمد سعد محمد إلى:السيّ نممح أّن 

 .emotional context :السّياق العاطفي ) االنفعالي( – 1

 .cultural contexte السّياق الثقافي ) االجتماعي(: -2

 .*context situationسياق الموقف:  -3

وسنتوسع في الحديث عن الّدور الّذي تقوم بو ىاتو األنواع في تحديدىا لمعنى الكبلم أو 
 الجممة بالشكل اآلتي:

 السياق العاطفي ودوره في فيم معنى الكالم أو الجممة: (1

إشارة لغوّية ال يتحدد وجودىا إاّل في عمم اق الّذي يرتبط بدرجة االنفعال فأية وىو السيّ     
الّنفس، ودراستو أي بدراسة الموقع الذي حمت فيو الكممة وردود الفعل السموكية يختمف من 
متكمم إلى آخر أو باألحرى من شخص إلى آخر وكل كممة تذكر يكون صداىا لدى المتمقي 

ذلك ذكرى طيبة وقد يعني لك ذكرى تابعا لحالتو النفسّية لو قمت ) برج إيفل( مثبل فقد يعني 
 .2أليمة إذا كنت زرت ىذا البرج ومن لم يزره قد يعطيو تصورا وفقا لتركيبو النفسي وىكذا

طفي االنفعالي لممتكمم لو دخل وتأثير كبير في اإذ تعتبر الحالة النفسّية أو الجانب الع    
نبراتو الصوتّية ومبلمح الحزن  فيم معنى الكبلم الّذي يقصده المتكمم، ويتجمى ذلك من خبلل

أو الفرح الظاىرة عمى وجيو، وغيرىا من المؤثرات الخارجّية األخرى التي ليا دخل في فيم 
 معنى الكبلم.

                                                           

  .44م، ص 2118، 2محمد سعد محمد، في عمم الّداللة، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة، ط 1 

  *أول من استخدم ىذا المصطمح العالم األنثروبولوجي مالينوفسكي في مقال لو بعنوان " مشكمة المعنى في الّمغات البدائية".
.) بتصرف(.99نور اليدى لوشن، عمم الّداللة ) دراسة وتطبيقا(، ص   2  
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المعنى خارج الّنص أثر السياق في في كتابيا ) فاطمة شيديوىذا ما توضحو الباحثة      
بو من درجة انفعال من قّوة وضعف  تحديد دالالت الخطاب( أن السّياق العاطفي وما يرتبط

اق العاطفي يحّدد درجة لو أثر في فيم قصد المتكمم، ويتجمى ذلك من خبلل رؤيتيا أن السيّ 
االنفعال قوة وضعفا، إذ تنتقى الكممات ذات الشحنة التعبيرّية القوّية حين الحديث عن أمر 

قي، ويحّمميا ما يعتوره فيو غضب يغالي في استعمال كممات بحيث ال يقصد معناىا الحقي
من اندفاع فالمتكمم الذي يكون في ىذه الحالة قد يستعمل كممات كالقتل، والذبح، واالحتقار 

 .1كونو مبالغة في التعبيرالّشديد، دون أن يقصد داللتيا الموضوعّية، إذ ال يعدو ذلك 

ا صدى كبير في وبناء عمى ما تقدم ذكره يتضح لنا أّن طريقة الحديث لدى المتكمم لي    
إعانة المتمقي عمى فيم ما يقصده المتكمم من خبلل استعمالو كممات ذات الشحنة التعبيرّية 

 القوية، من انفعال وغضب.

وعميو يعتبر الجانب العاطفي وما يرتبط بو من قوة وانفعال في الحديث لو أثر يعين      
 عمى فيم قصد المتكمم.

أّنو لم ينطمق في تفسيره لمعنى  والمتمثل في السّياق العاطفيانب الجوما يؤخذ عن ىذا      
الكبلم من اإلطار الّداخمي لمغة، بل اكتفى فقط بما يحيط بو من ظروف عاطفية وىذا األمر 

 في الحقيقة ال يوصل المتمقي في فيم المعنى األدق لمكبلم الّذي يقصده المتكمم.

 تحديده داللة الكالم أو الجممة:االجتماعي( ودوره في ( السّياق الثقافي )2

 ، وما يقوم بو من دور في تحديدقافيالمحدثين بأىمّية السّياق الث ربلقد اىتم الع      
، حيث يرى محمد سعد محمدلمعنى الكممة أو الجممة، ويتجمى ذلك من خبلل رأي الباحث 
المعنى الّذي توحي بو الكممة أّن السّياق الثقافي أو االجتماعي ىو الّسياق الذي يكشف عن 

أو الجممة، والمرتبط بحضارة معينة أو مجتمع معّين فاختبلف البيئات الثقافية في المجتمع 
                                                           

 36، ص 2111فاطمة الشيدي، المعنى خارج الّنص أثر السّياق في تحديد دالالت الخطاب، دار نينوي دمشق، د.ط،  1
  )بتصرف(.
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يؤّدي إلى اختبلف داللة الكممة من بيئة إلى بيئة أخرى، فمثبل كممة الجذر تستخدم عند 
، وكمثال آخر 1نى آخرالّمغويين بمعنى وعند الزراع بمعنى غيره وعند عمماء الرياضيات بمع

الّذي يتغّير مدلولو من سياق ثقافي إلى آخر، ففي المحيط الثقافي « كافر»عمى ذلك كممة 
 (ىـ395 )ت ابن فارسشار إليو وىذا ما أ 2لمبيئة الزراعّية يعني المزارع الّذي يفمح األرض

 .3«ويقال لمّزراع ) كافر( ألّنو يغطي الحب بتراب األرض» بقولو: 

وىذا المدلول األخير يتجمى في  4فتعني "الجاحد" لوحّدانية ا المحيط الثقافي الديني فيأّما 
رُوا َومَاُتوا َوُىْم ُكّفاٌر َأْوَلِئَك َعَمْيِيُم َلْعَنُة المَِّو والَمبَلِئَكِة َوالّناِس اَلِذيَن َكفَ  إنّ ﴿ قولو تعالى:

 .5﴾َأْجَمِعينَ 

 فيم قصد المتكمم. عمى العوامل األساسّية التي تعيناق الثقافي من إذن يعتبر السيّ    

 ( سياق الموقف وأىميتو عند العرب المحدثين في تحديد داللة الجممة:3

 إّن مصطمح سياق الموقف ىذا، كان يعرف عند عممائنا العرب القدامى وخصوصا في      

الجوانب الّتي دار  الّدرس الببلغي بفكرة المقام ومقتضى الحال، التي كانت تعتبر من أىم
 .6حوليا البحث الببلغي

ويتبين من ىذا أّن العرب القدامى كانوا عمى اىتمام بفكرة المقام في تحميميم لمعنى      
 محي الّدينباحث الكبلم، حيث استمر ىذا االىتمام مع العرب المحدثين ونجد عمى رأسيم ال

                                                           

) بتصرف(. 44محمد سعد محمد، في عمم الّداللة، ص   1  
 ) بتصرف(. 161أحمد حساني، مباحث في الّمسانيات، ديوان المطبوعات الجامعّي(، الجزائر، د.ط، د.ت، ص  2
 ، مادة 4أحمد بن فارس أبو الحسين بن زكرّيا، معجم مقاييس الّمغة، ج 3

  ََعَقر تح: عبد السبلم محمد ىارون، دار ،
 91الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت، ص 

) بتصرف(. 161، ص مباحث في اّلمسانياتحساني،  أحمد  4  
ــ 161سورة البقرة ، اآلية ــــ   ــ  5  

، ص 2111الميدي إبراىيم الغويل، السّياق وأثره في المعنى دراسة أسموبّية ، دار الكتب الوطنّية، بنغازي ـــ ليبيا، د.ط،  6
 )بتصرف(.129
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ّدين الّرازي نموذجا( يرى أن سياق اللة عند العرب ــــ فخر العمم الدّ في كتابو ) محسب
العناصر المساعدة في قضية المعنى الّمغوي، إذ أن العبارات التي الموقف يعّد من أىم 

تصدر وتفيم ليست أحداثا مستقمة بذاتيا بل ىي مرتبطة بكل ما يقع في إطار سياق مشترك 
 .1من الموقف الّذي تقال وتسمع فيو ىذه العبارات

أّن الموقف الّذي يقع فيو الحدث من خبلل اعتباره  تمام حسانباحث وىذا ما يوضحو ال   
 الكبلمي لو اعتباره ميم في تحديد معنى العبارة أو الجممة.

 ولتوضيح أكثر نأخذ عمى سبيل المثال األمثمة اآلتية:

عنى المغاضبة تحّية إسبلمّية، ولكن ىذه العبارة قد تتحول إلى م« السبلم عميكم»فعبارة 
حين يحتّد النقاش بين شخصين وييأس أحدىما من إقناع صاحبو، فيذىب والمقاطعة 

 فالمقام ىنا يصرف معناىا من كونيا تحّية إسبلمّية إلى « السبلم عميكم» مغاضبا وىو يقول:

 .2داللة المقاطعة والغضب

اللة الّترحيب والحفاوة تقال لمن قدم من السفر بد« حمدا لّمو عمى الّسبلمة» وكذلك عبارة 
لكن العبارة نفسيا تتحول إلى داللة المعاتبة حين تصدر من رئيس لموظف غاب أو تأخر 

 .3عن عممو

ومما سبق يّتضح لنا أن فيم العبارات أو الجمل ال يقتصر عمى أحداث مستقمة بذاتيا     
ّنما يرتبط فيميا في إطار سياق مشترك من الموقف الّذي تقال وتسمع فيو.  وا 

 

                                                           
ص  2118، 1محي الّدين مّحسب، عمم الّداللة عند العرب الّرازي نموذجا، دار الكتب الجديد المتحدة، بنغازي ـــ ليبيا، ط 1

 ) بتصرف(.73
) بتصرف(. 345تمام حسان، الّمغة العرّبية معناىا ومبناىا، ص   2  
) بتصرف(. 211محمد محمد داود، العربّية وعمم الّمغة الحديث، ص   3  
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 أ( من مالبسات الموقف:

إن لمموقف عّدة مبلبسات وظروف ليا دورا كبيرا في فيم معنى الكبلم، وىي تتمثل     
 .1تي:كاآل

الوضع الّذي عميو المتحدثون، كطريقة جموسيم الّتي قد تكون ليا داللة خاصة ففي  ـ1
الجمسات السياسّية الرسمّية حين يقول: أحد الجالسين عمى منضدة ألحد جمسائو: ) أجب 
عن سؤالي( مثبل، فإذا كانت المنضدة مستطيمة، وكان المتكمم يجمس بطريقة مخالفة لبقية 

الطمب أمرا، أما إذا كانت المنضدة مستديرة فالطمب ال يزيد عن كونو التماسا  الجالسين كان
 لتساوي المتخاطبين في المنزلة بداللة طريقة الجموس.

إذن يعتبر الوضع الّذي عميو المتحدثون، كطريقة جموسيم من العوامل التي ليا أثر في    
 فيم المعنى.

 ورُب )اليبلل  ت منيم بعيد فكبروا وقمت:اليبلل، وأنقرائن الحال، كأن ترى ناسا يرقبون ـ 1
 «.أبصروا اليبلل» ، فإّن المعنى حينئذ (الكعبة

مقصود من القولة كنت في تونس فإن الالّذي حدث فيو الكبلم، فإن قمت )المكان والّزمان  ـ2
ينة أنك كنت في الجميورية التونسّية( ويحتمل أن يكون )أّنك كنت في مديحتمل أن يكون )

كنت في مدينة تونس(، وتحديد أي المقصدين أردت متوقف عمى المكان الّذي أنت فيو فإذا 
اد أنك كنت في مدينة تونس، أما إذا كنت لجميورّية التونسّية، فسيكون المر أخرى من مدن ا

في طرابمس مثبل فإّن المراد عادة ىو أّنك كنت في الجميورّية التونسّية، أما الّزمان الّذي 
ث فيو الخطاب فإن معرفتو ضرورّية أيضا فإذا وجدت قولة عمى أحد المتاجر تشير إلى حد

ما لم يعمم اليوم الّذي كتبت  اإلفادةأن ) المتجر سيفتح بعد أسبوع( فإّن القولة تظل ناقصة 
 فيو.

                                                           

)بتصرف(. 163محمد يونس عمي، المعنى وظبلل المعنى أنظمة في الّداللة العربية، ص  محمد  1  
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يعتبر المكان والّزمان من العوامل الخارجّية الّتي من شأنيا ليا تأثير عمى فيم معنى    
 الكبلم أو الجممة.

( األشياء واألحداث الّتي ىي موضوع الخطاب، فعند الحديث عن حالة الجو مثبل:فإّن 4
قولك ) الجُو بارٌد(، والحال أّنو ساخن سيفسر عمى أّنك تتيكم ، ويدخل في ذلك شخصّية 

فقير المتكمم أو غيره إذا كانت تمك الشخصّية ىي موضوع الخطاب كما إذا قال المتكمم )أنا 
 إلى الّمو( فإن فيم المراد يتوقف عمى ما إذا المتكمم شحاذا أم زاىدا.

وعميو تعتبر األشياء واألحداث التي يقع فييا الحدث الكبلمي من العوامل التي تساعد     
 المتمقي عمى فيم معنى الكبلم، الذي يقصده المتكمم.

 ة:ب( المعنى والمؤثرات الخارجيّ 

ضافة إلى العوام     ل الخارجّية التي قدمناىا، ىناك عوامل ومؤثرات أخرى ليا دخل في وا 
 .1فيم معنى الجممة وىي كاآلتي:

الحركات الجسمّية، عندما يتكمم المرء، قد يحرك يده أو يديو، يحرك رأسو أصابعو، عينو ـ 1
جسمو، ىذه الحركات الجسمّية المصاحبة لمكبلم قد تؤثر في معنى الجممة بطريقة أو 
بأخرى، بل في بعض األحيان، قد تتناقض ىذه الحركات معنى الجممة وفي الغالب، تؤكد 

 ىذه الحركات معنى الجممة، ولكن كما ذكرت، قد تفيد معنى مناقضا لمعنى الجممة.
إّن الحركات الجسمّية التي يستعمميا المتكمم أثناء حديثو سواء أكانت ىذه الحركات إرادية    

 تأثير في فيم معنى الجممة. أم غير إرادية ليا
 الوجو، إّن الوجو يبدي انفعاالت في أثناء الكبلم من مثل:انفعاالت  ـ 2

والسرور، والحزن، واألسف، والشوق، والعتاب، والموم، والتيديد، والغضب والضعف الّندم، 
 وكثير من ىذه االنفعاالت تظير في العينين الّمتين ىما مرآة الّنفس.

                                                           

) بتصرف(. 144ـــــ  143محمد عمي الخولي، مدخل إلى عمم الّمغة، ص   1  
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ذه االنفعاالت من الشكل الّذي تتخذه الشفتان سرورا أو حزنا كما تظير ىذه وكما قد تظير ى
 االنفعاالت من شكل ودرجة توتر عضبلت الوجو.

تعتبر انفعاالت الوجو التي يستعمميا المتكمم أثناء الكبلم من المؤثرات الخارجية الّتي    
ّن انفعاالت الوجو ىي التي تدخل في فيم معنى الجممة أو الكبلم الذي يقصده المتكمم، أي أ

 تكشف صاحبيا إن كان حزينا أو سعيدا.
النغمة العامة إذا استمعت إلى صوت شخص يتكمم دون أن تراه تستطيع من نغمة  ـ 3

صوتو أن تعرف نوع انفعاالتو، فالنغمة في الصوت تكشف الحالة النفسّية لممتكمم ىل ىو 
 ماذا؟ حزين أم مسرور أم غاضب أم متوتر، أم آسف أم

 إن لمنغمة دورا ميما في كشف نفسية المتكمم لفيم معنى الكبلم الّذي يقصده.
أدوار المتخاطبين: العبلقة بين المتكمم والسامع تؤثر في معاني الجمل المتبادلة بينيما  ـ 4

 ومن أمثمة ىذه العبلقات الفاعمة ما يمي:
 ابن، رئيس  زوجة، أم ابن، زوج أب  طالب، أستاذ 

 صديق. مرؤوس، صديق       
العبلقة السابقة لمتخاطب مما يؤثر في المعاني الجمل وردود الفعل عمييا العبلقة السابقة  ـ5 

لمتخاطب، ىل العبلقة بين المتخاطبين عبلقة ودية أم عبلقة متوترة؟ ىل ىي عبلقة مواءمة 
 أم مواجية.

لمحيطة بالمتخاطبين قد تؤثر في التركيب البيئة المادية المحيطة: إن البيئة المادية ا ـــ 6
إلى مكونات البيئة المادية دون التصريح  باإلشارةالنحوي، حيث إن المتخاطبين قد يكتفيان 

 بيا في السياق المغوي.
وبناء عمى ما قدمناه يتبين لنا أن المؤثرات الخارجّية المتمثمة في كل من الحركات     

 غمة ليا أثر في فيم معنى الجممة.الجسمية، وانفعاالت الوجو، والن
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 ج( عناصر سياق الموقف:
تعتبر العناصر أو الظروف المحيطة بالمقام من األركان الرئيسية التي تعتمد عمييا     

وتتمثل ىذه النظرية السّياقية في دراسة المغة بصفة عامة، وفي دراسة المعنى بصفة خاصة، 
 1:كاآلتيالظروف حسب الباحث محمود السعران 

شخصية المتكمم والسامع وتكوينيما الثقافي، وشخصيات غير المشتركين في الحدث ــ  1
 الكبلمي من الّذين يشيدون الكبلم.

بالّمغة، والسموك الّمغوي لممشاركين.لمن شارك العوامل والظواىر االجتماعّية ذات العبلقة  ـ 2
 في الموقف الكبلمي لمكان الكبلم وزمانو.

 أو األلم واإلغراء أو الضحك ...الخ. كاإلقناعأثر الكبلم الفعمي في المشتركين  ـ 3
وما يعاب عن أصحاب ىذا االتجاه أّنيم حصروا فيم معنى الكبلم أو الجممة في      

الّداخمي لمغة والمتمثل في  باإلطارالموقف الّذي وقع فيو الحدث الكبلمي، دون ربطو 
 ، النحوي، الّداللي.المستويات:الصوتي، الّصرفي

عمى ما قدمناه يتبّين أن معنى الجممة أو الكبلم ال يّتضح إاّل انطبلقا من اإلطار وبناء     
 الّداخمي لمغة وما يحيط بو من ظروف اجتماعّية وثقافّية، ونفسية.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.311محمود السعران، عمم الّمغة مقدمة لمقارئ العربي، ص  1  
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 اللة الجممة.د دتحدي اللّية فيالمبحث الثاني: السّياق ونظرّية الحقول الدّ  
ذات معنى عميو أن ينتقي المفردات من ة إن المتكمم حينما ييدف إلى بناء جممة لغويّ      

وعميو كيف اق الّذي يقع فيو الحدث الكبلمي، مخزونو الذىني مع ما يتناسب الموقف أو السيّ 
 .؟تحديد داللة الجممة  اق والحقل الّداللي فييتكامل السيّ 

 ( بين السّياق والحقل الّداللي:1
عميو أن يراعي العبلقة جممة البتحديد معنى أو المتكمم قبل أن يقوم إن مستعمل الّمغة      
التركيبي(، والمحور االستبدالي المحور األفقي )تداخمة والمتقاطعة بين المحورين: الم
غوّية، وسنتوسع في الحديث عن ىذين العمودي(، وتعود غفمتو ليما بمخالفة القواعد المّ )

 * كاآلتي:المحورين 
 :Axe syntagmatique أ( المحور التركيبي ) العالقات األفقية( 

ويتمثل ىذا الّنوع من العبلقات األفقّية بين الوحدات المغوّية ضمن السمسمة الكبلمّية     
الواحدة، كالعبلقة بين أصوات الكممة الواحدة وكممات الجممة الواحدة. وتضفي كل وحدة 

وتكون في حالة تقابمية مع بقية الوحدات المغوّية األخرى وال تكتسب  معنى إضافّيا عمى الكل
قيمتيا إاّل بتقابميا مع الوحدات الّتي تسبقيا أو تمييا أو معيا جميعا وتسمى ىذه األنساق 

، ىناك عبلقة تركيبّية من ثبلث «صار الطقس باردا» الخطّية تراكيب، ففي ىذه الجممة 
 وحدات وىي:

 .1صار+ الطقس+ باردا    
 ّل وحدة ليا تأثير عمى وحدة أخرىإّن ىذه الوحدات تربطيا عبلقة وظيفّية تركيبّية، فك   

 وعمى التركيب ككل. 
 
 

                                                           

 تعتبر من بين الثنائيات التي جاء بيا فردناند دي سوسير.  * 

.131، ص 2115، 2أحمد مومن، اّلمسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعّية، الجزائر، ط   1  
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 متفرعاتو:(  1ـــ أ
وبناء عمى ما قدمناه يتفرع عن العبلقة األفقية أو المحور التركيبي حسب الباحث        

 .1العبلقات اآلتية: حسن عبد العزيز محمد
وىو أن تتطمب كممة من قسم ما من أقسام الكبلم وىي في سياق بعينو كممة أو  ظام:ـــ الت 1

كممات بعينيا ليتألف من مجموعيا جممة أو جزء خاص من جممة فالكممة ) محمد( مثبل 
جاء( وىي من قسم األفعال ليتألف منيا جممة من قسم األسماء تتطمب كممة مثل )وىي 

 جاء محمد(.)
إذن يعتبر االئتبلف بين الكممات في التركيب من العناصر األساسية التي يقوم عمييا      

 .يتضح فيم الجممة المحور التركيبي، والتي عمى أساسيا
وىي النظام الذي تسمكو الوحدات في سياق أفقي محّدد كأن تتقدم وحدة عمى  :*بةتالر  ـ 2

أخرى أو تتأخر عنيا بشكل ثابت أو غير ثابت وعمى سبيل المثال تأتي الّصفة في العربية 
في مكان ثابت في العبارة فيي بعد الموصوف فيقال: ) محمد كريم فحسب(، ولكن المفعول 

 اعل فيقال:بو قد يتقّدم عمى الفعل والف
 َضَرَب محمٌد عمًيا. ــ 1
 عمًيا ضرَبُو محمُد. ــ 2
 َضَرَب عميًا محمُد. ـ 3

الجممة األولى عناصرىا لم يتم فييا الّتقديم والتأخير حيث تتكون من: فعل+ فاعل+      
 غوية المعروفة في أذىان الجميع.مفعول بو، وذلك حسب القاعدة المّ 

                                                           
 232م، ص 2111ه، 1426محمد حسن عبد العزيز، مدخل إلى عمم الّمغة، دار الفكر العربي، القاىرة، د. ط،  1

  )بتصرف(.
 وأول من جاء بيذه التسمية ىو العالم فردناند دي سوسير. *
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ّم فييا التقديم والتأخير بين عناصر الجممة، بحيث تقدم في والثالثة تا نجد الجممة الثانّية بينم 
في الجممة الثالثة ثّم فييا تقديم المفعول بو الجممة الثانّية المفعول بو عن الفعل والفاعل، وأّما 

 عن الفاعل.
بق غوّية في سّياقات معينة فالصفة مثبل تتطاوىّي تتم بين بعض األشكال المّ  ـــ المطابقة: 3

 الموصوف في التعريف، والتّنكير، والّتذكير، والّتأنيث، واألفراد والجمع...الخ.
إذن تعتبر عبلقات التي يتكون منيا محور التركيبي والمتمثمة في: التظام، والرتبة     

ّمغة أن يكون عمى والمطابقة من العناصر األساسّية التي يجب عمى المتكمم أو مستعمل ال
 .لمجممة عمم بيا في فيمو

 (:Axe pradigmatiqueالمحور االستبدالي )  ب(ـــ
 ( تسميتو: 1ب ـــ

صطمح عمى المحور االستبدالي بالعبلقات الترابطية * أو الرأسية والتبلؤمية، وسمّيت ي      
المعاني بعبلقات مختمفة بالترابطّية ألّن بنية الّمغة قائمة في األساس عمى فكرة االرتباط بين 

 الترادف، التضاد، االشتمال...الخ(.) عبلقة 
وعمى ىذا  1ويرجع أصل تمك العبلقات جميعا إلى عبلقات االرتباط المنطقي بين المعاني 

إّن الكممة ترتبط داخل الوعي »و ) منيج المعجمّية(:في كتاب جورج ماطورياألساس يقول 
 .2«الترابطّيةبكممات أخرى متشابية ليا في الشكل أو المعنى، وتمك ىي العبلقات 

يحتوي عمى مفردات تربطيا عبلقات داللّية أي تنتمي  اإلنسانويتضح من ىذا أّن عقل     
إلى حقل داللي واحد يجمعيا، ولكن المتكمم حينما يرمي إلى بناء جممة عميو أن يستدعي أو 

ّياق ينتقي المفردة المناسبة من ذلك الحقل الموجود في مخزونة الّذىني مع ما يتبلءم الس
 والموقف الّذي يقع فيو الحدث الكبلمي.

                                                           
 2111، 1زاىر بن مرىون بن خصيف الّداودي، ترابط الّنص بين الشعر والنثر، دار جرير لمنشر والتوزيع، عمان، ط 1

 .48ص 
جورج ماطوري، منيج المعجمّية تر: عبد العمي الود غيري، منشورات كمية اآلداب والعموم اإلنسانّية، الرباط، مطبعة  2

 .74، ص 1993المعارف الجديدة. د. ط، 
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 :و( تعريف2ب ـــ  
 .1«بأّنو إحبلل وحدة لغوّية محّل وحدة لغوّية أخرى في سياق» لقد عرف االستبدال     

ة أي تنتمي إلى حقل واحد أي أّنو يمكن تعويض كممة بكممة أخرى، ليا نفس الزمرة الّداللي
 اق واحد.يجمعيما، في سيّ 

بأّنو مجموعة األلفاظ الّتي يمكن لمستعمل الّمغة أن يأتي بمفظ منيا في كل نقطة  وكما عرف
وبمعنى آخر كل لفظ يمكن أن يستعاض بمفظ آخر ويتشابو في  2،«من سمسمة الكبلم

 المعنى.
 ة:أ( اىتمام الغربيين بفكرة االستبدال أو الحقول الّدالليّ 

ة إاّل وتأخذ مسارىا الطبيعي في رحاب الدراسة الّدالليّ  ة لم تتبمور،إّن فكرة الحقول الّدالليّ      
م العشرين أو الثبلثين من ىذا القرن، ويعود الفضل ذلك إلى سوسير الذي كان قد في أعوا

وضع المبنة التأسيسّية األولى ليذا المبحث حينما أومأ مسبقا إلى وجود عبلئق داللّية بين 
النظام المساني إلى مجموعة األنساق يختمف بعضيا المداخل المعجمّية بإمكانيا أن تصنف 

 .3من بعض وىو ما يسميو بالعبلئق الترابطّية

ل إلى اكتشاف فكرة العبلقة الترابطّية بين الوحدات المعجمّية أو بين ضإذن يعود الف   
 .ي سوسيرد فردنانداللي نفسو إلى الكممات في الحقل الدّ 

الّمغة العام( أّنو استّدل بمثال عن ىذه العبلقة والّذي عمم ولتوضيح ذلك نجد في كتابو )
 يتمثل في:

( وتنتج ىذه العبلقة نماذج مختمفة من الترابط enseignement( وتعّمم )ensignerعمم )
 .4المعنوي وىي كما يمي:

                                                           
 .48زاىر بن مرون بن خصيف الّداودي، الترابط الّنصي بين الّشعر والّنثر، ص  1
 م 2115، 7المعاصرة، دار وائل لمّنشر والتوزيع، األردن ــــ عمان، طشحدة فارع وآخرون، مقدمة في الّمغويات  2

 .313ص 
 )بتصرف(.161أحمد حساني، مباحث في الّمسانيات، ص   3
  )بتصرف(.145فردناند دي سوسير، عمم الّمغة العام، تر: يؤيل يوسف عزيز، دار أفاق عربّية، بغداد، د.ط، د.ت، ص   4
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 وتكون الكممات المرتبطة فيو ذات جذر واحد نحو: تعميم، تعّمم، معمم، عالم. النموذج األّول:
ونبلحظ أّن ىذه المفردات تنتمي إلى جذر واحد ىو التعميم، لكونو يعتبر نوعا من أنواع     

 ة.الليّ الحقول الدّ 
( وتثقيف enseignemenعمى التشابو بين المدلوالت نحو: تعميم )ويقوم  النموذج الثاني:

(instruction( واكتساب ،)Apprentissage( وتربّية ،)éduction.) 
الحقل أنواع نوعا من تعتبر إّن ىذه الكممات تربطيا عبلقة داللّية ىي الترادف الّتي      

 الّداللي.
 ة:ب( اىتمام العرب القدامى والمحدثين بفكرة الحقول الّدالليّ 

 ة:( اىتمام العرب القدامى بفكرة الحقول الّدالليّ 1
نيفيم المداخل المعجمّية التي لقد اىتم العرب القدامى بفكرة الحقول الداللية حين تص      

تكّون الّرصيد المعجمي لمسان العربي فمقد تنّبو نفر غير قميل من أسبلفنا إلى أىمّية ىذا 
المبحث، فأفضى بيم ذلك إلى وضع معاجم حقمية، وىو ما يّسمى عندىم بمعاجم 

من الّدقة  ة التي فيياالموضوعات، وىي المعاجم التي تزخر برصيد ثري من الحقول الّدالليّ 
 .1ما ال ينكر وال يرد

 غوين األقدمين حول ىذه الظاىرة كاآلتي:ومن األمثمة التي ساقيا ىؤالء المّ    
 .2الكممات المترادفة في المجال الّداللي الخاص بأعضاء جسم اإلنسان: ـــ 1
 جسم، جسد، بدن. ـــ 1
 رقبو، عنق. ـــ 2
، حمم، ُنيية. ـــ 3  عقل، لبُّ
 ىامة.رأس،  ـــ 4
 قمب، فواد. ـــ 5

                                                           
  ) بتصرف(. 162سانيات، ص أحمد حساني، مباحث في المّ  1

 .18، ص 2111، دار غريب، القاىرة، د.ط، 1كريم زكي حسام الّدين، الّتحميل الّداللي إجراءاتو ومناىجو، ج  2
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 أنف، منخر، عرنين. ـــ 6
 فم، مقّبل، مبّسم، مضحك. ـــ 7
 نفس، سريرة، روح، ذات. ـــ 8
إّن ىذه الكممات المترادفة تندرج تحت حقل داللي واحد ىو حقل خاص بأعضاء جسم    

 .اإلنسان
 .1:االجتماعية اإلنسانالكممات المترادفة في المجال الّداللي الخاص بعالقات  ـــ 2
 والدة. أب، والد، أم، ـــ 1
 زوج، بعل، سيد، عشير. ـــ 2
 زوجة، جارة، جارة، حميمة، حّنة. ـــ 3
 صاحب، رفيق، نديم، صديق، خميل، سجير. ـــ 4
 د، شامت.عدو، كاشح، عاذل، واش، حاس ــ 5
 خصم، خصيم، ألّد، قرين، قِرن. ـــ 6
 حبيبة، خميمة، خّمة، خّمم.ــــ  7
 رئيس، إمام، أمير، سيد. ـــ 8

الحقل الّداللي الخاص بعبلقات  ىو وعميو تنتمي ىذه الكممات المترادفة إلى حقل داللي نفسو
 .اإلنسان

 .2:الكممات المترادفة في المجال الّداللي الخاص بالحيوان ـــ 3
الجسرة، الدوسر  ،الناقة: عرمس، عتس: الناقة القوية. الصرف، الضامر، النحيفة  ــــ 1

البدينة، الحيوانة، الناجية، السريعة، المنجوح، السطعاء: طويمة العنق، الجاذب، الشخص: 
متي ذىب لبنيا، الميون، المقحة: المّدرة لمبن، الحضار اليجان: البيضاء، السفعاء، الشيماء اـ

 ، الضيماء، السوداء.الظمماء

                                                           

18، ص .2111، دار غريب، القاىرة، د.ط، 1كريم زكي حسام الدين، الّتحميل الّداللي إجراءاتو ومناىجو، ج  1  
.21ــــ  19المرجع نفسو، ص   2  
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الجمل: الفحل، المصعب، القوم، الفنيق: الذكر الذي يعفى من الركوب ويترك الفحولة،  ــــ 2
 المود، القحم: المسن من الجمال.

 البقرة، المياة، اليمقة. ـــ 3
 الحمار، العير، البرنون، الكودن. ـــ 4
 األسد، الميث، اليزبر، السرحان، السّيد. ـــ 5
 وس.الذئب، السرحان، السّيد، األ ـــ 6
 الضبع، أم عويمر، أم شبل، أم شبمين. ـــ 7
 الصقر، األجدل، القطامى. ــ 8

 تنتمي ىذه الكممات المترادفة إلى حقل الّداللي الخاص بالحيوان.     
 1:ةل الّداللي الخاص بمظاىر الّطبيع( الكممات المترادفة في المجا4
 األدىم: األسود منو.الّسحاب، اليجان. األقمر: األبيض منو، األسحم،  ـــ 1

 الكوفئ: الرباب المتراكم، الييدب، الحسّبى: الداني من األرض.
 المطر، القطر، الغيث، الحيا، الديم، الدجن: المطر الذي يدوم أياما. ـــ 2
 الماء، العذب، القوات، الزالل، القراح. ـــ ـ3
 السّيل، اآلتي. ـــ 4
 البحر، اليم. ـــ 5
 العراق.الساحل، السيف،  ـــ 6
 الجزيرة، الضع. ـــ 7
 الفمك، الّسفينة. ـــ 8

 ة.الّداللي واحد ىو مظاىر الطبيع إّن ىذه الكممات تنتمي إلى حقل    
 
 

                                                           

.21كريم زكي حسام الدين، الّتحميل الّداللي إجراءاتو ومناىجو، ص  1  
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 ( اىتمام العرب المحدثين بفكرة الحقول الّداللّية:2
لقد اىتم العرب المحدثين بفكرة الحقول الّداللية أو العبلقة الترابطّية ويتجمى ذلك من خبلل 

 والّذي يظير كاآلتي: أحمد مومنالمثال الّذي جاء بو الباحث 
 اوً حْ صَ  وُّ الجَ  حَ بَ صْ أَ ـ  
 1      ا.رطبً  اخُ المنَ  ارَ صَ  ـ

 ، لكونيما ينتميان إلى حقل داللي واحد «صار» بـ: « أصبح» يمكن أن نعوض كممة     
 .2يجمعيما، ىو أّنيما ينتميان إلى األفعال الماضّية الناقصة

يمكن تعويضيا بـ: " المناخ"، لكونيما ينتميان إلى حقل داللي « جو»وىكذا دواليك مع كممة 
 واحد ىو الّطبيعة.

في كتابو ) مدخل إلى عمم الّمغة( يّوضح ىذه  محمد عمي الخوليحث وكما نجد البا     
 العبلقة الترابطّية بين الكممات في الحقل الّداللي نفسو من خبلل المثال اآلتي:

 .3شَرب الولُد الحميبَ  ـ
 ىذه الجممة تتكون من عناصر ثبلث ىي: شرَب، الولُد، الحميَب.  

 َشَرَب(؟.إذن كم كممة يمكن أن توضع في خانة ) 
يمكن أن نضع كممات تشبييا أو قريبة منيا في المعنى مثل: صّب، سكب،سّخن، بّرد، فيذه 

 .4الكممات كّميا ليا عبلقة داللّية تربطيا بكممة ) َشَرَب(
 وكم كممة يمكن أن نضع في خانة ) الولد(؟

حسن، محمود، أن نضع آالف الكممات مثل: الرجل، الطالب، التمميذ، إبراىيم، عمي يمكن  
 .5أي آالف الكممات التي تنتمي إلى حقل داللي واحد ىو: أسماء األشخاص

                                                           

) بتصرف(. 132أحمد مومن، الّمسانيات النشأة والتطور، ص   1  
) بتصرف(. 132المرجع نفسو، ص   2  
.117، ص1993محمد عمي الخولي، مدخل إلى عمم الّمغة، دار الفبلح لمنشر والتوزيع، عمان، د.ط،   3  

) بتصرف(. 117سو، ص المرجع نف   4  
المرجع نفسو، الصفحة نفسيا ) بتصرف(.   5  
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يجب أن تكون ليا نفس العبلقة إّن الكممة التي يمكن أن توضع في مكان كممة أخرى      
 الّداللية مع الكممة التي حذفت في السياق نفسو.

حورين التركيبي واالستبدالي أو ما يعرف يتبّين لنا أّن ثمة عبلقة بين الموبناء عمى ما قدمناه 
 بالسّياق والحقل الّداللي ويظير ذلك من خبلل المخطط اآلتي:

 
 

 محور االستبدال                                         
                                     Axe paradigmatique    1 

 
axe syntagmatique 

 محور التركيب.
 

يتبين من ىذا المخطط أّنو يجب عمى مستعمل الّمغة أو المتكمم قبل شروعو في بناء      
أي ينتقي المفردات من أوال محوري التركيب واالستبدال )جممة ذات معنى، أن يراعي 

مخزونة الّذىني حسب ما يتبلءم مع السّياق والموقف الّذي يقع فيو الحدث الكبلمي( ألّن 
في فيم فة لمقواعد الّمغوية وىكذا يتكامل السّياق مع الحقل الّداللي إغفالو ليما يعتبر مخال

 الجممة.

 اق والحقل الّداللي في بناء الجممة: ( دور السيّ 2

اق الّمغوي مستويات تتمثل في المستوى أن السيّ  األوللقد سبق وأن أشرنا في الفصل        
حوي، وال يظير المعنى المقصود لممتكمم إاّل بمراعاة الصوتي، والصرفي، والمعجمي، والنّ 

                                                           

  1 .37. ط، د. ت، ص ة، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دالجميل مرتاض، الّمسانيات واألسموبيّ  عبد 
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الوظيفة الداللية لؤللفاظ المستخدمة وبناء عمى ذلك فّرق )فيرث( بين خمس وظائف أساسّية 
 .1:مكونة لممعنى والّتي تتمثل كاآلتي

 phontic functionالوظيفة األصواتّية                   ــ 1

 morphological fonction            الوظيفة الصرفّية            ــ 2

     lixical functionالوظيفة المعجمّية                  ــ 3

     syntaetical function           الوظيفة التركيبّية ــ 4

            semantic functionاللّية        الوظيفة الدّ  ــ 5

وتتحدد وظيفة من ىذه الوظائف حسب الباحث أحمد محمد قدور في إطار منيج        
، وال يظير معنى العنصر الّمغوي عمى أي مستوى  method of substitutionاإلبدال 

من مستويات الخمسة المذكورة إال بتميزه السّياقي من مقاببلتو التي يمكن أن تقع موقعو في 
   .2بديل سياقي ممكن لذلك العنصر الّمغوي فمن يكون لو معنىاق فإذا لم يكن ثمة ذلك السيّ 

 :إلبدال ودوره في التركيب أو الجممة( ا 1ـ ـ2   

أخذ عمى سبيل ليس لو معنى. فمن آخرالتركيب الّذي ال يتم فيو إبدال عنصر بعنصر  إنّ     
 المثال التركيب اآلتي:

 .3ىذا حسن بسن ـ     

التركيب ليس ليا معنى ألّنو ال بديل ليا، عمى خبلف الكممات ىنا في ىذا « بسن» فكممة 
 يمكن تعويضيما بكممات أخرى ليا نفس العبلقة الداللّية.« حسن»، و«ىذا» األخرى، فكممة 

                                                           

.28أحمد محمد قدور، مبادئ الّمسانيات، ص   1  
) بتصرف(. 29المرجع نفسو، ص   2  
) بتصرف(. 29المرجع نفسو، ص   3  
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 أما إذا تمعنا في الجممة اآلتية:

 .1حضرت عشر مدرسات

ت كممة ، فعمى المستوى المعجمي وقعلئلبدالنبلحظ أّن كل عنصر من عناصرىا قابل 
 حضرت بديبل فعميا المقاببلت أخرى مثل: غابت، نجحت، رسبت...الخ.

حدى عشرة...الخ.  ووردت كممة عشر بديبل لتسع، وثمان، وا 

 وجاءت كممات مدرسات بديبل لطالبات، وموظفات...الخ.

والسؤال المطروح ىنا لماذا استعممت كممة " حضرت" ولم تستعمل كممة " غابت"؟ ولماذا 
 .كممة " عشر" ولم تستعمل كممة " ثمان"؟استعممت 

 ولتوضيح ىذا الغموض نتمعن في المثال اآلتي:

 رأى أحمُد صديَقو. ــ 1

 .2أبصر أحمُد صديَقو ــ 2

ذا تمعّنا في الجممة األولى نجد أّنيا تحتوي عمى نفس عناصر الجممة الثّانية إاّل أّنيما       وا 
رأى(، بينما في التركيب التركيب األّول استعمل الفعل )ي تختمفان في عنصر واحد وىو أن ف

الثّاني استعمل الفعل )أبصر( مع العمم أّنيما كممتان مترادفتان، وينتميان إلى حقل داللي 
 نفسو وىو حقل الّرؤية.

أبصَر( إلى لمتكمم في التركيب األّول الفعل )رأى( بدل من الفعل )ويعود الّسر في استعمال ا
ياق الّذي وقع فيو الحدث الكبلمي، وىذا ما سنوضحو أكثر في المبحث الموقف والس

 الموالي.

                                                           

) بتصرف(. 29أحمد محمد قدور، مبادئ اّلمسانيات، ص   1  
) بتصرف(. 114شحدة فارع وآخرون، مقدمة في الّمغويات المعاصرة، ص   2  
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في ة الّدالليّ ّية بنظرية الحقول السّياقالّنظرّية نموذج تطبيقي حول عبلقة  المبحث الثالث:
 تحديد داللة الجممة.

ظريتين: السّياقّية توضيح العبلقة بين النّ ظري المتمثل في بعدما انتيينا من الجانب النّ       
الجممة، وما عمينا اآلن إال نطبق، حيث سنحصر مجال ة لوالحقول الّداللّية في تحديد دال

تطبيق دراستنا ىذه عمى الجممة في القرآن الكريم، وىذا بالطبع سيفرض تقديم مجموعة من 
ال عمى سّر اآليات القرآنّية، وقبل عرضنا ليذه اآليات المحكمات عمينا أن نحيط بالذكر أوّ 

 الكريم. القرآنإعجاز الّمغوي في 

في القرآن الكريم، ألّن القرآن الكريم في  اإلعجازيعد اإلعجاز الّمغوي ىو أوسع أنواع      
األصل معجزة جاءت في صورة لغوّية تحّدى ا بيا الجن واإلنس، وىنا نحن سنقدم شيئا 

التعبيرّية التي يتمّيز بيا القرآن الكريم، وجمال الّمغوي القرآني لنتعّرف عمى الّدقة  اإلعجازمن 
 اإلطنابالوصف الّذي يختاره لمبيان عن مقام فيتخذوا من أسموب القرآن أسوة ليم في عدم 

في الكبلم إال لسبب وفي العناية باختيار المفظة المناسبة لمسياق، وفي رعاية الموقف الّمغوي 
عجائب نجد ترادف األلفاظ *، فالّمو سبحانو وتعالى الّذي يحيط بيم أثناء الكبلم فمن ىذه ال

 .1انتقى المفظة حسب سّياقيا الخاص، ولحكمة يعمميا إاّل ىو جّمى في عبله

وعمى ىذا األساس سنقوم بتقديم مجموعة من األلفاظ المترادفة، مع َتْبيين ِسّر استعمال      
 كل لفظة في موضعيا الخاص.

 

 
                                                           

ن وجد فخّصص لّمغة فقط.لقد أجمع جميع عمماء العرب القدامى والمحدثين أّنو   ال ترادف في القرآن الكريم وا  *  
لد بن سميمان بن مينا الكندي، العربّية لمحياة العممّية نحو كتابة وظيفة جديدة، دار المسيرة لمنشر والّتوزيع والطباعة خا 1

  ) بتصرف(. 64ه ص  1427م ـــــ 2117، 1عمان ــــ األردن، ط
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 ( زوج وامرأة:1

إن موضع كممة " زوج" يختمف عن موضع استعمال كممة "امرأة"، ويتجمى ذلك من      
 البياني لمقرآن(  اإلعجازخبلل قول الباحثة عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ في كتابيا ) 

 25وترى البيان القرآني يستعمل لفظ ) زوج( حيثما تحدث عن آدم وزوجو آيات البقرة » 
امرأة( في مثل: امرأة العزيز وامرأة نوح حين يستعمل لفظ ) ، عمى117وطو  29واألعراف 

وامرأة لوط، وامرأة فرعون، وقد يبدو لمستعمل المغة أنو قد يمكن استبدال كممة زوج بامرأة 
 .1«وىذا ما يأباه البيان المعجز« امرأة آدم» فيقول في " زوج آدم" مثبل 

موضع خاصة بو، ولتوضيح أكثر ستقوم إذن تستعمل كممتي امرأة وزوج في كل منيما       
 بتدبر سياق استعمال القرآن لمكممتين زوج وامرأة.

 اق استعمال كممة زوج:يس أ( ـــ

 .2كاآلتي:من بين السّياقات القرآنّية التي ظيرت فيو كممة "زوج" ىي 

ْن أْنُفِسُكُم َأْزَواًجا ﴿ قال تعالى: ـــ 1 ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبيَنُكم َمَودًَّة َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكم مّْ
 .3﴾فكَّروَن َوَرْحَمًة إنَّ فِي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيتَ 

يَن َيُقوُلوَن َربََّنا َىْب َلَنا ِمَن َأْزَواِجَنا َوُذِريَّاِتَنا ُقرََّة َأعُيٍن َواْجَعْمَنا ِلْمُمتَِّقيَن ذّْ لْ اَ ﴿ وَ وقال أيضا: ــ 2
 .4﴾إَماًما 

 

                                                           
عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ، اإلعجاز البياني لمقرآني ومسائل ابن األزرق دراسة قرآنّية لغوّية وبيانّية، دار  1

  .229، د.ت، ص 3المعارف، المغرب، ط
.231المرجع نفسو، ص   2  
ــــ  21سورة الروم، اآلية ــــ   3  
ــ 74سورة الفرقان، اآلية ـــ   ــ  4  
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 فاستعممت كممة "زوج" في ىاتو اآليات في نظر عائشة عبد الرحمان من خبلل قوليا:        

وىذا ما 1،«وآية أو تشريعا وحكمافكممة زوج تأتي حيث تكون في مناط الموقف: حكمة » 
في كتابو ) تفسير القرآن العظيم( من خبلل تفسيره لآلية  (ـى774ابن كثير ) ت وضحو 

وسئل الحسن البصري عن ىذه اآلية فقال: أن يرى ا » من سورة الفرقان، حيث يقول: 74
أن كممة زوج  ، ويظير من ىذا2« العبد المسمم من زوجتو ومن أخيو ومن حميمو طاعة ا

تستعمل في موضع تألف الزوجين عمى عقيدة واحدة تجمعيا وىي عبادة الّمو سبحانو 
 وتعالى.

بين الزوجين ويظير ذلك من خبلل سياق  اإلنجابوكما تستعمل كممة" زوج" في مقام تحقيق 
 3:اآلية القرآنية اآلتية

 .4﴾َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَوَىْبَنا َلُو َيْحَي َوَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو  ﴿ قال تعالى:

قال ابن عباس ومجاىد ومعيد بن جير: كانت » ويذىب ابن كثير في تفسير ىذه اآلية بقولو:
 .5«فولدتعاقرا ال تمد 

والنفسي وبناء عمى ما تقدم يتبين لنا أّن كممة "زوج" تستعمل في مقام التآلف الفكري     
جيا عبلقة مودة ومحبة، وأن تكون قد أن تكون العبلقة بين الزوجة وزو  والحسي، وذلك

 لو وعمى دينو وعقيدتو وذات وفاء لو. أنجبت

 

                                                           

.231إلعجاز البياني لمقرآن ، ص عائشة عبد الرحمان،ا  1  
، دار األندلس، بيروت ــــ 5ابن كثير، الحافظ عماد الّدين أبي الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ج 2

 .172لبنان، د.ط، د.ت، ص 
.231عائشة عبد الّرحمان، اإلعجاز البياني لمقرآن، ص   3  
ـــــ 91سورة األنبياء ــــ    
 
4  

 . 071ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص   5
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 ب( سياق استعمال كممة امرأة:

إذ تعطمت آيتيا من » تستعمل كممة امرأة ال زوج حسب قول عائشة عبد الرحمان     
 .1«السكن والمودة والرحمة، بخيانة أو تباين في العقيدة، فامرأة ال زوج

 ويتجمى ذلك من خبلل السّياقات القرآنية اآلتّية:

 .2﴾ِامرَأُة الَعِزيِز ُتراِوُد َفَتاَىا َعن نَّْفِسِو َقْد َشَغَفيَا ُحبِّا  ﴿:قال تعالى ـــ 1

وٍح َواْمرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَديِن ِمْن ِعباِدَنا َصاِلِحْيِن َفَخاَنَتاُىَما َفَمْم ِامرَأَة نُ  ﴿قال تعالى: ـــ 2
 .3 ﴾ُيغِنَيا َعْنُيَم ِمَن المَِّو َشيئاً 

تستعمل امرأة ال زوج إذا تعطمت الحكمة الزوجّية في البشر بعقم أو ترمل ويتجمى ذلك وكما 
 في سياق اآلية اآلتية:

 .4﴾اْمَرأِتي َعاِقرٌ ي ُغبَلٌم َوَقْد َبَمَغِني الِكَبُر وَ لِ  َل َربّْ َأنَّى َيُكونَقا﴿ ـــ قال تعالى: 1

ومنو يتبين لنا أن كممة امرأة تستعمل في السياق القرآني في مقام ال مودة وال رحمة بين 
، واختبلف العقيدة بينيما، وبناء عمى ما قدمناه يتبين لنا أّن اإلنجابالزوجين، وعدم تحقيق 

كممة زوج تستعمل في مقام التآلف والمودة والرحمة بين الزوجين، وأن تكون قد أنجبت لو 
دينو وعقيدة وذات وفاء لو، بينما تستعمل كممة امرأة في مقام ال رحمة وال مودة بين وعمى 

 من طرفيا، وأن تكون مختمفة عنو في العقيدة. إنجابالزوج وزوجتو، وعدم تحقيق 

 

 
                                                           

.231عائشة عبد الّرحمان، اإلعجاز البياني لمقرآن، ص   1  
ــــ  11سورة يوسف، اآلية ـــ   2  
ــ 11سورة التحريم، اآلية ــــ   ــ  3  
ــــ 41سورة آل عمران، اآلية ـــــ    4  
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 ( مكة وبكة:2

من أسماء الكعبة الّشريفة، إال من المعروف أّن كممة "مكة" و"بكة" سيان أي تعتبران من     
 كبل منيما استخدم حسب مقامو.أن 

زحام: الَبكُّ أي ال» أن بكة مأخوذة من  (ـى711 ابن منظور ـــ) ومنو جاء في لسان العرب 
 ،ولذا جاءت َبَكة في سّياق قولو تعالى:1« مَ احَ أي زَ  جِ ي الحَ فِ  اُيم بعضً ضُ عْ وَبكَّ الّناس بَ 

َل َبيٍت ُوِضَع لِمّناِس َلّمِذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا وُىًدى ِلْمَعاَلِمينَ  ﴿ ، وفّسرىا ابن كثير من 2﴾إنَّ َأوَّ
وُسَميّْت بذلك ألنَّيا َتَبكُّ َأْعَناَق الَظَمَمِة والَجَباِبَرة بمعنى أنيم يدخمون بيا  »خبلل قولو:

 .3«َيْزَدِحُمون ويخضُعون عندىا وقيل: الّناس يتَباُكوَن فييا أي

. ةَ كَ وعميو تستعمل كممة بَ   في القرآن الكريم في موضع الّزحام في الحجّْ

 .4فبل تدل عمى موضع الزّْحام، لذا جاءت في غير موضع الحجّ « مّكة»أما كممة     

َمكََّة ِمن َبْعِد َأن ِبَبْطِن َأْيِدَيُيْم َعنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعنُيْم  فَّ َوُىَو الذّْي كَ  ﴿قولو تعالى:كما في 
 .5﴾َأْظَفَرُكْم َعَمْيِيْم َوَكاَن المَُّو ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيًرا

تستعمل في القرآن الكريم في موضع الحّج، لكونو يزدحم فيو  "بكة" ومنو يتضح لنا أن كممة
 الحّجاج، عمى عكس كممة مكة فتستعمل في موضع غير الحّج أي في مقام ال زحام فيو.

 

 

                                                           
  .16، ص َبَككَ ، مادة 6ابن منظور، لسان العرب، مج  1

ــ 96سورة آل عمران، اآلية ـــ    2  
.75، ص 5ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  3  
.76ص خالد بن سميمان بن مينا الكندي، العربّية لمحياة العممّية نحو كتابة وظيفة جديدة،   4  
ــــ 24سورة الفتح، اآلية ــــ    5  
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 :الُحمُم والرؤيا (3

مترادفتان لكن لكّل منيما « الرؤيا» وكممة « الحمم»فيبدو لمستعمل الّمغة أن كممة        
 موضع تستعمل فيو.

 أ( سياق استعمال كممة الحمم:

 ثبلث مرات« األحالم»أن القرآن الكريم استعمل كممة  عبد الرحمان عائشةترى الباحثة      
ة واليواجس المختمفة وتأتي في المواضع الثبلثة بصيغة الميوش األضغاثيشيد سياقيا بأّنيا 

 .1الجمع، داللة عمى الخمط والتيوش ال يتميز فيو حمم من آخر

ة التي استعممت فييا كممة األحبلم حسب الباحثة عائشة عبد الرحمان اقات القرآنيّ تتمثل السيّ 
 في شكميا اآلتي:

َبْل َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحبَلِم َبِل ِاْفَتَراُه َبْل ُىَو َشاِعٌر َفْمَيأِتَنا  ﴿:ركين بقولو تعالىفي جدل المش ـ 1
ُلونَ   .2﴾ِبآَيٍة َكَما ُأْرِسَل َاأَلوَّ

َقاُلوا  ﴿عمى لسان المؤل من قوم العزيز حين سأليم أن يفتوه في رؤياه لقولو تعالى  ـ 2
 .3﴾َأْضَغاُث َأْحبَلٍم َومَا َنْحُن ِبتأِويِل َاأَلْحبَلِم ِبَعاِلِمِينَ 

 إذن تستعمل كممة " األحبلم" في القرآن الكريم في مقام عدم صدق الحمم وتحقيقو في الواقع.

 

 

 

                                                           

.215عائشة عبد الرحمان، اإلعجاز البياني لمقرآن، ص   1  
 ـــــ 15سورة األنبياء، اآلية ــــ  
2  

ـــ 44سورة يوسف، اآلية ــــ    3  
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 استعمال كممة الرؤيا:ب( سياق 

أن كممة الرؤيا جاءت في القرآن الكريم سبع مرات  عائشة عبد الرحمانترى الباحثة      
كّميا في الرؤيا الصادقة، وىو ال يستعمميا إاّل بصيغة المفرد داللة عمى التمييز والوضوح 

 .1والصفاء

 يا" في مقام صدق الرؤية وتحقيقيما في الواقع.وعميو تستعمل كممة " الرؤ     

الرؤيا: ما » في مفرداتو من خبلل قولو:  (ـى 502) الراغب األصفياني ت وىذا ما وّضحو 
يرى في المنام وىو فعمي لم يبق من مبشرات النبوة إاّل الرؤيا قال: فقد صدق الّمو ورسولو 

 .2«الرؤيا بالحق وما جعمنا الرؤيا التي أريناك

من بين السياقات التي استعممت فييا كممة " الرؤيا" حسب ما قدمتو الباحثة عائشة عبد 
 .3ىي كاآلتي: الرحمان

 رؤيا إبراىيم عميو السبلم في آية الصافات. ـ 1

ْؤَيا ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي الُمْحِسِنيَن ا َوَناَدْيَناُه َأْن يَ ﴿  لقولو تعالى:  .4﴾إْبَراِىيُم  َقْد َصدَّْقَت الرُّ

 ورؤيا يوسف إذ قال لو أبوه: ــ 2

ُبنيَّ اَل َتْقُصْص ُرؤَياَك َعَمى ِإْخَوِتَك َفَيِكُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيَطاَن َل َيا َقاَ ﴿ لقولو تعالى:
ِبيٌن   .5﴾ِلئْلِْنَساِن َعُدوّّ مُّ

                                                           

) بتصرف(. 251عائشة عبد الرحمان، اإلعجاز البياني لمقرآن ، ص    
1  
  .161ص  رأى الّراغب األصفياني، المفردات في غريب القرآن، مادة  2
 .215عائشة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  3
(.115ـــــ  114سورة الّصافات، اآلية )   4 
ــــ 15سورة يوسف، اآلية ـــ    5  
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كممة " الحمم" تأتي في موضع عدم صدق الحمم وتحقيقو في الواقع،  أنومنو يتبّين لنا     
 بينما كممة " الرؤيا" تأتي في مقام صدق الرؤيا وتحقيقيا في الواقع.

 ( الَحِمف والقَسم:4

من المعروف أن كممة " َحِمَف" وكممة " َقَسم" تعتبران من أقوال اليمين لكن لكل منيما     
 موضع خاص بو.

 عمال كممة َحِمَف:أ( سياق است

، وىذا ما نمتمسو في 1تستعمل كممة َحِمَف في القرآن الكريم في معرض اليمين الكاذب    
َوَحِمَفُة فاجر، ولم ُيسمع َحِمفة َبرٍّ ويقال: أحَمف الُغبلُم إَذا »  (ـى711ت  ) ابن منظور ـــقول 

 .2«َجاوَز ُرىاق الِحْمم َفُشكَّ في ُبُموِغِو َوَناَقة ُمْحِمَفة السَناِم لممشكوِك في ِسنّْياَ 

في القرآن الكريم في موضع الّظن والّشك ن لنا أن كممة " َحِمَف" تستعمل ومنو يتبيّ      
 والفجور.

 من بين السّياقات القرآنّية الّتي وردت فييا كممة "َحِمَف" ىّي كاآلتي:

  .3﴾َمى الكِذِب وُىم َيعَمُموَن وَيْحِمُفوَن عَ ﴿ قال تعالى: ــ 1

  .4﴾َكاِذُبونَ َوَلَيْحِمُفنَّ ِإْن أَرْدَنا ِإالَّ الُحْسَنى والمَُّو َيْشَيُد ِإنَُّيْم لَ ﴿ ولقولو أيضا: ــ 2

 .5﴾َيْحِمُفوَن ِبالمَِّو َما َقاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َكِمَمَة الُكفِر وَكفُروا َبْعَد ِإْسبَلِمِيمْ ﴿ قال تعالى:

                                                           

.30، ص 0971عائشة عبد الرحمان، من أسرار العربّية في البَيان القرآني، دار األحد، بيروت، د.ط،  
 1  
.55، ص 9ابن منظور، لسان العرب، مادة "َحِمَف" ج  2  
ـــ 14سورة المجادلة، اآلية ــــ    3  
ــــ 117سورة التوبة، اآلية ـــ    4  
ــ 74سورة التوبة، اآلية ــــ   ـ  5  
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ة ىذه يجد أن كممة " َحِمَف" وردت في موضع الكذب اقات القرآنيّ والمتمعن في السيّ     
 والكفر.

 ب( سياق استعمال كممة َقَسَم:

، ونمتمس ىذا عند 1القرآن الكريم في موضع الصدق، والحقتستعمل كممة " َقَسَم" في       
والفرق بين » حيث يقول: (، ـى400أبو ىالل العسكري ) ت ة صاحب كتاب الفروق الّمغويّ 

: أّنو صار ذا قسم قسم باالَقَسِم والَحِمِف: أن القَسَم أبمُغ من الَحِمِف، ألّن معنى قولنا: أ
 .2«اد...بالّمو، والقْسُم: النصيب والمر 

 ة التي وردت فييا كممة " َقَسَم" ىي كاآلتي:ومن بين اآليات القرآنيّ    

 .3﴾وَما اَل تُبِصُرونَ  بَل َأْقِسُم ِبَما تُبِصُرونَ فَ  ﴿قال تعالى: ــ 1

 .4﴾َفبَل َأقِسُم ِبمواِقِع النُُّجومِ ﴿ ـــ ولقولو أيضا: 2

 .5﴾ايَ لُيْؤِمُنَن بِ  ةً يَ َأيَماِنِيْم َلِئن َجاَءْتُيم آَ بالمَِّو َجْيَد َوأْقَسُموا ِ  ﴿:ـــ قال تعالى 3

وكممة "َقَسَم" في أن كممة "َحِمف" تستعمل في ويظير الفرق في استعمال كممة "َحِمَف"     
 موضع الّظن، والكذب، أما كممة " َقَسَم" فتستعمل في موضع الّصدق والحق. 

 

 

                                                           
ــــ  2119محمد ياس خضر الّدوري، دقائق الفروق الّمغوّية في البيان القرآني، مجمس كمية التربّية ابن رشد، جامعة بغداد،  1

  .222، ص 1436
م 2119، 1أبو ىبلل العسكري، الحسن عبد ا بن سيل، تح: محّمد باسل عيون الّسود، دار الكتب العممّية، بيروت، ط 2

  .68ص 
ـــ 28سورة الحاقة ، اآلية ـــ  
 3  
ــــ 75سورة الواقعة، اآلية ــــ    4  
ــــ 75سورة الواقعة، اآلية ــــ    5  
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 ( الحمد والشكر:5

كممة "الحمد" وكممة "الشكر" تنتميان إلى حقل داللي ىو أقوال الثناء، لكن لكل  إنّ       
 واحد منيما سياق يستعمل فيو.

 أ( سياق استعمال كممة الحمد:

تستعمل كممة "الحمد" في القرآن الكريم في موضع الثناء عمى المحمود عمى جية     
 .1توالتعظيم أي اختص الحمد بالثناء عمى ا من جية صفا

والحمد الذكر بالجميل عمى جية » وىذا ما يوضحو أبو ىبلل العسكري من خبلل قولو:
 .2«التعظيم المذكور...ويقال الحمد  عمى اإلطبلق

أن الحمد عمل الّمسان بالثّناء عمى »  (ىـ711البن منظور )ت وكما جاء في لسان العرب 
 .3«الّمو تعالى

 ة الّتي وردت فييا كممة، " الحمد" ىّي كاآلتي:القرآنيّ وعميو من بين السّياقات    

 .4﴾ىفَ طَ ُد ِلمَِّو وَسبَلُم َعَمى ِعَباِده الّمِذيَن اصْ مْ حَ لْ اَ  لِ قُ  ﴿قال تعالى:ـــ  1

 .5﴾ِقمُونَ اَل َيعْ  َأْكثُرُىمْ  لَ ُد ِلّمِو بَ مْ حَ لْ ُقِل اَ ﴿ ـــ وقال أيضا: 2

 .6﴾ِرُفوَنَياعْ تَ آَياِتِو فَ  مُ كُ ِلّمِو َسُيريْ  دُ مْ حَ لْ اَ  لِ قُ وَ  ﴿وقال أيضا: ـــ 3

ة يتبّين لنا أن كممة "الحمد" تستعمل في موضع الثّناء عمى ومن خبلل الّسياقات القرآنيّ       
 الّمو تعالى من ناحّية صفاتو.

                                                           

.131الراغب األصفياني، المفردات في غريب القرآن، ص   1  
.61أبو ىبلل العسكري، الفروق الّمغوّية، ص   2  
  .156، ص 3، جَحَمدَ ابن منظور، لسان العرب، مادة  3

ــ 59سورة الّنمل، اآلية ـــ   ــ  4  
ــــ 63سورة العنكبوت، اآلية ــــ    5  
ــ 93سورة النمل، اآلية ـــ   ــ  6  
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 ب( سياق استعمال كممة الشكر:

 .1تعالى لعبادهتستعمل كممة "الشكر" في مقابمة النعم التي يولييا الّمو       

 .2«والّشكر ال يصح إاّل عمى النعمة» ويتضح ىذا من خبلل قول أبو ىبلل العسكري:

وعبلوة عمى ىذا يرى الباحث عبد الفتاح الشين في كتابو) من أسرار التعبير في القرآن( أن 
 .3الشكر ال يكون إاّل في المكافأة والجزاء

 فييا كممة "شكر" ىي كاآلتي:القرآنّية التي وردت اقات ومن بين السيّ 

 .4﴾ثُمَّ َعَفْوَنا َعْنُكم ِمن َبْعِد َذِلَك َلَعّمُكم َتشُكُرونَ  ﴿قال تعالى: ــ 1

 .5﴾ولُيِتمَّ ِنعَمَتُو َعَميُكم َلَعمَُّكْم َتْشُكُرونَ  ﴿:وقال أيضا ــ 2

 .6﴾َوَأيََّدُكم ِبَنْصِرِه َوَرَزَقُكم ِمن الطَّيَباِت َلَعمَُّكْم َتشُكُرونَ  ﴿وقال أيضا: ــ 3

ستعمل في موضع كممة "الحمد" في القرآن الكريم ت وبناء عمى ما قدمناه يتبّين لنا أنّ     
الثناء عمى ا سبحانو وتعالى وما يقتصر عمى صفاتو، أما كممة "الشكر" فتستعمل في 

 ا تعالى فقط.موضع شكر نعم 

عتبر انتقاء المفظ المناسب مع الموقف الّذي يقتضيو السّياق، في القرآن الكريم إذن ي    
العناصر األساسّية التي تساعد المتمقي عمى فيم ولمستعمل الّمغة عموما من صا، خصو 

 الجممة.
                                                           

 .156، ص 3، جَشَكرَ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة  1
.61أبو هالل العسكري، الفروق اللّغوّية، ص  
2  

م1982ه ــ  1413عبد الفتاح الشين، من أسرار الّتعبير في القرآن)داللة الكممة(، دار المريخ لمنشر، الرياض، د.ط،   3 
) بتصرف(. 64ص    

ـــ 52سورة البقرة، اآلية ـــ   4  
ــ 61المائدة، اآلية ــ   سورة   5  
ــ 16سورة األنفال، اآلية ــ    6  
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اللي أو والحقل الدّ اق ن لنا أّن ىناك تكامبل بين السيّ وبناء عمى ما قدمناه يتبيّ        
) فيرث ة، األولى التي يتزعميا االنجميزي اقّية والحقول الّدالليّ ظريتين: السيّ باألحرى بين النّ 

firth ترايرـــ  ( والثانّية التي يتزعميا (trier ّبل تعتبران من الن ،) ّغوّية التي ال ظريات الم
مجممة، وبشكل خاص الجممة ل مل الّمغة أن يستغني عنيا في تحميمو وفيمويمكن لمستع

 العربّية.
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 ومن أىم النتائج التي توصمنا إلييا في بحثنا ىي كاآلتي:      

  فيرث أن معنى الكالم أو الجممة حسب الّنظرّية السّياقّية أو باألحرى عندfirth  ال يكتمل
فيميا لدى المتمقي إاّل بتضافر السّياقين: الّمغوي وغير الّمغوي فالسّياق الّمغوي يتمثل في 

المستوى الصوتي، والمعجمي  اإلطار الّداخمي لّمغة وما يشتمل عميو من مستويات:
والّصرفي، والّنحوي، والّداللي وأّما السّياق غير الّمغوي أو الخارجي فيتمثل في جميع 

 ّظروف الخارجّية التي تحيط بالحدث الكالمي من ظروف اجتماعّية، ونفسية، وعاطفية.ال
  ّالّمغوي كل أنواع بمعرفة ة الحقول الّداللّية في تحديدىا لداللة المفردة يكمن دور نظري

...الخ، حّتى يتمكن من فيم معنى مة في الترادف والتضاد واالشتمالالعالقات الداللّية المتمث
الحقول الّداللّية ىو جمع كل نظرية يدف إليو ي الحقل الّداللي نفسو، وىذا ما تالكممة ف

الكممات التي تخص حقال معينا والكشف عن صالتيا الواحد منيا باآلخر، وصالتيا 
 بالمصطمح العام.

 .أن معنى الجممة يتوقف عمى معرفة كل مفردة مع حقل داللي خاص بيا 
 والحقول الداللّية في اللي أو بين النظريتين السياقّية الدّ  يكمن التكامل بين السياق والحقل

والجانب التركيبي)األفقي( الجانب تحديد داللة الجممة بمراعاة متكمم أو مستعمل الّمغة 
روف السّياق وما يحيط بو من ظمع  ناسبةاالستبدالي) العمودي( وذلك بانتقائو المفردات الم

ظافر ىاتو العناصر يسيل لممتمقي معرفة ما يقصده المتكمم اجتماعّية، ونفسّية وعاطفّية، وبت
 من كالمو.

 وذلك من خالل عرضنا  القرآن الكريمتطبيق الجانب النظري عمى الجممة في بعدما قمنا ب
تبّين لنا أّنو ال يمكن لممتمقي فيم معنى اآلية القرآنّية إاّل  مجموعة من اآليات المحكمات 

 سّياقّية والحقول الّداللّية الّتي تعتبر من مناىج تحميل المعنى.ن البالجمع بين الّنظريتيّ 
  

 اهلل من وراء القصدو                                                                    
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 شكر وتقدير.
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 .أوال: القرآن الكريم     

 .2007دار العالمٌة للتراث، القاهرة، د. ط،  رواٌة حفص عن عاصم، ـ

 ثانيا: الكتب العربية:     

 المعاجم: ـــ 1     

ٌ ة، الجوهري، إسماعٌل بن حماد، الص   ـ1 ٌن حاح، تاج الل غة وصحاح العرب تح: شهاب الد 

 .ـه 1418، 1أبو عمر، دار الفكر، بٌروت، ط

د مرتضً بن محمد الحسٌنً، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: عبد  ـ2 بٌدي، محم  الز 

ٌ ة، بٌروت، ط د محمود، دار الكتب العلم  م.2007، 1المنعم خلٌل إبراهٌم، كرٌم سٌد محم 

ٌن محمد بن مكرم، لسان العرب، مج ـ3 ، تح: عبد المنعم 3ابن منظور، أبو الفضل جمال الد 

 .ـه1426 م ـ2005، 1بٌروت ـ لبنان، طخلٌل إبراهٌم، دار الكتب العلمٌة، 

، تح: عبد 2لسان العرب، مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،،  ـــــــــــــــــ ـ4

 .ـه1426 م ـ2005، 1ٌم، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ـ لبنان، طمنعم خلٌل إبراهال

تح: عبد المنعم خلٌل  ـــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، لسان العرب، ـ5

 هـ .1426م ـ 2005، 1لبنان، ط ٌم، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ـإبراه

تح: عبد المنعم خلٌل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، لسان العرب،، ـــــــــــــ ـــ ـ6

 ـ .ه1426 م ـ2005، 1بٌروت ـــ لبنان، طإبراهٌم، دار الكتب العلمٌة، 

تح: عبد المنعم خلٌل  العرب،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، لسان ، ـــــــــــــــــ  ـ7

 ـ .ه1426 م ـ2005، 1ٌم، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ـ لبنان، طإبراه

تح: عبد المنعم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، لسان العرب،، ـــــــــــــــــ  ـ8

 .ـه1426 م ـ2005، 1ٌم، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ـ لبنان، طخلٌل إبراه
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ٌ ا،  معجم مقاٌٌس الل غة،تح: عبد السالم محمد  أحمد، بن فارس،ا ـ9 أبو الحسٌن بن زكر

 د.ت. هارون، دار الفكر للطباعة والن شر والتوزٌع، د.ط،

ٌن بن ٌعقوب، دار صادر، ط ـ 10  1بعة جدٌدة منقحة، بٌروت، طالفٌروز آبادي، مجد الد 
 د.ت.

 المصادر: ـ  2

ٌن محمد بن الحسن، شرح كافٌة ابن حاجب، دار الكتب االستراباذ ـ 11 ي، رضً الد 

ٌ ة، بٌروت، ط  م.1998، 1العلم

 الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، البٌان والت بٌٌن، تح: علً أبو ملحم ـ 12

 م.1992، ـه1412، 2منشورات مكتبة الهالل، بٌروت، ط

د  عبد القاهر، الجرجانً،ـ  13 د أبو بكر،دالئل اإلعجاز،تح:محم  بن عبد الرحمان بن محم 

 م.1961د. ط،  مصر، رشٌد رضا، مكتبة القاهرة،

ً  الحسٌنً الحنفً التعرٌفات شرٌف، الجرجانً،ـ  14 د بن عل ً  بن محم  تح:  أبو الحسن عل

 .م2003 ـ ـه1424، 2لبنان، ط ود، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ـمحمد باسل عٌون الس  

 ابن جنً، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح: محمد علً النجار، دار الشؤون الثقافٌة ـ15

 م.1905، 4بغداد، ط

ٌ ون  ـ16 د باسل ع أبو هالل العسكري، الحسن عبد ّللا  بن سهل، الفروق الل غوٌة، تح: محم 

ٌ ة، بٌروت، ط ود، دار الكتب العلم  م.2009، 1الس 

ٌ ة، دار عمار ـ17 مخشري، أبو القاسم محمد بن عمر، المفصل فً علم العرب  دمشق ،الز 

 م.2004 ـ ـه 1425د.ط، 
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ل، عالم الكتب، بٌروت، د.ط ـ18 ٌن ٌعٌش بن علً، شرح المفص   ابن ٌعٌش، موقف الد 

 د.ت.

ٌن أبً الفداء إسماعٌل القرشً الدمشقً، تفسٌر القرآ ـ19 ن ابن كثٌر، الحافظ عماد الد 

 لبنان، د.ط، د.ت. ظٌم،  دار األندلس، بٌروت ـالع

، تفسٌر القرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــ  ـ20

 لبنان، د.ط، د.ت. األندلس، بٌروت ـالعظٌم، ، دار 

د، المفردات فً  الراغب األصفهانً، أبو القاسم الحسٌن بن ـ21 غرٌب القرآن، تح: محم 

 .ـه1412، 1بٌروت، ط ار القلم، دار الشامٌة، دمشق ـصفوان عدنان، د

 المراجع: ـ3

 عبد ّللا بن محمد محمد، الن حو العربً بٌن القدٌم والحدٌث، دار غرٌبأحمد،  ـ22

 م.2001القاهرة، د. ط،   

اللة بٌن القدماء والمحدثٌن، دار  ـ 23 إبراهٌم، مجدي إبراهٌم محمد، بحوث فً علم الد 

 م.2014، 1الوفاء للدنٌا وللطباعة والن شر، اإلسكندرٌة، ط

اللة والمعجم، مكتبة اآلداب، القاهرة ـ 24  إبراهٌم، رجب عبد الجواد، دراسات فً الد 

 م.2001، 1ط 

 مبادئ فً الل سانٌات، دار القصبة للن شر والت وزٌع، الجزائر، خولة طالب، اإلبراهٌمً ـ 25

 م.2008، 2ط

ر ألبً  ـ 26 ٌ ة فً كتاب شجر الد  اللً دراسة المادة اللغو البنهساوي، حسام الت ولٌد الد 

اللٌة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط  1الطٌب الل غوي فً ضوء نظرٌة العالقات الد 

 م.2002
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اللٌة الحدٌثة، مكتبة زهراء الش رق البنهساوي، حس ـ 27 اللة والن ظرٌات الد  ام، علم الد 

 م.2009، 1القاهرة، ط

 األزرقبنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمان، اإلعجاز البٌانً للقرآن ومسائل ابن  ـ 28

ٌ ة(، دار المعارف، المغرب، ط ٌ ة وبٌان  ، د. ت.3)دراسة لغو

ٌ ة فً البٌان القرآنًن أبنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمان، م ـ 29  ، دار األحدسرار العرب

 م.1972بٌروت، د. ط، 

ٌ ا، دار الكتب  ـ 30 ٌ ة مؤصلة نظرٌا وتطبٌق جبل، محمد حسن، المعنى الل غوي دراسة عرب

 م.2003، 3المصرٌة، القاهرة، ط

ٌ ة وعلم الل غة الحدٌث، دار غرٌب، القاهرة، د. ط، د.  ـ 31 د محمد، العرب  تداود، محم 

وادي، زاهر بن مرهون بن نصٌف، ترابط الن ص بٌن الش عر والن ثر، دار جرٌر الد   ـ 32

 م.2010، 1للنشر والتوزٌع، عمان، ط

هوٌدي، خالد خلٌل الصائً، نعمة دهش، محاضرات فً الل سانٌات، دار الكتب  ـ33

 م.2005 ـ ـه1436الوثائق، بغداد، د. ط، 

اللً عند عبد القاهر الجرجانً، دار صفاء للن شر  ـ 34 الزٌادي، تراث حاكم، الد رس الد 

 م.2011 ـ ـه1432، 1عمان، ط

 حجازي، محمود فهمً، مدخل إلى علم الل غة، دار قباء للنش ر والتوزٌع، القاهرة  ـ 35

 ط، د. ت..د

ٌن، كرٌم زكً، التحلٌل الداللً إجراءاته ومناهجه، ـ 36 دار غرٌب، القاهرة  حسام الد 

 م.2000د.ط، 
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ٌ ة، الجزائر، د. طحسانً، أحمد، مباحث فً الل سانٌات، دٌوان الم ـ 37   طبوعات الجامع

 د. ت.

ٌ ة معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب، د. ط،  ـ 38  م.1994حسان، تمام، الل غة العرب

ٌ ة، دار الكتب  حسٌن، صالح، الل سانٌات وعلم الل غة المعاصر وعالقته ـ 39 بالعلوم اإلنسان

 م.2008 هـ ـ1428لحدٌث، القاهرة، د.ط، ا

اللة المقارن، مكتبة اآلداب، القاهرة، د. ط، د. ت. ـ 40 ٌن عازم علً، علم الد   كمال، الد 

ٌ ة جدٌدة، دار  ـ 41 ٌ ة نحو كتابة وظٌف ٌ ة للحٌاة العلم الكندي، خالد بن سلٌمان بن مهنا، العرب

 م.2007، 1األردن، ط شر والت وزٌع والطباعة، عمان ـالمسٌرة للن

ٌ ة، هٌام، األلسنٌة الفروع وال ـ 42  2لبنان، ط ـ مبادئ والمصطلحات، د. ن، بٌروتكرٌد
 م.2008

الشٌن، عبد الفتاح، من أسرار التعبٌر فً القرآن )داللة الكلمة(، دار المرٌخ للنشر  ـ 43

 .ـه1403الرٌاض، د. ط، 

اللة ) دارسة وتطب ـ 44 ٌقا(، المكتب الجامعً الحدٌث لوشن، نور الهدى، علم الد 

 سكندرٌة.األ

ٌ ة فً ضوء دراسات علم الل غة الحمحمد، أحمد أبو الفرج، المعاجم الل   ـ 45 دٌث، دار غو

 م.2009 ـ ـه 1430لبنان،  ، بٌروت ـ2النهضة، ط

ٌ ة، دار محمد، ٌونس علً محمد، المعنى وظالل المعنى أ ـ 46 اللى العرب نظمة فً الد 

 م.2007، 2، ط، طرابلساإلسالمًالمدار، 

اللة، مكتبة زهراء الش رق، القاهرة، ط ـ 47  م.2008، 2محمد، محمد سعد، فً علم الد 
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اللً فً كتب األمثال حتى نهاٌة القرن السادس  ـ 48 ٌن، فرهاد عزٌز، البحث الد  محً الد 

 م.2010، 1توزٌع، عمان، طالهجري، دار غٌداء للن شر وال

ازي نموذجا، دار الكتب ـ 49 اللة عند العرب الر  ٌن، علم الد  ب، محً الد  الجدٌدة  محس 

 م.2008، 1لٌبٌا، ط المتحدة، بنغازي ـ

ٌ ة، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط ـ 50  1منٌر، بعلبكً رمزي، معجم المصطلحات الل غو
 م.1990

ٌ ة، دار هومة للطباعة والن شر والتوزٌع  ـ 51 مرتاض، عبد الجلٌل، الل سانٌات واألسلوب

 الجزائر، د. ط، د. ت.

ٌد عبد الحمٌد، دراسات فً الل سانٌات ال ـ 52 ٌ ة ـمصطفى، الس  ٌ ة بنٌة الجملة العرب  عرب

ٌ ة علم النحو وعلم المعانً، د ٌ ة والتداول  وزٌع، عمان ـار حامد للنشر والتالتراكٌب النحو

 م.2004 ـ ـه1424، 1األردن، ط

النجار، نادٌة رمضان، الل غة أنظمتها بٌن القدماء والمحدثٌن، دار الوفاء للطباعة  ـ 53

 والنشر، اإلسكندرٌة، د. ط، د. ت.

 إلى النظرٌة اللغوٌة عند هالٌداي نحلة، محمود أحمد، علم الل غة النظامً مدخل ـ 54

 م.2008، 1طباعة والن شر، اإلسكندرٌة، طالدار الوفاء لدنٌا و 

اللة، بٌت الحكمة، الجزائر، ط ـ 55 لٌل النظري فً علم الد   1نواري، سعودي أبو زٌد، الد 
 م.2014

  عربً، دار النهضة العربٌة، بٌروتغة مقدمة للقارئ الالسعران، محمود، علم الل   ـ 56

 د. ط، د. ت.
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ٌ   ـ57 ٌ ة والس اللة المعجم ٌ ة فً كتب معانً القرآن ) دراسعبد األمٌر، شهٌد عالء، الد  ة اق

ــ  ـه1428صادق الثقافٌة، العراق، األردن، مؤسسة دار  موازنة(، دار الرضوان، عمان ـ

 .م2002

ر صفاء للن شر والتوزٌع، عمان ـ عبد الجلٌل، عبد القادر، علم الل سانٌات الحدٌثة، دا ـ 58

 .م2002ـــ  ـه1428األردن، 

ٌ اق بٌن التوصٌف  ـ 59 ٌ ة الس عبد الداٌم، عبد العزٌز، عرفات فٌصل المن اع، نظر

 م.2015، 1والتأصٌل واإلجراء، منشورات االختالف، الجزائر، ط

ان تحسٌن، الصوت والمعنى فً الد رس الل غوي عند ـ 60 العرب فً  عبد الرضا، الوز 

 م.2011، 1ضوء علم الل غة الحدٌث، دار الدجلة، عمان، ط

اللة ـ 61 اللً ـ عبد الل طٌف، محمد حماسة، الن حو والد   مدخل لدراسة المعنى الن حوي ـ الد 

 م.2000ـ ـه1430، 1دار الشروق، بٌروت، ط

ٌ ة، الشركة المص ـ 62 ٌ ةعبد المطلب، محمد، البالغة واألسلوب ٌ ة العالم  للن شر، بٌروت ـ ر

 م.2010، 4لبنان، ط

ٌ ة دراسة فً ضوء علم الل غة  ـ 63 اللة العرب د، مصطلحات الد  عبد العبود، جاسم محم 

ٌ ة، بٌروت ـ الحدٌث،  م.2007، 1لبنان، ط دار الكتب العلم

 ار الفكري العربً، القاهرة، د. ط، د، محمد حسن، مدخل إلى علم الل غةعبد العزٌز ـ 64

 م.2005 ــ ه1420

ال ـ 65 ٌ ةعكاشة، محمود، الت حلٌل الل غوي فً ضوء الد  اللة الصوت  لة) دراسة فً الد 

ٌ ة(، دار الن شر للجامعات، مصر، ط ٌ ة، النحو ٌ ة، المعجم  م.2005 ـ ـه1426، 1الصرف
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اللة والتخا ـ66  د ٌونس، مقدمة فً علمً الد   طب، دار الكتب المتحدة، بٌروت ـعلً، محم 

 ، د. ت.1طلبنان، 

اللة، عالم الكتب، القاهرة، ط ـ 67  .م1998، 5عمر، أحمد مختار، علم الد 

وائل فارع، شحدة، جهاد حمدان، موسى عماٌرٌة، مقدمة فً الل غوٌات المعاصرة، دار  ـ 68

 م.2015، 7عمان، ط للن شر والتوزٌع، األردن ـ

ٌ ة وداللٌة، دار  ـ 69 ٌ ة نماذج تركٌب الفهري، عبد القادر الفاسً، الل سانٌات والل غة العرب

 م.1993، 3توبقال للن شر، المغرب، ط

ازي للطب ـ 70 اعة والن شر فضل، عاطف، فً مقدمة الل سانٌات للطالب الجامعً، دار الر 

 م.2005 ـ ـه1424، 1األردن، ط والت وزٌع، عمان ـ

ٌ ة، صالح، ح ـ 71 ٌن، فً لسانٌات العرب  دار الفكر العربً، القاهرة، د. طسٌن صالح الد 

 م.2011 ـ ـه1432

اللة والمصقنٌب ـ 72  طلح، دار ابن الجوزٌة، األردن ـً، حامد صادق، مباحث فً علم الد 

 م.2011 ـ ـه1432، 1عمان، ط

 م.2000 ـ ـه1429، 3قدور، أحمد محمد، مبادئ، الل سانٌات، دار الفكر، دمشق، ط ـ 73

الشٌدي، فاطمة، المعنى خارج الن ص)أثر السٌاق فً تحدٌد دالالت الخطاب، دار  ـ 74

 م.2011نٌنوي، دمشق، د. ط، 

اللة)علم المعنى(، دار ا ـ 75 د علً، علم الد   لفالح للنشر والتوزٌع، بٌروت ـالخولً، محم 

 م.2000د. ط، 
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ٌ ة، دار المعرفة الجا ـ 76 ٌ ة معجم ٌ ة، د. طخلٌل، حلمً، الكلمة دراسة لغو ٌ ة، اإلسكندر  مع

 م.1998

ٌ ة ـ 77 ٌ اق وأثره فً المعنى دراسة أسلوب  ، دار الكتب الوطنٌةالغوٌل، المهدي إبراهٌم، الس

 م.1997، 1لٌبٌا، ط بنغازي ـ

 ب( الكتب المترجمة:

  محمد بشر، مكتبة الشباب، القاهرةالل غة، تر: كمال أولمان، ستٌفن، دور الكلمة فً  ـ78

 د. ط، د.ت.

اللة، تر: خالد محمود جمعة، مكتبة دار العروبة للنشر  ـ79 بالمر، فرانك، مدخل إلى علم الد 

 والتوزٌع، الكوٌت، د. ط، د. ت.

ٌ د،  ـ 80 اللة ) إطار جدٌد(، تر: صبري إبراهٌم الس بن  دار قطريبالمر، فرانك، علم الد 

 م.1986 ـ ـه 1407قطر، د. ط،  الفجاءة، الدوحة ـ

اللة، تر: نور الهدى لوشن، دار الكتب لجرمان، كلود،  ـ 81 وبلون، رٌمون، علم الد 

 م.1997، 1الوطنٌة، بنغازي، ط

ٌ اق، تر: عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافٌة  ـ 82 لٌونز، جون، الل غة والمعنى والس

 م.1987، 1العامة، بغداد، ط

اللة، تر: عبد الحلٌم الماشطة وآخرون، مطبعة جامعة البصرة  ـ 83 لٌونز، جون، علم الد 

 بٌروت، د. ط، د. ت.

ٌ ة، تر: عبد العلًماطوري، جور ـ 84 لود غٌري، منشورات كلٌة ا ج، منهج المعجم

 اآلداب، بٌروت، د. ط، د. ت.
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مونان، جورج، معجم الل سانٌات، تر: عبد العلً الود غٌري، منشورات كلٌة اآلداب  ـ 85

 .م1993، الرباط، مطبعة المعارف الجدٌدة، اإلنسانٌةوالعلوم 

اللة، تر: أنطوان أبو ـ 86  1زٌد، منشورات غوٌدات، بٌروت، ط غٌرو، بٌار، علم الد 
 م.1986

 خامسا: الرسائل الجامعّية:    

ٌ ة فً البٌان القرآنً، مجلس كلٌة  ـ 87 وري، محمد ٌاس خضر، دقائق الفروق اللغو الد 

 .م2009ــ  ـه1436ابن رشد، جامعة بغداد، التربٌة 
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