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 الترابط الداللي في لسانيات الخطاب
 تصور تون أ. فان ديك نموذجا

 أ،  موالي مروان العلوي     
 -المغرب–جامعة شعيب الدكالي 

 

 امللخص:

وظعى في هره الىزكت بلى بظؽ مفهىم الترابؽ     

ا في لظاهُاث الخؼاب، الداللي  باغخبازه مفهىما مسهٍص

(  1977مً زالٌ اجساذ مالف جىن ؤ. فان دًً )

"الىص والظُاق: ؤبدار في داللت وجداٌو الخؼاب" 

مىؼللا، وذلً بىصفه مخميزا طىاء مً الىاخُت 

اإلافاهُم وألادواث   اإلافاهُمُت، خُث اطخلى مػظم

ت اإلاؼسوػت ؤلاحسائُت مً خلل اإلاىؼم والداللت الصىزٍ

بالصدق، ؤو مً الىاخُت ؤلاحسائُت، بذ جؼسق بلى 

اإلاظخىي الداللي واإلاظخىي الخداولي للخؼاب، وغصش ذلً 

بإمثلت جؼبُلُت. هلدم في مبدث ؤٌو إلادت مىحصة غً 

، في مبدث زان، مفهىم الترابؽ الداللي.  الىخاب. وهدىاٌو

وهبظؽ، في مبدث زالث، ػسوغ الترابؽ الداللي، 

  بترهُب مسهص.لىسخم 

 

النص والسياق، أبحاث في داللة وتداول    -1

 الخطاب:

ػد جىن ؤ. فان دًً ماطع لظاهُاث       ٌُ

الخؼاب، مً زالٌ مالفه "الىص والظُاق: 

(، 1977ؤبدار في داللت وجداٌو الخؼاب" )

ػىز فُه ؤػسوخاجه التي طمنها في مالفه 

الظابم "غلم الىص: مدزل مخػدد 

وخاٌو في ػُاجه بوؼاء ملازبت الازخصاصاث"، 

ؤهثر وطىخا وجىظُما للدزاطت اللظاهُت 

للخؼاب، بغُت جدلُل وجفظير هثير مً اإلاظاهس 

الخؼابُت التي ال جيخمي بلى مجاٌ دزاطت 

ت لظاهُت  لظاهُاث الجملت مً حهت، وبىاء هظٍس

للخؼاب جخىخى الدكت وجدترم الخمثُل الصىزي 

ت مً حهت واإلاىؼلي لهره اإلاظاهس الخؼابُ

ؤزسي، وجبدث في الخصائص اإلاؼترهت التي 

س هدى  جخلاطمها ول الخؼاباث ، بهدف جؼٍى

 UNIVERSAL DISCOURSE)هلي للخؼاب 

GRAMMAR)  ػنى بالبدث في اللىاغد الػامت ٌُ

واللىاهين اليلُت التي جخدىم في جدلُل بيُت 

 الخؼاب.

كظم فان دًً مالفه بلى فصلين، كازب    

الداللي واإلاظخىي الخداولي  فيهما اإلاظخىي 

للخؼاب، ػمل اإلاظخىي الداللي مدزال غً 

الداللت الصىزٍت اإلاؼسوػت بالصدق في بػاز 

اهخمامها بمىؼم اللظاًا ومىؼم اإلادمىالث 

فظال غً مىؼم اإلاىحهاث، بطافت بلى اهخمامه 

في هرا اإلاظخىي بظاهسة السبؽ والسوابؽ 

ري. وظاهسة الاوسجام وظاهسة البيُاث الىب

ت  وجظمً اإلاظخىي الخداولي ؤبدازا غً هظٍس

ألاخدار وألاغماٌ، وؤهماغ الظُاق في غالكخه 

بإفػاٌ الىالم، وجداولُت الخؼاب وؤفػاٌ 

الىالم الىبري، ًمىً ؤن همثل لها غلى الىدى 

 الخالي:

صىا دزاطت فان دًً للمظخىي  بذا ما جَفدَّ

ز هرا الفصل  الداللي في الخؼاب، هجده صدَّ

تبملد  FORMAL) 1مت غً الداللت الصىزٍ

SEMANTICS) وهي غبازة غً فسغ هظسي لم ،

ًىطؼ غبثا، بل وطػه فان دًً لُلدم 

مسخلف اإلافاهُم وألادواث ؤلاحسائُت اإلاىؼلُت 

التي بفظلها دزض داللت الخؼاب بهدف 

 ً ل الصُاغاث حُدة الخيٍى "صُاغت كىاغد جإٍو

 جددد  ]..[(WELL-FORMED)ص ج ث( )

الث ماهُت الؼسوغ التي جيىن  هره الخإٍو

بفظلها صُاغت ما صادكت ؤم واذبت بالىظس بلى 

همىذج مػين، خُث جسجبؽ كُمت صدق 

الصُاغت باللُم اإلاظىدة بلى ؤحصائها اإلاسخلفت 

، وبهرا 2خظب اإلالىالث الترهُبُت لهره ألاحصاء"

ًدزض فان دًً اللظاًا واإلافاهُم 

لت اػخغاٌ  والػملُاث...؛ وذلً بخبُان ػٍس

السبؽ والسوابؽ بىُفُت غلمُت صازمت مىظفا 
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الخمثُل الصىزي، ودزاطت دوزها في بكامت 

 الترابؽ بين اللظاًا اإلااطظت للخؼاب.

ًدزض فان دًً داللت الػبازاث )الجمل(      

ً مً الىاخُت الصسف الترهُبُت،  حُدة الخيٍى

ل ؤحصائها، مػخمدا  لها مً زالٌ جإٍو لىم بخإٍو ٍو

، (INTENSIONAL)ي ذلً غلى الجاهب اإلافهىمي ف

ػخبر ؤن ما ًددد مػنى حملت ما، هى مجمىع  َو

مػاوي الصسفُاث واإلاسهباث اإلااطظت لهرا 

وبهرا اإلاػنى ًدزض فان دًً الداللت  .3اإلاػنى

اللظاهُت للخؼاب مػخمدا في ذلً غلى الداللت 

الصىزٍت، مً زالٌ ملازبت الػالكاث 

بين اللظاًا اإلاظمىت في  واإلاىؼلُت الداللُت

ػخبر زؼابا مخخالُت هىهُت مً  الخؼاب. َو

 اللظاًا خُث:

 ن+................ق  2+ ق 1ر= ق-1

ػخمد في دزاطخه للخؼاب غلى اإلالابلت بين      َو

ل  -4مخخالُت اللظاًا في اإلاىؼم خُث ًخم جإٍو

اللظاًا مً زالٌ السوابؽ ومخخالُت 

ٍل واطخيخاٍج الصُاغاث اإلاسجبؼت بػملُاث ج دٍى

وبين اللغت الؼبُػُت  -اغخمادا غلى كُم الصدق

التي جمخلً زصائص الجمل اإلاسهبت وزصائص 

اإلاخخالُاث اإلاؼخلت في اللغاث الصىزٍت، 

لِظخيخج بػد هره اإلالابلت ؤهه ًجب جددًد 

السوابؽ في اللغت الؼبُػُت ودوزها الداللي في 

ل، هما ًجب الترهيز غلى كىاغد الا  ػخلاق الخإٍو

وبمػنى آزس ًجب الىظس في  ودوزها الداللي؛

الؼسوغ الداللُت التي بفظلها جترابؽ الجمل، 

طىاء مً زالٌ السوابؽ ؤم مً زالٌ 

  5اللىاغد.

وججدز ؤلاػازة بلى ؤن السوابؽ ال جخمظهس     

دت في الخؼاب، بل ًمىً ؤن  دائما بصفت صٍس

جسبؽ الػىاصَس اإلايىهت لخؼاب ما غالكاٌث 

داللُت ومىؼلُت دون جىظُف السوابؽ، هما ؤن 

وحىد السوابؽ في الخؼاب ال ًجػل بالظسوزة 

ميىهاجه مترابؼت، بل ًمىً ؤن جمثل هره 

ي غدم جسابؽ هره السوابؽ طببا مباػسا ف

ظهس الدوز ألاطاس ي الري  ًُ اإلايىهاث. هرا ما 

ًلىم به اإلاخيلم واإلاخللي غلى خد طىاء، 

فاإلاخيلم ًسخاز ما ًىاطب كصده مً السوابؽ 

لُظمً احظاق غىاصس زؼابه واوسجامها، هما 

جلػب اإلاسحػُت اإلاػسفُت للمخللي دوزا ؤطاطُا 

خه ؤو  في فهم الخؼاب والحىم غلى هدٍى

خه، ؤو ملبىلُخه مً غدمها.   اله  دٍى

ػد وحىد  ٌُ ومً هرا اإلاىؼلم، ال 

السوابؽ خاطما في اوسجام اإلاخخالُاث، لهرا 

غامال   (CONNECTEDNESS)ٌػد الترابؽ الداللي 

ا ولىىه لِع ػسػا وافُا في ملبىلُت  طسوٍز

الخؼاب، بذ ٌظخدعي بطافت ػسوغ ؤزسي 

 جخدىم في هرا الاوسجام، ًلظمها فان دًً

واوسجام  (LINEAR)بلى: اوسجام زؽ 

 6.(GLOBAL)هلي

 مفهوم الترابط الداللي:-2

ٌػخبر فان دًً الترابؽ غالكت بين الجمل،      

وإلاا واهذ هره الػالكت جسهُبُت، والسبؽ مفهىما 

داللُا، اغخبر فان دًً السبؽ غالكت داللُت بين 

اللظاًا، وبهرا ججاوش مفهىم السبؽ الترهُبي بلى 

مفهىم ؤهثر ػمىلُت ًخجلى في "الترابؽ الداللي 

بين كظاًا هىهُت طمً مخىالُت ما  مً 

 .7 الجمل"

وللخدلُل غلى ؤػسوخخه خٌى مفهىم السبؽ،   

ظدىد  ًلدم فان دًً ؤزبػت ؤهىاع مً ألامثلت، َو

في جفُِئيها، زم دزاطتها، بلى مػُاز اإلالبىلُت 

((ACCEPTABILITY هلدمها غلى ،

 :8ليالؼيل الخا

 وجحىن ؤغصب، فهى بذن غير متز -ؤ    -1

حىن ؤغصب، بذن فلد اػتري هثيرا مً  -ب

 ألاطؼىاهاث.

 حىن ؤغصب، بذن ؤمظتردام غاصمت هىلىدا.-ج 
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ألن هازي لم ًدزض حُدا، زطب في  -ؤ  -2

 انالامخد

ألن هازي لم ًدزض حُدا، كبلخه مازي غلى  -ب

 زره.

اللمس خٌى ألن هازي لم ًدزض حُدا، ًدوز  -ج

 ألازض.

ؤمظتردام غاصمت هىلىدا. حػداد طيانها  -ؤ  -1

 شخص. 800000

ؤمظتردام غاصمت هىلىدا. هل حعجبً  -ب

 ؤمظتردام؟

ؤمظتردام غاصمت هىلىدا. بمىحب ذلً  -ج

 ؤفخخذ هرا الاحخماع.

 ؤًً طخلض ي غؼلخً هرا الصُف؟ -ؤ -2

 طإكظيها غالبا في البرحغاٌ. -

 هرا الصُف؟ ؤًً طخلض ي غؼلخًب -

 طُرهب ؤخي هرا الصُف بلى البرحغاٌ -

 ؤًً طخلض ي غؼلخً هرا الصُف؟ -ج

 هل ًمىىً ؤن جؼلػني غلى الىكذ؟ -

ًمىً ؤن هفيئ هره ألامثلت بلى ؤزبؼ مجمىغاث، 

 بىاء غلى مػُاز اإلالبىلُت، خظب الجدٌو الخالي:
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ًظهس مً زالٌ جصيُف ألامثلت في 

الجدٌو ؤغاله اهخظامها في زالر مجمىغاث 

خظب مػُاز اإلالبىلُت، زغم ازخالف هره 

الخؼاباث، طىاء مً الىاخُت الترهُبت ؤم مً 

الىاخُت الداللُت، مما ًدفؼ بلى الدظاٌئ خٌى 

 ملبىلُتها.الؼسوغ التي بفظلها  ًخم جددًد 

ججدز ؤلاػازة بلى ؤن ػسوغ اإلالبىلُت 

جخدلم في اإلاظخىي الداللي ال في اإلاظخىي 

الترهُبي، ذلً ؤن ألامثلت )ج( غير اإلالبىلت، 

ً، ؤطف بلى ذلً، ؤن وحىد  حُدة الخيٍى

السوابؽ ال ٌػد طببا مباػسا في جدلم الترابؽ، 

ً؛ فاألمثلت اإلاخظمىت في ) ( 4وهرا زاحؼ إلااػٍس

جخىشع بين الجمل اإلاترابؼت والجمل غير ( 5و)

اإلاترابؼت زغم غدم جدلم السوابؽ لفظُا، مما 

ًدُلىا بلى اإلااػس الثاوي، بذ بذا جفدصىا ألامثلت 

ج(، غير اإلالبىلت ليىنها غير مترابؼت -3ج( و)-2)

داللُا، وظدؼف ؤن وحىد السوابؽ ال ًجػل 

 الجمل بالظسوزة مترابؼت.

 الترابط الداللي: شروط    -3

بن جدلم السوابؽ في اإلاظخىي اللفظي      

ًفترض، بصفت كبلُت، جدلم الترابؽ الداللي 

بين الجمل طمً مخىالُت ما، وبمػنى آزس، 

ٌظخدعي بالظسوزة جسابؽ اللظاًا التي غليها 
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ٌؼخمل الخؼاب. فظال غً ذلً، جددد 

السوابؽ ػبُػت الػالكت الداللُت التي جسبؽ 

ازس ذلً غلى دزحت اإلالبىلُت، فةذا  اللظاًا ٍو

ب( بالسابؽ -3غىطىا السابؽ "ألن" في اإلاثاٌ )

ىلله  )زغم ؤن( ًظحي الخؼاب ؤهثر ملبىلُت ٍو

الث طمً طُاكاث  مً اللبع وحػدد الخإٍو

مخػددة بلى جددًد الػالكت الداللُت التي ججمؼ 

 اللظِخين.

شرط ًخمثل ؤولى ػسوغ الترابؽ الداللي في     

، ؤي وحىد غالكت بين مػاوي مة املعنىمسل

ؤ(، -2اليلماث في الجمل، فةذا جإملىا اإلاثاٌ )

هلفي اإلافهىم الداللي ٌ"غاشب" ًخظمً اإلافهىم 

لخظُه، وزغم ذلً،  الداللي ٌ"غير متزوج" ٍو

ٌػد هرا الؼسغ غير واف لخدلم الترابؽ، 

 :9(6فمخخالُت مً كبُل )

 حىن غاشب، بذن بُتر غير متزوج. (1)

مخخالُت غير ملبىلت، بذ ٌػد الترابؽ اإلاخدلم     

ؤ( مسجبؼا بمىطىع اإلادمىالث: )غاشب( 2في )

دُل غلُه  و)غير متزوج( واإلاخمثل في "حىن"، ٍو

الظمير "هى" في اللظُت الثاهُت، فىصبذ ؤمام 

التطابق ػسغ زان لخدلم الترابؽ ًخمثل في 

، خُث ًجب ؤن جسجبؽ اإلادمىالث إلاحالي

مىً ؤن وػُد جمثُل )بمىطىع واخد،  ؤ(، 2ٍو

" خظب "  10كىاغد مىؼم اإلادمىالث

(PREDICATE LOGIC)11، في اإلاظلمت الخالُت: 

 12]متزوج )ض( ~ غاشب)ض( [ض( ) (2)

وبهرا اإلاػنى، جظحي الػالكت الداللُت 

ػسػا لخدلم الترابؽ، فلؽ، مً زالٌ 

ت، بطافت بلى ؤلاخالت غلى  البيُت اللظٍى

 الخصائص هفظها.غىاصس مخؼابلت جملً 

وزغم جدلم الؼسوغ الظالفت الرهس في    

ب(،ؤي -4ب( و)-3ب( و )-2ؤمثلت مً كبُل )

زغم اػتران اللظِخين في بخالتهما غلى 

ب((، هجدها 2الػىصس هفظه )حىن مثال في )

بت" ) (داللُا. فبالػىدة STRANGEمخىالُاث "غٍس

ؼسح الدظاٌئ غً الظبب 2بلى اإلاثاٌ ) ًُ ب( 

( "حىن ؤغصب" FACTالىاكػت)الري ًجػل 

مسجبؼت بالىاكػت "ٌؼتري غددا هبيرا مً 

ألاطؼىاهاث"، ؤي هُف ًمىً لللظُت ألاولى 

 ؤن حؼترغ اللظُت الثاهُت؟

ج(، 4ج( و)3ج( و)2وبذا جفدصىا ألامثلت)  

هلفي، بطافت بلى حػدد اإلاىطىغاث، الىكائَؼ 

التي حؼخمل غليها ألامثلت غير مترابؼت، 

غدم هفاًت الؼسوغ الظابلت في وبالىظس بلى 

جدلم الترابؽ، ًؼسح فان دًً ػسػا بطافُا 

، غلى ؤن هرا الؼسغ تعالق الوقائعًخجلى في 

ًدخاج بدوزه بلى ػسوغ بطافُت ججػل 

 (:9( و)8، لىخإمل اإلاثالين )13الىكائؼ مترابؼت

ؤمع وان الجى خازا، لهرا ذهبىا بلى      (3)

 الؼاػئ.

ذهبىا بلى ؤمع وان الجى خازا، لهرا  (4)

 الؼاػئ ألاطبىع اإلااض ي.

( ؤن اللظِخين "وان 8ًدبين في اإلاثاٌ )

الجى خازا" و"ذهبىا بلى الؼاػئ" مترابؼخين 

بػالكت طببُت ججػل مً الىاكػت التي جخظمنها 

اللظُت الثاهُت هدُجت لىكىع الىاكػت التي غليها 

حؼخمل اللظُت ألاولى، لىً بطافت الظسف 

( غير مترابؼت 9اإلااض ي" ًجػل)الصمني "ألاطبىع 

وبالخالي غير ملبىلت، فسغم حػالم الىكائؼ 

وازجباػها بػالكت طببُت ججػل اللظُت ألاولى 

سل الظسف الصمني  ًُ حؼترغ اللظُت الثاهُت، 

-بالترجِب الصمني للىكائؼ، بذ ال ًمىً لللظُت

الظبب. وبهرا -الىدُجت ؤن جيىن طابلت لللظُت

غ الترابؽ الظابلت ًىظاف ػسغ آزس بلى ػسو 

 14.الترتيب الزمني للوقائع"ًخمثل في ػسغ "

وكد ًخظمً زؼاب ما/مخىالُت ما ػسغ    

الترجِب الصمني للىكائؼ والػالكت الظببُت دون 
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ؤن جيىن اللظاًا التي جاطظه مترابؼت، 

 (:10لىخفدص اإلاثاٌ )

خلمذ ؤن الجى خاز حدا، فرهبذ بلى  (5)

 الؼاػئ

خان في اإلاخخالُت جيخمي الىاكػخان اإلاخظمى

( بلى غاإلاين مسخلفين، خُث جيخمي واكػت 10)

الحلم بإن الجى خاز بلى غالم الحلم، فُما 

جيخمي واكػت الرهاب بلى الؼاػئ بلى الػالم 

، وال جمثل الىاكػت (ACTUAL  WORLD)الىاكعي

ألاولى طببا مػلىال ووافُا لحدور الىاكػت 

ل اإلاخخالُت الثاهُت " في غاإلاىا الىاكعي.وما طُجػ

( ملبىلت هى "حػلم خدر الحلم بددر 10)

مىىىا بذ ذان 15الرهاب بلى الؼاػئ" ، ٍو

 (:11الحصٌى غلى اإلاخخالُت )

وان الجى خازا حدا الُىم، لرلً خلمذ  (6)

 بإوي هىذ في الؼاػئ.

ًمىً ؤن ًادي ازجفاع خسازة الجى في 

غاإلاىا الىاكعي بلى الحلم بالرهاب بلى الؼاػئ 

 م باغخبازه غاإلاا ممىىا. في غالم الحل

جادي بىا ألامثلت ؤغاله بلى زالصت 

مفادها ؤن "جدلم جسابؽ الجمل مستهً بخػالم 

الىكائؼ، التي جدُل غليها اللظاًا،في غىالم 

 ، ؤي حػالم الػىالم اإلامىىت.16مخػاللت"

ًدفؼ هرا الاطخيخاج بلى الدظاٌئ خٌى 

 الؼسوغ التي ججػل الىكائؼ مخػاللت، ؤو بخػبير 

 آزس ججػل الػىالم اإلامىىت مخػاللت.

مثل الظببُت ؤو الغائُت الػالكت 
ُ
ج

ػسف فان دًً  دت في حػالم الىكائؼ، َو الصٍس

ظبب ٌُ خدر   (CAUSE)الظببُت بلىله: "

)ؤ( خدزا )ب( بذا وان ؤ ػسػا وافُا لحدور 

)ب(، وبخػبير آزس، بن وزود الحدر )ؤ( ال 

ألاكل ًخىافم مؼ غدم وزود الحدر )ب( غلى 

، والخػٍسف هفظه 17في غالم ممىً واخد"

  ًمىً ؤن ٌظىد بلى غالكت الغائُت

(REASON)  )خُث حػني )ؤ( )مػسفت خٌى ؤ"

وجدُل )ب( غلى خدر ؤو غلى هدُجت خدر 

ؤ( مثاال لػالكت الظببُت، خُث -3. ًمثل )18ما"

ٌػد خدر السطىب في الامخدان هدُجت طببها 

هما  خدر "غدم دزاطت حىن بؼيل حُد"،

( مثاال لػالكت الغائُت، خُث ٌػخبر 11ٌػد )

خدر الرهاب بلى الؼاػئ هدُجت إلاػسفت ازجفاع 

 خسازة الجى.

مؼ ذلً، ال ٌظخلصم وحىد الترابؽ 

جدلم غالكاث الؼسغ والىدُجت، فةذا جإملىا 

ؤ(، هلفي ؤن وىن ؤمظتردام غاصمت 4اإلاثاٌ )

هىلىدا ال ٌؼترغ ؤن ًيىن حػداد طيانها 

ىؼبم هرا غلى "ألامثلت الخالُت. 800000  :19" ٍو

 ذهبىا بلى الؼاػئ ولػبىا الىسة. (7)

ذهبىا بلى الؼاػئ، لىً بُتر ذهب بلى  (8)

 اإلاظبذ.

 ذهبىا بلى زوما وهرلً فػلذ ؤطسة حىن. (9)

ذهبىا بلى الؼاػئ، وولد بُتر في  (11)

 ميؼِظتر.

(، هالخظ ؤن اللظُت 12بذا جإملىا اإلاثاٌ )    

الثاهُت اإلاخمثلت في لػب الىسة ال حػبر غً كظُت 

هاججت غً واكػت جدُل غليها اللظُت ألاولى 

اإلاخجلُت في واكػت الرهاب بلى الؼاػئ. لىً 

ًمىً ؤن وػخبر اللظُت ألاولى ػسػا وافُا، 

ا، لحدور اللظُت الثاهُت. وال  لىىه لِع طسوٍز

ل بل ( 13ى اإلاثالين )ًمىً ؤن وظىد هفع الخإٍو

( ؤن )مػسفت( بُتر 13( بال بذا اغخبرها في )14و)

برهابىا بلى الؼاػئ طبب واف ًجػله ًرهب 

بلى اإلاظبذ، وؤن ذهابىا بلى زوما ػسغ واف 

 لرهاب ؤطسة حىن هرلً.

بذا هىا كد اغخبرها، خظب ؤػسوخت فان 

دًً، في خدًثىا غً الظببُت والغائُت ؤن 

افلت مؼ غدم وزود الىاكػت ألاولى غير مخى 

الىاكػت الثاهُت )غلى ألاكل في غالم ممىً 
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واخد(، فةن الؼسغ ألادوى في كظاًا مً كبُل 

( ًخجلى في اليؼاغ اإلاخمازل بين 12-14)

(، وبهرا اإلاػنى FACTS are COMPATIBLEاللظاًا )

جظحي الىاكػخان مخىافلخين وجخظمىان وؼاػا 

ًىفي وزود مخمازال بذا وان وزود ؤخد الىكائؼ ال 

مىً ؤن  الىكائؼ  ألازسي في طُاق مػين. ٍو

همثل لهره الػالكت وفم مىؼم اإلادمىالث 

 (:16ومىؼم اإلاىحهاث في الصُاغت )

(11) ~ ق&د( ؤو(  ق( )د~ 

وزغم ذلً ًدخاج مفهىم 

د مً الخفظير،   (COMPATIBILITY)الخىافم بلى مٍص

(، هلحظ ؤن الىاكػخين 15فةذا جمػىا في اإلاثاٌ )

في بخداهما ألازسي، وزغم ذلً هدع مً ال جى

زالٌ الحدض ؤنهما غير مخىافلخين، وذلً زاحؼ 

بلى صػىبت جددًد الػالكت بين الىكائؼ التي 

حػبر غنها اللظاًا، بمػنى ؤن الىكائؼ الىازدة في 

بلى ذلً  مىؼلُا. ؤطف  (DISTANT)( مخباغدة15)

ؤن جمازل ألاوؼؼت وجىافلها ًيبني ؤطاطا غلى 

وحهت هظس مػُىت، والحاٌ في وؼاغ الدظلُت في 

( ووؼاغ الظفس 13( ووؼاغ الظباخت في)12)

(، هما ًيبني غلى وحهت هظس زاصت بصمً 14في )

مػين ؤو غالم ممىً مً كبُل" ؤمع". غلى هرا 

(، خظب 13ألاطاض ًمىً ؤن ًمثل اإلاثاٌ )

  (POINT OF VIEW) هظس وحهت 

مػُىت، حىابا غً الظااٌ "ماذا فػلخم 

ؤمع؟"، في ملابل ذلً، ال ًمىً ؤن وػخبر 

( حىابا 15( ؤو اللظُت الثاهُت مً )15اإلاثاٌ )

ل  غً الظااٌ هفظه. جبػا لرلً، هلىم بخإٍو

الػالكاث بين الىكائؼ باغخباز" كاغدة مؼترهت 

(COMMON BASIS)"20. 

الظالفت الرهس، بطافت بلى الؼسوغ 

ٌػد فان دًً الظُاق الخىاصلي مفهىما 

ا، باغخبازه ًدُل غلى الجاهب الخداولي في  مسهٍص

الخؼاب، بذ ًخظافس مؼ مفهىم وحهت الىظس 

وجمازل الػىالم وحػالم الىكائؼ، باغخبازها 

مفاهُم جدُل غلى الجاهب الخداولي للخؼاب، 

جمىً اإلاخيلمين واإلاظخمػين مً الحىم غلى 

بؽ الجمل واللظاًا في طُاق جىاصلي مػين. جسا

ػخبر فان دًً ؤن الؼسوغ التي ججػل  َو

الخؼاب مترابؼا ػسوغ جىاطػُت وغامت 

جسجبؽ بمػسفت اإلاخيلم واإلاساػب بالػالم 

الىاكعي وهرا الػىالم اإلامىىت، الش يء الري 

ًىللىا مً الحدًث غً وحهت الىظس بلى كظُت 

ًا، بلى الحدًث مػُىت ؤو بلى مخىالُت مً اللظا

"غً "مىطىع الخؼاب/الخداوز   
21
. 

بذا هىا ؤغاله كد غسطىا الؼسوغ التي    

بفظلها جترابؽ اللظاًا، باغخباز ؤن الترابؽ 

مفهىم داللي، ًمىىىا آلان غسض ػسوغ 

الترابؽ وفم الداللت الصىزٍت؛ بذ طِخم 

بطافت مجمىغت "ش" مً مىاطُؼ الخداوز 

" 0غىصس مً "ش"، هدى "شاإلامىىت، باإلطافت بلى 

.  (ACTUALلخػُين مىطىع الخداوز الىاكعي )

الث بلى الجمل  ظَىد الخإٍو
ُ
جإطِظا غلى ذلً، طد

بالىظس بلى غىاصس "ش"، بطافت بلى الػىالم 

.... (TIME POINTاإلامىىت والفىاصل الصمىُت )

( كابلت ألن 17وطخصبذ صُاغت مً كبُل)

ظىد بليها كُم مسخلفت؛ بذ" ًمىً 
ُ
ؤن وظىد ح

بليها كُمت الصدق ؤو الىرب ؤو كُمت غير 

 .22".ؤ مدددة بالىظس بلى مىطىع الخداوز ش

 (ؤ، شؤ، عكا) (12)

وزغم بطىاد اللُم الصدكُت لصُاغت ما،    

فهرا ال ٌػني بالظسوزة ؤنها صُاغت جخظمً 

(، ًمىً 15كظاًا مسبىػت، فةذا غدها للمثاٌ )

ؤن وظىد بليها كُمت الصدق بذا واهذ 

اللظِخان صادكخين مػا، زغم وىنهما غير 

 مسبىػخين. 

ولد بُتر في  1ذهبىا بلى الؼاػئ:  (13)

 1=  1ماوؼظتر: 
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+ غلى هرا ألاطاض، طدخم بطافت دالت )كا  

 :23(التي طخدُذ بمياهُت بطىاد ؤزبؼ كُم

 صادكت ومسبىػت-ؤ (14)

 صادكت وغير مسبىػت-ب      

 واذبت ومسبىػت-ج      

 واذبت وغير مسبىػت-د      

وهمثل لهره اللُم وفم الترميز الري 

(، 0( والىرب )1اغخبرهاه طابلا للُمتي الصدق)

( غلى الىدى 0( وغدم السبؽ )1وكُمتي السبؽ)

 :24الخالي

 (1،1)-ؤ (15)

 (0،1)-ب      

 (1،0)-ج      

 (0،0)-د      

مترابؼت بذا وجصبذ الجمل واللظاًا     

ازجبؼا بمىطىع الخداوز هفظه، وبهرا اإلاػنى 

"، متى ؤ( مترابؼت في "ش21جظحي كظاًا )

ب"جألف"  ß"، وازجبؽ ؤب "ش ازجبؽ 

(COMBINATION)  اللظُت ألاولى مؼ مىطىع

 25 (.22الخداوز )

(16) *ß26 

(17) {}   ؤش
27 

ًمىً ؤن وػخبر مىاطُؼ الخداوز "ش" 

الفظاء ميىهاث مجسدة جددد بػع هؼاكاث 

 RANGES OFالداللي )

SEMANTIC SPACE)  خُث

حظخسلص مفاهُم ألافساد والخصائص مً 

اللظاًا، غلى هرا ألاطاض، ال ًخددد جسابؽ 

اللظاًا بخددًد الػىالم اإلامىىت ومىاطُؼ 

الخداوز، بل ًجب جددًد طُاكاث الخداوز، 

ٌ الدالت ) ػّدِ
ُ
( لخصبذ دالت 17مما طُجػلىا و

 :28هما ًليزباغُت اإلادالث، 

 (ؤ، ض ؤ، شؤ، ع)+كا  -23

( زمصا 23( في الصُاغت )ؤوجمثل )ض

لػىصس مً )ض( الري ًمثل مجمىغت مً 

 طُاكاث الخىاصل )ؤو الخداوز( اإلامىىت.

( لىخفدص هره 15وػىد بلى اإلاثاٌ )

الؼسوغ، وطىػُد صُاغتها غلى الؼيل 

 :29الخالي

جددد اللظُت ألاولى اإلاخمثلت في "ذهابىا بلى -24

الؼاػئ" اإلاجاٌ الخصىزي الري ًدُذ لىا ؤوال، 

مً زالٌ الظمير "ها"، ؤلاخالت غلى "ؤفساد 

ؤلاوظان" وغلى زصائصه وغلى ألاشخاص 

وألاػُاء التي جسجبؽ باللظُت ألاولى، زم 

ؤلاخالت، زاهُا غلى زصائص "الرهاب" اإلاخمثلت 

في ػسوغ الرهاب وهخائجه وػسكه، وؤزيرا، 

الؼاػئ" اإلاخجظدة في ؤلاخالت بلى زصائص "

ألاوؼؼت  ومسخلفز السمل واإلااء وألامى 

(ACTIVITIES) وألاخدار

(EVENTS) .30اإلاسجبؼت بالؼىاػئ 

( 24وبالىظس بلى ميىهاث اللظُت )     

وزصائصها ًخم ازخُاز الخصائص التي جخىافم 

مؼ زصائص الرهاب وزصائص الؼىاػئ 

فلؽ. وبهرا اإلاػنى، جخىافم زصائص وؼاغ 

هسة اللدم مؼ زصائص الرهاب بلى لػب 

الؼاػئ، في ملابل ذلً ال جخىافم وؼاػاث 

ؤزسي مؼ الرهاب بلى الؼاػئ، م كبُل بُؼ 

 .31الحىاطِب

 تركيب: -24

كدمىا في هره الىزكت جصىز فان دًً 

( غً مفهىم السبؽ والترابؽ؛ بذ ٌػخبر 1977)

فان دًً الترابؽ مفهىما داللُا ًخدلم في 

طا،وغالجه وفم الداللت اإلاظخىي الداللي ؤطا

اإلاؼسوػت بالصدق، وذلً بةطىاد كُم صدق 

طىاء للحىم غلى صدق و هرب اللظاًا ؤو 

للحىم غلى جسابؽ اللظاًا وغدم جسابؼها. 

 ووطؼ لرلً الؼسوغ الخالُت:
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 ػسغ مظلمت اإلاػنى 

 الخؼابم ؤلاخالي 

 حػالم الىكائؼ 

 الترجِب الصمني للىكائؼ 

  اليؼاغ اإلاخمازل 

فان دًً جدلم هره الؼسوغ في  غالج

اإلاظخىي اإلاىؼلي باغخماد الخمثُل الصىزي، 

ووظف في ذلً مفاهُم مظخمدة مً خلل 

اإلاىؼم، وحػلها ؤدواث بحسائُت في البدث 

اللظاوي   مً كبُل الػىالم اإلامىىت، ومىطىع 

الخداوز، وطُاق الخىاصل. وجمثل هره اإلافاهُم 

اًا مً كُىدا جمىً مً الحىم غلى صدق اللظ

حهت، وجسابؼها مً حهت ؤزسي، زصىصا في 

اإلاظخىي الداللي، الش يء الري ًجػل الخؼاب 

 الري ًخظمنها ميسجما وبالخالي ملبىال.

اغخبر فان دًً غالكتي الظببُت 

(CAUSALITY)   والغائُت(REASON)  الػالكخين

دخين في حػالم الىكائؼ التي جدُل غليها  الصٍس

سابؽ هره اللظاًا، اللظاًا، مما ًيؼإ غىه ج

لرا، زهص الباخث الهىلىدي، في مػالجخه للظُت 

السبؽ والترابؽ، غلى جصيُف السوابؽ بدظب 

بين اللظاًا، وؤغؼى ؤهمُت  الػالكت التي جبىيها

هبري إلافهىم الؼسغ؛ بذ اغخبره مفهىما ػامال 

ال ًخمظهس بالظسوزة مً زالٌ السوابؽ 

كبُل  الؼسػُت، بل ًمىً للسوابؽ ألازسي مً

زوابؽ الفصل وزوابؽ الىصل ؤن حػبر غىه، 

لت ما، ؤن جددد  هما ًمىً "للىكائؼ، بؼٍس

دون وحىد زوابؽ  32وحؼترغ بػظها بػظا"

دت مخدللت في اإلاظخىي اللفظي للخؼاب.  صٍس
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ػىزث ألابدار مجمىغت مً الىطائل وألادواث التي  1

ت وبىائها باالطخػاهت  مىً مً وصف الظىاهس اللغٍى
ُ
ج

اطُاث بصفت  باألوظاق الصىزٍت بصفت غامت والٍس

زاصت، مً كبُل الىدى الخىلُدي، مؼ هىام حؼىمظيي، 

مً زالٌ اغخباز الىدى وظلا مً اللىاغد اللابلت 

لخىلُد غدد غير مددود مً الجمل، بطافت بلى الىدى 

الىظُفي مؼ طُمىن دًً الري طعى بلى دزاطت 

الخصائص الصىزٍت للغت اهؼالكا مً وظُفتها 

خىاصلُت. جىدى الداللت الصىزٍت اإلاىحى هفظه، بذ ال

حػخمد اإلافاهَُم اإلاىؼلُت لصىزهت اللغت الؼبُػُت كصد 

جدكُم الػدًد مً الخصىزاث وطبؽ ؤلاحساءاث 

اإلاػمٌى بها. بىاء غلى ذلً، ًمىً بدزاج مفاهُم الداللت 
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