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  لوليةالمد إشكال التعريف بالكلمة بيـن الدالية و
  

 زرقة لطفي هشام. د

  )الجزائر( جامعة تلمسان
 

Abstract : 
This paper suggest the study of the problematic of the word generaly speaking . it is trying to 

make available the fonctional logique of the word and also the fonctional logique of the word and also 
the manner by which it can take its form. We tryed by two methodologies that work according to two 
differents maners, by each one complete the other. The semasiology and the onomasiology. They have 
as objectif the formation of semes closed to the word and their order in the semantic fields, which 
permit to us the study of the definition of the word. According to a logical structure and latent 
fonctions. 

Pass word: word, semantic, fields, method. 

Résumé :  
Cet article se propose d’étudier  la problématique de la définition du mot en général. Il essaye de 

faire sortir la logique fonctionnelle du mot, ainsi  que la manière par laquelle il prend sa forme. Tout 
cela dans une optique purement sémantique. Nous procédons à travers deux méthodologies qui 
fonctionnent différemment, mais qui sont néanmoins complémentaire ; la sémasiologie et 
l’onomasiologie. Elle ont pour objectif la formulation des sèmes propre à un mot, et leur mise en ordre 
dans un champ sémantique complexe. Ce dernier permet d’élucider la définition du mot ainsi que ses 
fonctions latentes. 

Mots clés: Mot, sémantique, champ, méthode. 

  :الملخص
يهتم هذا المقال بمدارسة اشكال التعريف بالكلمة، ومحاولة استخراج منطق وظيفتها ، واقتفاء آثـار تكونهـا وارتباطهـا    

يأتي كل هذا من وجهة نظر داللية بحثة، تنتهج السيميائية منهجيتان تعمالن بطريقة   متكاملة، همـا الداليـة    .من الكلمات بغيرها
إن هذا األخير يساعد في  .والمدلولية، وتقصدان الى استجالء أهم الـمعانم الخاصة بالكلمة، وكيفية انتظامها في حقل سيميائي معقد

 .يعتمد التعريفات المعجمية، ويتجاوزها في نفس الوقت بتشكيل األبنية المنطقية للكلمة، ووظائفها الخفية بناء تعريف للكلمة

  .المفردة، السميائية، الحقل، المنهج :الكلمات المفتاحية

ة مهتمة بوجـه مـن   إنها مقاربة للّغ .(1)"ةالعلمية للمعنى أو الدالل الدراسة" غالبا ما تعرف السيميائية اللغة بأنها
، (Syntaxe) النحـو  ،)Phonétique( يشكل جانب المضمون فيها بمقابل جوانب الشكل األخرى الصـوتيات  وجوهها

إن هذه المقاربة تهدف إلى التحري في بعض جوانبها إلى تجليـة   .أثر تكونه و ارتباطه تحاول استخراج منطقه واقتفاء
 .B) أرسى دعائمه برنار بـوتي  الذيAnalyse sémique)  ( تحليل المعنميالداللية لمفردات من خالل ال المضامين
Pottier) كريماس. ج.ذلك أ وطوره بعد A.J. Greimas كورتيس .و جJ. Courtés      في المعجم المعقلن لنظريـة

  .اللغة

لمة ببنيـة الـنّص   بين الكلمات وأخيرا عالقة الك الكلمة، العالقات: إنها تعمل غالبا على مستويات ثالث أساسية
إن هذه المستويات التي طورتها سـيميائية مدرسـة بـاريس فـي     . داللية بحثة كل هذا من وجهة نظر. الذي ترد فيه

ونظـرا    .E. Benveniste بنفنيسـت  إليميـل  "مسائل في اللسانيات العامـة " ظهرت تباشيرها األولى في السبعينيات
مبررين ذلك باالرتباطات والتلوينات الداللية التي تأخذها المفردة فـي   راسةألهميتها المنهجية سنرتكز عليها في هذه الد
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لتوجـه   في االمتداد الطبيعي االستعمال، وهذا النزوع المنهجي ينسجم تماما مع التحليل المعنمي الذي يأتي عموما أثناء
  :بنفنيست الذي يركز على المستويات اآلتية

لداللة الكلمـة أو   ، إلى دراسة(Polysémie)  باعتبار أحادية الداللة أو تعددها دراسة الكلمة وهو بدوره ينقسم، :أوال
عمل آلياتها في إطار عالئقي يصطلح على تسميته بالحقل  باألحرى دالالتها وكذا مباحثة العالقات الموجودة بينها وكيفية

  .السيميائي

، يـتم فيـه   (Lexicologie)السيميائية مع المعجميـة   دراسة العالقات بين الكلمات وهذا مجال بحث تتقاطع فيه :ثانيا
نسب إحالتها  بين دالالت نفس الكلمة، وإنما العالقات الممكنة بين دالالت كلمات متعددة تجتمع في مقاربة، ليس العالقة

  .إلى موضوع ما و اشتراكها في التعبير المعقد عنه

هو محاولـة لفهـم   (*) إن هذا المستوى من البحث. الجملة ي بنيةالعمل على ارتباط الدالالت من خالل ارتباطها ف :ثالثا
  (**).في إنتاج الداللة أو على األقل تحديدها (Relations syntagmatiques)التأثير الذي قد تحدثه العالقات النموذجية 

  وحدة داللية معقدة: الكلمة -1

إشكالية الداللة، فهي ليست  ة األساسية األهم فيفإنها تعتبرها الوحد "الكلمة" عندما تتعرض لدراسة إن السيميائية
تقسيمهم لها وإنما هي كذلك، وهذا هو الـذي يعنينـا هنـا،     فقط اسما، فعال أو حرفا على شاكلة ما يفعل اللغويون في

مـن   إن الجوانب األساسية لهذا المستوى. السيميائية إلى مباحثة منطقه وتسليط الضوء عليه مضمون داللي معقد تقصد
تعدد الداللة للكلمة الواحـدة وكيفيـة    إشكالية) 2(إشكالية التعريف بالكلمة أو الوصف السيميائي لها ) 1: (البحث ثالثة

وهو بمثابة آليته الخاصة به، يتمثل في منهجية العمل على الحقل الـداللي   متعلق بالثاني) 3(سيميائي  انتظامها في حقل
  .Sémasiologieدالية إنتاجه أو ما نسميه اليوم بال وكيفية

  إشكال التعريف  - أ

إن التعريف هو  .الذي يواجهه العاملون على المعاجم في محاولتهم القيام بتحديد دقيق ومفهوم للكلمة هو اإلشكال
 Ludwig) فيدغنشـتاين  لودفيـغ  محاولة إظهار داللة كلمة بواسطة غيرها من الكلمات أو هـو مـن وجهـة نظـر    

Wittgenstein) "فة إلى غيرها من الكلماتالمفرد ربطأن أكبر مشكل إبستمولوجي يواجه عملية التعريف  .(2)"ة المعر
من خالل العود إلى الكلمة  وهكذا إلى أن يصير األمر إلى الدور ،أن الكلمات المعرفة هي كذلك تحتاج إلى تعريف هو

الكلمة يمكـن أن تعـرف بمجمـوع    " أن ي تعتبرإلى حد ما فه يبقى هنا، أن وجهة نظر السيميائية هنا مغايرة. المعرفة
 .)3("الوجيهة مالمحها

ذلـك   إن إشكال التعريف يزداد صعوبة عندما يتعلق األمر باسم العلم، وهو يختلف باختالف وجهات النظر في
وجهات  عند تأمل. و بقية اللغويين Searle وفالسفة اللغة مثل سيرل Russell ، راسلFregeبين المناطقة مثل فراج 

وثانيـا   ،وطبيعته le référent objet  النظر المختلفة فإن مدار التفكير فيهاحول أمرين أولهما وجود المرجع الخارجي
  . اللغة والدالالت التي تتضمنها على ذات هذا المرجع طريقة إحالة

األولـى  : في التعريفالتعريف وجهتين كبيرتين  أما عند اإلجابة عن سؤال كيف تعرف الكلمة؟ تقترح نظريات
، (En Extension) وتتضـمن تعريفـات بالتمديـد    (Définitions référentielles) تسمى بالتعريفات المرجعيـة 

فتعتمد قوال أكثـر   (Paraphrastique) التعريف فهي إطنابية أما الوجهة الثانية في.  (En Comprehension)بالفهم
باسم  ، المتعلقة(Equivalente) التعريفات المكافئة: ضمن أنواعا كثيرة منهاعن داللة الكلمة وهو كذلك يت تفصيال يعبر

ــة (Hyperonyme)شــامل  ــرا(Métonymique)، أو المجازي ــب  ، وأخي ــي تعمــل بالتقري ــك الت  Par)(*)تل
approximation) عدد طرائق التعريف للكلمة الواحدة خاصة لتلك التي تت يبقى أن المعاجم كثيرا ما تستعمل عددا من
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فقلما نجد كلمة ذات داللة واحدة واضحة وهذه في ذاتها إحدى الوقـائع األساسـية    دالالتها وتتشعب وهو األمر الغالب،
 .تميز واقعة الداللة في السيميائية التي

 إشكال تعدد الداللة  - ب

وتحـدد لهـا    المعاجم مفردة من المفردات فإنها غالبا ما تقدم عددا من التعريفات واالسـتعماالت  عندما تعرف
المعنى : أو تبعا ألسبقية داللة على أخرى تراتبية معينة، إما بحسب ما اصطلح عليه بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي

التسمية السيميائية فهـي   ، أما في (Approche Diachronique) تعاقبية وهذا من وجهة نظر ،المعنى الثاني/ األول
المهم هنا أن كلتا الداللتين أو كـل  . عنها ودالالت أخرى ثانوية تنتج (Prototypique) نموذجية تعتبر أن للكلمة داللة

في هذه   .الكلمة رغم الفوارق التي قد تظهر بينها، وتنضوي تحت نفس العنوان ترتبط بنفس) في حال تعددها(الدالالت 
العديد من الدالالت تحت نفس  لهم تجميعوحدة أصل االشتقاق هي التي تقدم لعلماء المصطلح معيارا يخول " فإن الحالة

 .)4("المفردة

المركزية وتـرتبط   العالقات الموجودة بين هذه الدالالت من وجهة نظر سيميائية فإنها تتولد عن الداللة أما عن
عميم خالل أربع عمليات هي المجاز، االستعارة، الت ، يتم ذلك من Structure radiale بها لتشكل ما يسمى ببنية العبور

   .وأخيرا التخصيص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :آلية استخراج الداللة -جـ 

إلى فهمها فتسـمى   والذهاب Structure Radialeالعبورإلستخراج بنية  أما عن المنهجية التي تتبعها السيميائية
ـ "  وهيSignessens" Sêma"  اليونانية من Sémasiologie الدالية  دالالتتدرس المفردات من خالل وصف تعدد ال

سواء ما تعلق منها بموضـوعات   الخاصة بالكلمة وكذا العالقات بين مختلف هذه الدالالت، وتركز على تحليل روابطها
وبهـذا   ،ترتب في هذا اإلطار قبل الدالالت المجازيـة  إن الدالالت األصلية. العالم أو تلك الخاصة بالفضاء المفهومي

إن .)5("ق بين الدالالت األكثر شيوعا، الدالالت األقل شيوعا وتلك الشاذة تمامااالفوار يصبح النظام المتبع في ذلك عاكس
الدالية هي محاولة تجاوز تفلّت الداللة وتعددها، ليس من خالل توحيدها في داللة كلية وجامعة، وإنما من خالل ربـط  

 .الدالالت المستعملة في سياقات مختلفة بعضها ببعض والنظر إليها كشبكة معقدة

أما عند النظر إلى المفردة العربية فإنها تنتمي إلى ما يسميه اللغويون، مادة المفردة والتي هي بمثابـة األصـل   
أخذ صيغة مـن أخـرى مـع    " أنها ذلك "االشتقاق" للعديد من الكلمات التي تتغاير صيغها الصرفية بحسب واقعة العام

مفيدة، ألجلها اختلفا حروفـا أو   بالثانية على معنى األصل، بزيادة ليدل اتفاقهما معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها،
يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ داللة إطراد أو حروفا  وطريق معرفته تقليب تصاريف الكلمة، حتى[...] هيئة 

 )4(مسار د�لي  )3(د�لي  مسار

 المجاز
 )1(مسار د�لي 

 ةا�ستعار

 التعميم

 1 د�لة  2د�لة

 3د�لة 4 د�لة

د�لة 

 ةمركزي

 التخصيص

 )2(مسار د�لي 

  مخطط تولّد الدالالت
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رها داخل إطـار  هو الخيوط الرفيعة التي تتعلق من خاللها الكلمة بغي من وجهة نظر أخرى يصبح االشتقاق  .(6)"غالبا
 .الداللية التي حولها تنتظم الدالالت األخرى إلى مادة الكلمة باعتبارها النواة مرده داللي موحد

تعرف من خـالل صـيغها الصـرفية     هناك أمر آخر، في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إليه هو أن هذه الكلمات 
ة اللغوية ليدلّوا بها على معان معينة ومحددة، لمـا يـدور   الماد فالبناء صرفي يمثل القوالب التي يصب فيها الصرفيون

االنصية، فـداللتها   ولكنها تعرف أكثر من خالل استعماالتها داخل سياقاته.بخلدهم وما  يقصدون إلى إظهاره من أفكار
   :يوبيانه المخطط اآلت وجملة القول. تستنبط من تعلقاتها بمواضيع معينة وبطريقة معينة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    Relation paradigmatique :دراسة العالقات بيـن الكلمات .1

  : Relation paradigmatique دراسة العالقات بيـن الكلمات -2

طريقة معينة في بناء قولـه وذلـك    جوانبها تنبني على ممارسة حرة، يختار فيها المتكلم جانب من إن اللغة في
إنثمة في كل لغة العديد من الكلمات التي تتقارب، تتشابك وتتـداخل فـي   . ربانتقاء ما يراه ضروريا من الكلمات للتعبي

واقعة واحدة تقصد إلى تبيينها وهذا ما تصطلح السيميائية على تسميته بالحقل السيميائي، إنه بمثابة  دالالتها وتحيل على
 ن الكلمات تلك التي يراها متوافقة معإرادته تحقيق أثر من خالل قوله فيختار، من بي السجل الذي يستغله المستعمل عند

 .سياق كالمه وأوقع في أثرها ابتغاء تحقيق مراده

حقل مفهومي  معLexical  وتقاطع حقل مصطلحات نسق مغلق يعرف باعتباره اجتماع"إن الحقل السيميائي هو 
يمكن تصـور  (7) "لّية جامعةمصطلحات محددة مع كلمة ك إن الحقل السيميائي هو اجتماع. يعين بكلمة أساسية يمكن أن

   .F راستيني جهة فكرة أو مفهوم أو شبكة عناصر مفاهيمية تحدد ما يسميه فرونسوا الحقل السيميائي كارتباط بين من

 RASTEIN المجال (Le domain) مجموعة كلمات تتقارب في  الذي ينتمي إليه الموضوع، ومن جهة أخرى
إن هـذا  . فيدغنشتاين وتحيل كلها إلى المفهوم أو بعـض مكوناتـه   على حد قولداللتها تنتمي إلى عائلة كلمات واحدة 

 تصور الشيء ونسخته إنما هو عالقة تشابك غير منظم بالضرورة فمنطق اللغـة لـيس منطقـا    االرتباط ليس من قبيل
   .وإنما هو منطق االستعمال الذي اليخلو من الغموض والتداخل المربك رياضيا

 السـيميائية مبحثـا خاصـا يسـمى بالمدلوليـة      ل على واقعـة الحقـل فتخصـص لهـا    أما عن منهجية العم
Onomasiologie، نـزع  " إنها تهـدف إلـى  . السيميائي إنها عملية تنطلق من المفهوم لتحاول اكتشاف منطق الحقل

 3صيغة  2صيغة  1صيغة 

... ... 

 مادة الكلمة

........ 

 1إستعمال 

 2د�لة  1د�لة 

 1إستعمال  2إستعمال  ...

 2د�لة  1د�لة 

 2إستعمال  ...
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إن الهـدف  ... كلمات مختلفة من نفس اللغة للتعبير عن نفس المفهوم الحجاب عن الميكانيزمات التي تؤدي إلى اعتماد
هـذا   مـن  (8)"إظهار البنية المضمرة والخفية لمجموعة من الكلمات المتقاربة مفاهيميا هو المدلولي " األساسي للتحليل

 األولى تكمن في تشكيل الحقل الـداللي والثانيـة  : السيميائي من خالل لحظتين اثنتين المنظور يكون الحديث عن الحقل
  .إلى إظهارها تباشر وصف بنيته المضمرة وتقصد

 :تشكيل الحقل السيميائي  . أ

المفاهيمي الذي غالبا ما يمكن النظر إليه باعتبـاره   األولى تهدف إلى تحديد الحقل: هو بدوره يتم على مرحلتين
مستوى قاعدي  -2مستوى كلي عام  -1: يمكن إحصاء ثالثة منها أساسية. إلى الخاص مستويات داللية تذهب من العام

المستوى القاعدي التي يقصد إلـى   داخل (Mot générique) نجد المفردة المركزية والكلية. محددمستوى  -3وسيط 
الحالة يتحول العمل على الداللة من عمـل   في هذه Sèmes العمل على تعريفاتها المعجمية لتتحول إلى مجموعة معانم

مـن خـالل    المعجمي مع المفردات الخاصة بالحقليتم القيام فيها بج: الثانية المعانم المرحلة على الكلمة إلى عمل على
ال تكون بالضرورة واضحة في كل األحوال، تنبني على التقارب والتماثـل وربمـا    عالقتها بالمفردة المركزية، عالقة

 .الذي قد يربط بين هذه الكلمات في االستعمال العام للغة من اللغات التداخل

  :وصف الحقل السيميائي . ب

  :تابع عدد من الخطوات يمكن إجمالها كما يلييتم من خالل ت

 والقيام بنفس العمل المعجمي الذي سبق أن قمنا به بالنسبة للمفردة الكلية جمع تعريفات هذه المفردات �

 مفردة المعرفة لكل تحديد كل المعانم �

اإليحائية  إن المالمح Dénotatifs. بمقابل المعاني الحرفية   Traits connotatifsاإليحائيةاالستفادة من المالمح  �
 .التوضيح، أو تقديم أمثلة هي عناصر داللية ال تنتمي للتعريف المباشر، ولكنها ترافقه بغية زيادة

 الخطوط المشتركة والدالالت المتكررة العمل على الجدول من خالل حذف �

 وهي بمثابـة   Structuration hiérarchique ما يسمى التنظيم التراتبي إنهاء وصف الحقل السيميائي من خالل �
بذلك إلى إظهار كل الفروق،  عملية مقارنة تبحث عن الخطوط الداللية المشتركة وترتبها من منظور أولويتها، تهدف

 حتى الصغيرة منها، بين المفردات

 .المتقاربة في الداللة �

نقـدم كتوضـيح لهـذه    . يةالكل المستخرجة من المفردة األول المعانم يكون أساسه إنشاء جدول خاص بــ المعانم �
  في الفرنسية" مقعد"لـ بوتيي و الحقل المعجمي.الخطوة الجدول الذي يقدمه ب

 :المعانم المالئمة الخمسة المناسبة للمعانم المركبة التي احتفظنا بها نقدم فيما يلي �
 6م 5م 4م 3م 2م 1م 

 + - + + + + كرسي

 + + + + + + متَّكأ

 + - + + + - إسكُملة

 + + + - + + ةريكأ

 - - + + + - نمرق

   للجلوس= 4م بالظهر=  1م

    بالمساند = 5م على قدم= 2م    

  )9(مع مادة صلبة= 6م لشخص واحد=  3م   
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بطريقتها الخاصة فالعالقـة بـين المنهجيتـين     والمدلولية تلتقيان في بحثهما عن داللة الكلمة كل يبقى أن الدالية -
يجب أن يتموقع داخل وجهتي النظر هاتين، من وجهة نظر أكثر تحديـدا   يل لسانيفكل تحل" ضرورية ومتكاملة

 كلمات يجب أن يأخذ في االعتبار تظن أن كل نسق

   (Onomasiologie) داخل المجموع النموذجي المشروط بسياق معين مكانة المفردة -

 )10(هذا الشكل لنفس  "Sémantisme généralisé" المضمرة لهذه المفردة، باعتبارها الشبكة السيميائية -
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