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  مقدمة:

الصوت و البنية ( ل البنية اللغوية منظومة متكاملة العالقات على مستوى عناصرها التكوينيةتشكّ
جنازية حسب مقصدية املتكلم وسياق إ أوالغية إباليت حتقق يف تفاعلها وظيفة تواصلية ) ،والتركيب والداللة

وهي وليدة نظام املفردات و )، الوضعي(عاين اللغة ذات الطابع احلريف مهناك متييزا بني  . إالّ  أنّاخلطاب
حال املتكلم و (املقام واالستعمال إىلوبني مقاصد املتكلمني اليت تتجاوز عناصر البنية اللسانية ،التراكيب

  ).وغريهان وعالقات الزمان واملكا)،املخاطب والظروف احمليطة بالكالم

مقاصد - الثانية )،أماSémantique linguistique(موضوع علم الداللة اللغوي- معاين اللغة -فاألوىل
)     كالم/لغة :(ثنائية إىلوعلة هذا التمييز ترجع ).pragmatique(فموضوع علم الداللة التداويل-املتكلمني

  يف حماضراته. f. De Saussure إليها  أشاراليت 

لدى علماء اللسانيات اخلالصة فحسب؛وإنما موضوعا استقطب فلم يكن املعىن موضوعا حمتكرا 
الدارسني على اختالف توجهام ومناهجهم ؛كالفالسفة وعلماء النفس واالجتماع والنقاد والسيميولوجيني 
وغريهم.وهو األمر الذي يربر اختالف زوايا النظر فيه وتعدد املقاربات وال سيما اللسانية والنفسية والفلسفية، 

أضحى يشكل جدال يف أوساط الدارسني من قدماء وحمدثني.وظلّت نتائج البحوث حمل أخذ ورد وشك  مما
إىل نتائج يقينية ميكن  -على اختالف مناهجهم واجتاهام وأهدافهم إىل اليوم- ونزاع،ومل يتوصل العلماء

  االطمئنان إليها.

املعىن؛ بل إنّ عددا منهم قد أمهله     حذرا جتاه قضية- على اختالف مدارسهم- ولئن كان موقف اللسانيني
أو أجله إىل حني ، على غرار التوزيعيني والسلوكيني النفالته من وسائل التحليل العلمي، وعلى رأسها إحكام 

ظل يشكّل مبحثا ضروريا ألنّ التحليل اللغوي اجلدي يتطلب إحكام - املعىن-التجربة واملالحظة والوصف؛فإنه
 و املعىن غري القابلني للفصل إال يف حدود الدراسة . وعليه بات من الضروري توجيه وجهي الثنائية: املبىن

  اهتمام البحث إىل احملتوى الداليل باألمهية نفسها اليت حيظى ا املبىن،    وعلى رأسه الدراسات الصوتية .

عة يف احلركة أكثر عرضة للتغري وأشد سر-على خالف البىن اللسانية األخرى-إنّ البنية الداللية
  واالنتقال نتيجة ارتباطها الوثيق الصلة باملؤثرات غري اللسانية.

وملا كان ااز ميثل آلية من أهم آليات التغري الداليل فإنه ظلّ مبحثا بارزا يف الدرس اللغوي عامة و 
  الداليل خاصة تتجلى حركته فيما اصطلح عليه التضييق و التوسيع و االنتقال الداليل.
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تتسم بالتطورية و التارخيية فإا مل - حركية املعىن بني احلقيقة وااز-ن كانت الظاهرة حمل الدراسةولئ
تقدما ملحوظا            - بفضل أدواته اإلجرائية العلمية- تكن مبنأى عن منهج التحليل البنيوي الوصفي الذي أحرز

  لقياس(الصوت، البنية ، التركيب).يف مستويات النظام اللساين القابلة للمالحظة والتجريب وا

حمور اهتمام اللسانيني البنيويني    - بعدها قمة الدراسات اللغوية وهدفها النهائي - وهكذا كانت الداللة

 لوسائل التحليل العلمي.  - مهما كانت عسرية -من أجل تطويعها 

 وصف النظام اللغوي إنّ التحليل اللساين احلديث يسعى جاهدا إىل أن ينحو حنوا علميا دقيقا يف

املعنمي)  ( وهو ما حياول أن ينتهجه التحليل السمايت ، مستفيدا من معطيات العلوم التجريبية والرياضية

L’analyse sémique  الذي طبق أول األمر يف النظام الفونولوجي لينتقل بعد ذلك إىل جمال الداللة باملوازاة

  املعىن.، ويصبح من أحدث املناهج يف دراسة 

) غري القابلة Les sèmesينظر التحليل السمايت إىل املعىن بعده جمموعة من السمات الداللية الصغرى(

)كاملة ختتلف عن وحدة sémèmeللتجزئة والتحليل مستقلة،واليت تشكّل يف جمموعها معىن وحدة داللية (

ذا االعتبار فسرت نظرية التحليل أو أكثر. و (sème spécifique) أخرى بوجود مسة مميزة أو نوعية 

السمايت عددا من الظواهر اللغوية كالترادف واملشترك اللفظي وااز ،مستفيدة يف ذلك من نظرية احلقول 

الداللية اليت تتيح هلا تعيني جمموع السمات الداللية املكونة حملتوى كل وحدة داللية ، من خالل تشكيل 

  ة يربط بينها معىن مشترك.قطاعات كاملة من املادة اللغوي

" للزخمشري يشكّل أهم مصنف لغوي تضمن االستعماالت اازية للغة أساس البالغةوملا كان معجم "

دراسة داللية يف للزخمشري وااز يف معجم أساس البالغة  قةباحلقيفقد ارتضيناه مدونة هلذا البحث املوسوم 

تكون الدراسة انتقائية(انتقاء املادة اللغوية اليت ختضع للتحليل)،وذلك "،على أن ضوء  نظرية التحليل السمايت

  لضخامة احملتوى اللغوي الوارد يف املعجم.

إنّ مسعى هذا البحث يتوخى السري يف خط اختباري لواحدة من أحدث النظريات الداللية اللغوية اليوم،   

اليت تشغل الباحث اللساين العريب، وهي كيفية  وهي نظرية التحليل السمايت ، يف إطار اإلشكالية العامة

استغالل نتائج البحوث والنظريات اللسانية احلديثة يف تفسري ظاهرة املعىن يف اللغة العربية ، وال سيما إذا تعلّق 
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لة األمر باملعاجم التراثية .أو مبعىن آخر تسخري املفاهيم احلديثة ومصطلحاا تسخريا مستوعبا يرمي إىل إاء حا

  التباعد واجلفاء املصطنع بني التراث و النظريات احلديثة.

بني احلقيقة و ااز؟وإىل أي  ومن هنا نتساءل كيف ينظر التحليل السمايت الداليل إىل املعىن يف حركته

مدى ميكن الركون إىل معطيات هذه النظرية يف تفسريها املعنيني :احلقيقي و اازي؟ وما مدى استجابة 

" ملعطيات الطرح السمايت الداليل؟ مث هل ميكن هلذا أساس البالغة التطبيق العملي للحقيقة و ااز يف معجم" 

 نائية التوسيع و التضييق؟ الطرح أن يتجاوز يف تفسريه ث

مجلة من التساؤالت والقضايا اليت تقع على عاتق البحث وتشكّل اهتمامه،وهي يف الوقت -إذن- هي

نفسه أحد األسباب اهلامة اليت دفعتنا يف هذا البحث إىل انتهاج املنظور السمايت يف التحليل الداليل إىل جانب 

عاجلت موضوع ااز من منظور مسايت، على خالف موضوعات دواع أخرى على رأسها ندرة الدراسات اليت 

الترادف واملشترك اللفظي اليت حظيت بنصيب وافر من الدراسة والتحليل السمايت. هذا إىل جانب حداثة 

  الرؤية السماتية وطابعها العلمي الدقيق الذي يثري اهتمام الباحث املعاصر.

 كلة يف خطوطها العامة كما يلي:وبناء عليه يتم اجناز البحث وفق خطة مهي

  يتناول الوحدة الداللية وإشكالية املعىن يف الفكر اللساين احلديث.- بعد مقدمة- :مدخل

: وخيصص للمصطلحات املفاتيح املتعلقة بالبحث لتوضيحها ومفاهيمها، على غرار الفصل األول

 التحليل السمايت و مصطلحاته (املعنم ،املفهم ،وغريها).

وفق الرؤية السماتية،  أساس البالغة: وخيصص لتفسري املعىن احلقيقي يف البنية اإلفرادية يف ثاينالفصل ال

 من خالل حتديد املالمح التمييزية للمفردات اعتمادا على العالقات التخالفية ؛كالتقابل و التضاد وحنومها.

" وفق األساسنية التركيبية يف ": ويتولّى مهمة تفسري املعىن احلقيقي و اازي يف البالفصل الثالث

املنظور السمايت،من خالل حتديد السمات الداللية والسياقية والنحوية ،مث وصف التركيب اازي بعده انزياحا 

  عن النظام اللغوي ،عن طريق حذف مسات أو زيادة أخرى شاذة دالليا.

  جتمل أهم نتائج البحث و آفاق الدراسة. خامتةوينتهي البحث إىل 
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وملا كان الطرح علميا بالدرجة األوىل فإنّ املنهج الوصفي يف التحليل مطلوب للكشف عن عناصر 

احملتوى الداليل (السمات الداللية)،على غرار مسات التنظيم الفونولوجي،إال أنّ املنهج التارخيي يفرض نفسه 

  عند احلاجة.

ملعطيات واإلجراءات الضرورية، ال وعليه يستفيد هذا البحث من تعاون املنهجني يف املصطلحات وا
يف "أسس علم اللغة"،  ماريو بايسيما  وأنه يصعب الفصل بينهما يف جمال التطبيق العملي.كما يؤكد ذلك 

فوظيفة علم اللغة الوصفي هي أنه يصف،فيما يعرض  علم اللغة التارخيي التغريات اللغوية.إذن من الصعب 
التطبيق العملي،وذلك ألنّ كل املصطلحات اليت استعملت حتت عنوان" كثريا الفصل بني النوعني يف جمال 

  الوصفي" قابلة من الناحية العلمية لالستعمال كذلك مع الفرع التارخيي.

أما خبصوص الصعوبات اليت واجهت هذا البحث فأمهها: الفوضى املصطلحية اليت تعم حقول 
ألمر خطورة تعدد الترمجات العربية للمصطلح األجنيب ،ليجد اللسانيات، وخاصة يف جمال علم الداللة.وما زاد ا

  الباحث نفسه يف حرية من أمره ، فال جيين غري التعب و إضاعة الوقت.

الذي تعهد البحث  خلضر بلخريويف اخلتام أقدم جزيل شكري وامتناين ألستاذي املشرف الدكتور 
 بالرعاية منذ كان فكرة ، وخصه جبهده ووقته ، سائلة املوىل القدير أن جيعله ذخرا ألهل العلم واملعرفة.  

أن أكون بعملي قد وضعت لبنة يف هذا اال العلمي، فإن أك قاربت السداد  - خملصة–أسأل اهللا 
 وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت، وإليه أنيب.فبتوفيق من اهللا وعونه، وإن تك األخرى فاخلري أردت، 
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   المعنـى وإشكالية الد
لية الوحدة

  الحديث اللساني الفكر في

 

 الوحدة الد�لية-

 إشكالية المعنى في الفكر اللساني الحديث-
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  :توطئة

   Système des)يكشف عن وجود نظام من العالقات  )Langageإنَّ التحليل اللساين لبنية اللغة (

relations   ) يربط الدالئل اللسانية (Signes linguistiquesعلى مستوى احملور العمودي االستبدايل( 
L’axe paradigmatique ) () واألفقي التركييب،Syntagmatique  وهو ما يعين أن الدالئل اللسانية،(

،وهذا التصور فندته اللسانيات السوسريية عندما (1)ها أصحاب النحو املقارنليست وحدات منعزلة كما تصور
 فردينان دو سوسري) ؛فبنية األلسنية البشرية حسب La valeur) والقيمة((Le systèmeتبنت فكرة النظام 
de Saussure)  (Ferdinand 1857-1913  ردة ، أو نظام من العالقات السياقيةنظام من القيم ا 

  بالنظام و بالقيمة ؟ دوسوسري.لكن ماذا يعين (2)والترابطية تعمل على حتديد هوية الوحدات اللسانية 
يف نسق خاص بكل لسان  -كما سبق الذكر–تنتظم الدالئل اللسانية يف عالقات استبدالية و تركيبية 

)Langueلتركيبية والداللية؛ فعلى )،حيث يشد بعضها بعضا على مستوى البنية الفونولوجية واملورفولوجية وا
)يشترك فيها مع Les phonèmesمستوى البنية الفونولوجية:يتألف كل لسان من عدد حمدود من الفونيمات(

 بعض األلسنة وخيتلف ببعضها عنها،ففي حني يشترك اللسان العريب مع الفرنسي يف/ب/،/ت/،/د/،/ن/
 Lesيت تتحقق يف األصوات الصامتة(ال وحنوها،ينفرد بـ/ع/،/ض/،/ح/ وغريها،وهذه الفونيمات

consonnes (  وأصوات العلة،voyelles) (Les    ينضم بعضها إىل بعض يف عالقات جتاورية و جدولية
لتأليف مقاطع وحدات لسانية هلا دالالت ، يف حني ال  –حسب ما يقتضيه النظام الفونولوجي لكل لسان –

يسمح النظام الفونولوجي للسان العريب الفصيح باجتماع / ر/،/ ل/ يف مقطع واحد ، جند مثال نظام اللسان 
  ، وغريمها.large ،Ralierالفرنسي يسمح به كما يف : 

–وعلى اخلالف من ذلك–فأكثر؛فإنه وإذا كان نظام اللسان العريب الفصيح ال يسمح باجلمع بني صامتني
  وغريها . Sport  ،Place ،Transparenceيسمح نظام اللسان الفرنسي بذلك كما يف: 

أما بالنسبة للعالقات االستبدالية فأبسط صورة ما جنده يف النظام الفونولوجي الفرنسي الذي يقتضي 
  ).deux voyelles/ إذا وقع األول بني صائتني (Z/بـ/ Sاستبدال/

 وأشـكاهلا فصـيغة  وعلى مستوى البنية املورفولوجية فإنَّ نظام كل لسان هو ما حيدد صيغ الوحدات 
  .(3)اجلمع لكلمة ولد هي أوالد و ليس ولدات

                                                                 

اآلداب سوسة و دار حممد علي احلامي ، اجلمهورية التونسية ، املنوال النحوي العريب : قراءة لسانية جديدة ، عز الدين جمدوب ، كلية :انظر (1)
   .75، ص1998، ديسمرب 1ط

 ص ، 1986 دي سوسري ، تر: يوسف غازي و جميد النصر ، املؤسسة اجلزائرية للطباعة ، دط، نرات يف األلسنية العامة،فردينانظر: حماضا (2)
140، 141.  

  .17،ص2006، 3األردن ،ط–نظر:مقدمة يف اللغويات املعاصرة ، شحدة فارع و آخرون ، دار وائل للنشر ، عمان ا )3(
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فمثال نقول: ذهب علي  «ويقتضي النظام التركييب أن تتجاور الوحدات وفق نسق معني و ترتيب خاص
.إنَّ هذه اجلملة ميكن تنظيم وحداا جدوليا وفـق  (1)»و لكننا ال نقول : ذهب املصنع علي إىل  إىل املصنع ،

  عالقة التضاد مثال باستبدال(ذهب)بـ(رجع) أو(عاد)، واستبدال( إىل) بـ (من)،فنقول:عاد علي من املصنع.
فـإن طريقتـها     -يعيةوإن كانت مشتركة بني األلسنة بوصفها خاصية يف اللغات الطب-إن هذه العالقات

يف تنظيم العناصر ختتلف باختالف األلسنة؛ فإذا كان النظام التركييب للسان العريب يف األصل يقتضـي تقـدمي   
) فنقول : يشرح األستاذ الدرس ، فإنه على العكس مـن ذلـك   Le sujet) على الفاعل(Le verbeالفعل(

 Le professeur expliqueفاعل الفعل ، فنقول : يقتضي النظام التركييب يف اللسان الفرنسي أن يسبق ال

la leçon. 
الفعل قرأ،على سبيل املثال،يتطلب فاعال عاقال فنقول:قرأ علي الدرس، «وللداللة نصيبها من النظام فـ

  .(2)»وال نقول:قرأ احلصان الدرس
تويات، فليسـت  على أن فكرة النظام هذه تتجاوز حدود العالقات بني الوحدات إىل العالقات بني املس

اللغة عناصر مستقلة ؛ وإمنا هي كل منظم مترابط متفاعل؛ فاملستوى الصـويت يـرتبط باملسـتوى الصـريف              
والنحوي، وهي مجيعها تتعلق باملستوى الداليل ، مما يعطي النظام تكامال عضويا و اكتماال وظيفيا ال جمال فيه 

  .(3)للزيادة و النقصان
عند انتظام العناصر يف خمطط -سوسريوعلى رأسهم - ظام عند أنصار الرتعة البنيوية وال تتوقف فكرة الن

التناسق يف «:-  عبد الرمحن احلاج صاحلعلى حد تعبري - حتكمه قوانني معينة ؛ وإمنا ميثل النظام يف تصورهم 
.وانطالقا من هذا املفهوم الكلي (4)»ذاته كعامل له كيان على حدة ،و باألحرى تأثري يف اموع و يف أجزائه

  .ف.دوسوسريللنظام وأسبقيته على العناصر ينبثق مفهوم القيمة عند 
إن هوية الوحدات اللغوية ال تتحدد من ذاا بوصفها احتادا بني مادة صوتية و داللية؛ وإمنا تتحدد تلك 

)بعده صورة منوذجية Le signeعلى مستوى الدليل(اهلوية انطالقا من الوضعية اليت حتتلها داخل النظام سواء 

، (Les signifiants)ختتزل النظام اللساين وتدل عليه،أو على مستوى وجهي الدليل؛أي على مستوى الدوال

،واالختالف (L’identité)من خالل عالقات حتكمها آليات التماثل(Les signifiés)ومستوى املدلوالت

(La différence) )والتقابلL’oppositionوالتمايز ( La distinction)((5).  

                                                                 

.18السابق ،ص  (1)  
نفسه ،الصفحة نفسها.  (2)  
   .312،ص1994للغة العربية معناها و مبناها ، متام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، املغرب،دط،انظر:ا(3) 
ة بنقال عن : مبادئ اللسانيات البنيوية ، دراسة حتليلية ابستمولوجية ، الطيب دبة ، دار القص .39،ص1972 ،1،رقم2اللسانيات ، الد  (4) 

   .2001للنشر ، اجلزائر ، دط،
  هذه املصطلحات ستتضح أكثر مفهوما و إجراء يف الفصول الالحقة . (5) 
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ال متلك أية مسة يف ذاا ، إمنا تستمد قيمتها من تعالقها بغريها داخل  - منعزلة عن النظام-فالوحدات
  .(1)النظام

إىل عدة أمثلة ألنظمة غري لسانية تتجلى فيها قيم  دو سوسريولتقريب مفهوم القيمة وتوضيحه أكثر جلأ 
يم النظام اللساين،أشهرها نظام لعبة الشطرنج اليت ميكن فيها استبدال أية قطعة بقطعة أخرى. إن جمردة تشبه ق

القطع البديلة سوف حتمل قيمة القطعة املستبدلة نفسها عندما حتتل موقعها ،وتصبح يف عالقات مع باقي القطع 
 . (2)و املستبدلةيف نظام اللعبة.وذلك حىت لو تنافت املشاة متاما بني القطع البديلة 

وكذلك حال اللغة ال تستمد هويتها من مادا (األصوات و األفكار)؛ وإمنا من مجلة العالقات اليت 

  تشكل منظومة قيم جمردة.

وغريه من أمهية ملفهوم القيمة يف النظام اللساين ال مينع الدارس من النظر ف.دوسوسري غري أن ما ذكره 
) تشكل موضوعات حبث متنوعة حلقول لسانية متفرعة و مستقلة des unitésإىل اللغة بعدها وحدات(

بتلك املوضوعات ومبناهج البحث،ولكنها يف الوقت ذاته متداخلة و متعالقة على املستوى العملي تذوب 
  ذاتيتها      واستقالهلا يف الكلّ حتت تأثري عامل النظام.  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                 

  66،69،100،ص1991هر اجلرجاين ،موفم للنشر ،اجلزائر،دط،نظر : دالئل االعجاز ، عبد القاا (1)  
ومبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة ، كاترين فوك و بياريل قوفيك ، تعريب :املنصف عاشور ، حتت إشراف و مراجعة: رابح               

  .22،ص1984اسطمبويل ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، الساحة املركزية بن عكنون ، اجلزائر ، دط، 
والقاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان ، أوزوالد ديكرو و جان ماري سيشايفر ، تر:منذر عياشي ، املركز الثقايف العريب،الدار 

  .41-38، ص 2007، 2البيضاء ، املغرب ، ط
  .88-51ومبادئ اللسانيات البنيوية ، دراسة حتليلية ابستمولوجية ، الطيب دبة ، ص

.110يف األلسنية العامة ، فردينان دي سوسري ، ص نظر: حماضراتا (2)  
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  الوحدة الد	لية��
هو الكائن الوحيد الذي يتحدث اللغة من حيث هي نظام يتجزأ يف انبنائني متكاملني من إنَّ اإلنسان 

). وقد أشار La double articulationالوحدات،يعرف يف اصطالح اللسانيني بنظرية التقطيع املزدوج(
 - André Martinet 1908(مارتيين أندرييف حماضراته،وعرف الدراسة املعمقة على يد  دو سوسريإليه 

1999.(  

 )Le choixعلى مفهوم االختيار ( مارتييتعند (1)وينبين مفهوم التقطيع املزدوج للغة يف املدرسة الوظيفية 
،ويتم بني عناصر متفاضلة تتموضع     (2)الذي يظهر بشكل واضح يف اختيارات املتكلم اليت يسمح ا اللسان

  يف مستويني : 

 مستوى التقطيع األول :-1
  Jean a commancé après toi،ففي السلسلة الكالمية: (3)»باختيارات ذات قيم دالة «ويتعلق

"،وإن الفارق يف املعىن  la guerre" أو من"  lui"أو من"   moi" بدال من"toiاالختيار على سبيل املثال هو"
،وهو (4) العنصرين:(الكاف،احلرب)وعبارة(بدأ بعد احلرب)مرده إىل االختالف بني  بني عبارة:(بدأ بعدك

  .(5)اختالف يتعلق مبستوى الدال (الصورة السمعية ) ومستوى املدلول ( الصورة املفهومية ) معا
  ). les monèmes( اللفاظموحدات هذا املستوى :  مارتيينويسمي  

  مستوى التقطيع الثاين :-2

ولكن ذات قيم - مستوى التقطيع األولكما هو الشأن يف –ويتعلق باختيارات ليست ذات قيم دالة
 ) Jean a،ففي السلسلة الكالمية السابقةDes choix qui ont une valeur distinctive «(6) «متييزية

commancé après toi ("ما مييزtoi"عن "moi  / هو اختيار"t/ / بدال منm وهو ليس اختيارا مباشرا، /
يف مقابل  /t" بـ /  moi"  املتميزة عن "toiاختيار الوحدة الدالة "من إرادة املعىن ؛ بل ضرورة عن طريق 

/m/(7) . يف صورتيها السمعية و املفهومية 
  ).Les phonèmes( الصوامتو يسمي مارتيين وحدات هذا املستوى : 

                                                                 

.هي مدرسة لسانية بنيوية يتزعمها أندري مارتيين ، انبثقت عن حلقة براغ اللسانية ، ترى يف التواصل الوظيفة األساسية للغة  (1)  
.392نظر:القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان ، أوزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر ، صا  (2)  

(3)«des choix qui ont une valeur significative», 100 fiches pour comprendre la linguistique  ,Gilles 
Siouffi et Dan Van Raemdonck ,p194. 

.114نظر:القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان ، أوزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر ، صا  (4)  
يف الفرنسية اليت تدل  tu ، vousهناك وحدات من مستوى التقطيع األول يكون فيها الفارق متعلقا باملدلول فحسب مثل الضمائر التالية:  (5)

  مبعىن عمة و خالة يف اللسان الفرنسي . tanteعلى املذكر و املؤنث معا ، و كذلك مثل : 
(6) «des choix qui ont une valeur distinctive»  , 100 fiches pour comprendre la linguistique 
 ,Gilles Siouffi et Dan Van Raemdonck ,p194. 

  (7) .114نظر:القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان ، أوزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر ، صا
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الدين  سيفوعند علماء األصول فضل السبق يف اإلشارة إىل الوحدة اللغوية الصغرى الدالة،فلقد عرف 
فهو ما -اللفظ الدال- أما حقيقته «، يقول: أ.مارتيين) اللفظ الدال مبا يقابل املونيم عمد م631-551( اآلمدي

دل بالوضع على معىن،وال جزء له يدل على شيء أصال كلفظ اإلنسان ، فإنَّ (إن) من قولنا إنسان،وإن دلّت 
  .(1)»على الشرطية ، فليست إذ ذاك جزءا من لفظ اإلنسان

إن ما مييز الوحدة اللسانية :(مال) صوتيا و دالليا على الوحدات: (نال )و (قال) و (زال) و حنوها هو 
مؤسس  (2)/ يف (مال) ، و غيابه يف باقي الوحدات من املوضع نفسه ،وهو حضور و غيابمحضور  الصومت / 

يف مستوى  - و لكنه - يع املزدوجنظرية التقط–يف هذه النظرية  أ.مارتيينعلى مفهوم االختيار الذي تبناه 
  .(3)ليس اختيارا مباشرا كما هو الشأن يف مستوى التقطيع األول–التقطيع الثاين 

، و بدال  /ن/بدال من  /م/إن اختيار (مال) مثال بدال من (نال) و من (زال) هو الذي أدى إىل اختيار 
  ./ز/و  /ق/من 

أثر واضح يف مبدأ االقتصاد اللغوي ، وذلك عن طريق ذو –بوصفه وحدة اختيارية متييزية –إن الفونيم 
) ،اليت متكّن مستعمل اللغة يف كل لسان من إنتاج عدد ال متناه La commutationاستخدام آلية االستبدال(

) هـ175-100(اخلليل بن أمحد الفراهيديمن اللفاظم انطالقا من عدد حمدود من الصوامت،وهو ما أطلق عليه 
يف اللسان العريب،الذي ميكّن مستعمله من إنتاج و تبليغ معان خمتلفة،عن طريق استبدال فونيم نظام التقليبات 

 .(4) بآخر(سلم ،علم ،حلم )
إن وظيفة الصومت التمييزية ال تعود إىل الصومت يف ذاته بعده وحدة منعزلة عن النظام ؛وإمنا يستمدها من 

 Laوالتخالف ( )L’oppositionحتتويه على أساس التقابل(عالقاته مع الصوامت األخرى يف البنية اليت 

différencie (5)» ال وجود يف اللغة إال لالختالفات «:  ف. دوسوسري)، يقول.   
إن كال من /ص/و /س/ يف نظام اللسان العريب ال حيمل معىن خالصا يف ذاته ،ولكنهما ميكنان مستعمل 

هذا اللسان من التمييز بني (صال) و (سال) دالليا عند التقابل بينهما من حيث القيم التخالفية املتمثلة        
املميزة جندمها يشتركان يف باقي السمات يف حضور مسة اإلطباق يف /ص/ و غياا يف /س/ ،و عدا هذه السمة 

رومان حسب  -كاهلمس و الصفريية و غريمها .و انطالقا من هنا فالفونيم حزمة من السمات املميزة 
يتحدد مفهومه انطالقا من القيم التخالفية اليت حتملها  Roman Jacobson (1896 -1982( .جاكبسون

استطاعت هذه النظرية أن تقدم فكرة أصيلة «خلاص بكل لسان ،فقدالعناصر الصوتية انطالقا من مفهوم النظام ا
  .(6)»للتحليل اللغوي ،وهي فكرة "املالمح املميزة "

  
                                                                 

  . 336اللغوي ، نور اهلدى لوشن ،ص عن :مباحث يف علم اللغة و منهج البحث  1/18اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ،(1)
  ).عالقات احلضور و الغياب هنا مستوحاة من مفهوم ثنائية ف. دوسوسري:( احملور التركييب ، احملور االستبدايل(2)

  (3) 114القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان ، أوزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر ،ص 
 .109ـ108، دراسة حتليلية ابستمولوجية ، الطيب دبة ، صنظر : مبادئ اللسانيات البنيوية ا(4)

   .145، ص نظر: حماضرات يف األلسنية العامة ، فردينان دي سوسريا (5)     
.73، ص2003مقدمة لدراسة علم اللغة ، حلمي خليل ، دار املعرفة اجلامعية للطباعة و النشر و التوزيع ، اإلسكندرية ، دط،  (6)  

 



14 

 

لقد كان لتحديد الوحدات اللسانية انطالقا من ازدواجية النطق الفضل يف ختليص اللسانيات من بعض 
)بعدها أصغر وحدة دالة يف اجلملة ،وغري قابلة للتفكيك Le motالكلمة ( املفاهيم الغامضة على غرار مفهوم

وهو تفكري ظل سائدا حىت وقت قريب لدى املشتغلني يف حقول اللسانيات،ومن هنا استمدت نظرية التقطيع 
املزدوج شرعيتها يف البحث عن وحدات بديلة تستند إىل طبيعة اللغة يف شكلها املنطوق ال املكتوب،فما 

  يف عرف اللسانيني ؟ و ملاذا ليست الوحدة الصغرى الدالة يف الكالم ؟ املقصود بالكلمة

  بني املعيار اخلطي خيتلف النظر إىل مفهوم الكلمة باختالف املنطلقات املرجعية املعتمدة يف تعريفها؛
بني  مبعىن أا تتابع من احلروف ، (كتابية) باملعيار األول فهي وحدة خطية والصويت والداليل واملعجمي،

  .(1)فراغني يف صفحة

إننا نستطيع إحصاء عدد الكلمات يف مجلة مكتوبة إذا اعتربنا الكلمة جمموعة من احلروف منتظمة يف 
حمور أفقي يفصلها فراغ عن اموعة اليت تسبقها واليت تليها،ومبوجب هذا التعريف فإن مجلة من مثل:( طلب 

ألف من سبع كلمات ختتلف حجما ووظيفة.إن كلمة (من) املعلم من التالميذ إحضار كتبهم فأحضروها)تت
تتكون من مقطع واحد و تؤدي وظيفة معينة،وهي غري قابلة للتفكيك إىل عناصر دالة،أما كلمة (التالميذ) 
فتتألف من أكثر من مقطع و قابلة للتفكيك إىل عناصر ذات معىن :( تلميذ)،وعناصر ذات وظائف حنوية: (أل 

  . (2)مع ،الكسرة الدالة على اجلر )،وأما كلمة ( فأحضروها ) فإا تشكل مجلة كاملةالتعريف، صيغة اجل

  فالكلمة ذا املعىن قابلة للتجزيء إىل وحدات أصغر ذات دالالت معجمية ووظيفية .

وحدة صوتية باملعيار الثاين ؛ أي تتابع جمموعة من األصوات يفصل بينها و بني اموعة - الكلمة–وهي

؛إالّ أا ذا املعىن ال توافق بالضرورة الكلمة كوحدة Deux pausesاليت تسبقها واليت تليها استراحتان 

وتية،ومثال ذلك الكلمات خطية ،ذلك أن الفراغات املكانية ليست دائما الوجه اآلخر لالستراحات الص

  .les enfants( (3))عند مجعها(des voyellesالفرنسية اليت تبدأ بصوائت (

مث إن اجلملة وهي منطوقة يصعب حتديد عدد كلماا  على عكس اجلملة املكتوبة؛ ألن املقاطع الصوتية 
ما ينتمي إىل الكلمة الالحقة ، إالّ يف اجلملة املنطوقة تكون متصلة فيصعب متييز ما ينتمي إىل الكلمة السابقة و 

   .(4)إذا نطقت اجلملة ببطء شديد

                                                                 
(1) Voir:100 fiches pour comprendre la linguistique ,Gilles Siouffi et Dan Van Raemdonck 
,p132. 

.108،109مقدمة يف اللغويات املعاصرة ، شحدة فارغ و آخرون ، ص (2)  
 (3) Voir:100 fiches pour comprendre la linguistique ,Gilles Siouffi et Dan Van Raemdonck 
,p132. 

 
108 اللغويات املعاصرة ، شحدة فارغ و آخرون ، صمقدمة يف   (4)  
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-و إذا عرفنا الكلمة انطالقا من املعيار الثالث(الداليل)فهي وحدة املعىن يف اجلملة،مما يعين أن الكلمة 
 , porte avion )ميكن أن تشري إىل عدة كلمات خطية من مثل األمساء املركبة :  -وفقا هلذا التصور

pomme de tèrre,  ( (1)يف اللسان الفرنسي.  
؛ أي  Lexème( (2)و يبقى املعيار الرابع هو املعيار املعجمي ، ينظر إىل الكلمة بعدها وحدة معجمية (

  .lexicaux)  (3) (des morphèmesالكلمة املفردة من حيث هي صيغمات معجمية
 ف دوسوسريأما علماء العربية القدامى فإنَّ تصورهم ملفهوم الكلمة مياثل التصور الذي جنده عند 

)،من حيث هو التحام بني صورة مسعية (الدال) و صورة Signe linguistiqueملفهوم الدليل اللساين (
  .(4)»اللفظة الدالة على معىن مفرد بالوضع  «يف تعريف الكلمة هي: الزخمشريمفهومية (املدلول) ،يقول 

وشرط وجود املعىن يستلزم إبعاد املهمل ،كما أن شرط اإلفراد يستلزم إبعاد الكالم كما يذهب إىل 
  ذلك ابن يعيش.

وهكذا وقف العلماء و الباحثون يف ميدان اللسانيات حيارى إزاء مفهوم الكلمة،فانقسموا يف ذلك 
.ومنهم (5)أ.مارتيينمآرب شىت ؛ فمنهم من عدها أصغر وحدة ذات معىن ، وهي بذلك تعين املونيم مبصطلح 

ست وحدة مبفهوم املونيم أو من عدها مكونا من مكونات اجلملة قابلة للتجزيء دالليا ،وهذا يعين أا لي
.       ومنهم من يعدها نقطة ارتكاز لتصنيف قطع الكالم إىل القطع الصغرى ( الفونيم و املورفيم (6)املورفيم

 Eygen( يوجني نيداعن  أمحد خمتار عمراملقيد) ، و القطع الكربى (التراكيب و اجلمل ) ، وهو ما نقله 
Nida((7).  

ديد مفهوم للكلمة يشمل خمتلف األنظمة اللسانية يف العامل ما يدعو إىل وفريق رابع رأى صعوبة حت
) ، الذي يقدم مفهوما بديال عن الكلمة Charles Bally( شار بايلرفضها وعدم االعتراف ا ، على غرار 

الذي يشري إىل املعىن املعجمي للوحدات Sémème( (8)يتجلى يف مصطلحني ؛ مصطلح أطلق عليه:(
،ويعين اجلزء النحوي الذي يتضمن  )Syntatical molecular،ومصطلح ثان أطلق عليه(مثل(قلم) 
 . (9))   والعالمة النحوية مثل : قلم ، قلما ، قلمSémèmeٍالـــ(

                                                                 

(1) Voir:100 fiches pour comprendre la linguistique ,Gilles Siouffi et Dan Van Raemdonck ,p132. 
يف مقابل الكلمة املفردة يعرف هذا املصطلح عدم استقرار يف الترمجة العربية ، حيث يقابله املسدي مبصطلح املأصل، و يستعمله أمحد خمتار عمر  )2(

وحد ، إال أنه يبقي على التسمية األجنبية"لكسيم"، و كذلك رمزي بعلبكي و حممد علي اخلويل ، مع إضافة مفردة جمردة و يقابله (املعجم امل
عجمية و املعجماتية و إشكالية للمصطلحات اللسانية ) مبفردة متمكنة ، و يقترح عبد الغين أبو العزم مصطلح عجم ، أنظر: تطور املصطلحات امل

  .16،  15 الوضع و الترمجة ، عيد الغين أبو العزم،كلية اآلداب ، عني الشق ، البيضاء ، ص
www.wata.cc/forums/showthread.php ?3974  

،الصفحة نفسها. نفسهنظر:ا  (3) 
ط  لبنان ،–بن يعيش املوصلي ، قدم له ووضع هوامشه و فهارسه : إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بريوت شرح املفصل للزخمشري، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي  (4) 

  .1/70م،2001-ه1422، 1
  . 18نظر: ملدارس اللسانية يف العصر احلديث و مناهجها يف البحث ، التوايت بن التوايت ،صا(5)
حىت اية القرن الرابع اهلجري ، صالح الدين زرال ، منشورات االختالف و الدار العربية للعلوم  نظر:الظاهرة الداللية عند علماء العربيةا(6)  

   .151م،ص1997-ه1،1429ط  ناشرون ، بريوت ،
.32،33م ، ص1982-ه1402، 1نظر: علم الداللة ، دار العروبة للنشر و التوزيع ، الكويت ، طا (7)  
،و يتضح املقصود منه يف الفصل األول يف  1908) عام Adolf Noreenإىل السويدي أدولف نورين (يرجع أمحد خمتار عمر هذا املصطلح  (8)

  .31إطار اجلهاز االصطالحي لنظرية التحليل السمايت الحقا.أنظر: علم الداللة ، أمحد خمتار عمر،ص
.1/5،6التحليل الداليل : إجراءاته و مناهجه ، كرمي زكي حسام الدين ، (9)  
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ويف خضم هذا التضارب يف املصطلحات واملفاهيم و االختالف يف املناهج واآلراء هل ميكن للباحث أن 
  لداللية ؟يطمئن إىل ما يسمى الوحدة ا

ال شك أن اختالف املنطلقات و املناهج و املفاهيم يترتب عنه اختالف النتائج تبعا ، خصوصا و أن 
) يسمها عدم اتفاق بني العلماء و الدارسني لغموضها تارة ، و تعدد La sémantiqueمفاهيم علم الداللة (

،وهذا (1)»الوحدة الصغرى للمعىن«- ضهمحسب بع - زوايا النظر املعرفية فيها تارة أخرى.فالوحدة الداللية
مفهوم غامض ألنه يعين أن الوحدة الداللية قد تكوم كلمة ، و قد تكون أقل من ذلك ، و قد تكون أكثر تبعا 

ال يتحدث عن الوحدة الداللية ؛ وإمنا عن  ي.نيداللمستوى اللساين الذي تتخذه الدراسة معيارا ،لذلك جند 
  : (2)يلي  كما - حسبه-مستوياا ، وهي

  و هي أهم الوحدات. الكلمة املفردة :-1
: و يقصد ذا املستوى تلك التراكيب اليت ال يفهم معناها الكلي مبجرد  أكرب من كلمة (تركيب)-2

  فهم معاين أجزائها ، و ضم هذه املعاين إىل بعضها . 
حروف املضارعة     ) مثل préfixes):و يتمثل ذلك يف السوابق (مورفيم متصل(أصغر من كلمة- 3

  مثل األلف و التاء يف مجع املؤنث السامل . suffixes((3)يف العربية ، و اللواحق (
على املتكلم ،       داللة الضمة يف الفعل املاضي:  و مثال ذلك: )صوت مفرد(أصغر من مورفيم -4

  ت ، كتبت ، كتبت ).والفتحة على املخاطب املذكر ، والكسرة على املخاطب املؤنث ، يف مثل : (كتب
مستوى اجلملة ، بوصفه املستوى الذي  ي.نيداإىل هذه املستويات اليت ذكرها  أمحد خمتار عمروأضاف 

، مثل:كتب علي الدرس.ويكون بالتايل معناها هو جمموع أجزائها على خالف (4)جيعل الكلمات حتمل معىن
  مستوى اجلملة. ، واليت ال ترقى إىل ي.نيداالتراكيب اليت أشار إليها 

هو اعتماد الكلمة الوحدة احملورية يف التصنيف ، مما يدلّ على  ي.نيداوما يالحظ يف هذا التقسيم عند 
  أمهيتها يف التحليل الداليل ،و ذلك على الرغم من الغموض الذي يكتنف مفهومها كما سبق الذكر.

مينحون الكلمة املفردة حق الصدارة يف الدراسة، -على خالف التوليديني-حتى إن الدالليني البنيويني
، وقد تبنوا يف دراسام الداللية مصطلحا بديال عن الكلمة ، هو (5)بوصفها العنصر األساسي لبناء اجلملة 

)،واليت أصبحت تعين L’unité sémantique) ، ويعين يف عرفهم الوحدة الداللية (Sémème( املفهم
)،اعتمادا على مبدأ التخالف، Groupe des traits sémantiquesحزمة من السمات الداللية التمييزية(

                                                                 

.31لة ، أمحد خمتار عمر ، صعلم الدال  (1)  
  .35-32نظر : نفسه ، صا(2)
  )يف اللسان العريب .مثل األلف يف : كاتب.Infixesباإلضافة إىل الدواخل ((3)

  .34-32، ص نفسهنظر: ا  (4)  
  .53،ص1997، 1بنغازي ، طنظر : علم الداللة ، كلود جرمان و رميون لوبلون ، تر: نور اهلدى لوشن ، منشورات جامعة قاريونس ، ا(5)
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)،بوصفها حزمة من السمات الصوتية Le phonèmeوذلك باملوازاة مع مفهوم الوحدة الفنولوجية (
   التمييزية.

أكرب قيمة   -اليت تعد يف نظرهم- عنصر جزئي من اجلملة وباملقابل يرى التوليديون أن الكلمة ما هي إال

 (الرجل يعطي درمها إىل الولد) هي نفسها يف اجلملة من حيث املعىن مقارنة بالكلمة؛إن الكلمات اليت تبين:

  .(1)(الولد يعطي درمها إىل الرجل)،ومع ذلك فمعىن اجلملة األوىل خيتلف عن معىن اجلملة الثانية

تالف بني الدالليني ليس فقط إىل طبيعة املنهج ؛بل أكثر من ذلك إىل قضية املعىن يف حد ويبقى مرد االخ

ذاا،بوصفها ظاهرة غامضة يف كنهها،متعددة يف أبعادها،مما جيعل من العسري القبض عليها،وإخضاعها 

 للتحليل، كما هو الشأن بالنسبة للصوت والبنية والتركيب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

  ،الصفحة نفسها.السابق  (1)
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  إشكالية المعنى في الفكر اللساني الحديثإشكالية المعنى في الفكر اللساني الحديث��
)موضوع حبث بالغ األمهية ليس فقط يف حقل اللسانيات؛ وإمنا كذلك يف Le sensيشكل املعىن(

حقول معرفية أخرى كالفلسفة واملنطق واألدب والنقد وغريها،ولكنه يف الوقت نفسه بالغ الصعوبة والتعقيد 
ق األمر مبسالة املاهية،وهذا بشهادة الكثريين ممن طرحوا أسئلة من بسبب طابعه اإلشكايل،خصوصا عندما يتعل

  ما هو املعىن ؟قبيل: 

واحلقيقة أن إشكالية هذه املسألة ال تعود إىل اختالف زوايا النظر يف املعىن و حسب؛وإمنا كذلك إىل 
) ، La significationارتباط مفهوم املعىن مبفاهيم أخرى ال تكاد تتمايز حدودها،على غرار الداللة (

، (1)وحنوها )L’intention) ، القصد(Le concept)،التصور (La valeur)،القيمة(Le signifiéاملدلول(
فاملشكلة ليست منهجية أو معرفية فحسب ؛ وإمنا أكثر من ذلك مصطلحية مفهومية ، خصوصا إذا علمنا أن 

  االختالف قائم إىل حد التضاد داخل احلقل املعريف الواحد.
ما ما شهد الفكر الداليل عدة مقاربات لسانية و غري لسانية حاولت أن جتيب عن السؤال اجلوهري : شهد الفكر الداليل عدة مقاربات لسانية و غري لسانية حاولت أن جتيب عن السؤال اجلوهري :   لقد
  ؟ ، و لكنها مقاربات ظلّت حمدودة النتائج ، إن جنحت يف جانب أخفقت يف جوانب أخرى. ؟ ، و لكنها مقاربات ظلّت حمدودة النتائج ، إن جنحت يف جانب أخفقت يف جوانب أخرى.   هو املعىنهو املعىن

ي: املعىن هو كذا و ي: املعىن هو كذا و إن صياغة سؤال من قبيل: ما هو املعىن ؟ تفرض أن تكون صياغة اجلواب كما يلإن صياغة سؤال من قبيل: ما هو املعىن ؟ تفرض أن تكون صياغة اجلواب كما يل
كذا ،و هو جواب تكون له قيمته يف حالة واحدة فقط ، إذا استطاع أن يكون شكال خمتزال لنظرية كاملة يف كذا ،و هو جواب تكون له قيمته يف حالة واحدة فقط ، إذا استطاع أن يكون شكال خمتزال لنظرية كاملة يف 

خاصية خاصية   ««املعىن، حبيث يكون جامعا مانعا على غرار  اجلواب عن السؤال : ما هي الكهرباء ؟ الكهرباء هي : املعىن، حبيث يكون جامعا مانعا على غرار  اجلواب عن السؤال : ما هي الكهرباء ؟ الكهرباء هي : 
االلكترونات (اجلزيئات املشحونة بالكهرباء السالبة )والربوتونات (اجلزيئات املشحونة بالكهرباء املوجبة) ،إذ االلكترونات (اجلزيئات املشحونة بالكهرباء السالبة )والربوتونات (اجلزيئات املشحونة بالكهرباء املوجبة) ،إذ 

  ..((22))  »»متارس قوة على بعضها البعض فتتجاوز قوة إحداها قوة التجاذب اجلزئي لألخرى متارس قوة على بعضها البعض فتتجاوز قوة إحداها قوة التجاذب اجلزئي لألخرى 
                                                                 

للداللة خصوصا عندما ترتبط هذه األخرية بتحليل السريورة اليت تقود إىل التمييز بني الدال و املدلول حسب ما  ايستخدم أحيانا مرادففاملعىن   (1)
  Pierreيسميها الفالسفة التصور،فبيار االسباين ( ما تتطابق مع حقيقة نفسية ،والداللة غالبا)Marouzeau( ماروزوجاء يف معجم 
d’Espagne يرى أن الداللة هي حاصل احتاد الكلمة مع التمثل الفكري املطابق هلا ، مثال كلمة أخضر تدل على فكرة االخضرار ،و كلمة (

بق على بقرة ، حيوان تدل على فكرة احليوانية ، و هو ما يعطي الداللة القدرة على االنطباق على مجيع األشياء املوجودة فعال. إن احليوانية مثال تنط
تستدعيها تلك الكلمة .أما  جمموع متثالت ذهنيةبوصفه هو اآلخر بني املعىن و التصور فمعىن كلمة يتضح  ماروزرو غريها. و يربط    ب ثعل

فإنه يرفض الترادف بني املعىن و الداللة ، و يرى أن الداللة هي حاصل استدعاء متبادل بني االسم و  )Stephen Ullmann( ستيفن أوملان
 Georges( جورج مونانالعالقة بني الدال و املدلول ، و هو ما يعين ضمنا أن املعىن مرادف للمدلول. ومن جهة أخرى يرادف  املعىن أي

Mounin :أما املعىن عنده فهو مرتبط بقيمة يف سياق لساين أو »  داللة و حدة لسانية هي مدلوهلا «) بني الداللة و املدلول صراحة ، يقول،
) . و هذا التقابل بني الداللة و املعىن ناتج عن التقابل بني اجلملة و Les pragmaticiensوجد الصدى لدى التداوليني ( مقامي ، و هو ما

  أنظر:) .Anne Reboul( آن روبولو  )Jacques Moeschler( جاك موشالرامللفوظ ، و هو ما ذهب اليه 
La sémantique ,Christian Touratier,Armend Colin ,HER ,Paris ,2000,p10-13 . 

  ) ، Pragmatique، أي هي ضبط املعىن يف السياق ، و هو موضوع التداولية ( و على النقيض من ذلك يربط فريق آخر الداللة مبعىن امللفوظ  
يكون الزوج معىن/ داللة إعادة إنتاج ) ، و La sémantiqueو يف مقابل ذلك يكون املعىن خارج السياق موضوع علم الداللة (

 fiches pour comprendre la 100لــــــ: لسان /خطاب ، مجلة /ملفوظ ، علم الداللة /تداولية . أنظر : 
linguistique ,Gilles Siouffi et Dan Van Raemdonck ,p108,109. 

 سوسري، فهو ينشأ عن تقابل العالمات و تفاعلها داخل النظام ، فاملعىن عند  أما علم الداللة البنيوي فإنه يربط املعىن مبفهوم القيمة السوسريية
     .  49-47ينحصر يف املدلول بشكل تقرييب ال خيلو من غموض .أنظر :التحليل البنيوي للمعىن و السياق ، عبد اجلليل مرتاض ، ص

  .14،ص 2000، 1للنشر،الدار البيضاء، املغرب، طمدخل إىل الداللة احلديثة ، عبد ايد جحفة ، دار توبقال   (2)
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استطاع جواب سؤال املعىن استطاع جواب سؤال املعىن إنّ هذا اجلواب يشكل صياغة واضحة لتفسري مجيع الظواهر الكهربائية،وإذا إنّ هذا اجلواب يشكل صياغة واضحة لتفسري مجيع الظواهر الكهربائية،وإذا 

أن خيتزل مجيع الظواهر الداللية يف صياغة واضحة شاملة تكون قادرة على إنتاج كل ما هو داليل و إلغاء ما أن خيتزل مجيع الظواهر الداللية يف صياغة واضحة شاملة تكون قادرة على إنتاج كل ما هو داليل و إلغاء ما 

إن النحوية هي خاصية ما إن النحوية هي خاصية ما   ««ليس دالليا ،نكون حينئذ أمام نظرية داللية ذات قيمة على غرار مفهوم النحوية : ليس دالليا ،نكون حينئذ أمام نظرية داللية ذات قيمة على غرار مفهوم النحوية : 

  ..((11))»»ولده حنو لغة ما ولده حنو لغة ما 
ل عن أإننا نس «و جييب عنه: حممود فهمي زيدانسأل حني نسأل عن املعىن؟سؤال يطرحه ولكن عم ن

؛ أي أننا نسال عن معىن الوحدات ، و هو ما  (2)»معىن الكلمة ومعىن العبارة و معىن اجلملة و معىن القضية 

 يتجلى يف أشهر مقاربات املعىن من خالل املقوالت التالية :

هو ما تشري إليه يف الواقع ؛ أي املسمى ذاته،  - (3)حسب النظرية املرجعية-عبارةإن معىن كلمة أو  -أ

، و عليه (4)»الشيء أو مجلة األشياء مما تشري إليه عبارة ما«)،واملرجع هو:Le référentويصطلح عليه املرجع(

  هو مفدي زكريا . يكون معىن كلمة ( تفاحة )هو التفاحة ذاا ، ومعىن عبارة ( شاعر الثورة اجلزائرية )

ويقضي هذا أنه إذا كان معىن كلمة أو عبارة هو ما حتيل عليه أن هذه الكلمة أو العبارة ليس هلا معىن 

إال إذا أحالت على شيء ، كما يعين أن لكلمتني أو عبارتني املعىن نفسه (مترادفتني ) إذا و فقط إذا أحالتا على 

  .(5)الشيء نفسه

)لتفنيد هذه الرؤية؛حتيل كل G.Frege( جوتلوب فرجيةومن فكرة الترادف هذه ينطلق املنطقي األملاين 

 غري معىن (جنم الصباح) (فينوس)؛بيد أن معىن (جنم املساء)على كوكب اجلوزاء و من عباريت(جنم الصباح)

تشري إىل مسمى (6)درسة املشائية)(جنم املساء)،وعبارات:(تلميذ أفالطون)،(معلم االسكندر األكرب)،(رئيس امل

  .(8)و إشارته(7)مييز بين معىن اسم العلم  ج .فرجيه،ولكنها ال تفيد الشيء نفسه،ومن هنا فإنّ أرسطو

                                                                 

  .15،صالسابق(1)
  .95م،ص1985-ه1405يف فلسفة اللغة ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بريوت ،دط، (2)
رف فيما يع Richards(1923) و ريتشاردز(Ogdenأيضا النظرية االشارية ،واليت أخذت صياغتها العلمية من حبوث أوجدن ( تسمى(3)

وتعود جذور هذه النظرية إىل أفالطون الذي يذهب إىل أن معىن كلمة ما هو الشيء املدلول ،) Triangle sémantiqueباملثلث الداليل (
  .20-17عليه ، فمعىن الطاولة هو املوضوع املادي للطاولة ،أنظر: علم الداللة ، كلود جرمان و رميون لوبلون،ص

/  للساين احلديث ، تودوروف و آخرون ، ترمجة و تعليق : عبد القادر قنيين ، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء، املغرباملرجع و الداللة يف الفكر ا(4)
  .33بريوت،دط،دت،ص

  .16مدخل إىل الداللة احلديثة ، عبد ايد جحفة ،ص(5)
.116مود فهمي زيدان ،صيعد هذه العبارات أمساء أعالم مركبة،أنظر: يف فلسفة اللغة ، حم فرجيهلإلشارة فإن   (6)  

مة يف اللغة ، املالحظ أن األمثلة اليت تقدمها هذه النظرية هي أمساء أعالم و أمساء األعالم ليس هلا معىن من وجهة النظر الداللية ، أنظر:دور الكل(7)
  ظر : ، دت ، ص ،و أن12ستيفن أوملان ، ترمجه و قدم له و علق عليه: كمال بشر ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، ط

La sémantique ,Christian Touratier,p14,15.                                                                                    
  .115حممود فهمي زيدان،ص، نظر : يف فلسفة اللغةا (8)
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إىل  و إذا كان املعىن هو ذات املشار إليه فما هو مشار كلمة(كتاب)،(قلم)،(كرسي)،(شجرة) ؟ تشري
  مرجع بعينه أم أا تصورات تنطبق على أصناف من هذه األشياء يف الواقع خارج لساين؟

إنَّ مصطلح املرجع ليس مضبوطا بشكل دقيق،فهو يستعمل أحيانا للداللة على التحققات الفعلية خارج 

يع أن ختلق عوامل من .فاللغة تستط(1)»ال توجد(املراجع) إال يف إطار اخلطاب اللغوي«ويف أحيان كثرية اللغة،

كما يف كثري من الروايات واملالحم واألساطري،حيث الشخصيات و  املراجع املمكنة اعتمادا على اخليال

  ليس هلا وجود فعلي إال يف اللغة.  األماكن

  لكن إذا مل يكن املعىن هو املشار إليه فماذا يكون ؟ و

يكون للعبارة  «وصياغتها العلمية: -  (2)التصوريةحسب النظرية -املوجودة يف الذهن املعىن هو الفكرة-ب

  .(3)» معىن إذا وفقط إذا ارتبطت بفكرة ما،ويكون لعبارتني املعىن نفسه إذا وفقط إذا ارتبطتا بنفس الفكرة

ويعتقد أنصار هذه النظرية أن األفكار و التصورات كيانات مستقلة موجودة يف ذهن املتكلم الذي 

بواسطة اللغة عند احلاجة،و أنه إذا قنع كل إنسان باالحتفاظ بأفكاره لنفسه كان من ينقلها إىل ذهن السامع 

  . (4)املمكن االستغناء عن اللغة

واملشكلة يف هذه النظرية أا تفسر أشياء غامضة وهي املعاين بأشياء غامضة وهي األفكار والتصورات؛ 
ليها ، مث إن هذه التصورات يف الذهن ختضع لعدة قوى ألن هذه األخرية يف حد ذاا حباجة إىل قيام استدالل ع

تعمل على تشكيلها كاملشاعر و اخليال؛ إن صورة الكعبة الشريفة يف ذهن املسلم غري صورا يف ذهن غري 
املسلم   ،وما كنت احتفظ به يف ذهين من صور باألمس قد يتغري اليوم أو غدا ، مما يعين أن الصور اعتباطية و 

  .(5)شخص آلخر و من زمن آلخرمتغرية من 
وإذا كانت املعاين هي الصور اليت تستدعيها التعابري اللغوية فإن هناك كلمات مثل (كيف ، رغم،كي) ، 

  .فهل معىن ذلك أنه ليس هلا معىن؟(6)وعبارات مثل:(على أية حال ، مهما يكن) وغريها ليس هلا صور

ه النظرية يف املعىن ردود افعال خمتلفة السيما من قبل النظريتني لقد كان للطابع التجريدي الذي ميز هذ
 ) .Pragmatique) و الرباغماتية (Behaviorisme: السلوكية (

                                                                 

  .59،ص2001منشورات احتاد الكتاب العرب،دمشق،دط،منقور عبد اجلليل ، -دراسة–علم الداللة : أصوله و مباحثه يف التراث   (1)
) حوايل John Lockeتدعى أيضا:النظرية العقلية ، النظرية الفكرية أو نظرية األفكار ، و تعود جذورها إىل الفيلسوف االجنليزي جون لوك ( (2)

   .24ايد جحفة ،ص ومدخل إىل الداللة احلديثة ، عبد57م.أنظر: علم الداللة ، أمحد خمتار عمر، ص17القرن 
  .24مدخل إىل الداللة احلديثة ، عبد ايد جحفة ،ص (3)
  .57نظر : علم الداللة ،أمحد خمتار عمر ، صا (4)
  .24مدخل إىل الداللة احلديثة ، عبد ايد جحفة ،ص (5)
  .147،ص1نفسها ، واللغة و املعىن و معىن الكلمة : علم الداللة ، آ.كروز :املوسوعة اللغوية ، ن.ي.كولنج ، مج نفسه،الصفحة:نظرا (6)

 



21 

 

معىن الصيغة اللغوية هو املوقف الذي ينطقها فيه املتكلم واالستجابة اليت تستدعيها من السامع      -ج
فيه املتكلم هو الذي يدفعه إىل إصدار منطوق معني ، هذا فاملوقف الذي يكون -حسب النظرية السلوكية- 

املنطوق تقابله استجابة سلوكية من طرف السامع قابلة للمالحظة ، فهذا احلافز وتلك االستجابة مها معىن 
أن هذه النظرية ال تربط املعىن باملنطوقات ذاا ، ولكن باملواقف خارج - فيما يعنيه  - .وهذا يعين(1)املنطوق

  .(2)»احلوادث السابقة و التالية للكالم  «ية ؛ أي املعىن هو:لسان

 (3)والصياغة العلمية هلذه املقولة هي:معىن عبارة ما هو احلافز الذي يدعو إىل التلفظ ا و/أو االستجابة
تستدعيان اليت يستدعيها من املستمع،ويكون لعبارتني املعىن نفسه إذا و فقط  إذا كانتا تثريان احلافز نفسه و/أو 

) قد يكون !االستجابة نفسها،غري أن الواقع ال يثبت ذلك بالضرورة ، فتلفظي بعبارة من قبيل: (يا له من حفل
حبافزين من موقفني خمتلفني ؛ يف حفل مستحسن أو مستهجن ،كما أن الرد (االستجابة)قد يكون بالشد على 

.فهل هذه (4) ذلك،و قد ال يكون أي شيءاليد أو برسم امشئزاز على الوجه أو بتغيري احلديث أو غري
  االستجابات هلا املعىن نفسه ؟ و مب نفسر موقفني خمتلفني إىل حد التضاد يثريان امللفوظ نفسه؟

يف هذا «مببادئ من مثل: -ضمن شروطها السلوكية -وحىت تكون هذه النظرية ذات قيمة عليها أن تتنبأ
 وهو حتديد بالغ الصعوبة إن مل يكن (5)»ذا السلوك أو ذاك الوضع أو ذاك سيقوم املستمع أو املتكلم،

مستبعدا متاما ؛ألن أية حماولة لتفسري السلوكات اإلنسانية تفسريا آليا صارما ستكون نتائجه عقيمة بال شك ، 
لكي نقدم تعريفا صحيحا علميا عن معىن كل شيء لغوي ال  «نفسه عندما قال :  ل.بلومفيلدوهو ما أدركه 

بد لنا من أن منلك معرفة صحيحة علميا عما يكون عامل املتكلم ...إن حتديد املعىن يشكل نقطة الضعف يف 
،خصوصا و أنّ املواقف (6)»دراسة اللغة ، و أن األمر سيظلّ كذلك ما مل تتطور معارفنا عما هي عليه اآلن 

  ثري املنطوقات تغطي جماالت احلياة بأكملها.اليت ت

وبعد تعديلها -وإذا كانت هذه النظرة رد فعل على املنهج العقالين بتبنيها السلوك القابل للمالحظة فإا 
 - (7))باستبدال االستجابة بامليل أو الرغبةCharles Morrisمن طرف الفيلسوف األمريكي تشارلز موريس(

 سه ؛ألن امليول و الرغبات شأا شأن األفكار والتصورات كيانات غري ملحوظة .قد وقعت يف اإلشكال نف

 

  
                                                                 

  .61نظر : علم الداللة ،أمحد خمتار عمر ، صا(1)
  (هامش املترجم). 81دور الكلمة يف اللغة ، ستيفن أوملان ، ص(2)
  .26صمدخل إىل الداللة احلديثة ، عبد ايد جحفة ،(3)

  .26،27نفسه، ص (4)   
  .276، ص نفسه (5)
  .41التحليل البنيوي للمعىن و السياق ، عبد اجلليل مرتاض ، ص نقال عن: .120علم اللغة يف القرن العشرين ، ص (6)

.65خمتار عمر ، صنظر : علم الداللة ،أمحد االرغبة و امليل عنده مبثابة االشتراط لوجود االستجابة : إذا كانت ط حينئذ تكون س ،   (7)  
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، فكان (1)و أتباعه اآللية الصارمة مل تنجح يف دحض أفكار العقالنية ل.بلومفيلدولذلك فإن إستراتيجية 
  الرد من جهة أخرى من طرف الرباغماتية.

 (2)-حسب نظرية األفعال الكالمية-الفعل الكالميمعىن عبارة ما هو األثر العملي الذي حيدثه -د

كاإلقناع  أو اإلزعاج أو الضحك أو غري ذلك مما حيدثه ملفوظ املتكلم يف السامع ، و يقضي هذا أن عبارتني   
  .(3)»يكون هلما نفس املعىن إذا كان باإلمكان استعماهلما كلتيهما الجناز نفس الفعل القويل «

ة إلجناز فعل قويل واحد، ومع ذلك فهي ال تفيد املعىن نفسه ؛ إنّ حماولة غري أنّ هناك عبارات عد
أحدهم إقناعي بضرب شخص ما قد يكون بتلفظه:(اضربه)،(إذا مل تضربه هامجك)،(ضربك إياه سريضي 

  (اوستني.جمن نظرة  )P.Grice(ب.غرايسالناس) وغريها. وقد ال تقنعين أصال بضربه.وقد عدل 
J.Austin1911- 1965 ( ّه املعىن هو التأثري الذي يقصده املتكلم أو هو قصده من ملفوظه؛ إال أنهذه بعد

  .(4)األثر يتحقق فقط عندما ميلك السامع القدرة على االجناز ويعتقد بصدق املتكلم
- غرايسو ج. سريلوتطورت على يد  ج.اوستنيوإن أسس هلا –وفكرة ربط املعىن باألثر يف اللغة 

) اليت ترى أنّ التصورات املختلفة اليت ينتج Charles Peirce( تشارلز بريستستمد مبادئها من براغماتية 
عنها أثر عملي واحد هي تصور واحد؛أي معىن واحد.والتصورات اليت ال تنتج آثارا عملية ال معىن هلا.إنّ 

ما تفعله:امكان شحن مولّد ،تدوير  آلة ،دق الكهرباء ال تعين مرور موجة غري مرئية عرب مادة ما ؛ولكنها تعين 
  .(5)جرس وغريها

وإذا كانت هذه النظرية رد فعل على النظرية الفكرية من جهة فإا من جهة أخرى انعكاس النتقادات 
تربط املعىن بشروط الصدق يف الواقع التجرييب مفادها أن معىن اجلملة هو طريقة التحقق          (6)نظرية أخرى

ها ،غري أا ال تنطبق إال على اجلمل اخلربية اليت حتتمل الصدق و الكذب ؛ بل على صنف فقط من من صدق
  هذه اجلمل ، وهي اجلمل التركيبية ،اليت يتوقف صدقها على مطابقتها لواقع احلال.

 مثال ذلك قول املتكلم:( رأيت شجرة يزيد طوهلا على مخسني مترا )،أما اجلمل التحليلية من قبيل :
  .(7)(النار حمرقة ) ، (األعزب رجل غري متزوج ) ، فإا صادقة دائما

  ولكن إذا مل يكن املعىن هو طريقة صدق القضية فماذا يكون ؟
و ال معىن للكلمات خارج السياق ، يقول -(8)حسب النظرية السياقية- معىن كلمة ما هو استعماهلا -ه

  .(9)»ال تسل عن املعىن؛ إمنا اسأل عن االستخدام  «عبارته الشهرية:يف  )L.Wittgenstein(ل.فيتغنشتاين

                                                                 
  .147،148 /1اللغة و املعىن و معىن الكلمة : علم الداللة ، آ.كروز :املوسوعة اللغوية ، ن.ي.كولنج ، (1)

  (2) تدعى كذلك نظرية األفعال اللغوية أو النظرية الرباغماتية.
   .97نظر : يف فلسفة اللغة ، حممود فهمي زيدان ، صا(3)
.31-29انظر: نفسه،ص  (4)  

.97،صنفسه انظر: (5)  
.136-121نظر : نفسه ، صاتدعى نظرية الوضعية املنطقية ، للتوضيح   (6)  

  .192- 191مقدمة يف اللغويات املعاصرة ، شحدة فارغ و آخرون ، ص (7)
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وبذلك استطاعت هذه النظرية أن حتل مشكلة معاين الكلمات من قبيل احلروف ( كيف ، لو ، فقط    
و إن مل تكن هلا مراجع و ال صور ذهنية  –وحنوها،واليت مل جتد مكانا يف املقوالت السابقة ، ألن هذه الكلمات 

  .(1)هلا استعماالت –ال حتدث استجابات  و
ولكن أال يدل االستخدام الصحيح لكلمة ما دون غريها يف سياق معني على أنه للكلمة معىن قبل 

 )Bertrand Russlويثبته الفيلسوف االجنليزي برتراند راسل ( ل.فيتغنشتاينتسييقها ؟ذلك ما ينفيه 

الكلمة حتمل معىن غامضا لدرجة ما ، و لكن املعىن يكتشف فقط عن طريق  «إذ يقول :  ؛1872-1970
.ذلك أن معىن الوحدات يف املعجم يتسم بالتعدد و االحتمال ، و من مث القابلية للدخول (2)»مالحظة استعماله 

  . (3)يف سياقات خمتلفة تغطي هذه الوحدات معانيها اخلاصة و قيمها احلضورية 
 Polysémie((4)املنهج خطوة ناجحة و خصوصا يف معاجلة ما يعرف بتعدد املعىن(وال شك أن هذا 

إذ من خالل السياق خيرج املعىن من غموضه و عموميته املعجمية إىل الوضوح و اخلصوصية السياقية ، فمن   ؛
يعرب عنها اللفظ اختيار مفهوم مالئم من بني الئحة املفاهيم اليت «شأن السياق إظهار املعىن و رفع اللبس؛ألن 

املشترك يتطلب جمهودا معرفيا خاصا ،و يتسبب أحيانا يف أخطاء و يقع رفع االلتباس عن طريق السياق اللغوي 
  .(5)»املباشر، أو السياق اخلطايب ، أو الوضع الذي حيدث فيه التواصل 

نتساءل عن حدود  يمالينوفسكأو  فيتغنشتاينودون اخلوض يف مفهوم السياق أو االستعمال عند 

أن املنهج السياقي مل خيرج يف حتليله اللغوي عن دائرة اللغة ،  أمحد خمتار عمر،و ملاذا يقول فريثالسياق عند 
وأنه جنا بذلك من النقد املوجه إىل املنهج اإلشاري و التصوري والسلوكي،بوصفها مناهج تبحث عن تفسري 

إىل أن الوصول إىل معىن أي نص ال يتأتى عن  فريث؟ يف حني يذهب (6)الظاهرة اللغوية خارج إطار اللغة
طريق حتليل مستويات اللغة املعروفة ( الصوتية و الفنولوجية و املورفولوجية و النظمية و املعجمية )فحسب ؛ و 

كذلك  إمنا حيتاج إىل اإلحاطة بسياق احلال (شخصية املتكلم و السامع و مجيع الظروف احمليطة بالكالم )، و
                                                                                                                                                                                                        

) B.Malinouvski(مالينوفسكينثربولوجيا البولندي يف األ)،ويف الفلسفة فيتغنشتاين وFirthيتزعمها يف حقل اللسانيات االجنليزي فريث ( (1)
 Contexte de) ،وسياق املوقف (Contexte linguistiqueوالسياق يصنف إىل أقسام عدة أشهرها :السياق اللساين ( ،

situation. 73- 68نظر: أمحد خمتار عمر،صا)؛ أي املقام.  
.107يف فلسفة اللغة ، حممود فهمي زيدان ، ص  (9)  

  .27، عبد ايد جحفة ،ص مدخل إىل الداللة احلديثة(1)
  . 72علم الداللة ،أمحد خمتار عمر ، ص(2)
.نقال عن 19،20التوزيع ، القاهرة ، دط، دت، صعجم ، رجب عبد اجلواد ابراهيم ،دار غريب للطباعة والنشر ونظر: دراسات يف الداللة و املا(3)

  .231: اللغة لفندريس ، ص
  تستفاد من السياقات التالية :مثال ذلك معاين كلمة : (عني) اليت (4)

  كم جادت عيين عند فراق األحبة  ( العني الباصرة ).-
  بعث القائد عيونه إىل املمالك ااورة الستكشاف أوضاعها السياسية (اجلواسيس).-
  شربت من عني ماؤها عذب(عني املاء ).-

 ، 1985، 1در الفاسي الفهري ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ، طاللغة العربية :مناذج تركيبية و داللية ، عبد القااللسانيات و (5)
  .372ص
  .73علم الداللة ،أمحد خمتار عمر ، ص (6)
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بيان الوظيفة الكالمية من متن و إغراء و غريمها ، وكذلك األثر الناتج الذي يتركه الكالم كالضحك و 
  .(1)السخرية و غريمها؛ فالكالم نوع من السلوك االجتماعي ذو عالقة بعناصر غري لغوية

عد الرباغمايت أحد أقطاب هذا االجتاه عندما يضيف الب )J.Lyonsوهو ما يذهب إليه كذلك ج.ليونز (
إين أضم إىل علم الداللة اللغوي قسطا كبريا مما يعده العديد من زمالئي تابعا «إىل علم الداللة اللغوي،يقول:

.فهل من تفسري للمعىن داخل بنية اللغة دون االستعانة بالعوامل اخلارجية (2)»للجانب الذرائعي (براكماتيكس )
  ؟

حسب نظرية - (3)»كلمات األخرى يف داخل احلقل املعجمي حمصلة عالقاا بال«معىن كلمة هو  - و

وهذه املقولة تستند على فكرة عالئقية سوسريية - Les champs sémantiques((4)( احلقول الداللية
مفادها أن املعىن ال يبحث عنه يف الوجود خارج لساين ،وإمنا يف شبكة العالقات داخل النظام ، ألن الدالئل 

وجود مستقل خارج النظام اللساين،فكل دليل يكون على عالقة مع دالئل أخرى مثلما (الكلمات) ليس هلا 
بالنسبة لــــ  - .مبعىن آخر: املعىن(5)يف لعبة الشطرنج كل قطعة تكون يف عالقة مع القطع األخرى

 .والعالقات اليت ميكن أن تشكل حقوال داللية قد تكون(6)»كقيمة صادرة عن النظام«يظهر  -ف.دوسوسري
  ) . وهذه العالقات متعددة أمهها :Syntagmatiques)  أو أفقية جتاورية (Paradigmatiquesاستبدالية (

) أو التقارب الداليل ، مثال ذلك حقل األرض ذات العشب         Synonymie( عالقة الترادف- 
الضيقة:(أزقة،دروب،ممرات،ممارق...إخل)،وهذه والشجر(بستان ،حديقة،روضة،جنة...إخل)،وحقل الطرق 

  .(7)احلقول قد تتسع و قد تضيق فتشمل عنصرين فقط
:كلمة ساعة يف الثنائيتني  ذلك التخالف قد يكون تقابال،مثال ):وDifférencieعالقة التخالف(- 
وحدة زمنية ختالف أيضا .إنَّ الساعة يف الثنائية األوىل تتحدد بوصفها  منبه ساعة/ ، ساعة/دقيقة : التاليتني

  والسنة . اليوم والشهر

 
                                                                 

  .312،313نظر :علم اللغة ، مقدمة للقارئ العريب ، حممود السعران ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بريوت ، دط ، دت ، صا (1)
  .8،ص1،1987ط  املعىن و السياق ، تر:عباس صادق الوهاب ، مراجعة:يوئيل عزيز،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،اللغة و  (1)
 . 80أمحد خمتار عمر ، صعلم الداللة ،(3)
 Jost( جوست تريرهلذه النظرية جذور يف التراث العريب فيما عرف بالرسائل اللغوية و املعاجم املوضوعية،أما حديثا فمن أهم روادها األملاين (4)

Trier(   
(5) Voir 100 fiches pour comprendre la linguistique ,Gilles Siouffi et Dan Van Raemdonck ,p109. 
(6) «…,comme une valeur émanant d’un système »,Dictionnaire de linguistique ,Jean Dubois et 
autres,Librairie Larousse ,Paris ,1973,p 436 

  (7)        .42-36نظر: دراسات يف الداللة و املعجم ، رجب عبد اجلواد إبراهيم ، صا
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عميد،عقيد،فريق) ال يصح القول: إنَّ (عميد)رتبة عسكرية  ويف حقل الرتب العسكرية مثال: (لواء ،
عالية و (لواء) رتبة عسكرية عالية،فذلك مييع احلدود الداللية الفاصلة بينها.ولكن ميكن القول:إنَّ (عميد) رتبة 

و  عسكرية لضابط أعلى من(عقيد) وأدىن من (لواء )،فمعىن (عميد) هنا مل يتضح إال من خالل عالقته بالعقيد
  .(1)اللواء

حيوان تشكل حقال تدخل فيه  )،فكلمةHyponymie( اخلصوص أو االشتمال عالقة العموم و- 
الكلمات من قبيل : أسد،منر ،فرس،كلب،واليت يشتمل كل منها على معىن احليوان، فنقول: األسد حيوان كذا 
وكذا ،والنمر حيوان كذا وكذا ،وهكذا مع باقي أفراد احلقل. و هذه العالقة ختتلف عن عالقة اجلزء بالكل 

ا يف عالقة اجلزء بالكل : اخلاص جزء من الكل ؛كعالقة العجلة ؛إذ أن اخلاص فيها نوع من العام ؛ بينم
عندما نتحدث عن معىن الكلمة؛ فإننا نتحدث عن عالقاا مع «.ولذلك فإننا (2)بالسيارة ،      واليد باجلسم

ل ،وهذا معىن قو(3)»الكلمات األخرى داخل اللغة ذاا .(ثري ) تعين(غين) أو ضد (فقري)، (كرمي )ضد (خبيل)
بأا تشكل ال يستمد قيمته وال داللته من ذاته ؛وإمنا يستمدمها من طبيعة «يف وصف العالمة : املسدي

  .(4)»العالقات القائمة بينه و بني سائر العالمات األخرى 

إال أن البحث داخل البنية اللغوية وفق مفهوم القيمة السوسريية وجد صداه بشكل أكرب يف حبوث  
) يف دراسة A .J Greimas( جوليان قرمياس ) وB. Pottier(برنار بوتيي نيويني أمثال علماء الداللة الب

جريي و (J.Katz) جرول كاتزمعاين املفردات،وقد اعتمد على هذه البحوث علماء الداللة التوليديون أمثال 
القرن ،فظهرت يف نسخة متطورة يف جمال التركيب ، وذلك خالل النصف الثاين من (J.Fodor) فودور

  العشرين .

) اليت متيزها عن كلمة أو كلمات Traits Sémantiquesمعىن كلمة هو جمموع مساا الداللية (- ي
و هذا يقتضي  -)L’analyse sémiqueحسب نظرية التحليل السمايت (–أخرى تتعالق معها داخل النظام 

تبط معها اعتمادا على مبدأ التقابل أن معىن الكلمة يعرف سلبا من جراء متايزه عن معاين الكلمات اليت تر
)L’opposition(  و االختالف(La différence) . اللذين حيكمان املنظومة اللسانية  

إنَّ اللغة ال تتضمن أفكارا و ال أصواتا تسبق املنظومة األلسنية ؛بل اختالفات  «:ف.دوسوسرييقول 
عن هذه املنظومة ، و ما يوجد يف عالمة ما من فكرة ، من مادة -وحسب-تصورية و أخرى صوتية منبثقة 

  .(5) »صوتية هو أقل أمهية مما يوجد حوهلا يف العالمات األخرى 

                                                                 

  .175االجتاهات،حممود فهمي حجازي ،صنظر:مدخل إىل علم اللغة :ااالت و ا(1)
   .101.و علم الداللة ،أمحد خمتار عمر ، ص164نظر: نفسه،صا(2)
  .25،ص2001،دط،،األردن-علم الداللة (علم املعىن)، حممد علي اخلويل ، دار الفالح للنشر و التوزيع،عمان(3)
  . 30اللسانيات و أسسها املعرفية ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،دط،دت،ص (4) 

.145حماضرات يف علم األلسنية العامة ، فردينان دو سوسري ، ص (5)  
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وبناء عليه فإنَّ معىن كلمة رجل يتحدد من خالل تقابله مع كلمة امرأة ، بنت ، ولد ،حيث خيتلف عن 
بالغ )،وعن بنت يف مسيت - ولد يف مسة البلوغ (+بالغ/ذكر)،وعن معىن –معىن امرأة يف مسة اجلنس(+ذكر /

بالغ ) ؛بيد أنه ذه السمات ال يتمايز مثال  عن الثور و األسد و -ذكر، +بالغ /–اجلنس والبلوغ معا (+ذكر/
عاقل) أو (+ميلك –إنسان) أو (+عاقل /-غريمها من ذكور احليوانات البالغة ، ولذلك نضيف مسة (+إنسان /

  ميلك لغة )...إخل و ذلك مبقابلته مع الثور و األسد مثال. - لغة/    
إذا كانتا تشتركان يف السمات نفسها ؛ أي أن  - إذا و فقط- وحسب هذه النظرية تترادف كلمتان 

  .  (1)السمات الداللية ألحديهما تتطابق مع السمات الداللية لألخرى
) مع علماء Grammaire Générativeوقد ألقت هذه النظرية أضواءها على النحو التوليدي (

الداللة التوليديني ، عندما وجدوا فيها ضالتهم إلسناد قراءات داللية للبنيات التركيبية ، فقد رأوا أن هناك 
تركيبا دالليا جيب أن يتوازى مع التركيب النحوي إلنتاج مجل ذات معىن ، فالتوافق و التنافر الدالليان 

) مثل : Asémantique( (2)مجلتني إحدامها داللية و األخرى ال داللية مسؤوالن عن التمييز مثال بني
 ..ذلك أن الفعل (3)) نفسهاStructure de base(اشتعلت النار) و (اشتعل الثلج ) مع أن هلا البنية العميقة (

  يتطلب فاعال حيتوي على مسة (+حمرق )،وهو ما يتوافق مع(النار)، و يتنافر مع (الثلج).) اشتعل (
وبذلك أصبحت للداللة نظرية تستجيب لطموحات كانت تراود الفكر الداليل من قبيل : إذا كان 
التركيب عبارة عن قواعد حنوية تتيح البىن اجليدة التكوين ، و تلغي البىن السيئة التكوين ؛فإنه على الداللة أن 

كيف يتم إسناد قراءة داللية (أو تأويل متدنا بقواعد تنتج املعىن و تلغي" الالمعىن " . على الداللة أن توضح 
احلقيقة .وقد كان هلذه النظرية جماالت تطبيقية عدة منها :  (4)داليل )         إىل البنيات اليت ينتجها التركيب

  ، موضوع هذه املذكرة ، وهو ما سيتضح الحقا.و ااز
  
  

  

  

 

 

                                                                 

  .202علم الداللة (علم املعىن)، حممد علي اخلويل ، ص: نظرا(1)
.على مستوى املعىن احلقيقي ال اازي  (2)  

.165،166انظر: مقدمة لدراسة علم اللغة ، حلمي خليل ،ص  (3)  
.38ايد جحفة ، صمدخل إىل الداللة احلديثة ، عبد   (4)  
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  توطئة

إنَّ استعمال اللغة لغرض التواصل كثريا ما ينحرف بالنظام اللغوي املتعارف عليه مبىن ومعىن احنرافا 
فقد يصيب االحنراف اجلانب ، ر مستمرجيعل اللغة يف حركية دائمة و تغي وهو ما، مقصودمقصودا أو غري 

 )قمر( خمرج اهلمزة يف لفظة إىلعندما ينحرف املصري مثال عن خمرج القاف  اإلبدالالصويت كما يف ظاهرة 
كان نتيجة زالت اللسان  إذاوقد يكون االحنراف غري مقصود .وهو احنراف مقصود منه اخلفة:( أمر)، فيقول

ون هذا وقد يك الغلط .فيدخل هذا يف باب ) زميلي يريد: (أنتوهو ) مجيلي  أنت القائل:(يف مثل قول 
  األصل.ولكن مهما كانت املربرات فهو احنراف وخروج عن . النطقي للمتكلم  اجلهازاالحنراف خللل يف 

مثل  : يتضح بشكل كبري يف بعض الصيغ الصرفية وهو ما ، وميس االحنراف كذلك اجلانب البنائي
   .عنها لثقلها يف السمع واليت عدل، ترد طا األصل رد وتصبح اطّف "طاء" عندما تكون فاء الفعل )افتعل(

واإلضمار           احلذف  :ومنها والتأخريالتقدمي :جتليات االحنراف يف اجلانب التركييب فعديدة منها أماو
  فيها.القول  أجزلوااليت طرقها النحاة و  األبوابمن  إىل غري ذلك ...  والتعويض

أواالحنراف  وكما ميس از اللغة من حيث هي لفظ ميسمصطلحي  إنَّبل  معىن؛ها من حيث هي ا
ثنا حبوهو موضوع ، يف جانب املعىن دون املبىن  لوالعدو األصليراد منهما  إمناعندما يطلقان  اازواحلقيقة 

  ااز  واحلقيقة : يف مفهومي املصطلحني 
   )Le sens littéral et le sens figuré (  احلقيقة و ااز -1

سورة [ ﴾قَالَ الَّذين حقّ علَيهِم الْقَولُ﴿ويف الترتيل...احلق نقيض الباطل: حقق«:جاء يف لسان العرب
 71 آيةالزمر، سورة [﴾الْعذَابِ علَى الْكَافرِين كَلمةُ ولَكن حقَّت﴿ :وقوله تعاىل.ثبت أي؛] 63 آيةالقصص ،

، وجوبهو األمرحق  إليهواحلقيقة ما يصري ... فعيل مبعىن مفعول  قو ح قوحقيق يف ح... وجبت وثبتت أي؛]
  .(1)» نهأيقني ش  أي األمر؛وبلغ حقيقة 

حقيقة  لفظةوقد اختلف يف .الثبات و الوجوب و اليقني إىلتشري - من وجهة املعىن اللغوي- إذنفاحلقيقة 
 أم للتأنيث أهي آخرهايف  اليت ف يف التاءكما اختل ؟ املثبتة أمالثابتة  ؛ أيمبعىن مفعول  أممبعىن فاعل  أهي

هذا  : لقال القائل للتأنيثكانت التاء لو  «ألنه وقد رجح االحتمال الثاين .(2)؟ االمسية إىلللنقل من الوصفية 
  .(3)»ومل يقل هذا اللفظ حقيقة ، اللفظ حقيق 

  
                                                                 

 : جعها, ر محد حيدرأ ابن منظور مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي املصري.  حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر  (1)
لبنان. ص –منشورات حممد علي بيضون لنشر كتب السنة واجلماعة/ دار الكتب العلمية, بريوت  ،ك -ق، 10, مجإبراهيمعبد  املنعم خليل 

59-62.  
،  قيق : عبد احلميد هنداوي ، املكتبة العصريةحتنظر :شرح مواهب الفتاح البن يعقوب املغريب على تلخيص املفتاح ، جالل الدين القزويين ، ا (2)

  .1/195بريوت ، دط ، دت ،-صيدا
محد حممود املصري ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، أرؤى يف البالغة العربية : دراسة تطبيقية ملباحث علم البيان ، زين كامل اخلويسي و  (3)

  .65،ص 1،2006ط  درية ،ناإلسك
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الطريق وجاز املوضع جوزا و جؤوزا وجوازا جزت  :جوز «: يلي  ما جوزااز فقد جاء يف مادة  وأما
وااز و …خلفه وقطعه: ؛وأجازهسار فيه وسلكه:غريه وجازه وأجاز وأجازهوازا وجاوزه جِ وجاز بهوجمازا 
و ، جمتاب الطريق  . واتاز:السلوك :واالجتياز ...وازا مبعىن جزتهوجاوزت املوضوع جِ...املوضع  : اازة

 :حاجته إىلجمازا  األمروقوهلم جعل فالن ذلك  اآلخر... إىلحد جانبيه أقطعت من  إذاريق الط :واازة زهجمي
   .(1)»...طريقا ومسلكا أي

جاء وقد  آلخر. ءومن شي آخر، إىليدل على العبور وموضعه من مكان  - من حيث اللغة إذن- فااز 

واشتقاقه من الشيء احملقق وهو ، وجب  إذاالشيء  حق«:احلقيقة من قولنا  أن " اللغة حيب يف فقهاالص "يف

  .(2)»حمكمه أيثوب حمقق النسج  :تقول،احملكم 

حمكما إذا كان ثابتا،واحلقيقة مشتقة من األصل الثالثي (ح ق ق )،واحلق هو الشيء يكون الشيء  وإمنا

سورة [﴾الْقَولُ علَى أَكْثَرِهم حقّ ﴿و ]33يةيونس ، اآلسورة [﴾ربِّك كَلمت حقَّت﴿قال تعاىل،الثابت يقينا

اجلواز الذي هو قسيم الوجوب واالمتناع من  إىل إماوتعود لفظة ااز يف اشتقاقها .(3)مبعىن ثبت ]07ةيس،اآلي

تعاىل     قوله في من اجلواز الذي هو التعدي كما إماو،  تفعل كذا مبعىن ال مينع أنتقول جيوز ،  جاز جيوز جوازا

  .(4)األرجحوهو  ]138يةاآل األعراف، سورة[﴾الْبحر وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ﴿ : 
هي وحقيقته وأشباههما،ااز اسم للمكان الذي جياز فيه كاملعاج واملزار  «:  أن ابن االثريوذكر 

  ؛ أي مكان االنتقال. (5)»االنتقال من مكان إىل مكان 
  . (6)»مصدر ميمي على وزن مفعل ويصلح للزمان واملكان واحلدث  «وقال آخرون هو:

: هل ألا متصفة باجلواز على  سلمان علي حممد عليلكن ملاذا مسيت الكلمة جمازا ؟ سؤال يطرحه 
الفاعلية ؟ مبعىن جائزة موضعها احلقيقي ؛ أي مصدر أطلق على الفاعل.أو على املفعولية ؟مبعىن جموزا ا 

. أم أا مسيت جمازا ال  ابن يعقوب املغريبا احلقيقي ؛ أي مصدر أطلق على املفعول ، وهو رأي موضعه
  . (7)بوصفها جائزة أو جموزا ا ؛ ولكن بوصفها حمال للجواز ؟ وهو الرأي األرجح

                                                                 

  .384-381ز،ص-ر5لسان العرب ، ابن منظور املصري ، مج (1)
 بريوت ، دطوسنن العرب يف كالمها، حققه وقدم له:مصطفى الشوميي،مؤسسة أ.بدران للطباعة والنشر، الصاحيب يف فقه اللغةأمحد بن فارس ، (2)
  .197، 196،ص1963 ،

  .65نظر:رؤى يف البالغة العربية : دراسة تطبيقية ملباحث علم البيان ، زين كامل اخلويسي و أمحد حممود املصري ، صا(3) 
 حه و عنون موضوعاته و علق على حواشيهصح، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي،شرحه و ضبطه وعها نظر:املزهر يف علوم اللغة و أنواا (4)
  .1/355 ، دت ، 3ي حممد البجاوي ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ،طلمحد جاد املوىل بك و حممد أبو الفضل إبراهيم و عأحممد :

ضياء الدين املعروف بابن األثري ، حتقيق:حممد حمي الدين عبد احلميد ، مطبعة مصطفى البايب املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر ، أبو الفتح  (5)
  .58/ 1، دت ، دط احلليب و أوالده ، مصر،

  .227،ص 2000، 1اهلادي للطباعة و النشر،بريوت،طعلي حممد علي سلمان ، دار  ، ااز و قوانني اللغة (6)
  .229-227نظر : نفسه، صا (7)
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على ما رأينا من عدم االتفاق فإن املعىن  احلقيقة و ااز وإذا كان املعىن اللغوي لكل من لفظي
 ،نتيجة االختالف حول بعض املعايري اليت يبىن على أساسها احلد، االصطالحي هو اآلخر موضع أخذ و رد

  عن إطار املنهج العلمي للبحث اللغوي.  - القدامى–ومنها العقيدة الدينية مما احنرف ببحوثهم 
من وصفي ها أن كال من مالحظة مفاد احلقيقة و اازيف حتديده ملفهوم  عبد القاهر اجلرجاينينطلق 

؛ مبعىن أن احلقيقة (1)»إذا كانا املوصوف به الفرد غري حده إذا كان موصوفا به اجلملة  «احلقيقة وااز 
  حقيقتان : حقيقة يف اإلفراد ، وحقيقة يف التركيب ، وااز جمازان : جماز يف اإلفراد ، وجماز يف التركيب.

  ولكن ما املعايري اليت يستند إليها عبد القاهر يف هذا التمييز؟ وما مدى سالمة هذا الطرح؟  

  احلقيقة و ااز يف املفرد :��
و إنا حندمها يف املفرد :كل كلمة أريد ا ما  «يف حد احلقيقة وااز يف املفرد مايلي: اجلرجاينيقول 

وقوعا ال يستند فيه إىل غريه فهي حقيقة ...ويدخل  - وان شئت قلت: يف مواضعة-وقعت له يف وضع واضع 
فيها األعالم منقولة كانت كزيد وعمرو أو مرجتلة كغطفان. وكل كلمة استؤنف ا على اجلملة مواضعة أو 

أما ااز فكل كلمة أريد ا غري ما وقعت له يف وضع واضعها ملالحظة بني الثاين ادعي االستئناف فيها... و
واألول فهي جماز وإن شئت قلت: كل كلمة جزت ا ما وقعت له يف وضع الواضع إىل ما مل توضع له من 

عها فهي غري أن تستأنف فيها وضعا ملالحظة بني ما جتوز ا إليه، وبني أصلها الذي وضعت له يف وضع واض
  خبصوص احلدين : احلقيقة وااز منها : عبد القاهر.   ومن هذا القول تتضح بعض التصورات عند  (2)»جماز

 خبصوص احلقيقة خبصوص ااز

إشارة  »غري ما وقعت له يف وضع واضعها  «قوله :- 
  إىل أن املعىن اازي ناتج عن خرق مبدأ املواضعة .

إشارة إىل أن  »واألول  ملالحظة بني الثاين «قوله:- 
هذا اخلرق ليس عشوائيا ؛بل حتكمه قيود هي وجود 
عالقة بني املعىن الوضعي قبل اخلرق واملعىن اازي 

 بعد اخلرق. 

الوضع أو املواضعة األوىل: لغوية كانت أو غري - 
  لغوية كما يف أمساء األعالم. 

استئناف املواضعة أو ادعاؤها: إشارة إىل احلقيقة - 
  عية والعرفية .الشر

 »ما وقعت له وقوعا ال يستند فيه إىل غريه  «قوله:- 
 إشارة إىل أن املعىن احلقيقي يفهم دون قرينة دالة. 

 
يف سلوكيته احنراف ،وهو واقع  )التحول(احلقيقة وااز يف بنيتهما يعتربان ممثلني حلدي (األساس) و  «وذا 
  .(3)»ااز 

                                                                 
  .303أسرار البالغة يف علم البيان،تصحيح و تعليق :السيد حممد رشيد رضا ، دار املعرفة ، بريوت ، ص  (1)
   .303،304نفسه،ص  (2)

(هامش 440ص،2002، 1ط ،األردن –عمان بية و ثالثية الدوائر البالغية ،عبد القادر عبد اجلليل،دار صفاء للنشر و التوزيع،األسلو (3) 
   الكتاب).
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 (2)والفرعية (1)تعريفات احلقيقة وااز عند القدامى جتمع على هذه املواصفات األصالةوتكاد جلّ 

فاحلقيقة هي الكلمة املستعملة فيما هي  «:  السكاكيوالعالقة والقرينة وكذلك االستعمال ، منها تعريف 
املستعملة يف معناها ]أو  [فيما تدل عليه بنفسها داللة ظاهرة]أو[موضوعة له من غري تأويل يف الوضع...

  .(3)»بالتحقيق
الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعه له بالتحقيق استعماال يف الغري،بالنسبة إىل نوع «وااز : 

وغريهم ، وهي  (8)القزويينو (7)ابن جينو(6)ابن األثري و (5)الشريف اجلرجاين،وكذلك تعريف (4)»حقيقتها 
  تعريفات تتقاسم الكثري من املفاهيم املشتركة املشروطة على غرار:

عن اإلمام  السيوطي: إذ اللفظ قبل االستعمال ال يصح وصفه باحلقيقة وااز ، فقد نقل  االستعمال - 
فمن ذلك اللفظ  اللفظ جيوز خلوه من الوصفني ؛ فيكون ال حقيقة وال جماز لغويا ، «و أتباعه أنّ  فخر الدين

يف أول الوضع قبل استعماله...ألن شرط حتقق كل واحد من احلقيقة و ااز االستعمال ؛حبيث انتفى 
.وشرط االستعمال يف حدي احلقيقة وااز احتراز من املهمل من جهة ،و تأكيد على (9)»االستعمال انتفيا 

  ضرورة السماع من جهة أخرى. 
تعـيني   «،أو هو(11)) : وهو رباط اجتماعي بني دال ومدلول متفق عليهاملصطلح عليه( (10)الوضع -

احتراز من استعمال اللفظ  -الوضع -يف اصطالح املتخاطبني.وهذا القيد (12)»اللفظ للداللة على معىن بنفسه 
  .(13)يف الغلط من جهة ؛كقولك مشريا إىل كتاب : خذ هذا الفرس ، ومن جهة أخرى احتراز من ااز 

إال أن قضية الوضع  هذه تثري مشكلة التوقيف واالصطالح ، وبالتايل نشأة اللغة بدءا ، مث إثبات الوضع 
السابق على االستعمال بعد ذلك ، مما يوجل البحث اللغوي يف متاهات ال متناهية ، وهو ما تفطن إليه اللغويني 

   احملدثون فأعرضوا عنه.
                                                                 

  (1) املعىن املتواضع عليه أو املعىن األساسي أو املعىن احلقيقي أو املعىن املنقول عنه اللفظ .
  (2) املعىن اخلارج عن أصل الوضع ، أو املعىن املتحول ، أو املعن اازي ، أو املعىن املنقول إليه اللفظ.

  .358،359،ص1987، 2ط  ،، دار الكتب العلمية ، بريوتمفتاح العلوم ، ضبطه و كتب هوامشه و علق عليه : نعيم زرزور  (3)
  .359نفسه،ص (4)
  .214و94،ص1985نظر: التعريفات ، علي بن حممد الشريف اجلرجاين ، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح ، بريوت ، ا (5)
  .64- 57نظر:املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر،صا (6)
  .211-2001،2/208، 1هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط نظر:اخلصائص ، حتقيق:عبد احلميدا (7)
يج غزاوي ، دار  ص املفتاح ) ، راجعه و صححه و خرج آياته الشيخيف علوم البالغة املعاين و البيان و البديع (خمتصر تلخينظر :اإليضاح ا (8)

  .253-250،ص1،1988ط  إحياء العلوم ، بريوت ،
  .367 /1اللغة و أنواعها ،املزهر يف علوم  (9)
  قد يكون لغويا أو عرفيا أو شرعيا. )10(
-102،ص6،2001نظر: إشكاليات القراءة و آليات التأويل ، نصر حامد أبو زيد ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء و بريوت ، طا )11(

104.  
رخان ، الدين التفتزاين ، شرح خمتصر املعاين يف املعاين و البيان و البديع ،حتقيق : عبد املتعال الصعيدي ، مطبعة غدير قم ، إيران ، قم كذ سعد(12)
 .228نقال عن: ااز و قوانني اللغة ، علي حممد علي سلمان،ص.58،59،ص3،1349ط

  .252اخلطيب القزويين،صالبيان و البديع (خمتصر تلخيص املفتاح )،يف علوم البالغة املعاين و  نظر: اإليضاحا (13)
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عبد من مقومات احلقيقة فإن النقل من مقومات ااز ، ويف ذلك يقول  :إذا كانت املواضعة النقل- 

وأما ااز فقد عول الناس يف حده على حديث النقل ، وأنّ كل لفظ نقل عن موضعه فهو  «:القاهر اجلرجاين

. (2)»ه وااز هو نقل املعىن عن اللفظ املوضوع له إىل لفظ آخر غري «ابن االثري:. وكذلك قول (1)»جماز 

وقد عبر غري واحد من القدامى عن هذه الثنائية: املواضعة والنقل (احلقيقة وااز ) مبصطلحي األصل والفرع ، 

  .(3)»هي األصل و ااز هو الفرع ، وال يعدل عن األصل إىل الفرع إال لفائدة «فقيل:  احلقيقة 

؟ أو بتعبري آخر : مىت جيوز التجوز ؟ أو ما هي  يبقى أن نتساءل اآلن ما حقيقة هذا النقل اازي

  شروط التجوز ؟

بني املعىن املنقول عنه (املعىن احلقيقي ((4) يشترط كل من طرق باب احلقيقة وااز وجود مناسبة

 مث اعلم بعد أنّ يف إطالق ااز «عبد القاهر:األصلي) واملعىن املنقول إليه ( املعىن اازي الفرعي) ، يقول 

على اللفظ املنقول عن أصله شرطا وهو أن يقع نقله على وجه ال يعرى معه من مالحظة األصل. ومعىن 

املالحظة أن االسم يقع ملا تقول أنه جماز فيه بسبب بينه وبني الذي جتعله حقيقة فيه حنو أن اليد تقع للنعمة ، 

القوة والقدرة ألن القدرة أكثر ما يظهر ومن شأن النعمة أن تصدر عن اليد...وكذلك احلكم إذا أريد باليد 

 »سلطاا يف اليد ،وا يكون البطش واألخذ والدفع واملنع واجلذب والضرب والقطع وغري ذلك من األفاعيل
  .(6). وأكثر املصطلحات تداوال للتعبري عن هذه املناسبة هو مصطلح العالقة(5)

ها منها : أا الوصلة أو املناسبة اليت تربط بني املعىن وللعالقة تعريفات خمتلفة يف صيغها متفقة يف مضامين

  . (7)املنقول عنه واملنقول إليه ، فهي صلة بني األصل وفرعه

اللفظ  «هو:لذلك جند أنّ ااز  واالرجتال،وباشتراط العالقة الرابطة خيرج من حد ااز الغلط 

وجه يصح،وزيادة قيد،على وجه يصح ،إلخراج استعمال األرض يف  املستعمل يف غري ما وضع له أوال،على

  .(8)»السماء...

                                                                 

  .79دالئل اإلعجاز ، ص (1)
    .1/59املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر ،  (2)
  .1/63نفسه، (3)

.يطلق عليها كذلك : املالحظة ، الوصلة ، النسبة ، العالقة ، الصلة  (4)  
.343أسرار البالغة،ص  (5) 
يف الدرس اللغوي ، حممد بدري  أثرهو  ازنقال عن :ا 44/ 4التفتزاين ، خمتصر السعد على تلخيص املفتاح ، ظر: ان(احلقيقي)،  باألولبذلك لتعلق املعىن الثاين (اازي )  مسيت (6)

فهم الوظائف النحوية و توجيهها يف السياق ، خدجية حممد الصايف ، . انظر: أثر ااز يف  67ص،1986عبد اجلليل ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بريوت ، دط،
   .39،ص2008، 1دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترمجة ، القاهرة ، ط

  .67،صيف الدرس اللغوي ، حممد بدري عبد اجلليل أثرهظر: ااز و نا (7)
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  ولكن هل وجود الرابط بني املعىن املنقول عنه واملنقول إليه كاف للتجوز ؟
الغالب أنّ جمرد وجود الرابط غري كاف إلجراء النقل بدليل عدم جواز إطالق النخلة على غري اإلنسان 

ول ، وعدم جواز إطالق األسد على اإلنسان جلامع البخر. أليس يف إطالق العني على رد املشاة يف الط
. ومن مثَّ فالعالقة ليست صلة ضعيفة ميكن أن حتدث (1)اجلاسوس مزيد اختصاص العني بالتجسس واملراقبة ؟ 

مه على حد تعبري الغموض وااللتباس بني املرسل  و املتلقي ، وإمنا هي رباط منطقي مكني يقبله العقل وحيتر
  إا قوية واضحة بني طريف النقل ، ومن مثَّ فهي سابقة الوجود وليست إبداعا. . (2)جابر عصفور

ومل أرد بقويل: إن احلذق يف إجياد االئتالف بني  «إىل هذه احلقيقة عندما قال :  عبد القاهروقد أشار 
ا أصل يف العقل ؛ وإمنا املعىن يف أن هناك املختلفات يف األجناس أنك تقدر أن حتدث هناك مشاة ليس هل

  .(3)»مشاات خفية يدق املسك إليها ؛ فإن تغلغل فكرك فأدركها فقد استحققت الفضل 
وال خترج العالقة اليت تربط املدلولني احلقيقي واازي عن تلك األنساق الداللية اليت تربط الدال 

، فااز ذو العالقة اجلزئية والكلية يدخل يف سياق التضمن ،  والتضمن وااللتزام (4)مبدلوله، وهي املطابقة
سورة [﴾فَتحرِير رقَبة﴿ فاملدلول األول املذكور يف السياق متضمن يف املدلول الثاين املراد.كما يف قوله تعاىل: 

ذلك ااز ذو العالقة ؛ إذ املراد العبد كامال ، واملذكور جزء متضمن فيه وهو الرقبة ، وك]92يةالنساء ،اآل
الكلية يتضمن املدلول املذكور املدلول املراد ، فهي تضمن يف اجتاه عكسي . ويف ااز االستعاري عالقة 
املدلول األول بالصفة أو الصفات اليت جتمعه باملدلول الثاين عالقة تضمن.وأما عالقة الصفة أو الصفات ذاا 

.فعند قولك : رأيت أسدا يداعب السيف يف املعركة.املقاتل أسد يستلزم أنه (5)مباملدلول الثاين فهي عالقة التزا
  شجاعا ؛ ألن الشجاعة صفة الزمة لألسد. 

عالقات املشاة، والغائية(السببية «والعالقات يف ااز كثرية ، وقد حاول البيانيون حصرها يف: 
  .(6)»(اعتبار ما كان وما يكون) ، واملكان (احلالية واحمللية)واملسببية)، والكم (الكلية و البعضية) ، والزمان 

وبالنظر إىل العالقة ينقسم ااز اللغوي إىل:  استعاري ، وهو ما كانت فيه العالقة مشاة. ومرسل 
  وهو ما كانت فيه العالقة غري املشاة. 

ستعمل ، املعىن املنقول إليه، العالقة املعىن الوضعي امل (وهنا نتساءل مرة أخرى هل هذه الشروط الثالثة :
  كافية لبناء حد ااز ؟ )

  والنفي هو اجلواب األرجح هلذا السؤال.
                                                                                                                                                                                                        

:       عننقال .21، ص إىل حتقيق احلق من علم األصول، الشوكاين حممد بن علي ، دار املعرفة اجلامعية للطباعة و النشر ،بريوت إرشاد الفحول  (8)
                     .22،ص1،1987التوليد الداليل يف البالغة و املعجم ، حممد غاليم ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط 

  .26نقال عن : التوليد الداليل يف البالغة و املعجم ، حممد غاليم ،ص 296، 1/295: ااز و النقل حملمد اخلضر حسني ، نظرا  (1)
  بتصرف. 140،ص1992، 3نظر: جابر عصفور ، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب ، املركز الثقايف العريب ،بريوت ،طا  (2)
  .130،131البالغة ، صأسرار   (3)

  (4) عند من جيعل الكناية من ااز ؛ألنه يف الكناية ميكن إرادة املعىن احلقيقي فتحدث املطابقة.
  .75،76منقور عبد اجلليل ، ص -دراسة–نظر:علم الداللة : أصوله و مباحثه يف التراث ا  (5)
  .21املعجم ، حممد غاليم ،صالتوليد الداليل يف البالغة و  (6)
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لقد اشترط البيانيون يف مفهوم حد ااز وجود دليل يصرف الذهن عن املعىن احلقيقي إىل اازي 
هو الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعة له «يف حد ااز: ابن الناظماصطلحوا عليه:  القرينة ، يقول 

.والقرينة هي نوع من الالمالءمة (1)»مع قرينة مانعة من إرادة معناها فيه -الوضع املصطلح عليه- بالتحقيق 
.وقد قيدوها باملانعة (2)ينصبه املتكلم ليصرف به الذهن عن املعىن احلقيقي غري املراد إىل املعىن اازي املراد

  . (3)املعىن احلقيقي إلخراج الكناية من اازإلرادة 
  وذه الشروط األربعة : احلقيقة املستعملة ، النقل اازي ، العالقة ، القرينة يوصف اللفظ بااز.

   احلقيقة وااز يف التركيب��
التركيب غري  إذا كانت احلقيقة يف املفرد وضعية يستند فيها إىل الوضع لغويا كان أو غري لغوي فإنها يف

  ذلك؛ إذ التركيب إسناد ، واإلسناد عملية عقلية ، لذلك كانت احلقيقة يف التركيب عقلية .
فكل مجلة وضعتها على أن احلكم ا على ما هو عليه يف العقل وواقع موقعه فهي  «: عبد القاهريقول 

فيما أفدت ا من احلكم أو  حقيقة ،ولن تكون كذلك حىت تعرى من التأول ، وال فصل بني أن تكون مصيبا
  .(4)»خمطئا ، وصادقا أو غري صادق

رأيه هذا بأمثلة فيقول أن: من احلقيقة الواقعة يف التركيب ما يقع موقع العقل على  عبد القاهرويدعم  
وجه الصحة واليقني ؛كقول القائل:(خلق اهللا الكون،وأنشأ العامل) فهما من أحق احلقائق وأرسخها.وكذلك ما 

 قوله تعاىللدهر يف يصدر عن اعتقاد فاسد وظن كاذب ،كالذي يعتقده الكفار عن إسنادهم فعل اهلالك إىل ا
  .(5)فهو عندهم حقيقة ال جماز ]24يةاجلاثية،اآل سورة[﴾وما يهلكُنا إِال الدّهر﴿ حكاية عنهم :

يقول يف فصل بعنوان:فصل اإلسناد.منه حقيقة عقلية ومنه جماز  القزويينوالرأي نفسه يذهب إليه 
معناه إىل ما هو له عند املتكلم يف الظاهر...وقولنا يف الظاهر ليشمل أما احلقيقة فهي إسناد الفعل أو «عقلي:   

ماال يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع وما ال يطابقه فهي أربعة أضرب: أحدمها ما يطابق الواقع واعتقاده ؛كقول 
املعتزيل ملن ال يعرف املؤمن : أنبت اهللا البقل وشفى اهللا املريض ، والثاين ما يطابق الواقع دون اعتقاده ؛كقول 

حاله وهو خيفيها منه : خالق األفعال كلها هو اهللا تعاىل، والثالث ما يطابق اعتقاده دون الواقع ؛كقول اجلاهل: 
شفى الطبيب املريض ، معتقدا شفاء املريض من الطبيب ، والرابع ماال يطابق شيئا منها كاألقوال الكاذبة اليت 

  .(6)»املخاطب يكون القائل عاملا حباهلا دون

                                                                 

ز ، بدر الدين بن مالك (ابن الناظم)، املصباح يف املعاين و البيان و البديع، حتقيق وشرح : حسن عبد اجلليل يوسف، مكتبة اآلداب باجلمامي (1)
  .228نقال عن:ااز و قوانني اللغة ، علي حممد علي سلمان ،ص .122،ص1989مصر،

  .235ص،ااز وقوانني اللغة،علي حممد علي سلماننقال عن : .4/25الدسوقي ، حاشية الدسوقي على شرح السعد ، شروح التلخيص ،  (2)
علي حممد علي  نقال عن: ااز و قوانني اللغة ، 4/26 ابن يعقوب املغريب،نظر: مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح ، شروح التلخيص ،ا (3)

  . .235ص،سلمان
  .332، 331أسرار البالغة ،ص(4)
  نفسه،الصفحة نفسها.انظر: (5)
  .28، 27و البديع (خمتصر تلخيص املفتاح ) ،صيف علوم البالغة املعاين و البيان  اإليضاح(6)
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يتبين لنا أن احلقيقة يف التركيب يستند فيها إىل عقل املتكلم وحاله،  القزويينو اجلرجاينمن خالل قول 
هي  «: احلقيقة العقلية  السكاكيفمىت عري التركيب من التأول عند صاحبه كان حقيقة . ولذلك يقول 

قلت : ما عند املتكلم من احلكم فيه ، دون أن أقول: ما الكالم املفاد به ما عند املتكلم من احلكم فيه...وإمنا 
يف العقل من احلكم فيه ، ليتناول كالم الدهري إذا قال : أنبت الربيع البقل ، رائيا إنبات البقل من الربيع ، 
وكالم اجلاهل إذا قال: شفى الطبيب املريض،رائيا شفاء املريض من الطبيب ، حيث عدا منهما حقيقتني مع 

(1)»ما غري مفيدين ملا يف العقل من احلكم فيهماكو.  

وعلى هذا فمنطلقات هؤالء الدارسني ومعايريهم ال تكاد ختلو من أثر العقيدة الدينية ابتداء وغاية ، وهو 
يف ذاا ومن أجل ذاا ،وهذا  -اللغة -ماال ينسجم مع شروط الدراسة العلمية للغة ، اليت تقتضي دراستها 

  آرائهم الدقيقة ونظرام الثاقبة إزاء موضوعات الدراسة. على الرغم من

إذا كانت احلقيقة يف التركيب قسيم للحقيقة يف املفرد فكذلك ااز يف التركيب قسيم للمجاز يف 
. (2)»ومىت وصفنا بااز اجلملة من الكالم كان جمازا من طريق املعقول دون اللغة  «: عبد القاهراملفرد، يقول 

يف مواضع عدة  -عبد القاهر-اجلملة دليل على أن اازية تقع يف اإلسناد ال يف اللفظ ، ولذلك يسميه وقوله 
  بااز يف اإلثبات، يف حني يسمى املفرد جمازا يف املثبت.

، إال أنّ ذلك (3)وقد شاع بني الدارسني العرب القدامى أن ااز يف التركيب هو ما يعرف بااز العقلي
ضرورة ،فقد خترج اجلملة لضرب من التأول من اخلرب إىل اإلنشاء كالدعاء يف قول القائل : رحم اهللا ليس بال

فالنا . أو قوله لك عند العطس : يرمحك اهللا . فهذا نوع من ااز عالقته غري املشاة ، وهو كثري عند 
  . (4)التفتازاين

يف اللغة كانت مثار جدل بني اإلثبات واإلنكار،  واحلقيقة أن قضية ااز العقلي بني املثبتني للمجاز
) ، حبكم أن  الكلياتيف (  ابن احلاجب فمنهم من عده جمازا يف املفرد ؛ أي جمازا يف اللغة ؛كــــ:

؛ ومنهم من عده جمازا يف التركيب حبكم أنّ اازية واقعة يف اإلسناد ؛ أي يف  (5)اازية واقعة يف املسند
هناك من - اللغوي والعقلي- وخبصوص هذا التقسيم للمجاز  عبد القاهر اجلرجاين.رأي  اإلثبات، وهو

  .(6)اللغة  الدارسني من يرى فيه فصال بني العقل و

  

                                                                 

  .399مفتاح العلوم،ص (1)
  .355أسرار البالغة،ص (2)

احلكمي ، اإلسناد اازي ، جماز اإلثبات .مسي كذلك ألنه خيرق قاعدة عقلية منطقية ، و يسمى كذلك : ااز   (3)  
  .240،241ص  نظر:ااز و قوانني اللغة ، علي حممد علي سلمان،ا (4)
  . 49ف النحوية و توجيهها يف السياق ،خدجية حممد الصايف،صثر ااز يف فهم الوظائنقال عن: أ .4/186، الكليات ، ابن احلاجب نظرا (5)
  .193،194ص  ، دت ،2ة املعارف ، اإلسكندرية ، طأالبالغة بني التقنية و التطور ، رجاء عيد ، منشنظر:فلسفة ا (6)
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وباختصار ، إن دراسة احلقيقة وااز عند العرب القدامى كانت على درجة كبرية من احلدة واالنقسام، 
وتضييقا ، وزادها تعقيدا ارتباط حقيقة املفهومني باملتكلم وعقيدته ، والسامع ومستواه إثباتا وإنكارا ، توسيعا 

االجتماعي ، فما هو جماز عند املوحد قد يكون حقيقة عند امللحد،وما هو حقيقة عند املعتزيل جماز عند غريه، 
،إال أن هذا االختالف الكبري وما هو جماز عند العامل قد يكون حقيقة عند ذوي املستويات الدنيا من العامة 

يضم يف ثناياه حقائق متفق عليها ، على غرار : االستعمال، النقل، العالقة ، القرينة، املعىن املنقول عنه ، املعىن 
  املنقول إليه وغريها.

  وإذا كان هذا سبيل القدامى فكيف كانت نظرة احملدثني ؟
 على أساس األصالة والفرعية ، و اعتبار اللغة جامدة قد إذا كانت نظرة القدامى إىل احلقيقة وااز تبىن

فإن نظرة احملدثني كانت أكثر مرونة واستجابة لطبيعة  -حسب ما توحي به دراسام -نشأت يف عصر واحد 

يف إطار التطور الداليل يعد ااز  -احلقيقة وااز- اللغة يف حركتها املستمرة ، وعلى ذلك درسوا املفهومني

  من أشكاله تقتضيه طبيعة اللغة .شكال 

أبرز نواحي الضعف يف عالج القدماء  «: إبراهيم أنيسوهذا ما تفطن إليه غري واحد احملدثني ،يقول 

للحقيقة وااز أم وجهوا كل عنايتهم إىل نقطة البدء يف الداللة ...فتصوروا  ما مسوه بالواضع األول، 

متَّ هذا الوضع يف زمن متعني يف عصر خاص من عصور التاريخ ، ومل وحتدثوا عن الوضع األصلي ،كأمنا قد 

يدركوا أنّ حديثهم عن نشأة الدالالت ليس يف احلقيقة إال خوضا يف النشأة اللغوية لإلنسان ، تلك اليت  

  .(1)»أصبحت  من مباحث ما وراء الطبيعة 

من الضعف فما هو البديل  إبراهيم أنيسولكن إذا كانت املعايري اليت استند إليها القدامى على ما ذكره 
  الذي يطرحه احملدثون ؟ وما قيمته ؟

على عامل البيئة املشتركة بني اجلماعة اللغوية يف فهم دالالت اللغة،ويرى أنّ القدامى  أنيسيركز 
ال  «.وانطالقا من هنا فاحلقيقة (2)جتاهلوه، بينما يساهم بشكل كبري يف بناء الداللة احلقيقية العامة أو ااز العام

.واللفظ إذا كان شائعا مألوفا فإنه ال يثري الدهشة والغرابة ، (3)»تعدو أن تكون استعماال شائعا مألوفا للفظ
جيعل داللته عامة  - كذلك–دليال على أن اللفظ حقيقة ال جماز،وكونه شائعا مألوفا  أنيسوهو ما حيسبه 

.فما املقصود بالداللة املركزية ؟ وما (4)حدة، وهو ما يسميه الداللة املركزيةمشتركة بني أبناء البيئة الوا
  خصائصها ؟

                                                                 

  .128،ص1972، 3داللة األلفاظ ، مكتبة األجنلو املصرية ، ط (1)
  .130 ، 129ص ، نفسه نظر:ا (2)
  .129نفسه ، ص (3)
. 106،107،130نظر: نفسه ،ص ا (4)  
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إنّ عملية التواصل اللساين تقتضي وجود قدر مشترك من الفهم احملوري أللفاظ اللغة بني اجلماعة اللغوية 
، أو التعيني (1)داللة املركزية الواحدة ، هذا القدر املشترك البعيد عن اإلحياءات اخلاصة هو الذي يطلق عليه ال

)La dénotation والتعيني يشري إىل عدد من السمات اخلاصة بوحدة معجمية تسمح بتكوين املرجع ، (
)Référent( (2) ميلك هذا النوع من املعىن تنظيما مركبا راقيا من نوع ميكن  «:أمحد خمتار عمر.يقول

مقارنته بالتنظيمات املشاة على املستويات الفنولوجية والنحوية...فكما أن املالمح املضادة متيز األصوات يف 
  .(3)»الفنولوجي فكذلك هي متيز املعاين التصورية يف السيمانتيك

ميكن حتديد معناها املركزي بعدها متلك السمات : (+  - حسب هذا التصور - إنّ كلمة ( امرأة )
 –ذكر) ، (+ بالغ) متميزة عن كلمة (ولد) بعدها متلك السمات: (+ انسان)،(+ ذكر)،( –انسان)،  (

  .(4)بالغ)
وهذا النوع من املعىن ال يثري الدهشة والغرابة يف السامع ، وال حيتاج إىل قرائن وتأويل ،فهو شائع 

رف التخاطب، وهو ما جنده يف املعاجم.مألوف  يف ع  
إال أنّ االستعمال قد ينحرف باللفظ عن معناه الشائع (احلقيقة) إىل معىن آخر غري مألوف (ااز) فيثري 

الدهشة والغرابة زمنا يفقدها بعد ذلك ليتحول مرة أخرى إىل حقيقة ،مما يدلّ على مرونة اللغة و حركيتها 

كم صحيحا على احلقيقة وااز يف األلفاظ إال إذا اقتصر على بيئة معينة وجيل خاص ، وال يكون احل«الدائمة 

  .(5)»فااز القدمي مصريه إىل احلقيقة ، واحلقيقة القدمية قد يكون مصريها إىل الزوال واالندثار

ولكن القول أنّ  دورا كبريا للمتلقي والبيئة يف التمييز بني احلقيقة وااز ، إبراهيم أنيسوهكذا مينح 

ااز هو اللفظ املستعمل يف غري ما عرف به أو اشتهر به  عند املعاصرين قد يكون حلّا مقبوال يف دراسة الشعر 

  .(6)والنثر وليس كذلك يف دراسة النص القرآين

املعجمية يف املفرد عن الداللة احلرفية للفظة ؛ أي الداللة  - عند احملدثني- ومما سبق ال خترج احلقيقة 
طاقم  «بـ  - طبقا للنظرية التحليلية (السماتية) - املركزية املشتركة بني اجلماعة اللغوية الواحدة ، و اليت تصاغ

.وأما على مستوى التركيب فإنّ احلقيقة ال تعدو أن تكون جمموع (7)»املالمح   أو اخلصائص التميزية 
  تركيبة معيارية ال تثري الدهشة والغرابة.لعناصره على هيئة  )Littéralesالدالالت احلرفية (

                                                                 

نظر ا، التصوري أو املفهومي أو اإلدراكي، املعىن املعىن األساسي ، املعىن األويل تسمى كذلك : .106،إبراهيم أنيس ، صنظر : داللة األلفاظ ا (1)
  .36محد خمتار عمر ، صأ: علم الداللة ، 

(2)Voir :Initiation à la Stylistique ,Claire Stolz,Ellipses Edition Marketing,S.A .Paris ,1999,p57.   
  .36علم الداللة ، أمحد خمتار عمر ، ص (3)
  .36،37ص  نظر: نفسه ،ا (4)
  .131داللة األلفاظ ،إبراهيم أنيس ، ص (5)
 ،حسين عبد اجلليل يوسف، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، اإلسكندريةية و تطبيقية ،نظر:علم البيان بني القدامى و احملدثني :دراسة نظرا (6)
  .79،ص2006، 1ط

  .126علم الداللة ، أمحد خمتار عمر ، ص  (7)

 



38 

 

يف املعرفة  قالداللة، وخرتشويش يف  خمتلفة فيحدثإال أنّ مستعمل اللغة قد يرتاح عن املعيار ألغراض  
  .(1) الدهشة والغرابةمما يثري عنده  للسامع،األولية 

اء يف اإلفراد ، حيث يتم وهذا االحنراف هو نقطة التحول يف مسار الداللة من احلقيقة إىل ااز،سو
اخلرق على مستوى السمات إضافة أو حذفا ، أو يف التركيب على مستوى السياق اللغوي ، بتشويش الذهن 

مييز االستعمال اازي من احلقيقي للكلمة عنصر النفي املوجود  «، وبذلك يكون ااز نوعا من االنزياح . و
  .(3)»الكرسي ليست رِجال ، وعني اإلبرة ليست عينا، وذلك كقولنا رِجل  (2) يف كل جماز حي

إال أنّ القطع حبقيقة الداللة أو جمازيتها ليس سهال نتيجة حركتها املستمرة من اال احلسي إىل املعنوي، 
  . (4)ومن املعنوي إىل احلسي ، ومن العام إىل اخلاص ، ومن اخلاص إىل العام

اللغوية قابلية للتغري ؛الرتباطه بتجارب اإلنسان ،ويعد ااز ال شك أنّ عنصر املعىن أكثر العناصر 
بعالقاته املختلفة مظهرا من مظاهر هذا التغري الداليل ، فقد الحظ العلماء يف عالقات ااز املرسل الكلية 

لمعىن واجلزئية طريقا حلاالت االنكماش واالتساع يف املعىن ، ذلك أنّ التعبري باجلزء عن الكل هو تعميم ل
وتوسيع له ، و باملقابل يعد التعبري بالكل عن اجلزء ختصيص وتضبيق له . أما عالقة املشاة يف ااز االستعاري 

  .(5)وباقي عالقات ااز املرسل فتعد طريقا النتقال املعىن من جمال إىل آخر
عنه واملنقول إليه ، وهو طريق ونقل االسم من معىن إىل آخر يكون إما للمشاة بني املعنيني املنقول 

. واملشاة قد تكون جوهرية  ختص ذات املعنيني ؛كاملشاة بني ورقة الكتابة (6) االستعارة والتشبيه البليغ
والورقة الطبيعية ، وقد تكون وظيفية ؛كاملشاة بني املعلم والرسول ، وقد تكون انفعالية ؛كتشبيه املعنوي 

دافئة ، أو قد تكون متزامنة حسيا ؛كتشبيه الصوت باللون يف قولنا: يعزف بطريقة باملادي يف قولنا: صداقة 
  .(7)أكثر زرقة، واللون و الرائحة يف قولنا: األبيض املنعش

وإما يكون نقل االسم للمجاورة بني املعنيني يف ضروب ااز املرسل فيكون ااز بعالقات اجلزء والكل 
. فلقد الحظ الدالليون األوائل أمثال  (8)للمعىن،وبباقي العالقات نقل من جمال إىل آخرختصيص وتعميم 

) يف العالقات اازية أمناطا أساسية للتغريات الداللية ال خترج عن املقوالت املنطقية M.Bréal(ميشال بريال
  . (9)الثالث: تضييق املعىن ، توسيعه ، نقله

                                                                 

- 196ص ،2007، 1ط  األردن ،–عمان ة للنشر والتوزيع و الطباعة ،دار املسرياألسلوبية : الرؤية و التطبيق ،يوسف أبو العدوس، نظر:ا(1)
197. 

و هو الذي فقدمها ، و أصبح من احلقائق بفعل األلفة و كثرة التردد. يقصد به ااز الذي مازال يثري الدهشة و الغرابة مقابل ااز امليت ،  (2)  
  .241علم الداللة ، أمحد خمتار عمر، ص (3)
  .71،72ص  نظر:علم البيان بني القدامى و احملدثني :دراسة نظرية و تطبيقية ، حسين عبد اجلليل يوسف،ا (4)
  .379: دراسة تارخيية تأصيلية نقدية ، فايز الداية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،دط،دت،ص: علم الداللة العريب النظرية و التطبيق نظرا (5)

(6) از ، انظر: البالغة العربية تأصيل و جتديد،مصطفى الصاوي اجلويين،منشأة املعارف، اإلسكندرية، دط ، دت ،  هناك من يعدالتشبيه البليغ من ا
 . 129ص
  .385- 383، صانظر:علم الداللة العريب النظرية و التطبيق، فايز الداية   (7)
  .387-383نفسه، ص (8)
  .52التوليد الداليل يف البالغة و املعجم ، حممد غاليم ، ص نقال عن: 42،43ص  ، Guiraud)1975نظر: كريو (ا (9)
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أمحد  إبراهيم أنيس،وللدارسني العرب اهتمام كبري مبظاهر التطور الداليل يف خمتلف جوانبه ، على غرار 
وغريهم ، ومل خترج حبوثهم عن التصنيف الثالثي: توسيع، (1) خمتار عمر،فايز الداية ،رمضان عبد التواب

  تضييق ، نقل.
املعىن وتغيره ، واليت ما تنفك حاضرة يف وعي وأمام هذه احملاوالت العلمية الساعية إىل تقنني حركة  

الدارسني الدالليني ويف دراستهم نتساءل عن جديد النظرية السماتية يف نظرا إىل احلقيقة وااز ،بعد ااز 
  طريقا من طرق التطور الداليل .بعبارة أخرى ماذا أضافت هذه النظرية للبحث الداليل يف باب ااز؟ 

هذا السؤال جيدر بالبحث أن يستعرض املصطلحات املفاتيح هلذه النظرية  ومفاهيمها لإلجابة عن 
  ،ومعرفة منطلقاا ومبادئها ، حىت يتسىن تقييمها تقييما علميا يوضح ماهلا ما عليها .

   نظرية التحليل السمايت  ��
يف أغلبه  ) على جهاز اصطالحي ضخم مشتقL’analyse sémiqueتقوم نظرية التحليل السمايت (

) ، ذلك أنّ التحليل phonologique )  L’analyse من املنظومة االصطالحية لنظرية التحليل الفنولوجي
)بني وجهي الدليل اللساين السوسريي الدال Parallélismeالسمايت يقوم على فكرة االعتقاد بالتوازي (

؛بل وحىت يف إجراءات التحليل .فما هو واملدلول، ولذلك جند تناظرا كبريا يف املصطلحات بني النظريتني 
  التحليل السمايت وما هي مصطلحاته ؟

التحليل الداليل أو التحليل السمايت، أو السميكي ، أو التحليل املعنمي ،أو املعنوي ، أو التفكيك 
يف اللسانيات املعجمي/الداليل ، أو التحليل املكونايت ، أو املؤلّفايت، ترمجات عربية متعددة ملا يصطلح عليه 

. وهذا التعدد يف L’analyse componentielle((3)أوL’analyse sémique((2))الغربية احلديثة (
الترمجة هو ما قاد بعض الباحثني العرب إىل تبين املصطلح األجنيب كما هو دون ترمجته تفاديا للفوضى 

أجل رفع االلتباس عن املفاهيم املتقاربة املصطلحية اليت تعم الساحة العربية يف خمتلف حقول اللسانيات، من 
  واملتداخلة من جهة،  وتوفري عناء البحث عن مقابالت مفترضة ،كثريا ما تزيد األحباث والدراسات غموضا.

) مثال ، وهو sémiqueإزاء مصطلح ( - كما صرح بذلك- بالقلق  عبد اجلليل مرتاضولقد شعر 
)، ألنّ هذا الوصف sèmes Lesبالوحدات املعنوية الصغرى ( يعرب عنه بالداليل  أو املعنوي أو املرتبط

  .(4)  (Significatif)يصطدم مبصطلحات أخرى من أمهها مصطلح
 L’analyse( وعلى الرغم من التعدد يف املصطلحات و االختالف يف الترمجات فإنّ مصطلح

sémique) يشري إىل مفهوم لساين بنيوي (Structural(  (5) على وصف مدلولواحد يقوم(Signifié)    .

                                                                 

  وما بعدها .189،ص1997، 3، القاهرة ،طعلله و قوانينه ، مكتبة اخلاجني نظر: التطور اللغوي : مظاهره وا (1)
  (2) .استعمال أورويب

  (3) استعمال أمريكي.
  .94، 93نظر: التحليل البنيوي للمعىن و السياق، ص ا(4)

.مبصطلح ف.دو سوسري  (5)  
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، وصفا بنيويا يستند مفهم املترمجة عربيا:  )Sémèmeوحدة داللية يطلق عليها contenu((1))أو مضمون(
مفهم السوسريي القائم على العالقات واالختالفات ، وهذا التحليل يرى أنّ  )Systèmeعلى مفهوم النظام (

الداللية الصغرى يف اللسان ؛ ألنه يقبل التحليل إىل وحدات ليس هو الوحدة (Lexème)وحدة معجمية
 Le) حيث جمموعها يشكل مدلول املفهم (Les sèmesمعنوية أصغر يطلق عليها السمات أو املعامن (

sémème.(  
 Le) ، و املفهم(Le sèmeإنّ مفهوم التحليل السمايت سيظل غامضا إىل حني يتضح مفهوم املعنم (

sémèmeذين املصطلحني ؟ وما العالقة بينهما ؟)،ولذلك نتس اءل: ماذا نعين  
يعد هذان املصطلحان من أهم املصطلحات اليت يقوم عليها التحليل السمايت الداليل ، وقد كانا حملي 

  اختالف من حيث الترمجة على غرار وضعية أغلب املصطلحات اللسانية يف العامل العريب. 
    ) :sèmeمصطلح (
) إىل: املعنم ، املعينم ، السمة الداللية ، السيمة ، املعلم الداليل، Le sèmeمصطلح (لقد ترجم 

الدليلم، امللمح، الصفة الداللية ،املكون الداليل أو مكون الداللة ، الذرة الداللية ، اخلاصة الداللية ، الوحدة 
هر املصطلحات استعماال املعنم والسمة الصغرى أو الدنيا للمعىن،الوحدة األساسية للمعىن وغري ذلك،إال أنّ أش

  .(2)الداللية
 Semantic) أو(Trait sémantiqueيشري هذا املصطلح إىل ما يسمى يف اللسان الفرنسي(

feature (ل.يلمسلف:)يف اللسان االجنليزي،أو ما يطلق عليهPlérème :ويعين يف االصطالح اللساين،(
ئة إىل عناصر أخرى،وغري القابلة للتحقق املستقل ،أو ما ميكن أن الوحدة املعنوية الصغرى غري القابلة للتجز

  .  (3)حيمله مدلول وحدة ما من معان جزئية
السمة الداللية املميزة جلوهر مدلول دليل (على مستوى املورفيم) واخلاص  «ب. بوتييإنه بتعبري 

  . (5)»السمة الداللية الدنيا املميزة  «، أو هو  (4) »مبجموع معطى من الدالئل

                                                                 

) Cémèmeوحدات للمضمون يف مقابل (بوصفه  ) Louis Trolle Hjelmslev 1899-1965مبصطلح لوي ترول يلمسليف ((1)
   وحدات للتعبري .بوصفه 

  .189انظر: علم الداللة (علم املعىن) ، حممد علي اخلويل،ص (2) 
   138-114و علم الداللة ، أمحد خمتار عمر،ص

  .95-93و التحليل البنيوي للمعىن و السياق ، عبد اجلليل مرتاض ،ص
العريب و من الدراسات احلديثة ، حممد بوطارن و الشعرية انطالقا من التراث لسانية و البالغية واألسلوبية وو املصطلحات ال

  .341-337آخرون ، ص
  .166و اللغة و املعىن و معىن املعىن ،آ.كروز ،ص

  .35،36ومدخل إىل علم الداللة األلسين ، موريس أبو ناضر ، ص
(3) Voir :Dictionnaire de linguistique ,Jean Dubois et autres ,p433. 
(4)«Sème :trait distinctif de la substance du signifié d’un signe (au niveau du morphème) :et 
relativement à un ensemble donné de signes » , La sémantique ,Christian Touratier ,p29 .de 

Pottier ,1974,p330                                                                                                                            
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للعناصر الداللية املميزة فيما يقابل السمات املميزة أ.ج .غرمياس تسمية اقترحها ) sème(ومصطلح
)Traits distinctifsوالعناصر االختالفية ( ر.ياكبسون ) عندEléments différentiels( (1)  عند

 .(2) ،وذلك دف التبسيط املصطلحايت دوسوسري
- غري قابلة للتحقق املستقل )Atomes sémantiques minimalsوهي ذرات داللية دنيا (- واملعامن

، فماذا يعين هذا Le sémème ((3)ال تظهر إال يف إطار شكل داليل أكرب هو ما يصطلح عليه املفهم(
  املصطلح يف عرف الداللة البنيوية ؟ 

  ):sémème(مصطلح
،مشارا به إىل احملتوى املفهومي أو  املفهم)إىل اللسان العريب بـ:  Le sémèmeترجم مصطلح (
أي وحدة جمردة للداللة ؛  Micro-système (5) على مستوى  (4) (Lexème)الداليل لوحدة معجمية 

؛أي حزمة من Variables((6)وأخرى متغرية ( )،Sèmes constantsتتضمن عدة  معامن ثابتة(
 - بعدها عنصرا يف ميكرو (Lexème)، تشكل احملتوى املدلويل ملفردة معجمية(7)السمات(املعامن) الداللية

  نظام. 
جمموعة من السمات الداللية املالئمة (أو املعامن ) الداخلة يف  «) بعده Le sémèmeوعليه فإنّ املفهم (

ه بشكل علمي ،يعين أنه بالضرورة شكل داليل قابل للتحليل ميكن صياغت(8)»تعريف جوهر وحدة معجمية 
  رياضي كما يلي:

  دليل لساين هو : N/(Nمفهم ( 
Sémème N = / Sème1 /  , / Sème2 /, / Sème3/ , /… /, / Sème N /

(9)  
 
  

                                                                                                                                                                                                        

(5) « La sème est le trait distinctif sémantique minimum» ,ibid ,la même page ,de Pottier 
,1964,p124 .    

و التمايزية.أتسمى كذلك التفاضلية أو التباينية   (1)  
(2) Voir:Greimas ,1966,p22 de La Sémantique ,Christian Touratier ,p29,30 .   

عرية انطالقا من املصطلحات اللسانية و البالغية و األسلوبية و الش .و76،77ص  نظر: التحليل البنيوي للمعىن و السياق ، عبد اجلليل مرتاض ،ا(3)
  .337من للدراسات احلديثة ، حممد اهلادي بوطارن و آخرون ، صالتراث العريب و

  .La sémantique,p29-35نظر: افإن ك.توراتيي يستعمله مبعىن مفردة معجمية ،  Lexème)(إضافة إىل ما ذكرناه سابقا عن مصطلح (4)
يل على هذا املصطلح أحيانا : سياقا نظاميا أو حقال تصوريا و يعين جمموعة قاموسية ، انظر: التحليل البنيوي للمعىن و السياق ، عبد اجلل يطلق (5)

   نظر:ا ) Constellation lexicale، و أحيانا أخرى يطلق عليه : احلقل املعجمي و الداليل (79-76مرتاض ، ص
Initiation à la Stylistique ,Claire Stolz,p 56 . 

  .75،76نظر: التحليل البنيوي للمعىن و السياق ، عبد اجلليل مرتاض ، صا (6)
آخرون احلديثة ، حممد اهلادي بوطارن و املصطلحات اللسانية و البالغية و األسلوبية و الشعرية انطالقا من التراث العريب و من للدراسات:  انظر (7)

  .337، ص
(8) «L’ensemble des traits sémantiques pertinents (ou sèmes)entrant dans la définition de la 
substance d’un Lexème» , Pottier ,1963,p8. de La sémantique ,Christian Touratier ,p31.                                      
.  

 .75،76التحليل البنيوي للمعىن والسياق ،عبد اجلليل مرتاض ،صانظر: (9) 
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لكن كيف يتم وصف هذه السمات (املعامن) أو بعبارة أخرى ما هي اإلجراءات املعتمدة يف عزل 
  املفهم؟ 

أثر بالغ ) N.Troubetzkoy) 1890-1938نيكوالي تروبتسكويلقد كان للتحليل الفنولوجي عند األمري 
عند علماء الداللة البنيويني،فكان املصدر امللهم ألفكارهم ومصطلحام وإجراءام، وعلى رأس هذه 

داللية ثنائية أو أكثر ) الذي يقوم على مقابالت L’analyse différentielsاإلجراءات: التحليل التمايزي(
 )lément pertinentéموعة قاموسية هلا قاسم داليل مشترك. ومن مثّ فإنّ املعنم يعمل كعنصر مالئم (

على  /p/ و /bللتمييز الداليل متاما كما تعمل السمة الفنولوجية مثال:/ جمهور / ،/ مهموس/ على التمييز بني/
  .(1)مستوى الفونيم 

تعد  «.تروبتسكوي:  ن) . وهذا معىن قول Peau) و(Beauاملونيم للتمييز بني ( ومن مثَّ على مستوى
 .(2)»املقابلة الفنولوجية اختالفا صوتيا ميكن أن يسخر يف لسان معطى لتحديد اختالفات الدالالت الفكرية 

 مثال توضيحي :
موعة معجمية ب. بوتييب لغرض توضيح فكرة التحليل السمايت حنيل على املثال الشهري الذي يقدمه 

،واليت تشكل حقل أثاث اجللوس.وعن pouf ,canapé ,tabouret ,fauteuil ,chaise((3)تتألف من:(
طريق املقارنة والتقابل يتميز مفهم كل فرد من أفراد هذه اموعة بعده قائمة من السمات (املعامن) خيتلف من 

  .(4)كثر كما يف اجلدول أدناهخالهلا عن املفهم املقابل بسمة (معنم) أو أ
  

 

                                                                 

.76،77،ص  السابق نظر :ا  (1)  
ة و املصطلح ، تر: رشيد بن مالك ، مراجعة : عبد القادر بوزيدة و عبد احلميد بورايو ، منشورات خمرب الترمجينو ، إتاريخ السيميائية ، آن (2)

  ) عن تروبتسكوي .(هامش الكتاب 94ص ، 2004، اجلزائر ، دط –بيار دار اآلفاق ، األجامعة اجلزائر ،و
مقعد ،أريكة ، منفوخة)،  ، (متكأ) على الترتيب: (كرسي ، كرسي بذراعنين أشهرها إعلى الرغم من االختالف يف ترمجتها مبقابالت عربية ف(3)
  .68صة ، كلود جرمان و رميون لوبلون ،علم الدالل. و95ياق ، عبد اجلليل مرتاض ، ص: التحليل البنيوي للمعىن و الس نظرا

(4) La sémantique ,Christian Touratier ,p32. 

  S6  S5  S4  S3  S2  S1   

S1 =  +  -  +  +  +  +  chaise 

S2 =  +  +  +  +  +  +  fauteuil   

S3 =  +  -  +  +  +  -  Tabouret  

S4 =  +  +  +  -  +  +  Canapé  

S5 =  -  -  +  +  +  -  Pouf  
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  يف اإلطار األفقي إىل السمات (املعامن) ،وهي كما يلي:  (S)حيث يشري - 
  avec dossier/=S1/ مبسند) (

  sur pieds /= S2/ (على أرجل)
   pour une personne / = S3/ (لشخص واحد)

         pour s’asseoir/ = S4/ (للجلوس عليه)
 avec bras/= S5/ (بذراعني)

  avec matériau rigide/=6 S/ (مبادة صلبة)
  الوحدات املعجمية املقابلة . (Sémèmes)يف اإلطار العمودي إىل مفاهم  (S)ويشري  - 
  ) إىل غياا. - تشري العالمة (+) إىل وجود السمة ، وتشري العالمة ( - 
  

يتحدد  ال يتحدد من خالل ما حييل عليه يف الواقع؛وإمنا- حسب هذا التحليل-وعليه فإنّ مفهم الكرسي

بعد الكرسي عنصرا يف نظام له عالقات بباقي عناصر هذا النظام. أو مبعىن أدق من خالل متوقعه يف النظام، 

وخاصة البنيوية ميكن أن ختتلف  Sens référentielsإنّ املعاين املرجعية «: عبد اجلليل مرتاضولذلك يقول 

الترمجة احلرفية لنص منقول من لغة إىل لغة بشكل ظاهر بني لغة وأخرى ،وهذه اإلشارة تذكرنا بسوء 

  . (1)»أخرى

)،يف حني مفهم S1، S2، S3، S4،S6هو(-حسب اجلدول السابق- )chaiseإنّ مفهم كرسي(

)، ومنه يربز مفهم متكأ يف املقابلة كرسي/ متكأ  بوصفه S1، S2، S3، S4،5 S،S6) هو (fauteuilمتكأ(

/،يف حني هذه avec brasأي /  S 5: ألنه أضاف السمة (املعنم)؛ Sémème marqué((2)مفهما معلما (

(معنما)،خاصة أو  السمة غائبة يف مفهم الكرسي.وهذه السمة اليت جتعل مفهما يتميز عن آخر تسمى مسة

)،    Le sémantèmeيسمى: ( ،حيث جمموع السمات النوعية يشكل ما(3))Sème spécifiqueنوعية(

) جمموعها Les sèmes génériquesالعامة لوحدة معجمية السمات اجلنسية(وتسمى السمات (املعامن) 

 لوحدة معجمية.  (5)»جمموع السمات اجلنسية  «،الذي هوLe classème( (4)يشكل ما يطلق عليه:(

                                                                 

  .47السياق ، صالتحليل البنيوي للمعىن و  (1)
(2) voir : Initiation à la Stylistique ,Claire Stolz,p55 . 

متيز متكأ عن كرسي ، بينما يف املقابلة : متكأ/مقعد مثال جند مستني نوعيتني مها :  / S5/ :يف املقابلة : كرسي / متكأ هناك مسة نوعية واحدة هي (3)
/S1//5 و S/.  

(4) Ibid ,la même page .et voir : Initiation à la Stylistique ,Nicolas Laurent ,Hachette Livre ,Paris 
,2001,p17.   
(5) Pottier ,1974,p30. de La sémantique ,Christian Touratier ,p54.   
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نظام  -أما تقاطع جمموعة من السمات (املعامن)موعة من الوحدات املعجمية على مستوى ميكرو

  ،فعلى سبيل املثال: Archisémème((1)الوحدة الداللية اجلامعة ( يب.بوتيفيطلق عليه 

=/S2/ ,/S4// S6/∩ /5 S/ ∩/ S4/∩/ S3/∩  /S2 /∩/S1/  

،وهي يف مثل هذه احلالة تشكّل وحدة  (Siège)وهذا التقاطع ميثل مفهما لوحدة معجمية هي مقعد
  .(2) (Archilexème)معجمية جامعة 

) اليت تتقاسم مسات (معامن Ensemble des lexèmesاملعجمية (ويسمى جمموع الوحدات 
  .(3) (Le taxème):   مشتركة)

  / هو كرسي و متكأ.S1/  /،S2/ ، /S3، / / S4/املعامن :  taxèmeمثال : 
  / فهو : كرسي ، متكأ ، مقعد ، أريكة ، منفوخة.S2/ ، / S4/  املعامن : taxème أما:

) هي معامن ثابتة قارة  spécifiques) أو نوعية(génériques( جنسيةإنّ املعامن سواء كانت 

(Invariables /Constants) النواة الداللية (أ. ج. غرمياس : ،يسميهاNoyau sémique وهي تنتمي، (

) فهي معامن متغرية  Sèmes contextuels. أما املعامن السياقية La dénotation((4))إىل الداللة الذاتية (

(variable) ) تنتمي إىل الداللة اإلحيائيةLa connotation((5)  (6) ب بوتيييدعوها(Virtuèmes) . 

   يقول:

«La virtuème est un trait sémique virtuel,et un trait sémique connotatif» (7)  

فيدعو املعامن الذاتية اليت تسمح بتحقيق مرجع وحدة معجمية ما املعامن املالزمة  فرانسو راسيتأما 

)Sème inhérents(  املعامن القارة ،ويدعو املعامن اليت تتتشكل من جمموع  ب.بوتييييف مقابل ما يسميه

يف (Sèmes afférents) من السياق اخلطايب املعامن املتعلقة  )Additionnellesالقيم الداللية املزيدة (

 .Virtuèmes((8)( ب.بوتييمقابل ما يدعوه 

  
                                                                 

؛كالطاوالت متنع دخول جمموعات أخرى من األثاث  كماالصنف ضمن السلسلة موضوع التحليل،تسمح هذه الوحدة بدخول مجيع أفراد (1)
  .السابق ة وغريها يف مثال ب.بوتيياألسرو

(2) Ibid,p33.   
(3) voir : Initiation à la Stylistique ,Claire Stolz, p55 . 

) أو املعىن Le sens propre ou le sens littéralأي الداللة التعيينية اليت حتيل على املرجع أو ما ميكن أن نطلق عليه املعىن احلقيقي ((4)
  .(Le sens direct)املباشر 

.57نظر: املرجع نفسه ، صاأي الداللة التضمينية املكتسبة من السياق ، أو بتعبري أدق جمموع القيم املضافة إىل الداللة التعيينية .  (5)  
 .78التحليل البنيوي للمعىن و السياق ، صانظر:   (6)

(7)
 La sémantique ,Christian Touratier ,p55. 

(8) voir : Initiation à la Stylistique ,Nicolas Laurent ,p19. 
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إنّ السمات الثابتة بنوعيها (اجلنسية والنوعية) هي مسات أساسية ، أما السمات السياقية فهي مسات 
مثال لون التفاحة ليس مسة أساسية فيها ؛ إذ قد تكون محراء أو ذهبية أو خضراء ،  «ثانوية فـــــ

وحجم التفاحة ليس مسة أساسية فقد تكون صغرية أو متوسطة أو كبرية ، ولكنها تبقى مع ذلك تفاحة . اللون 
  .(1)»واحلجم بالنسبة للتفاحة مستان ثانويتان

  .(2)ب. بوتيي) بتعبري Instablesإنّ السمات السياقية هي مسات متزعزعة (

على دراسة البنية  - يف موضوعه- التحليل املؤلفايت يعتمد  «وفيما يرى بعض الباحثني يف اللسانيات أنّ 

 ج أ. ، فإنّ (3)»مكونات الداللة لوحدة لسانية الداخلية ملدلول الكلمات خارج السياق،مبعىن دراسة عناصر أو

على الرغم  .(4)»يلح على ضرورة العودة إىل التحليل على مستوى اخلطاب لكشف املعامن التضمينية «غرمياس 

من أنّ البعض يرى يف املعاين اإلضافية تعقيدات تقف عائقا يف وجه بناء نظرية عن املعىن،خصوصا عندما يتعلق 

  .(5)األمر باالستخدامات اازية 

   ؟كيف يتم عزل السمات الد	لية ��
 -متارس شبكة العالقات بني الوحدات اللسانية قوة التأثري يف عزل السمات الداللية من خالل ميكرو

فاختيار مسة دون غريها ليس اعتباطيا ؛ بل خيضع لسلسلة العالقة ، وهو ما - موضوع التحليل - نظام معطى

 (ولد) مستها: + اسم . ولكن علينا أن نالحظ أنّ مسة ما قد تستلزم ما بعدها ، مثال«بقوله : اخلويليوضحه 

حي ( أي ليس حيا )،مثل كتاب ، باب ، - من األمساء ما هو +حي(ولد،بنت،رجل،حصان)،ومنها ما هو 

سيارة . و بعد أن اخترنا مسة + حي ال بد أن ننتقل إىل مسة إنسان ؛ ألنّ من األحياء ما هو  إنسان( ولد ، 

رة،أسد) وبعد أن اخترنا مسة(+إنسان) البد أن ننتقل إىل مسة بنت رجل ) ،ومنها ما هو غري إنسان(حصان،بق

(ذكر) ؛ ألنّ اإلنسان ذكر أو أنثى.وبعد أن اخترنا مسة(+ذكر) البد من االنتقال إىل مسة (السن)؛ألنّ من 

الذكور من هو صغري السن، ومنهم من هو كبري السن. إذا ،السمات يقود بعضهما إىل بعض،ولكل كلمة 

 .ومع ذلك فإنّ طابع احلدس يغلب على هذه العملية ،وهو مما حيسب على هذه النظرية.(6)»ميزة مساا امل

 

                                                                 

.200علم الداللة (علم املعىن ) حممد علي اخلويل ، ص  (1)  
(2) voir : Pottier ,1974,p74 ,75 de La sémantique ,Christian Touratier ,p55. 

.67، 66ص  جرمان و رميون لويلون ،علم الداللة ، كلود   (3)  
.78التحليل البنيوي للمعىن و السياق ، عبد اجلليل مرتاض ، ص  (4)  
.160،ص2008، نظر : اللسانيات و علم اللغة املعاصر و عالقته بالعلوم اإلنسانية ، صالح حسنني ، دار الكتاب احلديث ، دطا  (5)  

.195علم الداللة (علم املعىن)،ص  (6) 
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  منطلقات التحليل السماتي الد	لي  ��
  التوازي بين الدال والمدلول / التعبير والمضمون 

لئن كانت فكرة تشذير حمتويات الوحدات اللسانية إىل ذرات داللية صغرى غري قابلة للتحليل بعد ذلك 
 جورج مونانحسب )Leibniz William Gottfried1666-1716 ((1)ليبيرتتعود إىل الفيلسوف 

)Georges Mounin التعبري عن املعاين املركبة والذي سعى إىل تأسيس ألفبائية التفكري االنساين مبحاولة رد (
- Louis Trolle Hjelmslev 1899(لوي ترول يلمسلفإىل معاين عناصر داللية أكثر بساطة ،فإنّ 

ام من الشهرية :اللغة نظ ف.دوسوسريانطالقا من نقد مقولة  (2)) أول لساين اعتنق هذه األفكار1965
) وحدات اللغة اليت Signesال ينكر نظامية اللغة؛ وإمنا يرفض أن تكون الدالئل ( ل.ت.يلمسلفالدالئل. و 

الذي افترضه بني وجهي الدليل  )Parallélisme.وذلك انطالقا من التوازي ((3)ال تقبل مزيدا من التحليل
-)مبصطلحهExpression et Contenuاملضمون(التعبري و ف.دوسوسري،اللساين: الدال واملدلول مبصطلح 

أن يتجاوز  يلمسلفحول نظرية الفونيم.ومن هنا وجب على  تروبتسكوي مستفيدا من حبوث -يلمسلف
خبصوص األفضلية املعطاة للدليل بعد أن توصل علماء األصوات إىل تفكيك الدال إىل وحدات دوسوسري آراء 

إىل عدد  )Les signesماال يتناهى عدده من الدالئل()؛أي رد Les phonèmesأصغر هي الفونيمات(
  حمدود من الوحدات.

إمكانية رد التنوع الكالمي الكبري العدد الالحمدود من الدالئل إىل عدد  «إىل  يلمسلفوبالتوازي سعى 
 يلمسلفمن الوحدات األولية والذرات الداللية اليت يضع هلا - ويكون هذا العدد بالتايل حمدودا- مقلص

  ).Les figures( (4)»مصطلحا عاما جدا وهو الصور

يلح على أنّ الدالئل ليست الوحدات الصغرى الدالة ؛بل وحدات أكثر بساطة  يلمسلفوهكذا كان 
.  وحدات التعبري بالتوازيSémèmes ) أو يف مقابل du contenu figuresهي ما يدعوه صور احملتوى (

أنّ املسعى اجلوهري للسيمانطيقا بعد  «،الذي يرى جورج مونانوهو ما أشار إليه بعض اللسانيني على غرار 
دي سوسور انعكف على تأسيس علم للمداليل موازاة بالوصف العلمي للدوال اليت كانت تشكل أوال 

 .(5)»وبشكل غري حمسوس الفنولوجيا والسانتكس البنيويني 

                                                                 

راثية يف نظرية احلقول تنظر: أصول احسب جورج مونان ، )Raymond Lulle  1235-1315إن مل  ترجع جذوره إىل رميون لول ( (1)
  .62،ص2002أمحد عزوز ،منشورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق ،دط،–دراسة –الداللية 

.وأصول تراثية يف نظرية احلقول 1/166،167اللغوية ، ن.ي.كولنج ،معىن الكلمة :علم الداللة ،آ.كروز ،املوسوعة نظر: اللغة و املعىن وا (2)
  .62،63، ص أمحد عزوز–دراسة –الداللية 

.89نظر:املنوال النحوي العريب ، قراءة لسانية جديدة ، عز الدين جمدوب ، صا  (3)  
.79تاريخ السيميائية ، آن اينو ،ص  (4)  
.96اجلليل مرتاض ، صالتحليل البنيوي للمعىن و السياق ، عبد   (5)  
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ة املنطقية للمعىن أو الداللة الدالة الصغرى جيب أن ختضع أو تكون قابلة للتحليل النظري«ويعترف بأنّ
Décomposable   الفك إىل وحدات أصغر منها يف صور احملتوى متاما كقبوهلا االحنالل إىل وحدات صوتية

  .figure d’expression «(1)  متايزية (فونيمات) يف صور العبارة

السمايت الداليل الساعية إىل إقامة منهج علمي يكون قادرا على تصنيف ومن هنا نشأت فكرة التحليل 
  عن طريق أنظمة املقابالت الثنائية وغري الثنائية. (2)املدلوالت بالطريقة نفسها اليت تنتهجها الفنولوجيا 

  : (3)مثال توضيحي لفكرة التوازي بني حتليل الدوال وحتليل املدلوالت

 دالةوحدات غري  وحدات دالة

  جللوس شخص واحد

  بأرجل   

 دون عضدين

  جللوس شخص واحد

  بأرجل

  بعضدين

 

  شفوي

  ساد

  فموي

  جمهور

 

  شفوي

  ساد

  فموي

 مهموس

  ]B[  ] P [  أريكة   كرسي

    

/. Bمهموس/ أو/+ جمهور/ بالنسبة إىل/ - / بسمة /+ مهموس/ يف مقابل/B/ يتميز عن/Pفكما أنّ/
بعضدين/ أو بدون عضدين بالنسبة إىل الكرسي. وهذا    - كذلك تتميز األريكة بسمة /+بعضدين/ يف مقابل/

املنهج للدراسة السيمانطيقية (الداللية) للوحدات اللكسيكية(املعجمية) ليس إال تفرعا للتحليل الفنولوجي  «
  .(4)»الذي يسعى يف حتليله اللغوي إىل وصف السمات وصفا متييزيا 

أنه ينبغي اعتماد الطريقة ذاا املعتمدة يف حتليل مستوى التعبري لتحليل مستوى  ل.يلمسلف ولذلك يرى
. (5)املضمون ؛ أي التحليل إىل املكونات اليت تعقد عالقات متبادلة ، وهي بالتأكيد مكونات أصغر من الدالئل

)، وهو مصطلح إجرائي مستعار من  La commutationويكفي للتأكد من ذلك اعتماد إجراء االستبدال(
الفنولوجيا ميكن توضيحه على مستوى املضمون من خالل املثال التايل:خذ على سبيل املثال حمتوى الوحدة: 

                                                                 

.98،ص السابق  (1)  
.33،ص19- 18نظر: مدخل إىل علم الداللة األلسين ، موريس أبو ناضر ، جملة الفكر العريب املعاصر ، عا  (2)  
.78،79ص  التحليل البنيوي للمعىن و السياق ، عبد اجلليل مرتاض ،  (3)

  
.95، ص نفسه    (4)  

.79إينو ، صنظر: تاريخ السيميائية ، آن ا  (5)  
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(سيارة):/+ عربة/،/+يدفعها حمرك/،/+تسري على أربع عجالت/،/+تستعمل لنقل األشخاص/ حيث باستبدال 
  ):عجلة بدوالبني.Tombereauعجالت/بــ:/+بعجلتني/ حنصل على الطنرب(:/+بأربع 

).وحنصل Camionوباستبدال:/+ لنقل األشخاص/بـــــ/+لنقل البضائع/ حنصل على شاحنة (
  . (1)على جمرو اخليل باستبدال/+يدفعها حمرك /بـــــ/+جيرها اخليل/

  .(2)»رات مترابطة مع صعيد املضمون فإنّ تغريات صعيد التعبري حتدث يف كل مرة تغي «وهكذا 
ومنا هنا فإنّ هذا التحليل للوحدات اللسانية على صعيد املضمون يشكّل نوعا من االختزال مثلما شكّل 

  .(3)حتليل هذه الوحدات على صعيد التعبري اختزاال ممثال يف عدد حمدود من الفونيمات
)هو ما أضافه Le signifiéاملدلول(على صعيد  يلمسلفوعليه يرى الباحثون أنّ ما أضافه 

أنه  «ر.ياكبسون و  ل.يلمسلففقد رأى كل من  Le signifiant((4)على مستوى الدال ( تروبتسكوي
باإلمكان تطبيق مبادئ تروبتسكوي الفنولوجية يف علم الداللة وعلم التراكيب ويف حتليل املعىن إىل املالمح 

  .(5)»واملميزات استنادا إىل القواعد اليت وضعتها الفونولوجيا 
 وإىل جانب املقياس التمييزي واالستبدال هناك أيضا إجراءات احلذف واإلضافة ، ففي املثال الشهري

مرفق حنصل على أريكة،وإذا un plérème لو نضيف  «اخلاص حبقل أثاث اجللوس ب.بوتيي: السابق لــ
  .   (6)»مسند حنصل على مقعد  plérème حذفنا 

اعتمدا يف تفسري ظاهرة ااز بعدها تطبيقا من تطبيقات  - احلذف واإلضافة–كما أنّ هذين اإلجراءين 
هذه النظرية؛إذ كلّما زاد عدد السمات أو املالمح اليت حتدد حمتوى اللكسيم احنصر معناه وضاق،والعكس 
صحيح وهذا التضييق والتوسيع يف املعىن يعد ضربا من ااز.إنّ الفعل (جيري) مثال يعين:/+حركة/،/+عن 

جل/، /+بسرعة/... فإذا حذف معنم/+عن طريق األرجل/ صح القول:جرى القطار أو جرى طريق األر
  .(7)املاء

وعلى الرغم من أنّ الرغبة يف إنشاء علم للمدلوالت يوازي علم الدوال كانت صرحية فإنّ استناد 
) واستفادته منها جعل البعض يعد نظرية Les champs sémantiquesالتحليل على فكرة احلقول الداللية(

  .(8)التحليل السمايت الداليل امتدادا لنظرية احلقول الداللية 
                                                                 

.ومدخل إىل علم الداللة األلسين ، موريس أبو ناضر، جملة الفكر 98،100ص   و السياق ، عبد اجلليل مرتاض ،ىننظر: التحليل البنيوي للمعا  (1) 
   .35،36ص  ،19-18العريب املعاصر ، ع

.80تاريخ السيميائية ، آن إينو ، ص   (2)  
.1/167،168الكلمة :علم الداللة ،آ.كروز ،املوسوعة اللغوية ، ن.ي.كولنج ،نظر: اللغة و املعىن و معىن ا  (3)

  
.104،105نظر: املنوال النحوي العريب :قراءة لسانية جديدة ، عز الدين جمدوب ، ص ا  (4)  

.64، ص أمحد عزوز–دراسة –أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية   (5)  
(6) « Si l’on ajoute un plérème accoudoir , on obtient un fauteuil ; si l’on supprime le plérème 
dossier , on obtient un tabouret » , 100 fiches pour comprendre la linguistique  ,Gilles Siouffi 
et Dan Van Raemdonck ,p197. 

.127 ،126صد خمتار عمر ، أمحنظر: علم الداللة ، ا   (7)  
.67أمحد عزوز ،ص -دراسة-.و أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية 121نظر:نفسه ،صا  (8)  
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المعنى الحقيقي :التحليل السماتي الد	لي في البنية التركيبية  ��

   والمجازي
الكلمة ال بعدها وحدة داللية أساسية.غري أنّ (1)انصب اهتمام علم الداللة يف البداية على الكلمة

تستعمل منعزلة يف التواصل ؛بل تتركّب مع غريها يف سلسلة ختضع لعالقات جتاورية حيددها حنو كل لسان، 
  .(2)ومن هنا عدت اجلملة الوحدة اللغوية األساسية للبحث ،كما هو الشأن يف النظرية التوليدية التحويلية

 (3))على حساب الداللةSyntaxeللتركيب (غري أنّ هذه النظرية يف بدايتها أولت اهتماما كبريا 
)، وحنيل هنا على مثال Asémantiques.وكانت نتيجة ذلك توليد مجل سليمة حنويا،ولكنها غري داللية(

) الشهري:( األفكار اخلضراء عدمية اللون تنام غاضبة)؛ أي أنّ قواعد Noam chomsky نوام تشومسكي(
املستمع،وإلغاء - التركيب ال متلك خاصية القدرة على التمييز بني توليد اجلمل األصولية املقبولة لدى املتكلم

إليه  إىل اقتراح مكون داليل تسند 1963عام  ج.فودورو  ج. كاتزاجلمل غري األصولية ، األمر الذي دعا 
إنّ قواعد  «مهمة توضيح الغموض الداليل يف اجلمل غري األصولية ، والذي يعجز التركيب عن تفسريه.

شومسكي وأتباعه بالرغم من جناحها يف الكشف عن البنية العميقة لعدد ال متناه من اجلمل،مل تستطع أن تفسر 
لكن ما املكون الداليل ؟ وما عالقته بالتحليل .(4)»عدم التوافق بني معاين املفردات املنتظمة يف مجلة واحدة 

  السمايت ؟ مث ما اآلليات اليت يقوم عليها ؟ وكيف تفسر احلقيقة وااز من هذا املنظور؟
  )Composante sémantique(المكون الد	لي   ��

) وضع The structure of semantic theoryيف مقاهلما:( 1963 ج .فودور و ج .كاتزحاول 

نظرية للداللة تكمل قواعد النحو أطلق عليها النظرية التأليفية أو املكون الداليل،وهي عبارة عن جهاز تأويل 

  داليل يرتكز على دعامتني:

تسند  (6)»هو قائمة من املداخل املعجمية تتميز بسمات فنولوجية وتركيبية وداللية«:و(5)املعجم- 1

ذا اخلصوص أنّ السمات  أمحد حساينقراءة (قراءات) داللية للجمل األصولية اليت ينتجها التركيب.ويرى 

الفنولوجية تقصى ألا خارج اهتمام الداللة ؛ بينما يتم االحتفاظ بالسمات التركيبية والداللية بصفتها مسات 

  .(7)ذات صلة مباشرة بالتفسري الداليل

                                                                 

  نتيجة غموض مفهوم الكلمة . بديالبعده  )Le sémèmeأو املفهم (  (1)  
.35،ص1997، 1نظر: مقدمة لنظرية املعجم ، إبراهيم بن مراد ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ،طا  (2)  
  .1957) عام Structures syntaxiquesيف كتاب تشومسكي (  (3)

.35،36،ص19- 18لسين ، موريس أبو ناضر، جملة الفكر العريب املعاصر ، عمدخل إىل علم الداللة األ  (4)  
نظر: اف عبد ايد جحفة مصطلح (القاموس) ، و يرى أنّ املعجم جزء من املكون التركييب ؛ بينما القاموس جزء من املكون الداليل ، يوظّ  (5)

   غلب الباحثني مصطلح (املعجم ).أ.بينما يوظف 60،61مدخل إىل الداللة احلديثة ،ص
.131ة ، الساحة املركزية ، بن عكنون ، اجلزائر ، دط،دت،صمباحث يف اللسانيات ، أمحد حساين ، ديوان املطبوعات اجلامعي  (6)  
.181، 180نظر: نفسه ،ص ا  (7)  
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أنّ اقصاء املعجم أثناء حتليل البنية العميقة يف القواعد التوليدية التحويلية  «فودوروز كاتفقد الحظ 

ال متنع صدور مجل من  تشومسكي؛إذ أنّ قواعد النحو كما وصفها (1)»يؤدي إىل إنتاج مجل غري صحيحة

اما مع مجلة: (شرب .وهي مجلة تتطابق يف بنيتها العميقة مت(2)مثل:(شرب احلليب الولد)(يف حالة رفع احلليب)

املستمع العريب. وخلص الباحثان إىل قناعة -الولد احلليب)(يف حالة رفع الولد) اليت تعد أصولية عند املتكلم

أضافت مسامهة كاتز وفودور إىل النحو «مفادها أنه جيب على النحو أن يعتمد القواعد الداللية ،وهكذا

  .(3)»ات الداللية والتركيبية االهتمام باملعجم الذي يقوم بتقدمي املعلوم

وقد عد إدماج الداللة يف التركيب خطوة جادة يف إطار القواعد التوليدية من أجل بناء نظرية لغوية 

  .Postal (1964 (4)( بوستال وكاتز )، وتبناه 1963( فودور وكاتز شاملة، وهو ما قام به 

على مسات تركيبية وداللية تسمح بتحديد قراءة أو أكثر - وفق هذا املنظور-املدخل املعجمي وحيتوي

املدخل املعجمي عبارة عن مركب مبنني سلَّميا ميثل  «متثّل معىن من معاين الوحدة املعجمية. أو بعبارة أدق

  .(5)»السمات النحوية والسمات الداللية واملميزات وقيود التوارد 

  ذلك فيما يلي:وتفصيل 

 : النحوية أو التركيبية(6)السمات - 1
 Syntactic) أو(Grammatical markerويطلق عليها كذلك: احملدد النحوي( 

marker((7) ا حتديد الفصيلة النحوية كاالسم،الفعل... إخل التحديد املقويل  «.أو بتعبري آخر:(8).ويراد
إىل مسات أصلية كاالمسية ،ومسات فرعية  -بدورها- الذي يقسمهاعبد ايد جحفة حسب (9)»للمفردة 

  كاإلفراد و التأنيث. 
 وتلعب هذه السمات دور التمييز بني معنني ملفردة واحدة تستعمل امسا كما تستعمل فعال مثل املفردة

 .(10)ج فودور وج.كاتز ) ، وهو الدور الذي تغافل عنه Playاالجنليزية (
 

                                                                 

.69أمحد عزوز ،ص-دراسة–أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية   (1)  
نظر: نفسه ، الصفحة نفسها.ا  (2)  
.70نفسه ،ص  (3)  
.132، 131ص  محد حساين ،أنظر: مباحث يف اللسانيات ،ا  (4)  
.364اللسانيات و اللغة العربية : مناذج تركيبية و داللية ، عبد القادر الفاسي الفهري ،ص  (5)  
.89نظر: مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة ، كاترين فوك و بياريل قوفيك ،صاترجم هذا املصطلح كذلك ب: املواسيم ،  (6)  
.116نظر: علم الداللة ، أمحد خمتار عمر،صا  (7)  
.64،ص2002، 1 ط األردن ،–نظر: مقدمة يف نظرية القواعد التوليدية ، مرتضى جواد باقر ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ا  (8)  
.61مدخل إىل الداللة احلديثة ،ص  (9)

  
.118نظر: علم الداللة ، أمحد خمتار عمر،صا  (10)  
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 السمات الداللية:-2

أو يطلق عليها  Semantic marker((1) التأليفية: احملدد الداليل(كاتز ويطلق عليها كذلك يف نظرية 

الداللية. وهي عناصر بسيطة من املعىن تؤلف حمتوى الوحدة املعجمية  (3)الداللية أو املواسيم (2)الوامسات

)بعده حاصل Litteralالعناصر الداللية. ومن مثّ حمتوى اجلملة احلريف ( (املفردة) بعدها حاصل جمموع هذه

فالتحليل السمايت على مستوى اجلملة يبحث عن املعىن من خالل منظار  جمموع معاين املفردات املكونة له.

ا الداللية معىن اجلملة يتكون من حاصل معاين مفرداا،وأنّ معىن املفردة يتكون من حاصل مؤلفا «مؤداه أنّ

«(4).  

وتتميز السمات الداللية بكوا ذات طبيعة عالقية ألا عناصر مشتركة بني مفردات خمتلفة. فهي مسات 

  (5)جامعة مثل: /+مادي/،/+ حي/،/+إنسان/... إخل.

: وهي عناصر داللية خاصة أي السمات الداللية أو املتباينات الداللية )Distinguisher(املميز-3

  .(6)للمفردة، واليت ال تتقامسها مع غريها من الوحدات املميزة 

السمات املانعة يف مقابل السمات اجلامعة (الوامسات الداللية)، عبد ايد جحفة: لذلك يطلق عليها 
  .(7)»السمات املانعة : مسات ختص املفردة بعينها ومتيزه عما عداها من املفردات اليت حتاقلها  «يقول:

ما  «لف عن الوامسات الداللية إال من حيث العموم واخلصوص،حيث تسعى إىل بيان ال ختت- إذن- فهي
  .(8)»يتبقى من معىن ال تفسره الوامسات الداللية 

قوبل بنقد عنيف  لعدم  ج فودور وج كاتز إال أنّ هذا التمييز بني الوامسات الداللية و املميزات عند 
الكثري من الباحثني إال مصطلحا واحدا يعرب عن املفهومني على غرار جون .ولذا ال جند عند (9)احلاجة إىل ذلك

  . (10)للداللة على االثنني معا(Semantic components) ) الذي يكتفي مبصطلح J.Lyonsليونز(

                                                                 

.116،صالسابقنظر: ا  (1)  
.1/168.ي.كولنج ، ننظر: اللغة و املعىن و معىن الكلمة : علم الداللة ،آ.كروز ،املوسوعة اللغوية ، ا   (2)  
.89، 88نظر: مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة ، كاترين فوك و بياريل قوفيك ،صا  (3)  
.36،ص18/19،ع مدخل إىل علم الداللة األلسين ، موريس أبو ناضر ،جملة الفكر العريب املعاصر  (4) 

.1/168.ي.كولنج ، نمعىن الكلمة : علم الداللة ،آ.كروز ،املوسوعة اللغوية ، انظر: اللغة و املعىن و  (5) 
  .363: مناذج تركيبية و داللية ، عبد القادر الفاسي الفهري ،صاللسانيات و اللغة العربية -
  .89، 88مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة ، كاترين فوك و بياريل قوفيك ،ص -
  .62، 61صعبد ايد جحفة ،مدخل إىل الداللة احلديثة ، -

  .87مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة ، كاترين فوك و بياريل قوفيك ،ص نظر: ا  (6)
.62مدخل إىل الداللة احلديثة ، ص  (7)  

.1/168.ي.كولنج ، ناللغة و املعىن و معىن الكلمة : علم الداللة ،آ.كروز ،املوسوعة اللغوية ،   (8)  
.120.و علم الداللة ، أمحد خمتار عمر ،ص169ظر: نفسه ، صان  (9)  

.116نظر: علم الداللة ، أمحد خمتار عمر ،صا  (10)  
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 وتشكل هذه العناصر الثالثة:( السمات النحوية، السمات الداللية، املميز) كيان الوحدة املعجمية منعزلة
 (1)انتظام ثالثي من السمات الصواتية «فالوحدة املعجمية من هذا املنظور خارج السياق اللّساين؛؛ أي 

  .(2)»والتركيبية والداللية املخزنة يف الذاكرة البعيدة املدى 
فإذا دخلت الوحدة املعجمية يف عالقات مع وحدات  أخرى أفقيا ؛ أي يف تركيب لساين فإنّ املعىن 

قيود القراءة الداللية اليت يقدمها املدخل املعجمي تتطلب إضافة شرط رابع يطلق عليه: احلريف للجملة أو
  فماذا يعين هذا املصطلح يف العرف اللساين احلديث؟     االنتقاء.

):هي شروط تفرضها الوحدة املعجمية على Contraintes de selection((3)قيود االنتقاء- 4
.أو (4)»السمات اليت جيب أن تتصف ا العناصر اليت ترد مع املفردة «اليت تصحبها يف السياق.أي  الوحدات

  .(5)»التعبري الصوري عن الشروط الضرورية والكافية اليت حتدد ضم القراءة املقصودة إىل قراءات أخرى  «هي
فتجاور املفردات يف تركيب معني ليس أمرا  اعتباطيا وال خاضعا ملقتضيات حنوية صرفة ؛بل خيضع 
كذلك لقواعد داللية ختص الوحدة املعجمية. فإذا أخذنا على سبيل املثال األفعال: جتمهر، جتمع، تفرق، فإنّ 

فرد/.  -إسنادها إىل الفاعل ليس إسنادا حرا ؛ بل تفرض قيودا على الفاعل.من أمهها أنّ يشتمل على مسة/
  وهي السمة اليت ستفسر أصولية اجلمل: 

  جتمهر الشعب. - 
 - ع األهل. جتم  
  تفرق القوم. - 

  يف مقابل اجلمل غري األصولية: 
  جتمهر الرجل  - 
  جتمع الرجل  - 
  تفرق الرجل  - 

  .(6)اليت خترق القيد ذاته
)فهي اليت تفرض على موضوعاا أن تتميز Prédicatsومن مميزات هذه القيود أا ختص احملموالت(

يف فاعله أن يتميز بسمة/+حي/ ويف مفعوله /+سائل/و/+شروب/. بسمات معينة.فالفعل(شرب) يشترط 
 .(7)ولذلك ال ميكن أن نقول:(شرب املصباح كذا) أو(شرب زيد ترابا)

                                                                 

.املقاممام البحث الداليل يف هذا هي خارج اهتأي الفنولوجية ؛  (1)  
  . 28،ص2007، 1ط  املغرب،–ءاليم،دار توبقال للنشر،الدار البيضاغالنظرية اللسانية و الداللة العربية املقارنة :مبادئ و حتاليل جديدة،حممد  (2)

.364،ص: مناذج تركيبية و داللية ، عبد القادر الفاسي الفهري اللسانيات و اللغة العربيةنظر: اتسمى كذلك قيود التوارد ،   (3)  
. 64مقدمة يف نظرية القواعد التوليدية ، مرتضى جواد باقر ،ص  (4)  
هامش الكتاب).( 59التوليد الداليل يف البالغة و املعجم ، حممد غاليم ،ص  (5)

  
، تبريوع،التوزياجلامعية للدراسات والنشر وؤسسة (النظرية األلسنية )،ميشال زكريا، املوالتحويلية وقواعد اللغة العربية األلسنية التوليدية انظر:(6) 
  .172،ص 1984 ، 2 ط
.62صلة احلديثة ، عبد ايد جحفة ،نظر: مدخل إىل الدالا  (7) 
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"شرب جون اجلرعة" من الصعب صياغة أي تعميم مفيد حول معاين  «ولذلك فإنه يف مجلة مثل:
  .(1)»نواع الفاعل اليت يتطلبها فعل "شرب"األفعال اليت تقبل جون كفاعل . ولكن من السهل نسبيا حتديد أ

ومتكن هذه القيود من التنبؤ مبعاين املفردات؛خذ على سبيل املثال اجلملة:(قتل جون الكردجن) ستمكّن 
هذه القيود املستمع من استنتاج أنّ (الكردجن)كان شيئا حيا وقد أصبح ميتا اآلن ، على الرغم من أنه مل 

  . (2)بليسمع بكلمة (الكردجن) من ق
  مثال توضيحي ملدخل معجمي: -

  شرب 
  +فعل          

  مسات حنوية متثل التحديد املقويل لــــ(شرب)        +تام
  +متعد

  
  /+حركة/

 /+استيعاب عن طريق الفم/
   ]+دفعة واحدة[

          / .....+/  
  

  >فا /+حي / <
  >مف/+سائل/ <

)، وهو ما يستضح أكثر Semantic anomalyحيث يؤدي خرق هذه القيود اىل الشذوذ الداليل(
  عند احلديث عن ثاين دعامة للمكون الداليل يف القواعد التوليدية ، وهي: قواعد اإلسقاط.

القواعد اليت تقرن بني الوحدات املعجمية  «:وهي)Règles de projection (3)( قواعد اإلسقاط- 2
.إا (4)»فيتوصل ذه الطريقة إىل مدلول اجلملة- املكون التركييب-والبىن التركيبية اليت يولدها املكون األساس

قواعد تأويل داليل تعمل على ختصيص البنيات املركبية بقراءات داللية عن طريق ضم أو ملغمة 
)Amalgamation( قراءات قراءات امل)داخل املعجمية (قراءة الصرفيات) وفق ما يتطلبه التركيب

 . (5)املركبات)

                                                                 

.1/162معىن الكلمة : علم الداللة ، آ.كروز ، املوسوعة اللغوية ، ن.ي.كولنج ،اللغة و املعىن و  (1)  
.163نظر: نفسه ،صا  (2)

  
  .) Règles d’insertion lexicaleالعمل أو قواعد اإلدماج املعجمي ( تدعى كذلك قواعد (3)
.132، 131مباحث يف اللسانيات ، أمحد حساين ،ص  (4)  
.364، 363صية ، عبد القادر الفاسي الفهري ،نظر: اللسانيات و اللغة العربية : مناذج تركيبية و داللا  (5)  

مسات داللية متثل حمتوى (شرب)،وهي مسات تشترك فيها وحدات 
 أخرى مثل:(أكل).

ني،وهي مسة متيز الوحدة (شرب) عن وحدات فويوضع بني قوسني معقو،مميز 
مثل:(ارتشف). حتاقلها. أخرى  

داإلسنامزواة متكن من توليد قراءة سليمة عند  أقواسو توضع بني .قيود انتقاء  
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. (1)»تناسب هذه التسمية واقع التفسري الداليل، وذلك ألنّ قواعد الداللة تسقط املعىن على بنية معينة«و
وى البنية وذلك من خالل تعويض الرموز النهائية يف البنية املركبية الشجرية مبداخل معجمية على مست

  . (2)العميقة
  : (أكل الرجل التفاحة).(3)مثال توضيحي

  مجلة
  

  ركن اإلسناد                                                         ركن التكملة
                                                      

  امسيركن فعلي              ركن امسي               ركن 
  

  زمن           فعل       تعريف         اسم         تعريف        اسم
  

  /+اسم/  /+ تعريف/   تام        /+ فعل/     /+ تعريف/   /+ اسم/
  ركن امسي/    / أل/        /إنسان/        / أل/          /مؤنث/- /  
  دد/          /شيء//متحرك/         /حمدد/        /ذكر/        /حم  
  /نشاط/          /مفرد/         /حي/        /مفرد/          /نبات/  
  /غذاء/           /مذكر/        /متحرك/       /مؤنث/       /طبيعي/  

  /أكثر من عشرين سنة/            /مأكول/ 
  

  لكن كيف يتم هذا اإلسقاط ؟ وما شروطه ؟
يف ضوء البنية العميقة للتركيب ووفقا لسمات املداخل املعجمية اليت تعوض  تعمل قواعد اإلسقاط

عن طريق عملية الضم ،وهذا دف تأويل شامل للجملة انطالقا من كون معناها حاصل  (4)املقوالت التركيبية
  : (6). وختضع عملية الضم لشروط ثالثة هي(5)إىل بعضها -اجلملة–ضم مداليل املفردات املشكلة هلا 

: حبيث يكون الضم وفق العالقات التركيبية صاعدا انطالقا من الرموز النهائية يف  قيد تركييب-1
  الشجرة التركيبية بالتدرج وصوال إىل املقوالت العليا (اجلملة).

: يفرض هذا الشرط وجود تالؤم بني املداليل املضمومة إىل بعضها دف تفادي شرط داليل-2
  دد القراءات).االلتباس (تع

                                                                 

.15، ص19، 18املكون الداليل يف القواعد التوليدية و التحويلية ، ميشال زكريا ، جملة عامل الفكر املعاصر ، ع  (1)
  

.28نظر: النظرية اللسانية و الداللة العربية املقارنة : مبادئ و حتاليل جديدة ، حممد غاليم ،صا  (2) 
.144العربية (النظرية األلسنية )، ميشال زكريا،ص نظر: األلسنية التوليدية و التحويلية و قواعد اللغةا  (3)

  
.156-143،ص نفسه  (4)  
.62نظر: مدخل إىل الداللة احلديثة ، عبد ايد جحفة ،صا  (5) 
.64-62صانظر: نفسه،  (6) 
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:وتعد مجعا بني الشرطني السابقني شرط الضم الصاعد وشرط التالؤم.ومهمة هذه (1)قيود انتقاء-3

.وتسعى قواعد اإلسقاط يف النظرية التوليدية إىل التمييز (2)القيود منع توليد مجل شاذّة دالليا (صفرية التأويل)

وتقدمي مواصفات وظيفية لداللة اجلملة املقبولة من جهة  بني اجلمل األصولية وغري األصولية من جهة ،

  .(3)أخرى

ويولّد احترام قيود االنتقاء "التوافق الداليل" مجال أصولية، يف حني يولّد خرق هذه القيود "التنافر 

ليه أية يكون املكون شاذا دالليا عندما ال تسند إ«الداليل" مجال غري أصولية ، واليت تعد مجال شاذة دالليا .و

  . (4)»قراءة

وباستثناء حاالت التناقض املنطقي فإنّ البنيات الناجتة عن التنافر تؤول على أا بنيات جمازية يف نظرية 

.على غرار اجلملتني:(كلمين ثعلب)،(تزوج عمر قمرا) مادامت السمات الداللية لــــ(ثعلب)و( كاتز.ج

موالت:( كلّم) يف الفاعل، و(تزوج)يف املفعول. وهو الطرح ذاته قمر) ال تتوافق وقيود االنتقاء اليت تفرضها احمل

  .(5)) خبصوص اعتبار التراكيب اازية مظاهر لالحنراف اللغوي1965(تشومسكي الذي تبناه كذلك 

.وهو (6)العبارتني:(محلت اجلبل)،(شربت ماء البحر) بالكالم املستقيم الكذب سيبويه وقدميا وصف

  .(7)أخالقيا ؛ وإمنا هو احنراف عن مبادئ العرف اللساين(كذب داليل) بالتأكيد ليس كذبا

إال أنّ اعتبار البنيات اازية بنيات منحرفة دالليا يطرح مشكل التمييز بينها وبني مظاهر االحنراف 
ن. . أو التناقض املنطقي كما يف مثال Agrammaticalité((8)األخرى؛ كعدم السالمة النحوية (

  السابق:(األفكار اخلضراء عدمية اللون تنام غاضبة).وعليه فليس كل احنراف بالضرورة يؤول جمازا. تشومسكي
        (La pragmatique) ) مهمة هذا التمييز إىل التداولية Verner Abraham ( فرنر أبراهاميسند 

، وبالتايل فهي مسألة تداولية ال (9)إىل فكرة مفادها أنّ االستعارة مسألة املنطوق ج. سريلوكذلك يذهب 

                                                                 

  .64نظر: نفسه ،صامجعا بني االعتبارين .يعدها التأويليون ذات طبيعة تركيبية ، و يعدها التوليديون ذات طبيعة داللية حينا وحينا آخر يعدوا  (1) 
نظر: التوليد اإىل االعتبار األول، بينما مل جيزم حممد غاليم بإحدى الطبيعتني ؛فيعدها تركيبية أو داللية .  –عبد ايد جحفة -يذهب املؤلفو

  .59الداليل يف البالغة و املعجم ،ص
اازي.صفرية التأويل من حيث املعىن احلقيقي (احلريف) ال   (2) 

.181،180مباحث يف اللسانيات ، أمحد حساين ،صانظر:   (3) 
  .58صحممد غاليم،  التوليد الداليل يف البالغة و املعجم ، (4)
.59-57نظر: نفسه ،صا  (5) 
.1/9نظر: الكتاب ، سيبويه ، شبكة مشكاة اإلسالمية ،ا  (6) 
 ، ،دط ،القاهرةعالنشر و التوزيوالداليل، حممد محاسة عبد اللطيف،دار غريب للطباعة –نظر: النحو والداللة:مدخل لدراسة املعىن النحوي ا (7)

   و ما بعدها . 88، ص 2006
يف مقابل ما أطلق عليه سيبويه : الكالم املستقيم القبيح ، مثل: قد زيدا رأيت .  (8) 
يتقاطع هذا الرأي كثريا مع اآلراء البالغية العربية .  (9) 



56 

 

غري مربر على اعتبار أنّ االستعارة تتضمن  جريي مورجان). إال أنّ هذا الرأي عده Sémantiqueداللية (
  .(10)من خالل تغري السمات الداللية لبعض العناصر يف اجلملة تغريات 

السمات الداللية وفق منهج إبراز ومن هنا طرح موضوع العالقة بني االستعارة (وااز عموما) وبني 

الذي يؤدي إىل تغريات يف املعىن ذات Concellation((1)بعض السمات وإسقاط أخرى؛أي منهج احلذف(

طابع استعاري.ففي املثال:( املباراة تلفظ أنفاسها األخرية)تتميز العبارة:(تلفظ أنفاسها األخرية)بسمات داللية 

كائن حي.فإذا متّ إسقاط (حذف)مسة:/+كائن حي/ جاز ربطها بكلمة هي حركة الشهيق والزفري يف صدر 

 (مباراة). وكذلك إسقاط مسة /+عضو حي/ يف كلمة (يد)،وإبقاء السمات األخرى يؤدي إىل تفسري قول

  . (2):( إذا أصبحت بيد الشمال زمامها)لبيد

ااز من خالل إضافة مسات وهكذا تتغلغل نظرية السمات الداللية (احملددات الداللية) إىل مشكلة 
اإلضافة وهذا احلذف إىل تضييق املعىن وتوسيعه. إنّ الفعل (جرى)يتميز  وحذف أخرى، حبيث تؤدي هذه 

بالسمات الداللية التالية:/+حركة/،/+عن طريق األرجل/،/+بسرعة/...وعند حذف مسة /+عن طريق 
  .(3)املاء)األرجل/ يتسع املعىن فيجوز القول:(جرى القطار)و(وجرى 

لكن ما خصوصية هذه السمات اليت حتذف وتضاف؟ أهي مسات رئيسة أم ثانوية؟ وهل يؤدي كل 
  حذف أو كل إضافة هلذه السمات إىل توليد البنيات اازية بالضرورة؟ 

يبدو أنّ تقسيم السمات إىل رئيسة و ثانوية غري مفيد يف هذا املقام ،فقد يتولّد ااز نتيجة حركة 
سمات :(احلذف،اإلضافة، االنتقال)الرئيسة أو الثانوية على حد سواء.والدليل على ذلك أنّ ااز تولد يف ال

اجلملة:(جرى القطار) نتيجة حذف مسة رئيسة يف(جرى)، وهي مسة /+عن طريق االرجل/.يف حني تولد ااز 
وية هي: املكر واخلديعة إىل يف اجلملة:(فالن يهودي) (لوصف مسلم أو مسيحي)عن طريق نقل مسات ثان

  .(4)السمات الرئيسة
وعليه فالسمة (أو السمات) الرئيسة ليست دائما السمة (أو السمات) املميزة اليت تساعد على حتديد ما  

قد  عبد القاهر اجلرجاينأنّ  أمحد حسن صربهميكن حذفه أو اإلبقاء عليه يف اجلملة االستعارية. هذا ويذكر 
أشار إىل أنّ وصف املرأة بالشمس ال ميكن أن يقصد به "االستدارة" ؛ ألنّ االستدارة ليست مسة مميزة 

  .(5)للشمس؛ بل يشترك فيها أيضا القمر والكواكب األخرى، على الرغم من أا مسة رئيسة
                                                                 

ان محودة،مكتبة الوادي بدمنهور ودار املعرفة اجلامعية وسعد سليم همحد حسن صربأري االستعاري و الدراسات البالغية،نظر: التفكا(10) 
  .75- 74، 35-33،ص2002، 2اإلسكندرية ، ط،

  .51،52صنظر: نفسه،ا. ) Jonathan Cohen يعزى هذا املنهج إىل جوناثان كوهني (  (1)
نفسه ، الصفحة نفسها.انظر:   (2)

  
.126،127و118،119محد خمتار عمر ، الصفحات أنظر: علم الداللة ، ا  (3)  
.126،127نظر: نفسه ، صا  (4)

  
.53،54نظر: التفكري االستعاري و الدراسات البالغية ،صا  (5)  
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وااز  وعلى العكس من ذلك كثريا ما تلعب السمات الثانوية دورا أساسيا يف فهم االستعارة

 . (1)عموما.ففي مجلة مثل :(اإلنسان ذئب) تلعب السمات:/+شرس/،/+نشال/ الدور األساسي يف فهمها

الذي يتبىن: النقل واحلذف واإلضافة خطوة مهمة لتفسري البنيات اازية.ففي مجلة (2)ويعد هذا املنهج

من  بنقل مسات مثل:/+حي/،/+انسان/ مثل:(ترقص شقائق النعمان مع األطفال يف احلقول) يتم بناء الداللة

احملمول:(رقص) إىل املوضوع: (شقائق النعمان).مث حتذف من املوضوع :( شقائق النعمان) السمات اليت 

  تتعارض مع املنقولة من احملمول، مثل:/+نبات/.

 )Bickertonوانطالقا من هذه الزاوية ستعد كل الدالئل اللغوية جمازية بالقوة.إال ان بيكرطون(

) فقط. وهي الدالئل Signes marquésجيعل هذه اخلاصية من نصيب ما أمساه بالدالئل املوسومة(  (3)1969

املرتبطة مبسندات خاصة.فاحلديد يف كل من اللسان العريب واالجنليزي حيظى بسمة بارزة هي(صالبة)،وهي 

والبقرة ،و(شجاعة) لألسد، و(مكر) السمة اليت حيظى ا الفوالذ يف االسبانية. كما يسند (غباء) للحمار 

  . (4)للثعلب يف اللسان العريب مثال

ذا املعىن تعترب الدالئل املوسومة جمازية بالقوة، أما الدالئل األخرى فليست كذلك.ومن مثّة فال  «و

طريقة متكن من التمييز بني ااز(املمكن) وجمرد - بيكرطونحسب - ميكنها إال أن تنتج احنرافات.وهذه

االحنراف...هكذا تصبح التحوالت الداللية اليت تتجلى مثال يف خرق القيود االنتقائية مرتبطة بصفة عامة 

  . (5)»باملسندات اخلاصة امللحقة بالدالئل واليت تسمح هلذه األخرية بأن تركب مع دالئل أخرى أو حتل حملها

ح.سواء ما يتعلق منها باحلقيقة وذا تكون املصطلحات املفاتيح للبحث قد نالت نصيها من التوضي

وااز وشروطها،أو ما يتعلق بالنظرية السماتية يف مبادئها ومساعيها وجديدها خبصوص تفسري املعىن احلقيقي 

  واازي. 

  

  

                                                                 

(1) 62،63نظر: التوليد الداليل يف البالغة و املعجم ، حممد غاليم ،صا 
  

 .56نظر: نفسه ، صايعزى هذا املنهج إىل فنريش حسب حممد غاليم ،  (2)
يف كتابه :   (3) 

 Prolégomènes à une théorie linguistique de la métaphore ,trad .franç partielle (de l’anglais )  , 
dans :Delas ,D.(1978).  

.66،67نظر: نفسه ،صا (4) 
نفسه ، الصفحة نفسها.  (5) 
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  ::توطئةتوطئة

البالغة ) حيول دون االملام حبوقلة مواده يف هذا املقام البالغة ) حيول دون االملام حبوقلة مواده يف هذا املقام   أساسأساسذي يتوفر عليه معجم (ذي يتوفر عليه معجم (ضخامة احملتوى الضخامة احملتوى ال  إنّإنّ
  ؛ وإمنا؛ وإمنااالنتقاء نفسه ال حتكمه قاعدة معينة االنتقاء نفسه ال حتكمه قاعدة معينة   أنأنغري غري أنسب،أنسب،ن انتقاء املواد اليت ختضع للتحليل يكون ن انتقاء املواد اليت ختضع للتحليل يكون إإوعليه فوعليه ف، ، 

  وهكذا تبدو عملية احلوقلة على درجة كبرية من االعتباطية .وهكذا تبدو عملية احلوقلة على درجة كبرية من االعتباطية .  ،،التخمنيالتخمني  أساسأساسهو قائم على هو قائم على 

عالقات بني عناصر امليكرو نظام عالقات بني عناصر امليكرو نظام   إجيادإجياديزيد من صعوبة يزيد من صعوبة --لفبائيلفبائياألاأل--وال شك ان ترتيب مواد املعجم نفسهوال شك ان ترتيب مواد املعجم نفسه
اخلط ، اخلط ،   أوأوالصوت الصوت   أساسأساساملعىن ال على املعىن ال على   أساسأساسحول فكرة السمة اجلامعة اليت تنبين على حول فكرة السمة اجلامعة اليت تنبين على --امليكرو نظامامليكرو نظام--لتمركزهلتمركزه
  ن البحث يتوخى ذا الصدد التركيز على أمرين :ن البحث يتوخى ذا الصدد التركيز على أمرين :فافالذلك لذلك 

باجلفاء والغربة الذين باجلفاء والغربة الذين   إزاءمهاإزاءمهامألوفة لدى القارئ والباحث املعاصر ال حيسن مألوفة لدى القارئ والباحث املعاصر ال حيسن : تكوين حقول : تكوين حقول أوهلما أوهلما 
  يزيدان من اهلوة بينه وبني التراث . يزيدان من اهلوة بينه وبني التراث . 

من حيث من حيث   النقص الذي يعتور مواد املدونةالنقص الذي يعتور مواد املدونة  املعاجم العربية لسداملعاجم العربية لسد  أمهاتأمهاتاالستناد على االستناد على   األمرين:األمرين:ثاين ثاين وو
القول املتداولة على ألسنة القول املتداولة على ألسنة   أفاننيأفاننيالبالغة مجع البالغة مجع   أساسأساس  إليهإليهوهذا نظرا الن اهلدف الذي يقصد وهذا نظرا الن اهلدف الذي يقصد املعاين.املعاين.استقصاء استقصاء 

  العرب ، ال استقصاء معاين املواد اللغوية.العرب ، ال استقصاء معاين املواد اللغوية.

ن البحث عن معىن اجلذر اللغوي الذي ن البحث عن معىن اجلذر اللغوي الذي إإونظرا لتعدد معاين املفردات تبعا لتعدد سياقات االستعمال فونظرا لتعدد معاين املفردات تبعا لتعدد سياقات االستعمال ف
  التأكيدالتأكيدالطريق املرشد واملساعد على تنظيم احلقول مع الطريق املرشد واملساعد على تنظيم احلقول مع ––  األحياناألحيانيف كثري من يف كثري من --تتمحور حوله معاين الصيغ كانتتمحور حوله معاين الصيغ كان

  مايت هو معىن عالئقي بامتياز.مايت هو معىن عالئقي بامتياز.فاملعىن السفاملعىن الس  األساس ؛األساس ؛فكرة العالقات هي فكرة العالقات هي   أنّأنّ
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  نظام بلع السوائل  - ميكرو��

(شرب)،(أكل) جند بينهما عددا من السمات اجلامعة  املقابلة بني مفهمي الوحدتنيمن خالل إجراء 
)Archisèmes(  على رأسها السمة اجلنسية(générique) عن طريق الفم/،وهي السمة اليت مكّنت +/:

  نظام واحد.إال أنّ مفهمي الوحدتني يفترقان على عدد من السمات املميزة -الوحدتني من الدخول يف ميكرو
سائل/ عن طريق(أكل ) .يقول   - أمهها على اإلطالق أنّ ما يبلع عن طريق (شرب)يتميز بـ/+سائل/ مقابل /

. غري أنّ التوضيح الصريح لعالقة الشرب بالسوائل (1)»شرب املاَء والعسلَ والدواَء  -ش ر ب «: الزخمشري
  .(2)» ...وكل شيء ال ميضغ فإنه يقال فيه يشرب«ما نقرأه يف التهذيب:

وهذه السمة املميزة /+سائل/ ملفهم شرب تصبح بدورها مسة جامعة عندما يتغير نظام العالقات بني 
نظام جديد يتعلق بكيفية بلع السوائل  - الوحدات؛ أي عندما تصبح الوحدة املعجمية (شرب)عنصرا يف ميكرو

 اليت تتقاسم السمة اجلامعة/+سائل/  منهانظام تدخل فيه جمموعة من الوحدات املعجمية -عموما.وهذا امليكرو
رشف املاَء رشفا - ر ش ف«: الزخمشري.يقول  رشف، مص،حسا،جرع،رضع ،سقى،روى   : 

. ومن (3)»ورشيفا:مصه بشفتيه...وما بقي يف احلوض إال رشف: بقية يسرية ترتشف...ورشف ريق املرأة...
لداللية هي:/+ بلع سائل/،/+عن طريق الفم/،/+مص هنا يتحدد مفهم الرشف بعده جمموعة من السمات ا

بالشفتني/،/+لسائل قليل/،/+يكون للماء والريق/...وهذا استنادا إىل األقوال الواردة يف األساس،وهي السمات 
ملفهم (الرشف) مضيفا إليها مسة أخرى هي /+مبهلة/ أو قليال قليال كما  أبادي الفريوز ذاا اليت ذكرها

        .     (4)قال

ويتفق ذلك مع ما ذهب إليه ابن منظور غري أنّ هذا األخري مييز بني الرشف واملص يف مسة درجة حركة 
. مبعىن أنّ درجة حركة السائل يف الرشف أعلى منها يف (5)»الرشف والرشيف فوق املص «السائل فيقول:

ورشف احليوان عن طريق مقابلة /+  املص. وعدا ذلك تبقى السمات ذاا إال إذا ميزنا بني رشف اإلنسان
  بالشفتني/ عند اإلنسان بــ/+ باملشفرين/عند احليوان خصوصا اإلبل. 

وبالصيب ماصة وهي شعرات تنبت على سناسنه «:الزخمشريوانطالقا مما ذكرنا فإنّ القول الذي أورده 
ليس من احلقيقة ؛ألنّ فعل املص على احلقيقة إنما يكون للكائن احلي  (7)»فال ينجع فيه شيئ حىت تنتف (6)

  ألنّ الكائن احلي ميلك وسيلة الفعل ، وهي الشفاه/ املشافر. 

                                                                 
  .232البالغة ، جار اهللا أبو القاسم حممد بن عمر الزخمشري ، حتقيق: عبد الرحيم محود ،دار املعرفة ، بريوت،دت،دط،ص أساس (1)
  .144األزهري ،ص (2)
  .164أساس البالغة ،ص(3)
  .3،1979،3/139القاموس احمليط ، اهليئة املصرية للكتاب طانظر :  (4)
.3/1651س)،-لسان العرب ،(ذ  (5)  
الظهر.فقار    (6)  

.431أساس البالغة،ص  (7)  
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احلوض  نويكون الرشف واملص للماء والريق وحنومها، ويكونان للماء من اإلناء لإلنسان غالبا، وم
كل من السمات:/+من احلوض/،/+من اإلناء/ على التمييز بني  للحيوان ، ويكونان للريق من الفم، ومنه تعمل

رشف ومص اإلنسان، وبني رشف ومص احليوان.وباملقابل تعمل السمات:/+من اإلناء/مقابل/+من الفم/ على 
رشف ومص الريق، فإنّ تعلّق األمر برشف ومص اللنب،وكان /+ من حلمة   التمييز بني رشف ومص املاء،وبني

 -ر ض ع « استلزم ذلك إحالل مكان (رشف)و( مص) وحدة أخرى هي(رضع).جاء يف األساس:الثدي/ 
رضع الصيب الثدي وارتضعه رضعا ورضعا كخنق وسرق ورضاعا...وارتضعت العرت:رضعت 

  .(2)»وارتضعت العرت شربت لنب نفسها « .وكذلك قال صاحب القاموس: (1)»نفسها...

حركة انتقال اللنب من الثدي إىل الفم عن طريق املص،أو بالتعبري السمايت إذن حتدد مفهم الرضع بكونه 
جمموع السمات الداللية التالية:/+مرور لنب/،/+من الثدي/،/+إىل الفم/،/+عن طريق الشفتني/أو/+ عن طريق 

             نظام. وذا ميكن إجراء االستبدال-... ذات العالقة داخل ميكرو(3)لصغري السن/± املشفرين /،/
)la commutation .للتحول من مفهم إىل آخر بإحالل مسة حمل أخرى ( 

من مفهم(الرضع)إىل مفهم (الرشف)،  لإنّ استبدال مسة/+من الثدي/ بِسمة/+من اإلناء/ تسمح باالنتقا
       ) السمة/+عن طريق الشفتني/كذلك متكّن من التحول إىل مفهم (الشرب). concellationكما أنّ حذف(

وكذلك استبدال السمة /+مرور لنب أو ماء/ بـ/+مرور مرق/، واستبدال/+من الثدي/ بـ/+من االناء/  
  يؤدي إىل تعيني مفهم آخر هو(احلسو).

. فخص احلسو بسائل (4)»حسا املرقة واحتساها وحتساها - ح س و: « الزخمشريويف معىن احلسو يقول 
حسا الطائر املاء حسوا وال تقل شرب زيد «اء يقول صاحب القاموس:معني هو املرقة.ويكون احلسو أيضا للم

. وذلك أنّ الشرب يكون دفعة واحدة؛ بينما احلسو فيكون شيئا بعد شيء.وقد (5)»املرق شربه شيئا بعد شيء 
  . (6)»التحسي عمل يف مهلة«قوله: سيبويهعن ابن منظور ذكر 

،/+إىل الفم/،  (8)أو مرق/،/+من اإلناء/ (7)جمموع :/+مرور ماءوعلى هذا يكون مفهم (احلسو)حاصل 
  .(9)/+مبهلة/ أو كما قيل: شيئا بعد شيء ، وذلك أنّ احلسوة ملء الفم كما جاء يف اللسان

                                                                 
 .161الزخمشري ، ص (1)
 .3/29الفريوز أبادي (جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي الشريازي)، (2)
مع صوت حلبه فيطلب أن رجال كان يرضع إبله لئال يس«يرضع على احلقيقة .جاء يف القاموس احمليط  أيضامسة صغر السن مسة مزدوجة ،فالكبري (3)

   نفسه ، الصفحة نفسها.نظر: ا، »منه 
.84أساس البالغة ، ص  (4)  

.4/311الفريوز آبادي ،  (5)  
.2/880د)،–لسان  العرب،(ح   (6)  

  (7) للطيور غالبا .
  (8) قد يكون من احلوض أو غريه إذا تعلق بالطائر.

.نظر: نفسه ، الصفحة نفسهاا   (9)  
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)ألنّ استبداهلا بسمة/+ دفعة واحدة/ يؤدي إىل التحول Distinctifeوتعد السمة /+ مبهلة/ مسة مميزة (
 - حسا«هي(شرب)، وهي السمة اليت متنع أن يكون الشرب للطائر.جاء يف اللسان: إىل مفهم وحدة أخرى

  .(1)»حسا الطائر املاء حيسو حسوا :وهو كالشرب لإلنسان،واحلسو الفعل،وال يقال للطائر شرب

وهذه السمات اليت ذكرنا للوحدة املعجمية (حسا)جندها ذاا يف مفهم(جرع)مضافا إليها مسة/+بكره/ 
.وقوله كاملتكاره قد يقود إىل أنّ  (2)»وقيل:إذا تابع اجلرع مرة بعد مرة كاملتكاره قيل: جترعه«اللسان: جاء يف

إمنا أراد مبرارة. وما قد يؤيد هذا كذلك أنّ السياقات كثريا ما (3)»واجترعته مبرة:«الزخمشرياملقصود يف قول 
ولوال هذه ].17[ سورة إبراهيم ،اآلية ﴾ عه ولَا يكَاد يِسيغهيتجرّ :﴿تربط بني اجلرع واملرارة.يقول اهللا تعاىل

  السمة لكان اجلرع واحلسو مترادفان. 

  قيل«... :الزخمشري(السقي) فإنه على: فَعلَ لإلنسان، وعلى أفْعلَ للماشية، يدل على ذلك قول  وأما
صاحب اللسان  كوكذل األرض ومل يشر إىل ااز،. و ذكر بعد ذلك سقي (4)»:سقاه لشفته ،و أسقاه لدابته

ومن هذا الوجه حيمل مفهم .(5)يوحي أنّ السقي لألرض على احلقيقة ال على ااز امم وصاحب القاموس،
  عن طريق الفم/./±السقي السمة املزدوجة 

لكل ما كان من بطون األنعام ومن السماء أو ر جيري «أنّ العرب تقول: ابن منظورهذا ويذكر 
وسقَاهم ربّهم  ﴿:.واستدل بقوله تعاىل(5)»يقولوا أسقاه  ومل أسقيت.فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا:سقاه،لقوم:

والَّذي هو يطْعمنِي  ﴿السالم:وكذلك قوله على لسان إبراهيم عليه ].21 ةاآلي ﴾[سورة اإلنسان، شرابا طَهورا
   ].80 ةاآلي [ سورة الشعراء، ﴾ويسقنيِ

  ى ق س 
  سقى                                                 أسقى              

  +فعل(فعل)                                           +فعل(أفْعل)          
  لإلنسان/                                  /+للحيوان/         /+للجماد/     /+للزرع//+          
عن طريق الفم/                                                                                 - /+عن طريق الفم/                           /+عن طريق الفم/         /          

  [+بالشفاه ]                                   [+باملشافر ]              [+باجلذور ]            

                                                                 

.نفسها ا السابق، الصفحة  (1)  
.1/601ج)،- نفسه، (اهلمزة  (2)  

.57أساس البالغة ،ص  (3)  
215نفسه،ص  (4)  

فهو اقرب إىل األحياء ألنه ينمو  و من عناصر حياته -وان مل يكن له فم–فان كان املراد الزرع فان الزرع  إذا مل يكن املراد من األرض الزرع ،(5)
  علم.أاملاء كما اإلنسان و احليوان ؛ بينما األرض مثل الثوب مجاد . و قد ذكر أن سقي الثوب جماز ، فيكون سقي األرض كذلك جمازا . و اهللا 

 .3/2043س)،-لسان العرب ،(ذ (6)
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هو ريان وهي ريا وهم رِواء، وقد روِي من املاء رِيا وارتوى وتروى، وأروى -روى«جاء يف األساس:
(روى) «  أنّ أمحد بن فارسري مبعىن الشرب،وهو األصل.فقد ذكر .ويتضح من هذا أنّ ال(1)»إبله ورواها...

الراء والواو و الياء أصل واحد مث يشتق منه، فاألصل ما كان خالف العطش، مث يصرف يف الكالم حلامل ما 
  . فهل معىن ذلك أنّ مفهمي:(الشرب) و (الري) واحد؟(2)»يروى منه، فاألصل رويت من املاء رِيا 

(3))؟ شربت شربا رويا :(واألرجح أنه ليس متاما.وإال لم قالت العرب 
أي اشتق من هذا   

فدلّ هذا على أنّ  (4)»ماء روي و روى ورواء: كثري مرو «األصل(روى) وصفا للشرب.وقد جاء يف اللسان:
بالضرورة ؛أي يف الري يف الري مسة مميزة  وهي/+ بإشباع وامتالء/.وهي مسة ال حيتوي عليها مفهم (الشرب) 

. (6)»ولنا قبلك روية أي حاجة:«اجلوهري.يقول (5)معىن إشباع احلاجة،وال عجب أن يطلق على احلاجة روية
وهذه السمة/+ بإشباع وامتالء/ هي اليت ستفسر التضاد بني الريان والعطشان.وخالصة  التحليل يف اجلدول 

  أدناه : 
لسانية مسات داللية / وحدات   شرب  رشف  مص  حسا جرع سقى روى رضع  

 بلع سائل  + + + + + + + +
 قليل  ± + + + + ± -  ±
 عن طريق الفم  + + + + + ± + +

 بالشفتني  -  + + -  -  ± -  +
 باملشافر -  + + -  -  ± -  +
 باملنقار -  -  -  + -  -  -  - 
 شيئا فشيئا  -  + + + + -  -  - 
 بدرجة أقل -  -  + -  -  -  -  - 
 دفعة واحدة  + -  -  -  -  + + +
 من اإلناء + + + + + + + - 
 من احلوض  + + + + + + + - 
 من الثدي  -  -  -  -  -  -  -  +
 من الفم  -  + + -  -  -  -  - 

                                                                 

  185الزخمشري،ص (1)
2/453. ،1979: عبد السالم حممد هارون ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، دط،و ضبط  معجم مقاييس  اللغة ، حتقيق   (2)  

185ذكر الزخمشري أن هذا القول من ااز، أنظر: األساس ،ص  (3)  
.3/1784س)،-ابن منظور،(ذ  (4)  

، و إن كان ملحا زاد من شدة ؛الن املاء إذا كان عذبا أروى   على املاء العذب رواء ، ويف هذا ما يدل على معىن اإلشباع أيضا قطلأكما (5)
    . العطش

.4،1990،6/2364الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربية )، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ط (6)  
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 بكره  -  -  -  -  + -  -  - 
نظام بعده  -وبذالك فإنّ مفهم (شرب)يتحدد من خالل العالقات القائمة بينه وبني باقي عناصر امليكرو

بلع سائل عن طريق الفم دفعة واحدة من إناء أو حوض.فأما قولنا:(سائل) فإن ذلك مينع دخول (أكل)، : 
وأما قولنا:(عن طريق الفم) فيمنع دخول (سقى) لغري الكائن احلي.ذلك أنّ مفهم (سقى)حيمل السمة 

ع).وقولنا : من عن طريق الفم/.وقولنا:(دفعة واحدة)مينع دخول(رشف)و(مص)و(حسا)و(جر± املزدوجة/
اإلناء أواحلوض مينع دخول(رضع)... وهكذا تشكل املعامن (السمات الداللية)ذات العالقة حمتوى املفاهم داخل 

  نظام معطى. -ميكرو

)ألنه يساوي Sème marquéوعن طريق املقابلة بني : رشف/ مص يعد املفهم (مص) مفهما معلما (
) هي/+بدرجة أقل/جعلت(املص) Sème spécifique( (رشف)+/بدرجة أقل/. أي أضاف مسة نوعية

خيتلف عن الرشف. ويكون جمموع باقي السمات املشتركة بني (مص) و ( رشف) ما يسمى 
  .Classèmeبـ

  نظام أفعال احلركة  -ميكرو  ��
يف جمال أفعال احلركة اخلاصة بالتنقل عند الكائن احلي ميكن بناء التحليل على أساس قائمة من 
الوحدات املعجمية ذات العالقة ،واليت تتمايز مفامهها انطالقا من متايز السمات الداللية املكونة هلا داخل النظام 

  اخلاضع للتحليل،فال يتحدد مفهم وحدة ما إال عن طريق العالقة اليت تربطها بالوحدات األخرى.

مشى هرولة، والطائف  -ه ر و ل«ساس:إننا على سبيل املثال عندما نبحث عن معىن اهلرولة نقرأ يف األ
جند ارتباط معىن اهلرولة باملشي أي هناك عالقة بني املشي واهلرولة ،ولكن اإلحلاح على هذه العالقة (1)»يهرول

اهلرولة: بني العدو واملشي...وقيل اهلرولة فوق املشي ودون اخلبب  «يتضح أكثر عندما نقرأ يف اللسان:
 .(2)»واخلبب دون العدو

ميوقع مفهم (اهلرولة) يف نظام لساين حتكمه العالقة بني جمموعة من الوحدات    ابن منظوروهذا يعين أنّ  
. وهذا ندو ،قفو هي: املشي،اهلرولة،العدو،اخلبب. وهو ما يتضح من خالل توظيف ظروف املكان: بني،

  )،( املشي)،( اخلبب) ... إخل.يعين أنّ مفهم(اهلرولة) ال ميكن أن يتحدد إالّ من خالل مفاهم : (العدو

هذا ويتحدد مفهم (املشي)هو اآلخر من خالل عالقته مبفاهم وحدات أخرى أشهرها تداوال :  
الزحف، احلبو، القفز، الزلق ،الزجل ،اجلري، السباحة،الطريان...  ،واليت تتقاسم مسة داللية عامة هي حركة 

  التنقل عند الكائن احلي،وتفترق على مسات خاصة متيز مفاهم الوحدات عن بعضها. 

                                                                 

.483الزخمشري ،ص  (1)  
.6/4658ي)،-ابن منظور،(م  (2)  
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وهكذا فإنّ املقابلة بني مشى/زحف تربز مسات مشتركة منها:/+حركة تنقل/،/+لكائن حي/،/+على 
 - (مشى)و/+بثقل/مقابل/ األرض/...ومسات نوعية منها:/+على البطن/ لـ(زحف) مقابل/+ على أرجل/ لـ

  بثقل/ على الترتيب. 

فان:فيه ثقل حركة... زحفت إليه وتزحفت،ومشيه زحف و زحوف و زح -ز ح ف«الزخمشري:يقول 
.فأما قوله: وزحفت (1)»وزحفت احلية وكل ماش على بطنه... والصيب يزحف على األرض و يتزحف 

  احلية...والصيب يزحف فإنه تأكيد لسمة/+ لكائن حي/. 

يف إطار احلقيقة حيتاج إىل إعادة نظر ألنه  (2)»وزحف الشيء: جره جرا ضعيفا «إال أنّ قوله بعد ذلك: 
لكائن حي/،واليت يدلّ ± بالسمة ذاا وجيعلها تتحول من مسة موجبة /+لكائن حي/ إىل مسة مزدوجة/ خيلّ

والشيء يدلّ على مطلق االستعمال للحي ولغري احلي.كما أنّ البطن إمنا يكون )،زحف الشيء( عليها قوله
وإالّ  -على وجه الدقة -من احلقيقة) زحف الشيء( للكائن احلي على احلقيقة.وعليه ليس من املستساغ اعتبار

  من ااز؟ (3)»أزحفت الريح الشجر حىت زحف:«ملاذا عدت العبارة 

 الزخمشريوإذا كان هذا حال املقابلة بني مشى/ زحف فماذا عن املقابلة بني: زحف/ حبا؟ أليس قول  
يدلّ على أنّ العالقة بني  (4)»حبا الصيب حيبو إذا زحف«السابق:(والصيب يزحف على األرض).وقوله كذلك: 

الزحف واحلبو ترادف؟ أي أنّ السمات اليت تؤلف مفهم (زحف)هي السمات ذاا اليت تؤلف مفهم(حبا) من 
إذا أعطيتا نفس املالمح التكوينية أو « املنظور السمايت الذي يرى أنّ احلكم على وحدتني بالترادف يكون

  . (5)»اطفية أو الثانوية التشخيصية بغض النظر عن االختالفات الع

ولكن قراءة ملفهم (احلبو) يف اللسان تضيف له مسات مميزة جتعل الوحدتني:(زحف)و(مشي) يف عالقة 
حبا حبوا مشى على يديه وبطنه. وحبا الصيب حبوا :«...ابن منظورتضمن بدل الترادف مبعىن التطابق ،يقول 

.فدلّ استعمال اليدين       (6)»شي على يديه وركبتيه أو استه مشى على استه وأشرف بصدره...احلبو: أن مي
والركبتني واإلشراف بالصدر باإلضافة إىل البطن أنه ال يصح مثال القول:(حبا الثعبان) ذلك أنّ مفهم (الثعبان) 

بصدر/مقابل مفهم(الصيب) الذي حيتوي - بركبتني/،/-بيدين/،/ - يسجل غياب هذه السمات: فهو حيمل:/
ى:/+ بيدين/،/+بركبتني/،/+بصدر/.وهكذا يكون الترادف بني:(زحف)و(حبا)من باب إمهال هذه عل

  السمات  واالحتفاظ بباقي السمات املذكورة سابقا.

                                                                 

.189أساس البالغة،ص  (1) 
.نفسه ، الصفحة نفسها  (2) 

.189،190نفسه،ص (3)  
.72نفسه،ص  (4)  

.134علم الداللة ، أمحد خمتار عمر، ص  (5) 
.2/766د)،-لسان العرب ،(ح   (6)  
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وعن طريق اإلضافة دائما نتحول من مفهم (مشى) إىل(جرى)بإضافة السمة /+بسرعة/ لقائمة مسات  
:/+حركة تنقل/،/+لكائن حي/،/+على األرض/،/+على األرجل/      - انطالقا من ذلك- (جرى)فيكون(جرى)

:/+بسرعة/. أو )Distinctife،/+بسرعة/... وميلك مفهم (مشى)السمات ذاا باستثناء السمة املميزة (
  /+ بسرعة/ . -بتعبري رياضي: ( مشى)= ( جرى)

يف االستعماالت اخلاصة مبفهم (اجلري)جنده قد أمهل التمييز بني احلقيقة وااز الذي  الزخمشريإالّ أنّ 
والشمس جتري، والريح جتري.وجرت « يعتمده يف أغلب مفاهم املواد األخرى.فذكر يف مستهلّ ما ذكر:

  .(1) »اخليل...

ورمبا كان إمهاله لذلك التمييز من باب اعتبار تلك السياقات يف مجلة االستعماالت احلقيقية. غري أنه   
فإنّ قوله:( والشمس جتري، والريح جتري) على - وطبقا ملا متّ حتديده من السمات األساسية ملفهم (اجلري)

الدهشة والغرابة فجرت جمرى احلقيقة. والثاين أن تكون اعتبارين:أحدمها أنها من اازات امليتة اليت مل تعد تثري 
وقال الليث:اخليل جتري والرياح جتري والشمس «... األزهري:من احلقيقة العرفية ال اللغوية ، ذلك أنّ قول 

يدلّ على أنّ اجلري إمنا يكون للكائن احلي، .(2)»جتري جريا إال املاء فإنه جيري جرية. واجلراء : للخيل خاصة 
كأنه بذلك يلمح إىل أنّ اجلري للشمس والرياح واملاء من باب ااز ال احلقيقة. وقوله: للخيل خاصة حيافظ و

  على مستني      : /+لكائن حي/،/+على األرجل/ ملا كان اخليل من الكائنات احلية ذوات األرجل. 

قفازة وهي األمة لقلة وابن ال.(3)هو قفّاز نقّاز -ق ف ز« الزخمشري:ويف مفهم (القفز) يقول 
  . (5)»تتقافز على املاء .وتقافز الصبيان (4) استقرارها  وخيل قوافز. والدعاميص

غري أنّ قلة استقرار األمة ال يعني حركة القفز بالضرورة ؛ألنّ هذه السمة/+ مع قلة استقرار/ (احلركة) 
لك أا مسة غري كافية لتحديد مفهم مشتركة حيتوي عليها كذلك مفهم (املشي) و(اجلري) وغريمها.ومعىن ذ

أنه  الزخمشري) .وما يالحظ كذلك يف قول Indistinctifeالقفز أو هي باملصطلح السمايت مسة غري مميزة (
ومن غري ذوات األرجل(الدعاميص).وهو ما  .)األمة، اخليل( ربط القفز بكائنات حية من ذوات األرجل

 من جهة ، وهي مسة كافية خللق فوارق بني (قفز) ، على أرجل//± سيجعل مفهم (قفز) يسجل مسة مزدوجة
  من جهة أخرى. (جرى)  و(مشى)،

  

                                                                 

58.   (1)أساس البالغة ،ص 
.3301ذيب اللغة ،ص  (2)  

6/4521ي)،- الوثوب صعدا،انظر:لسان العرب،ابن منظور،(ممن النقزان ،و هو   (3) 

.1385 ،2/1384د)،- مجع دعموص ،و هي دويبة صغرية تكون يف مستنقع املاء،أنظر: نفسه،(ح  (4)  
.373أساس البالغة،ص (5)  
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للقفز مسة على درجة كبرية من األمهية وهي:/+على -من خالل قوله السابق- الزخمشريهذا،ويضيف  
األرض أو املاء/ ؛أي حتديد احليز الذي تتم فيه احلركة. ولكن ملاذا توصف اخليل بالقوافز؟ ال شك أنّ ذلك 

 وز أباديالفرييضيف مستني: مسة/+مع و ثوب/،/+بسرعة/ إىل مفهم (قفز)،ومها السمتان اللتان أشار إليهما 
ويقال للخيل السراع اليت «.وكذلك جاء يف اللسان:(1)»وخيل قافزة  وقوافز سراع تثب يف عدوها« بقوله:

على ± وعليه فإنّ مفهم (قفز) هو:/+حركة تنقل/،/+لكائن حي/،/ .(2)»تثب    يف عدوها: قافزة وقوافز
األخرية مسات مميزة حيث تعمل  يف اهلواء/،/+مع وثوب/،/+بسرعة/.وتعد السمات الثالث - أرجل/،/

السمتان:/+مع وثوب/و/+بسرعة/ على التمييز بني (قفز) و(مشى)من جهة، وبني (قفز)و( زحف)من جهة 
على أرجل/،وحتويلها/+ على أرجل/ اليت متيز(مشى)،وعن طريق ± أخرى بعد تفكيك السمة املزدوجة/

  املعىن من(مشى) إىل (زحف).استبدال هذه السمة /+على أرجل/ بـ/+ على البطن/ يتحول 

يف اهلواء/ يسمح بتعيني مفهم  - لسمة/+يف اهلواء/ بـ/كما أنّ حذف السمة/+ مع وثوب/ واستبدال ا
من - على أرجل/ تتيح ± وحدة معجمية اخرى وهي:(طار)، مع مالحظة وهي أنّ السمة املزدوجة السابقة/

فرصة خلق مسة من مسات مفهم(الطريان)،وهي/+ جبناحني/، اليت ترتبط بفئة خاصة من - خالل اإلشارة السالبة
طريت احلمام وأطرته، وطريت العصافري عن الزرع  - ط ي ر:«الزخمشريالطيور.يقول الكائنات احلية وهي 

الطريان: حركة ذي اجلناح :«ابن منظور.وهو قول ال يربز مجيع مسات (طار) بوضوح . على خالف قول (3)»
  .(4)»يف اهلواء جبناحه طار الطائر يطري طريا أو طريانا...

 ﴿تعاىل:إال لذي اجلناح التأكيد الوارد يف قوله - من باب احلقيقةال يكون -ومما يدلّ على أنّ الطريان
هياحنبِج ريطرٍ يالَ طَائوالتوكيد عالمة من عالمات احلقيقة كما ذكر بعض من 38[ سورة األنعام،اآلية(5)﴾ و.[

  . (5)عالمات احلقيقةالدارسني العرب القدامى؛فقد نقل السيوطي عن القاضي أيب بكر القول بأنّ التوكيد من 

ونتوصل كذلك إىل تعيني مفهم (سبح) عندما حنول السمة الداللية/+يف اهلواء/إىل/+يف املاء/ ،والسمة 
جبناحني/أو/+على الصدر غالبا/ وحتويل السمة/+بسرعة/ إىل مسة مزدوجة -/+جبناحني/ إىل السمة /

  .)سبح)،(قفز)،( طار(لثالثبسرعة/ وذلك من خالل املقابلة بني الوحدات ا/±

                                                                 

.2/186القاموس احمليط ،   (1)  
.5/3701ل)،- ابن منظور،(غ  (2) 

.287أساس البالغة،ص  (3) 
.4/2735ع)،-العرب،(شلسان   (4) 

ذلك من التطوع املشام للتوكيد  ، وجيوز أن يكون لإلفادة ألن العرب تستعمل  الطريان مع غري  ذي اجلناح،أنظر:املصدر  أنذكر ابن جين  (5)
   نفسه،الصفحة نفسها.

.1/363نظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،ا  (6)  
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مييز بني السباحة والعوم من خالل السمتني  الزخمشريهذا،وقد جاء يف هوامش القاموس احمليط أنّ  
العوم اجلري يف املاء مع االنغماس، والسباحة اجلري «مع انغماس يف املاء/، /+مع انغماس يف املاء/.-الداللتني/

أنّ ظاهر كالم العرب يوحي بالترادف كما هي احلال يف املثل: خف .على الرغم من (1)»فوقه من غري انغماس
  .(2)تعوم

:  وهكذا فإنّ املقابلة اجلديدة املشتقة من احلقل العام ألفعال احلركة عند الكائن احلي اخلاصة بالتنقل
  . الزخمشري/عام) تسفر عن تقابل مسايت جديد (فوق/ حتت)حسب رأي  (سبح

مكان  - ز ل ج«)،(زلق)فيبدو الترادف قويا بينهما،وذلك عندما نقرأ قوله: أما خبصوص الوحدتني:(زجل
(3)زجل: زلق ، وقد زجلت رجله تزجل زلوجا و تزجلّت، وهذه مدحظة

ويف اللسان           .(4) »تزجل فيها االقدام... 
ومان على مسات .وعليه فإنّ مفهمي(زجل )و(زلق)يق(5)»ومكان زجل و زجل... أي زلق، والتزجل: التزلق :« 

  مشتركة هي:/+حركة انتقال/،/+لكائن حي/،/+خبفة/،/+بسرعة/،/+على األرجل/،/+على سطح أملس/.

(زجل) الزاء « يف الزجل:ابن فارس فأما كون املفهمني يدالن على/+حركة انتقال/ فهو مايفهم من قول 
زلق) الزاء والالم والقاف أصل واحد «(الزلق:.وقوله يف (6)»والالم واجليم أصيل يدل على االندفاع والدفع 

 .(7)»يدل على تزجل الشيء عن مقامه...واملزلقة واملزلق: املوضع ال يثبت عليه

 -وأما كوما/+لكائن حي/فهو من باب التخصيص احملدد سلفا اخلاص حبركة األحياء؛ألنّ الزجل والزلق
بدون هذه السمة سيخالّن  -حي/ يف اإلطار العام للحركة لكائن/± وإن كانا حيمالن السمة الداللية املزدوجة

نظام السابق.وهذا دليل على أنّ املعىن البنيوي يتحدد من خالل متوقع - نظام العالقات القائمة داخل امليكرو
  العناصر يف نظام معطى ، وليس من خالل ما حتيل عليه هذه العناصر يف العامل خارج لساين. 

ومر يزجل بالكسر ، زجلا « حيتويان على مسة/+خبفة/ فهو ما نقرأه يف اللسان:  - منياملفه - وأما كوما
  .(8)»وزليجا إذا خف على األرض 

،وكذلك   (9)»والزجل: السرعة يف املشي وغريه«ابن فارس:وأما كون هذه احلركة سريعة فيدلّ عليها قول 
  .(10)»املشي ومضيه....الزجل :سرعة ذهاب « الليث:عن ابن منظور نقل 

                                                                 

(اهلامش). 1/225القاموس احمليط،  (1)  
نظر: نفسه،الصفحة نفسها.ا (2)  

2/1335د)،- نظر: لسان العرب ،ابن منظور،(حامن الدحض و هو الزلق ،  (3)  
.194أساس البالغة ،ص (4)  

.3/1850س)،- ابن منظور ، (ذ  (5)  
3/19معجم مقاييس اللغة،  (6)  

21نفسه ، ص .  (7)  
3/1850س)،–ابن منظور،(ذ   (8)  

3/19معجم مقاييس اللغة،  (9)  
.3/1850س)،-لسان العرب ،(ذ  (10)  
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قد زجلت ( فقد أشار إىل السمتني/+على األرجل/ و/+على سطح أملس/ بقوله السابق الزخمشريأما 
  وقوله:(زلق املكان ملسه حىت صار مزلقة). )، رجله تزجل زلوجا

  صلب/؟- لكن ما طبيعة هذا السطح األملس؟  أهو: /+ صلب/أم/

ألقاويل خبصوص احلقيقة ما جييب عن السؤال. واألرجح يف ذلك من فنون ا الزخمشريليس فيما أورده 
و التزليق     :« ابن منظورصلب/ هي ملمح داليل ينكشف بضبابية من خالل قول /±هو برزو السمة املزدوجة 

  .(1)»: متليسك املوضع حىت يصري كاملزلقة ، وإن مل يكن فيه ماء 

  خالصة التحليل يف اجلدول أدناه : 

 مسات داللية /وحدات لسانية زحف حبا قفز زلق  زجل مشى جرى سبح طار

 حركة تنقل لكائن حي + + + + + + + + +

 على االرض + + + + + + + -  - 

 على املاء -  -  + + + -  -  + - 

 يف اهلواء -  -  -  -  -  -  -  -  +

 بثقل + + -  -  -  + -  ± - 

 بسرعة -  -  + + + -  + ± +

 خبفة -  -  + + + -  ± + +

 مع و ثوب -  -  + -  -  -  ± -  - 

 على البطن + + ± -  -  -  -  + - 

على البطن مع استشراف الصدر  -  + -  -  -  -  -  + - 

 واستعمال الركبتني

 على األرجل -  -  ± + + + + -  - 

 باجلناح -  -  -  -  -  -  -  -  +

 على  الظهر -  -  -  -  -  -  -  + - 

 

                                                                 

.1854، صالسابق (1)  
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   نظام أفعال املوت -ميكرو  ��

  تشكل ثنائية: احلياة/ املوت مقابلة جيدة لتقابل مسات داللية متضادة أمهها: 

  قطاع احلياة                            قطاع املوت
  وجود/ أو /+ عدم/ - /                 عدم/-/+ وجود/ أو /

  حركة/ أو /+ سكون/- سكون/                /- /+ حركة/ أو /        
  منو /- /+ منو/                                    /                 

  خصب/ أو /+ جدب/-جدب/                 /- /+ خصب/ أو /       
............    ............  

غري أن قطاع املوت منفردا ليس وحدة غري قابلة للتجزيء داخليا؛ وإمنا هو كذلك شبكة عالقات 
،جتتمع هي األخرى على مسات داللية عامة، وتفترق على أخرى تعمل على  داخلية بني وحدات (عناصر)عدة

رسم احلدود بني هذه الوحدات داخل القطاع ذاته. نسجل من هذه الوحدات:   قتل، ذبح،حنر،ذكى...   
قتله قتلة سوء ، وقتل الرجل، وقتل الرجال، وقاتله ، وتقاتلوا  - ق ت ل« نقرأ      يف أساس البالغة:

. فدلّ قوله هذا على أنّ فكرة القتل خاصة بالكائن احلي تزهق روحه ، أو كما جاء يف (1)»لوا...واقتت
دون حتديد للموضع املصاب. وتسمية األعداء أقتاال (2)»قتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة « اللسان:

أن يكون خطأ أو غريه . ومنه يكون يضيف إىل األذهان أنّ القتل غالبا ما يكون عن عدواة إال  (3)مفرده قتل
  القتل إزهاق روح الكائن احلي بإصابة حمددة أو غري حمددة عن عداوة غالبا.

وقولنا إزهاق بدل زهوق إمنا هو إشارة إىل أنّ القتل يكون بفعل فاعل.وهذا املعىن يتحدد من املنظور 
التالية:/+ انفصال الروح عن اجلسد/،/+لكائن السمايت كما يلي:يتألف مفهم (قتل)من السمات الداللية 

  .مع حتديد ملوضع اإلصابة/،/+عن عداوة غالبا/±حي/، /+ بفعل فاعل/،/+بإصابة موضعية /،/
إال أننا جند كال من السمتني األوىل والثانية يتحقق يف مفهم وحدة أخرى هي(مات)، غري أنّ مفهم 

ائن حي فإنّ السمة/+بفعل فاعل/ال تالئمه إال إذا جاء على (مات) وإن دلّ على انفصال الروح عن اجلسد لك
صيغة (أمات)أو(موت) بدل(مات) ؛ألنّ هذه األخرية تدلّ على حتقق الفعل يف الكائن احلي دون فعل فاعل، 

  خبالف قَتلَ أو قُتلَ.
   

                                                                 

.354ص ، الزخمشري  (1)  
.5/3528ل)،- ابن منظور،(غ  (2)  

.355ص ، الزخمشري ، البالغة نظر:أساسا  (3)  
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السمة املزدوجة  وعن طريق منهج االستبدال واحلذف نتحول من مفهم (قتل)إىل مفهم (حنر) باستبدال 
وحذف/+عن عدواة غالبا/.وما يدلّ على أنّ النحر يكون عن ،مع حتديد ملوضع اإلصابة/ بـ/+يف اللبة//± 

وحنورهم،ومنه:حنر البعري: (1)ضرب حنره- ن ح ر«يف مستهل هذه املادة: الزخمشريإصابة يف اللبة ما أورده 
  .(2)»وتناحروا يف احلرب  طعن يف حنره حنرا...وهذه مناحرها.وهم حنارون للجزر.

شق موضع اإلصابة ، أو بعبارة أدق موضع الطعن وهو اللبة. أو كما قال - خبالف القتل- ويستلزم النحر
يعين ضمنا خروج الدم بالضرورة.وهذه السمة /+مع  وهو ما.(4) »يف النحر(3) والنحر:البزل« ابن فارس:

  .يف عالقة تضمن )حنر و( )قتل: (تنيتسمحان بدخول الوحد /+بإصابة/ خروج الدم/ وكذلك

أما استبدال السمة/+يف اللبة/بالسمة/+يف احللق/ فيؤدي إىل دخول مفهم وحدة أخرى يف شبكة 
  مما يعين أما غري مترافني.  (5)»النحر يف اللبة مثل الذبح يف احللق«العالقات، وهو مفهم (ذبح).جاء يف اللسان:

حسب (6) بصنف األحياء الذي يقع عليه النحر دون الذبح ، وهي البدنوهناك مسة أخرى مميزة خاصة 
الذبح يف احللق « ، الذي يرادف فيه بني الذبح والنحر أنّ الصواب: الفريوز آباديما جاء يف تعليق على قول 

ن األصل والنحر يف اللبة...ويف شرح الشفاء أنّ النحر خيتص بالبدن ويف غريها يقال ذبح...وال يبعد أن يكو
مث إنّ الوسيلة اليت يتم ا .(7) »فيهما إزهاق الروح بإصابة يف احللق واملنحر مث وقع التخصيص من الفقهاء 

الذبح غري اليت يتم ا النحر؛فالذبح يف العرف إمنا يكون بسكني،وال غرو كذلك أن يطلق على السكني 
انتحار عندما نستبدل السمة /+بفعل فاعل/بـ/+بفعل . وعن طريق االستبدال دائما يتحول النحر إىل (8)املذبح

وانتحر قتل : « الفريوز آباديمع حتديد موضع اإلصابة /. قال /± الكائن ذاته/،والسمة /+يف اللبة/ بـ 
  .(9)»نفسه

 منظورابن أما مفهم (التذكية) فتشوبه ضبابية جتعل احلدود بينه وبني الذبح مميعة إىل حد كبري،فقد ذكر 
.أنّ التذكية الذبح على التمام، ]3[سورة املائدة،اآلية ﴾  إِالَّ ما ذَكَّيتم وما أَكَلَ السّبع معلقا على قوله تعاىل:﴿

أنّ الذكاء يف الفهم والذبح يعين التمام، مث ال يلبث يرادف بني (التذكية)  ابن األنباريوكذلك ما نقله عن 

                                                                 

6/4364ي)،-(مو لسان العرب ، ابن منظور،  2/137نظر: القاموس احمليط،الفريوز آبادي ،اهو أعلى الصدر ،وقيل: موضع القالدة منه ،   (1)  
.449أساس البالغة ،ص  (2)  

 1/276. ج)-نظر: لسان العرب،ابن منظور،(اهلمزةاهو الشق ،    (3)  
.5/400معجم مقاييس اللغة ،  (4)  

6/4365ي)،-ابن منظور، (م  (5)  
  (6)  .1/233 ج)-نظر: املصدر نفسه،(اهلمزةاتسمن للنحر ،ألا اإلبل و البقر مسيت كذلك 

.(اهلامش)1/219القاموس احمليط ،   (7)  
،3/1485                       . س)-نظر: لسان العرب،ابن منظور،(ذا   (8) 

.2/138القاموس احمليط،  (9)  
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ابن كذلك. أما  ابن سيدهأنّ الذكاء والذكاة الذبح، وهو ما يذهب إليه  ثعلب عن و(الذبح) مستأنسا مبا نقله
 قد زاد احلدود متييعا على متييع عندما ذكر أنّ التذكية تعين الذبح والنحر. فإنهاألثري 

يف تعليقه على اآلية السابقة،وبني ما ذكره غريه من  أبو إسحاقوتبدو العالقة واضحة بني ما ذكره 
معها األوداج ، (2)ومعىن التذكية: أن تدركها وفيها بقية تشخب«.يقول يف معىن اآلية:(1)التمام يف الذبحفكرة 

  .(3)»وتضطرب  اضطراب املذبوح الذي أدركت ذكاته 
  .(4)»ذكيت الذبيحة، وشاة ذكي ، وبغت ذكاا « ولو كان الذبح مرادفا للتذكية ملا قالت العرب:

(التذكية) مسة  وبذلك يضيف مفهم (5)روحه وذُكَّى يف احللق أو اللبةوالذكي ما أدرك قبل زهوق 
داللية هي /+بتمام الشق/حىت تزهق الروح ، وهي السمة اليت ال يشري إليها مفهما (الذبح) و (النحر) 

  بالضرورة. 
  خالصة التحليل يف اجلدول أدناه: 

6 5 4 3 2 1 

 مسات داللية /وحدات لسانية  قتل ذبح حنر دك مات انتحر
 1 انفصال الروح عن اجلسد  + + + + + +

 2 لكائن حي  + + + + + +

 3 بفعل فاعل  + + + + -  - 

 4 بفعل الكائن ذاته  -  -  -  -  -  +

+ (6)
 5 بإصابة موضعية  + + + + ± 

 6 مع حتديد ملوضع اإلصابة -  + + + -  - 

 7 يف اللبة -  -  + + -  - 

 8 يف احللق  -  + -  + -  - 

 9 عن عداوة غالبا  + -  -  -  -  - 

 10 مع شق موضوع اإلصابة ± + + + -  ±

 11 مع خروج الدم ± + + + ± ±

 12 خاص بالبدن -  -  + -  -  - 

                                                                 

.3/1510س)،-نظر: لسان العرب ، ابن منظور، (ذا  (1)  
.تقطع و تسيل دما  (2)  

.نفسه،الصفحة نفسها  (3)  
.144أساس البالغة ،الزخمشري ،ص  (4)  

.3/1510س)،-نظر: لسان العرب ، (ذا  (5)  
باعتبار اإلصابة املوضعية يف مفهومها  الواسع  الذي يشمل اإلصابة باملرض وغريه ، (±) بالسمة املزدوجة عمودي  5أفقي  5مت متثيل التقاطع (6)

   وليس مبفهومها الضيق الذي ينحصر  يف الطعن و الضرب.
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 13 بتمام الشق  ± ± ± + -  - 

أن يغفل عنها،  واحلقيقة أنّ هذه السمات الداللية الفارقة (املميزة)هلا دور خطري يف حياة املسلم ال جيب
حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم  خصوصا وأنّ الكثري من األحكام الشرعية تتغري بتغري هذه السمات، يقول تعاىل: ﴿

والنطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِالَّ ما ذَكَّيتم وما ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللّه بِه والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ 
  ] .3[سورة املائدة ، اآلية (1) ﴾ذُبِح علَى النصبِ

إىل  مالك اإلماموقد اختلف يف الكيفية اليت تكون عليها الذكاة الشرعية بني خمتلف املذاهب، فذهب 
إىل أا تصح بقطع احللقوم واملرئ ، وال  الشافعيذهب اإلمام .و(2)أا ال تصح إال بقطع احللقوم والودجني

إىل احللقوم واملريء أحد  أبو حنيفةحاجة إىل قطع الودجني ألما جمرى الطعام والشراب.وأضاف اإلمام 
استنادا  (3)شرط ليفترق فيه احلالل (اللحم) عن احلرام (الدم) أيب حنيفةومالك الودجني. وقطع األوداج عند 

.وال يكون ذلك إال فيما أجيز (4)»ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا :« إىل حديثه عليه الصالة والسالم 
  أكله، فإن صحت شروط الذكاة املذكورة يف غري العاقل مما أحلّه اهللا فإا ال تنطبق على العاقل مثال.

يف توجيه تلك األحكام.وال أدلّ من هذا على خطر  للعاقل/ أثر - فيكون بذلك للسمتني/+للعاقل/مقابل/
  الفهم السمايت يف التشريع.

  نظام أشكال البكاء على الميت  -ميكرو  ��

نظام جمموعة من الوحدات اللسانية ذات العالقة ، نذكر منها:  ناح، ندب،أعول،  -يربز هذا امليكرو
تدلّ على عالقة تواصل بني صنفني من الناس جتمع بينهما عالقة تضاد حاد مها: األحياء             اليت  رثى...

واألموات، وهو ما جيعل هذا التواصل يسري يف اجتاه واحد من احلي إىل امليت أي أحادي الفاعلية.مث ينشطر 
عزيز/، وينحرف بذلك اجتاه العالقة - صنف األموات إىل فقيد عزيز و غري عزيز ،أو بتعبري مسايت/+عزيز/مقابل/

فقط إىل القطب املوجب.وهلذا جند طابع احلزن مسة مشتركة بني هذه الوحدات، ومع ذلك فهي متمايزة، فما 
  الذي مييزها عن بعضها ؟ 

ناحت على امليت نوحا ونياحة ،وهي نواحة بين فالن، ونساء نوائح « يف مادة ن و ح: الزخمشريذكر 
.ويالحظ من خالل هذه األقوال املنقولة عن (5)»وأنواح ، واجتمعن يف املناحة واملناحات واملناوح  ونوح

                                                                 

:  بغري ذكاة. املتردية لى املوت مث تترك حىت متوت فتؤكللغري  اهللا  فلم يذكر امسه عليه .املوقوذة: املضروبة حىت تشرف ع ذبح   أهل لغري اهللا به (1)
  النطيحة:املنطوحة اليت ماتت  نطحا..اليت متوت بفعل سقوطها من جبل أو حائط أو غريمها

.1/522، 1990، 4كام ، حممد علي الصابوين ، مكتبة رحاب ، اجلزائر ،طنظر: روائع  البيان تفسري آيات األحاالتذكية : الذبح الشرعي ،   
.يف هذا إشارة إىل مسة /+ بتمام الشق /  (2)  

.529نظر: نفسه،صا  (3)  
.الصفحة نفسها .عن الشيخان و أصحاب السنن ، نفسه  (4)  

.476أساس البالغة،ص  (5)  
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العرب أا مرتبطة بالنساء ،فهل يعين هذا أنّ النوح إمنا هو خاص بالنساء فقط؟ أم أنّ ذلك إشارة إىل أنّ أكثر 
  ما يصدر إمنا يصدر عن النساء ؟

النوح مصدر ناح ينوح نوحا. ويقال: نائحة ذات نياحة، ونواحة ذات مناحة... «جاء يف لسان العرب:
والنوائح اسم يقع على النساء جيتمعن يف مناحة...واملناحة و النوح: النساء جيتمعن للحزن...واستناح الرجل      

نّ النوح أكثر ارتباطا ن ؛ أي يف .فيتضح من هذا أ(1)»:كناح ، واستناح الرجل: بكى حىت استبكى غريه
الغالب خيتص بالنساء .ويضيف قوله:( والنوح اسم يقع للنساء جيتمعن للحزن) مستني دالليتني ملفهم (ناح)، 

إىل السمة األوىل يف قوله السابق :( واجتمعن يف  الزخمشريومها:/+عن اجتماع/،/بطابع احلزن/. وقد أشار 
  جتماع ؟املناحة ) فكيف يكون هذا اال

نوح) النون والواو واحلاء أصل يدلّ على مقابلة الشيء للشيء...ومنه النوح واملناحة :«(ابن فارسيقول 
وهذا القول يبين أنّ االجتماع يكون على هيئة تقابل، وهو ما يضيف ملفهم  (2)»لتقابل النساء عند البكاء 

تماع/و/+بتقابل/ تأكيد على ارتباط النوح بالنساء؛ (ناح) مسة داللية أخرى/+بتقابل/.وتعد السمتان:/+عن اج
االجتماع و التناوح.فإن قيل:ناح الرجل مل يكن ذلك من باب - وإن بكوا املوتى-ألنه ليس من عادة الرجال

احلقيقة، وكذلك وصف املفرد من مثل قوهلم: نائحة أو ناحت فالنة ، فإما أن يكون لإلشارة إىل فرد من أفراد 
أن يكون من باب إغفال السمتني:/+عن اجتماع/،/+بتقابل/ فيكون جمازا شائعا تنوسيت جمازيته  النوائح،   أو

  بفعل االعتياد ، وأصبح من ااز امليت الذي آل إىل احلقيقة. 

فيه نظر ؛ ألنه بذلك تتناىف (3)»والطري تنوح وتتناوح « وعده من احلقيقة القول: الزخمشريوما ذكره 
ت الطبيعة اإلنسانية مما ذكرنا. وما يزيد من نفي النوح عن احلمام على وجه احلقيقة ما ذكره مجيع السمات ذا

  خبصوص قول الشاعر:  ابن منظور

  أال هلك امرؤ قامت عليه         جبنب عنيـزة البقر اهلجود      
قيامــــا ما حيـــــل هلن          مسعن مبوته فظهـرن نوحا     

  عــــود     
تشبيها هلا بالنساء جيتمعن يف مناحة فيكون جامع الشبه االجتماع، (4)أنه صير البقر نوحا على االستعارة

. (5)»ونوح احلمامة:ما تبديه من سجعها على شكل النوح « :ما أشار إليه بقوله كوكذل وقد يكون الصوت،
فدلّ هذا على أنّ هناك مشاة بني سجع )،النوحعلى شكل (ولو كان النوح للحمام على وجه احلقيقة ملا قال:

                                                                 

.6/4570ي)،-ابن منظور،(م  (1)  
.5/367اللغة،معجم  مقاييس   (2)  

.476أساس البالغة،ص  (3)  
  .6/4570ي)،-نظر: لسان العرب ،(ما(4)
  نفسه،الصفحة نفسها. (5)
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 ؛(1) احلمام ونوح النساء.وعليه يكون النوح لغري النساء جمازا ال حقيقة.ويقال للشيء يتحرك وهو يتدىل يتنوح
  ألنّ احلركة وتدلّي الرأس مما مييز النساء النوائح.

/،/+بطابع  (2)هي:/+نوع من البكاءنستخلص من هذا أنّ مفهم (ناح)يقوم على عدة مسات داللية 
احلزن/، /+على فقيد عزيز/،/+يصدر عن النساء/،/+باجتماع/،/+بتقابل/،/+بتصويت/،/+مع حركة متدلية 
للرأس/. وإجراء بعض التغيري على هذه السمات يسمح بربوز مفاهم وحدات أخرى. إنّ حذف السمات 

إضافة السمتني:/+نداء بـ" وا "/،/+ مع ذكر حماسن   /+باجتماع/،/+بتقابل/،/+مع حركة متدلية للرأس/ مع
. (3)»وندبت امليت النادبة والنوادب،وأطلن الندبة«...الفقيد/ يعطي مفهم الوحدة (ندب).جاء يف األساس:

وفيه ارتباط الندب باملؤنث مفردا ومجعا مما يعين ضمنا أنّ الندب أكثر ما يكون من النساء .كما أنّ مسة      
  ماع/ ليست أساسية يف هذا املفهم. /+باجت

؛ وإمنا كذلك ما نقرأ يف اللسان  الزخمشريوال يعد التركيز على املؤنث يف الندب حكرا على ما ذكره 
 ويف املقاييس وغريمها.

والندب: أن « أما كون الندب نداء بـ" وا " مع ذكر حملاسن الفقيد يف حياته فهو ما نقرأه يف اللسان:
.وهو ما يعين ضمنا كذلك أنّ الندب يكون (4)»امليت حبسن الثناء يف قوهلا: وا فالناه وا هناه تدعو النادبة 

فيما ابن منظور بتصويت مادام نداء . أما مسة احلزن فهي من الندب للجراح ملا فيه من أمل يسبب احلزن، يقول 
  . (6)»ه احتراق ولذع من احلزنللجراح ألن(5)وندب امليت بعد موته...وهو من الندب:«ابن سيدهنقله عن 

رثيت امليت بالشعر،وقلت فيه مرثية ومراثي. - ر ث ى«أما خبصوص الوحدة (رثى)فقد ذكر الزخمشري:
والنائحة تترثى امليت: تترحم عليه وتندبه...ورثيت لفالن:رققت له مرثاه. وأنا أرثي لك مما أنت فيه... و به 

.ويبدو من هذا القول أنّ الرثاء أوسع من النوح (7)»صل ؛ وهي وجع فيها رعشة يف األنامل،و رثية يف  املفا
والندب، فهو من جهة ال خيتص بالنساء كما النوح ، وال يغلب إسناده هلن كما الندب، ومن جهة اخرى هو 

أمهها  خبالف الندب و النوح قد ينظم شعرا.ويف األدب العريب كثري من املراثي الشعرية اليت تؤكّد ذلك، ولعلّ
  على اإلطالق مراثي اخلنساء ألخيها صخر. 

                                                                 

  .6/4571،السابقنظر: ا (1) 
:  نظرا، للدموع و خروجها ،أو مع القصر للحزن ،ومع املد للصوت،وهو رأي اخلليل )ىوبالقصر (البكملد للصوت الذي يكون مع البكاء ،با(2)

ش  القاموس احمليط . و املرجح عدم الفرق بني املقصور و املمدود كما ورد يف تعليق يف هام1/337ج)،- العرب ، ابن منظور ،(اهلمزةلسان 
   .4/299 ،للفريوز آبادي

.451الزخمشري ،ص  (3)  
.6/4380ي)،-ابن منظور،(م  (4)  

5/413نظر: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، ا. و6/4379نظر: املصدر نفسه، امن الندبة، وهي أثر اجلرح الباقي على اجللد،   (5)  
6/4380ي)،-لسان العرب،ابن منظور،(م  (6)  

.155أساس البالغة،ص  (7)  
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.أما إن كان البكاء برفع  الزخمشريوأما مسة احلزن فنجد هلا أثرا مشتقا من الرثية وهي الوجع كما قال 
املرأة والقوس وكأن رنينها عولة ثكلى...  تو أعول« الصوت مسي ذلك عويال من أوعل يعول،ومنه قوهلم: 

   .(2) » (1)يلولفالنة عويل و أل
يصنف رنني القوس يف باب احلقيقة يف الوقت الذي يصرح فيه بالتشابه  الزخمشريوالغريب يف هذا أنّ 

  بني صوت القوس وصوت الثكلى.وليس رنني القوس عويال على وجه احلقيقة؛وإمنا ذلك من باب التجوز.    
.وأما عول (3)»بالبكاء،وكذلك العويلالعول والعولة رفع الصوت :« ابن منظورنقل  اجلوهريوعن 

  بالتشديد فيحمل على معىن االتكال واالستعانة .
إمنا الدنيا دول ليس عليها معول...ويقال أعلي تعول بكثرة الصياح،  «من ذلك ما جاء يف األساس:

: عول به وعليه وبكلبك النباح ؛ إذا استعان عليه بغريه.ويقال:عول على السفر إذا وطّن نفسه عليه.ويقال
. وقيل أيضا أنّ العولة قد تكون حرارة وجد احلزين واحملب من غري نداء وال بكاء .إال أنّ أكثر ما جاء يف (4)»

  .(5)هذا الباب أنّ العول والعولة والعويل رفع الصوت بالبكاء والصياح، ومنه اعتوىل مبعىن بكى
  :خالصة التحليل يف اجلدول أدناه 

 مسات داللية / وحدات لسانية ناح ندب أعول رثى
 بكاء + + + +
 بطابع احلزن + + + +
 على فقيد عزيز + + + +

 يصدر عن النساء + -  -  - 
 يصدر عن النساء غالبا -  + + - 
 باجتماع + -  -  - 
 بتقابل + -  -  - 
 مع  حركة متدلية للرأس + -  -  - 
 بتصويت + + + ±
 مع شدة رفع الصوت -  -  + - 
 مع ذكر حماسن الفقيد -  + -  +

                                                                 

و  األنني.أليل: رفع الصوت بالدعاء ،و هو كذلك 4/3174ع)،-نظر: لسان العرب، ابن منظور،(شاعوال أو عولة كلها مبعىن واحد ، أو  (1)
   .1/112ج)،-صوت الثكلى ، انظر: املصدر نفسه،(اهلمزة

.317أساس البالغة ،الزخمشري ،ص  (2)  
.4/3174ع)،- لسان العرب،(ش  (3)  

.317الزخمشري،ص  (4)  
 .4/3174،3175ع)،-نظر: لسان العرب،(شا(5)
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 نداء بـ"وا" -  + -  - 

 ينظم شعرا -  -  -  +

 

بالنسبة للسمة/+مع ارتفاع الصوت/تقدير درجة ارتفاع الصوت يعتمد على مبدأ املقارنة بني الوحدات 
من هذه داخل النظام ، ولذلك فكلّ مفهم حيمل مسة مميزة أو أكثر متيزه عن باقي مفاهم النظام،ويعد كل مفهم 

  ).Marquéاملفاهم معلّما(
يتميز عن غريه بالسمات املوجبة التالية:/+يصدر عن النساء/، /+باجتماع/، ) ناح(فعلى سبيل املثال

 كما.)Sèmes  spécifiques/+بتقابل/،/+مع حركة متدلية للرأس/، وهي ما يسمى بالسمات النوعية(
ينفرد مفهم (ندب)بـ/+ نداء بـ"وا "/وهي مسة نوعية واحدة ،يف حني ينفرد (أعول) بـ/+مع شدة ارتفاع 

  الصوت/، و(رثى) بـ/+ينظم شعرا/.
   
   )الرؤية والسمع(الحواس  أفعالنظام  -ميكرو  ��

واألذن/   تؤدي احلواس عند الكائن احلي عدة وظائف موزعة على أعضاء احلس املختلفة ؛ أشهرها: العني 
الرؤية والسمع .يقوم كل عضو أو كل جهاز باألحرى مبجموعة من األفعال تعرب عنها وحدات معجمية ذات 

 نظام واحد. - مفاهم متداخلة حينا متباينة أحيانا ، وفق شبكة من العالقات تربطها داخل ميكرو

  الرؤية:أفعال  -1

انطباعا يف الذهن مفاده أنّ هناك جمموعة من الوحدات  إنّ قراءة متواصلة يف معجم أساس البالغة تترك
املختلفة يف ألفاظها تصب يف معني واحد ال تكاد تتمايز معانيها من الوهلة األوىل.من بني هذه الوحدات: رأى 

.وهي وحدات جتتمع مفامهها على مسات داللية معينة  ،أبصر، ملح، نظر،رنا،شاهد، رمق، حلظ، تأمل...  
رأيته بعيين رؤية،ورأيته يف املنام رؤيا :« الزخمشريوتفترق  على أخرى حتت تأثري خاصية النظام.يقول 

.فميز عن طريق اختالف املصدر:رؤيا/رؤية بني ما خييل للنائم أثناء النوم،حيث يضعف الوعي،وهو احللم (1)»
رأيته «ما يدرك معاينة حباسة العني يف حال اليقظة والوعي(الرؤية).وهو ما تعبر عنه العرب بـ:  (الرؤيا)،وبني 

  . (3)أي حيث يقع عليه البصر كما جاء يف اللسان؛ (2) »رأي العني

                                                                 

.149أساس البالغة،ص  (1)  
.الصفحة نفسها ، نفسه   (2)  

.3/1540،س)-نظر: ابن منظور،(ذا  (3)  
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الرؤية النظر بالعني « من أنّ  ابن سيدهعن ابن منظور وما نقله  الفريوز آباديأما خبصوص ما ذكره 
عندما جعل يف باب احلقيقة  كل ماله عالقة برأي العني وما دون ذلك  الزخمشريفقد فصل فيه (1)»وبالقلب

.وتستلزم الرؤية أن تكون العني سليمة ومفتوحة يف أثناء األداء احلسي،ويكون ما تقع عليه (2)يف باب ااز
  مضاء، وليس كذلك حال الرؤيا. 

  رأى

  رؤيا                                          رؤية
  بالعني/- /+بالعني/                                   /                                
  /+يف اليقظة/                                /+يف املنام/    
  ابصار/- /+إبصار/                                    /                                
  مع سالمة العني//± /+مع سالمة العني/                                            

  لعني/مع انفتاح ا - /+ مع انفتاح العني/                          /                                
  مع وجود إضاءة//±/+ مع وجود إضاءة /                                           

  

وبذلك يكون مفهم(رأى) أمشل من مفهم (أبصر)، فيقال على سبيل املثال: رأيت فالنا ورأيت حلما. 
البصر: العني «ن:ويقال:أبصرت فالنا، ولكن ال يقال: أبصرت حلما. واإلبصار رؤية العني، فقد جاء يف اللسا

: البصر حس العني واجلمع أبصار...وأبصرت الشيء: ابن سيدهإال أنه مذكر،وقيل:البصر:حاسة الرؤية.
؛ مبعىن مضيئا  ]67[سورة يونس،اآلية﴾ والنّهار مبصراً:﴿ قوله تعاىل.ومما يؤكد ارتباط اإلبصار بالضوء (3)»رأيته

  .(4)كما قال العلماء
إال أنّ ما ذكره  .(5) »بصر اجلرو تبصريا: فتح عينيه«أما عن عالقة اإلبصار بانفتاح العني فالعرب تقول:

قد خرج به عن معىن اإلبصار أو الرؤية العينية إىل معىن البصرية أو العلم  يف مادة (ب ص ر) الزخمشري
و(فَعل) بصر من البصرية يف باب بالشيء عندما جعل كال من صيغيت (أفْعل) أبصر من اإلبصار، 

أبصر الشيَء، وبصر به، و قد بصر بعمله إذا صار عاملا به، و هو بصري به وذو بصر وبصارة، و «احلقيقة،يقول:
  .فهل بصر القلب مبعىن العلم واالستبصار حقيقة أم جتاوز؟ (6)»هو من البصراء بالتجارة 

                                                                 

.3/1537س)،-ولسان العرب،(ذ4/325القاموس احمليط،  (1)  
.149نظر: أساس البالغة ،صا  (2)  

.1/290، ج)-(اهلمزة ابن منظور،  (3)  
.291نظر: نفسه،صا  (4)  

.الصفحة نفسها ، نفسه   (5)  
.23أساس البالغة،ص (6)  
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-ااز امليت- بصرية من باب ااز الذي حتول إىل احلقيقةواألرجح يف ذلك أن يكون البصر مبعىن ال
بفعل متركز املعىن حول مسة الوضوح واالستبيان ،وإغفال باقي السمات، وعلى رأسها مصدر البصرية وهو 

(البصر) حمركة حس العني ج أبصار، ومن « القلب مقابل مصدر اإلبصار وهو العني،جاء يف القاموس احمليط:
 . (1)»ه  وخاطره القلب نظر

وحىت ال خيرج البحث عن دائرة أفعال الرؤية العينية يف إطار املعاين احلقيقية نبقى يف جمال اإلبصار الذي 
يقوم على توجيه عني الكائن احلي سليمة مفتوحة حنو شيء مادي حمسوس مضاء مقابال هلا ليتم إدراكه. وهذا 

نظام أفعال الرؤية العينية بدخول وحدات أخرى منها: - ويسمح يف إطار العالقات بني خمتلف وحدات ميكر
نظرت إليه ونظرته «(نظر)، واليت ال تكاد خترج عما ذكرناه من مسات مفهم (أبصر).جاء يف األساس:

إال يف متحورها حول مسة التقابل واالستواء يف توجيه العني إىل الشيء  (2)»...ونظرت يف املنظار وهو املرآة 
وتراهم  :﴿قوله تعاىليف التعليق على  أيب عبيدةعن  ابن منظوريدل على هذا التمحور ما نقله املنظور، ومما 

أنه أراد األصنام تقابلك وإن مل يكن منها ] 198 [ سورة األعراف ، اآلية﴾  ينظُرونَ إِلَيك وهم ال يبصرونَ
  .(3)نظر،فلما كان النظر ال يكون إال مبقابلة حسن ذلك

هي اليت تستحوذ على حمور االستعمال  )شاهد :(أما إن كان التمركز حول مسة احلضور فإنّ الوحدة
شهدته وشاهدته، وشوهدت منه حال «على حساب باقي الوحدات،جاء يف مادة (ش هـ د) من األساس:

دة وهو من مجيلة، وجملس مشهود ...وهو من أهل املشهد واملشاهد...وقُتل شهيدا واستشهِد، ورزق الشها
هِد:خالف مغيبة...وصلينا صالة الشاهد وهي صالة املغرب؛ ألشر فيصليها  االشهداء، وامرأة مال تقص

.وكل هذه العبارات تتمحور حول مسة احلضور ،وهي السمة اليت تطبع هذه (4)»الغائب كما يصليها الشاهد

لّ على حضور وعلم ، وإعالم ال خيرج شيء الشني واهلاء والدال أصل يد«أنّ: ابن فارسالوحدة، فقد ذكر 
  .(5)»من فروعه عن الذي ذكرناه 

ومن ذلك املشاهدة مبعىن املعاينة،واليت تقع على األشياء الظاهرة ال اخلفية احلاضرة ال الغائبة،ومن أمسائه 
. فإذا اعترب العلم قيل:الشهيد الذي ال يغيب عن علمه شيء، والشهيد احلاضر..« احلسىن عز وجلّ الشهيد

  .(6)»مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف إىل األمور الباطنة فهو اخلبري، وإذا أضيف إىل األمور الظاهرة فهو الشهيد

                                                                 

  .1/370الفريوز آبادي، (1)
  (2) .462الزخمشري،ص  

.6/4467ي)،-نظر:لسان العرب،(ما   (3)  
.243الزخمشري،ص   (4)  
.3/221، معجم مقاييس اللغة  (5)  

4/2348ع)،- (ش لسان  العرب، .  (6)  
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 أنّابن منظور  يذكر]78[سورة اإلسراء،اآلية ﴾ إِنَّ قُرَآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهوداً :﴿قوله تعاىلويف معىن 
 شهِد منكُم الشّهر فَلْيصمه فَمن :﴿قوله تعاىلاملقصود صالة الفجر حتضرها مالئكة الليل والنهار. وكذلك يف 

  .(1)؛ أي من كان حاضرا يف البلد غري غائب يف سفر فأدرك الشهر]185 ة، اآلي [سورة البقرة ﴾

،  (2)أو املغيبة اليت غاب عنها زوجها وأما قوهلم:امرأة مشهد أو مشهدة فهي اليت حضر زوجها،واملغيب
واملشهد حمضر الناس، والشهيد القتيل يف سبيل اهللا. قيل: مسي بذالك ألنّ املالئكة تشهده ؛ أي حتضره.أو ألنّ 

  . (3)اهللا ومالئكته شهود له باجلنة

احلضور، وهكذا يتبين لنا على درجة كبرية من الوضوح كيف يتمحور املعىن يف مفهم (شاهد)على مسة 
  وهو متحور ال حتظى به باقي الوحدات وإن كان عنصرا دالليا مكونا ملفامهها. 

ما وضع بإزاء أصل الوضع وما خرج عنه - فيما ذكره من عبارات يف هذه املادة-الزخمشريومل يصنف 
ال على مستوى  ة وإىل ااز.كما سجل غيابا تاما ألية إشارة إىل معىن املشاهدة القلبية ال على مستوى احلقيق

ابن منظور مقابل ما ذكره يف مادة (ن ظ ر) خبصوص النظر القليب وإن كان من باب ااز.فقد ذكر  ااز،
  .(4)»النظر يقع على األجسام واملعاين،فما كان باألبصار فهو لألجسام، و ماكان بالبصائر كان للمعاين«أنّ: 

 وحملته ببصري:«من األساس: حملا،نقرأ يف مادة(ل م ح)والنظر بالعني إن كان بسرعة وخلسة كان 
بالبصر، والحمته مالحمة. وأحملت املرأة من (5)اختلست النظر إليه، وهو أسرع من ملح البصر، ومن ملـحة

  .(6)»وجهها: أمكنت من أن تلمح 

يف املادة ذاا جيعل ملعان الربق والنجم من بعيد حملا على وجه احلقيقة، وبني ملح النظر  الزخمشريإال أنّ 
وملح الربق والنجم اختالف مسايت كبري ؛ وإن اشتركا يف بعض السمات ؛ فاألول يصدر عن العني الباصرة، 

نّ الثاين يدرك باألول؛أي اللمعان والثاين أسند إىل الربق والنجم ، ومها ليسا أبصارا وال من ذوي األبصار. مثّ إ
   !يدرك بالبصر ،فكيف يكون االثنان على مستوى واحد من حيث احلقيقة؟

  وإن كان أحدمها موضوعا بإزاء األصل، واألخر متجاوزا إليه، فأيهما حقيقة، وأيهما جماز؟

                                                                 

2349نظر: نفسه ،صا  (1)  
،الصفحة نفسها.نفسهنظر:ا  (2)  
  .4/2350ع)،- .ولسان العرب، ابن منظور، (ش3/221نظر:معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس ،ا(3)

6/4467ي)،-لسان العرب،(م   (4)  
4072النظرة بالعجلة كما جاء يف لسان العرب،ص    (5)  

.414الزخمشري،ص  (6)  
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.فجعل (2)»باصرا أي أمرا واضحاوألرينك حملا (1) يقَق أبيض ملاح:«يف باب ااز:الزخمشري ذكر 
اللّمح لغري ذي البصر جمازا جيامع الوضوح والصفاء.وهو ما يرجح أن يكون اللّمح بالعني  الباصرة حملا حقيقيا 

  ، وما دون ذلك فهو ملح على سبيل ااز.

و أرامقه مازلت أرمقه  -ر م ق«أما إن كان يف النظر إطالة وشزر وعداوة فهو الرماق.جاء يف األساس:
. وإذا كانت مسة/+بإطالة/ واضحة من هذا القول فإنّ (3)»حىت غاب عن عيين: إذا أتبعته بصرك وأطلت النظر 

وهو أن تنظر إليه شزرا نظر  يقال:رامقته رماقا،«عندما قال: ابن منظوروالعداوة أشار إليها (4)مسة الشزر
  .(6)»نظرا طويال شزرا ؛ أي أنظر  (5)العداوة  ويف حديث قس: أرمق فدفدها

وال شك أنّ النظر إذا كان رماقا على ما ذكر من السمات يكون ضعيفا ال تنفتح العني يف أثنائه انفتاحا 
كامال ، وتلك حال احلقود الغضبان أشبه ما تكون حبال العمى، فيكون يف هذا النظر ضعف وقلّة . وال عجب 

. ومنه الرمق؛ أي  (7)معىن الضعف والقلّة كما جاء يف املقاييس يف ذلك ألنّ مشتقات األصل(ر م ق)جتتمع على
بقية احلياة ، و الرماق القليل من العيش الذي ميسك الرمق، ومنه قيل للرجل الضعيف البصر الريموق ، وغري 

  .(8)ذلك مما يدلّ على الضعف والقلة

فإن متّ حذف أو إمهال مسة الشزر والعداوة،وزيد يف درجة االلتفات حنو األذن كان ذلك إيذانا باالنتقال 
إىل كل مسات هذا املفهم ، وما مييزه عن غريه مما  الزخمشريإىل مفهم وحدة أخرى هي (حلظ).ومل يشر 

(9)العني/ عندما فسر حلاظ يشاركه يف كثري يف السمات،واكتفى باإلشارة إىل مسة واحدة وهي:/+مبؤخر
العني  

.بينما أشارت مصنفات لغوية أخرى إىل (10)»ونظر إيلّ بلحاظ عينه وهو مؤخرها :«وهو مؤخرها يف قوهلم 
(حلظه)كمنعه وإليه حلْظا وحلظانا حمركة نظر « على غرار القاموس احمليط ، الذي جاء فيه ما يلي: هذه السمات

  . (11)»تا من الشزر، واملالحظة مفاعلة منه مبؤخر عينيه، وهو أشد التفا

  
                                                                 

.6/4964ي)،-نظر: لسان العرب، ابن منظور،(مااملتناهي البياض،   (1)  
.414ص ، أساس البالغة   (2)  

.178ص ، الزخمشري  (3)  
نظر فيه إعراض و عدم استواء نظر املعادي املبغض،واختلف يف كيفية صدوره،قيل هو نظر عن ميني و مشال،وقيل: بل مؤخر العني،وأكثر ما  قيل  (4)

 4/2255ع) ،-نظر: لسان العرب ، ابن منظور،(شايكون يف حال الغضب،كما قيل هو نظر جبانب العني من البغض، وقيل غري ذلك ، 
،2256.  

.5/3364، ل)-نظر: نفسه،(غافيه غلظ و ارتفاع ،مجع فداف،  املوضع الذي  (5)  
.3/1732س)،-نفسه،(ذ  (6)  
.2/441/442نظر: أمحد بن فارس،ا  (7)  

.3/1733س)،-(ذ ،نظر: لسان العرب ، ابن منظورا   (8)  
   5/4008، ل)-(غ ، نظر: نفسهامؤخر العني جهة األذن مما يلي الصدغ و أما الطرف  الذي يلي األنف فهو  املوق و املاق ، (9)

.405ص ، أساس البالغة (10)  
.2/395الفريوز آبادي ،   (11)  
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أما إذا كان النظر مع إدامة وسكون الطرف ومبتعة وإعجاب غالبا فإنّ املفهم الذي سيحظى باألمهية يف 

شبكة العالقات القائمة بني خمتلف وحدات النظام املعطى هو مفهم الوحدة(رنا). وتبقى العبارات اليت يذكرها 

رنا إليه ورنا له «عن العرب يف معجمه ال تستويف مجيع مسات املفهم.جاء يف مادة (ر ن و) ما يلي: الزخمشري

.ومنه يتضح أنّ السمة اليت متركزت حوهلا (1)»رنوا...أدام إليه النظر وظلّ رانيا إليه. وكأس رنوناة : دائمة 

  معاين هده العبارات هي:/+بإدامة/.

بقوله           الفريوز آباديطرف/و/+مبتعة وإعجاب غالبا/فقد أشار إليها أما السمتان:/+مع سكون ال

الرنا ما يرىن إليه  و (الرنو)كدنو إدامة النظر بسكون الطرف كالرنا وهلو مع شغل قلب وبصر وغلبة هوى، :«

نو فالنة ؛إذا كان بتوسيع أكرب ، ومنه قيل: فالن ر ابن منظور.وهي السمات ذاا اليت أشار إليها (2)»حلسنه 

  .(3)يرنو إىل حديثها ويعجب به ، والرنا اجلمال

وهكذا تعلو مفاهم وحدات وتنخفض مفاهم وحدات أخرى داخل النظام بفعل بروز مسات داللية على 

حساب أخرى ، عن طريق االستبدال تارة ، وعن طريق احلذف أو اإلضافة تارة أخرى ، وأحيانا عن طريق 

  معينة.  التمركز حول مسة

ويسمح هذا التحول واالنتقال واحلذف واإلضافة والغياب واحلضور والسلب واإلجياب على مستوى 

  السمات بتفعيل النظام الداليل واستمرار حيويته، ومن مثّة إرشاد االستعمال يف التواصل .

ة وهي/+بتثبت/؛ الحظ أنّ مفهم الوحدة (تأمل) حيمل مسة داللية هي غائبة يف مفاهم الوحدات السابق

فالن حبر املؤمل ، بدر « مل يشر يف مادة (أ م ل)عندما قال: الزخمشريأي أنّ التأمل نظر بتثبت. وإذا كان 

وكذا يف  (6)،والقاموس احمليط(5).وهي عبارة جمازية على التشبيه البليغ فقد أشري إليها يف اللسان(4)»املتأمل 

ال يكون ذلك إال مع إطالة وتفكّر غالبا، ولذا كثريا  . و(7)»التأمل التثبت يف النظر« قوله: اخلليلاملقاييس عن 

  ما يرتبط يف االستعمال باإلنسان؛ أي يضيف السمة/+للعاقل غالبا/. 

  
                                                                 

.181أساس البالغة ،ص   (1)  
.4/330القاموس احمليط ،   (2)  

  (3) .3/1748س)،-نظر: لسان العرب،(ذا  
.9أساس البالغة ،ص   (4)  

.1/132، ج)-(اهلمزة نظر: ابن منظور،ا   (5)  
.3/320آبادي،نظر: الفريوز ا   (6) 

.1/140أمحد بن فارس،   (7)  
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  خالصة دراسة هذا القطاع من املادة اللغوية يف اجلدول أدناه : 
 مسات داللية / وحدات لسانية رأى أبصر نظر شاهد ملح رمق رنا حلظ تأمل
 توجيه العني الباصرة + + + + + + + + +
 مع سالمة العني وانفتاحها + + + + + + + + +
 جهة اللحاظ -  -  -  -  -  -  -  + - 
 مع التفات شديد -  -  -  -  -  -  -  + - 
 إىل جسم مادي مضاء + + + + + + + + +
 مقابل بالضرورة -  -  + -  -  -  -  -  - 
 يف حال اليقظة + + + + + + + + +
 دف اإلدراك + + + + + -  + + +

 مع التركيز على مسة احلضور -  -  -  + -  -  -  -  - 
 بسرعة -  -  -  -  + -  -  -  - 
 خبلسة -  -  -  -  + -  -  -  - 
 مع إطالة -  -  -  -  -  + + -  +
 عن شزر وعداوة غالبا -  -  -  -  -  + -  -  - 
 مع إدامة وسكون الطرف -  -  -  -  -  -  + -  +
 مبتعة وإعجاب غالبا -  -  -  -  -  -  + -  ±
 بتثبت -  -  -  -  -  -  -  -  +
 للعاقل غالبا -  -  -  -  -  + -  -  +

   
 :مDحظات 

يبدو من خالل عالمات اإلجياب والسلب يف اجلدول أعاله أنّ هناك ترادفا بني الوحدتني (رأى)  - 
هذا فقط على مستوى املعاينة ؛أي الرؤية واإلبصار، الواقعني على األجسام ال على املعاين، ويف  و(أبصر)،ولكن

  حال اليقظة فقط .
مسح التمحور حول بعض السمات خبلق فوارق بني وحدات تكاد تكون مترادفة ، من ذلك مسيت - 

ا مبفهمي(رأى) و(أبصر) يف إطار التقابل واحلضور يف كل من مفهم (نظر) ، (شاهد) على الترتيب يف عالقتهم
  النظام املعطى.
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  :السمع  أفعال -2
ومن مثّ تتعدد  الرؤية،على خالف قطاع املادة اللغوية املتعلق باإلحساس بالعني الذي تتعدد فيه أشكال 

 الوحدات الدالة عليها يبدو القطاع اخلاص باإلحساس باألذن حمدودا ، فال يكاد خيرج عن عالقات متشابكة
لعدد قليل من الوحدات أمهها: مسع ،أصغى، أنصت. تتقاسم مسات داللية داخل احلقل املعطى، وينفرد بعضها 

  من عبارات؟الزخمشري بسمات متيزه .فهل من إشارات إىل هذه السمات اجلامعة واملميزة فيما أورده 
مسعته ومسعت به، واستمعوه وتسامعوا به ، واستمع إىل حديثه، « نقرأ يف األساس يف مادة (س م ع): 

ابن كما قال  (2)»السمع حس األذن « .وملا كان(1)»وألقى إليه مسعه،ومأل مسمعيه...وهو مين مبرأى ومسمع 
من باب احلقيقة إذا كان  :( مسعته ) يكونالزخمشريواألذن وظيفتها التقاط الصوت فإنّ قول  منظور ،

الضمري اهلاء (املفعول به)حييل على الصوت ؛كأن حييل على الزئري أو الثغاء أو الكالم أو غري ذلك. وقد حييل 
على ما ميكن أن حيكى على شكل صوت؛ كالشعر مثال ، فيصبح صوتا . أما إن أحال على مصدر الصوت 

السمع ما وقر يف األذن « مسعت أسدا أو شاة أو زيدا...إخل فـفاألرجح أن يكون ذلك جمازا عندما يقال مثال:
  .(3)»من شيء تسمعه

وأما قوله :( مسعت به ) فإنه يكون على وجه احلقيقة كذلك إذا أحال الضمري اهلاء على ما ميكن أن 
  حيكى على شكل صوت كاخلرب وما شاه.

عن طريق األذن ، مقابل الرؤية ومن هنا نستخلص بشكل جزئي أنّ السمع التقاط كائن حي لصوت 
اليت هي التقاط كائن حي لصورة عن طريق العني.لكن هل كل صوت قابل لاللتقاط عن طريق األذن ويف أي 
مكان وأي زمان ؟ والصواب هو اجلواب بالنفي، فكما أنّ العني ال تستطيع التقاط صورة كل األجسام اليت 

كما ال تستطيع إال التقاط (4)بال كل األصوات إال بشكل نسيبتقع عليها فإنّ األذن كذلك ال تستطيع استق
(5)األصوات الواقعة زمن اإلحساس بقرب

  نسيب. 
وال شك أنّ هلذه السمة أمهية يدلّ عليها توظيف املتكلم لوحدة معجمية أخرى هي(أصغى).جاء يف 

(إليه) هو تقريب لألذن من الصوت. وجاء يف . وقوله: (7)»إليه  (6)أصغى إىل حديثه: مال بسمعه«...األساس:
. ولكن ليس كل تقريب يكون بامليل، (8)»يقال للقمر اذا دنا للغروب صغا ، وأصغى إذا دنا « اللسان كذلك:

  وهلذا يعد التقاط الصوت بامليل إليه مسة نوعية يف مفهم الوحدة (أصغى). 

                                                                 

.220الزخمشري،ص   (1)  
.3/2095س)،-لسان العرب،(ذ    (2)  

.2096املصدر نفسه ، ص   (3)  
  (4) .هرتز يف حالتها الطبيعية1600- 16حدد علماء الفيزياء املعاصرون جمال الصوت الذي ميكن لألذن البشرية التقاطه مبا بني   

عالقة بدرجة الصوت و جماله.القرب له   (5)  
3/2095س)،-نظر: لسان العرب ، ابن منظور ، (ذا،  أمساعو اجلمع  األذنيطلق  السمع على املصدر و كذلك على   (6)  

.254الزخمشري ،ص    (7)  
.4/2454، ع)- (ش ابن منظور،   (8)  
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 ،(1)» واستمع له وإليه أصغى«  عندما قال:االستماع  بني اإلصغاء و الفريوز آباديوقد رادف 
  .(2)»كرض صغيا وصغيا مال واستمع  صغى« يف قوله:     وكذلك

.ومن ذلك قوهلم:صغا فؤادي )ص غ و:( وتبقى السمة الداللية/+مبيل/ متيز مجيع فروع ومشتقات املادة
لون إليه ، ومنه كذلك قوهلم للشمس إليه ، وصغت النجوم إذا مالت للغروب ،كما يقال صاغية فالن ملن ميي

  .(3)صغواء وغري ذلك
فإذا كان التقاط الصوت مع سكون فإنّ الوحدة اليت ستحظى باألمهية حينئذ يف شبكة العالقات هي 

  يف مادة (ن ص ت)إىل هذه السمة/+مع سكوت/ . الزخمشري(أنصت).ومل يشر 
،ونصت له ينصت واستنصت، )أنصتوين:(وأنصته ...ويف حديث طلحة أنصت للمحدث« قال:

  .(4)»ووقفت منصتا و مستنصتا، واستنصته سأله أن ينصت
أنّ أنصت مبعىن سكت.وأنّ أنصته وأنصت له مثل نصحه  ابن منظوروعند غريه ما يفسرها فقد ذكر 

 ونصح له،ومنه اإلنصات وهو السكوت واالستماع للحديث،كما أنّ أنصته تعين أسكته،وهو ما يعين أنّ
  . (5) أنصته من األضداد ؛أي مبعىن اسكتوا له أو أسكتوه.ومن األول قول طلحة:أنصتوين؛أي امسعوين بسكوت

[ سورة األعراف،اآلية ﴾وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعواْ لَه وأَنصتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ:﴿ قوله تعاىلويف معىن 
 .(6)أنه إذا قرأ اإلمام فاستمعوا إىل قراءته وال تتكلموا .وهو ما ذكره ابن منظور عن ثعلب] 204

  خالصة التحليل يف اجلدول:

مع 
 سكوت

عن طريق  بقرب مكاين نسيب حبضور زمين مبيل
 األذن

التقاط  بدرجة نسبية
 صوت

وحدات لسانية / 
 مسات  داللية

 مسع + + + + + -  - 

 أصغى + + + + + + - 

 أنصت + + + + + -  +

 

 
                                                                 

.3/40القاموس احمليط ،   (1) 
.4/345نفسه ،   (2)  

.4/2454ع)،-،ابن منظور،(سنظر:لسان العربا   (3) 
.458أساس البالغة،ص    (4) 

 .6/4437،4438ي)،-نظر: لسان العرب ،(ما(5) 
  .4437نظر: نفسه،صا (6)
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 الفصل الثالث
  المجــــــازي و الحقيقــــي المعنــــى 

  في

  البDغة أساس في التركيبية البنية

السماتيـــة الرؤيـــة وفـــق  
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  توطئة

حيث تعمل هذه ، ااز  إىلالسمات بني عناصر السلسلة الكالمية مدار التحول من احلقيقة تعد حركية 
 وهو خرق ميس،اللغوي يف عرف املتخاطبني  اإلسناداحلركية على تشويش الذهن عن طريق خرق قواعد 

يف  ، أواملفعول  أويف عالقة الفعل بالفاعل  ، إمااموعة اللغوية الواحدة  أبناءاملتعارف عليها بني     العالقات
بيد أنّ األمر ال يتوقف عند خرق العالقات اللغوية ؛ بل وغريها . إليهاملضاف باملضاف  أوعالقة الفاعل باملفعول 

  يتعداه إىل خرق لسياقات االستعمال، األمر الذي يزيد من صعوبة الطرح السمايت الداليل .
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  ... و من ااز : قول ذي الرمة : «جاء يف األساس يف هذه املادة : 

  .(1)» اهلواجرإذا الركب راحوا راح فيها تقاذف       إذا شربت ماء املطي 

 (2)إنّ املتأمل هلذا القول جيد أنّ الشاعر قد اسند الوحدة املعجمية(شرب)إىل غري فاعلها احلقيقي(اهلواجر)
عة يف عملية اإلسناد من باب إسناد الفعل إىل الزمن ، و ليس للزمن القدرة على الفعل .و ملا كانت اازية واق

  فهو جماز عقلي.لكن كيف ميكن أن يفسر هذا اإلسناد مساتيا ؟

ال شك أنّ إسناد الشرب إىل اهلواجر متّ بعد خرق قيد انتقائي يفرضه املسند (احملمول) على املسند إليه 
م اإلسناد بناء على (املوضوع )،وهذا القيد هو السمة الداللية /+حي/،وهي مسة غائبة يف مفهم اهلواجر، فت

حذفها من املسند،و هو ما أدى إىل االتساع يف مفهم (شرب)،وانطالقا منه يصح القياس يف : شرب الدهر يف 
  : (3)قول الشاعر

  عليهم و أكل   شرب الدهرسألتين عن أناس هلكوا        

يف أصل اللغة ،وأنّ  ) أريد به ما وضع لهاهلواجر)و (شربوهذا إذا وضع يف االعتبار أنّ كال من ( 
  اازية إمنا وقعت يف اإلسناد ؛ أي يف إثبات الشرب فعال للهواجر.

) على معىن أنّ شدة حر اهلواجر تسببت  شربت ماء املطي اهلواجرأما إن محل املراد من قول الشاعر:( 
عندئذ مشاة (جماز يف نفاذ املاء ونضوبه كما لو كانت كائنا حيا أتى على ذلك املاء،فتكون العالقة 

) صرفت الذهن إىل أنّ املشبه به احملذوف كائن حي . و هذا يعين مساتيا أنه شرباستعاري). والقرينة اللفظية (
/+له فم/ مقابل حذف  /+حمسوس/، ، متّ نقل مسات داللية خاصة بالكائن احلي إىل اهلواجر أمهها : /+حي/

)Concellation حي/.- متعارضة مع السمات املنقولة أمهها: / +زمن/،/) مسات من مفهم اهلواجر  

ويعمل هذا النقل واحلذف يف السمات على تناسي جانب املشاة بني الطرفني . و إذا كان تناسي 
جانب املشاة يعد جانبا من جوانب بالغة االستعارة فإنه من الوجهة الداللية الصرفة متييع للحدود الداللية 

  كريس حلركيته و مرونته يف وجه ثبات احلقيقة وسكوا. وتشويش للمعىن وت

) واقع من جهة الفاعل ؛ أما من جهة املفعول فهو على احلقيقة ، مبعىن شربواملالحظ أنّ التجوز يف (
  ) على مفعوله من مسات : /+سائل/ ، /+شروب/.شرب) وما يفرضه (املاءهناك توافق داليل بني املفعول به (

                                                                 

.232، ص الزخمشري  (1)  
.6/4691ي)،-نظر : لسان العرب ، ابن منظور ، (مامجع مفرده هاجرة ، و هي منتصف النهار عند اشتداد احلر ،   (2)  

.232ص، ،الزخمشري أساس البالغة  (3)  

)ش ر ب (مادة :  
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نتيجة  (2)»محرة (1) أشرب الثوب «لتجوز يف الفعل من جهة املفعول ، جاء يف األساس: وقد يقع ا
خرق قيود االنتقاء اليت يفرضها (أشرب) على املفعول ، و هو ما أدى إىل التنافر الداليل ؛ فال الثوب يقع عليه 

  الشرب، و ال احلمرة تشرب على وجه احلقيقة.

فمن الواضح ان مسات مفهم (الشرب) تتنافر و مسات مفهم (3)»أشرب حب كذا«ومثله قوهلم: 
ووقوعه مفعوال لــــ(أشرب) يعد خرقا  سائل/ ،- حمسوس/ و/- (احلب)، فمن مسات هذا األخري /

من حمتواه الداليل احلقيقي، وشحنه بسمات مستعارة  - املفعول به-للقاعدة الداللية ألنه بذلك متّ تفريغه
  تتوافق وما يشترطه (أشرب) يف مفعوله. منها:/+حمسوس/، /+سائل/

ومما جتب مراعاته أنّ الفعل يكون استعارة مرة من جهة فاعله الذي رفع به «:عبد القاهر اجلرجاينيقول 
  .(4)»ويكون أخرى استعارة من جهة مفعوله 

  ومن خالل حركة السمات و انتقاهلا و تأثريها على بعضها يتولّد ااز ، فيصح القول : 

  شربت ماء املطي اهلواجر. - 

  أشرب الثوب محرة.  - 

  أشرب حب كذا. - 

  الثوب يتشرب الصبغ. - 

  كما يصح يف : أكل الدهر عليه و شرب.

  
  ...و من ااز : احتسوا أنفاس نوم.قال تأبط شرا : «جاء يف هذه املادة :

ـَّا      مثلـــــوا  فاحتســـــــــوا أنفاس نوم فلمـــــ
  .(6)»(5) رعتـــــهــــم فامشعلّـــوا 

والتأويل على االستعارة املكنية، و ذلك أنّ املشاة حاصلة بني أنفاس النوم و اخلمر ، بدليل قوله (مثلوا) 
  املشبه به ، وكني عنه بإحدى لوازمه ، وهو الثمل.، وإنما يكون الثمل عن اخلمر على وجه احلقيقة ، فحذف 

                                                                 

هو يف األصل مفعول به .،ونائب فاعل   (1)  
السابق ، الصفة نفسها.  (2)  

  (3) نفسه ، الصفحة نفسها.
.40ص، أسرار البالغة     (4)  

.4/2328ع)،- مبعىن : تفرقوا مسرعني من االمشعالل ، انظر: لسان العرب ، ابن منظور،(ش  (5)  
.84أساس البالغة ، ص  (6)  

)ح س و (مادة :  
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أما مدار تلك املشاة فهي جمموع السمات الداللية التالية :/+ مرور جسم إىل اجلوف / ، / + مبهلة/ ، 
/+يفقد الوعي /.بيد أنّ (احتسى) على وجه احلقيقية يفرض على مفعوله أن يكون حامال للسمتني :/+سائل/، 

/ ، ومها مستان غائبتان يف مفهم املفعول (أنفاس النوم)، وخبرقها تولد التركيب:(احتسوا  /+ عن طريق الفم
 أنفاس نوم ) عن التركيب :(احتسوا اخلمر ) ،وحتول املعىن من دائرة احلقيقة إىل دائرة ااز.

و/+عن  وال شك أنّ هذا التحول أدى إىل توسيع معىن (احتسى) من خالل إمهال السمتني : /+سائل/
  طريق الفم/.

على أنّ للتركيب:(احتسوا أنفاس نوم ) تأويال على وجه آخر،و ذلك على اعتبار أنّ اازية واقعة يف 
الفعل (احتسى)ال يف املفعول(أنفاس نوم)،وذلك أنّ املشاة حاصلة بني االحتساء واالستنشاق والقرينة(أنفاس 

مات :/+ مرور جسم إىل اجلوف /، / + مبهلة/ ، مث اشتق من نوم)، فاستعري االحتساء لالستنشاق جبامع الس
املصدر (االحتساء) الفعل (احتسى)على املشبه به ، و من املصدر (االستنشاق) الفعل (استنشق) على املشبه 
على سبيل االستعارة التبعية، ومتّ نقل السمات من املستعار منه (االحتساء) إىل املستعار له 

سائل/،/+ عن طريق - ل/،/+ عن طريق الفم/، وحذف مسات من املستعار له منها:/(االستنشاق):/+سائ
األنف/ لتعارضها مع السمات املنقولة،  وبذلك صح القول :(احتسوا أنفاس نوم ) املتولد عن : :(استنشقوا 

م و الثمل جبامع أنفاس نوم ) ، و يكون التركيب (مثلوا ) متولدا عن التركيب (ناموا) لعالقة املشاة بني النو
  فقدان الوعي، ويكون البيت على احلقيقة:

ـَّا       فاستنشقـوا أنفاس نوم    رعتــهـم فامشعلّــوا  نامـوافلمـ
دورا أساسيا يف –عنصر داليل تقتضيه الوحدة (حسا) يف مفعوهلا-هذا،وتلعب السمة الداللية /+سائل /

 حتاسوا كؤوس املنايا«فهم خمتلف التراكيب اازية املتعلقة ذه الوحدة يف سياقات خمتلفة،منها التركيب: 

، ومعناه حتاسوا املنايا كأا كؤوس مخر، و املراد حتاسوا املنايا كاخلمر على التشبيه العادي ، وحتاسوا (2)»(1)
ألنّ الكؤوس –على وجه احلقيقة - حيث أطلق لفظ (كؤوس) وأريد به اخلمراملنايا مخرا على التشبيه البليغ ،

غري قابلة لالحتساء نظرا الحتواء مفهمها على العنصر الداليل : /+صلب/ ،وإمنا حيتسى ما فيها ؛ أي أنّ لفظ 
. وبذلك الكؤوس هنا جماز مرسل عالقته احمللية . فقد ذكر احملل و هو الكؤوس،و أريد به احلال ، وهو اخلمر

-/+سائل/،/+مسكر/، وفقد السمات املتعارضة معها،وهي:/+صلب/و/ : اكتسب احمللّ مسات احلالّ ،وهي
:(حتاسوا الكؤوس) قد تولّد عن التركيب:(حتاسوا اخلمر).والتركيب:(حتاسوا   مسكر/، فيكون التركيب

لعالقة املشاة بني املنايا واخلمر جبامع كؤوس املنايا) تولّد عن التركيب (حتاسوا الكؤوس) بعده جماز عن ااز 
  أنّ كال منهما مفقد للوعي.

                                                                 

واألصل : املنايا كؤوس مخر على التشبيه البليغ.ب إضافة املشبه به إىل املشبه ،كؤوس املنايا تشبيه من با  (1)  
السابق، الصفحة نفسها.   (2)  

 



91 

 

وحيدث ذلك نتيجة حركة السمات املستعارة للكؤوس وهي: /+سائل/، /+مسكر/ مرة أخرى إىل 
- اإلطالق:/من مساا األصلية املتعارضة مع املنقولة ،وأمهها على -املنايا–املنايا فتشحن ا ويتم تفريغها 

يف أشباه هذه التراكيب ينسلخ املعىن من هويته التجريدية لريتدي ثوب احملسوس أو يرتفع عن  وحمسوس/.
اإلدراك احلسي إىل عامل التجريد.وال شك أنّ هذا االنتقال من ارد إىل احملسوس أو من احملسوس إىل ارد 

على صورة ما حيدث من جتاذب بني االلكترونات و ليس سوى انتقال للسمات الداللية،وجتاذب بعضها بعضا،
  الربوتونات يف الكهرباء ، فيطغى بعضها على بعض.

 انتقال  انتقال                                                         
 املنايا                              اخلمر                                الكؤوس    

  
  السمات األصلية             السمات األصلية   السمات املنقولة           السمات األصلية   السمات املنقولة             

 توافق                                                  تنافر                                                
  حمسوس/           /+حمسوس/- /+حمسوس/           /+حمسوس/           /                   /+حمسوس/

  تنافر                                                               
     /+سائــــــــل/                      /+صلب/            /+سائـــــــل/                                 

  /+سائــــــل/                                                          
  تنافر                                            توافق                                                

مسكر/          -/+مسكــــر/               /  مسكر/-/  /+مسكــــر/  
 ـــر//+مسكــــ

        .......            .......                   ......              ......                         .......  
 

 

...ومن ااز : جترع الغيظ.و قال: و احلرب يكفيك «يف هذه املادة التراكيب التالية : الزخمشريذكر 
فأما القول:" جترع الغيظ" فمجاز استعاري ؛ألنّ األصل فيه مشاة : الغيظ جرعة . و .(1)»من أنفاسها جرع 

الغيظ يف أصل الوضع مبعىن الغضب الشديد ،فهو يف األصل عاطفة ،وليس كذلك اجلرعة ؛أي متّ تشبيه املعنوي 
 -فا (املشبه به)، فهو(الغيظ) باحملسوس (اجلرعة ).وملا كان أحد الطرفني يف التركيب:(جترع الغيظ ) حمذو

التركيب استعارة ، والفعل : (جترع) إحدى لوازم احملذوف قرينة مانعة من إرادة املعىن احلقيقي.ولكن ما هي 
  السمات املعتمد عليها يف هذا النقل اازي ؟

لق ،فيحاول بدو أنّ املشاة حاصلة من تشبيه الغيظ بسائل شديد املرارة حتبس معه األنفاس يف احل
اخلروج والظهور ، غري أنّ بالعه ميسكه على مضض و يبتلعه عن كره ، و تلك حال الغيظ يكظمه صاحبه 

كظمه يكظمه كظما :رده و حبسه...و األصل يف الكظم اإلمساك على غيظ و  «ليخفيه . جاء يف اللسان :
 ع ،و من حق مفعول هذ(2)»غما األخري أن حيمل مفهمه .و كون (الغيظ) وقع مفعوال للفعل جتر

                                                                 

.57السابق ، ص (1)  
.5/3886ل)،-ابن منظور،(غ (2)  

)ج ر ع (مادة :  
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من صفة التجريد  -الغيظ –/+سائــــــل/ ،/+به مرارة /...على وجه احلقيقة  فإن هذا املوقع جرده 
ليحمل السمات :/+ حمسوس /،/+سائــــــل/، /+به مرارة /...و يفقد السمات املتعارضة مع 

         املنقولة ، و على رأسها /+جمرد/.
التركيبية يف التراكيب اازية دورا كبريا يف تفسري جمازيتها؛ ألنه ما كان الغيظ وال خيفى أنّ للسمات 

حمسوسا سائال مرا لوال وقوعه يف سياق تركييب له قيوده . ولو قيل : جترع الدواء من الغيظ ملا كان مفهم 
     (الغيظ) ليكتسب السمات السابقة .                                               

وكذلك إضافة األنفاس إىل احلرب يف التركيب : و احلرب يكفيك من أنفاسها جرع .وليس للحرب 
أنفاس على وجه احلقيقة،وإمنا هي للمحسوسات من األحياء،واحلرب ليست كذلك ،فيكون إسناد األنفاس 

(أنفاسها)، إسنادا جمازيا أي أنّ (املضاف) إىل احلرب (املضاف إليه) من خالل اإلحالة البعدية هلاء الضمري 
  إثبات األنفاس للحرب ،إمنا كان عن طريق النحو.

من جنس السوائل .وإنما (1)وأما القول:(من أنفاسها جرع)، و اجلرع ختص السوائل و ليست األنفاس
بسمات /+سائــــــل/ ،/+عن طريق الفم /...و جتريدها من  - األنفاس - صح ذلك بعد شحنها

  ملتعارضة مع السمات املذكورة حسب مقتضيات قيود االنتقاء .السمات ا

و املراد أنّ احلرب يكفيك منها شعورك بإقباهلا،فكأنها كائن حي مؤذ غري مأمون شره،يكفيك من أذاه 
 قليله ما دام حيا (له نفس) ، بدليل (يكفيك من أنفاسها جرع).

مساتية واضحة ، فاحلرب كائن حي بفعل  ويشهد التركيب (واحلرب يكفيك من أنفاسها جرع) حركية
إثبات األنفاس هلا ؛ أي أا تستقبل السمات:/+حمسوس/،/+حي/،/+له نفس/،وهي مسات مكتسبة منقولة عن 
الكائن احلي.و(األنفاس جرع) مبعىن أا تكتسب:/+سائــــــل/،/+يبلع عن طريق الفم /،/+شيئا 

  .فشيئا/ ،/+مبرارة /، وهي منقولة عن اجلُرع

هذا،وقد حيمل التركيب:(واحلرب يكفيك من أنفاسها جرع)على وجه آخر؛ أي على املشاة إمنا 
حصلت من وضع احلرب موضع اخلمر جبامع بالغ الضرر يف اإلنسان من جراء إصابة القليل منها ؛ فتعاطي 

ريه يف أن ، وكذلك احلرب يغنيك قليل شرها عن كث(2)بضع جرعات من اخلمر كاف ألن تصرعك أنفاسها
تربكك و تفقدك توازنك.والتأويل على هذه الصورة يقتضي تفريغ الوحدة (حرب) من حمتواها الداليل 

  احلقيقي، وشحنها باحملتوى الداليل املستعار من اخلمر .  

 

                                                                 

6/4502ي)،- ابن منظور، (منظر: لسان العرب ، امجع نفس و هو خروج الريح من الفم و األنف عند الكائن احلي ،   (1)  

نفسه ، الصفحة نفسها. ،ذكر ابن منظور أن من معاين نفس : النسيم   (2)  
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 حرب                                                                  مخر
 /+اسم/                         توافق كامل                  /+اسم /

 /+مفرد/                                                                /+مفرد/
 /+مؤنث/                                                              /+مؤنث/

  افر كاملتن                                  
 /+حمسوس//+سائل//+له رائحة/                                                    /+جمرد /

 /+مضر/                                                             /+مضر/      /+مسكر/
 /+حمرم/                          توافق ناقصحمرم/                     ±/ 
 /+مذموم/                               توافق ناقصمذموم/                   ± /

ومن خالل إسقاط (حذف) مسة /+جمرد /متّ توسيع معىن احلرب و جتسيمه ليجري عليه حكم احملسوسات،و 
 إال للمحسوسات . - من جهة احلقيقة  -من ذلك إثبات األنفاس هلا.وال تكون األنفاس

  
؛ و إمنا (1)»رضع الصيب الثدي  «أما يف مادة (ر ض ع) فيذكر صاحب األساس يف باب احلقيقة :

ارتضعت العرت ؛ أي شربت لنب نفسها...ويف حديث قس:رضيع  «يرضع الصيب اللنب بدليل ما جاء يف اللسان:
أيهقان، فال ابن األثري: فعيل مبعىن مفعول ،يعين أنّ النعام يف ذلك املكان ترتع هذا النبت و متصه مبرتلة 

.و إنما يكون اللنب الذي يقع عليه فعل الرضع يف الثدي ، فكان هذا من باب ذكر احمللّ و إرادة (2)اللنب
الّ.وعليه يكون هذا التركيب : (رضع الصيب الثدي ) من باب ااز املرسل لعالقة احمللية .وأما ذكره يف احل

مل يكن مستقرا  -مبعناه االصطالحي وبعالقاته املختلفة- باب احلقيقة فقد يكون ألحد أمرين : األول أنّ ااز 
وهو ما ذكره أمني اخلويل يف تقدميه ملعجم أساس االستقرار املعروف عند املتأخرين فيكون التصنيف واضحا.

ه) الذي استقصى اازات الواردة يف األساس يف كتاب 852(ت ابن حجر العسقالينالبالغة من فعل 
  .(3)يف تصنيفه لبعض التراكيبلزخمشري مساه(غراس األساس) حيث خالف ا

الذي آل إىل احلقيقة بفعل شيوع االستعمال،   والثاين أنّ التركيب:( رضع الصيب الثدي) من ااز امليت
فكان مما تنوسيت جمازيته ، وال شك أن شيوع استعمال الكلمة وكثرة دوراا يف احلديث من أسباب تغري 

 .(4)داللتها

                                                                 

.165الزخمشري ،ص (1)  
. 3/1660،1601س) ،  -ابن منظور،(ذ  (2)  
نظر: مقدمة اخلويل ألساس البالغة.ا (3)  
.192مظاهره و علله و قوانينه ، رمضان عبد التواب ، ص نظر: التطور اللغوي :ا  (4)  

)ر ض ع (مادة :  
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وأما علة هذا التحول فتعود إىل حركة السمات يف جتاوزها حدود ما نصت عليه األلفاظ و التراكيب يف أصل 
سائل/، و مها - حيث اللفظ حيمل مفهم (اللنب)السمة الداللية /+سائل/ و مفهم (الثدي) السمة / الوضع فمن

استعمال اللفظني : اللنب و الثدي استعماال واحدا .و من حيث –على جهة احلقيقة–مستان متضادتان متنعان
مة الداللية /+سائل/ يؤدي التركيب يشترط الفعل (رضع) يف مفعوله قيدا (انتقائيا)، وهو أن يكون حامال للس

احترامه (التوافق الداليل ) إىل توليد احلقيقة: (رضع الصيب اللنب)،و خرقه (التنافر الداليل ) إىل توليد ااز: 
والتركيب اازي:(رضع الصيب الثدي) جيري عليه اخلرق الداليل مرة أخرى جاء يف  (رضع الصيب الثدي).

،فيكون من جماز ااز على اعتبار أنه تركيب متولد عن التركيب(يرضع الطفل (1)»يرضع الطفل أمه «اللسان:
ثدي أمه ) بعده هو اآلخر جمازا حل حمل احلقيقة .وإمنا أصل احلقيقة يف ذلك كله هو التركيب : (يرضع الطفل 

از . يقول ابن األثري اللنب من ثدي أمه).فعدل عن ذلك إىل ااز (يرضع الطفل أمه) ملا يف هذا األخري من اإلجي
فالن يرضع الدنيا  «القول: الزخمشريويف باب ااز يذكر  .(2)»ال يعدل عن األصل إىل الفرع إال لفائدة  «: 

 و يذمها . قال عبد اهللا بن مهام : 
 .(5)»(4)حىت ما يدرهلا ثُعـــلُ (3)أفاويـق          يرضعواوهم  الدنياوذموا لنا 

فحال هؤالء الذين يظهرون ذم الدنيا يف تعاطي ملذاا كحال من يرضع اللنب من ضرع الناقة ساعة بعد 
ساعة ،جبامع التعلق باحلالوة يف احلالتني ،وكأن الدنيا استحالت لبنا،حالوة ملذاا يف مستوى حالوة اللنب.      

فاويق.وعن طريق هذه املشاة انتقلت مسات ولكن املشبه به حمذوف كُين عنه بإحدى لوازمه،وهي رضاعة األ
املشبه به،وأمهها : /+حمسوس//+سائل/،/+حلو/،/+يصدر عن الضرع/ إىل املشبه (الدنيا) لتستقر يف بؤرة 
املعىن وتشكل مركز الصورة ،مقابل اختفاء مسات املشبه وعلى رأسها:/+معنوي/، فاحنرف التركيب 

وكذلك نقل عن العرب قوهلم يف اللئيم :  )؛ أي من احلقيقة إىل ااز. من:(رضعوا اللنب) إىل (رضعوا الدنيا
رضيع لؤم على وزن فعيل من رضع (فَعل)،وأصله أن يرضع شاته لئال يسمع للحلب صوت، فيسمعه الضيف 

وال خيفى أنّ وقوع اللؤم مفعوال لرضع يعد خرقا  .(6)فيطلب اللنب ، وقيل هو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه
دالليا ، و هذا ألنّ السمات الداللية املشكلة ملفهم (اللؤم) تتنافر وقيود االنتقاء اليت يفرضها الفعل(رضع).كما 

  للشحاذ: الراضع ؛ألنه يرضع الناس بسؤاله ، قال جرير :«أنّ اازية قد متس الفعل ذاته كما يف قوهلم:
 

                                                                 

.3/1660س)،-ابن منظور ، (ذ  (1)  
.1/63املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر ،   (2)  

 ، انظر: لسان العرباعة بعد ساعة ، أفاويق السحاب ما اجتمع من مائه فيه ، فهو ميطر سم اللنب الذي جيتمع بني حلبتني ،ومجع فيقة ، و هي اس(3) 
   .5/3488ل) ، -(غ

.1/484) ، ج-اهلمزة(انظر: لسان العرب،  السن الزائدة خلف األسنان أو دخول سن حتت أخرى يف اختالف من املنبت يركب بعضها بعضا،  

(4)  
.165أساس البالغة ، ص  (5)  
.3/1661س)،-و لسان العرب ،(ذ،نظر: نفسه،الصفحة نفسها ا  (6)  
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  .(7)»من القى وإن يلق مقعدا         يقود بأعمى فالفرزدق سائلــه ويرضع
فالسؤال رضع على التشبيه البليغ ، مث حذف املشبه و صرح باملشبه به (الرضع) ال بذاته و إمنا اشتق منه 

؛ إذ فعال و هو (رضع)على سبيل االستعارة التبعية . وال شك أنّ مسة االنتقال حمور املشاة بني الطرفني 
 بالرضع ينتقل اللنب إىل الراضع ، وبالسؤال تنتقل العطايا إىل السائل ، فاستعري الرضع للسؤال للمبالغة يف املعىن.

فمن ااز ،وأصل التركيب:(رضاع اللنب)تولّد عنه التركيب:  (1)»و بينهما رضاع الكأس«وأما قوهلم :
األخري تولّد عنه التركيب:رضاع الكأس (من باب ااز ،مث هذا (2)رضاع اخلمر (من باب ااز االستعاري )

واملشاة بني اخلمر و اللنب على درجة كبرية  املرسل الذي عالقته احمللّية ؛ إذ ذكر احمللّ ، و أريد به احلالّ ).
من التقارب الداليل الشتراك مفهمي الوحدتني يف عدد من السمات الداللية 

،/+ينتقل عن طريق الفم/...على الرغم من االختالف يف قسم كبري من منها:/+حمسوس/،/+سائل/،/+حلو/
السمات األساسية منها والثانوية على غرار مصدر كل منهما:/+من العنب/مقابل/+من الثدي/، وطبيعة حركة 

مسكر/، وموقف  الشرع -االنتقال:/+بانقطاع/مقابل/+بدون انقطاع/،وتأثريه يف املستقبل:/+مسكر/مقابل/
 حمرم/.  -حمرم/مقابل/منه:/+

 

  لنب مخر

  

  
وإسناد املضاف(الرضاع)إىل املضاف إليه (اخلمر) فرغه من حمتواه الداليل ، وجرده من قيوده االنتقائية، 

استعري (الرضاع) فاكتسب حمتوى دالليا جديدا يتناسب واإلسناد اجلديد،منتحال بذلك مفهم (احلسو)،ومنه 
  للخمر على سبيل ااز ، و للكأس على سبيل جماز ااز.

هبت الرضاعة ، و هي ريح بني  «قوهلم:- (ر ض ع) - ومن اازات املذكورة كذلك يف هذه املادة 
ـُصريية ؛ ألنه يغرز عنه املال كأا ترضع ألباا فتذهب ا   .(3)»الدبور و اجلنوب تسمى: املــــ

  

                                                                 

.165البالغة ، صأساس   (7)  
السابق، الصفحة نفسها.  (1)  

:فهناك نوع لطيف من املقابلة ،س واحدة أكأن املنادمة أخوة يف الرضاع ، فكما يتقاسم اإلخوة اللنب من ثدي واحد يتقاسم الندامى اخلمر من ك  

(2) 
                    يف اخلمر. أخوة           رضاع الكأس أخوة

  .منادمة يف اللنب          منادمةرضاع الثدي 
.166نفسه ، ص  (2)  

/+من العنب/  
/+ينتقل بانقطاع/  
/+مسكر/  
/+حمرم/  

  /+من الثدي/              /+حمسوس/

 /+ينتقل بدون انقطاع/                 /+سائل/
  /مسكر -/                  /+حلو/ 

  /حمرم - /  /+ينتقل عن طريق الفم/
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و(هبت الرضاعة)تركيب جمازي وقعت فيه اازية من جهيت اإلثبات و املثبت معا.فأما من جهة املثبت 
والعالقة بني الرضاعة والتغريز املشاة:نضوح اللنب يف (1) فاازية واقعة يف لفظة الرضاعة؛ألن املقصود التغريز

الداللية اليت شكلت حمور التجوز واستعارة لفظة : الرضاعة للتعبري غزير/. وهي السمة - الضرع أو بتعبري مسايت/
  عن معىن التغريز ،ولذلك يفسر التركيب: (هبت الرضاعة ) على أساس أنه جماز لغوي استعاري.

وأما من جهة اإلثبات فقد وقعت اازية يف إثبات اهلبوب فعال للرضاعة (مقصودا منها التغريز)، و 
للريح. ومنه (هبت الرضاعة) جماز من باب إسناد الفعل إىل غري فاعله -على احلقيقة- اهلبوب يكون فعال

  احلقيقي 
والعالقة سببية ألنّ الريح (املصريية) تتسبب يف التغريز الذي استعريت له الرضاعة على أساس املشاة.    

اء اليت يفرضها املسند (هب)يف فاعله.  وعليه تكون السمات الداللية للمسند إليه (الرضاعة) تتنافر و قيود االنتق
ملون/...وهي مسات - صلب/،/+جمفف/،/- سائل/،/- ومن أمهها أن يكون : /+حمسوس /،/+متحرك/،/

  غائبة يف مفهم (الرضاعة).
خبصوص وقوع ااز من جهيت اإلثبات و املثبت  عبد القاهرومما يستأنس به يف هذا التأويل ما ذكره 

معا يف تركيب واحد ، مستشهدا بالتركيب:(أحيتين رؤيتك) الذي وقعت فيه اازية من جانب املثبت احلياة ، 
و املراد األنس والسرور ؛أي : (سرتين رؤيتك )فنقل لفظ احلياة عن معناه احلقيقي(ضد املوت)إىل معىن األنس 

  .(2)أما من جهة اإلثبات فاازية واقعة من حيث إثبات احلياة فعال للرؤية  و السرور،  

  
ـَّا«(س ق ى)يكون التركيب: يف مادة جمازا يف الفعل(سقى)من (5)» (4)من العصفر(3) سقى ثوبه منـ

جهة املفعول األول(ثوب)،بناء على ما ذكر يف الفصل السابق خبصوص السمات الداللية املشكلة ملفهم 
يشترط يف مفعوله األول أن حيمل السمات: - وهو من األفعال املتعدية إىل مفعولني- (سقى)،     والفعل(سقى)

(ثوب) ؛ بينما يستجيب املفعول الثاين (منا من  /+حي /،/+له فم/،وهي القيود اليت خيرقها املفعول
  العصفر)للقيود املطلوبة     من حيث وقوعه هذا املوقع ، وعلى رأس هذه السمات /+سائل/. 

ـَّا من العصفر).وما يدل على أنّ الصبغ للثوب حقيقة  والتركيب على املعىن احلقيقي : (صبغ ثوبه منـ
  بداللة صبغ.    ، فــ: سقى (6)»صبغ الثوب بصباغ حسن«باب احلقيقة : ما جاء يف مادة (ص ب غ) يف

                                                                 

.5/3239ل) ، -نظر: لسان العرب،  (غانضوح لنب الناقة ،   (1)  
  .321نظر: أسرار البالغة،صا(2)

.6/4279) ، ي-م(لسان العرب،  نظر:اين إسرائيل ، بطل يرتل من السماء ، و قيل هو شبه العسل كان يرتل على   (3) 
 السمة، و عليه فمن العصفر صبغ ، و بالتايل حيمل 4/2973ع)،-(شل و هي معربة، انظر: املصدر نفسه،سالفته : اجلربانبات يصبغ به ، و (4)

  /+سائل/. 

  .215ص الزخمشري،أساس البالغة ، (5)
  .248نفسه،ص (6)

)س ق ى (مادة :  
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  ولكن ما األساس الذي بنيت عليه االستعارة ؟أهو االجتماع على السمة الداللية/+سائل/ فحسب؟
أشرب الثوب  «ال شك أنّ السمة /+سائل/ حمورية يف هذه املعادلة ،كما هي حمورية يف قوهلم :

،ولكنها ليست السمة الوحيدة يف منعطف مسار (2)»أرويت رأسي دهنا  «،(1)»محرة...الثوب يتشرب الصبغ
الداللة من احلقيقة إىل ااز،وإال قيل كذلك:رشف الثوب الصبغ أو حسا الثوب الصبغ ،ذلك أنّ يف مفهم 

حلاجة من السائل ، وال يكون ذلك إال (شرب)،(روى)،( سقى) ما ليس يف(حسا)و(رشف) من معىن إشباع ا
ما يصرف الذهن عنهما .ولعلّ مراعاة مسة إشباع احلاجة و (3)عن كثرة ، ويف(حسا) و (رشف) من معىن القلة 

  .(5)»إذا فهمه (4) شرب ما ألقي عليه شربا «إبرازها هو ما دعا إىل القول: 
(سقى) واقعة من جهة املفعولني،فاألصل يف  فإنّ اازية يف(6) »سقى قلبه بالعداوة «وأما التركيب

حي/ املتعارضة - فمن جهة املفعول األول جماز؛ألنّ مفهم(قلب)حيمل السمة / التركيب (سقى اهللا قلبه العداوة )
مع السمة /+حي/ كقيد انتقائي مطلوب ،ومن جهة املفعول الثاين جماز ؛ألنّ مفهم (عداوة)حيمل 

  ع السمات/+حمسوس/،/+سائل/.السمة/+جمرد/ املتعارضة كذلك م
والتركيب(سقى قلبه بالعداوة ) ميكن أن يؤول تأويال آخر إذا وضع يف االعتبار أنّ اازية واقعة كذلك 

من باب ذكر اجلزء وإرادة الكل فيكون  - لفظة قلب-يف لفظة (قلب)؛ إذ املراد منها:اإلنسان كامال فذكرت 
  داوة ، فتقتصر اازية عندئذ يف (سقى) على املفعول الثاين (العداوة).   التركيب يف األصل : سقى اهللا الرجل الع

وقد خص القلب دون باقي األجزاء ألنّ املراد العداوة ،والقلب جممع العواطف ومصدرها ،ولذلك كان 
ود له مزيد اختصاص دون غريه للتعبري عن هذا الكل.وعلى هذا التأويل يستجيب املفعول األول (الرجل) للقي

االنتقائية للفعل سقى/+حي/،/+له فم/.وإنما عدل إىل ذلك للمبالغة يف املعىن، فاستعري السقي لتمكّن العداوة 
  يف الرجل،وهي مبالغة يف املعىن توازيها مبالغة يف املبىن متمثلة يف صيغة فُعل اليت جاء عليها الفعل (سقى) سقِّي. 

  

  
...وعنده راوية من ماء،وله راوية يستقي عليه ،وهو بعري السقاء ،و «املادة نقرأ يف األساس:يف هذه 

، وكل ذلك يف باب احلقيقة ، فقد جعل (8)»من اإلبل : جعلتها راوية  (7)اجلمع الروايا...وارتويت قلوصا

                                                                 

  (1)   .232السابق ، ص
.186نفسه ، ص  (2)  

.الوحدات أشري إليها يف الفصل السابق يف اجلدول اخلاص بتحليل مفاهم بلع السوائلفاهم هذه ممسة القلة و الكثرة يف   (3)  
 /2، ، وابن جين جييز توكيد ااز ،انظر: اخلصائصا مؤكد باملصدر نصنف الزخمشري هذا القول يف باب ااز على الرغم من أن الفعل ه(4) 

   .1/363أنواعها ، جالل الدين السيوطي ، انظر: املزهر يف علوم اللغة وبينما ينصبه آخرون عالمة على احلقيقة ،  ؛ 217
.232الزخمشري، ص،أساس البالغة  (5)  

.215نفسه،ص  (6)  
.5/3722ل)، - حني تركب ، الطويلة القوائم ،انظر: لسان العرب ، ابن منظور، (غهي الفتية من اإلبل   (7)  

.185،صالزخمشري     (8)  

)ر و ى (مادة :  
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االستعمالني جماز ، فأيهما حقيقة ، وأيهما الراوية مرة مبعىن املزادة ،ومرة مبعىن بعري السقاء ، واألرجح أنّ أحد 
  جماز ؟

والراوية املزادة فيها املاء،ويسمى البعري راوية على تسمية الشيء «قوله:ابن سيده عن  ابن منظورنقل 
والراوية : «،فيفهم من هذا أنّ الراوية مبعىن املزادة حقيقة،ومبعىن البعري جماز، مث يردف :(1)»باسم غريه لقربه منه

و البعري أو البغل أو احلمار الذي يستقى عليه املاء ،والرجل املستقي أيضا راوية.قال :والعامة تسمي املزادة ه
.فيفهم من هذا أنّ الراوية مبعىن البعري حقيقة ، ومبعىن (3)»،واألصل األول(2)راوية ، و ذلك جائز على االستعارة

  املزادة جماز.
عنيني مذكورة يف اللسان، إال أنّ ما يزيد من ترجيح كون الراوية والشواهد على استعمال اللفظني بامل

  :  (4)للمزادة جماز قول أيب النجم جيمع بينهما يف تركيب واحد على ما ذكر ابن منظور
  باملــزاد األثقـل  الروايــامتشي من الردة مشي احلفّل      مشي 

الق الراوية على املزادة من باب ااز لعالقة وقول الشاعر : (مشي الروايا باملزاد) دليل على أنّ إط
الوعاء الذي يكون فيه املاء إنما هي املزادة مسيت راوية ملكان البعري الذي «ااورة (املالصقة) يف املكان،و

  . (5)»حيملها
املزادة    وااورة من عالقات ااز املرسل متّ من خالهلا انتقال السمات/+حي/،/+حيوان/...إىل مفهم 

حي/،/+وعاء/...مع احلفاظ على السمات املتوافقة: /+حامل -وحذف السمات املتعارضة منها: /
للماء/،فكان هلذه احلركية متييع حلدود الداللة إىل درجة تعذّر معها التمييز بني حي حامل(بعري السقاء) ومجاد 

  حممول (املزادة). 
، فليس كل بعري أو محار أو بغل راوية ؛ إمنا مسي كذلك إذا غري أنّ تسمية البعري راوية قد يكون عرفا 

كان يستقى عليه،يدل على ذلك قوهلم: (ارتويت قلوصا من اإلبل : جعلتها راوية).فيكون ذلك من هذه اجلهة 
نقال جمازيا من باب إطالق اخلاص على العام.و تفسري ذلك مساتيا أنّ إضافة مسة /+حامل للماء/ إىل مفهم 

  وأشباهه من احلمري و البغال ضيق هذا املفهم لينكمش املعىن وينحصر يف فئة خاصة.      البعري 
كلما زادت املالمح لشيء ما قلّ عدد أفراده،والعكس صحيح،وعلى هذا ميكن «:أمحد خمتار عمريقول 

  .(6)»تضييق املعىن وتوسيعه عن طريق إضافة مالمح أو حذف مالمح 

                                                                 

.3/1748س)، -لسان العرب،(ذ  (1)  
بني املزادة و بعري املستعار منه و املستعار إليه ،و ذلك أن االستعارة اصطالحا تقوم على عالقة املشاة بني املعنينيباملعىن اللغوي ال االصطالحي،(2) 

  السقاء عالقة جماورة .
الصفحة نفسها. ، نفسه  (3)  
.3/1758نفسه ،   (4)  

الصفحة نفسها. ، نفسه  (5)  
.126الداللة ، صعلم   (6) 
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قوهلم:ارتوى احلبل مبعىن كثرت قواه و غلظت مع شدة الفتل،وارتوت مفاصله مبعىن غلظت أما 

، فإن السمة اليت قادت إىل االحنراف يف هذه التراكيب هي مسة/+بامتالء/، فغلظ قوى احلبل (1)واستوت

االرتواء للغلظ يف كل  واتساعها شبيهة باملرتوي يف امتالء بطنه ومتدده جراء الري.وهذه املشاة أساس استعارة

  من احلبل واملفاصل.  

  
ومن ااز: أزحفت الريح  «خبصوص حقل أفعال احلركة عند الكائنات احلية نقرأ يف هذه املادة :

  .(2)»الشجر حىت زحف :حركته حركة لينة ، وأخذت األغصان تزحف

فيه ؛إذ من مسات الزحف ليونة احلركة ،وإمنا اخلرق  واستعمال الزحف للتعبري عن احلركة اللينة ال خرق

يف إسناد الزحف إىل الشجر، فالقول:(حىت زحف) يعين :زحف الشجر جماز ألن املسند إليه هنا (الشجر)خيرق 

...والشجر حيمل >+فا ينتقل على البطن<،>+ فا حي<القيود االنتقائية املطلوبة من جهة (زحف)،وهي

  جماز من جهة اإلسناد،وكذا بالقياس يف قوهلم : أخذت األغصان تزحف. حي/، ومنه فهو - مفهمه /

باإلضافة إىل جمازيته من -ومقارنة التركيبني:(زحف الشجر)،(األغصان تزحف)تربز أنّ التركيب األول
جماز كذلك من جهة املفرد من باب ذكر الكل (الشجر)،وإرادة اجلزء (األغصان)؛أي جماز - حيث اإلسناد
والشك أنّ إطالق الشجر على األغصان تضييق ملعىن الشجر.أما وصفهم السهم  ه  الكلية.مرسل عالقت

  .(3)»سهم زاحف: يقع دون الغرض«بالزحف يف قوهلم       :
لسببني:األول  فإنّ استعارة الزحف للداللة على االحنراف عن الغرض بعيد املأخذ ضعيف العالقة،وذلك

أنه ليس يف معىن زحف ما يدل على االحنراف يف مسار احلركة.والثاين أنه من السمات األساسية يف حركة 
السهم     /+بسرعة/،/+يف اجلو/يف مقابل/+بثقل/،/+على األرض/يف حركة الزحف، مما جيعل استعارة 

واعلم أني لست أقول «:عبد القاهرغموضا.يقول أحدمها للتعبري عن اآلخر أمرا واهيا يزيد الداللة ضبابية و 
لك إنك مىت ألفت الشيء ببعيد عنه يف اجلنس على اجلملة فقد أصبت وأحسنت،ولكن أقوله بعد تقييد،وبعد 
شرط،و هو أن تصيب بني املختلفني يف اجلنس،ويف ظاهر األمر شبها صحيحا معقوال، وجتد للمالءمة والتأليف 

والزاحف: السهم يقع دون الغرض مث  «يذكر: ابن منظور.إال أنّ (4)»وإليهما سبيال السوي بينهما مذهبا    
  .(5)»يزحف إليه

                                                                 

.185،ص نظر: أساس البالغة ، الزخمشريا  (1)  
.189،190نفسه ، ص (2)  
.190نفسه ، ص (3)

  
.130، ص أسرار البالغة  (4)  

.3/1818س)،- ،(ذلسان العرب (5)  

)ز ح ف (مادة :  
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وقوله:(مث يزحف إليه) هو الذي يرفع اللبس قليال ، و يزيح الضبابية و الغموض يف هذا النقل،فتقوى 
ر)وبني حركة العي يف سري عالقة املشاة بني حركة السهم (بعد أن أخطأ الغرض وما صاحبها من ضعف وفتو

سهم حاب،وهو الذي يزجل على األرض مث يصيب «.وكما قالوا (سهم زحف)قالوا كذلك:(1) البعري جير فرسنه
  . (2) »اهلدف

ويف وصفه باحلبو ما جيعله من ذوي القوائم،وما ذلك  ويف وصف السهم بالزحف ما يبعث فيه احلياة ،
 إلَّا دليل على حركية املعىن و مرونته.  

فإنّ  -واملزاحف للحيات على احلقيقة- (3)أما يف قوهلم مزاحف السحاب:يريدون مصابه ومواقع قطره
ة بادية واضحة ، والشبه بني السحاب و احليات جامع األثر الناتج عن مواطأما األرض،وهو الشبه املشا

الذي شكّل حمور انتقال السمات:/+حي/،/+حيوان/،/+ينتقل على البطن/...إىل مفهم السحاب مع حذف 
حي/.وذلك لغرض بعث احلياة يف اجلماد كما أنّ يف إطالق السحاب - السمات املتعارضة مع املنقولة وأمهها /

  وإرادة املطر جمازا اعتبارا ملا كان.
لشعر يف باب ااز فإنه يصح استنادا إىل الوضع اللغوي ألنه نقل عن زحاف اإلبل؛ وأما ذكر زحاف ا

  أي استعمل يف غري ما وضع له.وهو حقيقة عرفية خاصة يف اصطالح علماء العروض.
والزحاف يف الشعر: معروف مسي بذلك لثقله ختص به األسباب دون األوتاد...وهو «جاء يف اللسان:

  .(4)»حرف أحدمها إىل اآلخر سقط ما بني احلرفني
وال شك أنّ استعمال الزحاف ذا املعىن هو انتقال من العام إىل اخلاص،ومن جمال احلس البصري إىل 

  جمال احلس السمعي.

  
ـّا (5)»حبوت للخمسني،دنوت منها«ويف قوهلم: ،تعد السمة /+حركة/ هي أساس النقل اازي ملــ

ـّا كان قطع مسار احلركة بطيئا كان  الدنو ال يكون إال عن حركة(وهي حركة يف الزمان ال يف املكان)،و مل
عدل عن (الدنو) إىل(احلبو)؛ألنّ يف مفهم(حبا) من معىن البطء ما ليس يف(دنا)،ولذلك فإن قوهلم:(حبوت 

  للخمسني)أقوى وأبلغ يف املعىن من قوهلم:(دنوت من اخلمسني).
  
  
  

                                                                 

.5/3382ل)، - نظر: لسان العرب ، ابن منظور ، (عامن البعري مبرتلة احلافر من الدابة ،   (1)  
.73الزخمشري ، ص أساس البالغة ، (2)  

.190نظر: نفسه ، صا  (3)  
.3/1818، س)- (ذ ابن منظور،  (4)  
.73أساس البالغة، الزخمشري ، ص  (5)  

)ح ب و (مادة :  

 

 



101 

 

   
...ومن ااز:قفز الرجل:مات.وتقفزت املرأة باحلناء:ختضبت إىل «الزخمشري:يف هذه املادة يذكر 

 .(2)»،وهو املنعل(1)رسغيها وفرس مقفّز:مل جياوز حتجيله أشاعره 
فأما التركيب األول(قفز الرجل) فيبدو فاقدا إلحدى شروط التجوز،وهي القرينة املانعة من إرادة املعىن 
احلقيقي؛ إذ مبستطاع الرجل القيام بالقفز مبعناه احلريف، إال أنه تركيب استعمل يف غري موضعه ؛أي للداللة على 

لكن ما الرابط بني املوت و القفز؟ إنّ األول املوت،وهذا بنص صاحب األساس،فيكون مبثابة قرينة مقامية.
سكون والثاين حركة، وليس من املعقول أن يتصف الشيء باحلركة والسكون يف الوقت ذاته ،كما أنه ليس 
من البالغة أن يوصف املوت بالقفز،وإن صح العكس،إال أن يكون مما مسته العرب بضده؛كتسميتهم األعمى 

  ا من باب التفاؤل ،والقبيح قمرا من باب التهكم. بصريا،        والسقيم سليم
، (3)أما قوهلم تقفّزت املرأة باحلناء فإنّ عالمات التجوز بادية،ذلك أنّ التقفز على احلقيقة هو لبس القفاز

فدلّ قوهلم:(باحلناء)على أنّ التعبري جماز العالقة فيه مشاة بني القفاز واخلضاب جبامع الزينة.وهذه املشاة 
أتاحت انتقال مسات مفهم القفاز إىل مفهم اخلضاب: :/+صلب/،/+يلبس للزينة/،مع إمهال السمات املتنافرة 

  صلب/.   ±صلب/،فاتسع لذلك معىن التقفز ليحمل موضوعه السمة املزدوجة:/- مع املنقولة ،وأمهها:/
ا قوهلم:(فرس مقفز) فعلى التشبيه كذلك،ولكن ليس جبامع الزينة،وإن(4) ما وقع الشبه بني التحجيلوأم 

ـّا كان تقفّز املرأة باحلناء ال يتجاوز رسغيها  عند الفرس والتقفز عند املرأة يف موضع وقوعهما،ذلك أنه ملــ

،وكان حتجيل الفرس اليتجاوز األرساغ كذلك كان جامع الشبه قويا،وطريق االحنراف مقبوال،ينم عن قوة (5)
مسة اللون فتبدو أقلّ أمهية يف هذا النقل اازي،وذلك على الرغم من أنّ كال من  املالحظة ودقة الوصف  أما

اخلضاب و التحجيل جيعل كف املرأة وقدم الفرس يكتسي لونا خمالفا للون األصلي للجسم .والدليل على 
.جاء يف ضعف جامع املخالفة يف اللون هو أنّ العرب ال تسمي الفرس إذا جاوز حتجيله األرساغ مقفّزا 

  .(6)»فإذا بلغ البياض من التحجيل ركبة اليد وعرقوب الرجل فهو فرس جمبب «اللسان:
  

                                                                 

.4/2277ع)،-ما بني احلافر إىل منتهى شعر األرساغ .انظر: لسان العرب ، ابن منظور،(ش  (1)  
  (2) .373ص،أساس البالغة  

املرأة يف يديها و رجليها ، ومن ذلك يقال: تقفزت املرأة باحلناء ،وتقفزت املرأة : نقشت يديها و رجليها القفاز ضرب من احللي تتخذه (3) «
   .5/3701ل)،-،   لسان العرب ، ابن منظور ، (غ»باحلناء

.2/787د)، -، (حنفسه هو بياض يكون يف قوائم الفرس ، أنظر:   (4) 
:نفسه نظرالكف و الساق والقدم.ا وقيل هو مفصل مابني الساعد ويل جممع الساقني و القدمني،ىن رسغ،وهو مفصل مابني الكف و الذراع ،وقمث(5)
   .3/1642،1643)، س-ذ(  ،

.2/789د)،-نفسه ،(ح (6)  

) ق ف ز (مادة :  



102 

 

  فما السر يف التأكيد على مسة عدم جتاوز األرساغ ؟
إنّ التقفّز مبعىن لبس القفاز(اخللخال) عند املرأة يكون يف اليدين و الرجلني،و يف الرجلني ال ميكن أن 

عند الفرس ال يتجاوز األرساغ،كذلك فتكون املشاة من هذه اجلهة (1) األرساغ،واحلجليرتفع فيتجاوز 
  مباشرة(منقولة عن القفاز مبعىن احللي ، ال مبعىن اخلضاب ).

وال خيفى ما يف هذه املشاة من قوة اجتماع مفهمي القفاز واحلجل على مسات داللية أساسية ، منها 
/،وأخرى يف الشكل:/+دائري /،ومنها ماله عالقة باملكان(املوضع) :/+مابني ما يتعلق بطبيعة املادة:/+صلب

  القدم والساق/ ،وإن اختلفا يف الوظيفة:/+للزينة/ عند املرأة مقابل :/+للتقييد/عند الفرس.
                   

                
حركة يقوم  - على احلقيقة-جمازي ،وإمنا الزجلوهو تركيب (2)»زجل املاء عن احلنجرة  «تقول العرب:

ملا اختص -وهو حركة- ا األحياء من ذوي األقدام،وأما املاء يف احلنجرة فينحدر،إال أنّ هذا االحندار
  : (3)بسمة/+بسرعة/ محله الذهن على مفهم (الزجل) جبامع سرعة حلركة .ومنه قول ذي الرمة

(4)  غليل و مل يقصعنــــــهإىل ال    حنجرة  عن كل زجلتحىت إذا 
  (5)زغب  

احندرت يف حناجرها مسرعة لشدة عطشها...و الزاجل الذي يشرب شربا «أنّ املراد  ابن منظورذكر 
 .ويف كل ذلك كان مدار املعىن سرعة احلركة.(6)»شديدا من كل شيء

ميضي،وأزجله صاحبه، ويف سهم زاجل: يزجل على وجه األرض مث  «من قوهلم : الزخمشريأما ما ذكره  
مثل: ال خري يف سهم زجل ،وزجل يف مشيه: أسرع،و زجل من فيه كالم،و زلّج يف فيه كالما مث ندم عليه.و 

  .(7)»تقول: رب كلمة عوراء زجلت من فيك ،مث زلّجت قدمك يف مقام تالقيك
عنها،وهو ما تعبر عنه  فإنّ مركز دوران الدالالت يتجاوز طبيعة احلركة/+بسرعة/ إىل األثر الناتج

السمة الثانوية /+مع احنراف عن الصواب/ ، وهذه السمة نقطة االنعطاف يف مسار الداللة من احلقيقة إىل 
  ااز  يف التراكيب املذكورة ، بيان ذلك : 

  سهـم خمطــئ الغــــــــرض                 سهـم زالــج
  زجل من فيه كـالم                خرج من فيه كالم خاطئ 

  زلّج من فيه كالما                 قــال كالمـــا خاطئــــــــا

                                                                 

.2/789د)،-نظر: لسان العرب ، ابن منظور،(حاحلقة القيد ،   (1)  
.194أساس البالغة ، الزخمشري ، ص  (2)  
نظر: نفسه ، الصفحة نفسها.ا  (3)  

.5/3653ل)،- نظر: لسان العرب ، ابن منظور،(غامن قصع املاء إذا ابتلعه جرعا ، و قصع العطشان غلته باملاء إذا سكنها.  (4)  
.6/4487ي)،-(منظر: نفسه ، امجع مفرده زغبة ، وهي اجلرعة ،   (5)  

  (6)  .3/1850،1851س)، -نفسه ، (ذ 
.194ساس البالغة ، صأ (7)  

) ز ل ج (مادة :  
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فتبين من هذا أنّ كلّ ما يصدر عن سرعة و ينحرف عن الصواب فهو زجل و إن مل يكن له قدم ، و 
ذا اتسع مفهم الزجل بعد حذف مسة/+بالقدم/ ،ليشمل حركة األحياء وغري األحياء . وهذا التمدد يف املعىن 

  نتيجة خلرق قيود االنتقاء اليت تفرضها احملموالت على املوضوعات.

  سهم زاجل : (زجل) يفرض يف مفهم موصوفه: /+حي/،/+له قدم/...

  له قدم/ بالضرورة.              -حي/ وبالتايل/- سهم حيمل مفهمه/

  زجل الكالم : (زجل) يفرض على فاعله /+حي/،/+له قدم/ 

  حي/ -الكالم حيمل مفهمه /

  

 

،مبعىن أنها (2)»: أسقطت،وهي مزالق و ولدها زليق (1)أزلقت الرمكة «يف هذه املادة جاء قوهلم :
  . (3)أجهضت واإلجهاض إلقاء لغري متام ، وهو للناقة خاصة كما جاء يف اللسان

اإلجهاض أخص يف واملتأمل ملفهمي(الزلق)و(اإلجهاض)ال جيد بينهما كبري الفرق؛إال أن يكون 
دون غريه ،وهو ما يعين أنّ احلركة يف اإلجهاض خاصة، وإن كانت  (4) االستعمال لوقفه على الــمجهض

أغلب مساا تستجيب للتوافق الداليل من حيث احليز الذي تقع عليه /+على سطح أملس/،ومن حيث 
نوع من الزلق . وهذا النوع من ؛ أي أنّ اإلجهاض  (5)طبيعتها:/+بسرعة/،/+مع احنراف عن الصواب/

؛كقولك (هذه سفينيت قد وقفت) فإنّ املراد: نقل اجلنس اىل النوع  ، ومساهأرسطواالستعارة أشار إليه 
  . (6)رست.و الرسو نوع من جنس الوقوف

  فمجاز على أوجه: (7)»زلق رأسه و زلّقه :حلقه و ملّسه  «و أما قوهلم : 
(الزلق) للحلق جبامع الشبه يف امللس،فامللس ناتج عن كليهما، إال أنّ التزليق متليس عام : استعارة األول 

شامل لكل موضع يقع عليه الفعل،وهو غري الفعل يف احللق يقع على الشعر ال غري، فلما كان الغرض إبراز مسة 
  طاف من احلقيقة إىل ااز.عدل عن احللق إىل الزلق ،فكانت نقطة االنع- وهي مسة بارزة يف (الزلق)- امللس

                                                                 

.3/1733س)،- (ذنظر: لسان العرب ، ابن منظور ،االفرس و الربذونة تتخذ للنسل ،   (1)  
.194، ص أساس البالغة، الزخمشري  (2)  

.1/713ج)،- (اهلمزة ، انظر:ابن منظور  (3)  
  (4) مل يستنب خلقه ، نفسه ، الصفحة نفسها.

فلما خرج ناقص اخللقة فقد أخطأ الصواب . الصواب أن خيرج الصغري تام اخللقة ،  (5)  
.400،401نظر: علم الداللة العريب النظرية و التطبيق : دراسة تارخيية تأصيلية نقدية ، فايز الداية ، صا  (6)  

.194أساس البالغة ، الزخمشري ، ص (7)  

  رب كلمة خاطئة خرجت من فيك فسببت لك اإلحراج بني الناس.   رب كلمة عوراء زجلت من فيك فزلّجت قدمك يف مقام تالقيك 
 

) سهم زاجل: التركيب( إذن
  جماز

  ) جمازالكالم زجلإذن: التركيب(
 

) قز ل  (مادة :  
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،وهو ال شك شبه قوي مكني يف امللمس والليونة (1) : الشبه املالحظ بني الرأس احمللوق والزلقالثاينو
 «: الزخمشري. أو كما قال (2)والربيق، ولذلك قالوا للرجل إذا تنعم حىت يكون للونه بريق و بصيص: تزلّق

  . (3)»صنع نفسه باألدهان

(زلق رأسه و زلّقه) جماز وقعت جمازيته يف لفظة الرأس،واملراد أعاله مما يغطيه  ركيب:التالثالثو
  الشعر.وذا العدول انكمش مفهم الرأس عن معناه احلقيقي الشامل للوجه ولغريه.

مقيتة جماز عن طريق التشبيه .كما قالوا: نظروا إليه بعني بغيظة (4)»نظروا إليه نظرا يزلق األقدام  «وقوهلم:
كنظر العائن إىل املعني جبامع الشر يف كل منهما ؛ إال أم عدلوا عن التشبيه إىل االستعارة فحذفوا املشبه به 
(نظر العائن) ،وتركوا شيئا من لوازمه وهو قوهلم (نظرا يزلق األقدام)، واألقدام ترتلق حقيقة جراء نظر العائن. 

 القلم، [سورة﴾ وإِن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم ﴿:وهذا التأويل حممول على تفسري قوله تعاىل
  .(5)؛ أي ليصيبونك بأعينهم فيزيلونك عن مقامك، كما يصيب العائن املعني ]51يةاآل

على أنّ املتدبر هلذه القراءة على هذا الوجه يلحظ أنّ اازية موضع التحليل هي اازية الواقعة يف معىن 
من معاين املادة(ز ل ق) وهذا من جهة اإلفراد (املثبت)؛ فاأللفاظ  الزخمشرياملادة (ن ظ ر) وليس فيما أراده 

يف قوهلم(نظرا يزلق األقدام)مل خترج عن مواضع استعماهلا يف اللغة ؛ أما من جهة اإلسناد (اإلثبات) فقد دخل 
  ااز من حيث إثبات الزلق فعال للنظر.

  

.والنظرة البنيوية املباشرة هلذا التركيب تصنفه (6)»مشى بطنه«أول ما يطالع القارئ يف هذه املادة قوهلم:
ضمن قائمة البنيات اازية استنادا إىل أنّ مفهم(مشى) يفرض على فاعله أن يتصف 
بـــــ/+حي/،/+له قدم/ ، /+له قدرة على االنتقال/...وعليه يقلّ عدد الفاعلني كلما زادت قائمة 

  السمات اتساعا.

كن فئة األحياء من دخول قائمة افراد الفاعلني إال أنّ السمة/+له قدم/ تضيق القائمة إنّ السمة/+حي/مت
بإخراج ما ليس له قدم كالزواحف مثال، مث إنّ السمة/+له قدرة على االنتقال/تقلّص القائمة مرة 

وإن - لرضيعأخرى،فتخرج جنس الرضع ومن يف مقامهم من العاجزين عن االنتقال على أقدامهم ،ذلك أنّ ا
ال ميلك القدرة على االنتقال،والعكس طريق ااز ؛ إذ كلّما حذفت مسات من مفهم - كان حيا وله قدم

                                                                 

.3/1854س)،-العجز من كل دابة ، لسان العرب ، ابن منظور ، (ذ  (1)  
الصفحة نفسها.نفسه ،   (2) 
 (3) .194أساس البالغة ، ص 

 (4) نفسه ، الصفحة نفسها.
.3/1855س)،-ابن منظور ، (ذنظر: لسان العرب ، ا  (5)  
.430أساس البالغة ، الزخمشري ، ص  (6)  

) م ش ى (مادة :  
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 «: ابن جينالوحدة زاد عدد األفراد الداخلني يف العالقة فكان االتساع ، واالتساع من دواعي ااز ، يقول 
وهي: االتساع ، والتوكيد ، والتشبيه . فإنّ عدم هذه وإنما يقع ااز ويعدل إليه عن احلقيقة ملعان ثالثة ،

  . (1)»األوصاف كانت احلقيقة البتة

فإنّ ذلك معناه  (2)»و أمشاه الدواء واستمشيت بالدواء«أما وقد أشري إىل القصد من التركيب السابق:
عمل يف غري ما وضع له أنّ اازية واقعة يف (مشى) ال من حيث اإلسناد فحسب ؛ وإمنا من حيث أنه لفظ است

، (3)»مشى بطنه مشيا:استطلق «من حيث أريد به االستطالق(ضد اإلمساك)،وهذا بنص ما جاء يف اللسان:
فتكون النتيجة أنّ كال من هذه التراكيب:(مشى بطنه)،(أمشاه الدواء )،(استطلق بطنه) هي طرق خمتلفة للتعبري 

اإلسهال يصيب ما يف البطن من مهضوم الطعام وغريه ال عن معىن واحد هو(أصابه اإلسهال).فإن قيل:إنّ 
البطن ذاته، كان اجلواب أنّ ذلك من باب ذكر احمللّ و إرادة احلالّ، فيالحظ أنّ كل تركيب يتولد عن آخر 
خلرق إما يف اللفظ املفرد (املثبت) ، أو يف التركيب (اإلثبات)، وهو ما يفسر حركية املعىن الدائبة ، ويضمن له 

  حلياة.ا

غري أنّ الغموض يبقى يلُف العالقة املؤسسة النتقال معىن املشي إىل معىن اإلسهال،حىت ولو كان جامع 
  التنشيط وبعث احلركة.

وال ميكن أن يكون (مشى) يف قوهلم:(مشى بطنه) و(أمشاه الدواء)...مشتقا من املشاء مبعىن النماء،فقد 
امليم والشني واحلرف املعتلّ أصالن صحيحان،أحدمها يدلّ على حركة اإلنسان وغريه،     «أنّ: ابن فارسذكر 

واآلخر النماء و لزيادة ؛ واألول مشى ميشي مشيا ،وشربت مشوا،وهو الدواء الذي ميشي.واآلخر املشاء وهو 
  .  (4)»ثرت ماشيتهالنتاج الكثري ، وبه مسيت املاشية.وامرأة ماشية :كثر ولدها . وأمشى الرجل :ك

  

جماز ، حيث  - تفتقد هذه املادة يف األساس إىل ما حظيت به أغلب املواد يف التصنيف الثنائي :حقيقة
قصد االستعماالت احلقيقية دون اازية،    الزخمشريذكرت األقوال خالية من الوصفني، وهذا قد يقود إىل أنّ 

وذلك بناء على أنّ لكل جماز حقيقة ، والعكس غري صحيح ، فال يعقل أن يقصد ااز دون اإلشارة إىل املعىن 
  احلقيقي للمادة. 

حمل على غري أنّ بنية أغلب التراكيب املذكورة ال تستجيب ملقاييس احلقيقة ،وال تفسري لذلك إال أن ت
،وليس يف مفهم (5)»الشمس جتري و الريح جتري «اازات امليتة لكثرة دوراا يف االستعمال،ومن ذلك :

                                                                 

.2/208اخلصائص ،  (1)  
.430،ص، الزخمشريأساس البالغة   (2)  

  (3)  .6/4213ي)،-ابن منظور،(م 
.5/325اللغة،معجم مقاييس   (4)  
.58أساس البالغة،ص  (5)  

) ج ر ى (مادة :  
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الشمس والريح ما يتطلبه مفهم (جرى)يف فاعله من شروط احلياة ، وما يتعلق ا من وجود األقدام ،والقدرة 
ريح وللشمس خرق لقيود االنتقاء.وإذا أردنا على احلركة عليها والسرعة وغري ذلك.وعليه فإسناد اجلري لل

(1) احلقيقة قلنا:الشمس متر. ب و الريح  
فمن احلقيقة نظرا للتوافق الداليل (احترام قيود االنتقاء) (2)»جرت اخليل و أجروا اخليل«وأما قوهلم :

  سواء من جهة الفاعل أو املفعول.
حيمل على احلقيقة يف حالة واحدة هي أن يكون املشار إليه (3)»جاراه يف كذا جماراة، و جتاوروا«وقوهلم:

جيب للقيود االنتقائية اليت يفرضها مفهم ستي (4)بالضمري املستتر(الفاعل)،والضمري املتصل اهلاء (املفعول به)
ادا الفعل (جرى). فإذا مل يكن األمر كذلك وكان املراد بااراة العناد فالصواب محله على ااز ،وهذا استن

وجاراه جماراة و جراء أي جرى معه، وجاراه يف احلديث وجتاروا فيه.ويف «بقوله: ابن منظورإىل ما ذكره 
حديث الرياء: من طلب العلم ليجاري به العلماء أي جيري معهم يف املناظرة و اجلدال ليظهر علمه إىل الناس 

أنّ العالقة مشاة يف معىن املشاركة واملغالبة يوضح -الثاين-ومحل املعىن على هذا الوجه. (5)»رياء و مسعة 
ـّا كان إدراك احملسوس أوضح و  واملسابقة ، فتكون استعارة ااراة للمعاندة أقوى و أوقع يف النفس ملــ

املاء  الغمر«فهو وصف للفرس كثري العدو.جاء يف اللسان:(6)»غمر اجلراء«أبني من إدراك ارد. أما قوهلم:
 األجاري غمرالكثري...الغمر: الفرس اجلواد ،و فرس غمر: جواد كثري العدو واسع اجلري ، قال العجاج: 

وعالقة املشاة قوية واضحة بني جري الفرس وحركة الغمر جبامع السمات  .(7)»مسحا مهرجا 
طريقا للنقل الداليل؛بل إنّ قوة الداللية:/+بسرعة/،/+باندفاع/  وهي مسات جديرة لعقد وصلة داللية تكون 
  هذه العالقة تضاف إىل العوامل املتسببة يف موت اازية يف قوهلم (جرى املاء). 

، وااري مجع جمرى و ارى على وزن (8)»أخربين عن جماري أمورك  «نقرأ كذلك يف هذه املادة :
مسات اجلاري على احلقيقة ،فيكون هلا مكان (مفعل) اسم مكان ؛أي مكان اجلري.وليس ملفهم (األمور) 

اجلري، وعليه إسناد ااري لألمور خرق داليل واضح أنزل املعنوي مرتلة احملسوس ، فاكتسب مساته و على 
أجرى إليه «رأسها :/+حي/، /+حمسوس/،/+له قدم/...وخلع السمات املتنافرة مع املكتسبة.وكذلك قوهلم:

ينار وإن كان حمسوسا على خالف األمور(جمردة) فإنه غري كاف ليقع منه فعل جماز؛ ألنّ الد(9)»ألف دينار

                                                                 

  (1) بتصور القدامى.
السابق ، الصفحة نفسها.  (2)  

  (3)نفسه ،الصفحة نفسها.
كذلك يف املضاربة واقعة من الطرفني،و ألنّ صيغة مفاعلة تدل على املشاركة يف الفعل . نقول: ضاربه و قاتله مبعىن أنّ؛ فاعل أيضا يف األصل

  (4) .جاراه
.1/610ج)،–لسان العرب،(اهلمزة  (5)  

.58صالزخمشري ، أساس البالغة،  (6)  
. 5/3293،3294، )ل– غ( ،ابن منظور  (7)  

.58ص ، الزخمشري أساس البالغة،  (8)  
نفسه ، الصفحة نفسها.   (9)  
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حي/،وهي كافية لتنفي وقوع اجلري منه على احلقيقة ، فعلى أي - اجلري،ذلك أنّ مفهمه يشتمل على السمة:/
  أساس بنيت اازية ؟

يه، وحوهلا تتمحور استعارة تبدو مسة االنتقال للدينار يف هذا التركيب واضحة بني املرسل واملرسل إل
  اجلري للدينار ، مما يرجح أن يكون أصل التركيب : (دفع إليه ألف دينار). 

 «مبعىن أدامه.جاء يف التهذيب:(1)»أجرى عليهم الرزق «هذا ويستعار اجلري للدوام،قالت العرب:
جريت عليه كذا؛ أي أدمت ومنه قولك أ «،وجاء يف اللسان:(2)»واجلاري لفالن من الرزق كذا؛ أي الدائم 

  .(3)»له
وتبدو العالقة من الوهلة األوىل بني اجلري و الدوام ضعيفة باهتة ال تقوى على إبراز انتقال املعىن 
ـّا توهموا أنه حقيقة،ومن مسات املاء دوام  وتوضيحه للذهن ،إال أن يكون املستعار منه هو جري املاء ،ملـ

د،وعندئذ يكون لالستعارة تعليل.وتصح املشاة بني دوام الرزق و اجلريان، احلركة و االنتقال مامل يعترضه قي
مبعىن دأب على عادته، واالعتياد إدامة، فيكون بذلك مسار املعىن كثري  (4)»جرى على إجرياه «ولذلك قالوا :

  االنعطاف.
وا مبرتلة الوكالء من مبعىن ال يستتبعنكم حىت تكون (5)»ال يستجرينكم الشيطان  «وأما نص احلديث: 

؛ أي ال يتخذنكم أتباعا يستجريكم يف الزخمشري ،وإن كانت املشاة واضحة كما أشار إليها (6)املوكل
،فقد حيمل على الكناية لغياب القرينة املانعة من إرادة املعىن احلقيقي؛إذ (7)شؤونه كما يستجري املوكل وكيله

  ا حقيقيا ، ال سيما وأنّ معىن االستتباع و االستجراء متالزمان.ليس يف هذا ما مينع استجراء اإلنسان جري
  وهكذا يسمح فحص هذه املادة بإعادة التصنيف كالتايل : 

 
  ااز  احلقيقة

  جرت اخليل - 
  أجروا اخليل - 
  جاراه يف كذا جماراة و جتاورا - 
  استجراه يف خدمته - 

  الشمس جتري/ الريح جتري  - 
  جاراه يف كذا جماراة  - 
  غمر اجلراء  - 
  أخربين عن جماري أمورك  - 

                                                                 

السابق ، الصفحة نفسها.  (1)  
.3302األزهري ، ص  (2)  
.1/611ج)،-ابن منظور،(اهلمزة  (3)  
.58البالغة ، الزخمشري،ص أساس  (4)  
.نفسه ، الصفحة نفسها  (5)  
نظر: نفسه ، الصفحة نفسها.ا  (6)  
.1/448نظر: مقاييس اللغة ، امحد بن فارس ، ا  (7)  
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  اجلارية (تستجرى يف اخلدمة) - 
   (8)فرس ذو أجاري - 
   (9)عمل على هجرياه - 

  أجرى إليه ألف دينار  - 
  أجرى عليهم الرزق  - 
  جرى على إجرياه - 

  

  

توافقا دالليا - مبعزل عن سياق احلال- (1)»فرس سابح وسبوح،وخيل سوابح وسبح«تظهر التراكيب:
واضحا بني الوحدات املتعالقة يف السياق اللساين،ذلك أنّ السمات الداللية املشكلة ملفهم(فرس)تسمح له 
بالدخول يف عالقة جتاورية مع مفهم (سبح) دون أي خرق ملسار الداللة، مما جيزم أن هذه التراكيب ليست 

  بنيات جمازية. 

متّ على مستوى سياق احلال ؛ إذ املراد اجلري - إن مل حيدث على مستوى السياق اللساينو- إال أنّ اخلرق
والسابح «.وكذلك املقاييس:(2)»وسبح الفرس:جريه  «على طريقة خاصة ،وهذا على ضوء ما جاء يف اللسان:

ب استعمل يف غري . فيفهم من هذا أنّ مفهم (سبح) يف هذه التراكي(3)»من اخليل : احلسن مد اليدين يف اجلري
ما وضع له ،أو بتعبري سمايت تعرض لتفريغ داليل من مسة احليز الذي تقع عليه احلركة وهي : /+على املاء/ ، 
وبذلك جرى عليه النقل فاستعري للداللة على جري الفرس،ولكن هذا النقل ليس عشوائيا ،وإنما حتكمه عالقة 

يدي الفرس أثناء اجلري مع دفع اجلسم،وبني حركة ذراعي  املشاة املالحظة بني حركة انبساط وانقباض
  السابح واندفاعه. 

قرينة غري مانعة من إرادة املعىن  ابن فارسو  ابن منظورإال أنّ سياق االستعمال املذكور الذي نص عليه 
إذ ليس فيه ما مينع الفرس من السباحة باملعىن الذي وضع له لفظ السباحة يف أصل اللغة.وهذا كاف  احلقيقي ؛

كلّ لفظة دلّت على معىن جيوز «حلمل التراكيب املعنية على الكناية ، طبقا لقول ابن األثري يف تعريف الكناية:
  . (4)» محله على جانيب احلقيقة و ااز بوصف جامع بني احلقيقة و ااز

                                                                 

.3301ذو فنون من اجلري ، أنظر: ذيب اللغة ، األزهري ، ص  (8)  
  (9) مبعىن الدأب و العادة.

.200أساس البالغة ، الزخمشري ، ص  (1)  
.3/1914س)،- ابن منظور، (ذ  (2)  
.3/126محد بن فارس ، أ  (3)  
.3/52املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر ،   (4)  

) س ب ح (مادة :  
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وكانت إذ ذاك السمة الداللية /+على املاء/ هي مدار االحنراف،  - جماز - فإن محل على الوجه األول
الذي أسس للمجازية يف تلك التراكيب يف إطار سياق احلال املذكور،فليس األمر كذلك متاما يف 

مل يف مفهمها السمة ،فالنجوم على خالف اخليل حت(5)»والنجوم تسبح يف الفلك ،وجنوم سوابح«قوهلم:
حي/ ، وهي مسة تتعارض مع قيد انتقائي يتطلّبه مفهم (سبح) يف املسند إليه،وهو السمة -الداللية /

.وهذا التنافر الداليل يف اإلسناد عالمة مباشرة على جمازية تلك التراكيب حىت مبعزل عن >+فا حي<التركيبية
  سياق االستعمال.

سبح يف الفلك) من خالل إلغاء دور السمة/+على املاء/ بتحويل مسار وتتأتى جمازية التركيب(النجوم ت

الداللة على مستوى حيز احلركة حنو الفضاء .هذا التحول أشري إليه من خالل اللفظ(يف الفلك).فيتبين من 

  ذلك أنّ اازية واقعة يف الفعل(تسبح) الذي جتوز به إىل معىن (تنتشر). 

أنها النجوم  ]3، اآليةالنازعات[سورة ﴾والسّابِحات سبحا ﴿جاء يف اللسان يف ضوء تفسري قوله تعاىل:  
 . (1)تسبح يف الفلك ، مبعىن تذهب فيه بسطا كما يسبح السابح يف املاء

فكما يتحرك واستعارة السباحة ملعىن االنتشار معقول ملا يف االثنني من احلركة و االنبساط و االنغمار، 
السابح على املاء منبسطا يغمره املاء تارة فيختفي مث يظهر فكذلك تبدو النجوم منتشرة يف الفضاء الواسع تدور 

  يف أفالكها ، تظهر حينا و ختتفي حينا آخر.

االستعارة اكتسب مفهم (النجوم) مسات األحياء املتحركني على املاء ،كما اكتسب وعن طريق هذه 
مفهم (الفضاء) الذي دل عليه لفظ (الفلك)مسات املسطحات املائية ، وهذا نتيجة حركة السمات بني تراكيب 

  ثالثة ذات عالقة:

  

  

  يف مقام األمساك و أفالك الفضاء يف مقام أمواج البحر، ومن مثة االنتشار يف مقام السباحة. فالنجوم
سبح ذكرك مسابح «وبداللة السباحة على االنتشار مضافا إليها مسة العلو تفسر جمازية التركيب: 

، فمن حيث السياق اللساين إسناد السباحة للذكر خرق لقيود االنتقاء ،حلصول تنافر (2)»الشمس والقمر 

داليل مرده مسة داللية أساسية يف مفهم الذكر،وهي:/+جمرد/.إال أنّ هذه السمة ذاا ستجعل التركيب(انتشر 

                                                                 

.200أساس البالغة ، الزخمشري ، ص (5)  
. 3/1914س)، -ذنظر: ابن منظور،(اقيل غري ذلك . و  (1)  
.200أساس البالغة ، الزخمشري،ص  (2)  

 النجوم تسبح يف الفلك
 

ءتسبح يف املا األمساكالنجوم تنتشر يف الفلك                      
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اللية /+مادي/.ولتحقيق ذكرك)شاذا دالليا هو اآلخر. ومرد هذا الشذوذ أنّ مفهم (االنتشار) حيمل السمة الد

  التوافق الداليل نعتمد العالقات اجلدولية من خالل استبدال مفهم االنتشار مبفهم الذيوع (ذاع ذكرك).

وأما مسة العلو فيدلّ عليها قوهلم:(مسابح الشمس والقمر)،وليس للشمس والقمر مسـابح؛وإنما هلمـا   

باملسابح،محال على تشبيههم حركة الكواكب يف مداراا يف الفضاء حبركـة السـابح   مدارات فضائية شبهت 

  .على سطح املاء

  

توسع مفهم (قتل)بفضل حذف مسات على رأسها مسة /+انفصال الروح عن اجلسد/ ليشـمل مفهـم   

مرنت على العمل.وقلـب  ...ومن ااز:دابة مقتلة:مذلّلة قد «(ذلّ)، (عشق)،(جن)،( مزج).نقرأ يف األساس:

.وهـذا يف ضـوء السـياقات    (1)»مقتل       : أهلكه العشق...واقتتل فالن: جن...وقتلت اخلمر: مزجتها 

  . (2)املذكورة، وتتبني اازية يف هذه التراكيب من خالل عنصر النفي

  املقاومة و االستسالماملشاة : فقدان           التذليل ليس قتال  كندابة مقتلة : مذللة ل

 و فقدان املقاومة اآلالماملشاة : مكابدة             العشق لكن العشق ليس قتال أهلكه :قلب مقتل

  اقتتل فالن:جن لكن اجلنون ليس قتال             املشاة : فقدان الوعي

  قتال          املشاة:إضعاف احلدة (القوة) قتلت اخلمر: مزجتها لكن املزج ليس
واملالحظ أنّ عالقات املشاة تلك كلّها من مسات من يقع عليه القتل على جهة احلقيقة ؛ فمن شأنه 

  مكابدة اآلالم وضعف القوة وفقدان الوعي واملقاومة جتاه القاتل.
تعمال فهل حتظى ذه اازية بعيدا وإذا كانت جمازية هذه التراكيب تستمد شرعيتها من سياقات االس

  عن تأثريات االستعمال؟
يفرض مفهم (قتل)على موضوعه أن حيمل مسة :/+حي/،/+حمسوس/...(الدابة) وحدة حتمل يف مفهمها 
:/+حي/،/+حمسوس/.إذن التركيب(دابة مقتلة) حيقق التوافق الداليل بني الوحدات املتجاورة، وعليه فهو 

 جمازي ، وعلى العكس من ذلك(قلب مقتل)، القلب ليس كائنا حيا؛ وإنما هو جزء من تركيب حقيقي ال
الكائن احلي، وعليه فإنّ جتاور الوحدتني (قلب)،( مقتل)يشكّل تنافرا دالليا بسبب خرق لقيد انتقائي مرده أنّ 

  الوصف (مقتل) يفرض على موصوفه أن حيمل السمة الداللية /+حي/.

                                                                 

، الصفحة نفسها.السابق  (1)  
.241نظر: علم الداللة ، صا .محد خمتار عمر أالتمييز بني االستعمال احلقيقي و اازي من خالل عنصر النفي املوجود يف كل جماز أشار إليه   (2)  

)ق ت ل (مادة :  
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لتوافق الداليل الغائب عن طريق استبدال الوحدة (قلب) بوحدة حتمل يف مفهمها ويسترجع هذا ا
مسة:/+حي/،/+حمسوس/،مثل الوحدة (رجل)،فيكون التركيب:(رجل مقتل)عندئذ حمققا للتوافق الداليل 

  املفترض.  وتكون العالقة بني القلب و الرجل عالقة اجلزء بالكل من باب ااز املرسل.
تتل فالن)من الناحية اللسانية الصرفة:افتعل به القتل ، مبعىن وقع عليه؛أي فالن مفعول يف ومعىن (اق

املعىن، ومفهم (قتل)يفرض على مفعوله أن حيمل السمة الداللية:/+حي/،/+حمسوس/.فالن وحدة حيمل 
ألا حتترم مفهمها: /+حي/ ،/+حمسوس/ إذن:فهي وحدة لسانية مؤهلة دالليا ألن تقع مفعوال لـــ(قتل) ؛

  قيود االنتقاء ،وتنتفي عنها القيود املانعة من إرادة وضعها موضعها يف أصل اللغة.
وهذا على خالف التركيب(قتلت اخلمر) ؛ ألنّ الوحدة اللسانية (مخر)حتمل يف مفهمها السمة الداللية    

ل تنافر داليل مرده خرق قيود حي/،وعليه فإنها غري مؤهلة دالليا ألن تشغل موقع املفعول،فإن شغلته حص- :/
  االنتقاء ،فخرج التركيب :( قتلت اخلمر) بذلك عن املعيارية إىل اازية.

  : (1)ومثله التركيب : قتلنا اجلهل يف قول الفرزدق
  واملدافع ذرف(2) عنها وغودرت      إذا ما أنيخت قتلنا اجلهلوحىت 

ـّا كان مفهم اجلهل حيمل السمة    حمسوس/.- حي/ ،/-الداللية/ملـــ

وتدلّ هذه القراءة على كبري الفرق بني دراسة ااز من حيث هو بنيات لسانية منحرفة دالليا،و بني 
دراسته من حيث هو استعماالت شاذة على مستوى سياق احلال ،وما يتضمنه من مقاصد املتكلم.فما هو جماز 

العكس صحيح .وال أدلّ على ذلك من قوهلم(دابة يف عرف املتكلم قد يكون حقيقة يف عرف اللغة، و
مقتلة)،فال شيء مينع أن توصف الدابة باملقتلة من حيث اللغة إال أنّ املتكلم أراد معىن آخر هو(التذليل)،فعدل 
ـّا قصد االستسالم واالنقياد،فكانت هاتان السمتان دافعا إىل استبدال  عنه إىل (التقتيل)،ملــ

إنّ االستبدال ينتج عن تركيز املتكلم على خصيصة معينة ، أو  «ة) لقوا يف املعىن (ذليلة)بـــــ(مقتل
  .(3)»ملمح من مالمح الشيء

وبناء على غياب القرينة املانعة من إرادة املعىن احلقيقي يف التركيب (دابة مقتلة) فإن محله على الكناية 
  ناية.   السابق الذكر للك ابن األثريجائز كذلك يف ضوء تعريف 

  
  

  ...ومن ااز : ذبح العطار الفأرة : فتقها.«نقرأ يف هذه املادة:

                                                                 

.355نظر: أساس البالغة ،صا  (1)  
.6/4571ي)،-نظر: لسان العرب ، ابن منظور ، (مامبعىن :استربكت،  (2)  

.382صة تأصيلية نقدية ، فايز الداية ،العريب النظرية و التطبيق : دراسة تارخيينظر: علم الداللة ا ( (3)  

)ذ ب ح  (مادة :  
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  : (4)قال رؤبـــة 
ـِّـها والفــك        فأرة مسك ذحبت يف سك    (5)كأنَّ بني فك

  وقال أبو ذؤيب:
  مذبوح (6)كأنَّ عيين فيها الصاب 

  .(7)»ومسك ذبيح 
التركيب(ذبح العطار الفأرة) بعيدا عن مالبسات سياق االستعمال بنية تستجيب وحداا وال شك أنّ 

جلميع الشروط الداللية اليت تقتضي ااورة على هذا النحو. وعلى رأس هذه الشروط أنَّ مفهم (فأرة)حيمل 
ده بقول رؤبة (فارة عند استشها الزخمشريالسمة الداللية /+حي/.غري أنّ سياق االستعمال الذي أشار إليه 

.ليصبح >+مف حي<يلغي القيد االنتقائي األساسي الذي يفرضه مفهم(ذبح) يف مفعوله ذحبت) (8)مسك

التركيب     :(ذبح العطار الفأرة) بنية منحرفة متولَّدة عن بنية معيارية هي: (فتق العطار النافجة)،على أساس 
  الداللية/+ مع شق موضع اإلصابة/. عالقة املشاة بني(الفتق) و(الذبح) جبامع السمة

واستعارة الذبح للتعبري عن فتق النافجة يتجاوز املشاة املذكورة إىل مشاة أخرى هي أقرب إىل املطابقة، 
 وهي أنّ ما ينتج عن أثر الشق هو الدم يف كليهما حبكم عالقة الزمنية بني الدم و املسك ،وهي اعتبار ما كان

(1)  .  

ليست  - على أمهيتها يف استقطاب الدالالت- ة الداللية /+ مع شق موضع اإلصابة/ويبدو أنّ السم
مرتكز االحنراف الوحيد ،وإال ما الفضل يف العدول يف قول أيب ذؤيب:(كأنّ عيين فيها الصاب مذبوح )؟ أي 

) على بعبارة أخرى ما الذي محله على القول:( الصاب مذبوح) على ااز بدال من القول (الصاب مشقوق
  احلقيقة ؟

ال شك أنّ مفهم (ذبح) حتيط به هالة من السمات الداللية الثانوية (االحياءات النفسية)كاحلزن و األمل     
على خالف الشق الذي يكون  واالختناق وغريها من األعراض اليت تصيب الكائن احلي يقع عليه الذبح.وهذا

للحي ولغري احلي، فهو ال يفرض على من يقع عليه أن حيمل السمة الداللية/+ حي/؛ ألنه يصح أن يقع على 
  حي/. ±من حيمل/

                                                                 

.3/1486س)،-نظر: ابن منظور ،(ذاهذا البيت منسوب يف اللسان إىل منظور بن مرثد األسدي ،   (4)  
.3/2052س)،- ،(ذنفسه نظر:ا ،ضرب من الطيب  (5)  

.4/2520)،ع- ش،(نفسه نظر:ا .شجر إذا شق سال منه املاء  (6)  
.141أساس البالغة ، الزخمشري،ص  (7)  
،انظر:القاموس احمليط ، والنافجة لفظة معربة تعين وعاء املسك.3/3334ل)،-،انظر:لسان العرب،ابن منظور،(غنافجته كما جاء يف اللسان(8)

 .  209/ 1الفريوز آبادي، 
.5/3334ل)،-لسان العرب،ابن منظور ، (غنظر: ارة ، أيصنع املسك من دم حيوان يشبه اخلشف يعرف بالف  (1)  
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وعليه يكون وصف الصاب باملذبوح إلغاء لإلشارة السالبة يف السمة املزدوجة السابقة؛ أي إحياء 
فى القائل على امار الدموع من عينيه ملسة احلزن واألمل والشعور للجماد وبعث للعواطف فيه.وبذلك أض

  باالختناق.ولو   قال: (الصاب مشقوق) ملا كان هلذه اللمسة أثر، و ملا جتاوز وجه الشبه جمرد االمار.

إنّ علم  «ولئن كانت القيم التعبريية من صميم الدراسات البالغية واألسلوبية بصبغتها اجلمالية فــ
فهي األصل لضروب من تغير املعىن تتحول عرب سلسلة من التطور واضمحالل  - مع ذلك- اللة ال يهملهاالد

  . (2)»التعليل للروابط بينها وبني األصول
فاالحنراف واضح من جهة اللغة،ملا يف جتاور الوحدات من خرق لقيود (3)»ذحبه العطش«وأما قوهلم:

بغض النظر عن آلة الفعل .وهو كذلك جماز من جهة االستعمال؛  >يفا ح-<مرده إسناد (ذبح) إىل االنتقاء 
  .(4)الزخمشريألنّ املراد من الذبح ههنا: اجلهد كما نص على ذلك 

ويبدو أنّ السمة الداللية اليت شكّلت حمور التجوز يف هذه احلالة هي السمة احملددة ملوضع اإلصابة       
الذبح يتجلّى يف احللق فكذلك أثر العطش أكثر ما يظهر يف احللق عندما يصيبه /+ يف احللق/؛فكما أنّ اثر 

  اجلفاف، حىت لكأنّ صاحبه يشعر أنّ حلقه يتشقق.

ـّا كان كل ذبح شق قيل: ،وهذا مذبح السيل،وهذه مذابح السيل،وهي (2) :بذله(1) ذبح الدن«وملــ
هذه النماذج أثر يف تغيري املعىن فــــ (شق) أصبح ويالحظ أنه حلركة السمات يف  .(3) »خدود خيدها 

+مف <،>+فا حي<مثل ؛ يعين(ذبح) بفعل جتريد هذا األخري من السمات التركيبية اليت يتطلبها

  ،وكذا من مساته الداللية /+ يف احللق/،/+ خبروج الدم/...>حي

  
  

الفعل/+ يف النحر/موقع اللبة مركز استقطاب الدالالت تعد السمة الداللية اخلاصة بتحديد موقع 
...ومن ااز: جاء يف حنر النهار،وحنر الشهر وناحرته وحنريته.و ما «املنحرفة عن موضعها.نقرأ يف األساس:

  . (4)»أراه إال يف حنور الشهور وحنائرها ونواحرها 

                                                                 

.387صة تأصيلية نقدية ، فايز الداية ،نظر: علم الداللة العريب النظرية و التطبيق : دراسة تارخييا  (2) 
.141صالزخمشري ،  أساس البالغة، (3)  

نظر: نفسه، الصفحة نفسها.ا (4)  
.746وص2/1434)،د-ح،(ظر:لسان العرب،ابن منظورنا وعاء للماء (اجلرة)،  (1)  

 )ج-.والبزل:الشق كما جاء يف املصدر ذاته،(اهلمزة3/1486)،س-ذ،(ظر:املصدر نفسهنا.»بزلتهورمبا قالوا:ذحبت الدن:«:ورد يف اللسان بالزاي(2) 
    .وليس يف البذل ما يدل على الشق.1/276، 

.141أساس البالغة ، الزخمشري،ص  (3)
  

.449، صنفسه   (4)  

)ن ح ر (مادة :  
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.والصدر إنما يقع يف مقدم الكائن (5)والنحر أعلى الصدر أو موضع القالدة منه كما جاء يف اللسان
احلي من اجلهة العلوية عندما يقابلك صاحبه، وانطالقا من هنا شبه أول النهار بالصدر،ألنّ الشمس فيه ترتفع  

  . (6)و تعلو السماء كما يعلو الصدر جسم الكائن احلي ،ولذلك قالوا : (حنر النهار) يريدون: أوله
 توسيع للمعىن عن طريق حذف مسات داللية خاصة باملسند إليه أمهها:واستعارة النحر ألول الشيء 

يف هذه  الزخمشريوتكاد تكون هذه السمة الفاصل الوحيد بني منطقيت احلقيقة وااز مما ذكره   /+حي/
املادة، فهي مسة مطلوبة من جهات متعددة :من جهة الفاعلية واملفعولية ،ومن جهة اإلضافة و الوصف.الحظ 

  أنّ:
  جاء يف حنر النهار 

 ؛ألنّ على مستواها خرق مسة /+حي/من جهة اإلضافة تراكيب متّما أراه إال يف حنور الشهور           
    . >حي(7)مضا إليه  -< النهار ، الشهور،األهلة)         من األهلة بالنواحر (نواحر األهلة: 
من جهة الفاعل ؛ألنّ املنازل /+حي/تركيب متّ على مستواه خرق مسة        (8)» منازل القوم تتناحر «

ومن جهة املفعول كذلك ؛ ألنّ املنازل مفعول كذلك .>حيفا - <
            (تتناحر) على املشاركة يف الفعل،فهي- بداللة الصيغة الصرفية تتفاعل

  .>حيمف  - <
من جهة الفاعلية /+حي/تركيب متّ على مستواه خرق مسة          (1)»ديارهم تنحر الطريق «

  .>حيمف  - < ،والطريق>حيفا - <واملفعولية  معا ؛ألنّ الديار 
من جهة الوصف ؛ألنّ األبطح       /+حي/تركيب متّ على مستواه خرق مسة     (2)»األبطح املتناحر«

 .>حي (3)موصو - <
 من جهة الفاعلية/+حي/تركيب متّ على مستواه خرق مسة      (4)»ممحالما حنر هالال شمالُ إال كان «

فـا  -< ومشـال  >حيمف  -<واملفعولية معا ؛ألنّ هالال  
 .>حي

تركيب متّ على مستواه خرق السمة ذاا من جهة الوصف        (5)»الصبح بالكوكب الدري منحور«
 .>حيموصو  -<؛ألنّ الصبح

                                                                 

.6/4364ي)،-ابن منظور،(منظر: ا   (5)  
  (6) نظر: نفسه ، الصفحة نفسها.ا 

  (7) مضا إليه اختصار لــــ: مضاف إليه.
.449أساس البالغة ، الزخمشري ، ص  (8)  

، الصفحة نفسها. السابق  (1)  
الصفحة نفسها. ، نفسه  (2)  

  (3) اختصارا ملوصوف
الصفحة نفسها. ، نفسه  (4)  

  (5) نفسه ، الصفحة نفسها
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تركيب متّ على مستواه خرق مسة ذاا من جهة املفعول فقط            (6)»أنا حنرت الشعر حنرا  «
  .>حيمف  - <؛ألنّ الشعر

 وتكون بناء عليه التراكيب اآلتية مبعزل عن سياق االستعمال بنيات معيارية من اجلهات ذاا : 
 .>حي+مضا إليه <فالن           (7)»جلس فالن يف حنر فالن  «

؛ألنّ املتكلم حيمل السمة >حي+فا <من جهة الفاعلية تاء املتكلم بالضرورة حنرته حنرا      
استنادا إىل قرينة التوكيد  >حيمف  +<،  ومن جهة املفعول اهلاء (8)/إنسان/+
  (حنرا).(9)

إىل سياقات  الزخمشريوإذا كانت هذه التراكيب وأمثاهلا على ما ذكرنا من املعيارية اللسانية فإنّ إشارة 
ما تقوله اللغة. فإذا كانت  -دائما- االستعمال ينفي عنها هذه املعيارية،ويؤكد أنّ ما يقصده املتكلم ال يساوي

 (جلس فالن يف حنر فالن)معناها الكلي يساوي جمموع معاين وحداا متجاورة على هذا النسق.فإنها  اجلملة
 »قابله جلس فالن يف حنر فالن:«جمموع معاين وحداا،بدليل:تتحول إىل عبارة معناها الكلي ال يساوي   حني
 (10).   

إال أنّ خلو التركيب:(جلس فالن يف حنر فالن:قابله)من القرائن املانعة من إرادة املعىن احلقيقي يصنفه 
  ضمن الكناية ال ااز.

السارق فانتحر...وتناحروا على انتحروا على األمر وتناحروا عليه...ويف مثل:سرق «قوهلم: وكذلك
، فال مانع من إرادة املعىن احلقيقي بعيدا عن مالبسات سياق االستعمال،فالفاعل (1)»الطريق
 .>حي+ مف <،>حي+فا <، وهو ذاته الذي يقع عليه الفعل.وكذلك تناحروا (2)يف(انتحروا) /حي/+حيمل

مبعزل عن سياق -قيقة ؟بل ما الذي سيمنع فما املانع من جهة اللغة أن تحمل هذه التراكيب على احل
فهم االنتحار مبعناه الذي وضع له يف أصل اللغة يف قوهلم:(سرق السارق فانتحر)؟ أو يف قول - االستعمال

  : (3)الراعي
فمر على منازهلــــــــا فألقى      ا األثقـــــــــــال و 

  انتحر انتحارا 
دام األمر كذلك فأغلب هذه التراكيب يكون محلها على الكناية أوىل من محلها على ااز.وهذا  وما

  طريق منتحر: واسع بين . قال أبو وجزة : «على خالف قوهلم:
                                                                 

الصفحة نفسها. ، نفسه  (6)  
الصفحة نفسها. ، نفسه  (7)  

سان دون غريه.نألنّ الكالم مسة مميزة لإل  (8)  
.1/363نظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،،االسيوطي هالقاضي أبو بكر فيما ذكره عنذلك  على ّنص حقيقة كمالامن عالمات التوكيد   (9)  

.449الزخمشري ،صنظر: أساس البالغة ، ا  (10)  
،الصفحة نفسها.السابق    (1)  

  (2) واو اجلماعة يف أصل اللغة للعاقل.
، الصفحة نفسها. نفسهنظر:ا  (3)  
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  يعلو ن قراديدا و راح له     موعس يف سواد الليل منتحر 
  : انبعق باملطر.موطأ من وعس املكان يعسه إذا وطئه. وانتحر السحاب

  قال  الراعي: 
 .(4)»فمر على منازهلـــــــا فألقى      ا األثقال وانتحر انتحارا 

حي/ - ، و الطريق حيمل مفهمه//+حي/إنّ املنتحر وصف يفرض على موصوفه أن حيمل السمة الداللية
وتبقى العالقة بني هذا ووقوعه موصوفا لـــــ(منتحر) شذوذ داليل ؛ ألنه خروج واحنراف عن املعيار.

  الوصف(منتحر) وبني معناه يف سياق االستعمال (بين واسع) على غاية الغموض.
بنية واضحة االحنراف؛إذ ليس يف مفهم(السحاب) ما - من جهة اللغة- ويبدو قوهلم:(انتحر السحاب)

  يؤهله من مسات داللية ما يؤهله أن يتموقع يف جوار(انتحر) ذا الشكل . 
سياق االستعمال املذكور فإنّ(انتحر) قد حلّ حملّ (امر)،ولكن على أي أساس بين هذا ويف ضوء 

  العدول؟ أو بتعبري آخر: ما العالقة بني االنتحار وامار السحاب (املطر) ؟
الصوت املفاجئ املعلن اية الوجود ؟ فكما أنّ املنتحر ينهي وجوده فيزهق روحه بنفسه  هل هي جامع

فيسمع له صوت شديد مرعب يكون إيذانا باملوت والفناء ، وكذا حال السحاب يتحول مطرا نازال بعد دوي 
الكرم و البذل؟   عنيف للرعد ، فكأنه قضى على نفسه بنفسه معلنا بذلك اية وجوده يف اجلو. أم هي فكرة

ينحر كرائم اإلبل فعدل إىل االنتحار بدل النحر ألنّ (5)فيكون جود السحاب باملطر شبيها جبود الرجل املنحار
السحاب على خالف الرجل املنحار فاعل و مفعول به يف الوقت ذاته. وبالنظر إىل الدالالت النفسية املرتبطة 

  ن التأويل الثاين أقرب إىل الصواب. مبفهم السحاب (اخلصب، وفرة الرزق...) يكو
  

  

أن السمة الداللية األكثر أمهية يف استقطاب الدالالت - من خالل النماذج املذكورة-يبدو يف هذه املادة
تناوح اجلبالن: تقابال. والرحيان يتناوحان، وهذه نيحة تلك       «. جاء يف األساس:/بتقابل/+املنحرفة هي مسة 

  .  (1)»: مقابلتها
واضحة ألنّ إسناد النوح إىل اجلبال و الرياح  - من حيث هي بنيات لسانية -يف هذه التراكيب واازية

خرق داليل واضح جرد الوحدة (ناح) من مجيع مساا الداللية باستثناء السمة السالفة الذكر.وهذا التجريد 
د انسلخ من هويته الداللية للمفهم من مساته يعد توسيعا دالليا صارخا غدا من خالله مفهم (ناح)،وكأنه ق

النون  «:ابن فارسليتمركز حول داللة التقابل ويصبح يف عرف اللغة يف مقام احلقيقة ،يدل على ذلك قول 

                                                                 

، الصفحة نفسها. نفسه  (4)  
.6/4365، ي)-نظر:لسان العرب ، ابن منظور،(ما. »ورجل منحار ، وهو للمبالغة بوصف اجلود «جاء يف اللسان :  (5)  

.476الزخمشري ،ص  (1)  

)ن و ح  (مادة :  
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والواو واحلاء أصل يدلّ على مقابلة الشيء للشيء.منه تناوح اجلبالن؛ إذا تقابال.وتناوحت الرحيان:إذا تقابلتا 
  .(2)»ة، لتقابل النساء عند  البكاءيف املهب...ومنه النوح واملناح

بل إنّ هذا القول يشري  بقوة إىل أنّ تناوح الرياح واجلبال حقائق ،وأنّ نوح النساء على امليت إنما هو 
خبصوص  الزخمشريفإنّ ما ذكره  ابن فارسمنقول عنها على املشاة يف التقابل ،فإن صح ما ذهب إليه 

ن من ااز الذي حلّ حملّ احلقيقة ، ويكون ما ذكره خبصوص جمازية حقيقة النوح بكاء على امليت يكو
  .(3)التناوح يف اجلبال والرياح من احلقائق اليت آلت إىل ااز

وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أثر البيئة والزمن يف االنتقال اازي ؛فما كان حقيقة يف زمن 

  ، وما كان جمازا عند ذاك غدا حقيقة عند هذا. ريالزخمشقد أصبح جمازا يف زمن  ابن فارس

  

  

قرينة مانعة من إرادة املعىن احلقيقي، وهي شبه اجلملة (لفالن)، يدل (4)»فالن يرى لفالن«يف التركيب:

على ذلك التركيب بعد تقدير احملذوف(فالن يرى رأيا لفالن)، وليس (فالن يرى رؤية لفالن)، فدلّ هذا على 

ة السياق أنّ الفعل (رأى) يف هذا التركيب واقع على مفعول يتميز بسمة/+جمرد/، فهو للقلب ال للعني. أما قرين

  .ومن أهم مسات مفهم االعتقاد/+جمرد/.(5)»إذا اعتقد فيه، وأراه وجه الصواب  «بقوله: الزخمشريفما ذكره 

إنما األصل(أرين الصواب برأيك) فلما كان الصواب حامال يف مفهمه (1)»أرين برأيك«وكذا يف قوهلم:
رؤية العينية أن تقع على ما حيمل يف مفهمه /+جمرد/دلّ ذلك على الرؤية القلبية ال العينية؛إذ من شأن ال

ما أضلّ رأيهم «/+حمسوس/.فلما أرادوا التعبري عن االحنراف املعقول شبهوه باالحنراف احملسوس فقالوا:
على االستعارة فــــ(الصواب)هو طريق االعتقاد إذا حاد عنه الرأي، فقد ضلّ كما يضلّ  (2)»وآراءهم

  احلي احملسوس عن الطريق.

و السمتان املتضادتان/+حمسوس/ املالزمة ملفهم الرؤية العينية و/+جمرد/ املالزمة للرؤية القلبية ذاتا وتبد
  خبصوص أغلب تراكيب هذه املادة. أمهية يف الفصل بني منطقيت احلقيقة وااز

  به.وتقول العرب:أرى اهللا بفالن:نكل به ، ومعناه أرى عدوه فيه ما يشمت «:الزخمشري يقول  

                                                                 

.5/367مقاييس اللغة ،  (2)  
  (3) بفعل هجراا على األرجح .

.149أساس البالغة ، الزخمشري ، ص  (4)  
، الصفحة نفسها. نفسه (5)

  
، الصفحة نفسها.السابق   (1)  

  (2)نفسه ، الصفحة نفسها.

)ر أ ى  (مادة :  
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  قال األعشى : 
  .(3) »وعلمت أنّ اهللا عمدا خسها و أرى ا 

وداللة الرؤية يف هذا التركيب تتوقف جمازيتها على طبيعة مفهم املفعول الثاين للفعل (أرى)؛ أي (ما 

املفعول  -يشمت به)،فإن كان حامال للسمة الداللية/+جمرد/فهو جماز؛ألنّ الرؤية عندئذ قلبية؛أما إن كان

  حامال للسمة/+حمسوس/ فاحلقيقة أوىل.وما دام األمر كذلك فالكناية أحق ذا التركيب من ااز.    - اينالث

غامضة ؛ إذ ما من مسة داللية (5)»احلائط يراك  «من قوهلم: الزخمشريوتبدو الصلة الداللية فيما ذكره 

ه احلال يكون األصح القول:(احلائط ينظر إليك) ميكن أن تكون معبرا للمعىن إال أن يريدوا مسة املقابلة ،ويف هذ

  . (5)»اجلبل ينظر إليك  «على غرار قوهلم:

 

  

.والعالقة بني(قابل)و( نظر) (6)»ونظر إليك اجلبل أي قابلك ، ودورهم تتناظر  «جاء يف اللسان:

للنظر استعري (Distinctife) واضحة، حيث ال يكون النظر إال عن مقابلة، فلما كانت هذه السمة مميزة 

  للداللة على التقابل يف كل شيء ، و إن مل يكن من ذوي األبصار.

نظرت األرض  «قوهلم: غري أنه من الواضح أنّ هذه السمة فقدت تأثريها يف حتويل مسار الداللة يف مثل
يريدون بذلك ما ظهر عليها من نبات يكون سببا للحياة. وكأنّ األرض يف حال اخلصب (1)»بعني وبعينيني 

حية تنظر.فلما أرادوا التعبري عن حياة األرض استعاروا هلا الزمة من لوازم األحياء األصحاء، وهي النظر 
   و بعينيني).بالعني،       ولتأكيد املشاة قالوا:(بعني

نظر الدهر «وتبدو الصلة بني احلقيقة وااز يف هذه املادة متأرجحة بني القوة والضعف.تأمل قوهلم:
أليس يف هذا املعىن مزيد اختصاص بالرماق ال بالنظر ؟ الزخمشري. ،  يريدون:(أهلكهم)على ما ذكر (2)»إليهم

  ملا حيمله مفهم (رمق) من معاين العداوة و الشزر.
  

                                                                 

. 150،صنفسه   (3)  
  (4)  .149، ص نفسه 
  (5) ، الصفحة نفسها. نفسه 

. 462نفسه ، ص  (6)  
. ، الصفحة نفسهاالسابق  (1)  

.نفسه ، الصفحة نفسها  (2)  

)ن ظ ر(مادة :  
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،وإمنا وقوع (3)»هذه آية مبصرة ،وأبصر الطريق«مما خرج عن األصل من جهة اإلثبات قول العرب:

اإلبصار على املسند إليه (آية،الطريق)ال منه،فهذا من ااز العقلي لعالقة املفعولية؛ألن إثبات اإلبصار لآلية 

الفاعل؛أي اكتسب مساته الداللية ، وعلى رأسها /+حي/،/+له عني  والطريق معناه أنّ املفعول به قد حلّ حملّ

  سليمة/...

  هذا وتبدو مسة الوضوح بارزة يف توجيه مسار الداللة يف أغلب التراكيب الواردة يف هذه املادة. 

  
  

 «العرب: يكون الرنو حقيقة عند توجيه العني الباصرة إىل ما حيمل مسة /+حمسوس//+مبصر/.وقول
  مبصر/.  -جماز ألنّ احلديث وإن كان حيمل يف مفهمه /+حمسوس/ فهو/ (4)»رنوت إىل حديثه

مبصر/   - وإذا كانت السمة الداللية/+مبصر/ تشري إىل نقل صورة احملسوس بالعني فإنّ السمة الداللية/
وع/ فيكون عندئذ الفعل احلاصل يف إطار التركيب:(رنوت إىل حديثه) ميكن إعادة كتابتها على شكل/+مسم

هو توجيه األذن إىل/+حمسوس/،/+مسموع/ ؛ أي إىل (احلديث)،فتكون احلقيقة من هذا التركيب: (استمعت 
والرنو بالذات؟ أليس يف أفعال السمع ما يفي حباجة املتكلم  (5)إىل حديثه).ولكن ملاذا استعارة املبصر للمسموع

  فهناك اإلصغاء و هناك اإلنصات؟ 
الشك أنّ يف معىن اإلنصات مثال ما يفي بغرض املتكلم،ولكن ليس فيه من معىن اإلدامة واإلطالة        

واإلمتاع ما يف مفهم (الرنو)، وهذا دافع كاف الستعارة الرنو لإلنصات، باإلضافة إىل املصاحبة يف الزمن؛ إذ 
  التزامن. - الرنو و اإلنصات - من شأن االثنني

–وهكذا يتبين من خالل تشريح التراكيب اازية املنتقاة من خمتلف املواد اللغوية أنّ االحنراف الداليل 

حيدث عندما يتمركز املعىن اجلديد(املنقول إليه)حول مسة داللية معينة ذات صلة باملعىن القدمي -وهو واقع ااز

  (املنقول عنه)،وذلك بغية إبرازها.

  السمات اليت تشكل منعطفات يف مسار الداللة وتؤدي إىل االحنراف ؟ولكن ما حقيقة هذه 

إنّ دراسة هذه العينة من املواد اللغوية يف تراكيب خمتلفة تظهر طبيعة هذه السمات اليت تؤسس للمجاز، 

  .فال يكون االحنراف عشوائيا ؛ وإنما حتكمه عالقات على رأسها املشاة يف الوظيفة واألثر واملوقع
                                                                 

. 23،صنفسه   (3)  
.181، صنفسه  (4)  

  (5) تعرف هذه الظاهرة بتراسل احلواس .

)ب ص ر(مادة :  

)ر ن و(مادة :  
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  ومن أمثلة املشاة يف الوظيفة : إفقاد الوعي بني اخلمر و املنايا. 

  ومن أمثلة املشاة يف املوقع :/+مابني القدم والساق/يف التقفّز عند املرأة و الفرس.

  ومن أمثلة املشاة يف الشكل:/+بانتفاخ/يف ارتواء احلبل و املفاصل من جهة،والبطن من جهة أخرى.
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إنّ التسليم بصعوبة القبض على املعىن عن طريق القوانني العلمية الصارمة يف أثناء إخضاعه للتحليل يبدو 
حىت اآلن عامال من العوامل املتسببة يف تأخر الدراسات الداللية،مقابل التطور الكبري احلاصل يف باقي حقول 

سالمة أغلب منطلقات النظريات الداللية احلديثة يف نظرا إىل املعىن وعلى  اللسانيات،وهذا على الرغم من
رأسها نظرية التحليل السمايت، اليت تستمد مشروعيتها من مسلّمة التوازي املالحظ بني التعبري واملضمون(الدال 

لى مستوى الدال يؤدي إىل واملدلول) وهو تواز يثبته الواقع التجرييب باألدلة والرباهني مادام إحداث التغيري ع
حدوث التغيري على مستوى املضمون.وكون التطبيق العملي الصارم ملبادئ هذه النظرية حىت اآلن ال يستجيب 
ملستوى طموحاا ال يعين بالضرورة أنها نظرية فاشلة مادامت املنطلقات سليمة ومشروعة.وليس هذا البحث 

  ة وااز حتت جمهرها.إال حماولة لوضع حركية املعىن بني احلقيق

  ولقد خلص البحث إىل عدة نتائج من أمهها: 

أمهية النظام اللّساين السوسريي من حيث هو عالقات تعتمد عليها نظرية التحليل السمايت يف إطار - 
لذين النظرة البنيوية العامة لتحديد املعىن وفق مفهوم القيمة مل يكن جمهوال متاما عند علماء العربية القدامى، ا

كان هلم فضل السبق يف اإلشارة إليه يف حدود الظروف املتاحة معرفيا و زمكانيا. ولعلّ نظرية النظم عند عبد 
دليل على ذلك؛بل إنّ كثريا من املفاهيم احلديثة يف اللسانيات الغربية كانت معروفة عند  القاهر اجلرجاين

يف تعريف اللفظ الدال ما يقابل  سيف الدين اآلمديقدماء العربية وإن افتقدت إىل املنهجية العلمية.فعند 
ات الصوتية مفهوم إجراء يبفيما يعرف بنظام التقل اخلليل بن أمحد الفراهيدي.وعند أ.مارتينمفهوم املونيم عند 

  االستبدال الفنولوجي احلديث. 

اجلهود املتتابعة يف البحث عن وحدة داللية تكون بديال عن الكلمة مل تكلّل بالنجاح إال يف حدود - 
حاضرة يف وعي الدارس الداليل ويف منظومته االصطالحية      -على غموض مفهومها- ضئيلة، فقد ظلت الكلمة

  و إجراءاته العملية. 

ف يف املنطلق يؤدي إىل اختالف يف النتيجة، وال سالمة النتائج مرتبطة بسالمة املنطلقات، وكل اختال- 
أدلَّ على ذلك من اختالف مفهوم الكلمة تبعا الختالف املعايري املعتمدة يف تعريفها. مما أحال دون الوصول   
إىل نتائج علمية يف حبوث القدامى اخلاصة باحلقيقة وااز االنطالق من العقيدة الدينية واالنتهاء إليها ، فلم 

 رسوا هذه الظاهرة يف ذاا ومن أجل ذاا. يد

إذ ليس هناك اتفاق يف املنظومة االصطالحية حىت  إشكالية املعىن تتجاوز املعرفة واملنهج إىل املصطلح ؛- 
يف احلقل الواحد ؛ بل كثريا ما تصل إىل حد التضارب على غرار: املعىن،الداللة، التصور،القصد، القيمة... 

.على أنّ  )Sème)و(Sémèmeومما زاد الطني بلّة تعدد الترمجات على غرار ما رأينا يف ترمجة مصطلحي: (
قف عند التعدد وإمنا تتجاوزها إىل االختالف الذي يثري القلق ويدفع بالباحث إىل اللهث وراء القضية    ال تتو
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) يستقرSémème هذه الترمجات، فال جيين إال ضياع الوقت واجلهد.ففي الوقت الذي يكاد فيه مصطلح (
)يقابل مقدمة لنظرية املعجميف كتابه ( إبراهيم بن مراد)على(معنم) جند Sèmeعلى (مفهم)، و(

)Sémème)بــــ(معنم)، و (Sème بـــ(معينم) .األمر الذي دفع ببعض الباحثني إىل تبين (
  املصطلح األجنيب كما هو.

ارتباط املعىن بالتجارب اإلنسانية جيعله على درجة كبرية من احلركية والتغري،ومن مثّ جيعل إخضاعه - 
  الصوت والبنية والتركيب. لصرامة القوانني العلمية أمرا بالغ الصعوبة مقارنة ب

ارتباط ااز مبقصدية املتكلم وعقيدته ، والسامع ومستواه االجتماعي يصعب من مهمة تفسريه يف - 
بالبيئة والشيوع - ااز - إطار بنية اللغة بعيدا عن مالبسات اخلطاب، إن مل نقل جيعلها مستحيلة .كما أنّ ربطه

رده من طابع الثبات واليقني. وهو ما ال يتالءم مع دراسة النص القرآين. يصبغه بطابع االحتمالية واإلمكان، وجي
كما أنّ القطع جبقيقية الداللة وجمازيتها ليس سهال ؛ نظرا حلركتها املستمرة من اال احلسي إىل املعنوي ، 

  ومن املعنوي إىل احلسي ، ومن العام إىل اخلاص ، ومن اخلاص إىل العام.

رية التحليل السمايت أنّ العناصر الداللية الصغرى ليست دائما وحدات دنيا غري قابلة مما يعاب على نظ- 
 للتجزيء. 

 - الصرامة العلمية اليت تطبع هذه النظرية جتعل املعىن ينفلت من قبضتها، وهو ما جعل بعض الباحثني يلح
ية، إال أنّ ذلك سيشكّل على ضرورة العودة إىل التحليل على مستوى اخلطاب للكشف عن السمات السياق

  عائقا يف وجه بناء نظرية عن املعىن باملقاييس ذاا املعتمدة يف نظرية الفونيم.

على الرغم من أنّ عزل السمات الداللية يف هذه النظرية خيضع لعامل النظام (العالقات) يف كل حقل - 
  تصوري فإنّ طابع احلدس يغلب على هذه العملية.

واإلضافة والنقل املمارسة على السمات الداللية لتفسري التراكيب اازية هي إجراءات احلذف - 
  إجراءات مؤقتة تناسب مفهوم ااز.

توصل علماء اللسانيات إىل قناعة مفادها أنه على النحو أن يعتمد القواعد الداللية لتفادي إنتاج اجلمل - 
على توليد اجلمل األصولية ، وبالتايل كان البد من  غري األصولية؛إذ التركيب وحده ال ميلك خاصية القدرة

  اعتماد املكون الداليل.

من الصعوبات اليت تواجه هذه النظرية: التمييز بني البنيات اازية من حيث هي احنرافات لسانية ، - 
ل الدالئل وبني مظاهر االحنراف األخرى؛ كالتناقض املنطقي؛ ألنّ إجراءات احلذف واإلضافة املعتمدة جتعل ك
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وإن بدت - إىل قصر ااز على الدالئل املوسومة ، وهي فكرةبيكرطون اللّسانية جمازية بالقوة، و هو ما دعا 
تبقى نسبية مادامت السمات الداللية اليت جتعل تلك الدالئل موسومة يف الغالب بسمات ثانوية تنتمي  - سليمة

  ). Signification connotativeإىل الداللة اإلحيائية (

عدم وجود معيار ثابت ومعقول للتمييز بني احلقيقة وااز قد يكون من األسباب اليت جعلت -
  .  يصنف احلقيقة ضمن باب ااز، وااز ضمن باب احلقيقةالزخمشري  

هناك اختالف كبري بني دراسة ااز على مستوى اجلملة وبني دراسته على مستوى العبارة. وهو - 
 La) وبني علم الداللة التدوايل(La sémantiqueعن الفرق بني علم الداللة اللغوي(اختالف ناتج 

pragmatique.(  ها علم الداللة حقائق هي عبارات جمازية على مستوىفهناك الكثري من البنايات اليت يعد
  االستعمال             و التدوال.على غرار عبارة "قفز الرجل" مبعىن "مات". 

فيما ذكره من أقوال بني ااز والكناية. فكثري من العبارات اليت تفتقد للقرينة املانعة  زخمشريالمل مييز - 
  من إرادة املعىن احلقيقي، واليت ينطبق عليها حد الكناية يصنفها الزخمشري يف باب احلقيقة. 

ا مل يستعن مبقتضيات وهكذا يبقى وصف حركية املعىن بني احلقيقة وااز داخل البنية اللغوية قاصرا م
سياق االستعمال وظروف اخلطاب، وهو ما يعين ضرورة تعاون املنهجني البنيوي و التداويل لتجاز هذا 

  القصور. 
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 أ-الــكتــــــب :

محود ،دار املعرفة، ، حتقيق: عبد الرحيم )جار اهللا أبو القاسم حممد بن عمر( ، الزخمشري أساس البالغة-1
  .بريوت،دط ،دت

   ،خدجية حممد الصايف،دار السالم للطباعة أثر ااز يف فهم الوظائف النحوية و توجيهها يف السياق- 2
  .2008، 1والنشر و التوزيع و الترمجة ، القاهرة ، ط

دار املعرفة،  يد رضا،تصحيح وتعليق :السيد حممد رشعبد القاهر اجلرجاين، ،أسرار البالغة يف علم البيان-3
  ،دط،دت.بريوت

-، يوسف أبو العدوس ، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عماناألسلوبية الرؤية و التطبيق -4
  .1،2007األردن، ط 

 –،عبد القادر عبد اجلليل، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان  األسلوبية و ثالثية الدوائر البالغية-5
   .2002، 1ط   األردن،

، نصر حامد أبو زيد ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، بريوت،  إشكاليات القراءة و آليات التأويل-6
  .2001، 2ط
 دط، أمحد عزوز،منشورات احتاد الكتاب العرب،دمشق،–دراسة–أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية-7

2002.  
ميشال زكريا، املؤسسة اجلامعية  (النظرية األلسنية)، وقواعد اللغة العربيةاأللسنية التوليدية والتحويلية -8

  .1986، 2للدراسات والنشر و التوزيع،بريوت، ط
(جالل الدين  اخلطيب القزويينيف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع (خمتصر تلخيص املفتاح)،اإليضاح -9

، راجعه وصححه وخرج آياته : يج غزاوي ، دار إحياء العلوم، أبو عبد اهللا حممد ابن قاضي القضاة الشافعي)
  .1،1989بريوت ،ط

  ، مصطفى الصاوي اجلويين ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، دط،دت.البالغة العربية تأصيل و جتديد -10
احلميد : رشيد بن مالك ، مراجعة : عبد القادر بوزيدة و عبد مجة، آن إينو ، تر تاريخ السيميائية-11

  .2004اجلزائر ، دط ، –بورايو، منشورات خمرب الترمجة و املصطلح ، جامعة اجلزائر ، و دار اآلفاق ، األبيار 
،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر، ،عبد اجلليل مرتاضالتحليل البنيوي للمعىن و السياق-12

2010 .   
 

،دار غريب للطباعة و النشر     1جمي زكي حسام الدين ،، كرالتحليل الداليل : إجراءاته و مناهجه  -13
  .2000القاهرة ،دط،–والتوزيع 
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 3، رمضان عبد التواب،مكتبة اخلاجني ، القاهرة ،طالتطور اللغوي :مظاهره و علله و قوانينه-14
،1997.  
، علي بن حممد الشريف اجلرجاين ، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح ، بريوت ،طبعة  التعريفات -15 

  .1985جديدة 
،أمحد حسن صربة وسعد سليمان محودة،مكتبة الوادي التفكري االستعاري و الدراسات البالغية-16

 .2002، 2بدمنهور ودار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ، ط
  .1987، 1ط،حممد غاليم،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء ،املغرب،واملعجم التوليد الداليل يف البالغة-17
-www.al، األزهري (أبو منصور بن أمحد بن أزهر)،مكتبة املصطفىذيب اللغة -18

mostafa.com  
،دار الكتب العلمية،بريوت، 2،ابن جين(أبو الفتح عثمان)،حتقيق:عبد احلميد هنداوي ،جاخلصائص-19
  .1،2001ط

،رجب عبد اجلواد ابراهيم،دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع ، القاهرة  دراسات يف الداللة و املعجم-20
  .دت ، دط،

   .1991موفم للنشر ، دط،  عبد القاهر اجلرجاين ، حبث تقدمي : علي أبو زقية ،،دالئل اإلعجاز -21
  .1972 ،3مكتبة األجنلو املصرية ، طابراهيم أنيس، ، داللة األلفاظ -22
، ستيفن أوملان ، ترمجه وقدم له وعلق عليه:كمال بشر، دار غريب للطباعة و دور الكلمة يف اللغة -23

  ،دت.12النشر والتوزيع ،القاهرة ،ط
:دراسة تطبيقية ملباحث علم البيان ، زين كامل اخلويسي وأمحد حممود املصري، رؤى يف البالغة العربية-24

   .    2006، 1النشر ، اإلسكندرية ، ط  دار الوفاء لدنيا الطباعة و
، 4، مكتبة رحاب ، اجلزائر ،ط1،ج، حممد علي الصابوين  روائع  البيان تفسري آيات األحكام-25

1990.  
،ابن يعيش(موفق الدين يعيش بن علي املوصلي)،قدم له ووضع هوامشه شرح املفصل للزخمشري-26

  . 2001، 1العلمية ،بريوت ،ط،دار الكتب 1وفهارسه :إميل بديع يعقوب ،ج
: عبد  حتقيق،  ،جالل الدين القزويينشرح مواهب الفتاح البن يعقوب املغريب على تلخيص املفتاح-27

 بريوت ، دط ، دت . - املكتبة العصرية ، صيدا ،1جاحلميد هنداوي ،
مصطفى الشوميي، ،أمحد بن فارس ، حققه وقدم له : الصاحيب يف فقه اللغة و سنن العرب يف كالمها-28

  .1963مؤسسة أ.بدران للطباعة و النشر ، بريوت ،دط،
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،حتقيق: أمحد عبد الغفور 6،اجلوهري (إمساعيل بن محاد)،مجتاج اللغة وصحاح العربية)(الصحاح -29
  .1990، 4عطار، دار العلم للماليني ،بريوت ،ط

ور ،املركز الثقايف العريب،بريوت ،جابر عصفالصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب-30
  .1992، 3والدار البيضاء ،ط

، صالح الدين زرال ، منشورات  الظاهرة الداللية عند علماء العربية حىت اية القرن الرابع اهلجري-31
  .1،2008االختالف و الدار العربية للعلوم ناشرون ، بريوت ، ط

، حسين عبد اجلليل يوسف، دار الوفاء  نظرية و تطبيقية علم البيان بني القدامى و احملدثني :دراسة-32 
  .2006، 1لدنيا الطباعة و النشر ، اإلسكندرية ط

  . 1982، 1،أمحد خمتار عمر،دار العروبة للنشر و التوزيع ،الكويت ،طعلم الداللة -33
جامعة قاريونس، : نور اهلدى لوشن ، منشورات مجة، كلود جرمان و رميون لوبلون ، ترعلم الداللة -34

  .1997، 1بنغازي، ط
  .2001،دط،،األردن-حممد علي اخلويل،دار الفالح للنشر و التوزيع،عمان علم الداللة (علم املعىن)،-35
منقور عبد اجلليل ، منشورات احتاد الكتاب -دراسة–علم الداللة : أصوله و مباحثه يف التراث -36

  .2001دمشق،دط، العرب،
،فايز الداية،ديوان املطبوعات يب النظرية والتطبيق:دراسة تارخيية تأصيلية نقديةعلم الداللة العر-37

  .دط،دتاجلزائر،  ،اجلامعية
،حممود السعران،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بريوت ، دط ، علم اللغة،مقدمة للقارئ العريب-38
  .دت
   .، دت2، رجاء عيد ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، ط فلسفة البالغة بني التقنية والتطور-39
  .1985دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت،دط،حممود فهمي زيدان،،يف فلسفة اللغة-40
  .1979، 3،طاهليئة املصرية للكتاب الفريوز آبادي (جمد الدين حممد بن يعقوب) ، القاموس احمليط -41
:منذر مجة، أوزوالد ديكرو و جان ماري سيشايفر ، تر اجلديد لعلوم اللسانالقاموس املوسوعي -42

  . 2007، 2عياشي، املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء ، املغرب ، ط
  ، سيبويه (أبو بشر عمر بن عثمان)،شبكة مشكاة اإلسالمية.الكتاب -43
املصري)،حققه وعلّق ووضع حواشيه ،ابن منظور(أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم لسان العرب-44

ك،منشورات حممد علي بيضون لنشر كتب - ،ق10عامر أمحد حيدر ،راجعه : عبد املنعم خليل إبراهيم ،مج
  لبنان.- السنة واجلماعة ،دار الكتب العلمية،بريوت
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رتيبا ،ابن منظور(أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املصري)،نسخة إلكترونية مرتبة تلسان العرب-45
  ألفبائيا.

  .املؤسسة الوطنية للكتاب ،دط،دتعبد لسالم املسدي،، اللسانيات وأسسها املعرفية-46
،صالح حسنني ،دار الكتاب احلديث،  اللسانيات و علم اللغة املعاصر وعالقته بالعلوم اإلنسانية-47

  .2008القاهرة، دط،
القادر الفاسي الفهري،دار توبقال للنشر،الدار  ،عبداللسانيات واللغة العربية:مناذج تركيبية وداللية-48

  .1،1985البيضاء ، املغرب،ط
   .1994، متام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، املغرب،دط، اللغة العربية معناها و مبناها -49
ؤون :عباس صادق الوهاب ، مراجعة:يوئيل عزيز،دار الشمجة ترجون ليونز، ، اللغة و املعىن و السياق-50

  .1987، 1الثقافية العامة، بغداد ،ط
، املكتبة اجلامعية ، األزاريطة          ، نور اهلدى لوشن مباحث يف علم اللغة و منهج البحث اللغوي-  51
  .2000اإلسكندرية ،دط،- 

 ، أمحد حساين،ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية ،بن عكنون، اجلزائر،مباحث يف اللسانيات-52
  دط ،دت.

،الطيب دبة،دار القصية للنشر ، اجلزائر، مبادئ يف اللسانيات البنيوية،دراسة حتليلية ابستمولوجية-53
  .2001دط،
،كاترين فوك وبياريل قوفيك ،تعريب :املنصف عاشور،حتت مبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة- 54

،الساحة املركزية بن إشراف ومراجعة :رابح اسطمبويل ،ديوان املطبوعات اجلامعية 
  .1984عكنون،اجلزائر،دط،

حتقيق:حممد حمي ، 1 ج،)أبو الفتح ضياء الدين(، ابن األثري املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر-55
   .الدين عبد احلميد ، مطبعة مصطفى البايب احلليب و أوالده ، مصر، دط ، دت

 .1986دط،  ، حممد بدري عبد اجلليل ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر،بريوت، وأثره يف الدرس اللغويااز  - 56
  .2000،  1، علي حممد علي سلمان ، دار اهلادي للطباعة و النشر،بريوت،ط ااز و قوانني اللغة-57
املؤسسة : يوسف غازي و جميد النصر ، مجةدي سوسري ، تر ، فردينان حماضرات يف األلسنية العامة-58

  .1986اجلزائرية للطباعة ، دط، 
،دار الوعي ،رويبة، ، التوايت بن التوايت  ملدارس اللسانية يف العصر احلديث و مناهجها يف البحثا-59

  .2008، 2اجلزائر ، ط 
   .2000، 1، عبد ايد جحفة ،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء، املغرب، ط مدخل إىل الداللة احلديثة-60
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   ، حممود فهمي حجازي ،الدار املصرية السعودية للطباعةمدخل إىل علم اللغة:ااالت و االجتاهات-61
  .4،2006والنشر والتوزيع ، القاهرة ،ط 

، تودوروف و آخرون، ترمجة و تعليق: عبد القادر قنيين ، املرجع و الداللة يف الفكر اللساين احلديث-62
  بريوت،دط،دت /املغربإفريقيا الشرق ، الدار البيضاء، 

،شرحه وضبطه وصححه وعنون  )عبد الرمحن جالل الدين(، السيوطي  املزهر يف علوم اللغة و أنواعها-63
موضوعاته و علق على حواشيه:حممد أمحد جاد املوىل بك و حممد أبو الفضل إبراهيم و علي حممد البجاوي، 

  .، دت 3مكتبة دار التراث ، القاهرة ،ط
املصطلحات اللسانية والبالغية واألسلوبية والشعرية انطالقا من التراث العريب ومن الدراسات -64

  ، حممد اهلادي بوطارن وآخرون ، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ، دط،دت.احلديثة 
ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه : السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن علي)،،مفتاح العلوم-65
  .1987 ، 2م زرزور،دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط نعي
أمحد بن فارس ، حققه وقدم له : مصطفى الشوميي ، مؤسسة أ.بدران للطباعة مقاييس اللغة ،  -66 

  .1963والنشر، بريوت، دط،
، 3األردن ،ط–دار وائل للنشر ، عمان  ،شحدة فارع و آخرون ،مقدمة يف اللغويات املعاصرة-67

2006.  
، 1األردن،ط - ،مرتضى جواد باقر،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمانمقدمة يف نظرية القواعد التوليدية-68

2002.  
 ،حلمي خليل،دار املعرفة اجلامعية للطباعة والنشر و التوزيع،اإلسكندرية،دطمقدمة لدراسة علم اللغة -69

،2003.   
.1997 ،1اإلسالمي ، بريوت ، ط  ، إبراهيم بن مراد ، دار الغرب مقدمة لنظرية املعجم-70   
، عز الدين جمدوب ، كلية اآلداب سوسة و دار حممد  : قراءة لسانية جديدة املنوال النحوي العريب-71

  .1998، ديسمرب 1علي احلامي ، اجلمهورية التونسية ، ط
غريب للطباعة ، حممد محاسة عبد اللطيف،دار الداليل–النحو والداللة:مدخل لدراسة املعىن النحوي -72

  .2006والنشر و التوزيع،القاهرة ،دط ، 
،حممد غاليم،دار توبقال للنشر،الدار النظرية اللسانية و الداللة العربية املقارنة :مبادئ و حتاليل جديدة-73

  .2007، 1املغرب، ط–البيضاء
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  املقاالت :-ب
د الغين أبو العزم،كلية بع ، الترمجةتطور املصطلحات املعجمية و املعجماتية و إشكالية الوضع و -74

 forums /showthread. php /www.wata.cc؟3964  .اآلداب ، عني الشق ، البيضاء
  . ،آ.كروز ،املوسوعة اللغوية ، ن.ي.كولنج اللغة و املعىن و معىن الكلمة :علم الداللة- 75
مركز اإلمناء القومي، بريوت املعاصر،،موريس أبو ناضر،جملة الفكر العريب مدخل إىل علم الداللة األلسين-76

   .1082، شباط/آذار ،19- 18ع ،
 الكتب االجنبية:-ج

 
-77 100 fiches pour comprendre la linguistique  ,Gilles Siouffi et Dan 

Van Raemdonck ,Bréal,1 ,rue de Rome ,Novembre ,1999. 
  

–78  Dictionnaire de linguistique ,Jean Dubois et autres,Librairie Larousse , 
Paris ,1973 
 

-79 Initiation à la Stylistique ,Claire Stolz,Ellipses Edition Marketing, S.A  . 
Paris ,1999 

-80 Initiation à la Stylistique ,Nicolas Laurent Laurent ,Hachette Livre ,Paris , 
2001  
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Agrammaticalité عدم الس�مة النحوية 

Analyse componentielle  التحليل السماتي / التحليل المعنمي 

Analyse différentielles التفاضلي / التحليل التمايزي 

Aanalyse phonologique تحليل فونولوجي 

Analyse sémantique التحليل المعنمي/ التحليل السماتي 

Archilexème وحدة معجمية جامعة 

Archisémème وحدة د&لية جامعة 

Asémantique د&لية & 

Axe  Pradigmatique المحور ا&ستبدالي /المحور العمودي 

Axe  syntagmatique ور ا.فقيالمحور التركيبي / المح   

Behaviorisme السلوكية 

Concellation حذف 

Champs sémantique حقول د&لية 

Commutation ا&ستبدال 

Choix ا&ختيار 

Concept تصور 

Consonne صامت 

Contenu مضمون 

Contexte linguistique  سياق لساني 

Contexte de sitiation سياق الموقف 

Composant sémantique ي مكون د&ل  

Contraintes de sélection قيود ا&نتقاء 

Connotation تضمين / د&لة ايحائية 

Classème مجموع السمات الجنسية 

Dénotation د&لة ذاتية / تعيين 

Différence اخت�ف 

Différencie تخالف 
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Distinction تمايز 

Distinguisher  مميز 

Double articulation  المزدوجالتلفظ المزدوج / التقطيع  

Elemens differentielles عناصر اخت�فية 

Expression التعبير 

Figures du contenu صور المحتوى 

Figures du expression صور التعبير / العبارة 

Huppallage مجاز مرسل 

Hyponymie اشتمال 

Identité تماثل 

Intention قصد 

Grammaire génératives  نحو توليدي 

Grammatical marker محدد نحوي 

Language اللغة 

Langue لسان 

Lexème وحدة معجمية 

Metonymy كناية / مجاز مرسل 

Micro-système حقل معجمي د&لي / سياق نظامي / حقل تصوري 

Mot كلمة 

Monème لفظم 

Morphèmes lexicaux صيغمات معجمية 

Noyon sémique نواة د&لية 

Opposition تقابل 

Parallélisme توازي 

Phonème صوتم 

Plérème وحدة معنوية صغرى 

Polysémie تعدد المعنى 
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Pragmatique علم الد&لة التداولي /التداولية 

Paragmaticiens           علماء التداولية / التداوليون 

Prédicat محمول 

Référent مرجع 

Règles de projection قواعد ا&سقاط 

Sens معنى 

Sens figuré   مجازيمعنى  

Sens litteral معنى حقيقي / معنى حرفي 

Sens référentiels معاني مرجعية 

Sème سمة / معنم 

Sème contextuel سمة سياقية / معنم سياقي 

Sème générique سمة جنسية / معنم جنسي 

Sémème مفھم 

Sémantème مجموع السمات النوعية 

Sémantique linguistique علم الد&لة اللغوي 

Sémème marqué مفھم معلم 

Sème spécifique  معنم نوعي / سمة نوعية 

Sémantic anomaly شذوذ د&لي 

Sémantique components سمات د&لية 

Signe marqués د&ئل موسومة 

Signification د&لة 

Signes linguistiques د&ئل لسانية 

Signifiant دال 

Signifié مدلول 

Significatif د&لي 

Structural بنيوي 

Structure de base  بنية عميقة 
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Syntaxe التركيب 

Synecdoque مجاز مرسل 

Synonymie ترادف 

Syntactic marker محدد تركيب 

Syntatical ع�مة نحوية 

Système des relations نظام من الع�قات 

Traits distinctifs سمات مميزة 

Traits sémantique سمات د&لية 

Taxème    مجموع وحدات معجمية تتقاسم سمات د&لية مشتركة  

Triangle sémantique المثلث الد&لي 

Unité وحدة 

Valeur قيمة 

Virtuème سمة احتمالية 

Voyelle علة / صائت 
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والمجازي في البنية التركيبية في أساس البالغة وفق الرؤية الفصل الثالث :المعنى الحقيقي 

   85..............................................................................السماتية

  86............................................................توطئة.......................

  88-87......................................................ب................مادة: ش ر 

   90-88.................مادة : ح س و.........................................................

  92-90...................................مادة : ج ر ع......................................

   95-92...................................مادة : ر ض ع....................................

     96-95..................................................................مادة : س ق ى

 98-96...............................مادة : ر و ى..........................................

 99-98.....................................................مادة ز ح ف...................

 99....................................................مادة : ح ب و.....................

  101-100....................ز...................................................مادة : ق ف 

 102-101.................................مادة : ز ل ج.................................... 

 103-102..............................مادة :ز ل ق....................................

  104-103...................................................: م ش ى...............ادةم

   106-104..........مادة : ج ر ى.....................................................

   108-107..................مادة : س ب ح....................................................

  110-108..................................مادة : ق ت ل...................................

   112-110...........................مادة : ذ ب ح...........................................

   114-112.......................................مادة : ن ح ر.............................

  115.......................................................مادة :ن و ح..................
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   117-116......................................مادة : ن ظ ر...............................
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