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 السدتخمز

مة ى عبخ مشغؾ ُيقجم هحا البحث ُرؤية لدانيَّة واقعيَّة لجراسة المغة وقزاياها الستعمقة بالسعش 
االترال المغؾي التي يتؼ مؽ خاللها تبادل السعاني واألفكار وانتقال السعخفة مؽ شخص إلى آخخ؛ 
ليتحقق التقارب السعخفي داخل الجساعة المغؾية، ومؽ ثؼَّ إبخاز مكانة المغة في واقعها االستعسالي 

 ي.طابع تظبيقواإلفادة مؽ الشغخيات الستعجدة لمسعشى في بشاء نساذج لغؾية ذات 

االترال المغؾي ــــ الُسخِسل ــــ الؾسيمة ــــ الخسالة ــــ الُسخسل إليه ــــ  عمؼ   الكلمات المفتاحية :
الخمؾز ــــ عمؼ المغة ــــ عمؼ الجاللة ــــ السشغؾر الشفدي العقالني ــــ السشغؾر الدمؾكي ــــ السشغؾر 

 الدياقي

: Abstract 

        This research provides a realistic linguistic view to study language 
and its issues related to meaning through the linguistic communication 
system through which meanings and ideas are exchanged and 
knowledge is transferred from one person to another. To achieve 
cognitive convergence within the linguistic community, and then 
highlight the position of the language in its use reality and benefit from 
multiple theories of meaning in building linguistic models of an applied 

nature. 
 

Keywords  : Linguistic communication  – Encoder –  Channel – 

Message – Decoder –  Symbolology – linguistics – Semantics –  A 
rational psychological perspective –  Behavioral perspective –  
Contextual perspective 
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 : المقدمـة 
 

؛ شو كالسقرجلمسعشى في الجراسات المغػية الحجيثة أىسية كبيخة لتحقيق الغاية م      
كلحلظ كخَّس العمساء ُجلَّ عشايتيع لقزية السعشى كمحاكلة الػقػؼ عمى بيانو، فكثخت 

التي تشاكلتو، كتشػعت معاييخه، كتعجدت نطخياتو؛ كالشطخية اإلشارية، كالترػرية،  اآلراء
 كالدمػكية، كالتػليجية، كالتحميمية، كالدياؾية.. كغيخىا. 

ليمقي الزػء عمى السعشى كمكانتو في  ىحا البحث كفي ىحا اإلشار؛ يأتي      
مشطػمة االتراؿ المغػؼ عبخ ثالث رؤػ لدانية، ىي: الخؤية الشفدية العقالنية، 

 كالخؤية الدمػكية، كالخؤية الدياؾية.

كتقػـ ىحه السشطػمة بإبخاز دكر المغة بفخكعيا السختمفة كمياراتيا الستعجدة مغ       
كالستجاخمة، كتتحقق بانتقاؿ رسالة ما عبخ كسيمة بالسخكبة  خالؿ عسمية اتراؿ تػصف

ما مغ ُمخِسل إلى ُمخَسل إليو؛ كتمظ ىي الػضيفة األساسية لمغة، كعغ شخيقيا يتع نقل 
السعاني كتبادؿ السعخفة مغ شخز إلى آخخ، كمغ ثعَّ يتحقق التقارب السعخفي 

(Convergence of Knowledgeداخل الجساعة المغػية ال ).سعيشة 

 تصال وعالقته باللغة :اال 
 

ُيعج االتراؿ مغ أىع العسميات السألػفة التي تجدج أقجـ أكجو أنذصة       
؛ كلحلظ تعجدت مياديشو كمجاالتو، كلع تقترخ دراستو عمى السجاؿ المغػؼ (1)اإلنداف

فحدب؛ بل اىتع بجراستو عمساء االجتساع، كعمساء الشفذ، كالبيػلػجي، كالفمدفة، 
، كمغ ىشا فإف (2)، كاالقتراد، كالثقافة، كالحكاء االصصشاعي.. كغيخىعلديسيػشيقاكا

تحجيج ماـية االتراؿ كعشاصخه ككضائفو يخجع في السقاـ األكؿ إلى السجاؿ العمسي 
 الحؼ يتشاكؿ ىحه العسمية. 
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 فتعج المغة ىي السكػف  –كىػ ما ُيعشيشا ىشا –أما ما يتعمق باالتراؿ المغػؼ       
لشدبة لو، كلحلظ يجب أف تحسل السعشى السخاد نقمو لآلخخيغ، فإف لع تحسل األساس با

السعشى السخاد نقمو فتربح ال فائجة مشيا، كال يتختب عمييا إؼ استجابة أك تػاصل، 
 كمغ ثعَّ ال ُتعج كسيمة لتحقيق االتراؿ السشذػد.

 : تعريف االتصال 
 

اؿ: )اتَّرل الخجل إلى بشي فالف( تَّرل( ُيقاالتراؿ في المغة مرجر الفعل )ا      
ِۢـِ َبۡيَشُكۡع َكَبۡيَشُيع  ِإالَّ ٱلَِّحيغَ  :أؼ انتسى إلييع كانتدب، كمشو قػلو تعالى َيِرُمػَف ِإَلٰى َقۡػ

يثٌَٰق َأۡك َجٓاُءكُكۡع َحِرَخۡت  ِتُمػُكعۡ  مِّ ِتُمػْا َقۡػَمُيۡعۚۡ َكَلۡػ َشٓاءَ  ُصُجكُرُىۡع َأف ُيقَٰ َلَدمََّصُيۡع  ٱّللَُّ  َأۡك ُيقَٰ
ِتُمػُكعۡ  َتُمػُكۡعۚۡ َفِإِف ٱۡعَتَدُلػُكۡع َفَمۡع ُيقَٰ َمَع َفَسا َجَعلَ  َعَمۡيُكۡع َفَمقَٰ َلُكۡع َعَمۡيِيۡع  ٱّللَُّ  َكَأۡلَقۡػْا ِإَلۡيُكُع ٱلدَّ

، أؼ: يشتدبػف إلى قػـ، ك)اتَّرل الذيَء بالذيِء(: ارتبط كالتأـ بو، (3)﴾.َسِبياٗل 
رل حجيثظ(: لع يشقصع، ك)اتَّرل فالف اكره، ك)اتَّ ك)اتَّرل بيتي ببيتظ(: الصقو كج

 .(4)بفالف(: اجتسع بو أك خاشبو عبخ كسيمة اتراؿ كالياتف أك غيخه

أما االتراؿ اصصالحًيا، فمو تعخيفات متعجدة كمتشػعة تتحجد كفًقا لمسجاؿ الحؼ       
فاعل يتشاكلو؛ فعمساء االجتساع مثال استعسمػا مرصمح االتراؿ لػصف عسمية الت

اني، كعخفػه بأنو العسميات التي يؤثخ عغ شخيقيا األفخاد ؼيسغ حػليع، أما دراسػ اإلند
الشفذ البذخية؛ فاالتراؿ عشجىع ركغ أساسي في دراستيع، كعغ شخيقو تتحجد أمخاض 

 . (5)الشفذ كاضصخاباتيا، كُتفيع معاناتيا ككيؽية سبخ أغػارىا كأمانييا كرغباتيا

التراؿ عشجىع الػضيفة األساسية لمغة التي يتع عغ ؛ ؼُيسثل اكأما المغػيػف       
 .(6)شخيقيا نقل السعاني مع اآلخخيغ



 (م2109ديسمبر   أكتوبر ـ ) 35ع                   جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة            
 

 ...رؤية لسانية :صاال اللغوي وعناصرهاالت                                                              د. دمحم رأفت محمود 

 

 651 

 

كقج عخض الجكتػر عمي أبػ العال بعس التعخيفات لالتراؿ بػجو عاـ مغ       
 :(7)خالؿ استقخاء أقػاؿ العمساء كتسحيريا في عجة مجاالت، كمغ أبخزىا 

 اف، كيأتي مفيػمو مغ كػنو فغ لػفة لإلنداالتراؿ مغ أقجـ الطػاىخ السأ
إرساؿ السعمػمات كاألفكار كالسػاقف مغ شخز إلى آخخ عبخ عسمية معقجة 
اجتساعًيا، حيث تذكل ىحه العسمية إحجػ السكػنات األساسية لمجساعة فال 

 جساعة دكنيا.

  االتراؿ عسمية ربط مقرػدة بيغ شخفيغ ىسا : )السخسل كالسدتقبل( بغخض
 في إشار الشذاط اإلنداني.يفة محجدة تأدية كض

  االتراؿ عسمية اجتساعية إنسائية ىجفيا حرػؿ الفخد كالجساعة عمى
 السعارؼ كالسعمػمات كاإلحاشة بتجارب األفخاد كالجساعات األخخػ.

  االتراؿ نذاط يدتيجؼ تحقيق العسػمية أك الحيػع كاالنتذار أك الذيػع لفكخة
اؿ السعمػمات أك األفكار أك خالؿ انتق أك مػضػع أك مشذأة أك قزية مغ

اآلراء أك االتجاىات مغ شخز أك جساعة إلى أشخاص أك جساعات 
 باستخجاـ رمػز ذات معشى مػحج مفيػـ بشفذ الجرجة لكل مغ الصخفيغ.

  االتراؿ حامل العسمية االجتساعية ككسيمة اإلنداف التي يدتخجميا لتشطيع
شكاليا كمعشاىا مغ جيل إلى خىا كنقل أحياتو االجتساعية كاستقخارىا كتغيي

 جيل عبخ التعبيخ كالتدجيل.

  االتراؿ يتسثل في العسمية التي يتفاعل بسقتزاىا متمقي الخسالة كمخسميا في
مزاميغ اجتساعية معيشة، كمغ ىشا يتع  تبادؿ أفكار كمعمػمات كمشبيات بيغ 

 األفخاد عغ قزية معيشة أك معشى مجخد أك كاقع معيغ.
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 شتخاؾ كمذاركة في السعشى مغ خالؿ التفاعل الخمدؼ، مية ااؿ عساالتر
كتتسيد ىحه العسمية باالنتذار في الدماف كالسكاف باإلضافة إلى استسخاريتيا 

 كقابميتيا لمتشبؤ.

  االتراؿ يجؿ عمى السذاركة أك تالقي العقػؿ عمى إيجاد مجسػعة مغ الخمػز
يجؿ عمى التفاىع، فيػ ف االتراؿ السذتخكة في أذىاف السذاركيغ كىحا ُيعشي أ

ذك اتجاىيغ  حيث تشداب الخسائل في االتجاىيغ مًعا فتتسخس عشيا 
 إجخاءات مذتخكة ذات استجابات مذتخكة.

  االتراؿ ُيصمق عمى تمظ العسمية التي يشقل بسقتزاىا الذخز القائع عمى
االتراؿ األفكار كالسعمػمات السخاد بثيا بغخض تعجيل سمػؾ اآلخخيغ 

 .كاتجاىاتيع

  االتراؿ فغ نقل السعمػمات كاآلراء كاالتجاىات عغ شخيق الرػت كالرػرة
 كغيخ ذلظ مسا يدتقبمو الذخز عغ شخيق حػاسو.

  االتراؿ عسمية نقل البيانات كالسعمػمات كالحقائق كاألفكار كالذكاكػ
كالتعميسات مغ فخد مخسل أك عجة أفخاد إلى فخد مدتقبل أك عجة أفخاد  

تراؿ، كال ُتعج ىحه العسمية ذات ؾيسة إال إذا نتج عشيا اـ كسيمة اباستخج
 معمػمات مختجة أك استجابة معيشة.

كمغ خالؿ التعخيفات الدابقة يتزح أنيا تختمف تبًعا لجػانب الدمػؾ االترالي       
، كمغ ثعَّ فإف ماـية االتراؿ ككضائفو كأركانو تتبايغ مغ حقل معخفي إلى (8)كىجفو

الحقل الدمػكي عمى سبيل السثاؿ لو نسػذج اتراؿ يقـػ عمى خفي آخخ، فحقل مع
ثشائية السثيخ كاالستجابة، كىحا يعشي أف كضيفة االتراؿ في ىحا الحقل تعتسج عمى 
الػضيفة التأثيخية الستسثمة في التأثيخ في السخسل إليو بغخض تغييخ سمػكو بالدمب أك 
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سدة عشاصخ ىي: السخسل، كًدا عمى خباإليجاب، كبحلظ يكػف ىحا الشسػذج مخت
 .(9)كالخسالة، كالقشاة، كالستمقي، كاألثخ

أما الحقل الخياضي؛ فمو نسػذج اتراؿ يختكد عمى عجة عشاصخ أساسية ىي:       
السخسل، كالتخميد، كالخسالة، كفظ التخميد، كالتمقي، كيدعى الباحثػف مغ خالؿ ىحا 

أ( إلى الشقصة )ب( بػضػح كدقة دكف غ الشقصة )الشسػذج إلى فيع اإلرساؿ التمغخافي م
انقصاع أك تذػير، كمغ ىشا فإف ىحا الشسػذج يعسل ضسغ نطاـ متسثل في إرساؿ 

 .(10)السخسل رسالة مذفخة إلى متمق ؼيقػـ ىحا الستمقي بفظ تمظ الذفخة

كمغ خالؿ االتراؿ االجتساعي يحجد الباحثػف مختمف العالقات الشفدية       
ستػاصميغ، كيقػـ االتراؿ اإلعالمي عمى تػضيف تقشيات االتراؿ عية بيغ الكاالجتسا

الحجيثة كالحاسػب كاإلنتخنت، مغ خالؿ ثالث مخاحل رئيدة ىي: الذخكع في 
 . (11)االتراؿ، كالتذغيل، كإيقاؼ التذغيل 

كىشػػاؾ نسػػػذج اترػػاؿ آخػػخ، ُيصمػػق عميػػو نسػػػذج االترػػاؿ التخبػػػؼ، كىػػػ نسػػػذج       
 :(12)، كاآلتيعجة عشاصخ يتكػف مغ

  السخسل                                    السحاضخ/ السجرس 
 الخسالة                                    السادة الجراسية 
                                 الظالب    الستمقي 
 المفغيةفغية وغيخ القشاة                                      التفاعالت الم 
 السقخر والؾسائل التعميسية                          الؾسائل الجيجاكتيكية 
                              األهجاف والكفايات     السجخالت 
 الدياق                                    السكان والدمان 
                                  التقؾيؼ السخخجات 
                                ترحيح التؾاصل وإزالة معؾقاته    الفيجباك 

 : االتصـال اللغوي 
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فيتكػف  –كىػ ما يعشيشا في ىحا البحث  –أما نسػذج االتراؿ المغػؼ )المداني(       
 : (13)مغ ستة عشاصخ أساسية؛ لكل عشرخ كضيفة خاصة بو كاآلتي

 ة.لية تعبيخيالسخسل ككضيفتو انفعا 
 .الخسالة ككضيفتيا جسالية 

 .السخسل إليو ككضيفتو تأثيخية كانتباـية 

 .القشاة ككضيفتيا حفاضية 

 .السخجع ككضيفتو مػضػعية 

 .المغة ككضيفتيا كصؽية 

كفي جسيع األحػاؿ؛ ُيذتخط في المغة أف تكػف حاممة لمسعشى، فإذا لع تحسل       
يسة الفائجة، كال يتختب عمييا أؼ مشو فيي عجالسعشى السخاد نقمو لآلخخيغ كُجخدت 

 استجابة أك تػاصل، كحيشئٍح ال ُتعج كسيمة لتحقيق االتراؿ.

كمغ ىشا ال بج لمغة بػصػفيا الػسػيمة فػي مشطػمػة االترػاؿ المغػػؼ مػغ السعشػى؛       
ليتحقػق التػاصػل بػيغ أفػخاد الجساعػة المغػيػة، كىػحا مػا يتبػيغ مػغ خػالؿ نسػػذج اترػػاؿ 

  كل اآلتي :يػضحو الذ مقتخح
   

 رسالة                                    
    

 

 مخسل إليه                 وسيمة           مخسل                      
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 تواصل

ق                                                             تواصلعدم     ُمقؾم     ُمعؾِّ

 
                        

بالشطخ إلى ىحا الشسػذج يتبيغ أف عسمية االتراؿ تتحقق بانتقاؿ رسالة ما عبخ       
كسيمة ما مغ مخسل إلى مخسل إليو، كىحه العسمية مغ العسميات السخكبة 

لسخسل، كالػسيمة، يدة، ىي: احيث يتفاعل فييا أربعػة مكػنات رئ(14)كالستجاخمة
 كالخسالة، كالسخسل إليو.

 : أواًل : الُسخِسل 

ىػ مبتجأ عسمية االتراؿ كشخفيا األكؿ الحؼ ترجر عشو الخسالة السخاد التأثيخ       
، كتتػقف معخفتو في أؼ نطاـ اتراؿ عمى تحجيج نػع ىحا (15)بيا في اآلخخيغ

خسل الستكمع أك الكاتب، ؼُيرجر كضيفة السُ االتراؿ، فإذا كاف االتراؿ لغػًيا فيؤدؼ 
الستكمع أصػاًتا لغػية مدسػعة ذات معشى يفيسو اآلخخكف، كيشقل الكاتب أفكاره 
كمذاعخه عبخ صػرة مغ الخمػز السكتػبة، كىي كإف لع تكغ تخميًدا حخؼًيا لمكالـ؛ فإف 

 .  (16)الكاتب يخاعي فييا ما تقتزيو المغة كما تفخضو قػاعجىا

اف االتراؿ حخكًيا فيؤِدؼ ىحه الػضيفة ُمحجث الحخكة، سػػاء أكاف كأما إذا ك      
بيغ البذخ أـ بيغ الحيػانات أـ بيغ ىحا كذاؾ، فالجشػد في أثشاء السعخكة يتػاصمػف 
بحخكات كإشارات اتفقػا عمى معانييا مدبًقا، ككحلظ أصحاب االحتياجات الخاصة مغ 

 فاقجؼ الدسع.

االتراؿ الحخكي عشجما ُتدتعسل لغة اإلشارات حل؛ يتجدج كفي عالع الش      
كالخقرات الجائخية في تحجيج اتجاه كجػد الصعاـ كمكانو، كمجػ قخبيا مغ الخمية أك 

 .(17)بعجىا عشيا
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كُتعج العالقة بيغ الفارس كجػاده مغ أكثخ الرػر تعبيًخا عغ االتراؿ الحخكي       
يشة، كيقف بحخكة أخخػ، كُيدخع د بحخكة معبيغ اإلنداف كالحيػاف، فيتحخؾ الجػا

 بثالثة، كُيبصئ بخابعة، كيتجو يسيًشا أك يداًرا بحخكات مخررة .. كىكحا.

كقج يمجأ اإلنداف بجانب المغة إلى االتراؿ الحخكي ليقػؼ تػاصمو المغػؼ،       
ـ ( أBody languageسػاء السشصػؽ عشجما يدتعسل الستكمع حخكة جدجه أثشاء حجيثو )

( عمػػػػػػى ما يكتبو Animationعشجما يجخل الكاتب بعس السؤثخات الحخكية )لسكتػب ا
 آلًيا مغ عبارات كنرػص.

 : ثانًيا : الؾسيمة 

ُيصمق مرصمح الػسيمة في مشطػمة االتراؿ كُيخاد بو كل أداة تشتقل مغ خالليا       
ف رمػًزا ة، فقج تكػ ، كتأخح الػسيمة أشكااًل متعجد(18)رسالة مغ مخسل إلى مدتقبل

صػتية حيشسا يكػف السخسل ىػ الستحجث، كقج تكػف الػسيمة رمػًزا مكتػبة حيشسا 
يكػف السخسل ىػ الكاتب، كقج تكػف الػسيمة رمػًزا حخكية حيشسا يكػف السخسل ُمحجث 

 الحخكة نفدو.

كمغ ىشا فإف الخمػز الحاممة لمسعشى تتشػع ما بيغ رمػز لغػية مشصػقة أك       
مػز غيخ لغػية؛ كاإلشارات كاإليساءات،  سػاء أكانت ضػئية كالسػجػدة مكتػبة، كر 

 .(19)في إشارات السخكر أـ حخكية كتمظ التي يتػاصل بيا فاقجك الدسع 

كسػاء كانت الخمػز لغػية أـ غيخ لغػية فيي في جػىخىا كسائل اتراؿ، ييتع        
(، ذلظ العمع الحؼ يذسل Semiologyا )( أك الديسيػلػجيSemioticsبيا عمع الخمػز )

 .(20)جسيع األنطسة التي تترل بالعالمات أك الخمػز التي تتع بيا عسمية االتراؿ
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الحؼ ُيعج مغ  (21)(Linguisticsكيشبثق مغ عمع الخمػز عمع آخخ ىػ عمع المغة )      
إلندانية العمػـ السػغمة في القجـ، حيث تخجع إرىاصاتو األكلى إلى نذأة الحزارات ا

 .(22)لقجيسة نطًخا ألىسيتو في عسمية التػاصل كحفع التخاث اإلنداني مغ االنجثارا

كقج ضيخ ىحا السرصمح عشج الدمخذخؼ عشجما شبع كتابو في عمع اإلعخاب أك       
العخبية باسع )السفرل في عمع المغة(،  كاستعسمو العالمة ابغ خمجكف، كَقَرَج بو عمع 

، يقػؿ: "عمع  (24)غخض بياف السػضػعات المغػية ب (23)كاكيغصشاعة السعاجع كالج
المغة: ىحا العمع ىػ بياف السػضػعات المغػية"، ثع أخح يػضح ذلظ بأنو لسا فدجت 
ممكة المداف العخبي في الحخكات السدساة عشج أىل الشحػ باإلعخاب.. ثع استسخ ذلظ 

؛ مع ىجشة غيخ مػضعو الفداد بسخالصة العجع، فاستعسل كثيخ مغ كالـ العخب في
السدتعخبيغ في اصصالحاتيع السخالفة لرخيح العخبية، فاحتيج إلى حفع السػضػعات 
المغػية بالكتاب كالتجكيغ خذية ما يشذأ عشو مغ الجيل بالقخآف كالحجيث، فذسخ كثيٌخ 
مغ أئسة المداف كأممػا ؼيو الجكاكيغ، ككاف سابق الحمبة في ذلظ الخميل بغ أحسج 

ب العيغ، فحرخ ؼيو مخكبات حخكؼ السعجع كميا مغ الثشائي ؼ، ألف كتاالفخاىيج
كالثالثي كالخباعي كالخساسي، كىػ غاية ما يشتيي إليو التخكيب في المداف العخبي، 
حاح عمى التختيب الستعارؼ لحخكؼ السعجع،  كألف الجػىخؼ مغ السذارقة كتاب الرَّ

شحى مغ االستيعاب عمى مى ذلظ السثع ألف ابغ سيجه مغ أىل دانية كتاب السحكع ع
نحػ تختيب كتاب العيغ، كألف كخاع مغ أئسة المغة كتاب السشجج، كابغ دريج كتاب 
الجسيخة، كابغ األنبارؼ كتاب الداىخ، كمغ تمظ الكتب أيًزا كتاب الدمخذخؼ في 

 .(25)السجاز، كسساه أساس البالغة

فإف   (Ferdinand de Saussure)رػ فخديشانج دؼ سػسككسا يخػ العالع المغػؼ       
مادة عمع المغة تزع جسيع مطاىخ الكالـ عشج اإلنداف، سػاء في مجتسع متسجف أـ 

، كيجرس المغة (26)في مجتسع بجائي، كفي الفتخات الكالسيكية أـ في الفتخات الستأخخة 
 : (27)مغ خالؿ أربعة جػانب أك مدتػيات، ىي 
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                عمع األصػات    (Phonetics , Phonology). 
       )عمع بشاء الكمسة )الرخؼ(Morphology , Morphomatics.) 
         )عمع بشاء الجسمة )الشحػ(Syntax). 
                 عمع الجاللة     (Semantics). 

 

كىحه الجػانب بتختيبيا السحكػر ىػ الستفق عميو عشج ُجّل السحجثيغ في تحميميع       
حجات الرغيخة إلى الػحجات الكبيخة، كىػ مغايخ لسا ىػ عشج قػف مغ الػ لمغة، يشصم

قجامى الشحاة الحيغ انصمقػا مغ قزية الجسمة كاإلعخاب إلى قزية الريغ الرخؼية ثع 
 .(28)إلى قزية األصػات؛ أؼ مغ الػحجات الكبيخة إلى الػحجات الرغيخة 

ا ما ذكخه الجكتػر: ل مغ أشيخىكلعمع المغة عشج السحجثيغ تعخيفات متعجدة، لع      
، يعتسج عمى المغة كحجىا (29)محسػد فيسي حجازؼ بأنو دراسة المغة عمى نحػ عمسي

 . (30)في تفديخ ضػاىخىا المغػية

، كعخفيا كثيٌخ (31)كلحلظ اىتع بجراستيا أكثخ العمساء في التخررات الستعجدة      
ق( مغ أكضح 392ابغ جشي )مشيع في القجيع كالحجيث، كيعج التعخيف الحؼ قجمو 

؛ كتبعو (32)التعخيفات كأدقيا؛ فقج عخفيا بأنيا:"أصػات يعبخ بيا كل قـػ عغ أغخاضيع"
ألفاظ ىػ( بأنيا "456في ذلظ مغ عمساء العخبية كثيخكف، فعخفيا ابغ حـد األنجلدي )

، كعخفيا ابغ الحاجب (33)"يعبخ بيا عغ السدسيات كعغ السعاني السخاد إفياميا 
، كالمفع ىشا يجب أف يكػف ذا معشى كليذ (34)ل لفع كضع لسعشى"( بأنيا "كق464)

 .(35)بسيسل؛ ألف المفع السيسل ال معشى لو
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كبيحه التعخيفات أحكع القجماء مفيػـ المغة برػرة تعكذ أصالة التفكيخ المغػؼ       
تية، كرؾيو عشجىع، كحجدكا كثيًخا مغ خرائريا كجػانبيا السسيِّدة؛ كصبيعتيا الرػ 

 . (36)تيا االجتساعية فػي التعبيخ كنقل الفكخككضيف

كال تختمف أكثخ التعخيفات الحجيثة؛ العخبية أك الغخبية عغ مفيػـ تعخيفات       
( يخػ Ferdinand de Saussure دؼ سػػسيخ )فخديشانج القجماء، فعالع المغة الذييخ 

( لو System of Signsت )أف المغة نتاج اجتساعي لسمكة المداف كنطاـ مغ اإلشارا
 .(37)تختيبو الخاص لمتعبيخ عغ األفكار

يع أنيذ أف المغة ال تعجك في مطيخىا أف تكػف أصػاًتا        كيخػ الجكتػر إبخـا
إندانية، تخزع لسشصق محجد كنطاـ خاص يخاعيو الستكمع، كيدتسدظ بو لتحقيق الفيع 

ل في ىحا الشطاـ أصبح إذا حجث خمكاإلفياـ بيغ الشاس في البيئة المغػية الػاحجة، ك 
 .(38)كالـ الستكمع بالشدبة لمدامع غخيًبا كشاًذا

كمغ خالؿ استقخاء التعخيفات التي قجميا بعس عمساء الغخب، مغ أمثاؿ إدكارد       
(، كجػرج تخاجخ Bernard Blochػؾ )ػػػػػػػ(، كبخنارد  بمEdward Sapirسابيخ )

(George.L.Trager(كىػؿ ،)Hall،)  ىشخؼ سػيك(تHenry Sweet ،)كركبيشد 
(Robins ؛ خمز الجكتػر دمحم يػنذ إلى أنيا "نطاـ مغ العالمات الستػاضع عمييا)

، كيتخحىا الفخد عادة كسيمة لمتعبيخ عغ أغخاضو،  (ب )تتدع بقبػليا لمتجدئة (أ ) اعتباًشا
 .(39)كلتحقيق االتراؿ باآلخخيغ، كذلظ عغ شخيق الكالـ أك الكتابة "

ىحه التعخيفات تؤكج أف المغة فػي جػىخىا نطاـ مػغ الخمػز الرػتية أك كجسيع       
مجسػعة مغ الرػر المفطية التي تتخجع فػي العقل إلػى دالالتيا التي يقرجىا الستحجث 

 .(40)أك الكاتب، ؼيفيسيا السدتسػع أك القارغ، كيتحقػق التػاصػل بيغ أبشاء السجتسػع السعيغ

                                                           
السقرؾد هشا: أن الستكمسيؽ قج تؾاضعؾا مؽ الشاحية االعتبارية ال مؽ الشاحية الؾاقعية عمى بعض األلفاظ فجعمؾا    أ

ذ هشاك مؾجب معيؽ مع العمؼ أنه ليلها  معان وفي الؾقت نفده أهسمؾا ألفاًعا أخخى فمؼ يجعمؾا لها معان، 
الختيار لفظ ما لسعشى ما. فالثؾب عشج العخب له اسؼ وعشج غيخهؼ له اسؼ آخخ، ولؾ سسي الثؾب فخًسا والفخس ثؾًبا 

 . 41، 40لسا كان ذلػ مدتحياًل... انغخ السعشى وعالل السعشى : 
لمتجدئة، والمغات تختمف في تجدئتها  تتدؼ بقابميتها السقرؾد هشا : أن المغة بؾصفها نغاًما مؽ األنغسة العالمية  ب

  55باختالف طبيعتها، فالمغة الالصقة تختمف عؽ المغة االشتقاقية في التجدئة... انغخ السعشى وعالل السعشى : 
. 
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خيفات الدابقة أيزا أف المغة في شكميا السمفػظ أك خالؿ التع كيتبيغ مغ      
السكتػب كسػيمة لحسل السعشى إلى أفخاد الجساعة المغػية الػاحجة، كأنيا ىي الجدخ 
الحؼ يرل بيغ الحياة كالفكخ، كأنيا ىي أداة لشقل كل ما في الحىغ مغ خػاشخ 

 .(41)كمذاعخ كأفكار إلى اآلخخيغ عغ شخيق الكتابة أك المفع

كُيعج الترشيف الحؼ قاـ بو ىاليجاؼ مغ أكثخ ترشيفات كضائف المغة كاقعية؛       
ألنو لع يعتسج عمى مشطػر اجتساعي أك نفدي، كإنسا اعتسج عمى مشطػر لغػؼ كصل 
مغ خاللو بيغ ىحه الػضائف كالتخكيب المغػؼ، فػضيفة المغة عشجه ليدت مجخد 

، (42)كمكػف أساسي مغ مكػناتيامغة نفديا استعساؿ ليا، بل ىي خاصية جػىخية ل
 : (43)كمغ ىشا حرخ ىاليجاؼ أىسية المغة في عجة كضائف أبخزىا

 ( الػضيفة الشفعيةInstrumental function كتتسثل في كػف المغة كسيمة : )
لمتعبيخ عغ رغبات مدتخجمييا كإشباع حاجاتيع السادية مغ البيئة السحيصة، 

 (. I wantبارة ) أنا أريج ( بعHallidayكىحا ما كصفو ىاليجاؼ )

 ( الػضيفة التشطيسيةfunction Regulatory  كتتسثل في استخجاـ المغة لتػجيو :)
سمػؾ اآلخخيغ عبخ إصجار أكامخ ليع تتزسغ الحث عمى تشفيح مصالب 

ق عميو ىاليجاؼ عبارة ػػػػػػػاؿ معيشة، كىحا ما أشمػػػػي عغ أداء أفعػػػػػػمعيشة أك الشي
 (.  Do as I tell youشمب مشظ افعل كسا أ) 

 ( الػضيفة التفاعميةfunction Interpersonal كتأتي أىسية ىحه الػضيفة مغ :)
كػف اإلنداف كائًشا اجتساعًيا ال يسكشو العير بسعدؿ عغ جساعتو، كىشا تبخز 
أىسية المغة في التػاصل كتبادؿ السذاعخ كاألفكار بيغ الفخد كمجتسعو، كقج 

 (.Me and youى ىحه الػضيفة عبارة  ) أنا كأنت  ىاليجاؼ عمأشمق 

 ( الػضيفة الذخريةfunction Personal كُتدتخجـ فييا المغة إلثبات اليػية :)
كالكياف الذخري، كفبيا يعبخ الفخد عغ مذاعخه كأفكاره كاتجاىاتو لآلخخيغ، 
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اكتداب فيي ذات أثخ ميع في نقل الخبخة اإلندانية كالتعبيخ عغ الفكخ ك 
 (.Here I comeعخفة، ككصف ىاليجاؼ  ىحه الػضيفة بعبارة ) إنشي قادـ الس

 ( الػضيفة االستكذاؼيةfunction Heuristic كُيخاد بيا استخجاـ المغة في :)
االستفدار عغ الجػانب التي ال يعخفيا الفخد عغ بيئتو؛ ليدتكسل الشقز في 

فيسيا كالتعمع ستكذافيا ك معمػماتو، ؼيدأؿ عغ أسباب الطػاىخ رغبة في ا
 (.Tell me whyمشيا، كأشمق عمييا ىاليجاؼ عبارة ) أخبخني عغ الدبب 

 ( الػضيفة التخيميةfunction Imaginative كتدتخجـ المغة ىشا لميخكب مغ :)
الػاقع ؼيعبخ بيا الفخد عغ تخيالت كترػرات كإف لع تتصابق مع الػاقع، فيي 

ليجاؼ ىحه الػػضيفػة بعبارة ) دعشا ػػػػػف ىػاتعكذ أحاسيدو كانفعاالتو، كيرػ
 (.Let us Pretend  نتطاىخ أك نجعي 

 ( الػضيفة البيانيةfunction Representational كالمغة ىشا تدتخجـ في نقل : )
األفكار كالسعمػمات كتػصيميا إلى اآلخخيغ، كأشمق عمييا عبارة ) لجؼ شػػيء 

 .( I have something to tell youأريج إبالغظ بو 

 ( الػضيفة الذعائخيةfunction Ritual  كيقرج بيا أف المغة تدتخجـ لسعخفػة :)
شخرية الجساعة، كالتعبيخ عغ الدمػكيات فييا، ككصفيا ىاليجاؼ بعبارة 

 (.How do you do)كيف حالظ 

 : ثالًثا : الخسالة 

ار التي ي أك األفكُتعج الخسالة لب عسمية االتراؿ كجػىخىا، كتتسثل في السعان      
تشتقل إلى العقل الُسْجرؾ لآلخخيغ بغخض التأثيخ عميو عبخ رمػز معيشة، اتفقت 

، كال بج أف تكػف ىحه الخمػز (44)الجساعة المغػية مدبًقا عمى دالالتيا كمعانييا
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بػصفيا أداة اتراؿ حاممة لمسعشى، كيجرسيا الباحثػف بذقييا المغػؼ )المفطي( كغيخ 
 . (45)( Semioticsخالؿ ما ُيعخؼ بعمع الخمػز )لمفطي( مغ المغػؼ )غيخ ا

كقج أكلى عمساء المغة السحجثيغ جػلَّ اىتساميع مػغ خالؿ عمع الجاللة       
(Semantics لجراسة الذخكط الػاجب تػافخىا في الخمد المغػؼ حتى يكػف قادًرا عمى )

لة لجالغ عمع ا( أعع مSemiotics، كبحلظ يكػف عمع الخمػز)(46)حسل السعشى
(Semantics ؛ ألف األخيخ ييتع بجراسػة الخمػز المغػية فحدب في حيغ أف عمع)

الخمػز ييتع بجراسػة الخمػز بجسيع صػرىا، كبحلظ يجرس الخمػػز المغػية كغيخ 
 .(47)المغػية

 

( أف العالقة الستبادلة بيغ الخمد المغػؼ Stephen Olmanكيخػ ستيفغ أكلساف )      
لػلو( تبخز مفيـػ السعشى كتػضحو، فتدسح ىحه العالقة لكل مغ )المفع كمجكمعشاه 

الخمد كمجلػلو باستجعاء اآلخخ، فكمسة )مشزجة( عمػػػػػى سػػػػبيل السثاؿ عشجما يفكخ 
اإلنداف فييا سػؼ يشصق لفطيا الحؼ يجؿ عمييا، كعشجما يدسعيا يفكخ فييا، كمغ ىشا 

ػػد كمعشاه أك بيغ صيغة الكمسػػػة الخارجية كمحتػاىا بيغ الخمػػفإف ىػػػػحه القػػػػػة التي تخبط 
 .(48)الجاخمي ىي أسػػاس عسمية التخميد

كبحلظ يكػف السعشى ىػ أساس المغة كجػىخىا حيث يتػقف فيع الصبيعة       
الحؿيؿية ألؼ لغة عمى فيسو، كمغ دكنو ال يسكغ أف تكػف ىشاؾ لغة، كنخمز مغ 

 .(49)ى مػضػع في صػتىي إال معشذلظ إلى أف المغة ما 

كمغ ىػحا السشصمق أثار السعشى اىتساـ الباحثيغ بخؤاىع الستعجدة كمشاىجيع       
 رػ فخديشانج دؼ سػسي كػػػػػػػػػي عقالنػػػػػػغ تشاكلو بسشطػر نفدػػػػػػالستبايشة، فسشيع م

(Ferdinand de Saussureالحؼ تشاكؿ شبيعة الجاللة تحت مدسى "العال  )مة المغػية ،"
كىي عشجه ذات كجيتيغ إحجاىسا: )كجية ذىشية مجخدة(، تتكػف مغ )الترػر(، أؼ 
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االنصباع العقمي الشاتج مغ نصق مجسػعة مغ األصػات ك)الرػرة الدسعية( أؼ 
الجانب السجخد مغ الرػت الستسثل في األثخ الشفدي الحؼ يتذكل نتيجة الشصق 

 الفيديائي الستكخر. 

فيي )كجية حدية( تتكػف مػغ )الخمد أك الجاؿ( الستسثل في  خخػ جية األأما الػ       
 أصػات كمسة معيشة ك)السجلػؿ( كىػ الذيء السقرػد. 

كتتحػػػػػج ىاتػػػػػاف الػجيتػػػػػاف لتتػػػػػألف )العالمػػػػػة المغػيػػػػػة(، فيتحػػػػػج الترػػػػػػر بالذػػػػػيء       
ف )السػجلػؿ(، كتتحػج الرػػرة الدػسعية بأصػػػػات الكمسػة السشصػ  قػة ليتكػػف السقرػد ليكػِّ

  ، كسا يطيخ في الذكل اآلتي:(50))الجاؿ( 
 

 العالمة المغؾية )طبيعة الجاللة(  
 

 واجهة حدية                                      واجهة ذهشية                
 

 دذيء السقرؾ أصؾات الكمسة السشظؾقة       ال        الرؾرة الدسعية        الترؾر      

 

 الجال   

 السجلؾل    

( كىػ مسغ تشاكلػا السعشى بسشطػر نفدي Stephen Olmanكيخػ ستيفغ أكلساف )     
أيًزا أف السعشى ىػ عالقة متبادلة بيغ المفع كمجلػلو برػرة تسكغ كل مشيسا مغ 

اردز ( كريتذOgdenاستجعاء اآلخخ، ك قج تأثخ في ذلظ بآراء األستاذيغ أكججف )
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(Richardsالسعخكفيغ بسيػليسا لعمع الشفذ )(51)  حيغ شػرا ما يصمق عميو الشطخية ،
 : (52)( مغ خالؿ مثمثيسا السػضح في الذكل اآلتيReferential Theoryاإلشارية )

 )الفكخة ـ السخجع ـ السجلؾل(
(Thought – Reference - Sense) 

 
 

 
 

 
 

 ) الخمد ـ الكمسة ـ االسؼ(                              ) الذيء الخارجي ـ السذار إليه(  
   (Symbol – Word - Name )                             (Referent - Thing)        

مغ خالؿ ىحا الخسع نجج أف السعشى يشتج مغ خالؿ ثالثة عشاصخ رئيدة ىي:       
لعشاصخ أحج أضالع خ مغ ىحه اكالسذار إليو(، كيسثل كل عشر –كالفكخة  –)الخمد 

ىحا السثمث، كليدت ىشاؾ صمة مباشخة بيغ الكمسة باعتبارىا رمدا كالذيء الخارجي 
الحؼ تعبخ عشو، كإنسا ىي تزع جدأيغ ىسا: الريغة السختبصة بػضيفتيا الخمدية 

 .(53)كالسحتػػ السختبط بالفكخة أك السجلػؿ 

ى كثيٌخ مغ الباحثيغ؛ ألنو راسة السعشكقج اعتخض عمى ىحا السشطػر الشفدي لج      
أقخب إلى آراء العقمييغ الحيغ يعتسجكف في دراستيع عمى بعس السرصمحات التي 

، كال، الحىشية رػرةكالفكخة، تذيخ إلى الفكخ كالػعي )كال (، عاشفةكالذعػر، كالسفيـػ
كال  ككميا مرصمحات أقخب إلى عمع الشفذ مشيا إلى المغة؛ حيث ال يسكغ مالحطتيا،

 .(54)جـ ججيًجا إلى الجرس المغػؼ؛ بل تؤثخ بالدمب عمى المغة كدراستياىي تق
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( عجـ ثقتو Leonard Bloomfieldكمػػغ ىشا أبػػجػ عالع المغة  ليػنارد بمػمفيمج )      
بالسحىب العقمي، كاعتسج السشطػر الدمػكي لجراسة السعشى، كيعشي بو الحػادث الدابقػػة 

ذىب إلى أف الحػػػػػػػادث الدابقة تتسثل فػػػػي السثيخات كالجكافػػػع ػالـ، كقج كالتالية لمكػػػػػ
التي تحفػػػد الستكمع عمػػػػى الكػػػػػػالـ، أما الحػػػػػػادث التالية فتتسثل في االستجابة أك رد 

 .(55)الفعل الستػقع مغ الدامع

كجيل ( Jackاؾ )كذكخ ِمثااًل يػضح مغ خاللو الحجث الكالمي، كىػ: أف ج      
(Jill كىسا سائخاف في الصخيق، رأت جيل تفاحة عمى شجخة، كلكػنيا جائعة شمبت مغ )

 .(56)جاؾ أف يحزخىا ليا، فتدمق جاؾ الذجخة، كأحزخ ليا التفاحة فأكمتيا

كأشار إلى أنو ُيشطخ إلى ىحه القرة مغ خالؿ ثالثة جػانب، يتعمق الجانب       
لتي تدبق الحجث الكالمي، كيتسثل ىشا في جػع العسمية ا األكؿ بالسثيخ أك األحجاث

جيل كرؤيتيا التفاحة، كيتعمق الجانب الثاني بالكالـ الحؼ ُيعشى بو دارسػ المغة برفة 
، كىػ شمب خاصة لسا يحسمو مغ معشى، كيتسثل ىشا في شمب جيل إحزار التفاحة

ت الفديػلػجية أك كالمي يسكغ كصفو مغ الشاحية الرػتية مغ خالؿ بعس العسميا
ق باالستجابة الجانب الثالث فيتعم الفيديؿية التي قاـ بيا جياز الشصق لجػ جيل، كأما

أك األحجاث العسمية التي تمي الحجث الكالمي، كيتسثل في تدمق جاؾ الذجخة 
 .(57)يل كتأكمياكإعصائيا التفاحة فتأخحىا ج

كمغ ىشا يتبيغ أف بمػمفيمج ربط بيغ السعشى كالسػقف الحؼ يحجث ؼيو الكالـ       
، كبتدميصو الزػء (58)أساسييغ ىسا: السثيخ كاالستجابةالسعيغ مغ خالؿ عشرخيغ 

عمى تحميل السطاىخ الفديػلػجية كالفيديائية التي تتع بيا عسمية الكالـ يكػف قج ربط 
 . (59)ػجب التحميل عمى مدتػيات خاصةجاالت أخخػ، تدتبيغ السعشى كم
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ككسا كاجو السشطػر العقمي لجراسة السعشى اعتخاضات كاجو السشطػر الدمػػكي       
 عػجة اعتخاضات أيزا، لعل مغ أبخزىا: 

أف التحميل العمسي لجػع جيل يفدخ بإفخاز معجتيا كتقمز عزالتيا، كتفدخ  -
التفاحة إلى عيشييا، كىحا التي انعكدت مغ رؤيتيا لمتفاحة بسػجات الزػء 

التحميل كإف كاف يرمح لمجػع فإنو ال يرمح مع األغمبية العطسى مغ 
ية، كحلظ ال يسكغ بو في تحجيج معالع عجة كمسات  الكمسات؛ كالحب كالكخـا

كقبيح(؛ ألنو ال يستمظ القجرة عمى تشاكؿ الكمسات التي ال تجؿ عمى  –)كحدغ 
 .(60)ابمة لمسالحطةأشياء أك خرائز ق

كمغ االعتخاضات األخخػ التي ُكِجيت لمسشطػر الدمػكي أنو ُبشي في األساس  -
عمى التجارب التي أجخيت عمى الحيػانات الجنيا، ثع نقمت الشتائج كشبقت 
عمى اإلنداف في استعسالو لمخمػز الشصؿية، كىحا ُيعج مغ األخصاء الكبخػ؛ 

 . (61)مى اإلندافخكرة أف يشصبق عألف ما يشصبق عمى الحيػاف ليذ بالز

( بخيادة عالع المدانيات Contextual Approachكبطيػر السشطػر الدياقي )      
( أخح السعشى بعًجا ججيًجا يعتسج عمى J. R. Firthاإلنجميدؼ جػف ركبخت فيخث )

الػضيفة االجتساعية لمغة، حيث أصبح تحجيج السعشى المغػؼ لمكمسة يعتسج عمى 
ؼيو، فيتحجد السعشى بالشطخ إلى حريمة استعساؿ الكمسة في لدياؽ الحؼ تخد معصيات ا

المغة أك الصخيقة التي تدتعسل بيا أك الجكر الحؼ تؤديو مغ خالؿ كضعيا فػػػي 
سياقات مختمفة، كمغ ىشا فقج أراد أصحاب ىحا الخأؼ دراسة السعشى مػػػغ خالؿ مشطػر 

عتسػػػج عمػػػػى تحميل الدياقات لمغػػػػػػػػة، يقابل لمسالحطة كالفحز السػضػعي داخل ا
 .(62)كالسػاقف التػػي تخد فييا الكمسات حتى كإف كانت غيخ لغػية
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كُيعج ىحا السشطػر مػغ أكثخ السشاىج مػضػعية؛ حيث يقػجـ نسػذًجا فعمًيا لتحجيج       
خية (: " إف نطStephen Olman، يقػؿ ستيفغ أكلساف )(63)داللػة الريغ المغػػية

تسثل حجخ األساس في عمع السعشى، كقج قادت بالفعل  -ا ُشبقت بحكسة إذ -الدياؽ 
إلى الحرػؿ عمى مجسػعة مغ الشتائج الباىخة في ىحا الذأف. أنيا مثال قج أحجثت 
ثػرة في شخؽ التحميل األدبي، كمكشت الجراسة التاريخية لمسعشى مغ االستشاد إلى أسذ 

 .(64)ئل فشية حجيثة لتحجيج معاني الكمسات "يا قجمت لشا كساحجيثة أكثخ ثباًتا. كسا أن

كقج أيج كثيخ مغ الباحثيغ السشيج الدياقي في مجاالت متعجدة؛ كاألنثخبػلػجي       
الحؼ أكج عمػػى األثخ  (Bronislaw  Malinowski) بخكنيدالؼ ماليشػفدكىالبػلشجؼ 

 غلػدؼيه الفيمدػػػػؼ  ، كسا أيج(65)ئيةالسيع الحؼ تقػـ بو المغة فػػػػي السجتسعات البجا
( الحؼ يخػ أف معشػػػػػػػػى الكمسة ىػػػػػػػػػ مجسػػػػػػػػػػػع Ludwig  Wittgenstein) شذتايغغفيت

 . (66)استخجامات الشاس ليا في المغة السعتادة

، كنطػًخا لػحلظ (67)كقج انتذخ ىحا السشيج بػيغ أكسػاط عمسػاء الػشفذ بذػكل ممحػػظ      
ل كػػل مػػػا يتعمػػق بالكمسػػة كاسػػتعساالتيا مػػغ عالقػػات لغػيػػػة لدػػياؽ برػػػرة تذػػسقدػػسػا ا

  ، كسا يطيخ مغ الذكل اآلتي:(68)كأحػاؿ اجتساعية كسسات نفدية كثقاؼية

 الدياق
 

 سياق غيخ لغؾي )غيخ لفغي(              سياق لغؾي ) لفغي(                 
 

 سياق ثقافي      عشى معجسي   معشى نحؾي       سياق عاطفي  سياق مؾقف معشى صخفي  م   معشى صؾتي
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 سعشىال                                       

ُيطيخ ىحا الذكل أقداـ الدياؽ الحؼ حرخه الباحثػػػػػػف فػػي أربػػػع شعب ىي :       
، (69)الثقافي (  الدياؽ –السػقف سياؽ  –الدياؽ العاشفي  –)الدياؽ المغػؼ 

 كتفريل بيانيع كاآلتي :

  ( الدياق المغؾيLinguistic context :) 

ُيقرج بالدياؽ المغػؼ حريمة استعساؿ الكمسة داخل نطاـ الجسمة، بسا يكدبيا       
معشى خاًصا محجًدا، كىحا ُيعشي أف تغييخ داللة الكمسة يتػقف عمى التغييخ الحؼ يصخأ 

ا مغ العالقات الجاللية إذا استخجمشاه مؿياًسا لبياف التخادؼ قيا، كيكذف كثيخً عمى سيا
 . (70)أك االشػتخاؾ أك العسـػ أك الخرػص كنحػه 

كبيحا يكػف السعشى المغػؼ حريمة عسمية معقجة مغ الخرائز المغػية التي ال       
 .(71)ُتجرس دفعة كاحجة؛ بل ُتجرس مغ خالؿ مدتػيات مختمفة 

اؿ؛ إذا أردنا بياف السعشى المغػؼ لكمسة "ضخب" فال يتأتى إال كعمى سبيل السث      
 بجراستيا دراسة صػتية كصخؼية كمعجسية كنحػية. 

فالسعشى الرػتي ليا يتكػف مغ الدياؽ الفػنيسي)َض َر َب(، كىػ سياؽ محجد       
لسعشى، كيطيخ كأؼ تغيُّخ فػي تختيب فػنيساتو أك اختالؼ فييا يؤدؼ إلى اختالؼ ا

ظ عشج استبجاؿ فػنيع )ىػَ( أك )َخ( أك )َؾ(  بفػنيع )َض(؛ حيث يتغيخ معشى الكمسة ذل
في كل مخة استبجلشا فييا بفػنيع )َض( فػنيسا مغ الفػنيسات الثالثة، فتكػف الكمسة مع 
فػنيع الياء )ىَػ َر َب(، كمع فػنيع الخاء )َخ َر َب(، كمع فػنيع الكاؼ )َؾ َر َب(، 

 الكمسات ليا معشى مختمف عغ اآلخخ.كل كمسة مغ ىحه ك 

أما السعشى الرػخفي؛ فيتسثػل فػي كػنيػا صػيغة صػخؼية مخترػة بالفعػل، كليدػت       
باالسػػع أك بػػالحخؼ، ككػػحلظ فػػإف السعشػػى السعجسػػي يتسثػػل فػػي تفدػػيخ داللػػة الكمسػػة فػػي 
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غ الساضي، ، فيي تجؿ عمى حجث معيغ ىػ: )الزخب(،  الحؼ كقع في الدم(72)المغة 
لشحػ فييتع ببياف جدء مغ السعشى العاـ لمكمسة يتسثل في خرائريا الشحػيػة التػي أما ا

تبيغ لشا جػاز كقػعيا في أماكغ محجدة في الجسمة، كارتباشيا برػرة معيشة بغيخىا مغ 
( أك عمػع السعشػى Semanticالكمسات التي تدبقيا أك تمحقيا، ثع يػأتي عمػع الدػيسانتيظ )

  نحػ: (73)ىحه الكمسة في سياقات متعجدةليبيغ استعساؿ  االجتساعي

 دمحم المػػػز                                        بسعشى: )عاؾبو(. ضخب -

 فػػػي  األرض                                       بسعشى: )سعى(.  ضخب -

 يا(.بسعشى: )سك     العسمػػػػػة                                         ضخب -

 بسعشى: )ارتبظ(.                                     أخساًسا في أسجاس ضخب -

 ( الدياق العاطفيEmotional context: ) 

يحجد الدياؽ العاشفي شبيعة استعساؿ الكمسة بيغ داللتيا السػضػعية العامة       
شاؾ كمسات رغع ، في(74)االنفعاؿكداللتيا العاشؽية الخاصة اعتساًدا عمى قػة أك ضعف 

اشتخاكيا في أصل السعشى غيخ أنيا تختمف في داللتيا مثل )يكخه كيبغس(، ك)يقتل 
كيغتاؿ(، ك)يحب كيخغب(، كىكحا فإف الستكمع يشتقي كمساتو كفًقا لجرجة انفعالو كحالتو 
العاشفيػة، كسا أف شخيقػة أدائو الرػتي ليحه الكمسات كما يراحبيا مغ حخكات 

ىا البالغ في إكداب الكمسات العجيج مغ السعاني االنفعالية كإشارات ليا أثخ 
 .(75)كالعاشؽية

 ( سياق السؾقفcontext Situational : ) 



 

 م2109ديسمبر  وبر ـ أكت )35ع                             جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة                

 ...رؤية لسانية :االتصاال اللغوي وعناصره                                                             د. دمحم رأفت محمود 
 

 

  069 

 

يتسثل ىحا الشػع في السػػقف الخارجي الحؼ يسكغ أف ُتدتعسل ؼيو الكمسة،       
: "يخحسظ هللا" فاستعساؿ الفعل السزارع )يخحع( في مقاـ تذسيت العاشذ ُيقاؿ ؼيو

لصمب الخحسة في الجنيا، أما في مقاـ التخحع بعج السػػػػػت ؼُيقاؿ: "هللا يخحسو"  لصمب 
، كىكحا فإف مخاعاة السػقف كالطخكؼ كالسالبدات التي ُيقاؿ (76)الخحسة في اآلخخة 

فييا الكالـ مغ العػامل األساسية التي يأخحىا دارسػ المغة في حدبانيع كال يسكغ أف 
 ا ليا مغ أثخ ميع في تحجيج معاني الكمسات.لس (77)خكا دكنيايدي

كقج أشار العخب القجامى إلى سياؽ السػقف بيحا السعشى، كعبخ عشو البالغيػف       
ـٍ مقاٌؿ" ، يقػؿ الجكتػر تساـ حداف: " كحيغ (78)بسرصمح "السقاـ" في قػليع: "لكل مقا

ـ" كقعػػا عمػػػى عبارتيغ ػع صاحبتيا مقػاقاؿ البالغيػػف: "لكل مقاـ مقاؿ" ك"لكل كمسة م
مػغ جػامع الكمع، ترجقاف عمػى دراسة السعشى في كل المغات"، كاستصخد بأف 

( لع يكغ  Situation  of Context( كىػ يرػغ مرصمحو )Malinowskiماليشػفدكي )
يعمع أنو مدبػؽ إلى مفيـػ ىحا السرصمح بألف سشة أك ما فػقيا، كأف الحيغ عخفػا 

حه لع ػػػػػػجمػه في كتبيع تحت اصصالح "السقاـ"، كلكغ كتبيع ىػػػػفيػـ قبمو سحا السػػػػػػػػى
تجج مغ الجعاية عمى السدتػػ العالسي ما كججه اصصالح ماليشػفدكي مغ تمظ 

 .(79)الجعاية "

 ( الدياق الثقافيcontext  Cultural: ) 

سكغ أف تدتعسل الجتساعي الحؼ يُيقرج بالدياؽ الثقافي السحيط الثقافي أك ا      
، فعمى سبيل السثاؿ نجج أف كمسة )َنْحت( تعشي عشج المغػؼ: صياغة (80)ؼيو الكمسة

كمسة مغ كمستيغ أك أكثخ، مثل )بدسل( إذا قاؿ: "بدع هللا الخحسغ الخحيع"، ك)حػقل( 
نحت( ُتعشي إذا قاؿ: "ال حػؿ كال قػة إال باّلل"، أما عشج العامل أك السثَّاؿ فإف كمسة )
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، (81)الذيء مغ الحجخ أك السعجف أك الخذب، كقصعو بػية إعصائو شكال معيشاقذخ 
كىكحا فإف الدياؽ الثقافي يحجد السعشى السقرػد مغ الكمسة التي ُتدتعسل استعسااًل 

 . (82)عاًما 

( في مشترف عقج Collocation(  فكخة الخصف )Hallidayكقج شخح ىاليجاؼ )      
كأحج االتجاىات السعخكفة ضسغ الجرس الدياقي، حيث غ القخف الساضي الدتيشيات م

ُيقترخ عمى الدياؽ المغػؼ )المفطي( كحجه في تحجيج السعشى، فإذا أردنا تحجيج معشى 
كمسة معيشة عميشا أف نسعغ الشطخ في العشاصخ التي تقع معيا في الدياؽ المغػؼ، 

 . (83)غ العشاصخدىا مع مجسػعة مكىحا يعشي أف معشى الكمسة يتحجد مغ خالؿ كرك 

كمغ ىشا فإف السشطػر الدياقي أصبح لو مغ السيدات ما جعمو يدمع مغ الشقج       
السػجو إلى السشاىج األخخػ التي تدبقو كالسشيج اإلشارؼ كالسشيج الدمػكي، كلع يبتعج 

التحميل في تحميمو المغػؼ عغ دائخة المغة مسا يجعل السعشى سيل االنؿياد لمسالحطة ك 
، كمع ذلظ كجيت إليو جسمة اعتخاضات ذكخىا الجكتػر: أحسج مختار (84)يالسػضػع

 :(85)عسخ في الشقاط اآلتية

  أف أصحاب نطخية الدياؽ المغػؼ قجمػا نطخية لمديسانتيظ كلع يقجمػا نطخية
شاممة لمتخكيب المغػؼ، مع أف السعشى مخكب مغ العالقات الدياؾية كمغ 

 ظ.سعجع كالديسانتياألصػات كالشحػ كال

  أف مرصمح الدياؽ عشجىع لع يكغ محجًدا، ككاف حجيثيع عغ السػقف غامًزا غيخ
 كاضح، كسا يطيخ مغ خالؿ محاكلة إعصاء فكخة الدياؽ ثقال أكثخ مسا تدتحق.

  أف السشيج الدياقي حيغ ترادفو كمسة معيشة ال يفيج في تحجيج معشاىا ما لع
 . يدتصع الدياؽ إيزاح ذلظ السعشى
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تف الباحثػف بالسشطػر الدياقي فػي دراسة السعشػى؛ حيث أعجه بعزيع كلع يك      
خصػة تسييجية عمػى شخيق السشيج التحميمي، كقج ضيخ ىحا بجالء عشج ستيفغ أكلساف 

(Olman Stephen الحؼ يخػ أنو بعج أف يجسع السعجسي عػجًدا مغ الدياقات الػاردة )
ايتو، كيربح السجاؿ مفتػًحا أماـ السشيج ب العسمي إلى نيفييا كمسة معيشة، يأتي الجان

 .(86)التحميمي

 : رابًعا : الُسخَسل إليه 

ىػ مدتقِبل الخسالة كنقصة نيايتيا، كقج يكػف فخًدا أك جساعة، تقػـ بفظ رمػز       
، كإف كاف تحجيج نػع  (87)الخسالة كتفديخىا بغخض اتخاذ السػقف السشاسب تجاىيا

فإف تحجيج نػع الُسخَسل  –كسا ذكخنا سابًقا  –ع االتراؿ قف عمى تحجيج نػ الُسخِسل يتػ 
ػع االتراؿ، ففي االتراؿ المغػؼ يكػف السخَسل ػػػػػػى تحجيج نػػػػػػػػػإليو يتػقف أيًزا عم

ي االتراؿ الحخكي يكػف ُمْبرخ الحخكة نفدو ػػػػػػ السدتسع أك القارغ، كفػػػػػػػإليو ى
  مخَساًل إليو.     

إف الُسخَسل إليو يحاكؿ فيع صػر الشصق الرادرة مغ السخِسل، كيتشبأ كىكحا ف      
ػء ػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػبسعاني ما غسس مشيا، ؼيدتقبل الخمػز التي استسع إلييا كيفدخىا ف

 .(88)خبخاتو بيا

 :مقومات عملية االتصال ومعوقاتها 
 

لُسخَسل إليو لمخسالة سغ في استجابة اإف اليجؼ السشذػد مغ عسمية االتراؿ يك      
 (89)السشقػلة لو مغ مخِسل ما عبخ كسيمة معيشة، كيتحقق ذلظ مغ خالؿ عجة شخكط

البج مغ تحؿيقيا في عسمية االتراؿ بأركانيا الستعجدة، فعمى صعيج الُسخِسل يجب 
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ة تػافخ عجة خرائز إلنجاح عسمية االتراؿ، مشيا : كضػح الفكخة في الحىغ، كالقجر 
لفاظ السشاسبة، أما عمى صعيج الػسيمة؛ فجقتيا في نقل األصػات عمى اختيار األ

كخمػىا مغ مؤثخات التذػير  أبخز الخرائز لتحقيق التػاصل بيغ الُسخِسل كالُسخَسل 
إليو، كعمى صعيج الخسالة؛ فإف كضػح السفاـيع كالسرصمحات كتختيب السعاني 

أبخز الخرائز التي يجب لمغػية البديصة كاألفكار مشصؿًيا مغ خالؿ التخاكيب ا
تػافخىا في الخسالة لتتع عسمية االتراؿ، أما عمى صعيج الُسخَسل إليو؛ ؼيجب تػافخ 
عجة خرائز ؼيو أبخزىا: سالمة حػاسو في استؿباؿ الخسالة، كقجرتو عمى فظ الخمػز 

 التي كصمت إليو، كخبختو بسػضػع الخسالة.

ط معيشة، فإف ُفِقَج مشيا شخط أك أكثخ؛ تحقق بتػافخ شخك كمغ ىشا فإف االتراؿ ي      
أصبح ىشاؾ ُمعػؽ يحػؿ دكف إتساـ عسمية االتراؿ كأف تكػف الفكخة غامزة في 
ذىغ الُسخِسل ؼيعجد عغ اختيار األلفاظ السشاسبة لمتعبيخ عشيا، كقج تكػف الخسالة 

فتحػؿ مل تذػير كثيخة نفديا غامزة مميئة بالتجخيجات، كربسا تكػف الػسيمة بيا عػا
دكف نقل الفكخة برػرة دؾيقة، كقج يكػف الُسخَسل إليو ضعيف الدسع أك البرخ أك 

 .(90)يكػف قميل الخبخة بسػضػع الخسالة كلغتيا ؼيعجد عغ فظ رمػزىا

********************** 
 

 : الخاتمة والتوصيات 

تي ؤية المدانية اليتزح مغ خالؿ تشاكؿ مشطػمة االتراؿ المغػؼ بيحه الخ       
السخِسل  –الخسالة  –الػسيمة  –تبشاىا البحث ليحه السشطػمة بأركانيا األربعة )السخسل 

إليو(؛ أنو مغ الزخكرؼ لتحقيق التػاصل مع اآلخخيغ اكتساؿ أركاف تمظ السشطػمة 
عمى نحػ يزسغ خمػ أؼ ركغ فييا مغ أكجو القرػر، كمغ ىشا ال يسكغ السفاضمة 
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ف كاف السعشى كبيانو لو مغ االعتبار ما يجعمو عمى في األىسية؛ كإ بيغ ركغ كآخخ
رأس أكلػيات تمظ السشطػمة، فالسعشى رسالة االتراؿ كالسعيار الحؿيقي لمحكع عمى 

 كسيمتو الستسثمة في المغة، فال لغة دكف السعشى .

ية كىكحا فإف مشطػمة االتراؿ المغػؼ ذات أثخ جمي كاضح ُيديع في بشاء رؤ       
مة يسكغ التعػيل عمييا في دراسة السعشى بكل جػانبو الستعجدة باإلضافة لدانية متكام

إلى تفديخ الشطخيات المغػية التي تشاكلت السعشى، فتمظ الشطخيات ما ىي إال رؤػ 
متعجدة تتشاكؿ قزية لدانية ميسة يرعب تحجيجىا كالحكع عمييا مغ خالؿ تبشي 

لى السعشى مغ خالؿ اتحاد الػجية العقالني يشطخ إمشطػر بعيشو، فالسشطػر الشفدي 
الحىشية الستسثمة في الترػر كالرػرة الدسعية مع الػجية الحدية الستسثمة في الخمد 
كالذيء السقرػد، أما السشطػر الدمػكي فيشطخ إلى السعشى عبخ السػقف الحؼ يحجث 

 .ؼيو الكالـ مغ خالؿ عشرخيغ أساسيغ ىسا: )السثيخ كاالستجابة( 

عشى في السشطػر الدياقي؛ ؼيعتسج تحجيجه عمى معصيات الدياؽ التي تخد أما الس      
ؼيو كإف كانت سياقات غيخ لغػية )غيخ لفطية(، كمغ ىشا ُيعج السشطػر الدياقي مغ 

ىي  -إذا ُشبقت بحكسة  -أكثخ الخؤػ كاقعية في دراسة السعشى، كُتعج نطخية الدياؽ
 ل فشية حجيثة لتحجيج معاني الكمسات.كفي تقجيع كسائ حجخ األساس في عمع السعشى،

 : هوامــــــش البحـــــــــــث 
                                                           

 .16كالتصبيق: انطخ فغ االتراؿ بالجساىيخ.. بيغ الشطخية     (1)
 .8،9(    انطخ التػاصل المداني كالديسيائي كالتخبػؼ: 2)
 .90(    سػرة الشداء: اآلية: 3)
 .3/2442، معجؼ المغة العخبية السعاصخة: مادة )و ص ل(: 11/727انغخ لدان العخب: مادة: )وصل(:     (4)
 . 16انطخ فغ االتراؿ بالجساىيخ.. بيغ الشطخية كالتصبيق:     (5)
 .21تػاصل المداني كالديسيائي كالتخبػؼ: (    انطخ ال6)



 (م2109ديسمبر   أكتوبر ـ ) 35ع                   جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة            
 

 ...رؤية لسانية :صاال اللغوي وعناصرهاالت                                                              د. دمحم رأفت محمود 

 

 674 

 

                                                                                                                                                    

 .20 – 12انطخ فغ االتراؿ بالجساىيخ.. بيغ الشطخية كالتصبيق:     (7)
 .16(    انطخ السخجع نفدو:  8)
 .20: 19انطخ التػاصل المداني كالديسيائي كالتخبػؼ:    ( 9)
 .20(  انطخ السخجع نفدو:  10)
 .21،22:  (  انطخ السخجع نفدو11)
 .22انطخ السخجع نفدو:    (12)
 .22(  انطخ السخجع نفدو:  13)
 .159(  انطخ السيارات المغػية.. مدتػياتيا، تجريديا، صعػباتيا: 14)
 (  انطخ السخجع نفدو.15)
 . 73 – 70انطخ السعشى كضالؿ السعشى: (  16)
 .  26انطخ سيكػلػجية المغة كالسخض العقمي: (  17)
 . 159دتػياتيا، تجريديا، صعػباتيا: رات المغػية.. مانطخ السيا(  18)
 . 12، 11انطخ عمع الجاللة )ألحسج مختار عسخ(: (  19)
 . 24انطخ سيكػلػجية المغة كالسخض العقمي: (  20)
 . 14انطخ عمع الجاللة )ألحسج مختار عسخ(: (  21)
 . 7انطخ االتجاىات السعاصخة في تصػر دراسة العمـػ المغػية: (  22)
 . 77: نفدو انطخ السخجع(  23)
 .  370/ 2انطخ مقجمة ابغ خمجكف: (  24)
 . 272 – 2/270السخجع نفدو: (  25)
 .24انطخ عمع المغة العاـ )لفخديشانج دؼ سػسػر(: (  26)
 . 17انطخ مجخل إلى عمع المغة )لسحسػد فيسي حجازؼ(: (  27)
 . 19، 18انطخ السخجع نفدو: (  28)
 . 17ى عمع المغة )لسحسػد فيسي حجازؼ(: ، مجخل إل30غة: انطخ أسذ عمع الم(  29)
 . 77انطخ االتجاىات السعاصخة في تصػر دراسة العمـػ المغػية: (  30)
 .27، مجخل إلى عمع المغة )لسحسػد فيسي حجازؼ(: 24انطخ سيكػلػجية المغة كالسخض العقمي:  ( 31)
 . 1/33انطخ الخرائز: (  32)
 . 1/46حكاـ: اإلحكاـ في أصػؿ األ(  33)
 . 1/150بياف السخترخ.. شخح مخترخ ابغ الحاجب: (  34)
 .151/ 1انطخ السخجع نفدو: (  35)
 . 7انطخ أسذ عمع المغة العخبية )لسحسػد فيسي حجازؼ(: (  36)
 . 41، 34،  27انطخ عمع المغة العاـ )فخديشانج دؼ سػسػر(: (  37)
 .  139، 138انطخ مغ أسخار المغة: (  38)
 . 33عشى: لسعشى كضالؿ السا(  39)
 .11، 10مجخل إلى عمؼ المغة )لسحسؾد فهسي حجازي(:  ،32انغخ عمؼ المغة )لحاتؼ صالح الزامؽ(: (  40)
 . 14انطخ فقو المغة كخرائز العخبية: (  41)
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 .136 -133انطخ عمع المغة الشطامي.. مجخل إلى الشطخية المغػية عشج ىاليجاؼ: (  42)
،سػػػيكػلػجية المغػػػة 154، 153اتيا، تجريدػػػيا، صػػػعػباتيا: المغػيػػػة.. مدػػػتػيانطػػػخ السيػػػارات (  43)

 .23  – 20كالسخض العقمي:
، السيػػارات المغػػػػػػية..مدتػياتيا، 177انطػػخ معجػػع السرػػصمحات العخبيػػة فػػػػي المغػػة كاألدب: (  44)

 .25، سيكػلػجية المغة كالسخض العقمي: 159صعػباتيا:  تجريديا،
 .15، 14عسخ(:  لة )ألحسج مختارانطخ عمع الجال(  45)
 .  15 -11: نفدوانطخ السخجع (  46)
  .15، 14انطخ السخجع نفدو: (  47)
 .73، 72انطخ دكر الكمسة في المغة: (  48)
 .5انطخ عمع الجاللة )ألحسج مختار عسخ(: (  49)
 . 347، 346انطخ مبادغ المدانيات: (  50)
  . 74، 73انطخ دكر الكمسة في المغة: (  51)
 .54الجاللة )ألحسج مختار عسخ(: انطخ عمع (  52)
 . 55انطخ السخجع نفدو: (  53)
 .74، دكر الكمسة في المغة: 350انطخ مبادغ المدانيات: (  54)
 . 75، 74انطخ دكر الكمسة في المغة: (  55)
 .62، 61انطخ عمع الجاللة )ألحسج مختار عسخ(: (  56)
 .307 – 305: انطخ عمع المغة )لسحسػد الدعخاف((  57)
 .218انطخ دكر الشطخيات الحجيثة في تحجيج السعشى: (  58)
 .309انطخ عمع المغة )لسحسػد الدعخاف(: (  59)
 . 62انطخ عمع الجاللة )أحسج مختار عسخ(: (  60)
 .65انطخ السخجع نفدو: (  61)
 . 354، 353، مبادغ المدانيات: 68انطخ السخجع نفدو: (  62)
 .92ثو في التخاث العخبي: ة.. أصػلو كمباحانطخ عمع الجالل(  63)
 .67، 66دكر الكمسة في المغة: (   64)
 .71انطخ عمع الجاللة )أحسج مختار عسخ(: (  65)
 .97انطخ في فمدفة المغة: (  66)
 . 72انطخ عمع الجاللة )أحسج مختار عسخ(: (  67)
 .354انطخ مبادغ المدانيات: (  68)
 . 69تار عسخ(: انطخ عمع الجاللة )أحسج مخ(  69)
 . 94، عمع الجاللة.. أصػلو كمباحثو في التخاث العخبي: 355انطخ مبادغ المدانيات: (  70)
 .75انطخ دكر الكمسة في المغة: (  71)
 . 9انطخ السعاجع العخبية.. في ضػء دراسات عمع المغة الحجيث: (  72)
 . 75انطخ دكر الكمسة في المغة: (  73)
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 . 356، مبادغ المدانيات: 94في التخاث العخبي: أصػلو كمباحثو  انطخ عمع الجاللة..(  74)
 .357انطخ مبادغ المدانيات: (  75)
 . 71انطخ عمع الجاللة )أحسج مختار عسخ(: (  76)
 . 125، 124انطخ دكر الكمسة في المغة: (  77)
 . 357مبادغ المدانيات: (   78)
 .372المغة العخبية.. معشاىا كمبشاىا: (  79)
 .71)أحسج مختار عسخ(:  نطخ عمع الجاللةا(  80)
 . 2176، 3/2175انطخ معجع المغة العخبية السعاصخة: مادة )ف ح ت(: (  81)
 . 359انطخ مبادغ المدانيات: (  82)
 .74عمع الجاللة )أحسج مختار عسخ(:  ،360انطخ مبادغ المدانيات: (  83)
 . 73انطخ عمع الجاللة )أحسج مختار عسخ(: (  84)
 .74، 73: نطخ السخجع نفدوا(  85)
 .72: نفدوانطخ السخجع (  86)
 . 159انطخ السيارات المغػية.. مدتػياتيا، تجريديا، صعػباتيا: (  87)
 .162انطخ السخجع نفدو: (  88)
 .162 -160: نفدو السخجع انطخ(  89)
 .نفدوانطخ السخجع (  90)
  
 مراجع  البحـــــــــــث: 
 العامة: أواًل: السخاجع 
 عػالع بيػخكت، ، نهايـة الدـؾل فـي شـخح مشهـال األصـؾلسشػؼ، جساؿ الػجيغ بػغ عبػج الػخحيع. اإل

 الكتب، د.ت.
 ،تحقيػػق: شــخح مخترــخ ابــؽ الحاجــب -بيــان السخترــخ األصػػفياني، محسػػػد بػػغ عبػػج الػػخحسغ ،

 ـ.1986 -ق1406دمحم مطيخ، مكة السكخمة، جامعة أـ القخػ، 
  ـيع.أنيذ، إبخا 

 ، القاىخة، مكتبة نيزة مرخ، د.ت.عخبيةاألصؾات ال -
 ـ.1978، القاىخة، مكتبة األنجمػ السرخية، 6، طمؽ أسخار المغة -

  .تخجسػػة: د: كسػػاؿ دمحم بذػػػخ، القػػاىخة، مكتبػػة الذػػػباب، دور الكمســـة فــي المغـــةأكلسػػاف، سػػتيفغ ،
 ـ.1975

  .ـ.2000، القاىخة، دار غخيب، عمؼ األصؾاتبذخ، كساؿ 
 دمذػق، الييئػة العامػة الدػػرية لمكتػاب، تشسية مهارات القخاءة والكتابةحاتع حدػيغ.  يز،البر ،

 ـ2011
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 تحقيػػق: دمحم عمػي الشجػػار، بيػخكت، عػػالع الخرـائص .ابػغ جشػي، أبػػػ الفػتح عثسػػاف بػغ عبػػج هللا ،
 الكتب، د.ت.

 .حجازؼ، محسػد فيسي 
 ـ.2003القاىخة، دار الثقافة،  أسذ عمؼ المغة العخبية، -
 ـ.1997، القاىخة، دار غخيب، ةخل إلى عمؼ المغمج -

  .أبػ دمحم عمي ،  ىػ.1346، القاىخة، مكتبة الخانجي، اإلحكام في أصؾل األحكامابغ حـد
 .ـ.1994، الجار البيزاء، دار الثقافة، المغة العخبية.. معشاها ومبشاها حداف، تساـ 
 ،2015لػكة بجيا، األ ،التؾاصل المداني والديسيائي التخبؾي  .جسيل حسجاكؼ. 
 ،دمذػػػػق، دار العػػػػخب، السقجمــــة ابػػػػغ خمػػػػجكف، عبػػػػج الػػػػخحسغ. تحقيػػػػق: عبػػػػج هللا دمحم الػػػػجركير ،

 ـ.2004
 .القػاىخة، مؤسدػة نبيػل، االتجاهـات السعاصـخة فـي تظـؾر دراسـة المغـة دراج، أحسج عبج العديػد ،

 ـ.1999
  ،ـــؼ المغـــة العـــام،دؼ سػسػػػػر، فخديشانػػػج. تخجسػػػة: د.يػنيػػػل يػسػػػف عديػػػد ؽ، بغػػػجاد، دار آفػػػا عم

 ـ.1985
 .ــار الرـــحاح الػػخازؼ، دمحم بػػغ أبػػي بكػػخ بػػغ عبػػج القػػادر ، تحقيػػق: محسػػػد خػػاشخ، بيػػخكت، مخت

 ـ.1995مكتبة لبشاف ناشخكف، 
  .بيػػػخكت، دار الكتػػػاب العخبػػػي، مشاهـــل العخفـــان فـــي عمـــؾم القـــخآنالدرقػػػاني، دمحم عبػػػج العطػػػيع ،

 ـ.1995
  .ـ.1985يزة، بيخكت، دار الش ،في فمدفة المغةزيجاف، محسػد فيسي 
  .بيخكت، دار الشيزة العخبية، د.ت.عمؼ المغة.. مقجمة لمقارئ العخبيالدعخاف، محسػد ، 
 .ـ.2008، عّساف، مؤسدة عبج الحسيج شػماف، القخاءة مؽ أجل التعميؼ الذيخ، عارؼ 
 دمذػق، دار ، أنؾاعهـا –مهاراتهـا  –مدـتؾياتها  –فؽ القخاءة..أهسيتهـا  .الرػفي،عبج المصيف

 ـ.2007، الفكخ
 السػصل، مصبعة التعميع العالي، د.ت.عمؼ المغة .الزامغ، حاتع صالح ،            
 القػػاىخة، دار صــعؾباتها –تجريدــها  –السهــارات المغؾيــة.. مدــتؾياتها . شعيسػػة، رشػػجؼ أحسػػج ،

 ـ.2004الفكخ العخبي، 
  .ـ.1998الكتاب العخب،  ، دمذق، اتحادخرائص الحخوف العخبية ومعانيهاعباس، حدغ 
  .دمذػق، مشذػػرات اتحػاد عمؼ الجاللة.. أصؾله ومباحثه في التخاث العخبـيعبج الجميل، مشقػػر ،

 ـ.2001الكتاب العخب، 
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  .يع فيخجيشيػا )الػاليػات الستحػجة األمخيكيػة(  تكامل السشهج السعخفـي عشـج ابـؽ تيسيـة،ُعقيمي، إبخـا
 ـ.1994السعيج العالي لمفكخ اإلسالمي، 

 دسػػػؽ، العمػػع كاإليسػػاف فــؽ االترــال بالجســاهيخ بــيؽ الشغخيــة والتظبيــق .عمػػي أبػػػ العػػال، دمحم ،
 .ـ2013لمشذخ كالتػزيع، 

 .عسخ، أحسج مختار 
 ـ.1998، القاىخة، عالع الكتب، 5ط عمؼ الجاللة، -
 ـ.2008 -ىػ 1429،  القاىخة، عالع الكتب، معجؼ المغة العخبية السعاصخة -

  ـــشفذ الحـــجيثمؾســـؾعة الػػػخحسغ. العيدػػػػؼ   دمحم عبػػػج ـــؼ ال ، لبشػػػاف، دار الخاتػػػب الجامعيػػػة، عم
 .ـ2002

 .ـ.1981، بيخكت، دار العمع لمسالييغ، 4، طتاريخ األدب العخبي فّخكخ، عسخ 
 .ــة الحــجيث أبػػػ الفػػخج، دمحم أحسػػج ــة فــي ضــؾء دراســات عمــؼ المغ ، بيػػخكت، دار السعــاجؼ المغؾي

 ـ.1966الشيزة، 
 كتابًيـا، –نحؾًيا  –معخفًيا  –صؾتًيا  –ة.. معجسًيا ت الحخوف العخبياستخجاما .ؼياض، سميساف 

 ـ.1998الخياض، دار السخيخ، 
 تحقيق: د.عبج الحكيع األنيذ، دبي،  مؾعغة الحبيب وتحفة الخظيب، .القارؼ، عمي بغ سمصاف

 ـ.2009دار الذئػف اإلسالمية، 
  .ـ.2008خ، ، دمذق، دار الفك3، طمبادئ المدانياتقجكر، أحسج دمحم 
 ــة والرــخفيةؼ، دمحم سػػسيخ نجيػػب. المبػػج ، بيػػخكت، مؤسدػػة الخسػػالة، معجــؼ السرــظمحات الشحؾي

 ـ.1985
  .دمذق، دار الفكخ، د.ت.2، طفقه المغة وخرائص العخبيةالسبارؾ، دمحم ، 
  .ـ.2006، القاىخة، دار الفكخ العخبي، تجريذ فشؾن المغة العخبيةمجكػر، عمي أحسج 
  بيخكت، دار صادر، د.ت. لدـان العخب، خيقػػي السرخؼ.بغ مكػػػـخ األفابغ مشطػر، دمحم 
  .2، مػػػجخل إلػػػى الشطخيػػػة المغػيػػػة عشػػػج ىاليػػػجاؼ، طعمـــؼ المغـــة الشغـــامينحمػػػة، محسػػػػد أحسػػػج ،

 ـ.2001القاىخة، ممتقى الفكخ، 
 ـ.2006، بشي سػيف )مرخ(، دار األصػؿ، مجخل في الرخف العخبي .نرخ هللا، دمحم خميل 
 ،بػػػة ، بيػػػخكت، مكتبػػػة 2، طعجـــؼ السرـــظمحات العخبيـــة فـــي المغـــة واألدبممجػػػجؼ كآخػػػخكف.  ـك

 ـ.1984لبشاف، 
  ،ـ.1990عالع السعخفة، الكػيت، ، سيكؾلؾجية المغة والسخض العقمية سيج. جسعيػسف 
 .بيػخكت، دار السػجار 2، طالسعشى وعالل السعشى.. أنغسة الجاللـة فـي العخبيـة يػػنذ، دمحم دمحم ،

 ـ.2007، اإلسالمي
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 :ثانًيا: األبحاث والجوريات العمسية 
  .يع مهــارة االســتسال والكــالممزػػاف، دكنػػي أحسػػج ، رسػػالة ماجدػػتيخ، جامعػػة مػالنػػا مالػػظ إبػػخـا

 كمية الجراسات العميا، قدع تعميع لمغة العخبية، د.ت.السغخب، اإلسالمية الحكػمية بساالنج، 
 أصـؾات العخبيـة مـؽ التختيـب األبجـجي إلـى التختيـب الرـؾتي،. هللاارؾ عبػج بيجات، محسػد مبع 

 ـ.2013، 4+3(، العجد 29مجمة جامعة دمذق، مجمج )
  .مجمػة األسػتاذ، العػجد: دور الشغخيات الحجيثة فـي تحخيـخ السعشـىؼيرل، ميشج دياب كآخػخكف ،

 ـ.2014، السجمج األكؿ، 209
 .ـ.2009(، 24، شبكة العمـػ الشفدية كالعخبية، العجد )ميؼ فؽ االستسالتع ىاني، أحسج فخخؼ 
 ثالًثا: مؾاقع شبكة السعمؾمات الجولية "Internet" م2017حتى نوفمبر: 

- www.alukah.net  
- www.alsakher.com 
- www. ar.wikipedia.org  
- www.books4arab.com 
- www.books.google.com   
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