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  اإلهداء 

 أهدم هذا البحث اعبامعي إُف :

أيب كأمي، عسى هللا تعاُف أف يغفر مها كيرضبهما كيبدؽبما دارا خَتا من دار يف 
 الدنيا كيدخلهما إُف اعبنة بال حساب.

، أخي كبَت احملبوب عبد البار غاّف، ك أخيت رضبة غاّف احملبوبة اليت تكوف أّما عليّ ك 
عّمي ، ك أخي كبَت احملبوب علي زين العابدين غاّف، ك  احملبوب مصففى غاّفأخي كبَت

 .احملبوب صاٌف غاّف

كعائليت الكبَتة غاّف كأخي ساَف، كأخيت مدينة، كرقية، كخاليت كعميت ككل 
 أصدقاء يف قسم اللغة العربية كأدهبا دية، كثالث، كنيايو، كرضبة.
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 كلمة الشكر والتقدير

الػػذم خلػػن اإلنسػػاف يف أحسػػن التقػػؤف، كأشػػكرا سػػبحان  كتعػػاُف علػػى   اغبمػػد ه
كماؿ اإلدياف كاإلسالـ، كعلى صبيع نعم  كلها ما علمت كما َف أعلم، كالصالة كالسالـ 
على سيدنا كحبيبنا كشفيعنا ؿبمد اؼببعػوث بكمػاؿ األخػالؽ الكػراـ، كعلػى ألػ  كأصػحاب  

 .كالتابعُت كتابع التابعُت إُف يـو الدين
قد سبت كتابة هذا البحث اعبامعي ربت العنواف "آراء سباـ حسن يف علم 

إستنادا بذلك، الثناء كالجزاء أجدر إُف تقدـ شكرم كربييت ربية هنيئة من ". الداللة
عمين قليب إُف كّل من قد ساهم شارؾ هذا البحث ككّل من ساعدٓف ببذؿ سعي  يف 

 إنتهاء كتابة هذا البحث اعبامعي إُف:
يلة الربكفيسور الدكتور اغباج موجيا راهارجو، مدير جامعة موالنا مالك فض .ٔ

 إبراهيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
 اإلنسانية. العلـو فضيلة األستاذة استعاذة اؼباجستَت، عميدة كلية .ٕ
 الدكتور ؿبمد فيصل اؼباجستَت، رئيس شعبة اللغة العربية كأدهبا. فضيلة األستاذ .ٖ
اؼباجستَت، الذم أشرفٍت يف هذا البحث  سوتامافدكتور اغباج ال فضيلة األستاذ .ٗ

 اعبامعي، جزاا هللا خَتا أحسن اعبزاء.
امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، كباػباص جب صبيع أساتيذم .٘

بشعبة اللغة العربية كأدهبا الذين قد علموٓف بالصرب كاإلخالص، جزاهم هللا 
 دنيا كاآلخرة.أحسن اعبزاء يف ال
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 تقرير ادلشرف

 : اعبامعي الذم قدمت  البحث إف هذا

 رقية:   االسم
 ٕٖٚٓٓٔٔٔ:  لقيدرقم ا

 )دراسة داللية( راء سباـ حسن يف علم الداللة: آ  العنواف
 

نظرنا كأدخلنا في  بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف على الشكل  قد
( لكلية ٔ-Sختبار النهائي كاغبصوؿ على درجة سرجانا )الاؼبفلوب الستيفاء شركط ا
 ـ. ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعربية كأدهبا للعاـ الدراسي  ةالعلـو اإلنسانية يف قسم اللغ

 
 

 

 

 

  
 

 كزارة الشئوف الدينية 
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج 
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 البحث ملخص

قسم البحث اعبامعي. . دراسة داللية() آراء سباـ حساف  يف علم الداللة، ٕٙٔٓرقية، 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  .العلـو اإلنسانيةكلية   .اللغة العربية كأدهبا
 مشرؼ : الدكتور اغباج سوتاماف، اؼباجسًت. اغبكومية ماالنج.

 الكلمة األساسية : الداللة، السياؽ
  

الداللة هي فرع من علم اللغة. هذا العلم مهم جدا ألف يف علم الداللة يتعلم 
في  كلمة كارتباط الذم يتضمن معٌت نفس . كيف  عن اؼبعٌت، يعٍت يتعلم عن اؼبعٌت الذم

هذا البحث، ذبّرب الباحثة أف تبحث عن علماء يف علم اللغة كفكرت  الذم يتعلن بعلم 
كأما أسئلة البحث من هذا البحث يعٍت الداللة. فهو سباـ حساف، كهو علماء مصرم. 

الدالِف عند سباـ حساف.  ما اآلراء سباـ حساف اليت تتعلن بعلم الداللة كما نوع النظرية
كأهداؼ من هذا البحث فهو ؼبعرفة اآلراء سباـ حساف اليت تتعلن بعلم الداللة كؼبعرفة نوع 

 النظرية الدالِف عند سباـ حساف.
كيفي. أما مصادر -طريقة اليت مستخدمة يف هذا البحث هي منهج كصفي
ثانوية. مصادر رئيسية  البيانات اليت استخدـ الباحثة تكوف من مصادر رئيسية كمصادر

تكوف من كتب لقلم سباـ حساف كمصادر ثانوية تكوف من كتب علم الداللة اليت يساعد 
 هذا البحث.

بدأ آراء سباـ حساف بعلم الداللة من كالـ علماء بالغة يعٍت "لكل هي كنتيجة 
مقاـ مقاؿ" ك "لكل كلمة مع صاحبتها مقاـ". كمن ذلك يصور سباـ عن معٌت الدالِف 
يتضمن من معٌت مقاِف كمعٌت مقامي. فاؼبعٌت اؼبقاِف مكوف من اؼبعٌت الوظيفي كمعٌت 
معجمي كالقرائن اؼبقالية. كأما معٌت اؼبقامي كهو مكوف من ظركؼ أداء اؼبقاؿ كهي اليت 

ككجدت الباحثة عن نوع النظرية الدالِف عند سباـ تشتمل على القرائن اغبالية أك مكانية. 
 السياقية، ألف كثَت من رأي  يتعلن بنظرية السياقية. حسن يعٍت نظرية
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ABSTRAK 

Ruga’iyah, ٕٓٔٙ, Pandangan Semantik Tammam Hassan. Penelitian skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Sutaman, 

M.A 

Kata kunci : Semantik, Konteks 

  

 Semantik merupakan salah satu cabang dari linguistik. Ilmu ini sangat 

penting karena dalam ilmu semantik mempelajari tentang makna, yakni 

mempelajari makna yang terkandung dalam suatu lafal kata serta korelasi yang 

meliputi sebuah makna itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba 

membahas salah satu tokoh linguistik dan pandangannya yang berhubungan 

dengan semantik. Ia adalah Tammam Hassan, salah seorang yang berkebangsaan 

Mesir. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa pandangan 

Tammam Hassan yang berkaitan dengan semantik dan jenis teori apa pandangan 

Tammam Hassan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pandangan semantik Tammam Hassan dan untuk mengetahui jenis teori apa 

pandangan Tammam Hassan tersebut. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskriptif-

Kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari data primer 

dan data skunder. Data primer terdiri dari buku-buku karangan Tammam Hassan 

dan data sekunder terdiri dari buku-buku semantik lain yang mendukung 

penelitian ini. 

 Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pandangan semantik Tammam 

Hassan berawal dari istilah ulama balaghah yaitu  "لكل مقاـ مقاؿ" dan لكل كلمة"
 Dari istilah tersebut Tammam merumuskan makna semantis . مع صاحبتها مقاـ"

terdiri dari makna maqali (makna teks) dan makna maqami (makna konteks). 

Adapun makna maqali terdiri dari makna fungsional, makna leksikal dan indikator 

teks. Sedangkan makna maqami terdiri dari konteks performa teks dan indikator 

kondisional. Dan peneliti menemukan bahwasanya pandangan semantik Tammam 

Hassan ini lebih condong ke teori Kontekstual. 
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ABSTRACT 

Ruga’iyah, ٕٓٔٙ, The Semantics Views of Tamman Hassan. Skripsi Research. 

Department of Arabian Language and Literature. Faculty of Humanities. 

Islam State of Maulana Malik Ibrahim Malang University. Pembimbing : 

Dr. H. Sutaman, M.A 

Keywords : Semantics, Context 

 

Semantics is one of linguistic feature. This one is considered important 

because semantics studies about meaning, spesifically studying about meaning 

behind a word pronounced as well as the corelation which covers the meaning 

itself. In this research, the researcher tries to discuss one of the linguistics figure 

and his views that connects with semantics. He is Tammam Hassan, one of 

Egyptian citizen. 

The research problems in this research are what is the views of Tammam 

Hassan which is related with semantics and what is the type of theory the views of 

Tammam Hassan. The objective of this reasearch is knowing the semantics views 

of Tammam Hassan and knowing the type of theory of Tammam Hassan’s  views. 

The method used in this research is descriptive-qualitative method. 

Meanwhile the source of data used by the researcher consist of the primary and 

the secondary data. The primery data is the books written by Tammam Hassan 

and the secondary data is other semantics books that supports this research. 

The results of this research shows that the semantics views of Tammam 

Hassan comes from the rhetorical scientist term, that are  "لكل مقاـ مقاؿ" 
and"لكل كلمة مع صاحبتها مقاـ" . From these terms, Tammam formulates the 

semantics meaning which consists of maqali meaning (textual meaning) and 

maqami meaning (contextual meaning). In addition, maqali meaning consist of 

functional meaning, lexical meaning and textual indicator. Meanwhile maqami 

meaning consists of textual performa context and conditional indicator. The 

research also finds that the semantics views of Tammam Hassan tends to use more 

the contextual theory. 
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 الفصل األّول

 ادلقدمة

 خلفية البحث . أ

اللغة هي شيء مهم اليت ال يتخلص من حياة الناس. فاللغة هي آلة لإلتصاؿ. 
إُف فرعُت رئيسُت  كهناؾ علم الذم يبحث في  اللغة، هي علم اللغة. علم اللغة ينقسم

مها علم اللغة النظرم كعلم اللغة التفبيقي. علم اللغة النظرم يشمل علم النحو، كعلم 
الصرؼ، كعلم األصوات، كعلم الداللة. كأما علم اللغة التفبيقي فيشمل تعليم اللغات 
كاإلختبارات اللغوية كعلم اؼبعاجم، كعلم اللغة النفسي، كعلم اللغة اإلجتماعي. كمن 

ركع علم اللغة اليت سيبحث الباحثة هي علم الداللة، أك علم اؼبعٌت، أك علم ف
 سيمانتيك.

كيرل الباحثة أّف علم الداللة مهم جدا. كيعرؼ أف التعريف علم الداللة هي 
العلم الذم يدرس اؼبعٌت أك ذلك الفرع من علم اللغة الذم يتناكؿ نظرية اؼبعٌت أك ذلك 

 .ٔلواجب توافرها يف الرمز حىت قادرا على ضبل اؼبعٌتالفرع الذم يدرس الشركط ا
كمن أجل اهتماـ علم الداللة بكل ماحيمل معلومات فهو يهتم بالناس 
كعاداهتم اإلجتماعية كطرؽ اإلتصاؿ القائمة بينهم كاآلالت أك الوسائل اؼبستخدمة يف 

كيف أعضاء  ذالك. كيتوج  جزء كبَت من اهتمام  للعمليات العضوية اؼبركبة يف الفم
النفن بالنسبة للمتكلم، كتتبع ما ربدث  من اهتزازات هوائية تلتقفها أذف السامع. كهو 
يسَت كراءها أبعد من ذلك لَتل كيف تتحوؿ إُف إشارات عن طرين اعبهاز العصيب، 
ككيف يتلقى العقل هذا اإلشارات من خالؿ األعصاب اؼبمتدة من األذنُت كيًتصبها 

 ٕعنيها اؼبتكلم.إُف الفكرة اليت ي
                                                             

 .ٙٔ ،(ٕٙٓٓ)القاهرة : دار الكتب، علم الداللة، ـبتار عمر،  1
 .ٙٔع، رجنفس ال ٕ
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القضية  Leechكيلخص  ٖأّف الداللة هي قلب من حبث علم اللغة. Firthقاؿ 
كلها يف قول  : السيمانتيك نقف  التقاء ألنواع من التفكَت كاؼبناهج مثل الفلسفة، 

 ٗكعلم النفس، كعلم اللغة، كإف احتلفت اهتمامات كل الختالؼ نقفة البداية.
ن العلم اللغة يف العرب، منها سباـ حساف. سباـ يف هذا القرف، هناؾ باحث ع

حساف هو علماء اللغة  اؼبعاصر من اؼبصر. فالعاَف اكبَت الدكتور سباـ حساف هو 
صاحب األكؿ كأجرأ ؿباكلة لًتتيب األفكار كالنظريات اللغوية يف اللغة العربية. كل   

 عناها كمبناها.كتاب لغوم حديث منها مناهج البحث يف اللغة، كاللغة العربية م
ة عن االمهية علم الداللة يف علـو اعتمادا على اؼبالحظات السابقة، نظر الباحث

 يف اآلراء سباـ حسافكيف هذا البحث، تريد الباحثة أف تركز البحث إُف  اللغة األخرل.
 علم الداللة.

 ب. أسئلة البحث
 ي:اعتمادا على خلفية البحث  السابن، حّدد الباحثة أسئلة البحث ه

 ما اآلراء سباـ حساف اليت تتعلن بعلم الداللة ؟.  .ٔ

 عند سباـ حساف؟. ةما نوع النظرية الداللي  .ٕ

 ج.  أهداف البحث
 مناسبا بأسئلة االبحث، هدؼ هذا البحث هو:

 ؼبعرفة اآلراء سباـ حساف اليت تتعلن بعلم الداللة.  .ٔ

 ؼبعرفة نوع النظرية الدالِف عند سباـ حساف. .ٕ

فوائد البحث  د.  
 هذا البحث ل  فائدتاف يعٍت:

                                                             
ٖ
Muhbib Abdul Wahab, Pemikiran Linguistik Tammam Hassan Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Jakarta : UIN Jakarta Press, ٕٜٓٓ) hlm : ٖٚ. 
 .ٗٔ ص ،علم الداللةـبتار عمر،  ٗ
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 فوائد نظرية .ٔ

حوؿ النظريات الداللية خاصة اؼبتعلقة بتماـ اف يكوف هذا البحث النتشار العلم 
 حساف.

 فوائد تفبيقية .ٕ

، كمن فوائد البحث سيعفي اؼبعارؼ عن النظريات اللغوية خاصة عن النظرية الداللة
 دهبا.كيزيد على خزائن العلـو يف دراسة اللغة العربية كأ

 ه.الدراسة السابقة

يوجد البحوث السابقة عن األرآء العلماء اللغة يف علـو اللغة. كلكن اليوجد 
 البحوث السابقة عن األرآء سباـ حساف يف علـو اللغة األخرل. 

 و. حتديد البحث

، ربدد الباحثة عن الداللة إختصار الوقتألف كاسع اؼبفعوؿ يف علم الداللة ك 
 السياقية.

البحث ز. منهج  
 . نوع البحث كمدخل ٔ

اؼبنهج هو الفرين اؼبؤدم إُف الكشف عن اغبقيقة يف العلـو اؼبختلفة، كذلك 
عن طرين صبلة من القواعد العامة اليت تسيفر على سَت العقل كربدد عمليات  حىت 

كأما يف هذا البحث، استخدـ الباحثة اؼبنهج  ٘يصل إُف نتيجة مقبولة كمعلومة.
الوصفي. اؼبنهج الوصفي هو العبارة عن طريقة لوصف بفريقة  (Kualitatif)الكيفي 

                                                             
 .ٓٗ،( ٕٛٓٓ، )عماف: دار اليازكرم، البحث العلمي كاستخداـ مصادر اؼبعلومات التقليدية كاإللكًتكنيةعامر قنديلجي،  ٘
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اؼبوضوع اؼبراد دراست  من خالؿ منهجية علمية صحيحة كتصوير النتائج اليت يتم 
 ٙالتوصل إليها على أشكاؿ رقعية معربة.

 . مصادر البياناتٕ
كانت مصادر البيانات يف هذا البحث تتكوف من اؼبصادر الرئيسية 

 مها:ك  ة،كالثانوي
الكتب الذم يؤلف سباـ حساف، كمثل اللغة اؼبصادر الرئيسية: هي من- أ

 العربية معناها كمبناها، مناهج البحث يف اللغة، كغَتها.
اؼبصادر الثانوية: هي الكتب الداللة األخرل الذم تتضمن فيها أرآء سباـ - ب

 حساف كما يتعلن هبذا البحث.
 . طريقة صبع البياناتٖ

عبمع البيانات يف هذا البحث بدراسة اؼبكتبية على استخدـ الباحثة 
الكتب سباـ حساف. كليتم كيقوم اآلراء سباـ حساف يف علم الداللة، اخذ الباحثة 

 بيانات من الكتب األخرل.
. طريقة ربليل البيانات ٗ  

فعل الباحثة ربليل البيانات بعد حصوؿ البيانات اؼبتعلقة. كأما يف طريقة 
 ستخدـ الباحثة دبنهج الوصفي التحليلي. ربليل البيانات، ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .ٙٗ( ، ص ٜٜٜٔوائل، )عماف : دار ال منهجية البحث العلميؿبمد أبو نصتار كؿبمد عبيدات، ٙ
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الثاين فصلال   

 البحث النظري

 علم الداللة تعريف. أ
علم الداللة فرع من فركع علم اللغة اليت يبحث عن اؼبعٌت. ظهرت ألكؿ مرة يف 

بالساف ميشيل  Semanticكضع مصفلح علم الداللة  ٚاالقبلزية يف قرف السابع عشر.
كلكن  َف يستخدم  لإلشارة إُف اؼبعٌت كلكن  استخدم  ليشَت إُف تفور ، M. Brealبريل 

   ٛاؼبعٌت، كهو الذم يفلن علي  العلماء علم الداللة التارخيي.
كالواقع أف علم الداللة التارخيي يدرس تغَت اؼبعٌت من عصر إُف عصر، كأف علم 

للغة. فاألكؿ دياكركٓف الداللة الوصفي يدرس اؼبعٌت يف مرحلة معينة من مراحل تاريخ ا
كالثآف سينكركٓف، أم أف األكؿ يدكر حوؿ التغَتات  –على حد تعبَت دم سوسور  –

اؼبعنوية، كالثآف حوؿ العالقات اؼبعنوية. أك بعبارة أخرل يدكر األكؿ حوؿ اؼبعٌت اؼبتغَت، 
 ٜكالثآف حوؿ اؼبعٌت الثابت.

 أنواع الداللة. ب

 الداللة اؼبعجمية .ٔ

 كضعها األسالؼ للألفاظ اؼبختلفة، كتكلف ببيااها قواميس هي الداللة اليت
اللغة حسب ما ارتضت  اعبماعة كاصفلحت علي ، كتستعمل يف اغبياة اليومية 
بعد تعلمها بالتلقُت كالسماع، ك القراءة، كاإلطالع على آثار السابقُت األدبية 

فر اؼبرء على لغة شعرا كنثرا، كيتفلب هذا التعليم زمنا ليس بالقصَت قبل أف يسي
 ٓٔأبوية.

                                                             
(، ص : ٖٜٜٔ)بَتكت : اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،  علم الداللة بُت النظر كالتفبينأضبد نعيم الكراعُت، ٚ

ٜٛ. 
 .ٜ)توزيع مكتبة اآلداب(، الداللة كالنحو  صالح الدين صاٌف حسنُت، ٛ
 .ٕٓٗ، صمناهج البحث يف اللغةسباـ حساف،  ٜ

 . ٜٗنيس، داللة األلفاظ ، ابراهيم أ ٓٔ
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 الداللة الصوتية .ٕ

اؼبراد بالداللة الصوتية تلك اؼبستمدة من طبعة بعض األصوات، فإذا حدث 
إبداؿ أك إحالؿ صوت منها يف كلمة بصوت آخر، يف كلمة، أذل ذلك 
إختالؼ الداللة كل منهما عن األخرل. ككذالك إذا أضيف إُف الكلمة صوت 

ك يؤدم إُف تغيَت يف معنها، تبعا ؽبذا التغيَت أك حذؼ منها صوت، فإف ذل
 الصويت. كهذا الداللة تستمد أيضا من نواح صوتية أخرل كالنرب كالتنغيم.

 الداللة الصرفية .ٖ

كهي داللة تستمد عن طرين الصيغ كبنيتها، فمعرفة تصريف اللفظة 
وح منها، كإرجاعها إُف أصلها، يعُت يف بياف اؼبعٌت الراجع من األقواؿ، كرد اؼبرج

 كقد أدل اعبهل هبذا اعبانب بأقواـ إُف ركوب أغالط شنيعة.
كسبكن القيمة الداللية للتصريف يف حصوؿ اؼبعآف اؼبختلفة اؼبتشعبة عن 

ب معٌت كاحد. فقول  تعاُف  ٍَّ َ أ َٗ َُ ِغُط٘ ٌَ َحَطٗجب  ٱۡىقََٰ َّْ َٖ ، دبعٌت : الظاؼبوف ٘ٔفََنبُّ٘اْ ِىَد
أَقۡ اعبائركف. كأما قول   اْ  غِ َٗ ٓ٘ َُّ  ُط َ إِ َِ ُِٝحتُّ  ٱّللَّ ۡقِغِطٞ َُ ، فهو دبعٌت : العادلُت،  ٣ ٱۡى

 ٔٔفنالحظ كيف ربوؿ اؼبعٌت بالتصريف من العدؿ إُف اعبور.
 الداللة النحوية .ٗ

كهي الداللة اليت ربصل من خالؿ العالقات النحوية بُت الكلمات. 
ات من خالؿ فاإلعراب يقـو بدكر أساسي يف ربديد الوظائف النحوية للكلم

حركات  اليت تفرؽ بُت كلمة كأخرل برفع هذا الكلمة، كنصب الثانية، كجر الثالثة 
كهكذا، فهي صورة لفظية تقـو بوظيفة داللية من خالؿ ربديدها للمعآف 

 النحوية للكلمات يف اعبملة أك العبارة.
كلعل األحكاـ الفقهية اؼبًتتبة على اختالؼ القراءات، خَت شاهد على 

 ية هذا الداللة كأثرها الدالِف الكبَت.أمه

                                                             
11
.ٖٗق(، ٕٚٗٔسعد، "داللة السياؽ عند األصولُت"، )رسالة اؼباجسًت، أـ القرل، 
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 يف علم الداللة النظريات. ت

ظهر عند الغربيُت عدد من النظريات اليت تصف اؼبعٌت كتشرح طبيعت  كتفسرا 
 ، يعٍت :كتصنف  إُف أنواع ـبتلفة

 النظرية اإلشارية .ٔ

تعٌت النظرية اإلشارية أف معٌت الكلمة هو إشارهتا إُف شيء غَت نفسها. هنا 
 رأياف :يوجد 
 رأم يرل أف معٌت الكلمة هو ما تشَت إلي .- أ

 رأم يرل أف معناها هو العالقة بُت التعبَت كما يشَت إلي .- ب

كدراسة اؼبعٌت على الرأم األكؿ تقتضي اإلكتفاء بدراسة جانبُت من   
اؼبثلث، كمها جانبا الرمز كاؼبشار إلي . كعلى الرأم الثآف تتفلب دراسة 

ف الوصوؿ إُف اؼبشار إلي  يكوف عن طرين الفكرة، أك اعبوانب الثالثة، أل
 ٕٔالصورة الذهنية.

 النظرية التصورية .ٕ

هذا النظرية تعترب اللغة كسيلة أك أداة لتوصيل األفكار، أك سبثيالخارجيا 
كمعنويا غبالة داخلية. كهذا النظرية تقتضي بالنسبة لكل تعرب لغوم، أك لكل معٌت 

 ك فكرة، كهذا الفكرة جيب :متميز للتعبَت اللغوم أف ديل
 أف تكوف حاضرة يف ذهن اؼبتكلم.- أ

اؼبتكلم جيب أف ينتج التعبَت الذم جيعل اعبمهور يدرؾ أف الفكرة - ب
 اؼبعينة موجودة يف عقل  يف ذلك الوقت.

 التعبَت جيب أف يستدعي نفس الفكرة يف عقل السامع.- ت

                                                             
 .٘٘، علم الداللةأضبد ـبتار عمر،  ٕٔ
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عقوؿ اؼبتكلمُت كهذا النظرية تركز على األفكار أك التصورات اؼبوجودة يف 
كالسامعُت بقصد ربديد معٌت الكلمة، أك ما يعني  اؼبتكلم بكلمة استعملها 

 يف مناسبة معينة.

 النظرية السلوكية .ٖ

تركز النظرية السلوكية على ما يستلزم  استعماؿ اللغة )يف اإلتصاؿ(، كتعفي 
رية اهتمامها للجانب اؼبمكن مالحظت  عالنية. كهي هبذا زبالف النظرية التصو 

 اليت تركز على الفكرة أك التصور.
 كالسلوكية بوجه  عاـ تقـو على صبلة أسس منها :

التشكك يف كل اؼبصفلحات الذهنية، مثل العقل كالتصور ك الفكرة - أ
كرفض االستنباط كوسيلة للحصوؿ على مادة ذات قيمة يف علم 

 النفس.

األخرل،  اذباهها إُف تقليص دكر الغرائر كالدكافع كالقدرات الففرية- ب
كتأكيدها على الدكر الذم يلعب  التعلم يف اكتساب النماذج 
السلوكية، كتركيزها على الًتبية أكثر من الفبيعة، كنسبة الشيء الكثَت 

 للبيئة كالشيء القليل للوراثة.

اذباهها اآلِف أك اغبتمي الذم يرل أف كل شيء يف العاَف ؿبكـو - ت
 بقوانُت الفبيعة.

عند السلوكُت على أن  نوع من االستجابات  أن  ديكن كصف السلوؾ- ث
 ؼبَتات ما تقدمها البيئة أك احمليط.

 النظرية السياؽ .ٗ

باللسآف الربيفآف جوف ركبرت contextual theory ترتبط النظرية السياقية 
كقد استخدـ السياؽ يف هذا النظرية دبفهـو كاسع حبيث (. J.R. Firthفَتث )
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، كالنحوم، كاؼبعجمي، كال يظهر اؼبعٌت اؼبقصود يشمل السياؽ الصويت، كالصريف
 للمتكلم إال دبراعاة الوظيفة الداللية للألفاظ اؼبستخدمة

 النظرية اغبقوؿ الداللية .٘

ؾبموعة من الكلمات اؼبتقاربة يف  semantic field يقصد باغبقل الدالِف
إدماج معانيها جيمعهما صنف عاـ مشًتؾ بينها. كتعٌت نظرية اغبقوؿ الداللية ب

الوحدات اؼبعجمية اؼبشًتكة يف مكوناهتا الداللية يف حقل دالِف كاحد، كذالك 
كبو : أحضر، أضبر، أزرؽ، أسود إٍف، اليت تشًتؾ يف حقل األلواف، كمثل أب، 

 كأـ، كجد، كجدة، كابن، كبنت، كأخ، كأخت إٍف، اؼبشًتكة يف حقل القرابة.
كضع اؼبعاجم، كالنقد األديب، كمن مزايا هذا النظرية أف ؽبا تفبيقات يف 

 ٖٔكاؼبنفن، كغَتها.
 تعريف السياؽ. ث

باللسآف الربيفآف جوف ركبرت فَتث contextual theory ترتبط النظرية السياقية 
(J.R. Firth.كتقـو هذا النظرية على النظر إُف اؼبعٌت بوصف  كظيفة يف سياؽ ،)ٔٗ  كؽبذا

تسيين الوحدة اللغوية، أم كضعها يف فَتث بأف اؼبعٌت الينكشف إال من خالؿ يصرح 
 سياقات ـبتلفة.

كقد استخدـ السياؽ يف هذا النظرية دبفهـو كاسع حبيث يشمل السياؽ 
الصويت، كالصريف، كالنحوم، كاؼبعجمي، كال يظهر اؼبعٌت اؼبقصود للمتكلم إال دبراعاة 

 طبس الوظيفة الداللية للألفاظ اؼبستخدمة. كبناء على ذلك فقد فرؽ فَتث بُت
 كظائف أساسية مكونة للمعٌت :

 ،phonetic functionالوظيفة األصواتية  .ٔ

 ،morphological functionالوظيفة الصرفية  .ٕ

 ،lexical functionالوظيفة اؼبعجمية  .ٖ
                                                             

13
.ٖٖ (،ٕٗٓٓ)لبناف : دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة،  مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطبؿبمد يونس علي، 
.ٕٚ ص ،نفس اؼبرجع ٗٔ
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 ،syntactial functionالوظيفة الًتكيبية  .ٗ

 ٘ٔ.semantic functionالوظيفة الداللية  .٘

 سياؽالأنواع . ج
 سيما للسياؽ ذا أربع شعب يشمل :تق K. Ammerكقد اقًتح 

 linguistic contextالسياؽ اللغوم  .ٔ

 أما السياؽ اللغوم هو الذم حيدد اؼبعٌت اؼبقصود من بُت تلك اؼبعآف. مثل ذلك :
 اػبامس من الكتاب. الفصلقرأت -أ 
 من فصوؿ السنة. فصلإف الربيع هو أصبل -ب 
 األكؿ من هذا العاـ الدراسي. الفصلإننا اآلف يف -ج 
 الثآف من اؼبسرحية. الفصلدنا شاه-د 
 من العمل. الفصلَف يستلـز قرار -ق 
 ٙٔ.فصلإن  لقوؿ -ك 

اإلقبليزية كمثلها   goodفيمكن مثل آخر من سياؽ اللغوم يعٍت بكلمة 
 كلمة "حسن" العربية اليت تقع يف سياقات لغوية متنوعة كصفاؿ :

 كلد. –امرأة  –أشخاص : رجل -أ 
 رحلة. –حفلة  –يـو  –أشياء مؤقتة : كقت -ب 
 ماء. –هواء  –دقين  –مقادير : ملح -ج 

فإذا كردت يف سياؽ لغوم مع كلمة "رجل" كانت تعٍت الناحية اػبلقية. 
كإذا كردت كصفا لفبيب مثال كانت تعٍت التفوؽ يف األداء )كليس الناحية 

 األخالقية(.
كإذا كردت كصفا للمقادير كاف معناها الصفاء كالنقاكة. كما ديكن التمثيل 

 بكلمة "يد" اليت ترد يف سياقات متنوعة منها : ل 
                                                             

 .ٕٚاؼبرجع، ص  نفس ٘ٔ
.ٜٙص  ، (ٕٓٓٓعماف : دار الفالح للنشر كالتوزيع، ) علم الداللة علم اؼبعٌتؿبمد علي اػبوِف،  ٙٔ



11 
 

 أعفية ماال عن ظهر )يد( يعٍت تفضال ليس من بيع كال قرض كال مكافأة.-أ 
 هم )يد( على من سواهم : إذا كاف أمرهم كاحدا.-ب 
 )يد( الفأس ككبوا : مقبضها.-ج 
 )يد( الدهر : مد زمان .-د 
 )يد( الريح : سلفااها.-ق 
 )يد( الفائرة : جناح .-ك 
 ( من الفاعة : مثل نزع يدا.خلع )يدا-ز 
 بايعت  )يدا( بيد : أم نقدا.-ح 
 ثوب قصَت )اليد( : إذا كاف يقصر أف يلتحف ب .-ط 
 فالف طويل )اليد( : إذا كاف ظبحا.-م 
 ماِف بد )يد( : أم قوة.-ؾ 
 سقط يف )يدا( : ندـ.-ؿ 
 هذا )يدم( لك : أم استسلمت كانقدت لك.-ـ 
 سلمُت بعلو أيديهم.حىت يعفوا اعبزية عن )يد( : عن ذؿ كاعًتاؼ للم-ف 
 إف بُت )يدم( الساعة أهواال : أم قدامها.-س 

  emotional context  السياؽ العاطفي .ٕ
كأما السياؽ العاطفي فيحدد درجة القوة كالضعف يف االنفعاؿ، فبا 

رغم  likeاإلقبليزية غَت كلمة  love يقتضي تأكيدا أك مبالغة أك اعتداال. فكلمة
هو اغبب. ككلمة "يكرا" العربية غَت كلمة "بيغض" اشًتاكهما يف أصل اؼبعٌت، ك 

كمثل ذلك الفرؽ بُت داللة الكلمتُت  ٚٔرغم اشًتاكهما يف أصل اؼبعٌت كذلك.
"اغتاؿ" ك "قتل"، باإلضافة إُف القيم االجتماعية اليت ربددها الكلمتاف فهناؾ 

دؿ إشارة إُف درجة العاطفة كاالنفعاؿ الذم تصاحب الفعل، فإذا كاف األكؿ ي

                                                             
 .ٓٚص  ،علم الداللة، ـبتار عمر ٚٔ
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على أف اؼبغتاؿ ذك مكانة اجتماعية عالية، كأف االغتياؿ كاف لدكافع سياسية، فإف 
الفعل الثآف حيمل دالالت ـبتلفة عن األكؿ كهي دالالت تشَت إُف أف القتل قد 
يكوف بوحشية كأف آلة القتل قد زبتلف عن آلة االغتياؿ فضال على أف اؼبقتوؿ ال 

 ٛٔيتمتع دبكانة اجتماعية عالية.
 situational contextسياؽ اؼبوقف  .ٖ

كأما سياؽ اؼبوقف فيعٍت اؼبوقف اػبارجي الذم ديكن أف تقع في  
كيرل فَتث أف سياؽ اؼبوقف مصفلح كاسع ال يقتصر على السياقات  ٜٔالكلمة.

اللغوية بل يشمل أيضا السياؽ الثقايف، كأقواؿ اؼبتخاطبُت، كغَت اؼبتخاطبُت، 
تصلة اتصاال كثيقا بالقولة اؼبستعملة، كتأثَت اغبدث كأفعاؽبم، ككل األشياء اؼب

اللغوم، كقد ذهب جيفرم إلز إُف أف مفهـو سياؽ اؼبوقف كاف من أهم 
مثل استعماؿ كلمة "يرحم" يف مقاـ  ٕٓإسهامات فَتث يف نظريت  السياقية.

تشميت العاطس : "يرضبك هللا" )البدء بالفعل(، كيف مقاـ الًتحم بعد اؼبوت : 
يرضب " )البدء باالسم(. فاألكُف تعٍت طلب الرضبة يف الدنيا، كالثانية طلب "هللا 

الرضبة يف اآلخَتة. كقد دؿ على هذا سياؽ اؼبوقف إُف جانب السياؽ اللغوم 
 اؼبتمثل يف تقدٔف كالتأخَت.

 cultural contextالسياؽ الثقايف  .ٗ
اعي الذم كأما السياؽ الثقايف فيقتضي ربديد احمليط الثقايف أك االجتم

تعترب يف بريفانيا عالمة   looking glassديكن أف تستخدـ في  الكلمة. فكلمة مثل 
بالنسبة  rich. ككذلك كلمة mirrorعلى الفبقة االجتماعية العليا بالنسبة لكلمة 

                                                             
 .ٜٓ ص ،(ٕٔٓٓدمشن : ارباد الكتب العرب، ) علم الداللة أصول  كمباحث  يف الًتاث العريبمنقور عبد اعبليل،  ٛٔ

 .ٔٚ، ص م الداللةعل، ـبتار عمرٜٔ 
 ٖٔ، ص : مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطبؿبمد يونس علي،  ٕٓ
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. ككلمة "عقيلت " تعد يف العربية اؼبعاصرة عالمة على الفبقة wealthyلكلمة 
 ٕٔسبة لكلمة "زكجت " مثال.االجتماعية اؼبتمييزة بالن

تأثر يف نظرت  السياقية باألنثر كبولوجي البولندم   Firthأف  Leechكقد ذكر 
الذم عرؼ عن  يف دراست  للدكر الذم تلعب  اللغة يف اجملتمعات  B. Malinowskiاؼبولد 

، البدائية أن  يعاًف اللغة كصيغة من اغبركة، كليس كأداة لالنعكاس. اللغة هي حركاهتا
 كاؼبعٌت كما يستعمل ديكن أف ينظر اليهما على أاهما شعار مزدكج ؼبدرست  الفكرية.

كَف تكن األنثركبولوجيا كحدها اليت أيدت االذباا السياقي، فقد جاء التأبيد  
 Philosophicalيف كتاب  Wittgensteinكذلك من جانب الفلسفة. فقد أيد الفيلسوؼ 

Investigation    هوا استعماؽبا يف اللغة.  كوف معٌت الكلمة 
كما أف من اللغويُت من اعترب اؼبنهج السياقي خفوة سبهيدية للمنهج 

الذم صرح بأف اؼبعجمي جيب أكال أف يالحظ كل   Ullmannالتحليلي، كمن هؤالء 
كلمة يف سياقها )كما ترد يف اغبديث أك النص اؼبكتوب(. دبعٌت أننا جيب أف ندرسها 

)أم يف الكالـ(، مث نستخلص من هذا األحداث الواقعية  in operationيف كاقع عملي 
 العامل اؼبشًتؾ العاـ، كنسجل  على أن  اؼبعٌت )أك اؼبعآف( للكلمة.

 كلعل أهم ميزات يتمتع هبا اؼبنهج السياقي :
أن  على حد تعبَت أكؼباف جيعل اؼبعٌت سهل االنقياد للمالحظة كالتحليل  .ٔ

ث أن  يبعد عن فحص اغباالت العقلية الداخلية اؼبوضوعي، كعلى حد تعبَت فَت 
اليت تعد لغزا مهما حاكلنا تفسَتها، كيعاًف الكلمات باعتبارها أحداثا كأفعاال 

 كعادات تقبل اؼبوضوعية كاؼبالحظة يف حياة اعبماعة احمليفة بنا.
يع أن  َف خيرج يف ربليل  اللغوم عن دائرة اللغة، كبذا قبا من النقد اؼبوج  إُف صب .ٕ

السلوكي(، كهو النقد الذم عرب عن   -التصورم  –اؼبناهج السابقة )اإلشارم 
Leech  بقول  : مشكلة اذباهات أكجدف كريتشاردز كبلومفيلد يف دراسة اؼبعٌت

                                                             
 ٔٚ، ص: علم الداللةـبتار عمر، 21
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أف كال منهم حاكؿ شرح السيمانتيك على ضوء متفلبات علمية أخرل. كقول  
للغة يشب  البحث عن : إف البحث عن تفسَت للظاهرة اللغوية خارج إطار ا

منفذ للخركج من حجرة ليس ؽبا نوافذ كال أبواب. اؼبفلوب منا أف نقنع بتقصى 
 ما هو موجود داخل اغبجرة، أم أف ندرس العالقات داخل اللغة.

 كمع هذا فقد كجهت عدة اعًتاضات على هذا النظرية، منها :
بتقدٔف نظرية أف فَتث َف يقدـ نظرية شاملة للًتكيب اللغوم، كاكتفى فقط  .ٔ

للسيمانتيك، مع أف اؼبعٌت جيب أف يعترب مركبا من العالقات السياقية، كمن 
 األصوات كالنحو اؼبعجم كالسيمانتيك.

مع أمهيت ،   contextَف يكن فَتث ؿبددا يف استخدام  للمصفلح السياؽ  .ٕ
غامضا غَت كاضح، كما أن  بالغ   situationكما كاف حديث  عن اؼبوقف 

 فاء ثقل زائد لفكرة السياؽ.كثَتا يف إع
اف هذا اؼبنهج اليفيد من تصادف  كلمة ما عجز السياؽ عن إيضاح معناها.  .ٖ

فلن يفيدا شيئا أف تقوؿ ل  إف هذا الكلمة ترد يف السياقات اآلتية. كلكن  
يفيد الباحث الذم يريد أف يتتبع استعماالت الكلمة، كاستخداماهتا العملية 

 يف التعبَتات اؼبختلفة.
كهناؾ من أصحاب هذا النظرية من ركز على السياؽ اللغوم كتوافن الوقوع أك 
الرصف. كعلى الرغم من اعتبار هذا الرأم امتدادا لنظرية السياؽ أك تفورا عن  فهناؾ 

نظرا ؼبا سبيزت ب  من أحكاـ، كما كضع  Collocational Theoryمن عدا نظرية مستقلة 
ناؾ تفور هاـ للمفهـو العملي للمعٌت سبثل يف : ه Ullmannيقوؿ  ؽبا من قواعد.

كهو ما ركز علي  فَتث كأتباع . كقد عرؼ  Collocationsدراسة طرؽ الرصف أك النظم 
الرصف بأن  االرتباط االعتيادم لكلمة ما يف لغة ما بكلمات أخرل معينة أك استعماؿ 

ة باألخرل. كمن استعماؽبما عادة مرتبفتُت الواحد –كحدتُت معجميتُت منفصيلتُت 
 –ذهب  –كباس  –أمثلة ذلك ارتباط كلمة منصهر مع ؾبموعة الكلمات : حديد 
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فضة. كلكن ليس مع جلد مفلقا. كعدـ تالـؤ جلد مع هذا اجملموعة ال يكفي لعدـ 
صحة االرتباط أك توافن الوقوع بُت جلد كمنصهر. كلذا يلجأ إُف الدليل الشكلي 

الدليل الشكلي أف اغبديد كالنحاس كالذهب. تتقاسم إلثبات عدـ اؼبالءمة. كسيثبت 
عددا من الًتابفات مثل الصالبة كالثقل كالربين كالربكدة اليت ال توجد يف ؾبموعة اعبلد، 

 كإمنا يوجد بدال منها صفات اػبفة كالليونة كانففاء اللوف.
 كأهم ما دييز هذا النظرية أك هذا االذباا ما يأيت :

 verbalأنواع السياؽ إال بالسياؽ اللغوم أك السياؽ اللفظي أن  ال يهتم من بُت  .ٔ

context .أم ببياف ؾبموعة الكلمات اليت تنتظم معها الكلمة موضوع الدراسة ،
. كؼبا  sunnyتأيت يف ذبمع مع  dayككلمة  darkترد يف ذبمع مع  nightفكلمة 

 أكثر من كاف من اؼبعتاد أف تنتظم الكلمة مع أكثر من ؾبموعة، كأف تقع يف
، كاؼبصفلح Co-occurrenceسياؽ لغوم فقد ظهر مصفلح الوقوع اؼبشًتؾ 

 collocabilityاحتمالية الوقوع. ككضع فَتث ما ظباا اختبار الوقوعية أك الرصفية 
الذم يقـو على أساس تبديل اؼبفردات اؼبعجمية، أك تبديل أنواع السياؽ اللغوم 

  إلصدار األحكاـ.
ؽبامة اليت مثل هبا أصحاب هذا النظرية التمثيل كلعل من األمثلة ا

كلكنهما ال  argument. فكال اللفظُت ينتظم مع powerfulك   strongبكلميت 
مثال  carتنتظم مع  powerfulيتقاظباف نفس السياقات اللغوية األخرل. فكلمة 

 مثال. teaمع  strongك 
. morning ك dayك  nightكمثاؿ آخر يتعلن بكلمات الزماف مثل : 

فعل الرغم من أاها صبيعا تكوف ؾبموعة مشًتكة ألاهما تقع متوافقة مع كلمة 
(mid-)  فإاها قد تتوزع يف ؾبموعات ـبتلفة يف مواقع أخرل. فكلمةnight  تقع

. كبعض هذا الكلمات timeك  fallك  clearك  blackك  darkبصورة مفردة مع 
 .morningأك  dayال يقع مع كلمة 
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يف أحد مقاالت  باستخداـ هذا اؼبنهج أف يفسر  Joosكؿ كقد حا
يف سياقات متعددة.  distributionاختالؼ اؼبعٌت على أن  اختالؼ يف التوزيع 

اليت ذكر ؽبا أربعة عشر استعماال  codeكشرح منهج  بواسفة اؼبفردة اإلقبليزية 
 موقعيا.

 اذا  م ذلك كيندر أف تكوف العالقات السياقية متفابقة يف لغتُت، إال
عن طرين الًتصبة اغبرفية. فكلمة "يشرب" مثال تتوافن يف بعض العاميات العربية 
مع كلمات مثل : "يشرب مقلب" ك "يشرب سيجارة" ك "يشرب من البحر" ك 
"يشرب من كيعان ". كلو ترصبت العبارات بنصها إُف لغة أجنبية أك ردبا لو 

ية أخرل لكانت ؿبل دهشة، كمثارا نقلت إُف اللغة الفصحى أك إُف ؽبجة عرب
. كلو monkey nutللضحاؾ. كاللغة اإلقبليزية مثال تفلن على الفوؿ السودآف 

نقلناها إُف العربية فقلنا بندؽ القرد ؼبا فهمها أحد. كيستعمل اإلقبليز كلمة 
pigeonhole  للداللة على الفتحة اؼبربعة اليت يوضع فيها الربيد مثال. كلو نقلت

 لعربية فقيل مثال بيت اغبمامة لإلشارة إُف نفس الفتحة اؼبعينة ؼبا قبلت.إُف ا
أن  يهتم ببياف اػبصائص النحوية كالصرفية، كيستخدمها يف ربديد السياقات  .ٕ

 التعريفية مثل : theمثال يقع بعد  catاليت تقع فيها الكلمة. فلفظ 
The . . . caught the mouse. 

 أك بعد ضمَت اؼبلكية مثل :
I bought fish for my . . . 

 حاؿ( : -تًتاصفات يف شكل )فعل  strongك  argueككلمتا 
He argued strongly 

 اسم( : -كيف شكل )اسم 
The strength of his argument was conderable. 

 فعل(: -كيف شكل )اسم 
His argument was strengthened by the fact he cited. 

 نوعُت من الرصف مها : كقد ميز فَتث بُت
 الرصف العادم اؼبوجود بكثرة يف أنواع ـبتلفة من الكالـ.- أ
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الرصف غَت العادم اؼبوجود يف بعض األساليب اػباصة، كعند بعض - ب
 الكتاب اؼبعنيُت.

كهناؾ فرؽ بُت التحليل الرصف كالتحليل النحوم. ففي حُت يعاًف 
ربوم آالؼ الكلمات النحوم ؾبموعات الكلمات )اسم / فعل / صفة( اليت 

اليت ليس ؽبا عالقات متبادلة ذات أمهية داللية، يعاًف الرصف الكلمات اؼبفردة 
 اليت عالقة متبادلة ذات أمهية داللية.

إال إذا صيغت طبقا لقواعد النحو،  meaningfulأن  ال يعترب اعبملة كاملة اؼبعٌت  .ٖ
اللغة كفسركها تفسَتا  كراعت توافن الوقوع بُت مفردات اعبملة، كتقبلها أبناء

 .acceptabilityمالئما، كهو ما أطلن علي  اسم التقبلية 
كقد اعترب بعضهم التحليل الرصفي غاية يف ذات . كذكر فَتث أف قائمة 

 الكلمات اؼبًتاصفة مع كل كلمة تعد جزءا من معناها.
 كهناؾ فبيزات ربققها نظرية السياؽ منها :

ومونيمي من الكلمة اؼبفردة ذات اجملاؿ احملدد أاها تعفينا معيارا لتمييز اؽب. أ
من اؼبعٌت. فاؽبومونيمي مفردات تتفن نفقا، كلكن تقع يف ؾبموعات 

 ـبتلفة من الرصف.
أاها ديكن أف تساعد يف ربديد التعبَتات. فإذا كاف لفظ يقع يف صحبة . ب

آخر دائما فمن اؼبمكن أف يستخدـ هذا التوافن يف الوقوع كمعيار العتبار 
 ذا التجمع مفردة معجمية كاحدة )تعبَتا(.ه

أاها ربدد ؾباالت الًتابط كاالنتظاـ بالنسبة لكل كلمة، فبا يعٍت ربديد . ت
استعماالت هذا الكلمة يف اللغة. كربديد هذا اجملاالت يساعد على  
كشف اػبالؼ بُت ما يعد ترادفا يف اللغات. ألن  من النادر أف تأخذ 

ة يف لغة أخرل نفس السياؽ أك التجمع اللغوم الكلمات اليت تعترب مًتادف
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اؼبماثل. كهو أمر الـز ؼبن يريد استخداـ اللغة أك يريد تعلمها، أك يشتغل 
 بالًتصبة من لغة إُف أخرل.

ككما استخدمت النظرية يف كشف اػبالؼ بُت اؼبًتادفات يف اللغات، . ث
ة على أساس لتمييز اؼبًتادفات يف داخل اللغة الواحد J. Duboisاستخدمها 

 بياف توزيع كل منها.
أف طرؽ الرصف تتميز بصفة العملية. كلذا تتسم بالدقة كاؼبوضوعية. ككما . ج

قاؿ أحد اتباع مدرسة فَتث : اؼبعيار الشكلي للرصف يعترب معيارا حاظبا 
 ألن  أكثر موضوعية كدقة كقابلية للمالحظة.

وظيفية من اللغة، ك من مزايا هذا النظرية أيضا تركيزها على اعبوانب ال
اليت تعد اعبوانب األهم نظرا إُف أف الوظائف اللغوية هي اليت ابتكرت من 

 ٕٕأجلها اللغة البشرية بوصفها أهم كسائل اإلبالغ على اإلطالؽ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ٕٖ، ص : مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطبؿبمد يونس علي،  ٕٕ
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 الثالث فصلال

 عرض البيانات وحتليلها

 سَتة سباـ حساف. أ

يف قرية الكرنك  ٜٛٔٔيناير  ٕٚهو سباـ حساف بن ؿبمد داكد. كلد سباـ 
ـ كعمرا أحد عشر عاما. ٜٕٜٔدبحافظة قنا بصعيد مصر. أ م حفظ القرآف يف السنة 

ـ. ك يف اؽبذا ٖٜٓٔمث غادر قريت  ليلتحن دراسات  دبعهد القاهرة الديٍت األزهارم عاـ 
. مث ينتهي دراسة الثانوية األزهرية ٖٜٗٔاؼبعهد، هو يناؿ إجازة اإلبتدائية األزهرية عاـ 

 ٖٕ ـ.ٜٖٜٔـ عا
كبعدها التحن بكلية دار العلـو كحصل على دبلـو  اللغة العربية بدار العلـو 

ـ، كَف يكد يبدأ الدكتور سباـ حساف حيات  ٜ٘ٗٔـ مث إجازة التدريس عاـ ٖٜٗٔعاـ 
ـ، حىت حصل على ٜ٘ٗٔالعلمية معلما للغة العربية دبدرسة النقراشي النموذجية عاـ 

ـ، ليناؿ درجة اؼباجستَت يف ؽبجة الكرنك من ٜٙٗٔندف عاـ بعثة علمية إُف جامعة ل
 صعيد مصر، مث حيصل على الدكتوراة يف ؽبجة عدف.

كعقب عودة الدكتور سباـ من رحلت  العلمية عُت مدرسا بكلية دار العلـو كما 
انتدب مستشارا ثقافيا للجمهورية العربية اؼبتحدة يف العاصمة النيجَتية الجوس عاـ 

ـ، شغل منصىب رئيس القسم كككيل الكلية ٜ٘ٙٔحُت عاد إُف مصر عاـ ـ. ك ٜٔٙٔ
 ـ.ٕٜٚٔقبل أف يتوُف عمادهتا عاـ 

ـ، ككاف أكؿ ٕٜٚٔكأسس دكتور سباـ حساف اعبمعية اللغوية اؼبصرية عاـ 
رئيس ؽبا كأنشأ أكؿ قسم للدراسات اللغوية جبامعة اػبرطـو يف السوداف، كما أسس 

خصص اللغوم كالًتبوم كتوُف أمانة اللجنة العلمية الدائمة جبامعة أـ القرل قسم الت

                                                             
ٕٖ Muhbib Abdul Wahab, Pemikiran Linguistik Tammam Hassan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

hlm : ٜٚ. 
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للغة العربية باجمللس األعلى للجامعات اؼبصرية كانتخب عضوا دبجمع اللغة العربية عاـ 
ـ. أشرؼ الدكتور سباـ على العديد من الرساالت اعبامعية يف مصر كالدكؿ ٜٓٛٔ
 ٕٗالعربية.

 مؤلفات  .ٔ
ينقفع عفاؤا العلمي من تأليف على مدل هذا السنوات الفويلة َف 

كترصبة إضافة إُف عشرات اؼبقاالت كالبحوث اليت نشرت يف الدكريات العربية. 
 كهنا قائمة بالكتب اليت ألفها كترصبها:

 مناهج البحث يف اللغة.-أ 
 اللغة بُت اؼبعَتية كالوصفية.-ب 
 اللغة العربية معناها كمبناها.-ج 
 األصوؿ.-د 
 لغَت الناطقُت هبا.التمهيد الكتساب اللغة العربية -ق 
 جزئُت. -مقاالت يف اللغة كاألدب -ك 
 جزئُت. -البياف يف ركائع القرآف -ز 
 اػبالصة النحوية.-ح 
 خواطر من تأمل لغة القرآف الكرٔف.-ط 
 اجتهادات لغوية.-م 
 مفاهيم كمواقف يف اللغة القرآف.-ؾ 
 الفكر اللغوم اعبديد.-ؿ 
 من حقوؿ العربية. –حصاد السنُت -ـ 
 إُف العرب )مًتجم(.مسالك الثقافة اإلغريقية -ف 
 الفكر العريب كمكانة يف التاريخ )مًتجم(.-س 

                                                             
24
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 اللغة يف اجملتمع )مًتجم(. -ع 
 أثر العلم يف اجملتمع )مًتجم(.-ؼ 
 النص كاػبفاب كاإلجراء )مًتجم(.-ص 

 حبوث  كمقاالت  .ٕ
 بعض الكتابات سباـ حسن كحبوث  أك مقاالت  اليت نشرت يف اجملالت منها :

 مصر : –ؾبلة األزهر - أ
 – ٚٗـ، ص ٜٓٙٔ، اعبزء األكؿ، ٕٖلنحو العريب، اجمللد نشأة ا .ٔ

٘ٙ. 
 ٜٖٗـ، ص ٜٓٙٔ، اعبزء اػبامس، ٕٖمشكلة اػبط العريب، اجمللد  .ٕ

– ٖٗٗ ،ٗ٘ٗ. 
 – ٗٓٚـ، ص ٜٓٙٔ، اعبزء السابع، ٕٖالنحو كاؼبنفن، اجمللد  .ٖ

ٜٚٓ. 
، اعبزء ٕٖمصفلحات سيبوي  يف أصوات اللغة العربية، اجمللد  .ٗ

 .ٖٛٓٔ – ٚٚٓٔ ـ، صٜٓٙٔالعاشر، 
 اؼبغرب : –ؾبلة اللساف العريب - ب

، ٔٔالقرائن النحوية كاطراح العامل كاإلعرابُت التقديرم كاحمللي، اجمللد  .ٔ
 .ٖٙ – ٕٗـ، ص ٜٗٚٔاعبزء األكؿ، 

، ٔٔكبو تنسين أفضل للجهود الرامية إُف تفوير اللغة العربية، اجمللد  .ٕ
 .ٖٔٓ – ٕٗٛـ، ص ٜٗٚٔاعبزء األكؿ، 

 لغة العربية بالقاهرة :ؾبلة ؾبمع ال- ت
 .ٜٓٔ – ٕٚٔـ، ص ٕٜٛٔ، ٜٗمن طرؽ القرآف الكرٔف، اعبزء  .ٔ
 – ٕٕـ، ص ٜ٘ٛٔ، ٚ٘كحدة البنية كاختالؼ األنظمة، اعبزء  .ٕ

٘ٙ. 
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، ٓٙتأمالت يف بعض القيم الصوتية يف القرآف الكرٔف، اعبزء  .ٖ
 .ٕٙٚ – ٕٛ٘ـ، ص ٜٚٛٔ

 .٘٘ – ٗٗـ، ص ٜٛٛٔ، ٕٙلغة اإلعالـ، اعبزء  .ٗ
 .ٛ٘ – ٘ٗـ، ص ٜٜٛٔ، ٘ٙكالعالقات البيانية، اعبزء  اإلفادة .٘

 اؼبغرب : –ؾبلة اؼبناهل - ث
 .ٛٚ – ٜ٘ـ، ص ٜٙٚٔ، ٘اليقُت بُت اإلسالـ كالفلسفة، العدد  .ٔ
 .ٖٔٔ – ٓٓٔـ، ص ٜٙٚٔ، ٙالتضاـ كقيود التوارد، العدد  .ٕ
 .ٗٛ – ٔٚـ، ص ٜٚٚٔ، ٓٔأصوؿ النحو كأصوؿ النحاة، العدد  .ٖ
 .ٓٙٔ – ٚٗٔـ، ص ٜٜٚٔ، ٗٔقضايا اللغة، العدد  .ٗ
 .ٓٙٔ – ٚٗٔـ، ص ٜٜٚٔ، ٙٔاالزدكاج اللغوم، العدد  .٘

 مكة اؼبكرمة( : –ؾبلة معهد اللغة العربية )جامعة أـ القرل - ج
كيف نعلم غَت الناطقُت بالعربية ربديد اؼبعٌت النحوم يف غيبة العالمة  .ٔ

 .ٖ٘ – ٜٔـ، ص ٕٜٛٔاإلعرابية، العدد األكؿ، 
َت الناطقُت بالعربية، العدد الثآف، مشكالت تعليم األصوات لغ .ٕ

 .ٖٗٙ – ٖٖ٘ـ، ص ٜٗٛٔ
 الكويت : –ؾبلة اغبصاد - ح

 ٕ٘ـ.ٜٔٛٔالتحليل اللغوم للأدب، العدد األكؿ،  .ٔ
 أكليات تنسب إلي  : .ٖ

أكؿ من استنبط موازين التنغيم )مناذج التنغيم( يف اللغة العربية، كذلك يف  - أ
  –، كفيها جّدة كابتكار كتاب  مناهج البحث يف اللغة، كهي ؿباكلة رائدة

 كما يقوؿ الدكتور أضبد قدكر.
 أكؿ من ارتضى التقسيم السياعي للكلم، كبررا من حيث اؼببٌت كاؼبعٌت.- ب

                                                             
 .ٕ٘-ٕٗ، (ٕٕٓٓ)القاهرة : عاَف الكتب،  سباـ حساف رائدا لغوياعبد الرضبن حسن العارؼ، ٕ٘
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أكؿ من قاؿ دبيذ أين هامُت يف كظائف أقساـ الكلم مها : النقل، كتعدد - ت
اؼبعٌت الوظيفي للمبٌت الواحد، كفّسر هبما من ظواهر االستعماؿ ما كاف 

 عصيا على التفسَت اؼبقنع.قبل مست
أكؿ من أنشأ للنحو العريب نظاما متماسكا قوام  القرائن اللفظية - ث

 كاؼبعنوية، بعد أف كاف النحو يف أفهاـ الدارسُت ربليال إعرابيا فقط.
 أكؿ من قاؿ بفكرة تضافر القرائن مبفال بذلك فكرة العامل النحوم.- ج
اللبس، كربفها باشواهد  أكؿ من أبرز فكرة الًتخص يف القرينة عند أمن- ح

من كافة أنواع النصوص )القرآف الكرٔف، كاغبديث الشريف، كالشعر، 
 كالنثر(.

أكؿ من فّرؽ بُت الزمن الصريف البسيط كالزمن النحوم  اؼبعتمد على - خ
السياؽ، كذكر للنحو ستة عشر زمنا، كما أنشأ مفهـو "اعبهة"، كجعلها 

 عونا على تعدد الزمن النحوم.
اـ دبحاكالت متفرقة لتشقين اؼبعٌت، كربليل كل شن من  على أكؿ من ق- د

 ٕٙحدة.
 جوائزا  .ٗ

العاؼبية ػبدمة اإلسالـ كاألدب العريب كالعلـو يف فرع جائزة آؿ بصَت -أ 
ـ، بًتشيح من جامعة أـ القرل دبكة ٜٗٛٔاإلنتاج األديب كاللغوم عاـ 

 اؼبكرمة، كذلك عن كتاب  األصوؿ.
 .ٜٚٛٔعاـ  جائزة صداـ حسُت-ب 
 .ٕٙٓٓجائزة اؼبلك فيصل العاؼبية عاـ -ج 
تكرٔف يف اؼبوسبر الدكِف للغة العربية كالتنمية البشرية بوجدة، اؼبغرب عاـ -د 

ٕٓٓٛ. 

                                                             
 .ٖٓنفس اؼبرجع،   ٕٙ
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كجوائزا اآلخر يعٍت اظب  مكتوب يف موسوعة اعالـ مصر يف القرف 
العشرين. كهو ايضا ـبتار من احد العلماء اللغوم الذم اظب  مكتوب يف 

International Who’s Who in Education .ٕٚباؼبركز الدكِف أللبيوجرفيا 
 كفات  .٘

بعد مرض  ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٔٔتوىف إُف رضبة هللا يف صباح يـو الثالثاء 
 ٕٛقصَت كعملية جراحية باؼبخ. كترؾ سباـ ابن ، هانئ كثالثة بنت .

 

 األرآء الداللية عند سباـ حساف. ب
 speechة "مقاؿ" " ألف صور رأم علماء البالغة أف "لكل مقاـ مقاؿ كاف من

event  حبسب "اؼبقاـ"  علماء البالغةزبتلف يف نظرcontext of situation  كما إذا كاف
يتفلب هذا الكلمة أك تلك كهذا األسلوب أك ذلك من أساليب اغبقيقة أك اجملاز 
كاإلخبار أك االستفهاـ كهلم جرا كمن عباراهتم الشهَتة يف هذا الصدد قوؽبم : "لكل  

حبتها مقاـ". كهبذا اؼبعٌت يصبح للعلم اعبديد الذم يأيت من امتزاج كلمة مع صا
النحو كاؼبعآف مضموف ألن  يصبح شديد االرتباط دبعآف اعبمل كمواطن استعماؽبا كما 
يناط بكل صبلة منها من معٌت. كلقد كاف البالغيوف عند اعًتافهم بفكرة اؼبقاـ 

اؼبقاـ كاؼبقاؿ باعتبارمها  عًتاؼ بفكرةا على زمااهم ألف االمتقدمُت ألف سنة تقريب
أساسُت متميزين من أسس ربليل اؼبعٌت يعترب اآلف يف الغرب من الكشوؼ اليت 

 ٜٕجاءت نتيجة ؼبغامرات العقل اؼبعاصر يف دراسة اللغة.
كفكرة اؼبقاـ هو اؼبركز الذم يدكر حوؿ علم الداللة الوصفية يف الوقت 

علي  الشن أك الوج  اإلجتماعى من كجوا اؼبعٌت اغباضر كهو األساس الذم ينبغيي 
الثالثة كهو الوج  الذم تتمثل في  العالقات كاألحداث كالظركؼ االجتماعية اليت 

                                                             
27 Muhbib Abdul Wahab, Pemikiran Linguistik Tammam Hassan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
hlm : 114. 

28
 .ٗٛنفس اؼبرجع، 
 .ٖٖٚ (،  صٜٜٚٔ، ٕمصر : اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتب ط، )اللغة العربية معناها كمبناهاسباـ حساف،  ٜٕ
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تسود ساعة أداء اؼبقاؿ. كمن اؼبعركؼ أف إجالء اؼبعٌت على اؼبستول الوظيفي 
 معٌت )الصويت كالصرىف كالنحول( كعلى اؼبستول اؼبعجمي فوؽ ذلك ال يعفينا إال

 ٖٓاؼبقاؿ أك معٌت اغبرىف كما يسمي  النقاد أك معٌت ظاهر النص.
كيبُت سباـ يف كتاب  اللغة العربية معناها كمبناها أف ليفهم النص كبتاج أف نفهم 

. كمثل كالـ علي بن أيب طالب circumstantial evidenceقرائن اغبالية أك اؼبرافعات 
ه"، ككاف يعٍت أف الناس ردبا قنعوا باؼبعٌت عند يقابل مع اػبوارج : "ال حكم إال 

اغبريف ؽبذا اؽبتاؼ أم دبعٌت ظاهر النص، كردبا العرؼ الناس عن اؼبقاـ اغبقيقي ؽبذا 
 اعبملة. اؼبقاؿ يف هذا اؽبتاؼ هو من الدين، كلكن اؼبقام  من السياسة. 

فرؽ  كالفرؽ بُت ما يسمي  "نص القانوف" كبُت ما يسمون  "ركح القانوف" هو
بُت االكتفاء دبعٌت "اؼبقاؿ" كبُت عدـ االكتفاء ب  كالغوص كراء اؼبراد اغبقيقي للمشرع 

مثل حينما ظبع اليهود اآلية من القرآف : من ذا الذم يقرض  ٖٔكهو معٌت "اؼبقاـ".
هللا قرضا حسنا ... هم يقولوف : إف هللا فقَت ككبن أغنياء. فقاؿ أبو الدحداح كقد 

حقيقا : إف هللا كرٔف استغرض منا ما أعفانا. كؽبذا اؼبثل، اؼبفسر قد  فهم اؼبقاـ فهما
فظنوا منذ زمن سحين يف القدـ إُف فرؽ بُت ظاهر القرآف كباطن ، ككما فرؽ بُت 

كما بيين  يف اؼبعٌت اؼبقاُف كاؼبعٌت اؼبقامى. كمن هذا، يصور سباـ عن اؼبعٌت الدالُف  
 بشكل مايلي : ٜٖٖا صفحة الكتاب اللغة العربية معناها كمبناه

 
 
 
 
 

 

                                                             
 .ٖٖٚفس اؼبرجع، ن ٖٓ
.ٜٖٖنفس اؼبرجع،  ٖٔ
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 اؼبعٌت الدالِف
 
 

 اؼبعٌت اؼبقامي     اؼبعٌت اؼبقاِف 

 كهو مكوف من ظركؼ أداء   كهو مكوف من اؼبعٌت الوظيفي
 اؼبقاؿ كهي اليت تشتمل على    + معٌت معجمي  

 القرائن اغبالية )ككل ذلك     كهو يشمل القرائن اؼبقالية     
 يسمى اؼبقاـ(   

 
أف اؼبقاؿ ، ٜٖٖصفحة  كيبُت سباـ يف كتاب  اللغة العربية معناها كمبناها

للمقاـ الفارئ كهو يسمى باإلستشهاد أك اإلقتباس. كمثل  اؼبشهور ديكن استخدام 
بعد كفاة النيب صلى هللا علي  كسلم، قاؿ أبو بكر إُف عمر كقول  تعاُف : كما ؿبمد 

ن مات أك قتل انقلبتم على أعقابكم كمن إال رسوؿ قد خلت من قبل  الرسل أفئ
ينقلب على عقبي  فلن يضر هللا شيئا كسيجزل هللا الشاكرين. مث قاؿ عمر عند ظباع  

 هذا اإلستشهاد : كهللا لكأنئ َف أظبع هذا اآلية من قبل.
أف للوصوؿ إُف ، ٖٔٗصفحة  كقاؿ سباـ يف كتاب  اللغة العربية معناها كمبناها

الشاملة البد أف نستخدـ الفرؽ التحليلية اليت تقدمها لنا فركع اؼبعٌت يف صورت  
الدراسات اللغوية اؼبختلفة اليت فصلنا القوؿ فيها من قبل كهي الصوتيات كالصرؼ 
كالنحو )أم الفركع اػباصة بتحليل اؼبعٌت الوظيفي( مث اؼبعجم )كهو اػباص باؼبعٌت 

حليل على هذا اؼبستويات حقائن اؼبعجمي(. كاغبقائن اليت نصل إليها بواسفة الت
جزئية بالنسبة إُف اؼبعٌت الدالِف. ذلك بأف هذا اغبقائن إما أف تكوف كظائف )كما 
يف الصوتيات كالصرؼ كالنحو( أك عالقات عرفية اعتباطية )كما يف اؼبعجم(. كهنا، 
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شاملة ال نستفيع أف نرل أننا كصلنا إُف فهم اؼبعٌت الدالِف إال للوصوؿ إُف اؼبعٌت ال
 حيتاج إُف العنصر اإلجتماعي فهو اؼبقاـ.

كيف هذا األمر يأيت سباـ مثاال كاؼبقاؿ : "أهال باعبميلة". هذا اؼبقاؿ خيتلف 
معناا حبسب اؼبقاـ اإلجتماعي، إذ يقوؿ لفرس  عندما يراها فهو مقاـ الًتكيض. أما 

يف مقاـ  ٌت اآلخر حبسب. كهذا اؼبقاؿ ل  معبالنسبة للزكجة فاؼبعٌت يعٍت يف مقاـ الغزؿ
 التوبيخ أك التعبَت بالدمامة.

كإذا تكلم شخص إُف نفس ، فهو يكشف عن مقاـ من نوع اآلخر. كؽبذا 
األمر كبن ال نستفيع أف نشَت هنا إُف اعبانب النفسي كالفيب ؽبذا اؼبقاـ ألف ذلك 

يكوف األمر اليتصل بالدراسات اللغوية إال من حيث هو جزء من مقاـ. كمهما هو 
أمرا من هذا اؼبقاـ. كيشباه  سباـ كمقاـ الدعاء كالصالة ككتقييد اؼبواعيد كالعنوانات 
كأرقاـ التلفوف يف اؼبفكرة ككالقراءة، يف اػبلوة كغَتها. كهذا نوع اؼبقاـ يسمى مواقف 
فردية. كمثاؿ آخر يعٍت إذا كبن نركب السيارة كفجأة نرل سائن اآلخر اليتبع قاعدة 

مث نتذمر يف السيارة كال شخص الذم يسمع كالمنا إال نفسي. كعندما يف الشارع 
فالفرد يتعلم من  يغٍت لنفس  دكف أف يسمع  أحد. فهذا هو موقف فردم أيضا.

ؾبتمع  كيف يقرأ القرآف بصوت مسموع كينغمات ترتيلية خاصة كيتعلم كيف يدعو 
 هللا، فهذا اؼبواقف من طابع اإلجتماعي.

 phaticماعية هناؾ مقامات اللغوم اإلجتماعي أك كيف مقامات اإلجت
communication   كما يف نظرية مالنوفسكى، يتكلم الناس فيها الكالـ كلكنهم ليس

قصدهم ب  ليفيل الكالـ إال ليدفع اغبرج بينهما. كليدفع اغبرج مثاال، إذا كبن يف 
، كهو يبدأ أحد مكاف اإلنتظار للفبيب كجاء اؼبرضى اآلخر فنحتاج حيلة اإلجتماعية

باحملادثة بينهما. كالسؤاؿ هنا، كيف نبدأ احملادثة إذا النعرؼ أك النلتقي من قبل 
بشخص آخر. كاعبواب من حيلة اإلجتماعية يعٍت نبدأ باحملادثة بينهم كما يكوف يف 
اجملتمع، كمثل عن اعبّو، أك حجة اغبضور إُف الفبيب، أك اؼبريض الذم اصاب ، أك 
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ذلك. يقوؿ سباـ، إذا تقابل اقبلزياف فكالمهما عن اعبّو، كإذا تقابل السياسة كغَت 
عربياف فكالمها عن السياسة، كإذا تقابل يونانياف فكالمهما عن اؼبفاعم. ككالـ بُت 
، كبُت الفالب عن  النساء يعٍت عن األزياء، كأما كالـ بُت اػبادـ عن اؼبخدـك

ليس مقصودا لذات  إال حُت يتحوؿ  اإلمتحاف كاألساتذة. كالكالـ يف كل اغباالت
اللغوم إُف مناقشة تتفلب أف يكوف لكل من الفرفُت رأم يدافع عن  كلكن اؼبقصود 
باللغوم يف كل هذا اغباالت رفع اغبرج اإلجتماعي عن شريكُت يف موقف خلقت  

 الصدفة.
أما نوع اؼبقامات الذم اكتمل في  الفابع اإلجتماعي فهو الذم يتحقن في  

عناصر ذبعل اؼبقاـ مركبا البسيفا أم ذبعل  مقاما ال كقفا كاؼبثاؿ من قبل عن  كجود
مقاـ  نوع مننعرؼ أف هذا اؼبقاؿ فبكن الرجل الذم قاؿ لزكجت  : "أهال باعبميلة". 

غزؿ إُف مقاـ توبيخ إُف مقاـ تعبَت. إذاف ال نستفيع أف نًتجم تلك اعبملة مباشرا من 
" كال اؼبعٌت اؼبعجمي لكلمة "اعبميلة" كال من اؼبعٌت اؼبعٌت اؼبعجمي لكلمة "اهال

الوظيفي الذم ربفت بينهما يف السياؽ. كإف كبتاج إُف إعتبار اؼبقاـ مباشرا كال يؤخذ 
 من اؼبقاؿ فقط.

على هذا األمر كما بيين  يف الكتاب اللغة العربية معناها يأيت سباـ مثاال آخر 
سالـ"، قد نعلم أف "يا" من حركؼ النداء من مقاؿ "يا  ٖ٘ٗكمبناها يف الصفحة 

ككلمة "سالـ" هو اسم من أظباء هللا. فإف معٌت اغبريف أك اؼبقاِف أك ظاهر النص من 
ذلك اؼبقاؿ هو أننا ننادم إُف هللا سبحان  كتعاُف. كلكن هذا العبارة خيتلف معناا 

يف مقاـ حبسب مقامات اإلجتماعي. كمثل نقوؿ هذا العبارة يف مقاـ الفرب أك 
 اإلعجاب أك التوبيخ أك يف مقامات أخرل.

كمثاؿ آخر يعٍت عبارة "السالـ عليكم"، معناا ربية إسالمية. هذا العبارة ؽبا 
معٌت اآلخر، يعٍت هذا العبارة تتحوؿ معناا إُف معٌت اؼبغاضبة عندما تكاَف شخصاف 

ف ينتهي كمها يتمسك برأي  حىت تغاضب منكما. كعندما يريد احد من شخصاف أ
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اؼبقابلة، فيقوؿ هذا العبارة "السالـ عليكم" كيذهب باؼبغاضب . كالعبارة "السالـ 
عليكم" ؽبا معٌت اؽبجاء، كما يصور سباـ مثاال عندما جاء طالب إُف الفصل متأخرا 
مث قاؿ كاحد من الفالب عبارة "السالـ عليكم" بصوت عاؿ حىت يضحك الفالب 

 الرغم ال يناسب باؼبقاؿ، كلكن يناسب باؼبقاـ. كاألستاذ. فهذا العبارة، على
كقاؿ سباـ إذا تفصيل اؼبقاـ، فمعٌت الدالِف كاضح. كليفهم اؼبقاـ، كبن كبتاج 
إُف أمرين، يعٍت تاريخ كالثقافة. كإذا كبن يكوف طالبا اللغة العربية، فوجب علينا أف 

ديث كاألدب كاشريعة يفهم عن التاريخ اإلسالمي كالفلسفة اإلسالمية كالتفسَت كاغب
 كغَتها ليعّمن اللغة العربية.

كلستخراج األحكاـ من القرآف، هناؾ اربعة أمورا اليت ال ينبغى أف يغفل عنها، 
 يعٍت :

 أال يغفل عن بعض  يف تفسَت بعض .-أ 
 أال يغفل عن السنة يف تفسَتا.-ب 
 أف يعرؼ أسباب نزكؿ اآليات. -ج 
 أف يعرؼ النظم اإلجتماعية عند العرب.-د 

زاد سباـ، أف األربعة العناصر ديكن اختصارها يف كلمة اؼبقاـ. من أجل مث 
ذلك، ال ينبغى ؼبن يريد لتفسَت آية القرآف أف يغفل هذا اؼبقاـ. مثاؿ لستخراج 

ذُ األحكاـ يف األمر اؼبفلقة، كما قول  تعاُف :  َطيَّقََٰ َُ ٱۡى ثَخَ  َٗ ََٰ َِّ ثَي ِٖ َِ ثِأَّفُِغ َٝزََشثَّۡص

ء    ٓٗ ٢ٕٕ ...قُُش
ٖٕ
بال ينبغى علينا أف يغفل آية أخرل، يعٍت قول  تعاُف :   َٖ ٓأَُّٝ ََٰٝ  َِ  ٱىَِّزٝ

 ٌُ ُ اْ إِرَا ََّنۡحز ٓ٘ ُْ ٍَ ذِ َءا ََْٰ ٍِ ۡؤ َُ ِۡ  ٱۡى ٍِ  َِّ ِٖ ۡٞ ٌۡ َعيَ ب ىَُن ََ َِّ فَ غُُّٕ٘ ََ َ ِ قَۡجِو أَُ ر ٍِ  َِّ ُٕ٘ َُ ُ ٌَّ َغيَّۡقز ُ ث

ُحُٕ٘  َعّشِ َٗ  َِّ زِّعُُٕ٘ ََ ب  فَ َٖ َّ ٞٗٗل ِعذَّح  رَۡعزَذُّٗ َِ .٣َِّٗ َعَشاٗحب َخ
ٖٖ

َِ كاآلية :   ٱىَِّزٝ َٗ 

َعۡشٗشا   َٗ ُٖش   َِّ أَۡسثَعَخَ أَۡش ِٖ َِ ثِأَّفُِغ ٗخب َٝزََشثَّۡص ََٰٗ َُ أَۡص َٝزَُسٗ َٗ  ٌۡ ُْن ٍِ  َُ ۡ٘ فَّ َ٘ َ  ...ُٝز

                                                             
  .ٕٕٛسورة البقرة : ٕٖ
.ٜٗاب : سورة األحز ٖٖ
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ٕٖٗ.
ُذ  ...كال تنسى قول  تعاُف :  ٖٗ ىََٰ ْٗ ُ أ بهِ َٗ ََ َِّ   ٱۡۡلَۡح ُٖ يَ َۡ َِ َح َِّ أَُ ََٝعۡع ُٖ  ...أََخيُ

ٗ.
ٖ٘ 

، ٕٖ٘فاؼبقاـ، كما قاؿ سباـ يف كتاب  اللغة العربية معناها كمبناها يف الصفحة 
 فهو يضم من :

 اؼبتكلم.-أ 
 السامع أك السامعُت.-ب 
 العالقات اإلجتماعية.ك  الظركؼ-ج 
 يف اؼباضي كاغباضر.  relevantاألحداث الواردة -د 
ؿ قرائن حالية حُت يكوف اؼبقاك  الًتث كالفكلور كالعادات كاؼبعتقدات-ق 

 موضوعا للفهم الناس.
كتاب اللغة العربية كتابت  يف الكينقسم سباـ ثالثة اسس من مالحظ  يف قبل كما  

 :، كما يلي ٖٚ٘ معناها كمبناها يف الصفحة
 دكر الفرد يف اجملتمع-أ 

يف اغبياة اإلجتماع، كل فرد دكرا ؿبددا من حيث األداء الكالـ 
الدكر الذم يؤدي  الفرد. كمثل كاغبرؾ. ككلمة الواحدة خيتلف معناها حبسب 

صبلة : "إن  يشرب كثَتا". إذا قيل الففل الصغَت هذا اعبملة، فمعناا يشرب 
الففل نوع من اؼبشركبات. كأما إذا قيل الرجل هذا اعبملة، فإختلف معناا، 
يعٍت يشرب الرجل نوع اآلخر من اؼبشركبات، يعٍت اػبمر. كمثاؿ اآلخر  

ف ألبس هذا اؼبالبس القصَتة". هذا اعبملة زبتلف كاعبملة : "ال ينبغي ِف أ
معٌت كصفة القصر حبسب اؼبتكلم، رجل أك امرأة. مث صبلة : "أنا أحب هذا 

 اللعبة". كلمة "اللعبة" يف هذا اعبملة خيتلف معناها للففل كللرجل.

                                                             
  .ٖٕٗسورة البقرة : ٖٗ
.ٗسورة الفالؽ : ٖ٘
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خبالؼ دكر الفرد يف اجملتمع، قبد لكل أعضاء يف األسرة عبارات 
وؽبا غَتا من أفراد األسرة اآلخرين. كمثل اليقوؿ األب تناسب دكرا اليت اليق

: "ياحبييب" إُف ابن . كلكن األـ تقوؿ ذلك باسراؼ إُف إبنها. كمعٌت ذلك 
أف لكل أفراد يف األسرة ل  دكر منها عبارات كحركات الذم خيتلف مع 

 أعضاء اآلخر. كالبنت التكلم مع أباها عن شئنها، كلكنها تكلم مع أمها.
 لفرد يف األداءدكر ا-ب 

قد يكوف الفرد هنا متكلما أك كاتبا أك قارئا أك سامعا أك قاؿ سباـ، ك 
مناقشا أك ؿبادثا أك ـباطبا خفابا رظبيا أك خفيبا أك ؿباضرا أك مساعدا على 
إجياز عمل أك ساحرا أك راقيا أك داعيا كغَتا. كهذا األدكار اؼبختلفة للفرد يف 

ية اليت تتم هبا ربليل النص كيتضح ذلك من األداء على اؼبقامات اإلجتماع
استخداـ الضمائر كاألظباء الظاهرة يف الكالـ. كما الزعماء يف خفبهم 
يفضلوف اعبملة : "إف الشعب يريد . . ." كال يقوؿ "أنا أريد" أك "كبن 
نريد". كيفضل الداعية أف يستعمل ضمَت اؼبخاطبُت إُف ضمَت اؼبتكلمُت  

ف نعود إُف حظَتة الدين" كال يقوؿ "ينبغي أف تعود إُف كجملة : "ينبغي لنا أ
حظَتة الدين". كالداعية يتحاشى أف يقوؿ "غفر هللا لكم"، بل يقوؿ "اللهم 

 اغفرلنا".
 غاية األداء-ج 

 يف هذا األمر ينقسم سباـ غاية األداء إُف نوعاف :
 التعامل .ٔ

فهو اها التعامل، كما قاؿ سباـ يف الكتاب اللغة العربية معناها كمبن
استخداـ اللغة يقصد التأثَت يف البيئة الفبيعية أك اإلجتماعية احمليفة بالفرد 
فيدخل يف ذلك البيع كالشراء كاؼبخاصمة كالتعليم كالبحث العلمي 

 كاػبفابة كاؼبقالة السياسية كالتعلين اإلذاعي كنشرة األخبار كهلم جرا.
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 اإلفصاح .ٕ
لتعبَت عن موقف نفسي كأما اإلفصاح فهو استعماؿ اللغة بقصد ا

ذايت دكف إرادة التأثَت يف البيئة كال يتحتم يف هذا اغبالة أف يكوف اإلظباع 
مقصودا كمن ذلك الغو كالغناء مع عدـ قصد اإلظباع كالتعجب كاؼبدح 
 كالذـ كاإلنتاج األديب بصورا اؼبختلفة كإنشاء الشعر الغنائي بصفة خاصة.

يع كاؼبصادقة كالتثبيط كالشم كمن غايات األداء االتفاؽ كالتشج 
كالتمٍت كالًتجى كاللعن كالفخر كالتحدل كالتحضيض كاالستخفاؼ كالتحقَت 
كالتعظيم كاإلغاظة كاإليالـ كاؼبعاداة كاؼبداراة كالتملن كالنفاؽ كالتعجب كالغزؿ 
كاللـو كالدعابة كاإلغراء كاالستقباؿ كالتوديع كاإللزاـ كالًتجم كالتحية كالتعجب 

نئة كالنصيحة كغَت ذلك من اؼبعآف التعاملية كاإلفصاحية كلكل غاية من كالته
 ٖٙهذا الغايات عباراهتا اؼبعيارية اليت تقاؿ فيها.

كمع مراعاة التفاعل بُت دكر الفرد يف األداء كغاية األداء يف إطار دكر 
الفرد يف اجملتمع ديكننا أف نصل إُف فهم اؼبقاـ الذم يقاؿ في  اؼبقاؿ، فنصل 
بواسفة ذلك إُف اؼبعٌت الدالِف األكرب الذم هو نتيجة تضافر العناصر الثالثة 

كيأيت سباـ مثاال عبارات  ٖٚاؼبكونة ل  اؼبعٌت الوظيفي كاؼبعٌت اؼبعجمي كاؼبقاـ.
كتاب  اللغة العربية معناها كمبناها يف الصفحة كما بيين  يف  عن غاية األداء  

ٖٙ٘: 
 لعادم :أكال : عبارات غايتها اػبفاب ا

 بعض عناصر اؼبقاـ األخرل العبارة
 من الصدين للصدين اظبع يافالف

 مقدمة لالعًتاض يا سيدل الفاضل
                                                             

 ٖٗٙنفس اؼبرجع، ص : ٖٙ
 ٖٗٙنفس اؼبرجع، ص :  ٖٚ
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 ثانيا : عبارات غايتها الوداع :

 بعض عناصر اؼبقاـ األخرل العبارة
 يقوؽبا كل الناس لكل الناس مع السالمة

 كداع أطفاؿ بال بال
 ذكل الثقافة الدينية كالعربية كداع من أسأؿ هللا أف جيمع مشلنا

 ثالثا : عبارات غايتها االستقباؿ : 

 بعض عناصر اؼبقاـ األخرل العبارة
 ربية شائعة على ـبتلف اؼبستويات أهال كسهال

 الستقباؿ العائد من السفر اغبمد ه على السالمة
 ؼبن َف تكن رؤيت  متوقعة فرصة سعيدة

 :رابعا : عبارات غايتها اإللزاـ 

 بعض عناصر اؼبقاـ األخرل العبارة
 لاللتزاـ بالصدؽ كهللا العظيم أقوؿ اغبن

 لاللتزاـ بالتنفيذ هذا كعد
 لاللتزاـ بصدؽ ماربتوي  التوقيع على كثيقة

 خامسا : عبارات غايتها الرجاء :

 بعض عناصر اؼبقاـ األخرل العبارة
 من األدْف للأعلى اعمل معركؼ

 ألفةرجاء في  عدـ  أرجوؾ
 من األعلى للأدْف أك اؼبساكم أكوف شاكرا لو ...
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 يقوؽبا اؼبتسولوف للمارة حسنة هللا
 سادسا : عبارات غايتها الًتحم :

 بعض عناصر اؼبقاـ األخرل العبارة
 ترحم عاـ يقاؿ على صبيع اؼبستويات هللا يرضب 
 من مثقف عادم رضب  هللا

 فوف ثقافة عربيةيقوؽبا الشيوخ كاؼبثق رضبة هللا علي 
 سابعا : عبارات غايتها التعجب :

 بعض عناصر اؼبقاـ األخرل العبارة
 تعجب شائع يا سالـ

 تعجب مع رفع كلفة إش
  

 ثامنا : عبارات غايتها التحية :

 بعض عناصر اؼبقاـ األخرل العبارة
 ربية شائعة على ـبتلف اؼبستويات السالـ عليكم

 ت الصباحربية عامة كق صباح اػبَت
ربية فيما بُت أكالد البلد يف القاهرة يف  صباح الورد

 الصباح
 تاسعا : عبارات غايتها التهنئة :

 بعض عناصر اؼبقاـ األخرل العبارة
 هتنئة شائعة مربكؾ
 يقوؽبا صاحب الثقافة العربية مبارؾ

 يقوؽبا العواـ ربنا يزيدؾ من نعيمة
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 عاشرا: عبارات غايتها النصح :

 بعض عناصر اؼبقاـ األخرل ارةالعب
 نصح مع التخويف كالتحذير أنصحك

 تقاؿ للعنيد كاؼبندفع اظبع كالمي
 نصح بعد استشارة أحسن شيء تعمل كذا

 يقوؽبا من ل  نفوذ على اؼبنصوح كهللا أنا رأىي كذا
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 قرينة السياؽ
 الكرٔف البياف يف ركائع القرآف يف الكتاب سباـ حسافقرينة السياؽ، كما يبُت 

فهي ما يكتنف السياؽ من قيود تركيبية، أك اشراط إفاداة أك مها معا. ، ٛيف الصفحة 
كيشبه  سباـ بالسياؽ هنا ينقسم من زاكيتُت، األكؿ يعٍت تواُف العناصر اليت يتحقن هبا 
السياؽ الكالمي، كيف هذا اغبالة نسمى السياؽ بسياؽ النص. كالثآف، تواُف 

 اصر اؼبوقف الذم جرل في  الكالـ، كنسمى بسياؽ اؼبوقف.األحداث اليت هي عن
أف سياؽ  ،ٖٕٚيف الصفحة  كقاؿ سباـ حساف يف كتاب  اجتهادات اللغوية

داللية )قوامها العالقات يعٍت كبويىة أك معجمية، ك قرينة تركيبية من النص يكوف 
عية مبناها على داللة كاقعية أك ذهنية. فالواق من النصية(. كأما السياؽ اؼبوقف يكوف

العرؼ أك أحداث التاريخ أك مواقع اعبغرافيا أك العالقات العملية يف إطار اؼبوقف 
الذم كقع في  الكالـ. أما الذهنية فإاها تنشأ عن تداعى اؼبعآف حبيث يثَت بعضها 
بعضا يف تسلسل منفقي )طبيعي الصورل(. كيصور سباـ عن أنواع قرينة السياؽ كما 

 يلي :
 ينة السياؽقر     

 
 سياؽ اؼبوقف     سياؽ النص   
 

 ذهٍت    كاقعي   سياؽ الداللة سياؽ اللفظ
 يفهم من تداعى اؼبعآف    تفسَت النص بالنص  
 

 جغرايف   تداكِف تارخيي عريف  معجمي كبوم
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 قرينة العالقة النحوية :-أ 

كتابت  يف الكتاب   كمايف هذا قرينة العالقة النحوية، يتشب  سباـ مثاال  
َل   ٔ غٔكقوؿ هللا تعاُف : ،  ٖٕٛاجتهادات لغوية صفحة  ۡٞ بٓ أََّضۡىَْب َعيَ ٍَ

 َُ ٓ  ٱۡىقُۡشَءا َٰٚ َٰٚ   ِٕىزَۡشقَ ِ َٝۡخَش ََ اؼبعركؼ أف "إال" معناا  ٖٛ .ٖإَِّلَّ رَۡزِمَشٗح ىِّ
االستثناء، كلكن السياؽ هنا ال يتضمن على اؼبعٌت مستثٌت. فاؼبعٌت "إال" هنا 

 عٌت استدراؾ. ففبعا، نفهم عن معٌت "إال" يف هذا اغبالة  يعٍت "لكن".دب
 العالقات اؼبعجمية -ب 

اؼبعٌت يف فهي ؽبا معٌت العالقات اؼبعجمية يف هذا العالقات،  يصور سباـ 
ِىجَبُط  ... الكثَت من اغباالت. كمثل يف قول  تعاُف : َٗ َٰٙ َ٘ ش    ٱىزَّۡق ۡٞ ِىَل َخ  ... رََٰ

ملة "لباس التقول" كما يف اؼبعجم، عب حرفية فيع أف نًتجمال نستهنا  ٜٖ.ٕٙ
ألف التقول ال لباس ؽبا. كيف هذا اؼبثاؿ، يبُت سباـ أف لفظ "لباس" ال يفلن على 

كمالسبة"  –لباسا  –يالبس  –اؼبالبس فقط، كإمنا يكوف مصدرا للفعل "البس 
ـ الفهم. كمن  قول  أم "خالط". فإذا ربفنا بُت اللفظُت بواسفة هذا اؼبعٌت استقا

ٌۡ  ... تعاُف : َِّ ِىجَبط  ىَُّن ُٕ ...  ٔ٢١.
 : تعاُف قول . مث أل ـبالفات لكم ٓٗ

َخعَۡيَْب  وَ َٗ ۡٞ ٔٗ.ِٓٔىجَبٗعب  ٱىَّ
 .في  بعضكم مع بعض جيتمع الذم كقتا دبعٌت أل  

ب  ... كقول  تعاُف : َٖ قَ
ُ فَأَرََٰ ِف َٗ  ٱۡىُد٘عِ ِىجَبَط  ٱّللَّ ۡ٘  صاعبمأل  ٕٕٗٔٔ ...ٱۡىَخ

 اعبوع كاػبوؼ. 
 
 

                                                             
 .ٖ-ٔ:  ط   سورة ٖٛ
 .ٕٙاألعراؼ :  سورةٜٖ
 .ٚٛٔسورة البقرة : ٓٗ
 .ٓٔسورة النباء : ٔٗ
 .ٕٔٔسورة النحل : ٕٗ
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 اعبانب الدالِف : -ج 
يتضمن على ما يدؿ إُف معٌت َف يعرب عن   أحيانا النص كما قاؿ سباـ أف

، كما قاؿ اؼبفسركف تعبَتا صرحيا، كقد يفسر نص نصا آخر لوالا ما اتضح معناا
 فمن هذا النوع يأيت سباـ مثاال كما يلي :  .أف "القرآف يفسر بعض  بعضا"

ٌَّ تعاُف : قاؿ هللا  .ٔ ُ َِ ث َُ  ٱىَِّزٝ ٌۡ َٝۡعِذىُ٘ ِٖ  ٖٗ.َٔمفَُشٗاْ ثَِشثِّ
ِۡ كقاؿ هللا تعاُف :  .ٕ ََّ ٍِ َُ ثِ  َٗ ذُٗ ٖۡ خ  َٝ ٍَّ ُ ِٔ  ٱۡىَحقِّ َخيَۡقَْبٓ أ ثِ َُ  ۦَٗ ٗٗ.َٝۡعِذىُ٘

  
 فقد كرد يف اآليتُت لفظ بعينة َف يتغَت كهو لفظ "يعدلوف"، كلكن

 يف مثل األكؿ يف اآليتُت.اختلف معناا حبسب ما حييط ب  من عناصر أخرل 
: "الذين كفركا" كتعلن اعبار كاجملركر )برهبم( بالفعل )يعدلوف(. إُف نسب العدؿ

كحُت نسب العدؿ يف اآلية الثانية إُف "أمة يهدكف باغبن"، فهم معٌت من لفظ 
"اغبن" معٌت "القسفاس". كهكذا الفعل يف اغبالتُت على صورة كاحدة من 

 ى ما حيدد معناا.النصُت اليت اشتمل عل
 دييز بينها سياؽ النص :  الذم  أنواع من االستفهاـ كهناؾ

هناؾ استفهاـ على باب  يقصد ب  معرفة أمر ؾبهوؿ كما يف هذا األمر، 
زَا ثِ  يف قوؿ قـو إبراهيم يف القرآف : ََٰٕ ِ فَعََو  ٍَ ُ   قَبىُ٘اْ  ٓ إَِّّٔ زَِْب َٖ َِ  ۥبِى َِ َِ ىَ ٞ َِ ِي

 ٱىظََّٰ

عن حقيقة َف تكن معلومة إذ قاؿ من اذب   فجأةاعبواب كؽبذا جاء  ٘ٗ.٣٘
ٌۡ ُٝقَبُه ىَُٔ  قَبىُ٘اْ السؤاؿ إلي  :  ۡعَْب فَٗزٚ َٝۡزُمُشُٕ َِ ٌُ  ٓۥ َع ٞ ِٕ فإذا فهم  ٙٗ.ٓٙإِۡثَشَٰ

السامع أف االستفهاـ على باب  بادر باإلجابة. كؽبذا كاف الفزع عيسى علي  
ُِ  ٱرَِّخزُِّٜٗيَّْبِط َءأََّذ قُۡيَذ ىِ  ...السالـ حُت سأل  رب  :  ِ دُٗ ٍِ  ِِ ۡٞ َٖ

َٜ إِىََٰ ٍِّ
ُ أ َٗ

 ِ ٚٗ.ٱّللَّ
 ألف منفصلة اعبملة كلكن تلك اعبملة جبملعيسى علي  السالـ  جييبك  

                                                             
 .ٔسورة األنعاـ : ٖٗ
.ٔٛٔسورة األعراؼ :ٗٗ
  .ٜ٘سورة األنبياء : ٘ٗ
  .ٓٙنبياء : سورة األٙٗ
 .ٙٔٔسورة اؼبائدة : ٚٗ
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دد إلجابات تعبذاهتا فت كاملةليس بينها حرؼ عفف لتكوف كل صبلة إجابة  
ب َٝ ناع. فقد أجاب عيسى رب  بقول  : قطلبا لإل ٍَ ََْل  ُۡ أَقَُ٘ه قَبَه ُعۡجَحَٰ ٜٓ أَ ُُ ِى ُن٘

َظ ِىٜ ثَِحّق   إُِ ُمُْذ قُۡيزُُٔ  ۡٞ ب ىَ زَُٔ  ۥٍَ َۡ ب فِٜ َّ  ۥ  فَقَۡذ َعِي ٍَ  ٌُ ب فِٜ  ۡفِغٜرَۡعيَ ٍَ  ٌُ ََّلٓ أَۡعيَ َٗ

 ٌُ
ٛٗ.ٙٔٔ ٱۡىغُُٞ٘ةِ َّۡفِغَل  إََِّّل أََّذ َعيََّٰ

 

يشتمل بًتكيب اعبملة مث اإلستفهاـ هنا يستفيع أف يكوف تقريرا ك 
ؿ : امثفتبدأ جبملة الالـ أك قد أك الفعل "ينبغي".  ية على حرؼ النفياالستفهام

ب فَ  َٗ ٌۡ َِٝدۡذَك َٝزِٞ َٰٙ   أَىَ َٗ َخذَكَ  ٙب َٗ َٗ  َٰٙ ذَ َٖ  فَ
ٜٗ.١َظبَّّٓلٗ

 .لقد كجدؾ ك ؽبا معٌتأ 
َُ إِىَٚ  أَفََٗل : الثآف ؿ اكمث ِ َٝزُ٘ثُ٘ َٝۡغزَۡغِفُشَُّٗٔ  ٱّللَّ ۥَٗ

أف   ينبغى ؽبم ك دبعٌتأ ٓ٘
 وا كيستغفركا.يتوب

ال يشتمل تركيب اعبملة في   ،إنكاريايكوف  االستفهاـيبُت سباـ أف  مث
َل ؿ : اؿ جبملة منفية، مثعلى حرؼ النفي كلكن  يؤكّ  ٍِ ۡ٘ بٓ أَۡعَديََل َعِ قَ ٍَ َٗ

 َٰٚ َ٘ع َُ ََٰٝ٢ٖ
٘ٔ
إُف إيراد ماسبقها تدعو ينبغى أف تعجل. كهذا اآلية  معنااأم  

ُت من أئمة نثالسبب أف ا ة،تاب إجتهادات اللغويسباـ يف الك قاؿمن تقدير. ك 
اؼبفسرين َف يشَت إُف معٌت اإلنكار يف هذا اآلية، كلكن الدليل على هذا اؼبعٌت 

 يأيت من النص نفس  كما يلي :
ذار موسى علي  السالـ عن العجلة بقول  : "كعجلت إليك رب لًتضى" تاع .ٔ

يقوؿ : "هم أكالء على كلو كاف السؤاؿ على باب  لكفى لإلجابة عن  أف 
 أثرل".

أف اإلنكار إمنا جاء بسبب ما حدث من ترؾ موسى لقوم  عرضة للفتنة  .ٕ
بدليل قول  تعاُف : "فإنا قد فتنا قومك من بعدؿ كأضلهم السامرل" أم 

                                                             
  .ٙٔٔسورة اؼبائدة : ٛٗ
 .ٙالضحى :  سورة ٜٗ
 .ٖٚسورة اؼبائدة : ٓ٘
.ٖٛسورة ط  : ٔ٘
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بلوناهم كأضلهم السامرل. فالفتنة هنا دبعٌت االبتالء كما يف "كمنهم من 
ن داكد أمنا فتناا" أم أننا ابتليناا يقوؿ ائذف ِف كال تفتٌت" ككذلك "كظ

 كهديناا إُف اػبفأ.
رجوع موسى بعد هذا اإلنكار إُف قوم  غضباف أسفا، فإيراد هذين  .ٖ

الوصفُت دليل على تعدد مصادر األَف؛ فالغضب منصب على قوم  
كاألسف ؼبا كاف من إنكار رب  علي  أف يعجل كيف ذلك مزيج من اغبزف 

 كاألَف.
 : السياؽ الواقعي -د 

 أكال العرؼ : 
كما بيين  يف الكتاب اجتهادات لغوية كيف هذا فرع، يأيت سباـ مثاال  

ٌۡ َعيَٚ كقول  تعاُف : ،  ٕٛٗصفحة  زُِن ََّل رُۡنِشُٕ٘اْ فَزَََٰٞ ب  ٱۡىجِغَبٓءِ َٗ ْٗ َُ رََحصُّ ُۡ أََسۡد إِ

زَۡجزَغُ٘اْ َعَشَض  حِ ىِّ َٰ٘ َٞب ٱۡىَحَٞ ّۡ فة عادات بعض كبتاج إُف معر هذا اآلية  كيف ٕ٘...ٱىذُّ
من العرب لئال نظن أف اؼبقصود بالفتيات بناهتم من أصالهبم. فلقد كاف  ناسال

فبا يستسيغة بعض السادة كعبد هللا بن ُأيْب أف ينكرا جوارية على التكسب 
بالبغاء ليحصل هو على هذا الكسب، كعلى ما يكوف نتيجة للزْف من كلد. 

اا إُف النىب صلى هللا علي  كسلم، ككانت ل  جاريتاف يرغمهما على ذلك فشكت
فكاف ذلك من أسباب نزكؿ اآلية. كما أف اؼبشهور من نتائج هذا العرؼ أف 
زياد بن أبي  نسب إُف أيب سفياف يف عهد معاكية لينتصر ب  معاكية على علّى بن 

 أيب طالب، كأف عمرك بن العاص أغبن عن طرين القيامة فيما يركل.
يأيت سباـ مثاال آخر  ، ٜٕٗة يف الصفحة يف كتاب اجتهادات لغويك 

َُ كقول  تعاُف :  قَۡش َج  َٗ َِ رَجَشُّ ۡخ ََّل رَجَشَّ َٗ  َِّ ِيَّٞخِ فِٜ ثُُٞ٘رُِن ِٖ َٰٚ  ٱۡىَدَٰ ٖ٘...ٱۡۡلُٗىَ
 

نلتمس ما يدلنا على تربج اعباهلية األكُف ككيف كاف، فإذا رجعنا إُف القرطىب 
                                                             

  .ٖٖسورة النور : ٕ٘
 .ٖٖسورة األحزاب : ٖ٘
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ندل أن  أشار للجاهلية كجدناا يركل عن ابن عفية ما يأتى : "كالذم يظهر ع
اليت غبقنها )أل نساء النىب( فأمرف بالنقلة عن سَتهتن فيها كهي ما كاف قبل 
الشرع من سَتة الكفرة؛ ألاهم كانو ال غَتة عندهم؛ ككاف أمر النساء دكف 
حجاب. كجعلها أكُف بالنسبة إُف ما كاف علي  كليس اؼبعٌت أف مث جاهلية 

 تقصد باعباهلية األكُف جاهلية عاد كشبود أك غَتمها أخرل". هبذا نعلم أف اآلية َف
 ألف حدكد التربج فيها غَت معركفة بالنسبة لنساء النىب.

بكيف قول  تعاُف :  ُ َخعََو  ٍَ ََّل  ٱّللَّ َٗ ِصٞيَخ   َٗ ََّل  َٗ ََّل َعبٓئِجَخ   َٗ ِۢ ثَِحَٞشح   ٍِ

  ً عاية لتعظيم إشارة إُف أنواع من األنعاـ كانت تًتؾ فال ينتفع هبا ر  ٗ٘...َحب
األصناـ فيما يزعموف. فالبحَتة ال ربلب إال للفواغيت، كالسائبة اليت كلدت 
عشر إناث متواليات ليس بينهم ذكر، كالوصيلة من الغنم إذا كلدت أنثى بعد 
أنثى سيبوها، كاغبامى فحل اإلبل إذا انقضى ضراب  جعلوا علي  ريش الفواكيس 

 هم مدلوؿ النص.كسيبوا. كهكذا يستعاف بالعرؼ على ف
بكيف قول  تعاُف :  ٍَ ٌۡ ِعْذَ  َٗ ُٖ ُ َُ َصَٗلر ذِ َمب ۡٞ رَۡصِذَٝخٗ  ٱۡىجَ َٗ َنبٗٓء  ٍُ  ٘٘...إَِّلَّ 

إشارة كذلك إُف عادات من عرؼ اعباهليُت. يركم القرطىب عن ابن  قاؿ سباـ،
عباس أف قريشا كانت تفوؼ بالبيت عرافة يصفقوف كيصفركف فكاف ذلك عبادة 

عتمدنا على ماركل القرطىب عن ابن عباس من هذا اؼبمارسات يف ظنهم. فإذا ا
العرفية اتضح لنا اؼبعٌت من خالؿ القرينة الواقعية، كهي كج  من كجوا قرينة 

 السياؽ.
 ثانيا التاريخ :

أما قرينة التاريخ فإاها يعتمد عليها فهم النص عندما يفتقر هذا الفهم إُف 
ة اليت يشَت إليها النص. فإذا مثال إُف بعض اإلؼباـ بأحداث بعينها كقعت يف الفًت 

آيات سورة التوبة اليت تشَت إُف طوائف من الناس دكف أف ربدد أظباءهم مث قرأنا 
                                                             

 .ٖٓٔسورة اؼبائدة : ٗ٘
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أظباء هؤالء يف كتب السَتة النبوية عرفنا قيمة العلم باغبدث التارخيى يف فهم 
 :مثال يف سورة التوبة كما تلي النص.

ُ  َعفَب .ٔ ٌَ أَِرّ ٱّللَّ َِ ىََل َعَْل ِى َٰٚ َٝزَجََّٞ ٌۡ َحزَّ ُٖ َِ َذ ىَ ٌَ  ٱىَِّزٝ رَۡعيَ َٗ َِ َصذَقُ٘اْ  ِزثِٞ
 ٱۡىَنَٰ

ٖٗ.٘ٙ 
ٕ. ٌُٖ ْۡ ٍِ ِ َٝقُُ٘ه  َٗ ٜٓ  أَََّل فِٜ  ٱۡئزٍََُّ ََّل رَۡفزِِّْ َٗ  ِٜ

ٌَ  ٱۡىِفۡزَْخِ ىّ َّْ َٖ َُّ َخ إِ َٗ  
َعقَطُ٘اْْۗ

 ثِ 
ِحَٞطخُۢ َُ َِ ىَ ِفِشٝ  ٚ٘.٣ٗ ٱۡىَنَٰ

ٖ. ٌُٖ ْۡ ٍِ ُضَك فِٜ  َٗ َِ ِ َٝۡي ذِ ٱىٍَّ ذَقََٰ اْ  صَّ ۡ٘ ٌۡ ُٝۡعَط إُِ ىَّ َٗ ب َسُظ٘اْ  َٖ ْۡ ٍِ ُۡ أُۡعُط٘اْ  فَئِ

 َُ ٌۡ َٝۡغَخُط٘ بٓ إِرَا ُٕ َٖ ْۡ ٍِ٘٢.٘ٛ 
ٗ.  ٌُ ُٖ ْۡ ٍِ َٗ  َِ َُ  ٱىَِّزٝ َّٜ ُٝۡؤرُٗ ُِ ثِ  ٱىَّْجِ ٍِ ٌۡ ُٝۡؤ ش  ىَُّن ۡٞ ُُ َخ ُ  قُۡو أُر

  ُ ُ َ٘ أُر ُٕ َُ َٝقُ٘ىُ٘  ٱّللَِّ َٗ

خ   ََ َسۡح َٗ  َِ ِْٞ ٍِ ۡؤ َُ ُِ ِىۡي ٍِ ُٝۡؤ َٗ َٗ   ٌۡ ُْن ٍِ ُْ٘اْ  ٍَ َِ َءا يَِّزٝ َِ ىِّ َُ َسُعَ٘ه  ٱىَِّزٝ ِ ُٝۡؤرُٗ  ٱّللَّ

  ٌ ٌۡ َعزَاٌة أَِىٞ ُٖ  ٜ٘.ٔٙىَ
َُ  َٝۡحزَسُ  .٘ ِفقُ٘ ََْٰ َُ ٌۡ   ٱۡى ِٖ ب فِٜ قُيُ٘ثِ ََ ٌُٖ ثِ ُ ٌۡ ُعَ٘سح  رَُْجِّئ ِٖ ۡٞ َه َعيَ  ٓٙ.ٗٙ ... أَُ رَُْضَّ
ٙ.  َُ ِ ثِ  َٝۡحِيفُ٘ ىَقَۡذ قَبىُ٘اْ مَ  ٱّللَّ َٗ ب قَبىُ٘اْ  خَ ٍَ ََ ٘اْ  ٱۡىنُۡفشِ ِي َُّ َٕ َٗ  ٌۡ ِٖ َِ

َمفَُشٗاْ ثَۡعذَ إِۡعيََٰ َٗ

ٌۡ ََْٝبىُ٘اْ  ب ىَ ََ ١ٗ.. .ثِ
ٙٔ 

ذَ  .ٚ َٖ ِۡ َعَٰ ٍَّ  ٌ ُٖ ْۡ ٍِ َٗ َ ِٔ  ٱّللَّ ِ فَۡعِي ٍِ َْب  ِۡ َءارَىَٰ َِ  ۦىَئِ ٍِ  َِّ ىََُْنَّ٘ َٗ  َِّ ذَّقَ ىََْصَّ

 َِ ِيِحٞ  ٕٙ.١٘ ٱىصََّٰ
َُ  فَِشذَ  .ٛ َخيَّفُ٘ َُ َف سَ  ٱۡى ٌۡ ِخيََٰ ِٕ ۡقعَِذ ََ ِ ُعِ٘ه ثِ ٢ٔ ...ٱّللَّ

ٖٙ 
َخبٓءَ  .ٜ َٗ  َُ ُسٗ عَزِّ َُ َِ  ٱۡى قَعَذَ  ٱۡۡلَۡعَشاةِ ٍِ َٗ  ٌۡ ُٖ َُ ىَ َِ ِىُٞۡؤرَ َ َمزَثُ٘اْ  ٱىَِّزٝ  ٱّللَّ

َسُع٘ىَُٔ  ٣ٓ.. .ۥَٗ
ٙٗ 
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ٔٓ.  ِۡ ََّ ٍِ َٗ  َِ ٍِّ ىَُنٌ  ۡ٘ َُ  ٱۡۡلَۡعَشاةِ َح ِفقُ٘ ََْٰ ٍُ... ٔٓٔ
ٙ٘ 

ٔٔ.  َُ َءاَخُشٗ ٌۡ  ٱۡعزََشفُ٘اْ  َٗ ِٖ ٕٓٔ...ثِزُُّ٘ثِ
ٙٙ 

َءاَخشُ  .ٕٔ َٗ َُ ِش  ٗ ٍۡ َ َُ ِۡل ۡ٘ ۡشَخ ٍُ ِ ٙٓٔ ...ٱّللَّ
ٙٚ 

ٖٔ.  َِ ٱىَِّزٝ َِ  ٱرََّخزُٗاْ  َٗ ۡٞ ب ثَ رَۡفِشٝقَۢ َٗ ُمۡفٗشا  َٗ ۡغِدٗذا ِظَشاٗسا  ٍَ َِ ِْٞ ٍِ ۡؤ َُ إِۡسَصبٗدا  ٱۡى َٗ

ِۡ َحبَسَة  ََ َ ىِّ َسُع٘ىَُٔ  ٱّللَّ ِ قَۡجُو   ۥَٗ ٍِ...ٔٓ١
ٙٛ 

إِرَا .ٗٔ َٰٚ ثَ  َٗ ٌۡ إِىَ ُٖ بٓ أُِّضىَۡذ ُعَ٘سح  ََّّظَش ثَۡعُع ٍَ ٌَّ ُ ِۡ أََحذ  ث ٍِّ نٌُ  ۡعط  َٕۡو ََٝشىَٰ

 ١ٕٔ...ٱَّصَشفُ٘اْ  
ٜٙ 

اآليات كلها ربمل إشارات عامة إُف  كيتعلن هبذا اؼبثاؿ، يبُت سباـ أف
طوائف من الناس إما بواسفة الضمائر أك الصفات مث يعتمد فهم هذا اإلشارات 

كتب السَتة   العامة على معرفة الوقائع اليت تشَت إليها اآليات بالتفصيل من
 كالتفاسَت. أما بدكف ذلك فستظل النصوص غامضة الداللة.

 
 ثالثا اعبغرافيا :

كقد يقًتف فهم النص أحيانا دبعرفة اؼبواقع اعبغرافية اليت يرد فيها ذكرها فإف 
َف تكن معركفة َف يتضح اؼبعٌت لدل القارئ. كأْف لنا أف كبيط إحاطة تامة إذا 

على مسَتة يومُت من كذا أك كصف اؼباء بأن  ماء لبٌت كصف اؼبوقع اعبغراىف بأن  
فالف كَف يعُت موقع  على اػبريفة. غَت أننا قد قبد يف النص أحيانا إشارة غَت 

 صرحية نستعُت هبا على ربديد اؼبوقع اعبغراىف كما سنرل فيما يلي :
ب قاؿ هللا تعاُف : ََّ ىَ َٗ  ٍَّ ُ ِٔ أ ۡٞ َخذَ َعيَ َٗ  َِ ۡذَٝ ٍَ بَٓء  ٍَ َسدَ  َٗ َِ ٍِّ َُ  ٱىَّْبِط ٗخ  َٝۡغقُ٘

 ٌُ ِٖ ِ دُِّٗ ٍِ َخذَ  َٗ َٗ ِِ ۡٞ َ َشأَر ٍۡ َٰٚ ُٝۡصِذَس  ٱ ب  قَبىَزَب ََّل َّۡغِقٜ َحزَّ ََ ب َخۡطجُنُ ٍَ ُِ  قَبَه  رَزُٗدَا

َعبُٓء   خ  َمجِٞش   ٱىّشِ ۡٞ أَثَُّ٘ب َش َٕٖٗ  َٰٚ ٓ إِىَٚ  فََغقَ َٰٚ ىَّ َ٘ ٌَّ رَ ُ ب ث ََ ُٖ وِّ ىَ بٓ  ٱىّظِ ََ  فَقَبَه َسّةِ إِِّّٜ ِى
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ش  فَِقٞش   ۡٞ ِۡ َخ ٍِ  َّٜ ِشٜ َعيَٚ  فََدبَٓءۡرُٔ  ٕٗأََّضۡىَذ إِىَ َۡ َ ب ر ََ ُٖ َُّ  ٱۡعزِۡحَٞبٓء  إِۡحذَىَٰ قَبىَۡذ إِ

ب َخبَٓءُٓ  ََّ َذ ىََْب  فَيَ ۡٞ ب َعقَ ٍَ ِٔ  ۥأَثِٜ َٝۡذُعَ٘ك ِىَٞۡدِضََٝل أَۡخَش  ۡٞ قَصَّ َعيَ قَبَه ََّل  ٱۡىقََصصَ َٗ

 َِ ٍِ َد  ۡ٘ ًِ رََخۡف  ََّد ۡ٘ َِ  ٱۡىقَ ٞ َِ ِي
ٓأَثَِذ  قَبىَۡذ  ٕ٘ ٱىظََّٰ ب ََٰٝ ََ ُٖ ِِ  ِدۡشُٓ    ۡ ٱۡعزَ إِۡحذَىَٰ ٍَ َش  ۡٞ َُّ َخ إِ

ُّٛ  َدۡشدَ   ۡ ٱۡعزَ  ِ٘ ُِ  ٱۡىقَ ٞ ٍِ َ ُۡ أُِّنَحَل إِۡحذَٙ  قَبهَ  ٕٙ ٱۡۡل ٜٓ أُِسٝذُ أَ َّٜ إِِّّ َ ٓ  ٱۡثَْز َٰٚ ِِ َعيَ ۡٞ زَ ََٰٕ

َذ َعۡشٗش  َۡ ََ ُۡ أَۡر ِ َٜ ِحَدح   فَئ ِْ َََٰ َل  أَُ رَۡأُخَشِّٜ ثَ ۡٞ ُۡ أَُشقَّ َعيَ بٓ أُِسٝذُ أَ ٍَ َٗ ِۡ ِعِْذَك   َِ ا فَ

ٜٓ إُِ َشبَٓء  ُ َعزَِدذُِّ َِ  ٱّللَّ ٍِ َِ ِيِحٞ ب  قَبهَ  ١ٕ ٱىصََّٰ ََ ََْل  أََّٝ ۡٞ ثَ َٗ  ِْٜ ۡٞ ِىَل ثَ
ِِ رََٰ ۡٞ  ٱۡۡلََخيَ

 َٗ   َّٜ َُ َعيَ ََٰٗ ُذ فََٗل ُعۡذ ۡٞ ُ قََع ِمٞو   ٱّللَّ َٗ ب َّقُُ٘ه  ٍَ  َٰٚ َٰٚ  ٢َٕعيَ ب قََع ََّ َ٘عٚ  ۞فَيَ ٍُ

ِٔ  ٱۡۡلََخوَ  ِي ٕۡ َ َعبَس ثِأ ِ َخبِِّت  ۦٓ َٗ ٍِ  ٓٚ.٣ٕ ...َّبٗسا   ٱىطُّ٘سِ َءاََّظ 

كيؤخذ من هذا اآليات ما يشَت إشارة تلـز عنها إُف مواقع جغرافية كقعت 
 فيها األحداث. كمن ذلك ما يلي :

ٍَُ٘عٚ  يؤخذ من قول  تعاُف : "-أ   َٰٚ ب قََع ََّ َ ِٔ  ٱۡۡلََخوَ فَي ِي ٕۡ َ َعبَس ثِأ ِ  ۦٓ َٗ ٍِ َءاََّظ 

" مع اقًتاض أف موسى البد أف يسَت يف اذباا يباعد بين  َّبٗسا ٱىطُّ٘سِ َخبِِّت 
 كبُت فرعوف أف اذباه  كاف إُف الشرؽ.

فإذا كاف الفور شرقي ماء مدين فالبد من أف يكوف ماء مدين يف نقفة ما  -ب 
ـ الصحراكية بُت كادل النيل كجبل الفور. )يف شب  جزيرة سيناء مثال ألف التخو 

الشرقية الواقعية بُت كادل النيل كخليج السويس َف تكن مأهولة بابدك أياـ 
 الفراعنة(.

على اعبانب الشرقى ػبليج السويس يف طرين الذاهب إُف الفور موضع في  -ج 
عدد من اآلبار يعرؼ اآلف باسم : عيوف موسى. كأكرب الظن أن  هو اؼبقصود 

 ن هذا القصة.دباء مدين كأن  أخذ هذا االسم م
  رابعا التداكلية :

اؼبقصود بالتداكلية داللة عناصر اؼبواقف الذم حدث في  الكالـ، من متكلم 
كسامع كنص ما قيل كمن أثر ترك  يف بيئة االتصاؿ ككبو ذلك. كل اكلئك يعُت على 
فهم داللة النص كيتحتم االعتداد ب  عند ؿباكلة فهم ما قيل. ذلك بأف تركيب اللغة 
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أحيانا باللبس، دبعٌت أف عبارة مثل "ما هذا" قد يفهم منها االستفهاـ على  تسمح
باب  كما يفهم منها اإلنكار، كقد نًتدد عند ظباع عبارة "زيارة األصدقاء تسعد 
النفس" قبل فهم من الزائر كمن اؼبزكر. فإذا كاف النفن بالعبارة مصحوبا بسماع 

زائر يف اغبالة الثانية زاؿ اللباس كحدث الفهم. نغمة الكالـ يف اغبالة األكُف برؤية ال
 كظباع كرؤية الزائر مها ذكاتا طابع تداكُف.

 العالقة الذهنية   -ج
ما يدعو الذهن إُف صرؼ اؼبعٌت عن ظاهر هي اؼبقصود بالعالقة الذهنية 

النص إُف فهم آخر لوالا لتعذر قبوؿ النص ؼبا يًتتب على الظاهر من مفارقة عقلية. 
َُ  ...قاؿ هللا تعاُف :  مثاؿ ٘ َُ ۡغِي ٍُّ أَّزٌُ  َٗ َِّ إَِّلَّ  ُ ٘ر َُ ََّل رَ َٕٗٔٓ

ظاهر النص اهى  ٔٚ
كلكن اؼبوت كاغبياة بيد هللا كال خيار  فهي مسلم. عن اؼبوت إال يف حالة خاصة،

المرئ فيهما فينهى عن أحدمها. كما داـ األمر كذلك فإف ظاهر النص يستعصى 
يبدأ العقل عمل  يف التوفين بُت الظاهر كالقصد فينتهي على القبوؿ العقلى. كمن هنا 

األمر إُف أف اؼبقصود ليس هو النهى عن اؼبوت كإمنا هو التمسك باإلسالـ حىت 
 اؼبوت.
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 الفصل الرابع
 

 اخلالصة وادلقرتحات
 

 نتائج البحث- أ
 استخلص الباحثة من هذا البحث يعٍت :

الداللة من كالـ علماء بالغة يعٍت "لكل  بدأ آراء سباـ حساف بعلم .ٔ
". كمن ذلك يصور سباـ لكل كلمة مع صاحبتها مقاـ" مقاـ مقاؿ" ك

عن معٌت الدالِف يكّوف من معٌت مقاِف كمعٌت مقامي. فاؼبعٌت اؼبقاِف 
معٌت كالقرائن اؼبقالية. كأما  معٌت معجميك  مكوف من اؼبعٌت الوظيفي
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 اؼبقاؿ كهي اليت تشتمل على كهو مكوف من ظركؼ أداء اؼبقامي
 أك مكانية.  القرائن اغبالية

كجدت الباحثة عن نوع النظرية الدالِف عند سباـ حساف يعٍت نظرية  .ٕ
السياقية، ألف كثَت من رأي  يتعلن بنظرية السياقية كهو تلميذ فَتث، 

 صاحب نظرية السياقية.
 مقًتحات البحث- ب

ع هذا البحث ؼبن يقرأ هذا قد  م هذا البحث، كتتمٌت الباحثة أف ينف  
البحث لفالب يف شعبة اللغة العربية كأدهبا كباػباص ؼبن يدرس علـو 
الداللة. كتتمى الباحثة حبث التلي عن رأم سباـ حساف يف علم اللغة 

 األخرل اليت َف تبحث.
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