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 إهداء

، "سهراتيتأمي احملبوبة "و  "زيدن" إىل أيب احملبوب البحث اجلامعي اأهدي هذ

اللذان علماين الصرب على حتمل كل أنواع التجارب وبدعم من الصالة واحملبة، جعلوين 

. لوالمها ملا وجدين يف الدنيا إب البحث  اذن هللا طبعا. كما أنين أهدي هذقوايا وقوايا

، الذين دعوا من أجلي لتسهيل أمري. وأان أتقدم ابلشكر اجلزيل لعائليت املمتدة اجلامعي

قول شكراا ألصدقائي الذين أأن  ينسأإىل النهاية. ال  أن يساعدينصرب قد ملشريف الذي 

 يدعوانين ألن أكون انجحا يف كل األمور.
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 طئةتو 

احلمدهلل سبحانه وتعاىل الذي قدم كل ما لديه حىت يتمكن الباحث من 

استكمال هبثه بعنوان "املعىن الرتابطي يف قصة موت معايل الوزير لنوال السعداوي بنظرية 

ليج " توجه كل املشاكل. وال نسي الصالة والتحيات اليت قدمها الباحث للنيب العظيم 

ان من ظلمة الشرك إىل نور التوحيد. أيمل الباحث حممد صلى هللا عليه وسلم الذي قاد

 أيضا أن تكون نتائج ومناقشة هذا البحث مفيدة لكثري من الناس. 

يقول الباحث أيضا جويل الشكر ألولئك الذين ساعدوا يف هذه عمالية 

 البحث. يشكر الباحث: 

كال الوالدين للباحث الذين يصلني دائما من أجل جناح الباحث، يقدمان  .1

ئما املشورة واملدخالت ويقدمان دائما املساعدة العنوانية واملادية حىت دا

 يتمكن الباحث من كمال حبثه.

األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  .2

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

مالك إبراهيم  لكلية العلوم اإلنسانية، موالان ةعميداملاجستري، . الدكتورة شافية 2

 .اإلسالمية احلكومية مالنج



 

 ز

 

 موالان جامعة رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا، املاجستري، يميل. الدكتور ح3

 مالك إبراهيم الدولة اإلسالمية جامعة ماالنج.

 . دين نور خامتة املاجستري مشرفة عنوان البحث4
الذي يقضي دائماا وقته،  البحثمشرف  املاجستري . الدكتور عبد الباسط5

يقدم دائماا بصرب املدخالت والتصحيحات والتوجيهات واإلرشادات اليت 

 .تساعد الباحث يف إكمال أحباثه

مالك إبراهيم اإلسالمية . مجيع حماضري اللغة العربية وآداهبا يف جامعة موالان 6

 الذين قدموا الكثري من التعلم واخلربة للباحث. احلكومبة ماالنج

. أصدقاء اجلامعي، وأصدقاء بيما املوجودين يف ماالنج، واألصدقاء املوجودين 7

 يف بيما الذين يقدمون دائماا احلماس والدعم للباحث.

 . مجيع اجلهات اليت ساعدت الباحث يف استكمال أحباثه.8

ا  الباحثوجزاهم هللا الكثري يف الدنيا واآلخرة. أيمل  أن يكون هذا البحث مفيدا

 لكثري من الناس.
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 مستخلص البحث

عىن الرتابطي يف قصة "موت معايل الوزير" لنوال السعداوي امل(. 2021. )رندك، فسكي
. حبث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة بنظرية ليج

 نج.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال موالان
 :  الدكتور عبد الباسط  املشرف 

 نوال السعداوي  ،: حتليل، ترابطي، دالليات الكلمات الرؤيسية
استخدم الباحث هذا العنوان ألن يكون هذه املباحثة معرفة إضافية حول  

يهدف هذا البحث إىل شرح املعاين الرتابطية املوجودة اللغوايت، وخاصة للمعىن الرتابطي.
يف قصة موت معايل الوزير لنوال السعداوي. هذا البحث هو حبث مكتيب وصفي. 

صفحة نشرت  72استخدم الباحث القصة موت معايل الوزير لنوال السعداوي مبجموع 
ة طريقو  ة القراءةطريقة مجع البياانت هي طريقكمصدر أويل للبياانت.   2005عام 

ة حتليل البياانت ثالث مراحل، طريقتدوين املالحظات. ويف الوقت نفسه، تستخدم 
نتائج هذا البحث هو أن وهي تقليل البياانت وعرض البياانت واستخالص النتائج. 

هناك العديد من مناذج الكلمات واجلمل اليت حتتوي على معاين ترابطية بناء على منظور 
أنواع من املعاين الرتابطية وهي  5من البياانت مقسمة إىل  واعأن 42ليج يبلغ جمموعها 

واملعىن الداللة، واملعىن اإلنعكاسية:  ،العاطفية، واملعىن التوقيفيةاملعىن األسلوبية، واملعىن 
معطيات يف قصة موت  4( وجدت بياانت هلا شكل معاين أسلوبية بلغ جمموعها 1)

بياانت يف شكل املعاين العاطفي يف قصة  7اك ( هن2معايل الوزير لنوال السعداوي. )
بياانت يف شكل معاين توافقية يف  12( هناك 3موت معايل الوزير لنوال السعداوي. )

بياانت يف شكل معاين داللة  14( هناك 4قصة موت معايل الوزير لنوال السعداوي. )
قصة موت ىن انعكاسي يف شكل مع بياانت 5( هناك 5يف قصة موت معايل الوزير. )
 معايل الوزير لنوال السعداوي.
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The reason the researcher chooses this title as a research is to make it an 

additional insight related to linguistics, especially associative meaning. This 

research aims to explain the associative meaning found in novel under the tittle 

The Mautu Ma'ali Al-Wazir by Nawal El-Sa'dawi. This research use library and 

descriptive research. Researchers used a novel under the  title Mautu Ma'ali Al-

Wazir by Nawal El-Sa'dawi with a total of 72 pages published in 2005 as the 

primary data source. Data collection techniques are reading techniques and note-

recording techniques. While, data analysis techniques through three stages, 

namely data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study 

are found many models of words and phrases contained in it associative meanings 

based on Leech perspectives that amount to 43 types of data divided into 5 types 

of associative meanings, namely stylistic meanings, affective meanings, colossal 

meanings, connotative meanings, and reflective meanings: : (1) data found with 

the form of mystical meanings amounted to 4 data in the novel Mautu Ma'ali Al-

Wazir by Nawal El-Sa'dawi; (2) data found with affective meanings amounted to 

11 data in the novel Mautu Ma'ali Al-Wazir by Nawal El-Sa'dawi; (3) data found 

with a colossal meaning form amounting to 12 data in the novel Mautu Ma'ali Al-

Wazir by Nawal El-Sa'dawi; (4) data found with a form of connotative meaning 

amounting to 15 data in the novel Mautu Ma'ali Al-Wazir by Nawal El-Sa'dawi;  

(5) data found with reflective meaning form amounted to 1 data in the novel 

Mautu Ma'ali Al-Wazir by Nawal El-Sa'dawi. 
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Alasan peneliti memilih judul ini sebagai penelitian adalah untuk 

menjadikannya penambah wawasan terkait dengan ilmu kebahasaan, khususnya 

makna asosiatif. Peneltian ini bertujuan untuk menjelaskan makna asosiatif yang 

ditemukan dalam novel Mautu Ma’ali Al-Wazir karya Nawal El-Sa’dawi. 

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dan deskriptif. Peneliti 

menggunanakan novel yang berjudul Mautu Ma’ali Al-Wazir karya Nawal El-

Sa’dawi dengan jumlah halaman sebanyak 72 halaman yang diterbitkan pada 

tahun 2005 sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data adalah teknik 

baca dan teknik catat. Sedangkan teknik analisis data melalui tiga tahap, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah didapati banyak model kata dan frasa terkandung di 

dalamnya makna asosiatif berdasarkan perspektif Leech yang berjumlah 43 jenis 

data yang terbagi dalam 5 jenis makna asosiatif, makna stilistik, makna afektif, 

makna kolokatif, makna konotatif, dan makna reflektif: (1) didapati data dengan 

bentuk makna stilistik berjumlah 4 data pada novel Mautu Ma’ali Al-Wazir karya 

Nawal El-Sa’dawi; (2) didapati data dengan bentuk makna afektif berjumlah 11 

data pada novel Mautu Ma’ali Al-Wazir karya Nawal El-Sa’dawi; (3) didapati 

data dengan bentuk makna kolokatif berjumlah 12 data pada novel Mautu Ma’ali 

Al-Wazir karya Nawal El-Sa’dawi; (4) didapati data dengan bentuk makna 

konotatif berjumlah 15 data pada novel Mautu Ma’ali Al-Wazir karya Nawal El-

Sa’dawi; (5) didapati data dengan bentuk makna reflektif berjumlah 1 data pada 

novel Mautu Ma’ali Al-Wazir karya Nawal El-Sa’dawi. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث

هو املعىن الذي له ارتباط بعالقة. مأخوذ من امسه الرتابطي، معىن املعىن الرتاطيب 

الرتابطي هو ارتباط )عالقة( يظهر يف ذهن الشخص عندما يسمع كلمة معينة. يتأثر هذا 

لذك، تتم دراسة ومعرفته، وخربته.  االرتباط ابلعناصري من خالل علم نفس الشخص

املعىن الرتابطي بشكل أساسي يف جمال علم النفس، حبيث يتطلب أحياان نظرايت نفسية 

 (.199ص.  ،2005 ،خساراتنيت)لتفسريه 

على  يتأسس، فإن املعىن الرتابطي يعين املعىن املرتبط. إذا مت تفسريه ابلكلمات

، يقال أن النقايب له معىن القاموس. يف املرجعبطية يف مرجع نتائج معىن الكلمة الرتا

 (.30، ص. 2003)ابدود،   ترابطي

أن املعىن الرتابطي هو املعىن الذي  وضحأفالحة يف كتابه، خبالف من رأي 

)يف الكتاب الذي كتبه شارف هداية هللا يوضه أن املعجم نفسه هو  املعجم ميتلكه 

أو الكلمة املرتبطة بربط )عالقة( (. 91-90، ص. 2017)هداية هللا،  وحدة معجم(

كتبها يويل   اليت ويف جملة(. 55ص.  ،2018 ،أفالحة)الكلمة بشيء خارج اللغة 
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أستوتيك، أوضح أن معىن الرتابطي هو املعىن الذي يقوله فيما يتعلق ابلظروف خارج 

   (. 5ص.  ،2017 ،)أستوتك اللغة

( املعىن 1)بناء على نظرية ليج، تنقسم املعىن الرتابطي إىل مخسة أنواع، وهي: 

( املعىن 5و) الداللة،( املعىن 4) التوافقي،( املعىن 3) العاطفي،( املعىن 2) األسلويب،

املعىن األسلويب هو املعىن املرتبطبأسلوب  .(74-72، ص. 2002)خري،  اإلنعكاس

املعىن العاطفي هو املعىن الذي يكز أكثر . و (74-72 ، ص.2003إختيار اللغة )ليج، 

، ص. 2002على جوانب املتحدث اليت يتم طرحها على نسه أو للمحاور )خري، 

(. واملعىن الوافقي هو معىن كلمة مرتبطة مبعىن كلمة أخرى هلا نفس "املكان" يف 28

نتيجة )االرتباط(  (. واملعىن الداللة هي املعىن اليت تنشأ74، ص. 2002العبارة )خري، 

(. 12، ص. 2013بني مشاعر الشخص جتاه ما يقال أو ما يسمع )جاجاسدرمى، 

واملعىن االنعكاسي هو املعىن الذي خيرج من املتحدث عندمايستجيب لشيء يراه )ليج، 

 (.38، ص. 2003

عند اختاذ قرار البحث ابستخدام هذه النظرية الداللية، ينظر الباحث إىل كيفية 

النظرية الداللية  هذه دراسةشياء يف اجملتمع. من وجهة نظر الباحث، فإن وجود األ

. سيكون هلا أتثري على احلياة االجتماعية للمجتمع نفسه، وابلتحديد من حيث التواصل
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يرى الباحث أن هذه النظرية جيدة جدا إذا مت استخدامها لفحص الشيء، لذلك اختذ 

 "موت معايل الوزير" لنوال السعداوي. الباحث قرارا ابلبحث يف القصة بعنوان

ككاءن مثري لالهتمام وشائع للغاية، وضوع الدراسة الذي يستخدم الباحث  املإن 

لكنه حيتاج إىل مزيد من التوضيح ابستخدام النظرية الداللية. ابلنظر إىل أن كتابة هذه 

مجهورها  القصة، نوال السعداوي، شخصية مشهورة بني اجلمهور، مما يزيد من اهتمام

 بقراءة هذا البحث.

وأما السبب اختيار الباحث هلذا العنوان الستخدامه كبحث هو استخدامه  

كمعرفة إضافية حول العلوم اللغوية، وخاصة تلك املتعلقة ابلنظرية الداللية للمعىن 

وأيضا كمصدر مرجعي يتعلق ابلبحوث اليت تركز على علم دالالت املعىن الرتابطي. 

 الرتابطي. 

هو مواصلة مناذج البحث السابقة. يعتمد هذا  ا البحثموقف الباحث يف هذ

الرتابطية مع نفس منوذج على العديد من الباحثني السابقني الذين استخدموا النظرية 

 كلية ، وهو حماضر يفاملاجستري عبد الباسيدالدكتور صة الكتاب الذي كتبه ، وخااملناقشة

. كما استخدم نجمالك إبراهيم اإلالمية احلكومية ماال جامعة موالان، العلوم اإلنسانية

 الباحث الكتاب كمرجع يف إجراء هذا البحث
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نظرة عامة على قصة "موت معايل الوزير" قصة كتبها نوال السعداوي. القصة 

اليت تتكون من عجة قصص، هي كتاب يصف حياة جمتمع القاهرة من حيث السياسة، 

ع القاهرة، ومدى األقدمية يف عامل جمتمع القاهرة. تركز ومكانة املرعة فيي حياة جمتم

كل أكرب على اضطهاد الرجل ضد املرأة، وظلم احلياة الذي القصص يف هذه القصة بش

تعيشه النساء يف القاهرة. كل القصص يف هذه القصة تضيف دائما توابال إىل اصطهاد 

 الرجل ضد املرأة، مبركب مغلف يف جوانب خمتلفة من مشاكل حياة أهل القاهرة. 

ها ابستخدام تعترب قصة موت معايل الوزير مناسبة للباحث ليتم الباحث عن

النظرية الداللية للمعىن الرتابطي ألن هناك العديد من الكلمات اليت تتطلب مزيدا من 

سيجد صعوبة قصة نوال السعداوي  ابئعونالتوصيح، واليت إذا قرأها أشخاص عاديون أو 

القصة ابستخدام  هلذلك يريد الباحث تقدمي شرح متعلق هبذذ   .يف قراءة هذه القصة

 اللية للمعىن الرتابطي. النظرية الد

فيها  ( وصف لكلمة اليت1)حث إىل: يهدف البا ،بعد الشرح والتعرض أعاله

شرح توزيع املىن  (2؛ )املعىن الرتابطي يف القصة "موت معايل الوزير" لنوال السعداوي

 لنوال السعداوي. الرتاطيب املوجودة يف القصة "موت معايل الوزير"
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 لة البحثأسئ

تصميم أسئلة البحث لتجنب غموض املشكلة يف الكائن قيد الدراسة )أمحد، مت 

 :ووه عود الباحث إىل اخللفية أعاله،ي، أسئلة البحثيف  (32، ص. 2014

لنوال السعداوي بنظرية قصة موت معاىل يف  املوجودةما هو املعىن الرتابطي   .1

 .ليج

عايل الوزير لنوال  ما هو األقسام املعىن الرتابطي املوجودة يف فصة موت .2

 السعداوي بنظرية ليج.

 هدف البحث

 :هوو  ا البحثمن هذ اهلدف، ميكن االستنتاج أن أعاله سئلة البحثأبناءا على  

قصة موت معايل الوزير لنوال السعداوي بنظرية يف  املوجوةاملعىن الرتابطي  ملعرفة .1

 .؟ليج

الوزير لنوال السعداوي بنظرية ملعرقة أقسام املعىن الرتابطي يف قصة موت معايل  .2

 ليج؟.

 فوائد البحث

من البحث الذي يتم البحث عنه، من املأمول أن تكون نتائج هذا البحث  

مفيدة لقرائه، وخاصة القراء الذين يشاركون يف جمال األدب يف شكل فهم للمعىن 
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فوائد هذه الرتابطي يف قصة موت معايل الوزير لنوال السعداوي من نظرية ليج. تنقسم 

 البحث إىل نوعني، ومها:

 نظراي .1

 سة العلملبحث مساعدا إلضافة نظرة اثبقة إىل درااميكن أن يكون هذا  أ.

 الداللية، وخاصة املعىن الرتابطي من نظرية ليج.

 ن أن يكون هذا البحث مرجعا للقراءلفهم قصة موت معايل الوزير. كمي ب.

 تطبيقيا .2

 باحثلل .أ

 معلى درجة البكالورييوس يف كلية العلو يشرتط للباحثني احلحصول 

نج، وهذا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال اإلنسانية جبامع موالان

 البحث مفيد جدا للباحثني كعمل علمي.

 جامعةلل .ب

كمواد إعالمية للطالب يف جامعة ميكن استدخدام نتائج هذا البحث  

 ةوخاصة طالب كلينج، مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال موالان

 العلوم إلنسانية لتحسني معارفهم.

 للقراء ج.
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ميكن استخدام نتائج املناقشة يف هذا البحث كمواد مكتبة للقراء وخاصة 

قراء قصة نوال السعداوي. نظرا لوجود العديد من الكلمات اليت تتطلب 

مزيدا من التوضيح، ميكن استخدام نتائج هذا البحث كمرع لفهم 

 املفهومة يف القصة. الكلمات غري

 الدراسات السابقة

عدة دراسات بنفس موضوع البحث الذي جيري البحث عنه من قبل الباحثني ، 

وبعضها: املعاين الرتابطية يف رواية برامويداي أاننتا توير "بومي مانوسيا" بقلم برامويداي 

نا هاك وسوسي وأري سطالذي كتبه عبد البا ليجأاننتا توير استناداا إىل منظور جيفري 

موالان مالك إبراهيم ماالنج. هتدف  ةجامعمن قبل  2020خويرونيسا ونشرت يف عام 

من أتليف  Bumi Manusiaهذه الدراسة إىل الكشف عن املعىن الرتابطي يف رواية 

 الباحث، استخدم . يف هذه الدراسةجبرامويداي أاننتا توير بناءا على منظور جيفري لي

أنواعاا من البحوث النوعية والوصفية واإلرث. تؤكد نتائج هذه الدراسة أن املعاين الرتابطية 

معاين أسلوبية  عشرةللكاتب برامويداي أاننتا توير تتكون من  Bumi Manusiaيف رواية 

)ابسط، وأحابه،  معاين توافقية سبعةو توافقية معاين  عشرةمعاين عاطفية و  عشرةو 

 .(3، ص. 2020
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عاين الرتابطية يف القصة القصرية "بيداداري اليت أحضرها جربيل" عمل أمحد امل

الذي كتبه سييت تويفاتول كاروما ومتم إانه  جمصطفى بسري بناءا على منظور جيفري لي

موالان مالك إبراهيم ماالنج. هتدف هذه الدراسة  جامعةبواسطة  2020ونشره يف عام 

يف القصة القصرية بيداداري إيتو ديباوا جرييل أل. مصطفى  داللة( حتديد املعىن ال1إىل: )

( لشرح املعىن األسلويب للقصة القصرية بيداداري إيتو اتكاوا جربيل من أتليف 2بسري. )

( لوصف املعىن العاطفي يف القصة القصرية بيداداري اليت قدمها 3أ. مصطفى بسري. )

القصة القصرية بيداداري إيتو  التوافقي( ملعرفة املعىن 4)جربيلكاراي أ. مصطفى بسري. 

طرق البحث  يف هذه الدراسة الباحثاستخدم ف أ. مصطفى بسري. ديباوا جربيل أتلي

يف  داللةأنواع من املعاين ال 3( هناك 1الوصفية النوعية. نتائج هذه الدراسة هي: )

نواع من أ 7( هناك 2القصة القصرية بيداداري إتو ديباوا جربيل أل. مصطفى بسري. )

( 3املعاين األسلوبية يف القصة القصرية بيداداري إيتو ديباوا جربيل أل. مصطفى بسري. )

هناك نوع واحد من املعىن العاطفي يف القصة القصرية بيداداري اليت قدمها جربيل أل. 

يف القصة القصرية بيداداري  توافقي( هناك ثالثة أنواع من املعاين ال4مصطفى بسري. )

 (.99، ص  2020اوا جربيل أتليف أ.مصطفى بسري )كاروما ومتما ، إيتو ديب

" ألمحد فوادي بناءا على منظور جيفري Anak Rantau" قصةاملعاين الرتابطية يف 

موالان جاع بواسطة  2020الذي كتبه نورمييت حبيب وكاميال مرمي كوات ونشره عام  جلي
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ماذا وكيف تستند مصطلحات مالك إبراهيم ماالنج. هتدف هذه الدراسة إىل وصف 

. نوع البحث يف جاملعاين الرتابطية يف رواية أمحد فوادي أانك رانتاو إىل منظور جيفري لي

هذا البحث هو الدراسات الوصفية النوعية والرتاثية ، ونتائج هذه الدراسة هي اكتشاف 

الءم مع سياق يف املعاين الرتابطية تت املوجودةمخسة عشر شكالا من أشكال تكوين املعىن 

 (.70، ص  2020. )حبيب وكاميال ، جمنظور جيفري لي

من الدراسات الثالث اليت مت وصفها أعاله ، وجدت الباحث أوجه تشابه 

واختالف بني البحث السابق والبحث الذي كان الباحث يبحث فيه. من كل هذه 

و الدراسات الدراسات )سواء تلك اليت جيري البحث عنها حالياا من قبل الباحثني أ

السابقة اليت مت وصفها( وجد الباحث أوجه تشابه يف شكل املوضوعات. يف إجراء 

أحباثه، تستخدم هذه الدراسات األربع نفس املوضوع ، أي أهنما يستخدمان موضوع 

هي على جانب الكائن قيد  ةالدراسات الداللية. االختالفات بني هذه الدراسات األربع

. يعتمد اختيار لفحص موضوعهم الباحثاليت يستخدمها هؤالء  الدراسة وتركيز النظرية

 ، على الكائن الذي تتم دراسته.حمور هذه النظرية، ابلطبع

 منهجية البحث

منهج البحث هو منهج يستخدمه الباحث يف حتقيق األهداف املخطط هلا سابقاا 

(. يوضح عثمان يف كتابه أيضاا أنه يف املصطلح العريب علم 10ص  2013، ،)قندجيلي
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Medotology  (. فيما يلي الطرق اليت 8 .، ص2010، )عثمانيعين العلم احلديث

 :مع تفسرياهتم الباحثيستخدمها 

 أنواع البحث .1

مع القيام ببحث  استخدم الباحث يف هذا البحث نوع البحث الكيفي

ابياانت اليت جتمعها الباحث الكلمة . استخدم اابحث هذا النوع ألن املكتبة

املوجودة يف قصة موت معايل الوزير لنول السعداوي. احلث الكيفي هو طريقة 

البحث الذي يربز البياانت كمثل الكلمة املكتوة أو لسان الشخص و نستطيع 

 (. 194، ص. 2017أن نتبع كنياثه )سارمانو، 

ح ما مت العثور حث الوصفي هو حبث يصحح أو يشر مت توضيح أن الب

اختار الباحث هذا النوع كدعم لفحص  (.131 .، ص2014عليه )سليمان، 

 الكائن حمل البحث ألن هذا البحث يوضح كل مشكلة ويشرحها ابلتفضيل.

 مصدر البياانت .2

جيب أن يكون لدى الباحث مصدر بياانت دقيق. و عند إجراء البحث، 

البياانت إىل قسمني، ومها مصادر البياانت األساسي ومصادر تنقصم مصادر 

(. فيما يلي شرح خبصوص 135، ص. 2017البياانت الثانية )سوراينتو، 

 مصادر البياانت األولية ومصادر البياانت الثانية:
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 مصدر البياانت األساسي (أ

مصدر البياانت األساسي هو مصدر البياانت األول ويتم أخذها 

(. املصدر األساسي 39، ص. 2013وع البحث )دميايت، مباشرة من موض

يف هذا البحث هو قصة موت معايل الوزير لنوال السعداوي اليت نشرهتا عام 

يف مصر اململكة املتحدة. استخدم الباحث قصة موت معايل الوزير   2005

 كمصدر البياانت األساسي ألن هذه القصة هي موضوع هذا البحث.

 يمصدر البياانت الثانو  (ب

هي مصدر البياانت املأخوذة من أي مكان  الثانويمصدر البياانت 

(. مصدر 40، ص. 2013وهلا عالقة ابلبحث حمل الدراسة )دميايت، 

يف هذا البحث هو قصة ترمجة بعنوان موت معايل الوزير  وياانت الثانيالب

وكذلك قام الباحث بعمل نشرهتا أوبور أندونيسي فونداتيون يف جاكرات. 

 .الثانويعدة مقاالت تتعلق ابألايء لتكون مبثابة مصادر البياانت 

 مجع البياانت طريقة .3

مجع البياانت هي عملية هنج املوضوع ومجع خصائص املوضوع  طريقة

 طريقةالباحث  استخدم(. 111، ص. 2010، الوان) املطلوبة يف البحث

 :واخلطوات هي كما اييل. التوثيق
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قرأ الباحث قصة موت معايل الوزير حلصول على حملة عامة عن  (أ

 .القصة قيد البحث

أعاد الباحث قراءة قصة موت معايل الوزير للتعرف على الكلمات  (ب

 اليت حتتوي على معاين ترابطية ومتييزها.

يسجل الباحث الكلمات الواردة فيه املعىن الرتابطي مع صفحات  (ج

ف املعىن الرتابطي يف قصة موت الكلمات املذكورة. ويهدف إىل وص

 معايل الوزير.

 يسجل الباحث املعىن الرتابطي يف األجزاء املوجودة وقفا لنظرية ليج. (د

 ة حتليل البياانتطريق .4

ة حتليل البياانت يف هذه الدراسة هي طريقة وصفية. هناك حاجة طريق

، ص. 2008، الطالب) إىل املنهج الوصفي لوصف املوقف عند إجراء البحث

حل الباحث حتليل البياانت بناء على أقسام املعىن الرتابطي بنظرية ليج. (. 339

 واخلطوات هي كما اييل:

يصنف الباحث البياانت حول املعىن الرتابطي حسب تقسيم أنواع املعىن  (أ

 نظرية ليج.بالرتابطي 



13 

 

 
 

املعىن الرتابطي يف قصة موت معايل الوزير  لبياانتقدم الباحث شرحا  (ب

 لنوال السعداوي لوصف املعىن الرتابطي.

اختتام النتائج ومناقشتها ابلنتائج التكوينية، أي ابلرجوع إىل أهداف  (ج

 البحث.

اختتام النتائج ومناقشتها ابلنتائج املوضوعية، أي ابلنظر إىل نتائج البحث من  (د

 وجهة الباحث نفسه.
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 الباب الثاين

 طاري النظرياإل

 الدالليات

من  م. بريل" الذي صاغه la semantiqueعلم الداللة هو نطق آخر ملصطلح "

فرنسا وهو فرع من الدراسات اللغوية. املعىن الداليل نفسه هو دراسة وحتليل املعاين 

الدالالت هي يف األساس فرع من السيميائية اليت  (.42 .، ص2004اللغوية )ابريرا، 

 (.106، ص  2013، سورايننغراتتدرس العالمة )

يقال أن دالالت األلفاظ أتيت من كلمة "سليمة" اليت تعين إشارة أو رمز. عند 

مما يعين متييز  semainoتصبح  semaاستخدامها كشكل من أشكال الفعل ، فإن كلمة 

نفسها تتكون من   أن دالالت اللغة العربيةو يف . (11ص. ، 2014)دجوجوسوروتو، 

والداللة أو الداللة اليت تعين التعيني أو املعىن كلمتني ، ومها العلم الذي يعين املعرفة 

 (.3 .، ص2016)ماتسنا، 

، فإن الدالالت هي مصطلح يدرس ، وفقاا لفيرتي أمالياهاويف الوقت نفس

، علم الدالالت هو فرع ة مع األشياء املميزة. مبعىن آخرالعالمات يف الدراسات اللغوي

، ص. 2019)أميليا وأسرتي،   اللغة ةيف وحدمن فروع علم اللغة يدرس املعاين املوجودة 

4.) 
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ا يف تكامل وتكامل الدالالت. من  Chomsky، كان يف عملية حتليل اللغة رائدا

قد حفزت استمراراا بني االرتباط الداليل والتشكيل والنحو  Chomskyنتائج أفكار 

 (.108 .، ص2007)ابريرا، 

 فهم املعىن الرتابطي

املعىن الرتابطي هو املعىن الذي له ارتباط بعالقة. مأخوذ من امسه اخلاص، وهو 

ترابطي، معىن الرتابطي هو ارتباط )عالقة( يظهر يف ذهن الشخص عندما يسمع كلمة 

معينة. تتأثر هذه العالقة ابلعناصر النفسية ومعرفة وخربة الشخص. لذلك، تتم دراسة 

جمال علم النفس، حىت يف بعض األحيان تكون هناك املعىن الرتابطي بشكل أساسي يف 

(. ميكن أيضا أن 199، ص. 2005حاجة إىل نظرايت نفسية لتفسريه )خساراتنيت، 

ه اجملتمع للتعبري عن مفهوم مرتبط بتشابه الصفات أو استخدميقال املعىن الرتابطي كرمز 

 . (51، ص. 2009الظروف أو اخلصائص املوجودة يف املعجم )سودرايت، 

، أوضح أن املعىن الرتابطي هو املعىن الذي ميتلكه املعجم وفقا ألفالحة يف كتابه

 (.55، ص. 2018)أفالحة،  أو الكلمة اليت ترتبط بعالقة الكلمة بشيء خارج اللغة

ويف جملة كتبها يويل أستوتيك بعنوان "املعىن الرتابطي يف كلمات األغنية لتومي 

ابطي هو املعىن الذي يتعلق بظروف خارج اللغة )أستوتيك، جي بيزا" أوضح أن املعىن الرت 

 (.5، ص. 2017
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 أنواع وأمثلة املعىن الرتابطي

معىن ( 1)أنواع، وهي:  مخسةبناء على نظرية ليج، تنقسم املعىن الرتابطي إىل 

معىن ( 5و) الداللة،معىن ( 4) التوافقي،معىن ( 3) العاطفي،معىن ( 2) ،األسلويب

 اختذ الباحث اخلطوات التالية: (.74-72ص.  ،2002 ،)خري اإلنعكاس

 املعىن األسلويب .1

املعنة األسلويب هو املعىن املرتبط أبسلوب اختيار اللغة. ويرجع ذلك إىل    

االختالفات يف العوامل واألنشطة االجتماعية داخل اجملتمع. املعىن األسلويب 

. (28، ص. 2003)ليج، هو الكلمة تشري إىل البيئة االجتماعية للمستخدم 

املعىن األسلويب هو املعىن الذي ينشأ ألن األسلوب اللغوي املستخدم يؤثر على 

املثال، الكلمات التالية  (.206 .، ص2018معىن الكلمات املذكورة )يندرا، 

"منزل"، "معهد"، "قصر" بشكل أساسي هلم نفس املعىن، أي مكان للعيش 

يف كل اعية مينحه ارتباطات خمتلفة فيه، ولكن بسبب االتالفات االجتم

 كلمة.ال
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 معىن العاطفي .2

معىن العاطفي هو املعىن الذي يركز على جانب املتحدث الذي ينتقل 

سيكون هذا املعىن العاطفي أكثر وضوحا إذا مت إىل نفسه أو إىل احملاور. 

ينشأ املعىن العاطفي  (. 72، ص. 2002التحدث به بدال من كتابته )خري، 

من مظاهر قيمة الذوق كشكل من أشكال التفاعل جتاه اللغة  كمظهر

، ميكن القول أن (. وأيضاا ابملعىن العاطفي نفسه209، ص. 206الراهدي، )

 (.99 .، ص2004، لورينسمشاعر املتحدث وعواطفه تعمل )

يف كتابه أن جمال دراسة املعىن العاطفي نفسه مرتبط  ابتيدايوضح 

ث اخلصم نفسه ، لذلك فإن املعىن العاطفي نفسه ابستجابة املتحدث أو متحد

 (.54ص. ، 1989، ابتيدايرتبط تلقائياا أبسلوب اللغة نفسه )

 األمثلة هي كما اييل:  

 "اسكت!" يتقطق علي.
 "الميكنكم االستيالء عليه" أمره إىل مجيع الطالب.

 املعىن التوافقي .3

املعىن التوافقي هو كلمة مرتبطة مبعىن كلمة أخرى هلا نفس "املكان" يف 

العبارة. هذا املعىن له عالقة خبصائص معىن معينة متتلكها الكلمة من عدد من 
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الكلمات اليت هلا مرادفات، وابلتايل فإن الكلمة مناسبة فقط عند إقراهنا 

  التوافقياملعىن ميكن أيضاا قول  (.74، ص. 2002بكلمات معينة )خري، 

 (.25 .، ص2015،  إيككمعىن حمدد مسبقاا )

املثال، لكلمة "وسيم" مرادفات لكلمة "بشارة". ولكن يف الواقع، ال  و 

ميكن ربط كلمة "وسيم" إال بكلمة هلا خصائص ذكرية، لذلك ميكن االستنتاج 

 أن كلمة "وسيم" مرتبطة فقط بكلمة هلا خصائص وخصائص ذكورية. 

 الداللةاملعىن  .4

املعىن الداللة هو املعىن الذي ينشأ نتيجة االرتباط )العالقة( ملشاعر 

املعىن  (.12، ص. 2013الشخص جتاه ما يقال أو ما يسمع )جاجاسدرمى، 

 ،نوفيستاريله طبيعة تفسريية للمعىن تتأثر ابألفكار واملشاعر واألفكار )الداللة 

، أوضح أن املعىن آخر جعار امل(. ويف 284ص. ، 2019، وكومسان، وسري

، أو قيمة طعم معينة شعور معنيالىن له معىن إضايف ، أو هو أيضاا مع الداللة

 (.27 .، ص2009ابإلضافة إىل معناه األساسي العام )كراف، 

املثال، كلمة "خنزير" ترتبط الكلمة دائما بشيء مثري وحرام و 

 ياة غري سعيدة.للمسلمني. إنه نفس الشيء مع كلمة "حنيف" اليت ترتبط حب
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 معىن االنعكاسي .5

خيرج من املتحدث عندما يستجيب معىن االنعكاسي هو املعىن الذي 

ميكن أيضاا القول أن املعىن االنعكاسي هو  (.38، 2003لشيء يراه )ليج، 

املعىن الذي ينعكس من خالل ارتباط تعبري له معاٍن متعددة )بونيمان ، 

 (.37، ص  2015

 للنظريةاملفهوم األساسي 

أتيت دالالت األلفاظ من كلمة "سيما" اليت تعين عالمة أو رمز. عند استخدامها  

 مما يعين متييز سيمينوكشكل من أشكال الفعل، فإن كلمة سيما تصبح 

كن أن تكون بنية اللغة عند النظر إليها من وجهة مت (.11، ص.2014دجوجوسوروتو،)

أيضاا إذا مت أخذها يف االعتبار ابلثقافة اليت تقف نظر البىن الداللية معقدة للغاية ومعقدة 

 (.241ص. ، 2000، بورووراءها )

مبين على كلمات رهاردي يف   هجزء من القواعد أو القواعد. وهذ علم الداللة

، حيث يذكر أن علم األصوات والنحو والدالالت هي جزء من القواعد أو القواعد كتابه

 (.48 .، ص2005، رهاردي)

معىن الرتابطي هو املعىن الذي له ارتباط بعالقة. مأخوذ من امسه اخلاص، وهو 

ترابطي، معىن الرتابطي هو ارتباط )عالقة( يظهر يف ذهن الشخص عندما يسمع كلمة 
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لذلك، تتم دراسة و معينة. تتأثر هذه العالقة ابلعناصر النفسية ومعرفة وخربة الشخص. 

ال علم النفس، حىت يف بعض األحيان تكون هناك املعىن الرتابطي بشكل أساسي يف جم

أوضح خريية يف   (.199، ص. 2005حاجة إىل نظرايت نفسية لتفسريه )خساراتنيت، 

كتابه أن املعىن الرتابطي هو املعىن الذي يرتبط فيه املعجم أو الكلمة بوجود عالقة كلمة 

 (.37، ص 2020مع شيء خارج اللغة نفسها )خريية، 

الرتابطي هو ارتباط يظهر يف ذهن الشخص عندما يسمع أحد هذه املعين. املعىن 

يتأثر هذا الرتابط ابلعناصر النفسي ومعرفة وخربة الشخص. لذك، يف بعض األحيان يتم 

  (.119، ص. 2005دراسة املعىن الرتابطي يف جمال علم اللغة النفسي )خساراتنيت، 

ة اليت يستخدمها اجملتمع عند التعبري املعىن الرتابطي هو يف األساس نفس الرمزي

فهوم آخر، ولكن يف بعض األحيان يكون للرتميز أوجه تشابه يف شكل مسة أو املعن 

 (.72، ص. 2002حالة أو معجم )خري، 

أحياان يكون للمعىن الرتابطي دور مهم يف الفهم ألن هذا املعىن يربط معىن 

 (. 119، ص. 2005نيت، )خساراتالكلمة. وهكذا، يتم تشكيل فهم اخلطاب 

معىن ( 1)بناء على نظرية ليج، تنقسم املعىن الرتابطي إىل مخسة أنواع، وهي: 

معىن ( 5و) الداللة،معىن ( 4) التوافقي،معىن ( 3) العاطفي،معىن ( 2) األسلويب،

 (.74-72ص.  ،2002 ،)خري اإلنعكاس
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 الباب الثالث

 وحتليلهاعرض البياانت 

 أقسام املعىن املوجودة يف قصة .أ

ها يف شكل جدول وجديف الباب الثالث هذه، سيشرح الباحث البياانت اليت 

مع وصف البياانت بناء على منظور ليج. بعد ذلك، سيوفر الباحث تقسيم املعاين 

املوجودة يف قصة موت معايل الوزير لنوال السعداوي  ليجالرتابطية بناء على منظور 

 شكل جدول: إىل

 . املعىن الرتابطي1جدول 

 أنواع معىن
 معىن أسلويب معىن ترابطى

 معىن عاطفي 
 معىن توافقي 
 معىن داللة 
 معىن انعكاسي 

 

ليج إىل  بنظرية املوجودة يف قصة بناء على اجلدول أعاله، ينقسم املعىن الرتابطي

معىن أنواع، وهي معىن األسلويب، ومعىن العاطفي، ومعىن التوافقي، ومعىن الداللة، و  5

 االنعكاسي.
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 تفسري أقسام املعىن الرتابطي مع بيناته .ب

 معىن األسلويب .1

معىن األسلويب هو املعىن املرتبط أبسلوب اختيار اللغة. هذا يرجع إىل 

واألنشطة داخل اجملتمع. املعىن األسلويب هو كلمة االختالفات يف العوامل االجتماعية 

(. ميكن 28 .، ص2003، ليجتشري فيها "الكلمة" إىل البيئة االجتماعية للمستخدم )

أن نستنتج أن هذا املعىن األسلويب ينشأ ألن استخدام اللغة يتم شرحه من خالل أبعاد 

احث يف مجع (. وخلص الب127 .، ص2001ومستوايت استخدام اللغة )ابتيدا، 

جدول مبين على  موت معايل الوزير قصةالبياانت بياانت املعىن الرتابطية املوجودة يف 

 . هنا اجلدول:ليجمنظور 

 . املعىن الرتابطي1جدول 

 املعىن األسلويب الكلمة
 مرتبطة ابألثرايء املطارات

 مرتبطة ابلضيوف  الضيوف حجرة
 مرتبطة بكبار املسؤولني حجرة االجتماعات

 مرتبطة برتك الناس الكحف
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 املطارات

البياانت األوىل اليت وجدها الباحث هي يف شكل معىن ترابطي مع نوع أسلويب 

من املعىن، وهو ويستقبل الضيوف الرمسيني يف املطارات، وحيضر االتفاالت، وقد يسافر 

هلا معىن كلمة  إىل اخلارج أيضا يف مهمة رمسية. ابلرتكيز على كلمة مطار، فإن الكلمة

ومع ذلك، إذا نظران   (.2014عام، وهو مكان للطائرات داخل وخارج )الشريعة ، 

يف قصة موت معايل  مطارإليها من جانب املعىن الرتابطي للنوع األسلويب، فإن كلمة 

الوزير لنوال السعداوي تُعّرف على أهنا مكان له ارتباطات خاصة مع األشخاص الذين 

روة، األشخاص الذين لديهم أصول فائضة ميكنهم ركوب الطائرة. لديهم فائض. الث

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت: الباحث، أعاد يح مرة أخرىللتوض

ويستقبل الضيوف الرمسيني يف املطارات، وحيضر االتفاالت، وقد يسافر إىل اخلارج  
 (.14، ص. 2005أيضا يف مهمة رمسية )السعداوي، 

 
تؤثر كلمة مطار يف هذه القصة أيضاا على حالة الشخص يف اجملتمع ، على 

عكس معىن كلمة مطار بشكل عام اليت ال توفر معلومات تتعلق ابملكانة االجتماعية يف 

اجملتمع. كلمة مطار يف قصة موت معايل الوزير عند النظر إليها من وجهة نظر املعىن 

يستقلون الطائرة هم أشخاص حمرتمون ولديهم األسلويب ، توضح أن األشخاص الذين 
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اقتصاد أفضل. ميكن أن نستنتج أن كلمة مطار هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي ملعىن 

 اختالفات يف املكانة يف اجملتمع. تأسلويب ألهنا حتتوي على عامل

 

 الضيوف حجرة

كانت البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل معاين ترابطية مع أنواع أسلوبية 

رغم الظالم الذي كانت تغرق فيه حجرة الضيوف، ورغم أنين مل أكن من املعىن ، أي 

ألستطيع أن أرفع عيىن يف عينه، فإن هذه النظرة كانت قادرة على أن خترق رأسي  

لكلمة هلا معىن عام وهو املكان املغلق ، فإن ا حجرة. ابلرتكيز على كلمة كالسحم

(. ومع ذلك، عند النظر إليها من جانب املعىن 2014الستقبال الضيوف )الشريعة ، 

الرتابطي يف قصة موت معايل الوزير لنوال السعداوي ، يتم تعريف النوع األسلويب لكلمة 

ن على أنه مكان مرتبط بشكل خاص ابلضيف الذي يزور وحيتاج إىل مكا حجرة

الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي  الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد  للراحة.

 البياانت:

 
، ورغم أنين مل أكن ألستطيع أن أرفع الضيوفرغم الظالم الذي كانت تغرق فيه حجرة  

عيىن يف عينه، فإن هذه النظرة كانت قادرة على أن خترق رأسي كالسحم )السعداوي، 
 (.27، ص. 2005
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أيضاا على مكانة الشخص يف اجملتمع،  القصةيف هذه  حجرة النومتؤثر كلمة 

بشكل عام واليت ال تقدم معلومات تتعلق ابلوضع  حجرة النومعلى عكس معىن كلمة 

عندما ينظر إليها  قصة موت معايل الوزيريف  حجرة النوماالجتماعي يف اجملتمع. كلمة 

هم  حجرة النوممن وجهة نظر أسلوبية، ُتصوَّر أن األشخاص الذين يستخدمون 

هي   حجرة النومأشخاص أيتون للزايرة عند زايرة شخص ما ميكن أن نستنتج أن كلمة 

 تكلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع من املعىن األسلويب ألهنا حتتوي على عامل

 ة يف اجملتمع.االختالفات يف املكان

 

 حجرة االجتماعات

كانت البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل معاين ترابطية مع أنواع أسلوبية 

يف حجرة االجتماعات أو يف حجرة النوم سيان؛ فا الصارع واحد ال من املعىن، أي 

يتغري، وألنين يف حجرة االجتماعات أفتد اجلرأة والسلطة فلم يكن أمامى إال حجرات 

وهي مكان ، فإن الكلمة هلا معىن عام  حجرة االجتماعات. ابلرتكيز على كلمة مالنو 

ومع ذلك، إذا مت النظر إليها من النوع (. ومع ذلك، 2014)الشريعة ،  يلتقي فيه الناس

األسلويب للمعىن الرتابطي، فإن حجرة االجتماعات يف قصة موت معايل الوزير لنوال 
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على أهنا مكان مرتبط بشكل خاص ابملس{ولني الكبار، يف  السعداوي يتم تفسريها

للتوضيح مرة  .الرواية هي أوضح أن كبار املسؤولني جيتمعون يف حجرة االجتماعات

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت: الباحثأخرى، أعاد 

 
يتغري، وألنين يف حجرة ف حجرة االجتماعات أو يف حجرة النوم سيان؛ فالصارع واحد ال  

، 2005االجتماعات أفتد اجلرأة والسلطة فلم يكن أمامى إال حجرات النوم )السعداوي، 
 (.48ص. 

 
أيضاا على مكانة الفرد يف اجملتمع،  القصةاالجتماعات يف هذه  حجرةتؤثر كلمة 

االجتماعات بشكل عام واليت ال توفر معلومات تتعلق  حجرةعلى عكس معىن كلمة 

وضع االجتماعي يف اجملتمع. عند النظر إليها من وجهة نظر أسلوبية، توصف كلمة ابل

أبهنم أشخاص مهمون يعقدون اجتماعاا  موت معايل الوزير قصةاالجتماعات يف  حجرة

االجتماعات هي كلمة  حجرةويناقشون شيئاا مهماا أيضاا. ميكن أن نستنتج أن كلمة 

اختالف يف  ت من املعىن ألهنا حتتوي على عاملحتتوي على معىن ترابطي مع نوع أسلويب

 املكانة يف اجملتمع.
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 الكحف

منذ يف البياانت أعاله، وجد الباحث معىن ترابطياا مع نوع أسلويب من املعىن، أي 

زمن سحيق وهو حيوان صغري داخل الكحف سحيق مظلم، وحني ينادوهنا فهم ال 

. الرتكيز على الكهوف اليت هلا معىن عام وهي اجلحور ينادوهنا إال أبمساء احليواانت

(. ومع ذلك، عند النظر إليها من جانب املعىن الرتابطي للنوع 2014الكبرية )الشريعة ، 

لنوال السعداوي على موت معايل الوزير  قصةيف  لكحفااألسلويب، يتم تعريف كلمة 

لركب يف احلياة أهنا مكان مرتبط بشكل خاص ابألشخاص الذين ختلفوا عن ا

الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها  الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد  االجتماعية.

 هي البياانت:

منذ زمن سحيق وهو حيوان صغري داخل الكحف سحيق مظلم، وحني ينادوهنا فهم ال  
 (.61، ص. 2005ينادوهنا إال أبمساء احليواانت )السعداوي، 

 
أيضاا على مكانة الشخص يف اجملتمع، على  القصةيف هذه  الكحفتؤثر كلمة 

بشكل عام واليت ال تقدم معلومات تتعلق ابلوضع  الكحفعكس معىن كلمة 

عند النظر إليها من  موت معايل الوزير قصةاالجتماعي يف اجملتمع. إن كلمة الكهف يف 

مستبعدون وغري وجهة نظر املعىن األسلويب توضح أن الناس الذين يعيشون يف الكهف 

هي كلمة حتتوي على معىن  الكحفمهمني يف حياة الناس. ميكن استنتاج أن كلمة 
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االختالفات يف املكانة يف  تترابطي مع نوع من املعىن األسلويب ألهنا حتتوي على عامل

 اجملتمع.

 

 املعىن العاطفي .2

به  املعىن العاطفي هو املعىن الذي يركز أكثر على جانب املتحدث الذي ينطق

لنفسه أو للمحاور. سيكون هذا املعىن العاطفي أكثر وضوحاا إذا مت التحدث به بدالا 

(. إن رد طرد املتحدث على احملاور أو على نفسه 72، ص. 2002من كتابته )خري، 

(. وخلص الباحث يف مجع 169، ص  2011هو املعىن العاطفي نفسه )ليليويري ، 

ملوجود يف رواية معايل الوزير يف جدول مبين على منظور البياانت بياانت املعىن الرتابطي ا

 علقة. هنا اجلدول:

 

 املعىن العاطفي 1.2جدول 

 املعىن العاطفي الكلمة
 الوهج الضوء
 الربودة  اهلواء
 التحديد النظرة
 تغطيا
 الفهم

 احتضاان
 احراج
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 اخليوط
 االهنزام

 ذاكرة
 الطيع

  
 

 وهج

مل تر شيئا، كان الضوء مؤملا رغم أن ال تزاالن يف اجلملة  وجودةملا الضوءكلمة 

لنوال السعداوي، وهي كلمة حتتوي على معىن  قصة موت معايل الوزيريف  مغمضتني

)الشريعة  بريق بصره وهج. بشكل عام، تعين كلمة الوهجعاطفي مع مشاعر سلبية وهو 

الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها  الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد  (.2014، 

 هي البياانت:

 (59، ص. 2005مل تر شيئا، كان الضوء مؤملا رغم أن ال تزاالن مغمضتني )السعداوي،  
 

يف البياانت أعاله هلا معىن عاطفي مع املشاعر السلبية يف  املوجودةكلمة ضوء 

ي سليب بناء على هي معىن عاطف ضوءشكل كلمة وهج. وخلص الباحث إىل أن كلمة 

. يصف الكالم حالة املتحدث الذي تتألق قصة موت معايل الوزيرالكالم املذكور يف 

عيناه بسبب هجوم الضوء الذي يتسم ابألمل على شكل انفعاالت سلبية. املتحدث 

الذي حتدث اجلملة شعر ابلفعل ابلوهج يف عينه بسبب اهلجوم اخلفيف من كامريات 

أن املتحدث حاول إغالق عينيه إبحكام قدر اإلمكان. لذلك، املراسل على الرغم من 
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تر شيئا، كان الضوء مؤملا رغم أن ال تزاالن  مل"يف مجلة ضوء ميكن االستنتاج أن كلمة 

املعىن الرتابطي لنوع املعىن العاطفي مع املشاعر السلبية، وهي كلمة  هاالواردة في مغمضتني"

 الوهج.

 برودة

اهلواء ابرد ضرب وجهها وعنقها العارية، "يف اجلملة  وجودةملا الربودةكلمة 

وتسرب من فتحة العنق إىل صدرها وبطنها، وهبط إىل أسفل حيث اجلرح النازف، 

لنوال  قصة موت معايل الوزيريف  وأصبح كصفعة حادةفوق نسيج هش حساس"

 بشكل. الربودةالسعداوي، وهي كلمة حتتوي على معىن عاطفي مع مشاعر سلبية وهو 

عام، تعين كلمة الرودة هلا األبدان التعرض للربد، واملعاانة من الربد الذي ال يستطيع 

الدخول يف احملادثة  الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد  (.2014)الشريعة ،  اجلسم حتمله

 حول البياانت. ها هي البياانت:

 

صدرها وبطنها، اهلواء ابرد ضرب وجهها وعنقها العارية، وتسرب من فتحة العنق إىل  
وهبط إىل أسفل حيث اجلرح النازف، وأصبح كصفعة حادةفوق نسيج هش حساس 

 (59، ص. 2005)السعداوي، 
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املوجودة يف البياانت أعاله هلا معىن عاطفي  هواء جنبا إىل جنب كلمة بردكلمة 

هي معىن  هواءمع املشاعر السلبية يف شكل كلمة وهج. وخلص الباحث إىل أن كلمة 

يصف الكالم حالة سليب بناء على الكالم املذكور يف قصة موت معايل الوزير.  عاطفي

املتحدث الذي يتعرض للربد ، ويعاين من الربد الذي ال يستطيع اجلسد حتمله. الشعور 

ابلربد الذي ال يستطيع اجلسد حتمله هو معىن عاطفي مع املشاعر السلبية. املتحدث 

ربد يف مجيع أحناء جسده بسبب اهلواء البارد الذي الذي حتدث اجلملة شعر ابلفعل ابل

اهلواء ابرد يف مجلة " هواء. لذلك، ميكن االستنتاج أن كلمة حياول الدخول إىل جسده

الواردة فيها املعىن الرتابطي لنوع املعىن العاطفي مع  " ضرب وجهها وعنقها العارية

 املشاعر السلبية.

 

 حتديد

فإن هذه النظرة كانت قادرة على أن خترتق " يف اجلملة املوجودة النظرةكلمة 

لنوال السعداوي، وهي كلمة حتتوي على  قصة موت معايل الوزيريف  رأسي كالسهم"

بشكل عام، كلمة التحديد هي شيء . التحديدمعىن عاطفي مع مشاعر سلبية وهو 

الدخول  باحثالللتوضيح مرة أخرى، أعاد  (.2014)الشريعة ،  للتحديدمهدد، حماولة 

 يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت:



36 

 

 
 

 

رغم أنين مل أكن ألستطيع أن أرفع عيين يف عينيه، فإن هذه النظرة كانت قادرة على أن  
 (27، ص. 2005خترتق رأسي كالسهم )السعداوي، 

 
فإن هذه النظرة كانت قادرة على أن خترتق رأسي  "يف اجلملة  نظرة كلمة 

املوجود يف البياانت أعاله له معىن عاطفي مع املشاعر السلبية يف شكل كلمة  "كالسهم

هو معىن مؤثر سليب بناء على الكالم املذكور  نظرةكلمة هتديد. وخلص الباحث إىل أن  

صف حالة املتحدث الذي يشعر ابلتهديد. ت. يف اخلطاب قصة موت معايل الوزيريف 

الشعور ابلتهديد هو معىن عاطفي مع املشاعر السلبية. كان املتحدث الذي حتدث 

اجلملة قد شعر ابلفعل ابلتهديد الذي تسببه عيون والده اليت صورت يف الرواية على أهنا 

فإن هذه  " ترى من خالل اجلمجمة. لذلك استنتج الباحث أن كلمة التحديق يف اجلملة 

وهي كلمة حتتوي على معىن ترابطي ، نوع  " النظرة كانت قادرة على أن خترتق رأسي كالسهم

 املعىن العاطفي مع املشاعر السلبية.

 

 احتضاان

لنوال  قصة موت معلي الوزيريف  " متتد ذراعيها وتغطيين "يف اجلملة  تغطياكلمة 

. احتضاانمعىن عاطفي مع املشاعر اإلجيابية، وهو ، وهي كلمة حتتوي على السعداوي
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هي اإلمساك بشخص ما بني ذراعي كلتا يديه ووضع دائرة  احتضاان، كلمة بشكل عام

الدخول يف احملادثة حول  الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد  (.2014حوله )الشريعة ، 

 البياانت. ها هي البياانت:

 

أن تصحو متاما متتد ذراعيها وتغطيين )السعداوي، بل إهنا قبل أن تفتح عينيها وقبل  
 (28، ص. 2005

 
يف البياانت أعاله هلا معىن  " متتد ذراعيها وتغطيين "يف اجلملة  تغطياكلمة  

. وخيلص الباحث إىل أن الكلمة احتضاانترابطي مع نوع املعىن العاطفي يف شكل كلمة 

. قصة موت معايل الوزيرهي معىن مؤثر إجيايب مبين على اخلطاب املذكور يف  التغطي

يصف هذا اخلطاب حالة املتحدث الذي يشعر بوجود حضن حييط جبسده. املتحدث 

الذي قال اجلملة شعر ابلفعل ابلعناق الدافئ والدائرة من والدته عندما شعر ابلربد. 

اإلجيابية. لذلك استنتج الباحث أن كلمة الشعور ابلدفء هو معىن عاطفي مع املشاعر 

هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي للمعىن  " متتد ذراعيها وتغطيين "يف اجلملة  التغطي

 العاطفي مع املشاعر اإلجيابية.
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 احراج

 وحماولة الفهم ليست إال مزيدا من اإلغراق يف عدم الفهم "يف اجلملة  فهمكلمة 

لنوال السعداوي، وهي كلمة حتتوي على معىن عاطفي مع  يل الوزيراقصة موت معيف  "

احراج هي االرتباك يف حالة االرتباك . بشكل عام، كلمة احراج، وهو بيلةلالساملشاعر 

للتوضيح مرة أخرى، أعاد  (.2014)الشريعة ،  وفقدان العقل وعدم معرفة أي شيء

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت: الباحث

 

إن حماولة الكسر ليست إال أتكيدا لعدم الكسر، وحماولة الفهم ليست إال مزيدا من  
 (35، ص. 2005اإلغراق يف عدم الفهم )السعداوي، 

 

وحماولة  "يتم وضع كلمة فهم جنباا إىل جنب مع الكلمة غري املوجودة يف اجلملة  

البياانت الواردة أعاله هلا معىن  " الفهم ليست إال مزيدا من اإلغراق يف عدم الفهم

هو  فهم كلمة. وخلص الباحث إىل أن  احراجعاطفي مع املشاعر السلبية يف شكل كلمة 

. يصف الكالم قصة موت معايل الوزيرمعىن مؤثر سليب بناء على الكالم املذكور يف 

فسه. حالة املتحدث الذي يشعر ابالرتباك ألنه حياول فهم حماوره وحياول أيضاا فهم ن

 استنتجالشعور ابالرتباك الذي يشعر به هو معىن عاطفي مع املشاعر السلبية. لذلك 
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وحماولة الفهم ليست إال مزيدا من  "يف اجلملة  غريالباحث أن كلمة فهم يقرتن بكلمة 

، نوع املعىن العاطفي مة اليت حتتوي على معاين ترابطيةهي الكل " اإلغراق يف عدم الفهم

 لبية.مع املشاعر الس

 

 ذاكرة

قصة موت يف  " أحاول اآلن أستجمع اخليوط يف ذاكريت "يف اجلملة  خيوطكلمة 

، االجيابيةلنوال السعداوي، وهي كلمة حتتوي على معىن عاطفي مع املشاعر  معايل الوزير

كلمة ذاكرة هي الوعي أبحداث أو جتارب يف املاضي يتم . بشكل عام،  ذاكرةوهو 

الدخول يف احملادثة  الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد  (.2014)الشريعة ،  تذكرها

 حول البياانت. ها هي البياانت:

 

أحاول اآلن أستجمع اخليوط يف ذاكريت ألعرف مىت كان أول لقاء، وكيف بدت مالحمك  
 (.36، ص. 2005أمام عيين )السعداوي، 

 

يف البياانت  " أحاول اآلن أستجمع اخليوط يف ذاكريت "يف اجلملة  خيوطإن كلمة  
أعاله، هلا معىن ترابطي، وهو نوع املعىن العاطفي مع املشاعر اإلجيابية يف شكل كلمة 

هي معىن عاطفي إجيايب يعتمد على األقوال  خيوطذاكرة. وخلص الباحث إىل أن كلمة 
اول استعادة األحداث املاضية املذكورة. يوضح الكالم أن املتحدث الذي قال اجلملة حي
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وحماولة تذكر كيف وجه احملاور عندما التقى ألول مرة. الشعور ابلرضا عن ذكرايت 
االجتماع األول هو معىن عاطفي مع املشاعر اإلجيابية. لذلك، استنتج الباحث أن كلمة 

معىن هي كلمة حتتوي على  " أحاول اآلن أستجمع اخليوط يف ذاكريت "يف اجلملة  اخليوط
 ترابطي، وهو نوع من املعىن العاطفي مع املشاعر اإلجيابية.

 

 طاعة

قصة موت معايل يف  " وألن تنهزم إرادته أمام إراديت "يف اجلملة  اهنزامكلمة 

، وهو االجيابيةلنوال السعداوي، وهي كلمة حتتوي على معىن عاطفي مع املشاعر  الوزير

 تفعل ما هو مطلوب وليس هناك عنصر مقاومةتعين كلمة طاعة أن . بشكل عام، طاعة

الدخول يف احملادثة حول  الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد  (.2014)الشريعة ، 

 البياانت. ها هي البياانت:

 

، ص. 2005لكنها تكفي دائما ألن أراها، وألن تنهزم إرادته أمام إراديت )السعداوي،  
37) 

 

يف البياانت أعاله هلا  " إرادته أمام إراديتوألن تنهزم  "يف اجلملة  اهنزامكلمة 

معىن عاطفي مع املشاعر السلبية يف شكل كلمة طاعة. وخلص الباحث إىل أن كلمة 

املطيع هي معىن عاطفي بنوع سليب بناء على الكالم املذكور. يوضح الكالم أن 
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لى املتحدث الذي يقول اجلملة يشرح حملاوره أنه )املتحدث( ميكنه إجبار خصمه ع

طاعته. الشعور إبجبار احملاور هو معىن عاطفي مع املشاعر السلبية. لذلك، خلص 

هي كلمة حتتوي  " وألن تنهزم إرادته أمام إراديت "يف اجلملة  اهنزامالباحث إىل أن كلمة 

 على معىن ترابطي لنوع املعىن العاطفي مع املشاعر السلبية.

 

 املعىن التوافقي .3

املعىن التجميعي هو معىن الكلمة املرتبطة مبعىن الكلمات األخرى اليت هلا نفس 

عدد من "املكان" يف العبارة. هذا املعىن له عالقة خبصائص معىن معينة متتلكها الكلمة 

، وابلتايل فإن الكلمة مناسبة فقط الستخدامها عند اقرتاهنا الكلمات اليت هلا مرادفات

(. وخلص الباحث يف مجع البياانت بياانت 74، ص. 2002، خريبكلمات معينة )

املعىن الرتابطي املوجود يف رواية معايل الوزير يف جدول مبين على منظور علقة. هنا 

 اجلدول:

 

 املعىن التوافقي 1.3جدول 

 التوافقياملعىن  الكلمة
 أصوات خاصت من املركبات البوق

 حركات خاصة للرأس إمياءة الرأس
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 الثنية االنقباضة
 العظماء

 سالرأ
 النهيق
 الفرسان
 الرحم
 الثدي
 العني

 الوحش
 املنقار

 املأمور
 أجزاء اجلسم

 األصوت اخلاصة اليت خترج من احليواانت
 نوع احلوان

 أجزاء جسم األنثى
 أجزاء جسم األنثى

 أجزاء اجلسم
 اخلصاءص املميز للحيواانت

 كمامة أو فم خاص ألنواع الطيور
  

 

 بوق

البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل معىن ترابطي مع نوع توافقي من املعىن، 

. يف البياانت املقدمة، توجد " بل إن على بوق يف أي سيارة ما كنت ألمسعه "أي 

. يرتبط البوق الذي يعين البوق الكهرابئي والسيارة اليت تعين سيارةو  بوقالكلمتان 

( ببعضها البعض. عند استخدامه، فإن 2014، ريعةرة األرضية بقوة احملرك )الشالسيا

الكلمتني هلما عالقة مع بعضهما البعض حبيث تصدر الكلمتان معانيهما األصلية عند 

إقراهنما يف مجلة. من هذه البياانت، ميكننا معرفة معىن كالم بوق السيارة وهو الصوت 
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الدخول يف  الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد  املنبعث من السيارة، وخاصةا السيارة.

 احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت:

 

 (2، ص. 2005بل إن على بوق يف أي سيارة ما كنت ألمسعه  )السعداوي،  
 

لنوال السعداوي هي مجلة حتتوي  قصة موت معايل الوزيريف  وسيارة بوقكلمة 

. وذلك ألن الكلمتني بوق و التوافقيعلى أحد معاين تقسيم املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

سيارة اللتان عند اجلمع بينهما ستنتج معىن خاصاا ال ميكن تفسريه إال عند وضع هاتني 

موت  قصةيف  بوقالباحث مرة أخرى أن كلمة  استنتجالكلمتني جنباا إىل جنب. لذلك 

معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع توافقي من 

 املعىن.

 

 إمياءة

البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل معىن ترابطي مع نوع توافقي من املعىن، 

كلمتا . يف البياانت اليت مت تقدميها، هناك  " أي إشارة، وقد ال تكون إال إمياءة رأس "أي 

إمياءة ورأس. تعين كلمة إمياءة إشارة أو إشارة أو إشارة بينما تكون كلمة الرأس على 

(. عند استخدامه، فإن الكلمتني هلما عالقة 2014 ،)الشريعة شكل أجزاء من اجلسم
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مع بعضهما البعض حبيث تربز الكلمتان معانيهما األصلية عند إقراهنما يف مجلة. من 

معرفة معىن كالم إمياءة الرأس وهي حركة خاصة يقوم هبا الرأس  هذه املعطيات نستطيع

الدخول يف احملادثة  الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد  على شكل صعود وهبوط الرأس.

 حول البياانت. ها هي البياانت:

 

جاهزا مستعدا اللتقاطاالشارة، أي إشارة، وقد ال تكون إال إمياءة رأس أو حركة يد أو  
الشفة السفلى ميطها يف حركة خفيفة إىل األمام، أو انقباضة عضلة حول الفم أو إسبع، أو 

 (.14، ص. 2005األنف، أو العني اليمىن أو العني اليسرى  )السعداوي، 
 
 

لنوال السعداوي هي مجلة حتتوي   قصة موت معايل الوزيركلمة إمياءة ورأس يف

على أحد معاين تقسيم املعىن الرتابطي وهو املعىن الرتابطي. ويرجع ذلك إىل الكلمتني 

رأس و إمياءة، واليت عند اجلمع بينهما ستنشئ معىن خاصاا ال ميكن تفسريه إال عند 

إمياءة  الباحث مرة أخرى أن كلمة استنتجوضع هاتني الكلمتني جنباا إىل جنب. لذلك 

لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع  قصة موت معايل الوزبريف 

 توافقي من املعىن.

 

 انقباضة 
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البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل معىن ترابطي مع نوع توافقي من املعىن، 

. يف البياانت اليت مت تقدميها، هناك كلمات " انقباضة عضلة حول الفم أو األنف "أي 

بشكل عام تعين التوتر والذبول، بينما تعين العضالت  انقباضةوعضلة. كلمة  انقباضة

( اليت ترتبط ببعضها البعض. 2014 ،ة اجلسم لتحريك األعضاء )الشريعةعموماا أنسج

ز الكلمتان عند استخدامه، فإن الكلمتني هلما عالقة مع بعضهما البعض حبيث ترب 

معانيهما األصلية عند إقراهنما يف مجلة. من هذه البياانت، ميكننا معرفة معىن نشل 

للتوضيح مرة أخرى،  الكالم وهو طية خاصة توجد أو ختتربها أجزاء من جسم اإلنسان.

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت: الباحثأعاد 

 

أي إشارة، وقد ال تكون إال إمياءة رأس أو حركة يد أو  جاهزا مستعدا اللتقاطاالشارة، 
إسبع، أو الشفة السفلى ميطها يف حركة خفيفة إىل األمام، أو انقباضة عضلة حول الفم أو 

 (.14، ص. 2005األنف، أو العني اليمىن أو العني اليسرى  )السعداوي، 
 

ي هي مجلة معايل الوزير لنوال السعداو  قصة موتوعضلة يف  انقباضةكلمة 

حتتوي على أحد معاين تقسيم املعىن الرتابطي، وهو املعىن الرتابطي. هذا بسبب الكلمات 

والعضلة اليت عند اجلمع بينهما ستؤدي إىل معىن خاص ال ميكن تفسريه إال  االنقباضة

عندما يتم وضع هاتني الكلمتني جنباا إىل جنب. لذلك استنتج الباحث مرة أخرى أن  
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لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن  صضة موت معايل الوزيريف  انقباضةكلمة 

 ترابطي مع نوع توافقي من املعاين.

 

 عظماء 

ترابطي مع نوع توافقي من  البياانت اليت وجدها الباحث هي يف شكل معىن
. يف " لكن كان أمها كانت ترد عليها بكربايء زوجات الرجال العظماء "، وهو املعىن

بشكل عام تعين  الرجل. كلمة عظماءو  رجل، هناك كلمات اليت مت تقدميهاالبياانت 
رتبط ( اليت ت2014 ،)الشريعة كبريبشكل عام تعين   العظماءو خاصا للذكر اإلنسان 

، فإن الكلمتني هلما عالقة مع بعضهما البعض حبيث ببعضها البعض. عند استخدامه
، ميكننا معرفة يف مجلة. من هذه البياانتراهنما تربز الكلمتان معانيهما األصلية عند إق

للتوضيح  معىن خطاب شخص عظيم هو مسؤول يتمتع مبكانة عالية يف هيكل الدولة.
 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت: الباحثمرة أخرى، أعاد 

 

، 2005لكن كان أمها كانت ترد عليها بكربايء زوجات الرجال العظماء  )السعداوي،  
 (.15ص. 

 
 

معايل الوزير لنوال السعداوي مجلة حتتوي على  قصة موتيف  عظماء رجلكلمة 

 عظماءو  الرجل. هذا ألن الكلمتني التوافقيأحد معاين تقسيم املعاين الرتابطية وهو املعىن 

اليت عند دجمها ستنشئ معىن خاصاا ال ميكن تفسريه إال عند وضع هاتني الكلمتني جنباا 
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فصة موت معايل يف  العظماءالباحث مرة أخرى أن الكلمة  استنتجإىل جنب. لذلك 

 لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع توافقي من املعىن. الوزير

 

  رأس

يف البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل معاين ترابطية، نوع املعىن التجميعي، 

هناك كلمتا  ،. يف البياانت املقدمة" رب األسرة وعمادها، الذييعمل ولذي ينفق "أي 

. بشكل عام، كلمة الرأس هي اجلزء العلوي من اجلسم، يف حني أن كلمة األسرةالرأس و 

( اليت ترتبط ببعضها البعض. عند 2014 ،ين عموماا وحدة القرابة )الشريعةتع أسرة

استخدامه، فإن الكلمتني هلما عالقة مع بعضهما البعض حبيث تربز الكلمتان معانيهما 

األصلية عند إقراهنما يف مجلة. من هذه املعطيات نستطيع معرفة معىن كالم رب األسرة 

ؤولة عن حياته. يف رواية معوتو معايل الوزير لنوال السعداوي قائدة يف عائلتها ومس

الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي  الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد  األسرة.

 البياانت:

 

فكيف احلال إذا كان هذا الشخص هو األب، رب األسرة وعمادها، الذييعمل ولذي ينفق   
 (.15، ص. 2005)السعداوي، 
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معايل الوزير لنوال السعداوي هلا معىن توافقي  قصة موتكلمة رأس يف 

 لألطراف. يتوازى الرأس مع العينني واألذنني واألنف واليدين والقدمني. الكلمتان رأس

اللتان عند دجمهما ستنشئان معىن خاصاا ال ميكن تفسريه إال عند وضع هاتني  أسرةو 

قصة يف  الرأسالكلمة الكلمتني جنباا إىل جنب. لذلك استنتج الباحث مرة أخرى أن 

لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع توافقي  موت معايل الوزير

 من املعىن.

 

 هنيق

، التوافقييف شكل معاين ترابطية، نوع املعاين  الباحثيف البياانت اليت وجدها 

. يف البياانت اليت مت تقدميها، هناك كلمات " أي صوت وان كان هو هنيق احلمار "أي 

( 2014 ،نني واحلمار تعين حيوان )الشريعةبشكل عام تعين أ هنيقومحار. كلمة  هنيق

وهي مرتبطة ببعضها البعض. عند استخدامه، فإن الكلمتني هلما عالقة مع بعضهما 

البعض حبيث تربز الكلمتان معانيهما األصلية عند إقراهنما يف مجلة. من هذه املعطيات 

، وهو لنوال السعداوي قصة موت معايل الوزيرمار يف احل هنيقنستطيع معرفة معىن قول 

للتوضيح مرة أخرى، أعاد  مار.احل، وابألخص يصور وانصوت خاص يصدر عن حي

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت: الباحث
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أن يرن مرة واحدة أبي شكل وأبي صوت، رجل أو امرأة، قريب أو غريب، كبري أو  
، ص. 2005صغري، انسان أو حيوان، أي صوت وان كان هو هنيق احلمار )السعداوي، 

20.) 
 

معايل الوزير لنوال السعداوي مجلة حتتوي على  قصة موتيف  مجار هنيق ةكلم

محار و  هنيق. وذلك ألن الكلمتني التوافقيأحد معاين تقسيم املعاين الرتابطية وهو املعىن 

اللذان عند اجلمع بينهما سوف ينشأ عنه معىن خاص ال ميكن تفسريه إال عند وضع 

 قصةيف  هنيقلذلك استنتج الباحث مرة أخرى أن كلمة هاتني الكلمتني جنباا إىل جنب. 

موت معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع توافقي 

 من املعىن.

 

 خيل

، التوافقييف البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل معاين ترابطية، نوع املعاين 

 فرسان. يف البياانت املقدمة، توجد الكلمتان " والبدلة مشدودة كبدل فرسان اخليل "أي 

ركوب اخليل واخليل اليت تعين عموما اليت تعين عموماا  فرسانكلمة   ،. يف األساسخيلو 

( هلا عالقة ببعضها البعض. عند استخدامه، 2014 ،)الشريعة نوعا واحدا من حليواانت
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ن معانيهما األصلية عند فإن الكلمتني هلما عالقة مع بعضهما البعض حبيث تربز الكلمتا

معايل  قصة موتيف  اخليل كلمةإقراهنما يف مجلة. ومن هذه املعطيات ميكننا معرفة معىن  

 الباحث.للتوضيح مرة أخرى، أعاد اخليلالوزير لنوال السعداوي، أي شخص ميتطي 

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت:

 

 (.62، ص. 2005اخليل )السعداوي، والبدلة مشدودة كبدل فرسان  
 

معايل الوزير لنوال السعداوي هلا معىن توافقي لنوع  قصة موتيف  خيلكلمة 

، مثل النمور واألسود والنسور واخلفافيش اخليول مع مجيع أنواع احليواانت احليوان. تتعاون

جمهما اللتان عند د خيلو  فرسانوالزرافات والقطط والطيور وما إىل ذلك. الكلمتان 

ستنشئان معىن خاصاا ال ميكن تفسريه إال عند وضع هاتني الكلمتني جنباا إىل جنب. 

معايل الوزير لنوال  قصة موتيف  خيللذلك استنتج الباحث مرة أخرى أن كلمة 

 السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع توافقي من املعىن.

 

 

 رحم
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، أي التوافقيالبياانت اليت وجدها الباحث يف شكل معاين ترابطية، وهي املعاين 

وأحاول أن أجعل حجمي يتناقص ويتناقص ليصبها جنينا صغريا قادرا على العودة إىل  "

. يف البياانت اليت قدمت، هناك كلميت رحم وأم. وكلمة رحم تعين مكان " رحم األم

( وهي مرتبطة ببعضها 2014 ،هي املرأة اليت تلد شخصا )شريعة للجنني وكلمة أم

البعض. عند استخدامه، فإن الكلمتني هلما عالقة مع بعضهما البعض حبيث تربز 

الكلمتان معانيهما األصلية عند إقراهنما يف مجلة. من هذه املعطيات نتعرف على معىن  

اوي، وهي كيس الغشاء يف بطن معايل الوزير لنوال السعد قصة موتكالم رحم األم يف 

الدخول يف احملادثة  الباحثاملرأة حيث يكون اجلنني تقع. للتوضيح مرة أخرى، أعاد 

 حول البياانت. ها هي البياانت:

 

وأحاول أن أجعل حجمي يتناقص ويتناقص ليصبها جنينا صغريا قادرا على العودة إىل رحم  
 (.26، ص. 2005األم )السعداوي، 

 
موت معايل الوزير لنوال السعداوي مجلة حتتوي على أحد  قصةكلمة رحم وأم يف 

. هذا ألن الكلمتني رحم وأم اللذان فقيالتوامعاين تقسيم املعاين الرتابطية، وهو املعىن 

عند اجلمع بينهما سينتج عنه معىن خاص ال ميكن تفسريه إال عند وضع هاتني الكلمتني 
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 موت معايل الوزيرالباحث مرة أخرى أن كلمة الرحم يف  تنتجاسجنباا إىل جنب. وعليه 

 لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع توافقي من املعىن.

 

 ثدي

، التوافقييف البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل املعىن الرتابطي، نوع املعىن 

البياانت اليت قدمت، هناك  . يف " كان كل ما حويل قد أصبح دافئا كثدي األم "أي 

أي أن املرأة  كلميت الثدي واألم. كلمة الثدي بشكل عام هي طرف خاص ابملرأة واألم

( هلا عالقة مع بعضها البعض. عند استخدامه، فإن الكلمتني 2014، اليت تلد )شريعة

 هلما عالقة مع بعضهما البعض حبيث تربز الكلمتان معانيهما األصلية عند إقراهنما يف

 قصة موت معايل الوزيرمجلة. ومن هذه املعطيات ميكن معرفة معىن كالم ثدي األم يف 

لنوال السعداوي، وهي األطراف اخلاصة اليت متتلكها األم اليت تستخدم يف الرضاعة. 

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت: الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد 

 

، 2005أصبح دافئا كثدي األم، وصامتا صمت الرحم )السعداوي، كان كل ما حويل قد  
 (.27ص. 
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معايل الوزير لنوال السعداوي مجلة حتتوي موت  قصةكلمات الثدي واألم يف 

. ويرجع ذلك إىل الكلمتني التوافقي، وهو املعىن د معاين تقسيم املعاين الرتابطيةعلى أح

لد معاين خاصة ال ميكن تفسريها إال عند وضع الثدي و األم اللتان عند اجلمع بينهما تو 

قصة يف  رحمهاتني الكلمتني جنباا إىل جنب. لذلك استنتج الباحث مرة أخرى أن كلمة 

لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع توافقي  موت معايل الوزير

 من املعىن.

 

 عني

، التوافقييف البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل املعىن الرتابطي، نوع املعىن 

يف البياانت اليت  ". وعيناي جيب أن تكوان أسرع من عقلي فرتاي احلركة قبل أن تقع "أي 

ل مت عرضها هناك كلمتا عني ورؤية وكلمة عيون وتعين جزء من اجلسد وبصر على شك

( مرتبطة ببعضها البعض. عند استخدامه، فإن 2014 ،يعةأنشطة تستخدم العينني )الشر 

الكلمتني هلما عالقة مع بعضهما البعض حبيث تربز الكلمتان معانيهما األصلية عند 

 قصة موتإقراهنما يف مجلة. من هذه املعطيات نستطيع معرفة معىن كالم العني لنرى يف 

لنظر / االنتباه. للتوضيح مرة معايل الوزير لنوال السعداوي وهي حركة تستغل العيون ل

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت: الباحثأخرى، أعاد 
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، ص. 2005وعيناي جيب أن تكوان أسرع من عقلي فرتاي احلركة قبل أن تقع )السعداوي،  
15.) 

 
معايل الوزير لنوال السعداوي هلا معىن توافقي  قصة موتكلمة عني يف 

 عنيلألطراف. تتواجد العينان مع الرأس واألذنني واألنف واليدين والقدمني. الكلمتان 

ورؤية، واليت عند اجلمع بينهما ستنتج معىن خاصاا ال ميكن تفسريه إال عند وضع هاتني 

قصة موت يف  عنيأن كلمة  الكلمتني جنباا إىل جنب. لذلك استنتج الباحث مرة أخرى

لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع توافقي من  معايل الوزير

 املعىن.

 

 منقار

كان نوع املعىن   ،ابطيةيف البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل معاين تر 

هناك كلمتا ، . يف البياانت اليت مت تقدميها" وأنفه كبري مقوس كمنقار احلدءة "، التوافقي

ذو رجلني ميكنه يعين حيوان  احلدئة. كلمة منقار تعين أنف الطائر بينما احلدئةاملنقار و 

، فإن الكلمتني رتبط ببعضها البعض. عند استخدامه( واليت ت2014، الطريان )الشريعة

هلما عالقة مع بعضهما البعض حبيث تربز الكلمتان معانيهما األصلية عند إقراهنما يف 
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قصة موت معايل يف  احلدئةومن هذه املعطيات نستطيع معرفة معىن كالم منقار مجلة. 

، وهي أنف أو فم خاص ابلطيور. للتوضيح مرة أخرى، أعاد لنوال السعداوي الوزير

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت: الباحث

 

الضفدع، تتحركان ببطء هنا وجهه أمحر أيضا كرأسه، وعيناه مستديراتن جاحظااتن كعني  
 (.60، ص. 2005وهناك، وأنفه كبري مقوس كمنقار احلدءة )السعداوي، 

 
معايل الوزير لنوال السعداوي مجلة حتتوي  قصة موتيف  احلدئةوكلمتا املنقار و 

. هذا ألن الكلمتني املنقار التوافقيعلى أحد معاين تقسيم املعىن الرتابطي وهو املعىن 

 عند اجلمع بينهما ستنشئ معىن خاصاا ال ميكن تفسريه إال عند وضع اللتني احلدئةو 

يف  املنقارهاتني الكلمتني جنباا إىل جنب. لذلك استنتج الباحث مرة أخرى أن كلمة 

لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع  قصة موت معايل الوزير

 توافقي من املعىن.
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 املعىن الداللة .4

الداليل هو املعىن الذي ينشأ نتيجة العالقة )االرتباط( بني مشاعر املرء جتاه  املعىن

ما يقال أو ما ُيسمع. مث يظهر هذا املعىن من خالل املعىن املعريف الذي يضاف بعد 

(. ميكن أيضاا أن نستنتج أن 12، ص. 2013جاجاسودارما، ذلك مع معاين أخرى )

. (28، ص. 2003)ويبوو، ظهور اخلطاب املعىن الضمين هو معىن إضايف نتيجة 

وخلص الباحث يف مجع البياانت بياانت املعىن الرتابطي املوجود يف رواية معايل الوزير يف 

 جدول مبين على منظور علقة. هنا اجلدول:

 

 املعىن الداللة 1.4جدول 

 املعىن الداللة الكلمة
 الظروف اليت جتعله تقلق اهلرابئ املتصل
 الظروف اليت جتعله تقلق أصابع ترتعش
 مكان االختباء السري سحيق البطن

 وقور
 الكرثة

 يسكط املوت
 األحالم

 الوجوه الكرتونية
 انشقاقا
 العمى

 قيمة من النفس
 وصف حال ليس على حسن

 املوت قادم
 األمنية

 الوجه بال تعابري
 ظهر فجأة

 الغباء الذي يتجاوز احلدود حقا
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 اختناقا
 اجلذور

 أبو احلول

 تستهاكها الظروف عصامية
 أقامة طويلة

 صامت مثل الصنم 
 حواس امليتة

 
 ال شعور أبي شيء

 

 اهلرابئ املتصل

، الداليلنوع املعىن  ،الباحث هي يف شكل معاين ترابطية البياانت اليت وجدها

. يف البياانت اليت مت " أحس عضالت بطين ترتعش كأمنا هبا مس كهرابئ متصل "أي 

من سلسلة  هرابئ متصل. بشكل عام، تعين كلمة هرابئ متصلتقدميها هناك كلمة 

(، ولكن يف شرح املتحدث للبياانت أعاله، يقصد 2014 ،التيارات الكهرابئية )الشريعة

هبا شرح املوقف يف ذلك الوقت. بناءا على سياق البياانت، إذا مت تفسريها ابملعىن 

تعين املوقف الذي مير به املتحدث، أي  هرابئ متصل، فإن كلمة الداليلللنوع الرتابطي 

للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث  القلق وجعل اجلسم يهتز بسبب كلمات رؤسائه.

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت:

 

كهرابئ كنت اي أمي من شدو احلساسية أحس عضالت بطين ترتعش كأمنا هبا مس   
 (.15، ص. 2005متصل  )السعداوي، 
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معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة  قصىة موتيف  هرابئ متصلكلمة 

القائم على منظور  الداليلحتتوي على معىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

ىن الرتابطي مع ، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعالقصةعلقة. يف معناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلنوع املعىن 

 

 أصابع ترتعش

، أي داليليف البياانت أعاله، وجد الباحث يف شكل معاين ترابطية ملعاين 

أصابع ناك كلمة . يف البياانت اليت مت تقدميها ه"فأحس أبصابع يدي اليمىن ترتعش"

هو  االرتعاش، بينما هي أطراف اليدين والقدمني جمزأة ، كلمة أصابع. بشكل عامترتعش

ابع بشكل ، فهذا يعين املوقف الذي هتتز فيه األصمتكررة. إذا مت تفسريه ككلحركة 

، فإن الغرض منه يف تعرض املتحدث للبياانت أعاله ، ولكن(2014 ،متكرر )الشريعة

، إذا مت املوجود يف البياانت أعالهلسياق هو توضيح ما يتعلق مبوقفه احلايل. بناءا على ا

تعين املوقف الذي مير به  أصبع ترتعش، فإن كلمة الداليلتفسريها ابملعىن الرتابطي للنوع 

للتوضيح مرة أخرى،  ، أي القلق وجعل اجلسد يرجتف بسبب كلماته. رؤسائه.املتحدث

 أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت:
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 (.15، ص. 2005أحس أبصابع يدي اليمىن ترتعش  )السعداوي، ف 
 

معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة  قصىة موتيف  أصابع ترتعشكلمة 

القائم على منظور  الداليلحتتوي على معىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع القصةعلقة. يف معناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلنوع املعىن 

 

 سحيق البطن

، الداللةيف شكل معاين ترابطية من املعاين  يف البياانت أعاله، وجد الباحث

 انت. يف البيا" وختفي حقيقتها وحقيقيت معها يف سرداب عميق سحيق يف بطنها "وهي 

بينما  منحىنهي  سحيق، كلمة . بشكل عامسحيق البطن، هناك كلمة اليت مت تقدميها

)الشريعة،  البطنواليت عند اجلمع تعين احنناء  جزء من اجلسم حتت جتويف الصدر البطن

، فإنه يهدف إىل شرح املوقف يف ن يف شرح املتحدث للبياانت أعاله، ولك(2014

ا ابملعىن الرتابطي للنوع ، إذا مت تفسريهيف البياانت أعالها إىل السياق ذلك الوقت. استنادا 

، أي إخفاء اهلوية تعين املوقف الذي مير به املتحدث صحيق البطن، فإن كلمة الداليل

بني الزوجني والزوجات يف مكان ال ميكن أن يكون معروفا من قبل أي شخص. 

 لبياانت. ها هي البياانت:للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول ا
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، 2005وختفي حقيقتها وحقيقيت معها يف سرداب عميق سحيق يف بطنها )السعداوي،  
 (.15ص. 

 
معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة  قصىة موتيف  صحيق البطنكلمة 

القائم على منظور  الداليلحتتوي على معىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع القصةعلقة. يف معناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلنوع املعىن 

 

 الوقور

يف البياانت أعاله، ما وجده الباحث كان يف شكل املعىن الرتابطي، نوع املعىن 

هذا هو السبب اي أمي يف أنين مل أحتمل هذه املوظفة، ومل أحتمل أن أظل  "، الداليل

. " جالسا يف مقعدي هادائ كعاديت، وقورا كأي زير حني يكون جاال بني موظفي وزارته

قيمة اجلسد  الوفور. بشكل عام، تعين كلمة الوقوريف البياانت املقدمة، هناك كلمة 

تحدث للبياانت أعاله، يُقصد هبا شرح األمور (، ولكن يف تعرُّض امل2014 ،)الشريعة

املتعلقة أبمور أخرى. استناداا إىل السياق املوجود يف البياانت أعاله، إذا مت تفسريه ابملعىن 

تعين إدراك املتحدث ملقدار تقدير الذات الذي  الوقور، فإن كلمة الداليلالرتابطي للنوع 
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حث الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها مُينح لنفسه. للتوضيح مرة أخرى، أعاد البا

 هي البياانت:

 

هذا هو السبب اي أمي يف أنين مل أحتمل هذه املوظفة، ومل أحتمل أن أظل جالسا يف  
مقعدي هادائ كعاديت، وقورا كأي زير حني يكون جاال بني موظفي وزارته )السعداوي، 

 (.16، ص. 2005
 

معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على  قصىة موتيف  الوقوركلمة 

القائم على منظور علقة. يف  الداليلمعىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع نوع القصةمعناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلاملعىن 

 

 الكارثة

يف البياانت أعاله، ما وجده الباحث كان يف شكل معاين ترابطية، أي املعاين 

. " نعم اي أمي، لقد كانت هذه هي الكارثة احلقيقية اليت وقعت يف ذلك اليوم "، الداللة

يف البياانت اليت مت تقدميها هناك كلمة كارثة. بشكل عام، تعين كلمة كارثة شيئاا يتسبب 

(، ولكن يف شرح املتحدث للبياانت أعاله، يُقصد هبا شرح 2014يف خسائر )الشريعة، 



62 

 

 
 

أشياء تتعلق أبمور أخرى. استناداا إىل سياق البياانت أعاله، إذا مت تفسريها مبعىن 

لكلمة كارثة يصف حالة املتحدث الذي ال يعمل بشكل  الداليلع ترابطي، فإن النو 

جيد يف ذلك الوقت. للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول 

 البياانت. ها هي البياانت:

 

نعم اي أمي، لقد كانت هذه هي الكارثة احلقيقية اليت وقعت يف ذلك اليوم )السعداوي،  
 (.22، ص. 2005

 
معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على  قصىة موتيف  الكارثةكلمة 

القائم على منظور علقة. يف  الداليلمعىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع نوع القصةمعناه عند قراءة 

 ظور علقة.القائم على من الداليلاملعىن 

 

 يسقط املوت

يف البياانت أعاله، ما وجده الباحث كان يف شكل معىن ترابطي، نوع من املعىن 

، أي أن عينيه وقعت علّي متاماا مثل سقوط املوت. بشكل عام، تعين كلمة الداليل

يف املوت  السقوطواليت عندما تكون جمتمعة تعين  الوفاةتعين  موتسقوط النزول وكلمة 
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املوت. بناءا على  يسقط(. يف املعطيات اليت قدمت، هناك كلمة 2014)الشريعة، 

يسقط سياق البياانت أعاله، إذا مت تفسريها مبعىن ترابطي، فإن النوع الداليل لكلمة 

للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث الدخول يف  يصف املوت الذي سيأيت إليه. املوت

 ياانت:احملادثة حول البياانت. ها هي الب

 

انين مل أحترك يف مقعدي وسقطت عيناه فوقى بكل ثقلهما كما يسقط املوت )السعداوي،  
 (.23، ص. 2005

 
معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي  قصىة موتيف  يسقط املوتكلمة 

القائم على منظور علقة.  الداليلعلى معىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع نوع القصةيف معناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلاملعىن 

 

 األحالم

وننسى  "، أي داللة، وهي معاين معاين ترابطية ، وجد الباحثيف البياانت أعاله

. بشكل أحالم. يف البياانت اليت مت تقدميها هناك كلمة " أحالمنا حني نصحو من النوم

، لكن (2014ة، كن رؤيته أو جتربته أثناء النوم )الشريعمتشيئاا  األحالم، تعين كلمة عام
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ستناداا إىل تعرض املتحدث للبياانت أعاله يهدف إىل شرح أشياء أخرى تتعلق به. ا

 أحالملكلمة  الداليل، فإن النوع طيسياق البياانت أعاله، إذا مت تفسريها مبعىن تراب

يشرح املرتبط ابملثل العليا اليت سيتم حتقيقها يف املستقبل. للتوضيح مرة أخرى، أعاد 

 الباحث الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت:

 

، 2005إننا ننسى طفولتنا حني نكرب، وننسى أحالمنا حني نصحو من النوم )السعداوي،  
 (.25ص. 

 
معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على  قصىة موتيف  أحالمكلمة 

القائم على منظور علقة. يف  الداليلمعىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع نوع القصةمعناه عند قراءة 

 ئم على منظور علقة.القا الداليلاملعىن 

 

 الوجوه الكرتونية

يف البياانت أعاله، ما وجده الباحث هو يف شكل معاين ترابطية، أي املعاين 

ووجوه كل االابء تبدو يل اآلن كتلك الوجوه الكرتونية اليت كان نشرتيها  "، أي الداليل

. بشكل عام، الكرتونيةالوجوه . يف البياانت اليت مت تقدميها، هناك كلمة " يف يوم العيد
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 وجوهاوالكرتون يعين الورق املقوى وعند دجمها تعين  الوجوه هي أجزاء اجلسمتعين كلمة 

، ولكن يف شرح املتحدث للبياانت أعاله، (2014ن الورق املقوى )الشريعة، مصنوعاا م

ىن يُقصد به شرح أشياء أخرى. استناداا إىل سياق البياانت أعاله، إذا مت تفسريها مبع

يوضح أنه مرتبط بوجه ليس له أي  وجوه الكرتونيةترابطي، فإن النوع الداليل لكلمة 

للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول  تعبري على اإلطالق.

 البياانت. ها هي البياانت:

 

العيد ووجوه كل االابء تبدو يل اآلن كتلك الوجوه الكرتونية اليت كان نشرتيها يف يوم  
 (.26، ص. 2005)السعداوي، 

 
معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة  قصىة موتيف  وجوه الكرتونيةكلمة 

القائم على منظور  الداليلحتتوي على معىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

الرتابطي مع ، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن القصةعلقة. يف معناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلنوع املعىن 
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 انشقاق

  "، أي الدالييف البياانت أعاله، وجد الباحث معىن ترابطياا، نوعاا من املعىن 

. بشكل انشقاق. يف البياانت اليت مت تقدميها هناك كلمة " كأمنا انشقت األرض عنها فجعة

العودة إىل اإلنسان، واختاذ شكل صورة، مصورة )الشريعة،  انشقاق، تعين كلمة عام

، فإن تعرض املتحدث للبياانت أعاله يهدف إىل شرح ما يتعلق (. ومع ذلك2014

، لسياق املوجود يف البياانت أعاله، إذا مت تفسريها مبعىن ترابطيأبشياء أخرى. بناءا على ا

وصول املفاجئ الذي قامت به والدة يشرح املتصل ابل انشقاقفإن النوع الداليل لكلمة 

مسري. للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي 

 البياانت:

 

، ص. 2005ويف تلك اللحظة ظهرت أمى كأمنا انشقت األرض عنها فجعة )السعداوي،  
31.) 

 
معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على  قصىة موتيف  انشقاقكلمة 

القائم على منظور علقة. يف  الداليلمعىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع نوع القصةمعناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلاملعىن 
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 العمى

يف املعطيات أعاله، ما وجده الباحث كان يف شكل معىن ترابطي، نوع املعىن 

. بشكل عام، تعين كلمة عمى حالة الشخص " إن هذا اجلهل كالعمى "، أي الداليل

(، ولكن يف تعرض املتكلم للبياانت أعاله، فإن املقصود منه 2014العمياء )الشريعة، 

لى سياق البياانت، إذا مت تفسريها مبعىن هو شرح أمور تتعلق أبمور أخرى. بناءا ع

لكلمة عمى يوضح أهنا مرتبطة بغباء مسري الذي ال يعرف حقاا  الداليلترابطي، فإن النوع 

ما حدث ابلفعل. للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول البياانت. 

 ها هي البياانت:

 

 (.31، ص. 2005السعداوي، إن هذا اجلهل كالعمى بل إنه العى متاما ) 
 

معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على  قصىة موتيف  عمىكلمة 

القائم على منظور علقة. يف  الداليلمعىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع نوع القصةمعناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلاملعىن 

 

 



68 

 

 
 

 اختناق

، أي الداليليف البياانت اليت وجدها الباحث يف شكل معاين ترابطية، نوع املعىن 

. بشكل عام، تعين  اختناقا. يف البياانت املقدمة هناك كلمة " الختنقت يف كلمايت "

(، ولكن يف شرح 2014، ذي يتعرض للخنق )الشريعةحالة الشخص ال االختناقكلمة 

املتحدث للبياانت أعاله، يُقصد هبا شرح األمور املتعلقة أبشياء أخرى. استناداا إىل 

للكلمة اليت  الداليلسياق البياانت أعاله، إذا مت تفسريها مبعىن ترابطي، فإن النوع 

يشرحها االختناق يرتبط حبالة الشخص الذي تستهلكه كلماته اخلاصة. للتوضيح مرة 

 أخرى، أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت:

 

 (.37، ص. 2005لو كتبت لنفسي فقط الختنقت يف كلمايت )السعداوي،  
 

نوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معايل الوزير ل قصىة موتيف  اختناقكلمة 

القائم على منظور علقة. يف  الداليلمعىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع نوع القصةمعناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلاملعىن 

 

 



69 

 

 
 

 اجلذور

ومل "، أي الداليليف البياانت أعاله، وجد الباحث يف شكل معاين ترابطية للمعىن 

. يف البياانت اليت مت تقدميها "أعد أرى الواقع واقعا إال إذا كان له جذور يف أحالمي

ذرة تعين شيئاا له جذور )الشريعة، ، الكلمة متج. بشكل عامجذورهناك كلمة 

، يُقصد منها شرح األشياء املتعلقة ياانت أعالهيف تعرض املتحدث للب ، ولكن(2014

، فإن النوع عىن ترابطي، إذا مت تفسريها مبستناداا إىل سياق البياانت أعالهأبمور أخرى. ا

يوضح أهنا مرتبطة بواقع املتحدث الذي يعيش يف أحالمه لفرتة  اجلذورللكلمة  الداليل

طويلة. للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي 

 البياانت:

 

، ص. 2005ومل أعد أرى الواقع واقعا إال إذا كان له جذور يف أحالمي )السعداوي،  
38.) 

 
لوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معايل ا قصىة موتيف  جذوركلمة 

القائم على منظور علقة. يف  الداليلمعىن من جزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع نوع القصةمعناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلاملعىن 
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 ولأبو اهل

، أي الداليليف البياانت أعاله، ما وجده الباحث كان معىن ترابطياا، نوع املعىن 

. يف البياانت اليت مت "وللكن األله داخل رأسي جالس سابت ال يتحرك كأىب اهل"

جرايا تقدميها هناك كلمة أبو اهلول. بشكل عام ، تعين كلمة العضلة العاصرة متثاالا ح

، يُقصد منها ن يف شرح املتحدث للبياانت أعالهلك، و (2014برأس أسد )الشريعة، 

ا إىل السياق يف البياانت أعاله، إذا مت تفسريها شرح األمور املتعلقة أبشياء أخرى. استنادا 

، فإن النوع الضمين لكلمة العضلة العاصرة يوضح أهنا مرتبطة مبتحدث مبعىن ترابطي

الدخول يف احملادثة حول  صامت مثل التمثال. للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث

 البياانت. ها هي البياانت:

 

اهتزت يدي قليال وأان أمسك الكأس، لكن األله داخل رأسي جالس سابت ال يتحرك   
 (.44، ص. 2005كأىب اهلول )السعداوي، 

 
 

معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي  قصىة موتيف  أيب اهلولكلمة 

القائم على منظور علقة.  الداليلعىن الرتابطي، وهو املعىن على معىن من جزء من نوع امل
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، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع نوع القصةيف معناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلاملعىن 

 

 حواس امليتة

، وهي داللةيف البياانت أعاله وجد الباحث يف شكل معاين ترابطية ملعاين 

. يف البياانت اليت مت "تنبهت حواسها امليتة، وارجتفت عضالت أذنيهالوقع االسم الغريب"

عدم الشعور  حواس امليتة. بشكل عام، تعين كلمة حواس امليتةتقدميها هناك كلمة 

(، ولكن يف تعرُّض املتحدث للبياانت أعاله، يُقصد هبا شرح 2014ابملشاعر )الشريعة، 

أمور تتعلق أبمور أخرى. استناداا إىل السياق يف البياانت أعاله، إذا مت تفسريها مبعىن 

يشرح حواس املتحدث اليت مل تعد تشعر  حواس امليتةلكلمة  الداليلترابطي، فإن النوع 

ء ما. للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي بشي

 البياانت:

 

، 2005تنبهت حواسها امليتة، وارجتفت عضالت أذنيهالوقع االسم الغريب )السعداوي،  
 (.61ص. 
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معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي  قصىة موتيف  حواس امليتةكلمة 

القائم على منظور علقة.  الداليلجزء من نوع املعىن الرتابطي، وهو املعىن على معىن من 

، املعىن الصحيح هو املعىن القائم على املعىن الرتابطي مع نوع القصةيف معناه عند قراءة 

 القائم على منظور علقة. الداليلاملعىن 

 

 املعىن اال نعكاسي .5

هو املعىن الذي ينبثق من املتحدث عندما يستجيب لشيء يراه  االنعكاسياملعىن 

، مت توضيح أن املعىن االنعكاسي هو معىن . يف مراجع أخرى(38، ص. 2003)ليج، 

. وخلص (138ص. ، 2020، جرييداأكثر حمدودية وهذا املعىن له معىن مزدوج )

ية معايل الوزير يف جدول الباحث يف مجع البياانت بياانت املعىن الرتابطي املوجود يف روا

 مبين على منظور علقة. هنا اجلدول:

 

 االنعكاسياملعىن  1.5جدول 

 االنعكاسياملعىن  الكلمة
 األن )إجابة( أي

 عورة )املعىن املزدوج(ال العصا
 الصحايف )املعىن املزدوج( آلة التصوير



73 

 

 
 

 األمل
 الكلب

 التعذب )املعىن املزدزج(
 الشرير )املعىن املزدوج(

  
 

اجلدول أعاله هو الكلمة الواردة يف املعىن الرتابطي للنوع االنعكاسي للمعىن. 

 سيتم شرح البياانت اليت وجدها الباحث أدانه مع الشرح:

 

 أي

ذات يوم، وأان طفل صغري، كنت أقف إىل جوار أىب يف الشارع، فإذا بقدم كبرية ضحمة  
 (.47، ص. 2005)السعداوي، تدوس على إصبعى، وصرخت من األمل: "أي!" 

 

كانت البياانت األوىل اليت وجدها الباحث يف شكل معاين ترابطية ذات معىن 

.  أي". يف البياانت اليت مت تقدميها هناك كلمة  وصرخت من األمل: أي! "انعكاسي، أي 

  أي(. كلمة 2014،  عن األمل وما إىل ذلك )الشريعةنفسها هي تدخل للتعبري أيكلمة 

كما تعين يف البياانت هي رد فعل الطفل عند مواجهة كارثة. فجأة، كانت الكلمة اليت 

هنا أي . كلمة أيخرجت من فمه لشرح ووصف رد الفعل الذي كان مير به هي قول 

 هي انعكاس لألمل الذي يعاين منه األطفال الصغار.
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 عصا

لنوال السعداوي هي   قصة موت معايل الوزيراملعطيات اليت وجدها الباحث يف 

(. ومع 2014الشيء الطويل )الشريعة،  عصا. بشكل عام، تعين كلمة عصاكلمة 

 .العورةعلى أهنا معىن انعكاس يعين  العصانفسها، يتم تفسري كلمة  القصةذلك، يف 

 الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت: الباحثللتوضيح مرة أخرى، أعاد 

 

 (60، ص. 2005الغليظة بني فخذيها لتمزق أحشاءها )السعداوي، وتدخل العصا  
 

. يعتمد عورةيف املثال أعاله على أهنا معىن انعكاس، أي ال عصايتم تفسري كلمة 

وتدخل العصا الغليظة بني فخذيها لتمزق  هذا على سياق البياانت أعاله، أي "

للمرأة بينما يُعّرف  عورة"، يتم تعريف املسافة بني الفخذين على أهنا األعضاء ال أحشاءها

قصة للرجل. لذلك خلص الباحث إىل أن كلمة اباتنج يف  عورةأبنه األعضاء ال العصا

معايل الوزير لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع انعكاس  موت

 للمعىن.
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  آلة التصوير

لنوال السعداوي هي   قصة موت معايل الوزيراملعطيات اليت وجدها الباحث يف 

 نفسها صندوقا به عدسة آلة التصوير. بشكل عام، تعين كلمة آلة التصويركلمة 

على أهنا  آلة التصويرنفسها، يتم تفسري كلمة  القصة(. ومع ذلك، يف 2014)الشريعة، 

أخرى، أعاد الباحث الدخول يف احملادثة للتوضيح مرة  .الصحايفمعىن انعكاس يعين 

 حول البياانت. ها هي البياانت:

 

 (47، ص. 2005وحني يقفون أمام آلة التصوير يظنون أنفسهم آهلة )السعداوي،  
 

يف املثال أعاله مبعىن انعكاس مبعىن الصحفيني.  آلة التصويريتم تفسري كلمة 

يقفون أمام آلة التصوير يظنون  وحني يعتمد هذا على سياق البياانت أعاله، أي "

اليت واجهها احلكام   آلة التصوير وأماخمصصاا للحكام كان   كلمة هم"،   أنفسهم آهلة

، مثل اآلهلة. أهنم دائماا على حق فيما يقولون كانت صحفياا كان جيري مقابلة. يبدو

لنوال  موت معايل الوزير قصةيف  آلة التصويرلذلك خلص الباحث إىل أن كلمة 

 لسعداوي هي كلمة حتتوي على معىن ترابطي مع نوع انعكاس للمعىن.ا
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  أمل

لنوال السعداوي هي   قصة موت معايل الوزيراملعطيات اليت وجدها الباحث يف 

 القصة(. ومع ذلك، يف 2014)الشريعة،  كلمة أمل تعين األمل. بشكل عام،  أملكلمة 

للتوضيح مرة أخرى،  .التعذبعلى أهنا معىن انعكاس يعين  أملنفسها، يتم تفسري كلمة 

 أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها هي البياانت:

 

، ص. 2005أميكن أن تغفري يل اي أمي ألنين تسببت لك بكل هذا األمل )السعداوي،  
62) 

 
. يعتمد هذا التعذب، أال وهو مل يف املثال أعاله مبعىن انعكاسيتم تفسري كلمة أ

". لذلك خلص  ألنين تسببت لك بكل هذا األمل على سياق البياانت أعاله، أي "

لنوال السعداوي هي كلمة حتتوي  قصة موت معايل الوزيرالباحث إىل أن كلمة األمل يف 

 على معىن ترابطي مع نوع انعكاس للمعىن.
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  كلب

لنوال السعداوي هي   الوزير قصة موت معايلاملعطيات اليت وجدها الباحث يف 

)الشريعة،  من أنواع احليواانت هنفس كلبالكلمة   يعترب. بشكل عام، كلبكلمة  

معىن انعكاس  هعلى أن كلبنفسها، يتم تفسري كلمة   القصة(. ومع ذلك، يف 2014

للتوضيح مرة أخرى، أعاد الباحث الدخول يف احملادثة حول البياانت. ها  .الشريريعين 

 البياانت:هي 

 

 (72، ص. 2005وما كان ابستطاعة كلب منهم أن ميس شريف وعرضي )السعداوي،  
 

. يعتمد الشريرتُعرَّف كلمة كلب يف املثال أعاله على أهنا معىن انعكاسي، أي 

وما كان ابستطاعة كلب منهم أن ميس شريف  هذا على سياق البياانت أعاله، أي "

يضايق النساء يف القصة بينما الرجال يف  يالذ للشرير"، وكلمة كلب تعين  وعرضي

املعطيات هذا هو املثل الذي قدمه والد املرأة اليت تتعرض لسوء املعاملة إذا أصبحت 

ابنتها رجالا، ابلطبع لن يتمكنوا من التقدم على شرفها. لذلك استنتج الباحث أن كلمة  

وي على معىن ترابطي مع لنوال السعداوي هي كلمة حتت موت معايل الوير قصةكلب يف 

 نوع انعكاس للمعىن.
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 اجملموع االمجايل 1،6جدول 

 اجملموع املعىن
 4 األسلويب
 7 العاطفي
 12 التوافقي
 الداللة

 االنعكاسي
14 
5 

  
 

هناك العديد من مناذج الكلمات والعبارات اليت حتتوي على معاين ترابطية من 

أنواع من املعىن  5نوعاا من البياانت مت تقسيمها إىل  42. توصل الباحث إىل ليجمنظور 

، واملعىن الداليل، واملعىن التوافقيالرتابطي، وهي املعىن األسلويب، واملعىن العاطفي، واملعىن 

القصة موت معايل بياانت يف شكل املعىن األسلويب يف  4( كانت هناك 1االنعكاسي: )

قصة يف شكل املعىن العاطفي يف  بياانت 7( تبني أن هناك 2داوي. )نوال السعل الوزير

يف شكل معىن  بياانت 12( تبني أن هناك 3لنوال السعداوي. ) موت معايل الوزير

يف  بياانت 14( تبني أن هناك 4معايل الوزير لنوال السعداوي. ) قصة موتتوافقي يف 

 5( وجد أن هناك 5السعداوي. )معايل الوزير لنوال  قصة موتيف  داليلشكل معاين 

معايل الوزير لنوال السعداوي. قصة موتعلى شكل معىن انعكاسي يف  بياانت
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 الباب الرابع

 نتائج البحث واالقرتاحات

قصة موت الثالث أعاله، استنتج الباحث أنه يف  البابوبناءا على املناقشة يف 

لنوال السعداوي، هناك العديد من مناذج الكلمات والعبارات اليت حتتوي  معايل الوزير

نوعاا من البياانت مت  42. توصل الباحث إىل ليجعلى معاين ترابطية من منظور 

، واملعىن ، وهي املعىن األسلويب، واملعىن العاطفيأنواع من املعىن الرتابطي 5تقسيمها إىل 

بياانت يف شكل املعىن  4( كانت هناك 1عىن االنعكاسي: )، واملالداليل، واملعىن التوافقي

يف  بياانت 7( تبني أن هناك 2نوال السعداوي. )ل القصة موت معايل الوزيراألسلويب يف 

( تبني أن هناك 3لنوال السعداوي. ) قصة موت معايل الوزيرشكل املعىن العاطفي يف 

( 4وزير لنوال السعداوي. )معايل ال قصة موتيف شكل معىن توافقي يف  بياانت 12

معايل الوزير لنوال  قصة موتيف  داليليف شكل معاين  بياانت 14تبني أن هناك 

 قصة موتعلى شكل معىن انعكاسي يف  بياانت 5( وجد أن هناك 5السعداوي. )

 معايل الوزير لنوال السعداوي.

طي الباحث واألدب والرسائل وغريها، يع القصةيف معاجلة سوء التفاهم يف قراءة 

واألدب والرسالة وغريها.  القصةبياانا ختامياا، وهو الفهم الدقيق ملعاين الكلمة الواردة يف 

يعد عدم املعرفة ابملعاين يف الكلمة أحد العوامل اليت تسبب سوء الفهم يف فهم الرسائل 
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 املدرجة. جيب على األقل إتقان الصورة العامة املتعلقة مبعاين الكلمات حبيث ميكن

 واألدب والرسائل وغريها. القصةالتقليل إىل أدىن حد من سوء الفهم يف فهم 
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