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 بسم اهلل الرمّحان الرّحيم



                
و عونه استطعنا  أن نكمل حبثنا  وخنرجه إىل النور   بفضل اهلل     

كنسخة منقحة من العيوب وسليمة من األخطاء ولوال الدعم الذي 
وجهتنا صفية" اليت لطاملا  الفاضلة "طبيناألستاذة تلقيناه خاصة من  

خالل  عليهااليت اختذهتا منهاجا نسري النصائح القيمة  وأسدت لنا
مساندتنا.  العزيزة على  وتقدير أستاذتنادراسي ألف شكر ال وارنامش
خنص بالشكر خنبة العلم الذين مل يبخلوا علينا بأي شيء  كما

ثنا هذا احلديث نرجو أن يكون حب مجيعا. ومسكاحرتامايت لكم 
 لكل طالب علم. وهبة منقحةعربون جناح لنا 

 

 

 نور اهلدى جاليب.                           
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إلر التصعععععععععععععععر      من خالله سععععععععععععععععر ال ا   ن بالعربي  بكل أبعاده   التاريخإن           

رصعععيدال الي  ص  صعععد ت  يل اليسعععان العرب    إلراله   بل  لم اكب   طعععايا التا  ر   ابا ما 

 تج ع ها ت يرات عمق التاريخ كان من  تائجها ظه ر كيمات عربي  خالصعععععععع  أ  ت  ل د ال 

 صييا  دت الجزائري  خير براان عير أ ها ت لتطم ته المجال  لعلا ما من مدل التها األصيي  

   العربيعععع  كيمععععات   تراكيععععث    مجععععال الل ععععا عععع    السعععععععععععععععيععععا عععع    االجتمععععا    ال    

األمر البص  را  ال هر   أدى بها إلر التسييل أن ابا الت ليد   كلا   الداالالت    …  غيراا

عييه   الي   العربي  يدين لمجال اإلعالل بها  اله من أامي    شعععععععععي      العصعععععععععر ال دي    

 :العديد من اإلشكاالت  ع    

 إن كان كبل  ال ر عيت متبع ؟لت ليد الداالل  آليات  ؟ الالت ليد ؟  ما ا ا  الدالل ما 

ي  ؟  ت مي  ال طال عن ابا ال كان ل سائل اإلعالل د ر    استلمار  ال م بج؟أل ال دراس  

 ليد الدالل  كان ع  ان ب ل ا الت  التاركيز   دابه اإلشكاليات الت  تتا يث الدا     لإلجاب  عن

 كاآلت :أن تك ن خ   ب ل ا  أ م بجا ارتأي ا   المجالت السيا ي  صدى الزيبان 

ا تت  ا اا بم دم  ألخب لم   عام  عن العرض لل تالاا  صعععععععععععععععيين ع  ن األ ل ت ت      

  مبا   عاسعععععععععععل م ه ل الت ليد   تأرج ه بين  كر الي  يين ال دمال   الم دلين   شعععععععععععمل أرب

ا المب    األ ل كان    مااي  الت ليد ل     اصععععععععععععععع ال ا ل تا رق إلر ال ظري  الت ليدي  أما

اللا   ت ا ل ا  يه م ه ل الدالل  ل     اصعععععععععععععع ال ا لل مجاالت الدالل  بعداا أ سععععععععععععععال الدالل  

 ليمب ع  اللعالع  العبص ا ت ى الت ليعد العدالل  ع عد ال عدمعال  يع  در   يعه المشعععععععععععععععتر  ل  ت عل



 ب
 

الي ظ    المجاز لل اختال  العيمال    أصعععععل      المجاز  أ سعععععال المجاز لتأت  األطعععععداد 

بتعري  ل     اصععععععععععع ال ا   التداخل   االتسعععععععععععا     المع ر ل رى لا يا الت ليد الدالل  ع د 

الم دلين به التراكيث الما لدة   معياري  التا ا ل يتا ر  م ها أ  ا  المصععععععععععععععع ي ات المركب    

تها   المعا     الت يارات الخارجي  لل التاصعععععع ر ال ام سعععععع    أخيرا المب   الرابع البص مك  ا

جمع آليات الت ليد الدالل  من اشعععت اق معر  ل     اصععع ال ا    ري   معر   االشعععت اق لل 

المصعع ي ات العربي  ال ديل  بعداا أ سععال االشععت اق الصععر     االشععت اق الكبير   االشععت اق 

  االشعععت اق الَكَباْر  ال  ت مع شعععر   ال  ت   ال  ت ع د  العيمال ليأت  المعرث لل الُكَباْر 

الترجمع  ال ر يع    اال تراض   بععد ال هعايع  من الت ظير تعأت  مر يع  الت بيق عير األ م بج 

ر  يه مب لين      صل لا   ت ت اسل تجييات الت ليد الدالل     مجي  صدى الزيبان    رِّ

ل ي مععل ع  ان الت ميعع  الي  يعع     سععععععععععععععععائععل اإلعالل بععه تعري  الت ميعع  ل عع    المب عع  األ  

اصعععععععع ال ا لل الت مي  الم ه ل بعداا د ر  سععععععععائل اإلعالل    الت مي  لتأت  الت مي  المعجمي  

ظاارة ل  ي    مسععععععععععععع  الختال بمب   لا   ع  ن باسعععععععععععععل الت مي  المعجمي    ت لد الدالل  به 

الت مي    التاراد    الت مي    التارجم  ال ر ي    الت مي    التعريث   الت مي    االشعععععععت اق لل 

الت مي   اال تراض ل خرج  بخاتم  جمعت أال ال تائج المتا صعععععععععععععععل إليها    ب ل ا ابا    د 

اعتمد ا أل ال دراسععععت ا عير الم هج ال صعععع    مسععععت دين عير أال المراجع ملل الت ليد الدالل  

ا رغل بل  إالا أ ه  د  اجهت بيعيد لم مد غاليل     ه الي   لصعععععععععععععععال      البالغ    المعجل

صعععع بات كادت تكب  مسعععار الب    تيج  كلرة المادة العيمي    عدل ال درة عير تجميعها    



 ت
 

تداخل المراجع ببعطها    عدل مصدا ي  المعي م  إال أ  اا  تا جه إلر األستابة ال اطي  عير 

 البص كان لم  جهد   يل   إتا تها ل ا ابا الب   
 



 

 

 

 

 

 

 

فكر المغوين القدماء ن  التوليد الداللي بيمفهوم: األولالفصل 

. والمحدثين

.  التوليدماهية: األولالمبحث 

.  الداللةمفهوم: الثانيالمبحث 

 . والمحدثينالتوليد الداللي بين فكر المغويين القدماء:المبحث الثالث

 .آليات التوليد الداللي: المبحث الرابع
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 .مفهوم التوليد الّداللي بين فكر الّمغويين القدماء والمحدثين: الفصل األول

 .في ماهية التوليد: المبحث األول

التوليد لغة : أّوال

 ءكتكّلد الشي_  َتكلَّت كالدتياالمرأة حضر كالدتيا كالشاه كضعت كالقابمة األنثىأممف كّلد 

أم كتكالدكا - كمنو المكّلدكف الشعراءء عنو، المكّلد المحدث مف كّؿ شيأ نشءمف الشي

 1.كثركا

 :التوليد اصطالحا: ثانيا

 القدرة التي يمتمكيا أم في الّمغة اإلبداعيعمى الجانب "generation"يد يدّؿ التكؿ

،بما فييا الجمؿ التي لـ األـيف كفيـ عدد المتناىي مف الجمؿ في لغتو ك لتؾنسافكّك 

 بطريقة طبيعية دكف شعكر منو بتطبيؽ اإلنسافيسمعيا مف قبؿ ككّؿ ىذا يصدر عف 

 2.نةمقكاعد نحكّية مع

 

 

 

                                                           
 .345م، ص2004 ،1مجمع اللغة العربٌة، معجم الوسٌط، مكتبة الشروق الدولٌة، القاهرة، مصر، ط 1
 .206، ص2008، 4اللّسانٌات النشأة والتطور، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون الجزائر، ط: أحمد مؤمن2
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 التكليدية كمذىب فمسفي قد ىيمنت عمى إفّ ":Generatism"ة النظرية التوليدي: ثالثا

ىي تشكمسكي ذلؾ نعـكإلى كما ذىب األخرلالمسانيات كعمى الفمسفة كعمـ النفس كالعمـك 

 كدليؿ 1660 التي ناد بيا بكر ركياؿ سنة Universal-Grammar القكاعدالكمية إحياء

 الجنس إال فطرية كراثية كالتخص لكنساف الممكة المغكية أف في ىذا متشك مسؾنعـك 

 1.البشرم

 تبني إلىمتشك مسؾ فكرة البحث في الّمغات الّسامية ىي الّطريؽ الذم اىتدل بو إف-

 المغات الّسامية أسرةنبناء الّرصيد المعجمي في األخيرأنإنظرية التكليدّية حيث يعتبر ىذا 

لية آ عناصر الجذكر بإلى الحركؼ الزائدة التي تضاؼ مبدأ الجذر ثـ عمى أساسعمى 

 التكليد المفظي فالتكليد المعنكم انطالقنا إلىإدراكآليةمتشك مسؾالتخّمؿ،كىك الذم فتؽ ذىف 

مف عممية التعاكض الّصكتي كىي العممية التي تحدث عنيا الخميؿ كمف جاؤكا بعده 

 الذم كاف يكميا متشك مسؾىمية القضية ىنا في منطمؽ مسيرة أك" تالتقميبا»بمصطمح 

 إلىىي طكاعية القالب الّصرفي في الّمغة السامية -عماؽ النمذجة الّرياضيةأمنغمسا في 

 فعال في نطاؽ المغة عما ىك ستغؿضبط المصفكفات الشكمّية المحتممة ثـ عزؿ ماىك ـ

ة الميّمؿ كالمستعمؿ في تاريخ أؿّسمت في مسجالثنائية المفيكمية التي ت كىي غستغير ـ

                                                           
 .207-206أحمد مؤمن، اللسانٌات النشأة والتطور، ص 1
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 تيقظا نادرنا عنده فيما متشك مسؾجمع المغة العربية كما ىك معمـك كقد مثؿ ىذا في نظر 

 1. في تكلد رصيد المغة،يتصؿ بيذه الطبيعة الّرياضية

 المفتاح الّذىبي الذم يتعمؽ بالنسقية الّداللية المتكفرة في المغات الّسامية انطالقا مف كأّما

جذكرىا الّمغكية عند تضافر الحركؼ األصكؿ كالحركؼ الزكائد،فالخركج مف الجذر 

ّنو ليس مجرد ألى الصيغة المزيدة ليس مجرد خركج معجمي قامكسي، بمعنى إاألصمي 

صؿ أعرؼ اعتباطي في ىك تكلد لفظي كمعنكم عمى نمط االصطالح الّداللي الذم 

ف ذلؾ الخركج محكـك بنظاـ يحققو لمكازيف الّصيغ الّصرفية مف دالالت قصدّية أتيإنش

البنية " بػ ّف تضافر البنى الّصرفية مع البنية الّداللية ينتج لنا مايسمى إبذاتيا،

 2.ف شئت فقؿ بنية القكالب االشتقاقيةإم بنية داللة الّصيغ كأ" يميةفالمكرفك

 بتكليد بنية أف اشتقاؽ الجممة اليبدأف التجديد األساسي في الّداللة التكليدية يقـك عمى إ

داللّية مجّردة  الذم يقتضي بتكليد بنية معميقة نحكية، كما ىك الحاؿ عند تشك مسؾ

دخاؿ إل عدة تحكالت،يتـ خالليا إؿتعطي التمثيؿ الّداللي كمف ثـ تخضع ىذه البنية 

لى البنية الّسطحية كىذا مايكضحو الرسـ البياني إخيرا أف يتكصؿ ألى إمفردات المعجـ 

 :التالي

 

                                                           
 .143صم ،2010عبد الّسالم المسّدي، العربٌة واإلعراب، دار الكتاب الجدٌد المتحدة،بنغازي، لٌبٌا، 1
 .143المرجع نفسه، ص2
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 1ممراحؿ تكليد الّداللة عند تشك مسؾ

: اآلتيتيف الجممتيف إف

.  البيتإلى انتيى سمير مف الشغؿ،عاد بسيارتو أفبعد -1

.  البيت لكنو اليممؾ سيارةإلىف انتيى سمير مف الشغؿ عاد بسيارتو أبعد-2

                                                           
 .21م، ص1،1981عادل فخوري، اللسانٌات التولٌدٌة التحوٌلٌة، الطلٌعة لطباعة والنشر، بٌروت، لبنان، ط1

 قواعد صياغة

 تمثيل داللي

 بنية سطحية

     مراحل التحويل

  قبل دخال المفرداتالتتحوي

 مفردات+         معجم              

 تحويالت بعد إدخال المفردات
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 البيت إلى سمير عاد بسيارتو إذأثبتناأف الجممة الثانية ىي منحرفة أففمف الكاضح 

 انتيى سمير مف الشغؿ،عاد أف الجممةبعد إفحصحي. سيارةيممؾ إنو التناقض مع قكلنا م

 سمير يممؾ سيارة بؿ ىي تفترض ذلؾ أف البيت،التدؿ بصريح صيغتيا عمى إلىبسيارتو 

 1.ضمنا حتى يككف المعنى سكيا

فيذه المفاىيـ المضمرة التي ىي شرط ضركرم لصحة الممفكظ تعرؼ حديثا باسـ 

م أ" المضمكف" المدلكؿ الّصريح فيخص عادة اسـ أّما"presupposition"االفتراض 

 االفتراض ىك أّما قكؿ المتكمـ لممستمع بشكؿ مباشريفديوالمنطكؽ بمغة األصكلييف الذم 

كعمى ىذا .مر ماأخذ بو ضمنا حينما يعبر عف أمالـ يصرح بو المتكمـ باأللفاظ بؿ مام

: ف تقّدـ شرحا لالنحراؼ الّداللي مثالأتحاكؿ النظرية التكليدية 

. كالدأب لعّدة أختي ىي أ

تحتكم عمى مقـك " ختأ"ليوإّف المسند ألى إاالنحراؼ فييا يعكد بنظر الّداللة التفسيرية 

كىما مقّكماف [ذكر+ ]يتضمف المقـك" بأ»المسند بينما [أنثى+]داللي 

ّف االنحراؼ في ىذه الجممة اليحتمؿ تناقض أ يعتبراف اكتزمفييمكتشك مسؾؼ،متناقضاف

: خرآ كردت في سياؽ إذاالمقّكمات فيذه الجممة تصبح سميمة 

                                                           
 .21عادل فخوري، اللسانٌات التولٌدٌة التحوٌلٌة، ص1
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م أجؿ ذاتيا أف المعنى اليتحددبالكممات مف أكمنو "كالدأب لعّدة أ ىي أختوفّ أحمـ سمير ب"

مف حيث ىي مركبات لفظية معينة بؿ قد تتغير معاني الكممات بحسب الظركؼ 

 1.السياؽك

 : الداللةممفهو: الثانيالمبحث 

 لغة ةالدالل: أوال

دؿ عميو كثؽ في أ مدلكؿ عميو كاليو،كءرشد فيك داؿ كالشيأليو داللة إ كءدّؿ عمى الشي

كمعاممتو حتى جرؤ عميو،كيقاؿ أ تساىؿ في تربيتولػّموفرط في الدالؿ عميو،كدأمحبتو ؼ

 اتخذه ء عمى الشيءف يدّؿ عميو،كبالشيأقاـ الّدليؿ،كاستدؿ عميو طمب ألة أعمى المس

 2.دليال

 : اصطالحاةالدالل: ثانيا

المنطؽ كاألصكؿ )ىؿ الميزافأف الّداللة مف مصطمح أفي مفيكميا ذكر التيانكم 

ف المراد بيا أكحكى اتفاؽ ىؤالء عف (لعؿ المقصكد ىنا عمماء الكالـ)ك(كالعربيةكالمناظرة

 3.خرءآ بحالة يمـز مف العمـ بيا بشيءف يككف الشيأ

                                                           
 .88عادؿ فخكرم، المسانيات التكليدية التحكيمية، ص1
. 232ـ، ص1،1980 مجمع المغة العربية، معجـ الكجيز، ط2
 .104ـ، ص1983، 1الجرجاني، كتاب التعريفات، دار الكتب العمية، بيركت، لبناف، ط3
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" semantics"حكما يقصد بالّداللةىنا مايطمؽ عميو في الّدراسات المغكية الحديثةمصطؿ

، في الفرنسية" sémantique"في األلمانية " semantic"في االنجميزية  "semiology"أك

ف العديد مف الثقاة اليفرقكف بيف الّداللة أف الّداللة مرتبطة ذاتيا باإلشارة لدرجة أكما 

مة ف نعرؼ كؿأردنا مثال أذا إكسع لكشارة ؼأكاإلشارة كاضعيف كال منيما تحت مفيـك 

"dog ""ف نعّرؼ الكمب أف نحّدد الشخص أننا نتبع كاحد مف األسمكبيف األكؿ إؼ" كمب

ما األسمكب الثاني يككف باستخداـ المغةفي ىذا  أك بمفظو ذلؾ،أكنكتفي باإلشارة لمكمب 

ك كما أليؼ مف الفصيمة الكمبيةكما قاؿ ككلنز في معجمو أالكمب حيكاف :التعريؼ كالقكؿ

 1.كؿ لمحـآ كىك كأطرافو أربعةقاؿ لككماف في معجمو الكمب حيكاف شائع 

 :مجاالت عمم الّداللة:ثالثا

 :ف عمـ الّداللة يحتكم العديد مف المجاالت التي تجعمو عمـ قائـ بذاتو كىيأنجد 

كالقائألّف "كراتمس"فالطكفأم المكجكد في محاكرة أقدـ اآلراء ىك الرأف مف إ:التسمية-1

ليو إك يشير أمثمو الّداؿ مالمكجكد في العالـ كءّف المدلكؿ ىك الشيأالّداؿ كممة في الّمغة ك

ذ  إكقد يككف ىذا مثير لمكىمة األكلى،، شارات لألشياءإك أسماء أذف إالكممات ، ك يحّددهأ

يما تسمى  أجكف سميث كباريس كاألربعاء:ك تعابير مثؿأف في كّؿ الّمغات كممات أيبدك 

ات غير ؽحادم القرف كعفريت كجني تتعمؽ بمخمكأفبعض األسماء مثال ، باألسماء العمـ

حدسبؿ حّؿ ىذه المشكمة التمييز طبعا أشياء في العالـ كألى إذف إنيا التشير  أمكجكدة،
                                                           

 30م،ص1991عبد الفتاح عبد العلٌم البركاوي، داللة السٌاق بٌن التراث وعلم اللغة الحدٌث، دار الكتب، القاهرة، 1



 مفيـك التكليد الداللي كتأرجحو بيف فكر المغكييف القدمػػػػػػػػػاء كالمحدثيػػػػػػػػػف: الفصؿ األكؿ

 

13 
 

شياء  أسماءأ الكممات ليست  أفقرارإبيف العالـ الحقيقي كعالـ القصص الخرافية كىذا ب

 1.ف تتضمف شرحا معقدا لمطريقة التي نستطيع بياأفقط،كيفترض بيا 

 ةف نربط مباشرأفضؿ حاال لمجمؿ مما ىي الكممات،فال نستطيع أف نظرية التسمية ليست إ

قكل اآلراء التي تربط أمعنى الجممة باألشياء كاألحداث في العالـ،كيمكف بسيكلة دحض 

يكجدحصاف في الحقؿ فقط :ف نستعمؿ جممة مثؿأالجمؿ باألشياء كاألحداث الفعميةؾ

 قد اليككف أك نخطأف نكذب أعندمايككف ىناؾ حصاف في الحقؿ كذلؾ ألننا نستطيع 

 نرل المعنى بمغة الشركط التي تككف أفم األضعؼ فيك أما الرأىناؾ حصاف في الحقؿ 

شركط "فيمكف تقرير معنى جممة يكجد في الحقؿ بكجب، ك حقيقةأالجممة صحيحة 

ف نكعا معينا مف الحيكاف كاف مكجكدا في كقت معيف في منطقة أالتي تتضمف " الحقيقة

 2.عشبيةمعّدة لو

لى إيشير " كرسي":ننا نفكر في مفيـك مثالإّنو عندما نفكر في اسـ ما ؼأىك :المفاهيم-2

 "كرسي"المفيـك 

فاإلشارةىي عالقةالعناصر المغكيةكالكممات كالجمؿ بالعالـ غير :الترابط واإلشارة-3

ّما الترابط فيك النظاـ المعّقد لمعالقات القائمة بيف العناصر الّمغكية نفسيا أالمغكم لمخبرة 

  فقط بالعالقات داخؿ المغةلّنيا تعفأكخاصة الكممات 

                                                           
 . 30ص.1985آر بالمر، علم الداللة، ترجمة، مجٌد الماشطة، مطبعة العمال المركزٌة، بغداد، العراق، .آف1
 .30مجٌد الماشطة، علم الداللة، ص2
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ف ىناؾ كممات شفافة مثؿ الداللة كماأ الكحدات األساسية لعمـ لىي احد:الكممة-4

فالكممة في الكحدة الطبيعية " قامكس-سأْأ ؼ"طالبتاف،ككممات معتمةمثؿ -يعّممكنكـ"كممة

 . القامكسعلعمـ الداللة ميما كانت مفيدة لكاض

 ألؼ الجممة في االنجميزية في حدىا األدنى مف مبتدأىي كحدة قكاعدية تت:الجممة-5

 1.كخبر مثال الطيكر تطير فالجممة ىي كالـ تاـ مستقؿ بنفسو مفيد بمعناه

 : الداللةمأقسا: رابعا

 :نكاع لمداللة كىيأربعة أف يحددكا ألقد حاكؿ العمماء بما فييـ العرب 

: داللة عقمية-1

لى اآلخر كداللة إحدىما أف يجدالعقؿ بيف الّداؿ كالمدلكؿ عالقة ذاتيةتنقميما مف أكىي 

ك العكس استمزاـ الّنار لمحرارة حيث  أالعمة عمى المعمكؿ مثال حدكث الّدخاف يستمـز الّنار،

حصرت الّداللة العقمية في األسباب الخارجية كىذا يتقارب مع مفيـك بكرس المسّمى 

ثرىا ألى المكضكع الذم تعّبر عنو مف خالؿ تإك المؤشر كىك عالمة تشير أبالشاىد 

. الحقيقي بو

: داللة طبيعّية-2

                                                           
 42مجٌد الماشطة، علم الداللة، ص1
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 ليو كىذا ماإنتقؿ ألجميا منو مكىي داللة يجد العقؿ بيف الّداؿ كالمدلكؿ عالقة طبيعية 

عطى لو عممية كدقة أل عادؿ فاخكرم سكل ىذا التعريؼ الذم أكرده التيانكم حيث رأ

عند  (حأح أ)كثر خاصة عند قكلناأؾ فالداللة الطبيعية تتكضح ذاكبيرة كفضال عف ىذا ك

صكات البيائـ عند دعاء بعضيا البعض كصكت العصفكر عند القبض أالسعاؿ ك

حداث تمؾ الدكاؿ عند عركض تمؾ المعاني فالرابطة بيف الداؿ إعميو،فاف الطبيعة تنبعث ب

ذف التتعمؽ بالطبيعة الجغرافية بؿ بالطبع إكالمدلكؿ ىاىناىك الطبع فالداللة الطبيعية 

لى صنؼ الشكاىد كعمى إكالصفات المميزة لشيء كمف جية نظر حديثة تعكد ىذه الداللة 

 1.ثر بمؤثرألى عالقة إكجو التخصيص 

: داللة تواضعية-3

ف يككف بيف الّداؿ كالمدلكؿ عالقة الكضع كداللة الّمفظ عمى المعنى أك الكضعية كىي أ

ذا فيـ األكؿ فيـ الثاني كداللة إخر بحيث آبراز شيء إكىي عند الجرجاني جعؿ شيء ب

... الخط كاإلشارات كالنصب

كالمالحظ عمى جّؿ الباحثيف العرب ىكاىتماميـ كتركزىـ الكبير عمى الّداللة الكضعية 

المفظية كالتي مف شركطيا األساسية كجكد الّمفظ كالمعنى كعارضة بينيما ىي الكضع 

                                                           
 .262م، ص2010، 1فٌصل األحمر، معجم السٌمٌائٌات، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت، لبنان، ط1
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كحجتيـ في ذلؾ ىك ككف البحث بتناكؿ األلفاظ كالمعاني مف حيث ىي دالالت 

 1.كمدلكالت

ف أعتبار الزامبإ-تضميف-مطابقة:نكاعأة ثلى ثالإية تنقسـ بدكرىا ظف الّداللة الّمؼأكما 

لى تماـ ما كضع لو بالمطابقة كعمى جزئو بالتضميف عالمفظ الّداؿ عمى الكضع يدؿ 

 2.باإللزاـكعمى مايالزمو في الذىف 

 : الداللي بين فكر المغويين القدماء والمحدثينالتوليد: الثالثالمبحث 

 : الداللي عند القدماءالتوليد: أوال

 كّؿ اعتبرلقد يصعب تحديدمفيـك دقيؽ كاضح لممكّلد كعالقتو بالتغير الّداللي خاصة فقد 

ك لحف كاستعممو أك تغير في الّداللة كتعريب ارتجاألك اشتقاقألفظ كتركيب جاء عف طريؽ 

 لعدـ كضكح الّصمة بيف المكّلد كقضايا ا مف المكّلدات كنظراالحتجاجالمكّلدكف بعد عصر 

 د  كىي التي يمكف أف ترسـ الحدكد بيت تصّكر القدماء لمتكليالتغير الّداللي

ليات لتعّدد الّداللييف كالكيفية التي عالجكا بيا العالقة بيف معاني الكحدات الّداللي كانبثاقآ

 . خاصةؿالمنقكالمتعّددة الّداللة كشركط التكليد الداللي في 

: ىـ قضية تناكلكىا ىيأف أكمف قضايا التكليد الّداللي عند القدامى نجد 

                                                           
 .263، صتفٌصل األحمر، معجم السٌمٌائٌا1
 .30ص، 2،1900ط، 1 من علم األصول، دار الكتب العلمٌة،بٌروت،لبنان،جىأبو حامد الغزالً، المستصف2
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: المشترك المفظي-1

 الكاحد الّداؿ عمى ظالمؼ»: أّنوكىي التي يكردىا جالؿ الّديف الّسيكطي في كتابو المزىر 

 1«غةىؿ تمؾ الؿّ أكثر داللة عمى السكاء عند أمعنييف مختمفيف ؼ

داة الّنظر أالعيف التي تعني :طالؽ كممة ليا عدة معاني حقيقية غير مجازية مثؿإيعني 

 ...فضؿ األشياءأكالعيف التي يقصد بيا ماء الحنفيةكالجاسكس ك

لى تداخؿ الّمغات كالّتطكر الّصكتي كالّصرفي كالتطّكر المعنكم كعدـ إسبابو تعكد أف أكما 

مراعاة الّسياقات كاختالؼ الميجات العربية فما نجد عند القدماء بصدد المشترؾ مالحظو 

 في ككف األلفاظ المشتركة مخالفة منطقيـبعضيـ بصدد تعميؿ كركده كذلؾ انسجاما مع 

ثبات عالقتيا بو كقد تـّ ذلؾ عمكما عف إلى األصؿ بإم ردىا أكيميا ألألصؿ كثمة كجو ت

 2.اطريؽ القكؿ بالّتداخؿ كبالنقكؿ المجازية تحديدن 

نو تداخؿ عند البالغييف في عمـ  أفضال عف كؿ ماكرد نجد المشترؾ المفظي مف لطائفو

: سالمة األنبارم:البديع في باب الجناس التاـ لقكلو

اػػػػا جَ ػػػػػػت ىذرمّ ػػػػػمأد رػػػػػػػػػػػػلؽ يقكد مف بطف قديدَجمْأَسا ****لْأسن

ا ػػلْأَس ػَػػػػػنا كجػػيشرب فيو لب****ثـ رقى مف بعد ذاؾ َجمْأَسا

                                                           
 .14أبو حامد الغزالً، المستصفى من علم االصول، ص1
 .132ـ،ص2003ط،/الجزائر،د، ،بك زريعةكالنشر صالح بالعيد،فقو المغة العربية،دار ىكمة لطباعة 2
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ا ػػػػػػػػػػػػكف ليـ َجمْأَس ػػػػػػػػػػػكاليـؤ****امع رفقو اليشربكف َجمْأَس 

رجؿ طكيؿ،كالثاني،جبؿ عالي،كالثالث جبؿ،كالّرابع :فَجمْأَس األّكؿ»

 فالمشترؾ ماكضع لمعنى كثير بكضع كثير عمى فإذ« نجدعسؿ،كالخامسخمر،كالسادس 

 1.حّد تعبير الجرجاني

: المجاز-2

 : ثبٌزغى١ٓ ٠مٛي سْؤثخاٌدبص خبص، خئضد ثبٌّبء خأْصا أٞ غصصذ ثٗ ٚاالعُ :لغة/ أ

     ٠غمٟ اٌؼذٜ غ١عب غ٠ًٛ اٌدأْص****ٚوّشص ٠ّشٟ ثط١ٓ اٌىشص

.  أٞ غ٠ًٛ اٌخصص ألّٔٗ ثبثذ فٟ زٍٛلُٙ
2
 

.ٚاٌّدبص ػٍٝ ٚصْ ِفؼً ِٓ خبص اٌشٟء ٠دٛصٖ أٞ رؼذاٖ
3
 

لى داللة جديدة إخراج الكممة مف داللتيا األصمية الكضعية إكىك :المجاز اصطالحا/ب

 4.تكتسبيا مف األكضاع المجازية التي يضعيا فييا المتكمـ

                                                           
،دار ابف خزيمة لنشر كمكضكعاتو كقضاياهمفيكمو ) محمد ابف إبراىيـ أحمد،فقو المغة 1

. 182ـ،ص1،2005،الرياض،السعكدية،طكالتكزيع
. 149ـ،ص1،2007 المعرفة،بيركت،لبناف،طالصحاح، دار الجكىرم،2
. 149ـ،ص1،1988 البالغة في عمـ البياف،دار الكتب العممية،بيركت،لبناف،طالجرجاني، أسرار عبد القاىر 3
 110ـ،ص1،2010 الحبيب النصراكم،التكليد المغكم في الصحافة العربية،عالـ الكتب الحديث،اربد،عماف،ط4



 مفيـك التكليد الداللي كتأرجحو بيف فكر المغكييف القدمػػػػػػػػػاء كالمحدثيػػػػػػػػػف: الفصؿ األكؿ

 

19 
 

كما تبايف عمماء األصكؿ كالفقو في ضبط معنى شامؿ كامؿ لممجاز في جذره حيث ذكر 

ريد بيا غير ماكضعت لو في كضع كاضعيا أ كممة ؿؾ»بأنو عبد القاىر الجرجاني 

 .لمالحظة بيف األكؿ كالثاني

م النقؿ المجاز بمفيكمي الحقيقة كىي الكممة المستعممة فيما ؼ عف طرالبيانييف عبر كقاـ

ك في أك فيما تدؿ عميو بنفسيا داللة ظاىرة أكيؿ في الكضع أىي مكضكعة لو مف غير ت

 1.معناىا بالتحقيؽ

: صل وقوع المجازأاختالف العمماء في /ج

صؿ كقكع المجاز ككنو قضية جمالية حيث ألقد اختمؼ العمماء بيف مؤيد كمعارض في 

:  كالتالياالختالؼكجو أكانت 

: نآالمجاز واقع في المغة والقر-1

كىذا مذىب جماىير العمماء كالمفسريف كاألصكلييف كالمغكّييف كالبالغييف لقكؿ الّطراز 

ىؿ التحقيؽ مف عمماء الديف كاألصكلييف كعمماء البياف عمى جكاز أاجمع »رحمو اهلل 

دخكؿ المجاز في كالـ اهلل ككالـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسّمـ في كال نكعيو المفرد 

. كالمركب

 
                                                           

 .159احمد آدم التوٌنً، البالغة العربٌة المفهوم والتطبٌق، المناهج لنشر والتوزٌع، عمان،األردن، ص1
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: نآنكار المجاز مطمقا في المغة والقرإ-2

ف مجازا كذلؾ لقكلو العالمة آف في القرأف كؿ مجاز كذب يجكز نفيو فيمـز عمى القكؿ بإ

ف أجماع القائميف بالمجاز عمى إف آكضح دليؿ عمى منعو في القرأك»الشنقيطي رحمو اهلل 

 .كؿ مجاز يجكز نفيو كيككف نافيا صادقا في نفس األمر

نو يكجد قكؿ أ رجؿ شجاع كما  ىكنماإسد كأ ىك بيرمي فميسسد  أترأم: يقكؿفنقكؿ لمف 

كيميا كعف طريؽ المجاز تكصؿ المعطمكف أىية كتؿف المجاز ذريعة لنفي الّصفات اإلأب

 ىذه فّ يات الّصفات ألآالبد كال استكاء كال نزكؿ كنحك ذلؾ في كثير مف :لنفي ذلؾ فقالكا

ك القدرة أفاليد مستعممة عندىـ في النعمة :الصفات لـ ترد حقائقيا بؿ ىي عندىـ مجازات

 1.مره كنحك ذلؾأم نزكؿ أ كالنزكؿ االستيالء في االستكاءك أ

: نآمجاز واقع في المغة دون القر_3

داد المالكي الذيف اتفقكا فليو داككد الظاىرم كابف القاص الشافعي كابف خكيز ـإكقد ذىب 

 2.ف الكريـآعمى مشركعية كقكع المجاز في الّمغة دكف القر

 

 

                                                           
 .287-286محمد ابن إبراهٌم أحمد،فقه اللغة،ص1
 .289المرجع نفسه، ص2
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 :لى صنفيف ىماإلقد قّسـ العمماء كالّمغكييف المجاز :قسام المجازأ/د

ف الحجة مما يدرؾ بالعقؿ مف إنت تريد حجة ؼأك«  نكرأبديت»كقكلؾ :مجاز عقمي-1

ذ المفيـك مف األلفاظ ىك الذم ينكر القمب كيكشؼ عف الحؽ ال إغير كساطة حس 

ْـأ اىدنا»األلفاظ نفسيا كعميو قكلو اهلل سبحانو كتعالى َتقِقي َراَط المُمسْأ  )06، اآليةالفاتحة)« الصِّص

المرسؿ ىك ماكانت العالقة بيف مااستعمؿ فيو كما كضع لو مالبسة غير : مجازمرسل-2

ف تصدر عف الجارحة كمنيا تصؿ أنيا أْأ  استعممت في النعمة ألّنيا مف ش إذالتشبيو،كاليد

اليد في تاّتسع»: يقاؿلى المكلى ليا فال إشارة إف يككف الكالـ ألى المقصكد منيكيشترط إ

كنظراليذا 1.كنحك ذلؾ" لدمأياديوتكثر"ك»ىعندم  يدتحؿّ »: يقكؿنما إك" اقتنيت يد"ك أ" البمد

 فدلكا "ؽحذ" عمييا قؿ: أرادكاأنيقكلكا" إصبعا عمييا إليوقأف»اإلبؿ قكليـ في صفة راعي 

 2". اليدؽحذ" مف باإلصبعألنو

: األضداد/3

 الضّد كالضديد مثمو كقد يككف الضد جماعة كقد ضاداه كىما متضاداف ضددت: لغة/أ

 أبي عف المميء لو كالضدَّ بالفتح كفؤ ال نظير كال أمكيقاؿ ال ضّد لو كال ضديد لو 

 3. مألىا كاَضّد الّرجؿ غضبأمالقربة يضّدىا  عمركا يقاؿ ضدّ 

                                                           
، 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط"البالغة والمعانً والبدٌع"الخطٌب القزوٌنً، االٌضاح فً علوم البالغة 1

 .202م، ص2002
 .213المرجع نفسه، ص2
 . 616الجوهري، الصحاح،ص3
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 التي تدؿ عمى المعنى األلفاظ نكع مف الّداللة يقـك عمى األضداد: حا اصطالاألضداد/ب

 جمع ضد كّؿ شيء ما نفاه األضداد الطيب المغكم أبككضّده كقد يطمؽ عميو التضاد قاؿ 

قكة كالجيؿ ؿ اأف ترل أالنحك البياض كالّسكاد كليس كّؿ ماخالؼ الشيءضّدا لو 

ّنما تمفاف،كليس ضديف؟خـ اٌؼٍُ،أػُ ِٓ اٌزعبد، إر  الجيؿ كالضعؼ كضدضّد القكة  كا 

ًّ ِخزٍف١ٓ ظّذ٠ٓ، ٚٔمً اثٓ ع١ّذٖ ػٓ أثٟ ػٍٟ  وبْ وٍّّزعبّد٠ٓ ِخزٍف١ٓ، ١ٌٚظ و

.اٌفبسعٟ،اٌعّذ ظشة ِٓ اٌخالف،ٚإْ ٌُ ٠ىٓ اٌخالف ظّذا
1 

ٚلذ ػّذ ثؼط اٌؼٍّبء األظذاد ٔٛػب ِٓ اٌّشزشن اٌٍّفظٟ ٌذالٌخ ثؼط أٌفبظٗ ػٍٝ اٌّؼٕٝ 

اٌدْٛ اٌزٞ ٠ذّي ػٍٝ األث١عٛاألعٛد ٚاٌمشء اٌزٞ ٠ذي ػٍٝ اٌس١ط ٚاٌطّٙش، :ٚظّذٖ ِثً

.ٚاٌدًٍ اٌشٟء اٌؼظ١ُ ٚاٌشٟء اٌم١ًٍ ا١ٌٙٓ
2
 

: ٚلع١ّٗ األظذاد ٚٚلٛػٙب فٟ اٌٍّغخ ِٛظغ خالف ِثٍٙب فٟ رٌه ِثً

.اٌزشادف،اٌّشزشن اٌٍفظٟ
3
 

 ا١ٌغش ٚاٌدًٍ اٌؼظ١ُ ػٕذِب ٘ٛ أ٠غش ِٕٗ، ٚاٌؼظ١ُ لذ ٠ىْٛ صغ١شا ياٌدً: أٚسد اٌثؼبٌجٟٚ

: لبي رؼبٌٝ:ػٕذِب ٘ٛ أػظُ ِٕٗ، ِٚثبي رٌه أ٠عبوٍّخ اٌظٓ اٌزٟ رؼٕٟ اٌشه ٚرؼٕٟ ا١ٌم١ٓ

أٞ ا١ٌم١ٕدبء فٟ ع١بق ا٠٢خ اظٙشٚا إٌذاِخ ٚأ٠مٕٛا  (28اٌم١بِخ ا٠٢خ )« ٚظٓ أّٗ اٌفشاق»

.أخطبئُٙ
4 

رؼذ األظذاد ٔٛع ِٓ اٌّشزشن ٚرٌه ٌّب رز١ّض ثٗ ِٓ دالٌخ ػٍٝ ِؼ١١ٕٓ ال أوثش ٠ٚىٛٔبْ 

ِزعبد٠ٓ ال ِخزٍف١ٓ ٚلذاوزفٝ اٌٍغ٠ْٛٛ األٚائً ثإثجبد ِب عّؼٖٛ ِٓ 

                                                           
 .72م، ص2002محمود عكاشة، الداللة اللفظٌة، مكتبة االنجلو المصرٌة، القاهرة، مصر، 1
 .73المرجع نفسه، ص2
 .389ط، ص/، دار الجٌل بٌروت، لبنان، د1 السٌوطً، المزهر فً علوم اللغة وأنواعها، ج3
 .389ط، ص/ابو منصور الثعالبً، فقه اللغة وأسرار العربٌة، المكتبة العصرٌة، صٌدا، بٌروت، د4
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 ٌٙب، ٚإّٔب ػٍٝ ٚسٚد٘بالرخشج ػّب ػًٍ ثٗ االػزاليػٓ [أوثشُ٘]األظذاد،ِٚباِغه

 : ٚلذ زبٚي اٌؼٍّبء رؼ١١ٓ لغ١ّٓ ٌألظذاد ّ٘ب.ٚسٚد اٌّشزشن

خ فٟ ٌغخ ر١ُّ ٚاٌعٛء فٟ ٌغخ ل١ظ ِٚمذ اٌشٟء أٞ :انتداخم- ّّ ٚ٘ٛ اٌّذلخ اٌزٟ رؼٕٟ اٌع

وزجزٗ فٟ ٌغخ ػم١ً ِٚسٛرٗ ػٕذ عبئش اٌؼشة ٚاٌّغبخذ فٟ ٌغخ غٟء ٚإٌّزصت ٚػٕذ 

 اٌالّٟ٘ فٟ ا١ٌّٓغٟءغ١شُ٘ إٌّسٕٟ ٚاٌشب٘ذ فٟ والَ 
1
 

 : فً انمعنىاالتساع-

، االرغبعف١ىْٛ األصً فٟ اٌّؼ١١ٕٓ اٌّزعبّد٠ٓ اٌّؼٕٝ اٌٛازذ رذاخً االثٕبْ ػٍٝ خٙخ 

ّْ ا١ًٌٍّ ٠ٕصشَ ِٓ إٌٙبس ٚإٌٙبس  (اٌّصش٠ُ)فّٓ رٌه  ٠مبي ا١ًٌٍّ صش٠ُ ٚإٌٙبس صش٠ُ أل

ٌّؼ١١ٕٓ ِٓ ثبة ٚازذ ٚ٘ٛ اٌمطغ ٚاٌمشء ١ٌظ ثبٌطّٙش ثزارٗ،  ا٠ٕصشَ ِٓ ا١ًٌٍ فأصً

ٚإّّٔب ٘ٛ اٌٛلذ فمذ ٠ىْٛ ٚلزب ٌٍطّٙش ٚٚلزب ٌٍس١ط ٚاٌطّشة ١ٌظ ٌٍفشذ ١ٌٚظ ٌٍسضْ 

ٚإّّٔب ٘ٛ خفخ رٍسك اإلٔغبْ فشزٗ ٚزضٔٗ
2
 

ٚػ١ٍٗ ٠جمٝ اٌّزعبد ٘ٛ دالٌخ اٌٍفع اٌٛازذ ػٓ ِؼ١١ٕٓ ِزعبد٠ٓ فمػ ٚ٘ٛ ِب ٚافك -

« عٕٓ اٌؼشة فٟ األعّبء أْ ٠غّٛا اٌّزعبد٠ٓ ثبعُ ٚازذَْٚ»فبسط اإلِبِبثٓ 
3
 

 :انتىنٍد اندالنً عند انمحدثٍن -ثانٍا

: ٌمذ ارغغ ا٘زّبَ اٌٍغ١٠ٛٓ اٌّسذث١ٓ فٟ اٌجسث ػٓ غشق خذ٠ذح ٌزؼذد اٌذالٌخ ِٕٙب

: انتراكٍب انمىنّدة ومعٍارٌت انتناول-1

٠ث١ش اٌز١ٌٛذ اٌّذالٌٟ ِشبوً رشرجٙب ثج١ٕخ اٌزشو١ت اٌّذالٌٟ فٟ اٌٍّغبد اٌّذال١ٌخ اٌطج١ؼ١خ رٌه 

ٔبد داخً اٌدٍّخ فبٌز١ٌٛذ اٌّذالٌٟ ثٙزا أ ّٛ ّٔٗ ٠زؼٍك ثشثػ ػاللبد دال١ٌخ خذ٠ذح ث١ٓ اٌّى

 دال١ٌخ خذ٠ذح ٌجؼط اٌٛزذاد اٌّؼد١ّخ اٌزٟ رغّر ٌٙب ثبٌظٙٛس ثإػطبء ل١ّخاٌّؼٕٝ ٠زؼٍك 

                                                           
 .  16محمد غالٌم، التولٌد الداللً فً البالغة والمعجم، ص1
 .16/17المرجع نفسه، ص2
 .178محمد إبراهٌم أحمد، فقه اللغة، ص3
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فٟ ع١بلبد خذ٠ذح ٌُ رزسمك ف١ٙب ِٓ لجٍفبالردبٖ اٌغبٌت ِغ اٌزشاو١ت ٚاألعب١ٌت اٌٌّّٛذح خبء 

.فٟ ِؼشض اال٘زّبَ ثمعب٠ب ٚظغ اٌّصطٍسبد ٚرؼش٠جٙب
1
 

ٚوبْ اٌٙذف األعبعٟ ِؼبٌدخ ِشىً اٌّصطٍسبد ززٝ رزغٕٝ زّب٠خ ػجمش٠خ اٌٍّغخ -

ٚرى١فٙب ٚردذ٠ذ٘ب ٚلذ اعزغشلذ اٌّشبوً اٌزٟ ٠طشزٙب ر١ٌٛذ اٌّصطٍسبد اٌّشوجخ ِٓ 

: ز١ث ِىٛٔبرٙب إٌٝ ػذح أٔٛاع أثشص٘ب

.اٌّضخٟ اٌّخزٍػ ٚرشًّ ٘زٖ اٌزشاو١ت إٌجبربد_اٌزشو١ت اإلظبفٟ _اٌزشو١ت اٌّضخٟ _
2
 

 :أنىاع انمصطهحاث انمرّكبت ومكّىناتها1-1

 :يانتركٍب انمزج/أ

ب لجٍٙب،ٌمذ اعزؼٍّذ اٌٍغخ  ّّ ْ ِٓ وٍّز١ٓ ٔضٌذ ثب١ٔزٙب ِٕضٌخ ربء اٌزأ١ٔث ِ ّٛ ٘ٛ رشو١ت ِى

ْ وبْ إٌسبح لذ إ،ٚ(ِب)ٚأ،(ال)اٌؼشث١خ فٟ اٌّصطٍسبد اٌّشوجخ اٌزٟ رجذأ ثبٌٛزذح اٌّصشف١خ

.اعزؼٍّٛا ٘زا اٌزشو١ت
)

غ١ش ِزفزر / غ١ش ٔبظح / غ١ش ِزغبلػ

. ص١غخ إٌغت+غ١ش-أ

. غ١ش ػعٛٞ

. ِعبف إ١ٌٗ+رسذ-ة

تحت المبيض 

 إليومضاؼ +صيغة نسب-ت

 .كدم الشكؿ،كيسي الشكؿؽساقي الشكؿ،عف

                                                           
 .35محمد غالٌم، التولٌد الداللً فً البالغة والمعجم، ص1
 .95م، ص2009ط، /خالد االشهب، المصطلح العربً البنٌة والتمثٌل، دار كنوز المعرفة، اربد، عمان، د2
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مضاؼ +ذك المؤذات،ذكات

. ذك غالؼ زىرم،ذكات الفمقة الكاحدة: مفردإليوذك مع مضاؼ _

 1.،ذكشعبتيف،ذكات الفمقتيفغطاءيفذك : مثنىإليوذك مع مضاؼ _

: تركيب مزجي مختمط/ب

جنبية كىك ضرب شائع في مصطمحات الكيمياء أيتككف مف اسـ عربي مع نياية 

كاحتفظ " lact"تمت ترجمة عنصره األّكؿ  "lactate"مخصكصا فالمصطمح األجنب

ف نتفّحص الخطكط العريضة أذا حاكلنا إك.صبح كالنباتأالمصطمح العربي بالنياية ؼ

 البحث الّمغكم العربي الحديث، فإننا طارإلمكيفية التي عكلجت بيا ىذه القضايا في 

ساسنا بتتبع مثؿ أ قد اىتمكا ، المجامع الّمغكية كخارجيانالحظ أف الباحثيف سكاء في إطار

ىذه التراكيب الّداللية في الكتابات الحديثة لتصحيحيا،باعتبارىا خركجا عف التركيب 

 2.ثبات النماذج المعيارية القديمةإالّسميـ لمغة،كذلؾ ب

: مثمة التركيب المزجي نجد مايميأكمف 

اسـ جامد +ال/ أ

الحامة -الشرج 

                                                           
 . 111خالد االشهب، المصطلح العربً البنٌة و التمثٌل ، ص1
 .113المرجع نفسه، ص2
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صيغة نسب +بال

الثمر،الفمقي،الرقي 

اسـ مشتؽ +ال

المتماثؿ،المتشاكؿ 

 1.مصدر ال تناظر+ال

: التركيب اإلضافي/ج

ف أكيتككف مف اسميف نزؿ ثانييما منزلة التنكيف مما قبمو كعبد اهلل كالى قحافة كحكمو 

 .يجرم األكؿ بحسب العكامؿ الثالثة رفعا كنصبا كجرا،كيجر الثاني باإلضافة

: مثمة ىاتو التراكيب اإلضافية نجد مايميأكمف 

ليو إمضاؼ +يشبو/ أ

شبو الظّؿ :يشبو كاسـ جامد

 أسطكانيشبو كصيغة نسب،يشبو م

 .شبو االستقرار:يشبو اسـ مشتؽ

                                                           
 .112خالد األشهب، المصطلح العربً البنٌة والتمثٌل، ص1
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ليو إمضاؼ +عدـ /ب

 ؤعدـ التكاؼ+عدـ التفتح،عدـ التغير:كمصدرعدـ 

عدـ القابمية :عدـ كمصدر صناعي

 1.ليو مشتؽإمضاؼ +غير

 : والتغيرات الخارجيةالمعاني-2

تغير الّداللي ؿضا في معالجات المغكييف العرب المحدثيف ؿأمك مف المظاىرة أمف المعاني 

تركيزىـ عمى األسباب الخارجية ليذا التغير كىي مظاىر متكافقة مع ما الحظناه بصدد 

" حكاميـ عمى المكلداتأفي " االستعماؿ»بػ عطائيـ األكلكية شبو المطمقة لما يتصؿ إ

ف مف أاكـ. الّدالليلية التكليد آ المتحكمة في لممبادئكذلؾ عمى حساب معالجة نسقية 

سكء "قكضح عناصرأكمف " االستعماؿ"ك تغير الداللة نجدأ العناصر المؤدية لتطّكر أبرز

 2.عطائيا مدلكال غير المدلكؿ الذم كاف لياإلى تغير األلفاظ بإ الذم يؤدم "الفيـ

: التصورالقاموسي-3

لى إبرز سمة تستند أكاف ىذا نمكذج لتصّكر المحدثيف لمقضايا الخاصة بالّداللة فاف 

ك الّداللة مف ألى عممية انتقاؿ الكحدة إّدتو حيث يشير جد في التصّكر القامكسي ؿّ المك

                                                           
 .112خالد األشهب، المصطلح العربً البنٌة والتمثٌل، ص1
 .45محمد غالٌم، التولٌد الداللً فً البالغة والمعجم، ص2
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" في امتحاف القبكؿ" المكّلد يرتبط بنجاحو ةف مبّرر معجـألى معركفة كىذا يعني إجديدة 

المتكقؼ عمى انتشاره كشيكعو كتكاتره في استعماالت المتكّمميف فتصّكر المعجمة بيذا 

لى المكّلد في مقابؿ الكحدات كالدالالت إالشكؿ ىك الذم يفّسر طابع الجّدة الذم يسند 

ذف السمة الحاسمة لممعجمة كالتي إلكفة كتبقى أك متحققة ـكأالتي تكصؼ بككنيا مثبتة 

تكرس نيائيا معايير 

ثبات المكلد في القامكس كىذا ما يبرز تسمية ىذا إ المتكاتر ىك كاالستعماؿالقبكؿ 

 1.التصكر بالتصكر القامكسي

ليات التوليد الداللي  آ:المبحث الثالث

يعد االشتقاؽ في العربية مف القضايا المغكية الميّمة التي شغمت الفكر االشتقاق:والأ

لى التدّبر كالتفّكر في حؿ كثير مف خفايا إالعربي قديما كحديثا فقد عمد عمماء العربية 

لة ككانت المحاكالت الجادة فييا كثيرة كمثمرة حيث اختمؼ العمماء القدماء في أىذه المس

راؤىـ متفاكتة تنـ عمى اختالؼ في التقدير آذلؾ بيف مثبت لكقكعو كمنكر لو فجاءت 

 2.فكضعكا كتبا كثيرة لدراسة االشتقاؽ

 

                                                           
 .44محمد غالٌم، التولٌد الداللً فً البالغة والمعجم، ص1
دار صفاء " لسان العرب البن منظور"ابتسام عباس عالوي الشجٌري، االشتقاق من اسم العٌن دراسة فً معجم 2

 . 19م، ص2010، 1للنشر والتوزٌع، عمان، االردن، ط
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كاشتقاؽ الشيء بنيانو مف المرتجؿ .ذه منوأخم أاشتؽ شيء مف شيء :االشتقاق لغة/أ

 1.ذه منوأخذ بو يمينا كشماال كاشتقاؽ الحرؼ مف الحرؼ خكاشتقاؽ الكالـ األ

صمية كىيئة كتركيبنا ليا أخرل مع اتفاقيما معنى كمادة أىك اخذ صيغة مف :اصطالحا/ب

 2.ك ىيئةأليدؿ بالثانية عمى معنى األصؿ بزيادة مفيدة ألجميا اختمفا حركفا 

لى إفتككف مف خالؿ تقميب تصاريؼ الكممة حتى يرجع منيا :طريقة معرفة االشتقاق/ج

فاّنو داؿ عمى مطمؽ الّضرب " كضرب"البا غصؿ الصيغ داللة اطراد كحركؼ أصيغةىي 

 ض،ر،" كثر داللة ككّميا مشتركةفيأّما ضارب كمضركب كيضرب كاضرب فكّميا أفقط 

ىذا ىك االشتقاؽ الّصرفي المعركؼ المحتج بو الذم ينصرؼ الذىف . ىيئةتركيبياب كفي

طالؽ االشتقاؽ كىك مايعرؼ عند بعض المغكييف كابف جني باالشتقاؽ الّصغير إليو عند إ

،فتجمع فتقرأهصال أذ أخف تأيدم الناس ككتبيـ ؾأفالصغير ما في "ك األصغر حيث قاؿ أ

ذ منو معنى أخنؾ ماتإؼ(س،ؿ،ـ)كتركيب كذلؾ .ف اختمفت صيغو كمبانيوإبيف معانيو ك

 : نحك،الّسالمة في تصرفو

طمؽ عميو تفاؤال  ألديغ،ؿّ ا:السميـ- الّسالمة– كسممى– سمماف – كسالـ – كيسمـ- سمـ

 3.بالسالمة

                                                           
 .557الجوهري، الصحاح، ص1
 .207محمد ابن إبراهٌم أحمد، فقه اللغة، ص2
 .208، صالمرجع نفسه3
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خرل مع اتفاقيما معنى أ اخذ صيغة مف االشتقاؽف أىر زكرد الّسيكطي في الـأكلقد 

ف أ في المعنى كالماّدة ككذا في ىيئة التركيب كما التفاؽصمية كىيئة كتركيب ليا،أكمادة 

 1.لة األصؿ كالفرعأطار ىذا التصّكر مسإ يعالج في االشتقاؽ

 (ك رباعّيةثالثيةأ)ف الصيغةأد راجع الّدرس الّصرفي العربي الحديث ىذا الّتصكر معتبرا ؽك

ف الّمغة العربّية أ،ذلؾ (االشتقاؽساس أتخضع لقكاعد التقطيع،تعد )لب حركية اباعتبارىا قك

كفقا لقكاعد صكرت )رّنو كّمما التقى جذر بصيغة يتككف جذأتعتبر لغةجذر كصيغ،ك

تي في أ ماالشتقاؽف أ،ككّمما اندرج جذر في سياؽ تتكّكف كممة،كينتج عف ىذا (صرفية

 2.مستكل الّصيغ

 : المصطمحات العربّية الحديثة/د

يصاغ لمّداللة عمى الحرفة أك الّصناعة مف أم أبكاب الثالثي مصدر عمى كزف : فِفعَعالَعةٌة -1

يَّاَلةه : فِقَعاَلةه   .مثؿ حدَّاَدةه، حِق

 يشتؽ مف فعؿ الاّلزمة مصدر فعاؿ لمتعبير عف المرض، نجد ذلؾ في :فِفعَعالُل -2

، كُمَساحه : مصطمحات الطب َداعه، دُمَكاره َكاـه، صُم  الخ...زُم

                                                           
 .209ص،فقه اللغة، محمد ابن ابراهٌم أحمد،1
مصطفى الحٌادرة، من قضاٌا المصطلح العربً نظرة فً مشكالت تعرٌب المصطلح اللغوي المعاصر، عالم الكتب 2

 .161م، ص2003الحدٌث لنشر والتوزٌع، اربد، عمان، 
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فْفعَعالٌة -3 ، : لمتعبير عف اآللة، كذلؾ انطالقا مف الفعؿ الثالثي: مَعفْفعَعلٌة  مَعفْفعَعمَعةٌة  مِف َمثْأَقبه

َرَطةه، مِقطْأَياؼه   .الخ...َمرْأَجؿه، َمخْأ

فْفعَعالٌة -4 مف األكزاف التي صيغت منيا مصطمحات عممية عديدة، كما نجد ذلؾ في : مِف

َقاطه، إِقنْأَباته : مجاؿ النباتات َصاءه، إِقسْأ ، إِقخْأ َصابه اَلؿه، إِقخْأ  .الخ...إِقحْأ

َفاعه :  صيغة نجدىا في مصطمحات حديثة مف قبيؿ:(مصدر فاعل)إِففْفعَعالٌة -5 -نِقضَاؿه -دِق

 .كِقَفاحه 

يلٌة -6 ليذا الكزف أىمية قصكل في صياغة المصطمحات المعاصرة إذ نجده في حقؿ : تَعفْفعِف

يؼه : النبات مثال كِق يجه -َتجْأ كِق كِقيبه -َتزْأ  الخ...َترْأ

ثـ استعماؿ صيغة المصدر الّصناعي في المصطمحات المعاصرة : المصدر الّصناعي-7

 البشرية:  مثلالَجمع: لمّداللة عمى المفاىيـ التالية

يَّة: االتجاىات الفكرية  الخ...الماركسية، الَمادِق

يةُم : القيـ المعنكية  الخ...الَمسْأؤكلِقيَّةَ -الحُمرِّص

فُمكريَّة: -الظكاىر الطبيعية  الخ...الفُممُّلكريَّةُم -الفُمسْأ

يَّاتْأ : مثل(جمعا)أسماء العمـك  يَّاتْأ - مُمعْأَجمِق  1.الخ...َقامُمكسِق

                                                           
 .161.مصطفى الحٌادرة، من قضاٌا المصطلح اللغوي، ص1
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 :أقسام االشتقاق/ه

 .كىك ما يسميو ابف جني الّصغير أك األصغر:اإلشتقاق الصرفي-1

كىك انتزاع كممة مف كممة أخرل بتغيير في الصيغة مع تشابو بينيما في المعنى كاتفاؽ 

 1.في األحرؼ األصمية كفي ترتيبيا

كىك انتزاع كممة مف كممة أخرل بتغيير في بعض أحرفيا مع تشابو :اإلشتقاق الكبير-2

 كاتفاؽ األحرؼ الثابتة كفي مخارج األحرؼ المغيرة كيعرؼ ىذا عند نىبينيما في المع

 .(القمب المكاني)بعض العمماء المغة بػ 

كاضمحؿ، -لعمريممعرم-صاعقة،صاقعة-ربض، رضب-بحّبذ،جذ:كمف أمثمة قكليـ

أحجمت عناألمر، -كسبسب، بسبس-كأسيرمكّمب، مكّبؿ-كعميؽ، معيؽ-امضحؿ

 ...أجحمتكىكذا

أك الكبير كىك أف تتحد الكممات في بعض الحركؼ كتختمؼ : اإلشتقاق الكُلبار-3

–الكممات في بعض الحركؼ، كتختمؼ في بقاياىا مع اتحادىا في المخرج، مثؿ نعؽ 

 .العيف الياء حرفاف حمقياف: نيؽ

 

                                                           
 .490ط، ص/، دار الكتب المصرٌة، مصر، د1ابن جنً، الخصائص، ج1
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كىك أف يؤخذ مف كممتيف أك أكثر مف كممة كاحدة، ال حكؿ كال قكة إال :االشتقاق الكبَّار-4

 1.بسممة: كفي بسـ اهلل-باهلل، حكقمة

 الّنحت: ثانيا

ىك أف تشتؽ كممة جديدة مف كممتيف أك أكثر بحذؼ بعض الحركؼ كدمج الكممتيف أك 

عبد شمس كحكقؿ مف القكؿ ال حكؿ كال قكة  (عبشمي):الكممات كىك قميؿ في العربية مثؿ

كفي العصر الحديث ربما كثرت المنحكتات مف أجؿ كضع المصطمحات . إاّل باهلل

 (األنؼ كالفـ)أنفمي مف :لعناصر الحضارة الحديثة ككسائؿ التقدـ العممي كالتكنكلكجي مثؿ

فريقيا)آفركأسيكم   2.)آسيا كا 

كيرجع مصطمح النحت إلى الخميؿ ابف أحمد الفراىيدم ذكره في كتاب العيف كأكضحو 

 :عمى كمف قكلو+ حي: حيعؿ حيعمة مأخكذة مف فعؿ كحرؼ جرّ : بعّدة أمثمو فالفعؿ

أخذ العيف كالباء مف عبد كأخذ الشيف كالميـ مف شمس كأسقط الذاؿ كالسينفبنى  (عبشمي)

 3.مف الكممتيف كممة فيذا مف النحت أم النحت تككيف مركبة مف كممتيف أك أكثر

 كيتضمف النحت الشركط التالية:شروط النحت/أ

 أف تككف معبرة عف معنى الكممات التي أخذت منيا -1
                                                           

 .490ابن جنً، الخصائص، ص1
دراسات تمهٌدٌة منهجٌة متخصصة فً مستوٌات البنٌة اللغوٌة، دار البالغ لنشر والتوزٌع، "أحمد شامٌة، فً اللغة 2

 3م، ص2002، 1الجزائر، ط
 .73م، 2012، 1سنانً سنانً، فً المعجمٌة والمصطلحٌة، عالم الكتب الحدٌث، اربد، االردن، ط3
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 أف تجمع بيف حركؼ ما أخذت منو خصكصا إذا كاف مف كممتيف فقط  -2

مثؿ عبدرم نسبة إلى عبد الّدار حيث جمع بيف حركؼ الكممتيف أّما إذا كاف مف ثالث 

جعمني اهلل فداؾ فمفظ الجاللة : جعفدة قكليـ: كممات فال يشترط األخذ مف كّؿ كممة مثؿ

 1.لـ يؤخذ منو شيء

يعد ابف فارس إماـ ىذه الفكرة كالمتكسع فييا، كعمماء العربية :النحت عند العمماء/ ب

العرب تنحت مف كممتيف )قديما كحديثا يعدكنو رائد ىذا المضمار حيث قاؿ ابف فارس 

منسكب إلى اسميف فمذىبنا  (كممة كاحدة كىك جنس مف االختصار كذلؾ رجؿ عبشمي

 (ضبطر)في أف األشياء الزائدة عمى ثالثة أحرؼ فأكثره منحكت مثؿ قكؿ الّرجؿ الشديد 

أنو مف  (الّصمدـ)صمؽ كفي –أنو مف صيؿ  (صيصمؽ)كفي قكليـ . مف ضبط كضبر

 2.الّصدـ-الّصمد 

الّرجؿ  (بمطح): كقد ذكر ابف فارس أمثمة كالتي أكردىا مف الّرباعي قكلو كمف ذلؾ قكليـ

 .إذا اضرب بنفسو في األرض، فيي منحكتة مف بطح كأبمط إذا لصؽ ببالط األرض

مف ذلؾ الّدليمس كىك األسد قاؿ أبك عبيد سمي : كمّما أكرده مف أمثمة الخماسي قكلو

أتى في الظالـ، : دالس، ىمس، فدالس: كىي عندنا منحكتة مف كممتيف ىما.بذلؾ لقكتو

ا ؾكىنا. أسد ىمكس: كأنو غمس نفسو فيو كفي كؿ ما يريد يقاؿ: كقد ذكرناه كىمس  أيضن

                                                           
 .274محمد ابن إبراهٌم أحمد، فقه اللغة، ص1
 .209م، ص1993ابن فارس، الصاحبً فً اللغة، دار المعارف، بٌروت، لبنان، 2
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: شقحطب فقاؿ: النحكم الظيير العماني الفارسي الذم أكرد في ألفاظ العرب عمى مثاؿ

ىذا يسمى في كالـ العرب المنحكت كمعناه أف الكممة منحكتة مف كممتيف كما ينحت 

 1.التجار خشبتيف كيجعميما كاحدة شحقب مف شؽ حطب

 المعّرب: ثانيا

كىك ما استعممتو العرب مف األلفاظ المكضكعية لمعاف في غير لغاتيا بحيث يصبح 

عربّيا، حيث يجرم عميو االشتقاؽ كيدخمنا في الميزاف الّصرفي كالّصيغ العربية، كيطمؽ 

عمى تمؾ األلفاظ التي عرّبيا فصحاء العربّية في عصر الفصحاء، كتعريب االسـ 

 2.األعجمي أف تتفكه بو العرب عمى مناىجيا

اسـ مفعكؿ مف الفعؿ عّرب يعرب كالمصدر تعريبا كالمعّرب ىك الذم جعؿ : والمعربمغة/أ

 .عربّيا

ما استعممتو العرب مف األلفاظ المكضكعة لمعاف :"  عّرفو الّسيكطي بقكلو:اصطالحا/ب

 3"في غير لغتيا

قسـ عربتو العرب كألحقتنو فحكـ أبنيتيا في اعتبار :كلقد كقع تنميط ىذا المعرب كما يمي

 .األصمي كالزائد كالكزف حكـ أبنية األسماء العربية الكضع

                                                           
 .284-283ابن فارس، الصاحبً فً فقه اللغة، ص1
 .114صالح بلعٌد، فقه اللغة العربٌة، ص2
 .157محمد ابن إبراهٌم أحمد، فقه اللغة، ص3
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 .قسـ غيرتو كلـ تمحقو بأبنية كالميا فال يعتبر فيو ما يعتبر في القسـ الّسابؽ

 1.قسـ ترككه غير معّرب فمـ يمحقكه بأبنية األفعاؿ في كالميـ، أم لـ يعد منيا

 :كما أنو ىناؾ كسائؿ أخرل لتكليد الّداللة كلعميا تكمف في

 الترجمة الحرفية: رابعا

كىك أف ينقؿ مفيـك المصطمح األعجمي الحرفي بمعناه المغكم األصمي إلى العربية كقد 

انتشرت ىذه القاعدة في مصطمحات العمـك خاصة بسبب اعتماد ىذه الكسيمة في نقؿ 

كثير مف المصطمحات األعجمية إلى المغة العربية، كفيما يمي نكرد نماذج مف 

 :المصطمحات التي تكلدت في لغة العمـك عند العرب بكاسطة الترجمة الحرفية

 krustalloeidesالرطكبة الجميدية ترجمة لممصطمح اليكناني قريسطالكيذاس

ugron الشبكة العنكبكتية كىي ترجمة لممصطمح اليكنانيAraklneides khilton أنبكبة 

 Optical onetulle.2البصر كىك ترجمة لممصطمح اليكناني 

 االقتراض: خامسا

كىذه القاعدة التي رأينا تأثيرىا ضعيفا في مكلدات العمـك اإلسالمية أصبحت ذات شأف في 

 :مرحمة نقؿ العمـك الصحيحة عف العجـ كأمثمة المصطمحات المكّلدة اقتراضا

                                                           
 .114صالح بلعٌد، فقه اللغة العربٌة، ص1
 .27الحبٌب النصراوي، التولٌد اللغوي فً الصحافة العربٌة، ص2
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 .اصطرالبكف: معناه مقياس النجـك كباليكنانية: ASTROLABASاإلسطرالب

 . ALIمف الفمسفة كىك كؿ جسـ حامؿ لصكرتو مأخكذة مف اليكنانية: الييكلي

:القيفاؿ
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: التنمية الّمغوّية واإلعالم: المبحث األّول

 جوهرالتنمية المغوية: أوال

نماه اهلل رفعو وزاد فيو إنماًء أنمى الشيء ينمو نموا أو نمى نماًءأيضا و: التنمية لغة/ 1

: ونماه قاؿ النابغة

نماه في فروع المجد نامي .......... إلى صعب المقادة منذري 

ونمى الخضاب ينمو نمو إذ زاد فيو حمرة وسوادا أو نميت فالحا في الحسب أي رفعتو 

انو مف ػػػػػػفأنتمي في حسبو وفي الحديث كؿ ما أظميت ودع ما أنميت أي ما برح مف مؾ

الطير فغاب عنؾ والشيء ينتمي أي يرتفع مف مكاف إلى مكاف وتمنى مف الشيء تنميا إذ 

 1ارتفع

ىي إحداث تغير جذري فياألنظمة القائمة بغية تحسيف أوضاع : التنمية اصطالحا/ 2

البشر وصوال بيـ إلى مستويات طموحة مف الرغد والحرية في توزيع الثروة وفي فتح آفاؽ 

 2التفكير الحر والمشاركة الّفعالة

: التنميةالمغوية المفهوم/ 3

ف ىذا ليكوف بغض النظر عف نوع  المغة كفاعؿ في الوسط الذي تكوف فيو ومنفعؿ بيوا 

فيي فاعؿ . وىي في ىذا التشابو األمر الذي يدور بعضو عمى بعض.الوسط الذي توجد

                                                           
،1، دار الكتب العممية بيروت، لبناف، ط1 عبد الحميد ىنداوي كتاب العيف مرتبا عمى حروؼ المعجـ، ج1  

269ـ، ص  2003 
نشاء المفاىيـ، عالـ الكتب الحديث، اربد، 2 منذر العياشي، المسانيات والحضارة مساىمة في عمـ طرح القضايا وا 
.32ـ، ص1،2003ط  
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فيما ىو منفعؿ بيا،وىي منفعمة فيما ىو فاعؿ فييا ولذا فإّنيامّتغير ال يكؼ حدوثًا وّتطور 

ولقد ينشأ عف ىذا كمو . ال يكؼ حصوال سواء كانت في وضعيا فاعال أـ كانت منفعال

: ميالد ثالث أمور

أّما الّمفظ فربّما يعود إلى إحياء ميت أو تنشيط ميمؿ أو .  ومصطمح جديد،موّلد جديد

 .1اقتراض مف لغات أخرى 

: دور وسائل اإلعالم في التنمية المغوية: ثانيا

تبدو حركة التنمية المقصودة في مظاىر كثيرة مف أكبرىا أثرا في التطور المغوي 

: لؤلموراآلتية

  تداوؿ اإلعالـ بيف الدوؿ وتأثر الصحفيونوالكتاب بأساليب المغات األجنبية واقتباسيـ أو

نتاجيـ األدبيوالعممي  ترجمتيـ لمفرداتيا ومصطمحاتيا انتفاعيمبأفكارىا أىمياوا 

واإلعالمي فاليخفى ما ليذا مف أثر بميغ في نيضة الكتابة تيذيبيا واتساع 

نطاقياوزيادة ثورتيا، فأكبرقسط مف الفضؿ في نيضة المغة العربية في عصر بني 

العباس، يرجعإلى انتفاع األدباءوالعمماء بالمغتيف الفارسية واإلغريقية فقد أخذوا في ذألؾ 

 2العصر يترجمونآثارىاويعقبوف عمييا بالشرح والتعميؽ

  و لموسائؿ الجماىيرية في ىذه المرحمة مف التاريخ أىمية خاصة فكما استطاعت اآللة

في الثورة الّصناعية أف تضيف القوة البشرية مع أنواع الطاقات األخرى كذلؾ تستطيع 

                                                           

.33، صمنذر العياشي، المسانيات و الحضارة مساىمة في عمـ طرح القضايا وانشاء المفاىيـ 1 
164ط، ص/عبد العزيز شرؼ، المدخؿ إلى عمـ اإلعالـ المغوي، مكتبة اإلسكندرية، مصر، د 2 
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أجيزة اإلعالـ اآللية في ثورة االتصاؿ أف تضاعؼ الرسائؿ اإلنسانية و عالقات 

التأثير إلى درجة لـ يسمع عنيا مف قبؿ و في مواجية ذلؾ فإف المغةاإلعالمية 

ينبغيإالتخرج عف اإلطار الذيحّدده كّتاب العربية في بحث االشتقاؽ و النحت و 

 1. حديثاقديماوالترجمة و االقتراض و التعريب 

  إف ىذه الميمة تقع عمى عاتؽ المجامع العممية والمغوية وىيئات التعريب في الوطف

العربي لّرد عوادي الدخيؿ المياجـ مف المغات األجنبية كالمصطمحات العممية والفنية 

وأسماء المخترعاتوالمستحدثات الكثيرةالمتنوعة، بما تضع ليا مف المقابؿ العربي 

 2.الفصيح حسب رأي العالـ األديب الشيخ أحمد اإلسكندري رحمو اهلل

كما أف لكؿ عصر وسائؿ إعالمية تصنعو وتعبر عنو، والحياة المعاصرة حياة يصنعيا 

و لقد يدؿ عمى ىذا عمى أف تأثيره فييا كبير  كما يدؿ . صورةوسموكا: اإلعالـ وينجزىا

عمى أف الوسائؿ السابقة التي كانت تصنع الحياة و تنجزىا صورة و لغة و سموكا قد 

تراجعت و تخمفت واصطفت وراء اإلعالـ المعاصر في سّمـ الدرجات ،فكانت في الدرجة 

ف منيما قد اختفى تماما و منيا ما ىو عمى وشؾ  الثانية و ربما الثّالثة أو الرابعة وا 

االختفاء ،ولكف بقدر ما اتسع اإلعالـ إاّل أف وسائمو معروفة و محدودة قدمت المغة مف 

التي تعد وسيطا سيال  يقع في .التمفزة ،المذياع،الصحؼ،المجاّلت: خالؿ وسائط ىي

                                                           

164، صعبد العزيز شرؼ، المدخؿ الى عمـ االعالـ المغوي 1 
165المرجع نفسو،ص: ينظر 2 
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متناوؿ كؿ الناس لكف رغـ ىذا إالأنيا تساىـ بشكؿ كبير  في تنمية المغة و غنائيا و 

 1.إثرائيا و إحداث فييا تغيرات كبرى ال سيما في العاميات منيا 

فمقد انتيت إلى خروجيا مّما فيو مف إغراؽ واستغراؽ في مدونة ضيقة مف المفردات 

والتعابير إلى أفؽ أوسعوأغنى مّكف الفرد، حامؿ المغة مف مشاركة أكبر وأعمؽ في 

 2.مختمؼ مستويات الحياة

التنمية المعجمية ظاهرة لغوية  :ثالثا

إف المعجمية ىي فرع مف الفروع عمـ المغة يقـو بدراسة وتحميؿ مفردات أي لغة 

باإلضافة إلى دراسة معناىا أو داللتيا المعجمية بوجو خاص، وتصنيؼ ىذه األلفاظ 

 ىو عمـ نظري يدرس المعنى LEXICOLOGYاستعداد لمعمؿ المعجمي أي أف 

. 3المعجمي وما يتصؿ بو مف قضايا داللية

التنمية المعجمية وتوليد الّداللة : المبحث الثاني

تعّد التنمية المعجمية ظاىرة لغوية نحّدىا بدراسة االلفاظ في جميع مستوياتيا سواء الفكري 

منو أو السياسي حتى غدت العربية لغة الحضارة يمكف استثمارىا في المجاّلت خاصة 

: السياحية عف طريؽ آليات تمّكف مف انبثاؽ الّداللة و لعّؿ أىـ ىذه الطرؽ

 

                                                           
نشاء المفاىيـ، ص1  .42منذر العياشي، المسانيات والحضارة مساىمة عمـ طرح القضاياوا 
 42المرجع نفسو، ص2

 3حسف حمائز، التنظير المعجمي والتنمية في المسانيات المعاصرة مفاىيـ ونماذج تمثيمية عالـ الكتب الحديث،
.93ـ، ص1،2012 اربد، عماف، ط  



 تجميات التوليد الداللي في مجمة صدى الزيبان                          :الفصل الثاني
 

43 
 

 :التنميةواالشتقاق: أوال

يعد االشتقاؽ في العربية مف أىـ مصادر إنشاء المصطمح وصوغو وسّكو عمى اإلطالؽ 

فالعربية مف المغاتاالشتقاقية كما أشرنا ولعّمنا نالحظونحف بصدد التنمية المغوية أف 

االشتقاؽ يفضي إلى إحداث تغير في المغة بالة المغة نفسيا أي بأوزانيا الصرفية، بغية 

تكويف كممات جديدة وىذا يساعد المغة عمى تجاوز جمودىا وموتيا كي تسير باتجاه جديد 

. 1نموىاوحياتيا وحيويتيا تطورىا

: ونجد مظاىراالشتقاؽ مف خالؿ المجّمة

وىي مشتقة مف الفعؿ قاس أي قايست فالف جاريتو في ، وزف مَفاِعيؿ عمى:مقاييس

. القياس والقوس صومعة الراىب والمقّوسوعاء القوس وقوسي اسـ موضع

 عمى وزف ِفَعاَلة، وىي مشتقة مف الفعؿ ساح أي انتقؿ مف مكاف آلخر ويقاؿ :سياحة

 .المسيح ذو العيف الممسوحة والمسيح ىي ديانة عيسى عميو الّسالـ

.  عمى وزف تفعيؿ مشتقة مف الفعؿ نّظـّ أي ترتيبالشيء منظـ ومنظومة أي برنامج:تنظيم

.  عمى وزف تفعيؿ ىي مشتقة مف الفعؿ نّفذ منفذ أي مخرج ونفاذ انتياءونافذة:تنفيذ

 عمى وزف تفعيؿ مف الفعؿ وفر يقاؿ وّفر عميو حقو توفيرا واستوفره أي استوفاه :توفير

. وتوفر عميو أي رعى حرماتو ويقاؿ ىـ متوافروف أي ىـ كثر

                                                           

نشاء المفاىيـ، ص 37منذر العياشي، المسانيات والحضارة مساىمة في عمـ طرح القضايا وا  1 
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 عمى وزف فعاؿ مشتقة مف الفعؿ قطع أي قطعت الشيء قطعا وقطعت النير :قطاع

قطوعاوقطاعا بمعنىذىب وجاءت الخيؿ »" البئر"قطوعا عبرتو وقطع ماء الركية 

.  ُمْقَطْوًطَعاْت أي سراعا بعضيا إثر بعض

.  عمى وزف فعالة وتشتؽ مف الفعؿ خُمؽ لفاعؿ خّمقتو بالَخُموؽ أي بالريح الطيب:خاّلقة

 عمى وزف مفاعؿ مف الفعؿ نصب يقاؿ نصبت الخيؿ آذانيا ونصبت لفالف :مناصب

نصبا إذ عاديتو وناصبتو الحرب مناصبة ونصب القـو ساروا يوميـ وىو سير لّيف 

 1.وَنِصَب الرجؿ بالكسر نصبا تعب وناقة نصباءأي مرتفعة الصدر

 عمى وزنتفعيؿ مف الفعؿ حقؽ حذره وأحقو حقاوأحققتو أيضا إذ فعمت ما كاف :تحقيق

يحذره ويقاؿ أيضا حققت الرجؿ وأحققتو إذا أتيتو وحققت األمر وأحققتو أيضا 

تحققيوصرت منو عمى يقيف وحقيؽ أف يفعؿ كذا وىو حقيؽ بو ومحقوؽ بو أي خميؽ لو 

أيوجب وتحقؽ عف الخبر أي صح وحققت قولو وظنو تحقيقا أي صدقت والحقيقة خالؼ 

 .المجاز

 عمى وزف مَفاِعؿ مف الفعؿ عرض لو أمر كذا يعرض أي ظير وعرضت عميو :معارض

كذا أو عرضت عميو الشيء أي أظيرتو لو وأبرزتو إليو والمعراض السيـ الذي ال ديش 

 .عميو والعرض المتاع وكؿ شيء فيو عرض سوى الدراىـ والدنانير فإنيا عيف

 عمى وزف ِفْعمة مف الفعؿ قفز يقفز قفزا وقفزانا وثب يقاؿ جاءت الخيؿ تعدو القفزى :قفزة

والقفيز مكياؿ وتقفزت المرأة بالحناء 
                                                           

.المعنى المغوي مأخوذ مف معجـ الصحاح لمجوىري 1 
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 عمى وزف إقعاؿ مشتقة مف الفعؿ أحيا القـو أي حسنت حاؿ مواشييـ وأحيت :إحياء

الناقة إذ حِيَي ولدىا ال يكاد يموت ليا ولد أحياالقـو أي صاروا في الحياء والخصب وقد 

آتيت األرض فأحييتيا أيوجدتيا خصبة والحيوت ذكر الحيات والحاوي صاحب الحياة 

. والحيا المطر والخصب الحياء رحـ الناقة والمحّيا الوجو

 عمى وزف مْفِعؿ مشتقة مف الفعؿ قـو يقاؿ قومت الّسمعة وأىؿ مكة يقولوف استقمت :مقّوم

السمعة وىما بمعنى وقومت الشيء فيو قويـ أي مستقيـ  

 عمى وزف َفُعوؿ مشتقة مف الفعؿ َعُرَس يقاؿ عرس فالف أي اتخذ عرسا أو :عروس

عرس بأىمو إذ بنى بيا وعرست البعير أعرسو عرسا أي شددت عنقو إلى ذراعو وىو 

بارؾ وقد عرس الرجؿ أي ىش فيو عرس وُعِرس بو لزمو والتعريس نزوؿ القـو مف 

. السفر في آخر الميؿ يقعوف فيو وقعت االستراحة ثـ يرتحموف والعريسة مأوى األسد

 عمى وزف مْفُعوؿ مشتقة مف الفعؿ خّزف أي خزنت الماء واختزنتو جعمتو في :مخزون

الخزانة واختزنتو كتمتو المخزف بفتح الّزاي ما يخزف فيو الشيء والخزانة بالكسر واحدة 

. الخزائف وخّزف المحـ بالكسر أنتف

 عمى وزف مفتِعؿ مف الفعؿ زىر أي زىرت النار زىورا أضاءت وأزىرىا أنا يقاؿ :مزدهر

زىرت بؾ ناري أي قويت بؾ وكثرت مثؿ وريت بؾ زنادي أزىر النبت أي ظير زىره 

. والمزىر العود الذي يضرب بو واالزدىار بالشيءاالحتفاظ بو
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 عمى وزف َتْفِعيؿ مشتقة مف الفعؿ حسف أي حسنت الشيء تحسينا زينتو :تحسين

. وأحسنت إليو وبو يحسف الشيء أي يعممو ويستحسنو ويعّده حسنا

 عمى وزف افتعاؿ مشتقة مف الفعؿ حكؾ أي حككت الشيء أحكو وأحؾ في :احتكاك

صيري منو الشيء أي ما تخالج واحتؾ بالشيء أي حّؾ نفسو عميو وفالف يتحؾ كبي أي 

. يتمّرس ويتعرض لشري

 عمى وزف َفِعيؿ،مف الفعؿ كبر أي كبر الرجؿ يكبر كبرا أي سف وكبر أي  :كبير

عظـ  

 عمى وزف اْفِتَعاؿ مشتقة مف الفعؿ سجـ يقاؿ سجـ الدمع سجوما أو سجاما ساؿ :انسجام

وأنسجـ وسجمت العيف دمعيا وعيف سجـو وأرض مسجومة أي مسطورة واسجمت السماء 

.  أي صبت مثؿ أنجمت واألنسجـ الجمؿ الذي ال يرغو

 عمى وزف َفُعوْؿ مف الفعؿ َوَلَج أي ولج َيِمُج ولوجًا ولجة أي دخؿ وأّتمج موالج عمى :ولوج

افتعؿ أي دخؿ مداخؿ الُولجة بالتحريؾ موضع أو تسرفيو الماّرة مف مطر وغيره الجمع 

. ولج وأوالج

 عمى وزف ِفَعؿ مشتقة مف الفعؿ َعُمَؽ يقاؿ عمؽ الركية عماقو أعمؽ النظر في :عمق

. األمور تعميقا وتعمؽ في كالمو أي أنقطع

 عمى وزف َفُعوؿ مشتقة مف الفعؿ طمح يقاؿ طمح بصره إلى الشيء ارتفع :طموح

. وطمحت المرأة جمعت في طامح أي تطمح إلى الرجاؿ وأطمح أي ابعد في الطمب
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 عمى وزف َفُعوؿ مف الفعؿ صعد يقاؿ صعد في السمـ صعودا أو صّعد في الجبؿ :صعود

وعمى الجبؿ تصعيد وأصعد في الوادي أي انحدر فيو وتصّعد في الشيء أي شؽ 

. عمىوعذاب صَعد بالتحريؾ أي شديد والّصعيد التراب

 عمى وزف فُعوؿ مف لفعؿ وصؿ أي وصمت الشيء وصال وصمة وصؿ إليو :وصول

وصوال أي بمغ وأوصمو غيره ووصؿ بمعنى اتصؿ أي دعي بدعوى الجاىمية وتوصؿ إليو 

 .أي تمطؼ في الوصوؿ إليو التواصؿ ضد التصاـر والموصؿ ما يوصؿ مف الحبؿ

 عمى وزف تْفِعيؿ مف الفعؿ ميزاي مزت الشيء أميز ميزا عزلتو وفرزتو وكذلؾ :تمييز

. ميزتو تمييزا فأنماز وأمتاز وتميز مف الغيظ أي انقطع

 عمى وزف اْفِتَعاؿ مف الفعؿ انطمؽ أي ذىب ومنطمؽ وتصغيره مطيمقواستطالؽ :انطالق

. البطف مشية

 عمىوزف مفعاؿ مف الفعؿ ضمر أي يضمر ضموروضمرتو تضمير فأضمر ىو :مضمار

والمؤلؤ المضطمر الرجؿ العظيـ البطف المطيؼ وتضمير الفرس أف تعمقو حتى يسمف ثـّ 

. ترده إلى القوت وذلؾ في أربعيف يوما وىذه المدة تسّمى مضمار

عمى وزف َمَفاِعؿ، مف الفعؿ سبح أي سْبح الفرس جريو والسبح الفراغ سبح عاـ : مسابح

. وسّبوحة البمد الحراـ

عمى وزف ِمْفعْؿ مف الفعؿ تحؼ أي تحفت التحفة ما اّتحؼ بو الرجؿ مف البر : متحف

. والمطؼ وكذلؾ التحفة بفتح الحاء والجمع ُتحؼ
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عمى وزف َمْفعوؿ، مف الفعؿ عقؿ يعقؿ عقال معقوال وىو مصدر وعقؿ لو شيء : معقول

أي جُنس وأّيد وشّدد وعقمت المقتوؿ إذ أعطيتو دّيتو وعقمت عف فالف أي عزمت عنو 

. جنابتو ولفالف عقمو يعتقؿ بيا الناس إذ صارع

َمَفاِعُؿ مف الفعؿ لِعب أي يمعب وتْمعب لعب مرة بعد ُأخرى وجارية لعوب : مالعب

والممعب موِضع الّمعب وألعب الصبي إذ سار لو لعاب يسيؿ مف فاىو ولعاب الشمس ما 

. تراه في شّدة الحر مثؿ نسج العنكبوت والّمعاب ما يسيؿ مف ألفاه ولعاب النحؿ العسؿ

 عمى وزف فعولمف الفعؿ جيد الجيد الطاقة أجيد جيدؾ في ىذا األمر أي أبمغ :جهود

غايتؾ وجيد الرجؿ في كذا أي بالغ فيو وجيدت المبف فيو مجيود أي أخرجت زبده كمو 

وجيدت الطعاـ أي اشتييتو والَجياد أي األرض الصمبة وجيد عيشو أي نكد واشتد 

. والّتجاىد بذؿ الجيد

 عمى وزف اْفَعاؿ مف الفعؿ حفا أي حفي يحفى حفاء أي يمشي بال خؼ وال نعؿ :احتفاء

والحفاوة المبالغة في السؤاؿ والحفي العالـ الذي يتعمـ الشيء باستقصاء وأحفى شاربو أي 

. استقصى في أخذه وألزؽ جزه

 عمى وزف فَاِعممف الفعؿ نصع أي الناصع الخالص مف كؿ شيء ونصع األمر :ناصع

. أي وضح

 عمى وزف َفِعيؿ مف الفعؿ عرؽ أي العرؽ ورجؿ عرقة أي كثير العرؽ وما أعرؽ :عريق

. عرؽ أبميـ أي ما أشّد إنتاجيا
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 عمى وزف فَاِعؿ مف الفعؿ عمر أي عمر الرجؿ أي عاش أي عاش زمنا طويال :عامر

وعمرة أي الزيارة والعمارة القبيمة وثوب عمير أي صفيؽ واليعامير الجداء الصغيرة 

. وصغار الضأف

 ووزنَفاِعممف الفعؿ فاؽ أي فاؽ الرجؿ أصحابو يفوقيـ أي عالىـ في الشرؼ عمى: فائق

األفوؽ السيـ المكسور والفيقة اسـ المبف الذي يجتمع بيف الحمبتيف ووالفوؽ موضع الوتر 

. والفاقة الفقر

 عمىوزنَفاِعؿ مف الفعؿ راع أي راعي الشيء أعجبني ورعت فالنا أفزعتو ونوؽ :رائع

. روعاء أي جديدة الفؤاد والروع القمب والعقؿ وروعي خمدي وبالي

 عمى وزف َفِعيؿ مف الفعؿ قدراي قدر الشيء مبمغو ورجؿ ذوقدرة أي ذو يسار تقدير :قدير

لو الشيء أي تييأ والقدير المطبوخ في القدر والقّدار والجزار وُقدار بف سالؼ عاقر ناقة 

حافر "صالح عميو السالـ يقاؿ لو أحمر ثمود واألقدر الخيؿ التي تجاوز حافر رجمييا 

". قدمييا

عمى وزف ِفَعاؿ مف الفعؿ نضؿ أي ناضمو أي رماه وانتضاؿ اإلبؿ رمييا بأيدييا :نضال

. في السير

 عمى وزف ِفَعاؿ مف الفعؿ ركـ أي ركـ الشيء يركمو إذ جمعو وألقى بعضو عمى :ركام

. بعض
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 عمى وزف َفِعيؿ مف الفعؿ عظـ أي العظـ وىو لوح الفدّاف الذي في رأس الحديدة :عظيم

. والعظـ الخشبة التي يذرى بيا الطعاـ والعظـ مقبض القوس

 عمى وزف َفِعيؿ مف الفعؿ كـر والكريـ الّصفوح وكُرـَ الّسحاب إذ جاء بالغيث :كريم

. والكرمة رأس الفخذ المستدير

 عمى وزف َفِعيؿ مف الفعؿ نعـ والنعمة اليد والصنعة والمنة وفالف واسع النعمة واسع :نعيم

. الماؿ ومنعاـ مفضاؿ

 عمى وزف ُمَفعِّؿ مشتقة مف الفعؿ عطر والعطر الطيب وناقة معطار أي كريمة :معطر

بؿ معطرات كأف عمى أوبارىا صيغ مف حسنيا  وا 

 عمىوزف افِتَعاؿ مشتقة مف الفعؿ طمع أي طمعت الشمس ومطمع موضع والّطمعة :اطالع

 .الرؤيةوطالع الشيء مؤلتو وطويمع ماء لبني تميـ بالساجنة ناحية الظماء

 عمى وزف اْفِتَعاؿ مف الفعؿ كشؼ يقاؿ تكشؼ البرؽ أي مؤل السماء والكشوؼ :اكتشاف

. التي يضربيا الفحؿ وىي حامؿ

 عمى وزف َمفاِعؿ مشتقة مف الفعؿ ُلِحـَ أي قتؿ والممحمة الوقعة العظيمةالمحمة :مالحم

. الغرابة والمحيـ القتيؿ

 عمى وزف َفِعيؿ مشتقة مف الفعؿ رحؿ والرحؿ مسكف الرجؿ وما يستحبو مف :رحيل

األثاث والّرحالة سرج مف جمود ليس بو خشب واألرحؿ مف الخيؿ األبيض مف الظير 
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 عمى وزف َفُعوؿ مشتقة مف الفعؿ جّف يقاؿ جّف النبت أي طاؿ وألتؼ وخرج ظيره :جنون

. والجنف القبر والمجنة اسـ أرض عمى أمياؿ مف مكة

 عمى وزف ِفَعاؿ مف الفعؿ جيـ يقاؿ رجؿ جاىـ الوجو أي كالح الوجو والجياـ :جهام

. السحاب الذي إلماء فيو والجيمة أوؿ مآخير الميؿ

 الّترادف: ثانيا

والمّترادؼ ما كاف معناه واحد أو أسماؤه كثيرة وىو ّضد المشترؾ أخذا مف الّترادؼ الذي 

ويمجأ .ىو ركوب أحد آخر كأف المعنى مركوب والمفظيف راكباف عميو كالميث واألسد

 1.الباحثيف لعممّية الّترادؼ بغية تنمية ثروتيـ المغوية واإلحاطة بمعاني ومدلوالت الكممات

: وقد أستثمر داخؿ المجمة كما يمي

. إتقاف األمورأي: حنكة/حكمة 

.  نعيـ السالـ بيف الشعوب:استقرار/أمن 

.  أياالتحادواالشتراؾ فياتخاذ األمور:توافق/تجانس 

. الّتشابكوالتكاتؼ لحاللمشكالت: تالحم/وحدة 

.  التوارث التي يقـو بيا اإلنساف لذود عف حقِّو والحفاظ عمى ممتمكاتوالمعارك/الحروب 

.  نمى النبات أي زىر وطمع ونبت:ازدهار/تنمية 

. وىو االفتكاؾ مف القيد والتكبيؿ:تحرر/استقالل

. مناالستياـ أي تختار: تستهوي/يستقطب 
                                                           

ص198محمد إبراىيـ أحمد، فقو المغة، : ينظر 1 
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.  المتخمفيف ذىنيا وجسدياأي: المعاقين/ذوياالحتياجات الخاصة 

. مجموعة أو خاصة مف الناس: شريحة/فئة 

.  تذليؿ الشيء وتبسيطو:التخفيف/التسهيل 

. وىي األعماؿ التي تصدر عف اإلنساف خالؿ حياتو اليومية: الّتصرفات/السموكات 

أي اعتصموا أو تكافموا فيما بينيـ  : تآزروا/التفوا

التريث عند حّؿ األمور واستخداـ العقؿ في كؿ شيء  : الّتعقل/الوعي 

 ىي ظواىر نفسية تناوليا فرويد في أبحاثو وىما حالتاف شعوريتاف بداخؿ :اإلدراك/الوعي 

. اإلنساف

. وجيات النظر لكؿ شخص: أفكار/آراء 

.  الحرصواليقظ وعدـ الغفمة:حفاظ/حماية 

وىي األوساخ التي تخّمفيا الكائنات سواءالبشرية والحيوانية والنباتية خالؿ : فضالت/بقايا

. نشاطاتو اليومية

.  أياالنتقاؿ مف مكاف لآلخر:الّتحويل/الترحيل 

.  يقاؿ الضرب وىو تمّيز الشيء بعضو عف بعض:األصناف/األنواع 

. وىي الضأف مف الماعز والنعاج والجداء الخراؼ والتيس والكباش: الماشية/األغنام 

.  أي تقدـ يد العوف لممحتاج:إغاثي/ّتطوعي /عمل خيري

.  الرابطة العائمية بيف أفراد العائمةأي: إخوة/توأمة 
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.  ىو إصالح الشيء بعد تحطمو:الترميم/الجمع 

. مصدراف صناعياف وىي باطف الفرد الداؿ عمى حقيقتو واتجاىاتو: الهوية/الشخصية 

.  أي السير عمى الرعاية وتوفير سبؿ الراحة:حفاظ/صيانة 

.  السمو واالرتفاعأي: ترقية/تطوير 

. أي مستويات الحياة بأكمميا: أنماط الحياة/طبيعةالحياة 

. وىي اإلحاطة بجميع أشكاؿ االكتشاؼ واالطالع: المعرفة/العمم

. وىو التفتيش والتقصي عف خبايا األشياء: تنقيب/بحث

. وىي األمور التي ترتبط بالماضي والسمؼ:موروث/تقميدي 

. وىو موضع الشيء: مكان/موقع 

ضفاء البريؽ: إشعاع/اإلضاءة  . أي تنوير وا 

. وىو النداء المحكـ الصادؽ: الخطاب/القول 

. األشياء الجّيدة والنبيمة والحميدة: فضائل/مكارم 

.  ىو ما يمكف تقديميعمى شكؿ بذرة نجاح:منتوجات/أعمال 

. نوع مف العنصرية واألساليب القمعية: توحش/همجية 

يماءات عمى الشيء: داللة/إيحاء  . إشارات وا 

. وىوالمقاتمفي سبيؿ اهلل وسبيؿ الوطف والكرامة: مجاهد/مناضل

. أي ال مثيؿ لو الذي لو خصوصية متفردة:متفرد/متمّيز
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. وىو كؿ نشاط وجيد عضمي أو فكري: العمل/الشغل 

. أي التفاعؿ بيف األفراد: تقارب/احتكاك

. إتماـ وبناء: تجسيد/إنجاز

. أي مخطط مف أجؿ النيوض والرقي بالحياة:مشروع/بند 

. أي احتياجات ولواـز الفرد: مّتطمبات/شروط 

. أي تخطي الشيء وتعداه:تجاوز/تدارك

. وىي النفايات والقمامات التي تخمفيا الكائنات: مزبمة /قاذورات 

. ىي عضمة في جسـ اإلنسانتّتحكـ بأحاسيسو وميوال توو: أفئدة/قموب 

. قديـ وعاـ: دليل/موروث 

. أي منتظر بّشدة: مترقب/متوحش 

. وأي النزوؿ عمى القـو في عقردارىـ: ترحيب/ضيافة/استقبال 

. وىي األشياء العتيقة ذات القدر الثميف سواء ماديا أو معنويا:تقاليد/أصالة 

. نياية الشيء وفنائو: االنقراض/القضاء 

. أي ذو جودة سيئة: منخفض/رديء

 .أيتناوؿ الشيء:استخدام/استعمال 

. أي تّتقفى وتتقصى عف األمر: تتّابع/تّترصد

. أي دخوؿ العدو لموطف ونيب ثرواتو واستغالؿ شعبو:استعمار/احّتالل 
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. الخطواتالتي يقـو بيا اإلنساف: محاوالت/إرهاصات

. ىي نصوص نثرية وقميال شعرية عمى شكؿ مقاالت منشورة: صحيفة/جريدة 

نتاج فف ما: إصدار/تحرير  . كتابة وا 

: التنميةوالترجمة الحرفية: ثالثا

الترجمة وسيط بيف لغتيف و حامؿ معرفي بيف ثقافتيف و رابط عممي بيف عقميف و عامؿ 

تواصمي بيف حضارتيف و لكف الترجمة ليست و سيط سمبي ذلؾ ألنيا فاعؿ محدث و 

عامؿ مغير و ىي أيضا نشاط مؤسس و لذلؾ إذ كانت لكؿ ترجمة مع ذلؾ ال تخمو مف 

فائدة لصالح المغة الناقمة ،التكوف خبط عشواء و السبب أف المؤسسات تخطط بنظر 

شمولي ،و تتطمع لسد الثغرات في جدار األمة العممي و بنيانيا المعرفي  عمى كؿ صعيد 

فقد أصبحت العربية اليـو و بتأثير مف الترجمة أصبحت أكثر ميال إلى استعماؿ الجممة 

االسمية في حيف أنيا كانت في استعماليا المعياري سابقا أكثر ميال إلى استعماؿ الجممة 

الفعمية ال سيما في بداية الكالـ ،كما غدت عربيتنا إلى استخداـ أو تقديـ الخبر شبو 

عمى المبتدأ كما باتت أكثر ميال إلى الجمؿ  (الظرؼ أو الجار و المجرور)الجممة 

 1المعترضة

ولـ يكف ىذا كمو أساسيا في االستعماؿ المغوي لكف فتحت الترجمة ىذا المجاؿ عمى نحو 

أوسع لتعبير المغوي وتمكينو مف ارتياد فضاءات داللية جديدة لـ يكف المفكر سابقا ليقع 

فييا كما أنو بالرغـ مف أنالترجمة إعماال لمفكر فإنيا أيضا حصف عمى اإلنتاج الفكري 
                                                           

نشاء المفاىيـ، ص .34منذر العياشي، المسانيات والحضارة مساىمة في عمـ طرح القضايا وا  1 
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وتحريض ودفع لتطور المغوي وحث عميو كي يواكب إنتاجو خاصةفي المغات األخرى 

نشاء دوريات ومجالت ودور النشر والمراكز التي تضع  فينبغي إقامة مؤسسات وا 

 1الخططبعد نظر في الحاجة في مياديف المعرفة والعمـ المتجدد

: مف خالؿ دراستنا لممجمة نجد بروز عينات قميمة لترجمة الحرفية مثؿ

AFRIQUE LEVE TOI  :قومي إفريقيا. 

CALACAEUSHENCULIS : أي القنطرة عند الرماف .

GIRADET : جريدات ّرساـ عالمي .

FORTTURKE : الحاميةالتركية .

PHILIPSWEENEY :   فميبس سويني

FENNANDO RODREGUEZ RAMINEZ : فيرناندورودريغو روماز .

WEN SMUANG : ووف شونع .

RENE FAGNONI : روينيفاغنوني .

MARTINA GERMANN : مارتينا جرماف .

JOE LAMBERT  :جو لـو بارت .

ALFONSOO JEDA  :ألفونسو أوجيد .

FREDERIC CASTEL  :فريديريؾ كاستؿ .
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MOURICEAU DIN : موريسأودف .

PIERREIT MARIECURIE: بيار وموريس كيري .

DIDIERSMETS : ديدي سماتس .

: التنميةوالتعريب: رابعا

 التعريب بالترجمة كما يرتبط أيضا بالتأليؼ العممي والفكر الدائموعميو فنحف نعّرب عندما 

نجعؿ العربية حامال لعمـو ونظريات لـ تبدع في إطار العربية وىذا ىو التعريب بمعناه 

الواسع ولكننا نعرب أيضا عندما نصوغ الكممة األجنبية صوغا عربيا يتناسب مع ميزاف 

. العربية الصرفي ويقبؿ شيئا مف اشتقاقيا األصمي

ومما يجب أف يشار إليو في ىذا المقاـ ىو أف التعريب يوسع ذاكرة المغة ويفعميا أداء 

لممطموب منيا وكذلؾ أنو يقوييا ألنو يخضع محمموىا المفظي ومنقولو إلىقوانيف الصوغ 

وىذا يعطيياالغمبة عمى المستعار مف المصطمحات ميما بمغ عدد ىذا المستعار فالعبرة 

ف في بناء الجمؿ وليس لؤللفاظوالجمؿ ذاتيا أو  في المغة ىيالقوانيف في صوغ األلفاظوا 

لمجمؿ نفسيا وماداـ كؿ مستعار يخضع لقوانيف المغة التي تستعيره صوغا وصرفا 

 1وتركيبا

كما يخضع لقوانيف النص انسجاما و تماسكا فميس لو عمى المغة التي تستعيره مف سبيؿ 

إلى التعريب أو مف طريؽ إلى اإلضعاؼ فالمغة نضاـ و ليس ألفاظ معربة أو مستعارة 

وقوة المغة مف قوة نظاميا  و حضوره فييا و استمراره في تشكيؿ أداءىا و ليس مف 
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مستعار و المفظ ميما بمغ كما و حجما  و لكف التعريب عمى الرغـ مف كؿ شيء يحدث 

تغيرا وىذا ىو مراد التنمية عف طريؽ توسيع نشاطات المغة بإدخاليا إلى كؿ  مياديف  

المعرفة و العمـ و كؿ مياديف التعبير كما أف التعريب في كؿ ىذا يسيؿ  عمى الباحث 

صناعة المصطمح أو يسيؿ عميو استخدامو بمغتو و ىذا بدوره يسيؿ دورة العمـ والمعرفة 

و ينمي موسوعة المصطمحات و يخرجيا مف ضيؽ إلى و سعة لكف رغـ ذالؾ مازاؿ 

الباحث بعد ذلؾ عاجز عف التعبير أو عف التفكير  بسبب عدـ وجود مصطمح أو  

مصطمحات تستجيب قوال و إفصاحا لما يريد  أف يعبر عنو كالمو و ليذا قامت بعض 

الدوؿ العربية بإنشاء مراكز لتعريب كما أننا نعمـ  أف بعضيا اآلخر كالمغرب قد خصص 

و نعمـ كذلؾ أف مجامع المغة  (الّمساف العربي)مكتبا لتعريب و أوجد لو مجمة سماىا

 1.العربية في سوريا و مصر و األردف تقـو بميمات جميمة في ىذا الميداف

: وقد تجمت مظاىر التعريب مف خالؿ المجمة فيما يمي

كممة فرنسية أطمقت عمى حديقة في مدينة بسكرة حيث تعتبر مف :حديقة ال ندون

. المخمفات االستعمارية

. كممة إغريقية بمعنى عمـ دراسة اإلنساف:األنثروبولوجيا

. كممة يونانية بمعنى الميرجاف أو االحتفاؿ الكبير:كرنفال

كممةأمازيغية أطمقت عمى محارب أمازيغي حاكـ الجناح الغربي لمنطقة الزاب :تاكفارناس

 .قديما
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.  اسـ أطمؽ عمى مجمة أردنية تيتـ بنشر اإلبداعات النسوية:تايكي

.  كممة إغريقية بمعنى دراسة األحياء:البيولوجي

.  كممةإغريقو بمعنى عمـ دراسة التضاريس:الجيولوجي

. كممة إغريقية بمعنى دراسة البيئة:االيكولوجي

.  كممة إغريقية عمـ التقنيات:التكنولوجي

كممة إغريقية وىو دراسة آثار المجتمعات التي انقرضت قبؿ عصور :األركيولوجي

. تاريخية

 . مصطمح يوناني بمعنى الشخصية:الكاريزما

 .ىياآلليات:اإللكترونيك

 .كممة إغريقية بمعنى العمـ الذي يدرس األفكار:األيديولوجيا

. اسـ قائد فرنسي نسبت إليو مدرسة عسكرية: سان سير

. مصطمح يوناني بمعنى الفقر واإلفالس:بيروقراطية

. ىو جنراؿ فرنسي المسؤوؿ عف إبادة قرية الز عاطشة:هار بيون

كممةيونانية بمعنى عمـ قياس الزمف حيث يقاس بأبعاد الوجود اإلنساني  :كرونولوجيا

. كممة أطمقت عمى الصورة الممتفة: فوتوغرافيا

. كممة يونانية بمعنى الرقص الدرامي:كوريغرافيا

. وىي رئيسة مجمس التجارة واالستثمار البريطاني الجزائري:ال يدي أولغا مايتالند
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. كممة يونانية بمعنى المشيد والمنظر العاـ:بانوراما

. كممة بمعنى المتحرؾ:ديناميك

. 1 استعمميا اليونانييف ثـ الرومانييف بمعنى تاج الّرند:باكالوريا

 .التنميةواالقتراض: خامسا

إنالمظاىر تعمؿ عمى نمو المغة مودة في كاللمغات حيث تقاس قوة لغة ما بالعوامؿ 

المغوية التي تعمؿ عمى ثرائيا وتطورىا ومسايرتيا لموضع المتغيروبحسب الخصائص التي 

تمتاز بيا وحسب نوع الشجرة المغوية التي تنتمي إلييا وعندما نقوؿ المظاىر الخاصة بيا 

أو تشرؾ مع المغات األخرى وأما الثروة فيي ما يجعميا تثرى وتزيد وتتوسع بفعمتمؾ 

العوامؿ وىذا ما نجده في االقتراض الذي يستعيف أو يقترض مف لغات أخرى ميما 

. 2تنوعت ويداخميا لمعربية عمى أساس كممة عربية

: وبرزت مظاىراالقتراض فيما يمي

. أصؿ التسمية رومانية ىي فسيرة:بسكرة

 .كممة مغاربية بمعنى البندقية:بارود

. كممة إغريقية بمعنى السحر والروعة:الفانتازيا

كممة ألمانية تعني عمـ الشعوب أو التراث بالمغة العربية وىو ارث عف أسالفنا مف :فمكمور

 .الثقافة
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 .كممة جزائرية شعبية بمعنى الجبة:قندورة

 .كممةجزائرية شعبية أي المزمار:زرنه

 1.كممةالجزائرية بمعنى الناي :قصبة

ومنو نرى أف عناصر المعجمية ساىمت بشكؿ كبير في إنتاجالداللة خاصة في المجاؿ 

اإلعالمي والمجالت بالتحديد فعممت الترجمة دور الوسيط بينيا وبيف الثقافات الغربية عف 

طريؽ سردىا لمصطمحات أجنبية وكّوف االشتقاؽ حقال صرفيا مف الكممات المتنوعة 

. وسمح التعريب واالقتراض بمعانقة اإلرثاألعجمي عف طريؽ اقتباسو منيا ألفاظا جديدة
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خامتــــــــــــــــة                                         



 ث
 

لقد عنينا في هذا البحث بدراسة مظاهر التوليد الداللي استنادا لنموذج الممثل في مجلة      

 حيث استخلصنا في مشوار بحثنا جملة من النتائج تمثلت فيما يلي: الزيبان السياحيةصدى 

اهين ومتنوعة وبر _أن التوليد الداللي موضوع واسع الحديث فيه يحتاج الى مصادر عديدة 

تنميتها و تثبت وروده باعتبارها أداة ايجابية لصعود باللغة العربية   لذروة التطور  قاطعة

 السياحي.في المجال  خاصة

 منهموالوضوح فالدقة  وذلك لغياباضطراب مفهوم التوليد في اللغة في أذهان المحدثين -

م بينما معجمن يعتبر أن المولد هو التوليد بينما العكس فالمولد من مستويات اللغة في ال

 معتمدة في أحداث قواعد منهجيةالعربي يشتمل على  وتطور اللسانالتوليد منهج لنمو 

 جديدة. وحدات معجمية

إن مفهوم االقتراض أصبح مبهما في هذا العصر فالبعض يعتبره نوعا من أنواع التوليد -

 . والتوليد الدالليالذي يضم التوليد الصرفي 

وليد مدعاة إلى إفساد اللغة العربية حيث يفضل اللفظ العربي إن اعتماد االقتراض في الت-

على المعرب القديم كما يجب أن ينطبق باالسم المعرب على الصورة التي نطق بها العرب 

 اللغة العربية بالقاهرة إلى إنشاء مراكز لتعريب أدى بمجمع وهذا ماالقدامى 

ديها األول الثاني عشر متباين حيث إن الكم الداللي المأخوذ من مجلة صدى الزيبان بعد-

 والترادف.االشتقاق  نوعين: هماغلب عليه 



 ج
 

معرفة و ميلها إلى التراكيب الصرفية  والترادف يفسرإن استهالك المجلة لنوعي االشتقاق -

 الكلمات مما يسهل تحرير المجلة. معاني

 به من جذور ىيحظ وذلك لما وغزارة المعنىلإلعالم بأشكاله دور في تنشيط الدالالت -

 حتى في العصر الراهن. التاريخ ممتدةضاربة في قلب 

افسة ومنالقديم الساحق تستغله المجلة لصناعة مجدها  والعودة إلىإن التنميق اللفظي -

القارئ من مرونة في اللسان  وذلك لما يستسيغهالمجالت خاصة السياحية منها  عمالقة

 مبهمة.لدوال كانت  وحالوة واكتشاف مدلوالت

واسطة باالطالع على الثقافة الغربية  ويمكنه منإن عنصر الترجمة الحرفية يساعد القارئ -

 مشفرة فككت شفرتها بمقابلة معناها في العربية. عبارات

 داللةوتفكك ليسببه اختصار الكلمات من هشاشة  وذلك لمافي المجلة  آلية النحتانعدام -

 .وغموضها
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 :ملخص بالعربية

و ضمن مجاالت و .لقد سعت العربية الى تقويم المسان العربي بشتى السبل 

عددة و لعل ما استرعى اهتمام  عربيتنا اليوم هو التركيز عمى الجانب تمستويات م

الداللي الذي يضفي بتوليد أو إخراج كم  هائل من األلفاظ إلى الساحة األدبية 

استنادا لما عرف عند المغويين القدماء بمصطمحات المجاز و المشترك المفظي و 

األضداد و ما تناقمه المحدثين عبر أبحاثهم تحت اسم التراكيب المولدة ومعيارية 

التناول و المعاني والتغيرات الخارجية و التصور القاموسي و ذالك إلنتاج معاني 

الصرفي والَكبير و الُكبار و "جديدة بواسطة آليات متباينة مثل االشتقاق بأنواعه 

و النحت و التعريب و االقتراض باقتباسهم من المغات األخرى األجنبية  ثم " الَكّبار

. الترجمة الحرفية  بتفكيك شفرات إحدى المغات الحية و تركيبها في العربية 

األمر الذي شغل ذهنية االعالمين خاصة في الحقل المكتوب مثل المجالت وعمى 

رأسها السياحية إلى تبني مشروع التنمية المغوية عن طريق آلياتها السالفة الذكر 

: وكيفية استثمارها في المجال السياحي وبتوليد دالالت عصرية مثل

. كاريزما-فانتازيا-فمكمور-حاميةتركية-مشّوق-رائع-باهر-جميل

 

 

 



Résumé Farnçai : 

Arabe a cherché àévaluer la langue arabe dans les diverses 

manières et dans les zones et les multiples niveaux et peut-être 

ce qui a attiré attention de notre arabe aujourd'hui est de se 

concentrer sur le cote sémantique , qui prête à générer ou a 

prendre énorme quantité de vocalisation de la scène littéraire sur 

la base de ce qui était commue dans lesenceins linguistes termes 

de la métaphore et verbal commun et contraires et transmis 

quelles composition modernes par leur recherche sous le 

véhicule et un nom de méthode standard et les significations et 

les changements externes et la perception lexical et de produire 

de nouvelles signification par différents mécanismes tels que les 

différents types de dérivation et le grand morphologique et 

adultes et adultes nom et de la sculpture et de la localisation et 

des emprunts à d'autres Langues traduction littérale étrangère 

puis démancher une langue  vivante et des pales installées en 

arabe qui a rempli la mentalité d'un champ privé dans les médias 

écrits tels que les magazines et sur sa c'été; qui est la 

construction tourisque projet de développement linguistique à 

travers ses mécanismes mentionnes ci-dessus et comment 

investir dans le Domaine du tourisme pour générer commutation 

modernes tels que: beau- brillant – merveilleux- intéressant- 

garnison turque- le folklore-la fantaisie-le charisme.                     
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