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 : هقدهت 

ال ضخ٦ٴ أٷ ٥ٖس ٬٩ ج٦٥ٖحش ج٥كٺس ٙٸ ج٥ْح٨٥ ٝذٹً٪ح أٳ قذٹًػح ٬٩ ٩ؾ٢الش ضكٺو ذٲح أٳ 

 .ضقحقرٲح أغٮحء ٩غٺشضٲح، ر٠٥ أ٫ ج٦٥ٖس ٍحٱشز جؾط٪حّٺس ، ضشٝٶ ذشٝٸ ج٥٪ؿط٪ِ أٳ جأل٩س

ئ٫ ٩ْيٺحش ج٥ذسط ج٦٥غح٭ٸ ج٥كذٹع ٙٸ ضٚشٹٰٞ ذٺ٬ ١رشٹحش ج٥٪ٚحٱٺ٨ ١٪ٚٲٴ٧ ٥ذال٥س ّح٩س، 

ج٥زٷ ٹٮَش ئ٥ٶ ج٥ْ٪٦ٺحش ج٥طٴجف٦ٺس، ٳر٠٥ ذٮ٤ٞ ْٙح٣ ٦٥٪ْٮٶ ٳجألخرحس ٳٱٴ ٹكطٴٷ دجت٪ح ٦ّٶ 

سعح٥س ضط٢ٴ٫ ٬٩ دالت٤ ، ٳ٦ّٶ سأط ٱزٯ ج٥٪ْيٺحش ئؽ٢ح٥ٺس ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ، ٳج٥رحء ج٥ضجتذز ج٥طٸ 

ضذخ٤ ٦ّٶ ج٥ؿ٪٦س، ٳ٩ٮٲح ٩ح ٹط٦ْٜ ذح٥طشجظ ج٦٥ٖٴٷ رجضٰ ئر أ٭ٰ ٝح٧ ٙٸ ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شٹ٨ قٺع ٹغطذّٸ 

 .أ٫ ٭ذسط ٳ٭ك٤٦ ٩ح ٹنٸء ٱزج ج٥خحفٺس ٳ٭٢طؾ٘ ّٮٲح قٺع ض٢ٴ٭٪ؾكٴ٭س ذذالالش ٩ط٪ٺضز

ٳ٥ٞذ ٳؾذش ٙٸ قذٳد ٩ح أ٭ح ٩ي٦ْس ٦ّٺٰ أ٫ ج٥ذسجعحش ج٥كذٹػس ٨٥ ضْو ٱزٯ ج٥خحفٺس ج٥٪ط٪ٺضز 

٩ح ٹ٢ٚٸ ٬٩ ج٥ركع ٳج٥ذسجعس خحفس ٦ّٶ ٩غطٴٵ ج٥طيرٺٜ ٦ّٶ ج٥ٮـ ج٥ٞشآ٭ٸ ذٴؾٰ ج٥طكذٹذ ج٦٥ٲ٨ 

ئال ذْل ج٥ذسجعحش ج٥طٸ ضٮحٳ٥ص ج٥رحء ج٥ضجتذز ٳج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ٳف٦طٰ ٙٸ عٺحٛ ٩ح ؾحءش ٙٺٰ 

 .دٳ٫ ضٴعِ

ٙٸ ٱزج جالىحس ٹٮذسؼ ٩ٴمٴُ ذكػٸ ٳر٠٥ ٩غطٞال ٹؿ٪ِ ذٺ٬ ج٥ذسجعس ج٥ٮَشٹس ٳج٥ذسجعس 

 .ج٥ٴٍٺٚس ج٥ذال٥ٺس ٦٥رحء ج٥ضجتذز ٙٸ ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شٹ٨ : ج٥طيرٺٞٺس ضكص ّٮٴج٫ 

أ٩ح ذح٥ٮغرس الخطٺحس ج٥ٮـ ج٥ٞشآ٭ٸ دٳ٫ ٕٺشٯ العطؿالء ٱزٯ ج٥َحٱشز ٙٺغطٮذ ئ٥ٶ ّذز 

٩رشسجش ٹْٴد أٱ٪ٲح ئ٥ٶ رجضٺس ج٥رحقع ج٥٪طْح٦٩س ٩ِ ج٥ٮـ ج٥ٞشآ٭ٸ ذ٪ٮٲؽ ج٥طذذش ج٥٪ٞقٴد ٬٩ ئ٭ضج٥ٰ 

٬٩ ج٥غ٪حء ذح٥ٴقٸ ، ئر أ٫ ج٥ٖحٹس ٬٩ ٱزج ٱٮح ٱٸ ج٥كٚحً ٦ّٶ عال٩س ج٥ٮـ ج٥ٞشآ٭ٸ ٬٩ ج٥طكشٹ٘ 

أٳ ج٥طرذٹ٤ ، قٺع أ٫ ج٥٪ٮٲؽ ج٥طٸ جضرْطٰ ٱٮح ٱٴ ٩ٮٲؽ ضك٦ٺ٦ٸ ٳفٚٸ ئققحتٸ قٺع أ٭ٰ ٩ٮحعد ٥ٲزج 

 .ج٥٪ٴسٳظ ج٦٥غح٭ٸ، أ٫ ج٦٥غح٭ٺحش ٱٮح ٱٸ ج٥طٸ ض٪ػ٤ ج٥ْ٪ٴد

٢ٙح٫ عإج٣ ج٥ركع ٩ط٪خل ٦ّٶ أعث٦س ؾٴٱشٹس ضيشـ ئؽ٢حالش ٩طْذدز ٹ٪٬٢ ض٦خٺـ أٱ٪ٲح 

 :ٙٸ جألعث٦س ج٥طح٥ٺس 

 ٩حٱٸ ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ، -1

 ٩حٱٸ ج٥رحء ج٥ضجتذز  -2

 .٩حٱٸ ج٥ٴٍٺٚس ج٥ذال٥ٺس ٦٥رحء ج٥ضجتذز -3
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 ٩حٱٸ ج٥ٴٍٺٚس ج٥ذال٥ٺس ٦٥رحء ج٥ضجتذز ٙٸ ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شٹ٨  -4

ٱزٯ جألعث٦س ٳٕٺشٱح ١ح٭ص سذ٪ح ٝذ ؽ٦ٖص ذح٣ ج٥ْذٹذ ٬٩ ج٦٥غح٭ٺٺ٬ ج٥ْشخ ج٥٪كذغٺ٬، ٳؽ٦ٖص ذح٣ 

ج٥رحقع ّٮذ٩ح ّٝشس أ٫ ٹخٴك ٕ٪حس ٱزج ج٥ركع، ٳ٥ٺظ ٕشمٮح ٬٩ ىشـ ٱزٯ جألعث٦س ٙٸ فذس 

ٱزٯ ج٥٪ٞذ٩س أ٫ ٭ططرِ ذح٥طٚقٺ٤ ٤١ ج٢٥طحذحش ج٥طٸ أؾحذص ّٮٲح ٦١ٲح أٳ ذْنٲح، ٳئ٭٪ح ٱذٙٮح أ٫ 

 .٭غطكنشٱح ٙٸ أرٱح٭ٮح، ٳ٭ك٬ ٭غطْشك ذحخطقحس أٱ٨ ٩ؾحسٹِ ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس

أ٩ح ٬٩ قٺع ّذد ج٥ٚقٴ٣ ٳج٥٪رحقع، ٙٞز ٝغ٪ص ذكػٸ ٱزج ئ٥ٶ ٙق٦ٺ٬، ج٥ٚق٤ جألٳ٣ ٭َشٷ 

 : ضكص ّٮٴج٫

ج٥رحء ج٥ضجتذز ٳٳٍحتٚٲح ج٥ذال٥ٺس ٳٹٮذسؼ ضكص ٱزج جألخٺش ٩ركػٺ٬، ج٥٪ركع جألٳ٣ ٝذ ضٮحٳ٥ص ٙٺٰ 

ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ، أ٩ح ج٥٪ركع ج٥ػح٭ٸ ٙٞذ ضٮحٳ٥ص ٙٺٰ ج٥رحء ج٥ضجتذز ٳ٤١ ٩ح ٩ط٦ْٜ ذٲح، ٳ٩ٮٰ ٹأضٸ 

ج٥ٴٍٺٚسج٥ذال٥ٺس ٦٥رحء ج٥ضجتذز ٙٸ ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شٹ٨ قٺع : ج٥ٚق٤ ج٥ػح٭ٸ ج٥طيرٺٞٸ ج٥زٷ ؾحء ضكص ّٮٴج٫ 

أ٭ٮٸ ذذأش ٱزج ج٥ٚق٤ ذط٪ٲٺذغ٨ ضْشٹ٘ ذح٥ٞشآ٫ ج٢٥شٹ٨ ٳذْل خقحتقٰ غ٨ ج٭ط٦ٞص ئ٥ٶ ج٥ذسجعحش 

ج٦٥ٖٴٹس ٙٺٰ ٳٝذ ؾحء ضكص ٱزج ج٥ٚق٤ أسذِ ٩رحقع ٝغ٪ص قغد دخٴ٣ ج٥رحء ج٥ضجتذز ٙٸ ج٥ؿ٪٤ 

ج٥٪ركع جألٳ٣ ضكص ّٮٴج٫ ٩ٴمِ ج٥رحء ج٥ضجتذز ٙٸ ج٥خرش ، أ٩ح ج٥ػح٭ٸ ْٙٮٴج٭ٰ ٩ٴمِ ج٥رحء ج٥ضجتذز 

ٙٸ ج٥ٚح٤ّ ٳج٥ػح٥ع ٩ٴمِ ج٥رحء ج٥ضجتذز ٙٸ ج٥٪ْٚٴ٣ ذٰ ٳج٥٪ركع ج٥شجذِ ٳجألخٺش ٙٲٴ ٩ٴمِ ج٥رحء 

 .ج٥ضجتذز ٙٸ ج٥٪رطذأ

غ٨ ج٭طٲٺص ذخحض٪س ر١شش ٙٺٲح أٱ٨ ج٥ٮطحتؽ ج٥طٸ ضٴف٦ص ئ٥ٺٲح ٬٩ خال٣ ذكػٸ ٱزج أٳ ضكص ٱزج 

ج٥ٴٍٺٚس ذٺ٬ ج٦٢٥ٺس : ٦١ٰ سؾْص ئ٥ٶ ٩ؿ٪ٴّس ٬٩ ج٢٥طد ج٥طٸ ضخذ٧ ٩ٴمٴّٸ ٱزج ٬٩ ذٺٮٲح 

ألق٪ذ ٩ك٪ذ ٝذٳس ، ج٦٥غح٭ٺحش ج٥٪ؿح٣ ج٥ٴٍٺٚس ٳج٥٪ٮٲؽ : ٳج٥ٮ٪يٺس ألق٪ذ ج٥٪طٴ٤١، ٩رحدب ج٦٥غح٭ٺس 

 ٳع٦٪ٸ ذش١حش ٙٸ ١طحخ ج٦٥ٖس ج٥ْشذٺس ٩غطٴٹحضٲح ٳأدجؤٱح ج٥ٴٍٺٚٸ، –٥غ٪ٺش ؽشٹ٘ جعطٺطٺٰ

ٳج٥٪ٮذغش ئال ج٦ٞ٥ٺ٤ ٬٩ ج٢٥طد ج٥طٸ ضٮحٳ٥طٲح ٳج٥طٸ ١ح٭ص ٝٺ٪س ضخذ٩ٮٸ ٙٸ ذكػٸ ٱزج، قٺع أ٫ ٱزٯ 

ج٥ؿ٪٦س ٬٩ ج٥٪قحدس ٳج٥٪شجؾِ ٝذ فحدٙطٮح خال٣ ذكػٮح ّذز فْٴذحش ٙٸ جعطخشجؾٲح ٬٩ ج٥٪٢طرحش 

ٳر٠٥ ٥ال١طَحً ج٥ذجت٨ ٳٕٺش ج٥٪ٮطٲٸ ذح٥ي٦رس، س٨ٕ ٱزٯ ج٥قْٴذحش ج٥طٸ ٳجؾٲطٮح ئاّل أ٭ٮح ٝذ ضكذٹٮحٱح 

ذٞذس ٩ح ٭غطيٺِ قٮٶ أض٪٪ٮح ٱزج ج٥ركع قٺع ٹْٴد ج٥ٚن٤ ٳج٥ؾ٢ش ئ٥ٶ ٤١ ٬٩ عحّذ٭ح ٦ّٶ سأعٲ٨ 

جألعطحر ج٥٪ؾشٗ ج٥زٷ ٝذ عحّذ٭ح ذ٤٢ ؽٸء ٳ٨٥ ٹرخ٤ ٦ّٺٮح ذٮقحتكٰ ٳ٦ْ٩ٴ٩حضٰ ج٥طٸ أٙحدضٮح 
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ٳخذ٩طٮح ١ػٺشج، ٙرٚن٤ ٭قحتكٰ ٳضٴؾٺٲحضٰ ضخيٺٮح ج٥قْٴذحش ٳفٮْٮح ج٥طكذٷ ٳٳف٦ٮح ئ٥ٶ ٩ح 

 .سٕرٮح ٙٸ ج٥طٴف٤ ئ٥ٺٰ
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 أوال

 :هفهىم الىظيفت  -1

  (سصٝح)ّٺ٬ ٙٸ ٤١ ٹٴ٧ ٳٍٺٚس :  ٬٩ ٳٍ٘ ٹٴٍ٘ ضٴٍٺٚح  :لغـــــــت

... (ٳٍ٘ ٦ّٶ ج٥قرٸ  ؾضءج ٬٩ ج٥ٞشآ٫)أعٮذ ئ٥ٺٰ ٳٍٺٚطٰ ، ٝذسٯ ٦ّٺٰ ٳّٺٮٰ : ٳٍ٘ ج٥ؾخـ 

٨٦ّ ج٥ٮٚظ ) (ض٦ْٺ٨ ٳٍٺٚٸ) (ضك٦ٺ٤ ٳٍٺٚٸ )٩ٮغٴخ ئ٥ٶ ج٥ٴٍٺٚس ٩ح ٹط٦ْٜ ذح٥ٴٍٺٚس : ٳٍٺٚٸ 

.، ٳٙٸ ج٥ٮكٴ ئؾشجءجش ٳٍٺٚٺس( ٨٦ّ ج٥طشذٺس ج٥ٴٍٺٚٸ )(ج٥ٴٍٺٚٸ
1
 

ٳٹٞح٣ " ٳٍ٘" ٳ " ٳٍحت٘" ٩ْٲح " ٳٍ٘"ٳؾحء ٙٸ ضْشٹ٘ آخش أ٫ ج٥ٴٍٺٚس ٩ؾطٞس ٬٩ ٤ْٙ 

ٳٍٚص ٥ٰ ضٴٍٺٚح أٷ ٦١ٚطٰ ذْ٪٤ ٥ٖحٹس ٩ْٺٮس ٳج٥ٴٍٺٚس ٙٸ ٤١ ؽٸء أٷ ٩ح ٹٞذ٧ ٤١ ٹٴ٧ ٬٩ سصٛ 

ىْح٧ ، ٳؽشجخ ٳٕٺش ر٠٥ ٙٸ ص٬٩ ٩ْٺ٬ ٳضأضٸ ذ٪ْٮٶ ج٥خذ٩س ج٥٪ْٮٺس إلؽرحُ قحؾحضٮح
2
. 

 ضخط٦٘ ضْحسٹ٘ ج٥ٴٍٺٚس ٳضطْذد قغد ج٥طخققحش ٳجالضؿحٱحش قٺع ّشٙٲح ٩ٴٱٴخ :اصطالحا 

أق٪ذ ذأ٭ٲح ج٥٪ٮض٥س ج٥طٸ ٹطرٴؤٱح أٷ ّٮقش ٬٩ ّٮحفش ج٢٥ال٧ ١ح٥ٴقذز ج٥قٴضٺس ،ز ٳج٥ٴقذز 

ج٥َشٙٺس ٳج٦٢٥٪س ٳج٥طش١ٺد ٙٸ ج٥رٮٺس ج٥ٮكٴٹس ٦٥٪٦ٚٴً، ٙح٥ٴٍٺٚس ٙٸ ج٥٪قي٦ف ج٦٥غح٭ٸ ، ٱٴ ج٥٪ٮٲؽ 

أٳ جالضؿحٯ ج٥زٷ ٹٮي٦ٜ ٬٩ ضكذٹذ ج٦٥ٖس ذحّطرحسٱح ٭َح٩ح ٳٍٺٚٺح ٹش٩ٸ ئ٥ٶ ض٪٢ٺ٬ جال٭غح٫ ٬٩ ج٥طْرٺش 

ٳج٥طٴجف٤
3
. 

 ٳٹٞٴ٣ ّرذ ج٥غال٧ ج٥٪غّذٷ ذح٭ٲح ج٦٥ٌٚ جألؾٮرٸ ٬٩ ٩قي٦كحش جإلدجسز ، ٳج٥طٴٍٺ٘ ، ٱٴ 

ئد٩حؼ ٙٸ ع٠٦ ج٥٪ٴٍٚٺ٬ ، ٦ّٶ أ٫ ج٦٥ٌٚ ج٥ْشذٸ ٹؿحٳص ج٥٪ٚٲٴ٧ ج٥ٚٮٸ ئ٥ٶ ّ٪٦ٺس ض٢طغد ذ٪ٴؾرٲح 

ج٥َحٱشز ٳٍٺٚس ؾذٹذ ٙٸ دالالضٲح ٳئٹكحتٲح أٳ ضأغٺشٱح جإل٭ؾحتٸ
4
. 

                                                           
 .6 ، ص1994 –انُؽى انىظُفٍ ، دَىاٌ انًطثىػاخ انعايؼُح انساؼح انًشكضَح تٍ ػكُىٌ ،انعضائش : صانػ تهؼُذ 1
دساسح َظشَح يُذاَُح فٍ لسى األخثاس تانمُاج : انىظُفح االػاليُح نشثكح األَرشَد فٍ ػصش شىسج انًؼهىياخ : تشَُس َعًح 2

 .   9يزكشج يكًهح نُُم شهادج انًاظُسرُش ، ص: األسضُح نهرهفضَىٌ انعضائشٌ 
 .9انىظُفح انرُثُهُح فٍ سىسج انثمشج ، تؽس نُُم شهادج انًاظسرُش انهغح واألدب ص: يىهىب أؼًذ 3
 . 156 ص2006نثُاٌ، -  ، تُشوخ5األسهىتُح واألسهىب، داس انؽساب انعذَذ انًرؽذج، ط: ػثذ انسالو انًسذٌ 4
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ٳٹْشٙٲح ج٥ذ١طٴس ٩ك٪ذ ٩ٮٺش قؿحخ ٩طخزج ٩قي٦ف ج٥ٮطٺؿس ١٪ْٺحس ، ٦ّٶ جّطرحس أ٫ ج٥ٴٍٺٚس 

ضؾٺش ئ٥ٶ ٭طٺؿس ٩ٴمٴّٺس ٳ٩ؾخقس ذح٥َحٱشز جالؾط٪حّٺس دجخ٤ ٭غٜ ٳجمف ، ٳٱٸ ؾضء٩ٮٰ ، 

 :ٳ٥ٲح ٩ْٮٺح٫ أعحعٺح٫ ٱ٪ح 

رجش ج٥٪ْٮٶ ج٥٪رحؽش ج٥َحٱش ، أٹ٬ ضرشص ّالٝس ٳٍٺٚٺس رجش ٝٺ٪س : الىظيفت الظاهرة  - أ

٩ْطشٗ ذٲح ، ٳٝذ أدخ٤ ٱزج
1

، ٳضَٲش ٱزٯ " سٳذشش ٩ٺشضٴ٫" ج٥٪قي٦ف ٙٸ ٨٦ّ جالؾط٪حُ 

٭ٴّٺس جٳ ٭غٜ جؾط٪حّٸ أٳ " ؽخـ أٳ ؾ٪حّس" ج٥ْالٝس ٙٸ جٻغحس جالٹؿحذٺس ٥ٴقذز ٩كذدز 

 .غٞحٙٸ ، ٳج٥طٸ ضغٲ٨ ٬ّ ٝقذ ٙٸ ضٴجٙٞٲح أٳ ض٢ٺٺٚٲح

 :الىظيفت الكاهٌت  - خ

ّالٝس ٳٍٺٚٺس ٕٺش ٩ٞقٴدز أٳ ٩ْطشٗ ذٲح ، رجش ج٥٪ْٮٶ ج٥ن٪ٮٸ أٳ ج٥٪غططش ٕٺش ج٥٪رحؽش 

ٙٸ ٩ٞحذ٤ ٩قي٦ف ج٥ٴٍٺٚس ج٥َحٱشز ، ٙٲٸ ٩خطٚٺس ٹقْد ٩ْشٙطٲح ٬٩ " ٩ٺشضٴ٫" ، جّط٪ذٯ 

ىشٗ ج٥ٮغٜ جالؾط٪حّٸ
1

. 

٬٩ ٤١ ٱزٯ ج٥طْشٹٚحش أ٫ ج٥ٴٍٺٚس ٩قي٦ف ٥غح٭ٸ ٱٴ ج٥٪ٮٲؽ ج٥زٷ ضكذد ذٰ ج٦٥ٖس ذحّطرحسٱح 

٭َح٩ح ٳٍٺٚٺح ٳأ٫ ٱزٯ ج٦٢٥٪س ٥ٲح ّذز ٩ْح٭ٸ ذكغد ج٥طخققحش ج٥طٸ ٭غطخذ٩ٲح ٙٺٲح ٩ػ٤ 

ٍَ٘ ضٴٍٺٚح أٷ ٦١ٚطٰ ذْ٪٤ ٥ٖحٹس ٩ْٺٮس أٳ ئعٮحد ٤١ ؽخـ ٥ٴٍٺٚس ٩ْٺٮس ، ٳٹْٮٸ ذٲح ج٥خذ٩س  ٳ

ج٥ْٺٮس ج٥طٸ ٭ؾرِ ذٲح قحؾحضٮح قٺع ج٫ ج٥ٴٍٺٚس ضذخ٤ ٙٸ ج٥ٮَح٧ ج٦٥ٖٴٷ ٬٩ قٺع ١ٺٚٺس آدجء 

ج٥٪ْح٭ٸ
2
. 

ٹْٮٸ جالضؿحٯ ج٥ٴٍٺٚٸ ذ٢ٺٚٺس جعطخذج٧ ج٦٥ٖس  : Fonctionnalisme: االتجاٍ الىظيفي  -2

ذٴفٚٲح ٳعٺ٦س جضقح٣ ٹغطخذ٩ٲح أٙشجد ج٥٪ؿط٪ِ ٦٥طٴف٤ ئ٥ٶ أٱذجٗ ٳٕحٹحش ٩ْٺٮس ، 

ٳج٥ؿح٭د ج٥ٴٍٺٚٸ ٥ٺظ ؽٺثح ٩ٮٚقال ٬ّ ج٥ٮَح٧ ج٦٥ٖٴٷ ٭ٚغٰ ، ، ٙطذجخ٤ جألدٳجس 

ٳج٥٪ؾحس١ٺ٬ ٙٸ ج٥ٮَح٧ ج٥ٮكٴٷ قغد ٭٪و ٩ْٺ٬ ٙٸ ٤١ ٥ٖس ٩شضرو جسضرحىح ٩رحؽشج 

 .ذح٥ٴٍٺٚس ج٥طٸ ضإدٹٲح ج٥ؿ٪٤ ٙٸ ج٥غٺحٝحش ج٥٪خط٦ٚس

ٙحالضؿحٯ ج٥ٴٍٺٚٸ ٹشذو ذٺ٬ ج٥ٮَح٧ ج٦٥ٖٴٷ ٳ١ٺٚٺس ضٴٍٺ٘ ٱزج ج٥ٮَح٧ ألدجء ج٥٪ْح٭ٸ ، ٳٹط٪ػ٤ 

 :ر٠٥ ٙٸ جأل٩ٴسج٥طح٥ٺس 
                                                           

 
 .9،10ص (انًشظغ انساتك)انىظُفح االػاليُح نشثكح األَرشَد فٍ ػصش شىسج انًؼهىياخ : تشَُس َؼًُح 1
 أَظش2
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ٳؾٴد خٺحسجش ٩ْذدز أ٩ح٧ ج٥٪ط٨٦٢ م٪٬ ٭َح٧ ٩ْٺٮح ٹٞذ٧ ٬٩ خال٥ٰ ٩ح ٹشٹذ ٝٴ٥ٰ ٩ِ ٩شجّحز  -1

 ٹطك٦ٜ عرحٛ ٥ٰ ٳٍحت٘ ٩كذدز ، ٳذح٥يرِ ٙا٫ ج٥خٺحسجش ج٥٪٪٢ٮس ال ضْٮٸ –ٍشٳٗ ج٢٥ال٧ 

 .أ٭ٲح ٩طشجدٙس ، أل٫ ١ال ٩ٮٲح ٹش١ض ٦ّٶ ؾح٭د ٩ْٺ٬ 

جسضرحه ج٦٥ٖس ذح٥٪ؿط٪ِ ٳّالٝحضٰ ج٥ػٞحٙٺس ١ح٥طشجظ ٳج٥طٞح٥ٺذ ٳج٥ْحدجش ٳجألّشجٗ ، ٙح٥٪ْيٺحش  -2

جالؾط٪حّٺس ج٥٪طٮٴّس ضٚشك ٦ّٶ ج٥٪ط٨٦٢ ع٦ٴ١ح ٥ٖٴٹح ٩ْٺٮح ، أل٫ ج٥٪ط٨٦٢ ٹشضرو ذح٥٪ؿط٪ِ 

جسضرحىح ٳغٺٞح ، ٙح٢٥ال٧ ٙٸ ١ػٺش ٬٩ أؽ٢ح٥ٰ ، ٩غط٪ذ ٬٩ ج٥٪ؿط٪ِ ، ٳٹَٲش ر٠٥ ٙٸ أعح٥ٺد 

ج٥طخحىد ج٥طٸ ٹٮطٞٺٲح ج٥٪ط٨٦٢ ٙٸ ج٥٪ٴجٝ٘ ج٥٪خط٦ٚس ، ٙح٥كذٹع ئ٥ٶ ج٥قذٹٜ ، ٹخط٦٘ ٬ّ 

 .ج٥كذٹع ئ٥ٶ ج٥شتٺظ ١٪ح ٹخط٦٘ ٱزج ج٥كذٹع ٬ّ ج٥كذٹع ئ٥ٶ ج٥٪شؤٳط

ضٞذ٧ ّٮحفش ج٥ٮَح٧ ج٦٥ٖٴٷ ج٥ٴٍٺٚس ج٥طٸ ٹٞقذٱح ج٥٪ط٨٦٢ ٩ؿط٪ْس ، ئر ال ٹغط٤ٞ ّٮقش  -3

 .ٳجقذ ذأدجء ج٥ٴٍٺٚس ، ئ٭٪ح ضطنحٙش ج٥ْٮحفش ؾ٪ٺْح ألدجء ٩ح ٹشٹذٯ ج٥٪ط٨٦٢

ذٮحًءج ٦ّٶ ٩ح ضٞذ٧ ٭شٵ أ٫ ج٥طك٦ٺ٤ ج٥ٴٍٺٚٸ ٦٥ؿ٪٦س ٹٮكقش ٙٸ ذٺح٫ ج٥ٴٍحت٘ ج٥طٸ 

ج٦٥ٖٴٹس ّٮحٹس ٙحتٞس " 1926"ضإدٹٲح ج٦٥ٖس ٙٸ ج٥رٺثس ج٦٥ٖٴٹس ، ٳٱزج ٩ح ّٮٺص ذٰ ٩ذسعس ذشجٓ 

٬٩ ضك٦ٺ٤ دّٸ ذح٥٪ٮَٴس  " MATHESIUS" "٩حضغٺٴط"، ٬٩ ر٠٥ ٩ح م٪ٮٰ ٩ٞحالش 

ج٥ٴٍٺٚٸ ٦٥ؿ٪٦س، ٳٹٞٴ٧ ج٥٪ٮَٴس ٦ّٶ أ٫ ج٥٪غطٴٵ ج٥ٮكٴٷ ٳج٥قشٙٸ ٬٩ ؾٲس ٳج٥٪غطٴٵ 

ج٥ذال٥ٸ ٬٩ ؾٲس أخشٵ ٹطٚحّال٫ خال٣ ّ٪٦ٺس جالضقح٣ ج٦٥ٖٴٷ ٩٪ح ٹٮطؽ ٩ح ٹ٪٬٢ أ٫ ٹغ٪ٶ 

 .ذح٥٪غطٴٵ ج٢٥ال٩ٸ

ٹطؿ٦ٶ ج٥٪ٮَٴس ج٥ٴٍٺٚٸ ئر٫ ٙٸ ج٥٪غطٴٵ ج٢٥ال٩ٸ ج٥زٷ ٹْرش ٬ّ ج٥ٞٺ٪س جالضقح٥ٺس 

٦٥ٖس ، ٬٩ خال٣ ضٚح٦ّٲح ٩ِ ج٥ٴجِٝ ج٥زٷ ضٴؾذ ٙٺٰ ، ٳج٥ؿ٪٦س ذكغد ج٥٪ٮَٴس ج٥ٴٍٺٚٸ ضطأ٥٘ 

ٳٹخط٦٘ ٩ٚٲٴ٧ ج٥٪غٮذ ٳج٥٪غٮذ " Rtheme"ٳج٥٪غٮذ ئ٥ٺٰ '' theme"ج٥٪غٮذ : ٬٩ ؽٞٺ٬ ٱ٪ح 

ج٥ٺٰ ٱٮح ّ٪ح عرٞص جالؽحسز ئ٥ٺٰ ، أل٫ ج٥٪غٮذ ٱٮح  ٱٴ ّٮقش ٹك٪٤ ٦ْ٩ٴ٩حش ٩ْشٳٙس أٳ 

عرٞص جإلؽحسز ئ٥ٺٲح ٬٩ خال٣ ج٥غٺحٛ ، ٦ّٶ قٺع أ٫ ج٥٪غٮذ ئ٥ٺٰ ٱٴ ٩ح ٹك٪٤ ٦ْ٩ٴ٩حش 

١ح٥ٚح٦ّٺس " ؾذٹذز ضٞذ٧ ٦٥غح٩ِ ٳج٥ٞحسب ، ٳألّال٩ٰ ٦٥٪غٮذ ٳج٥٪غٮذ ئ٥ٺٰ ذأٷ جّطرحسجش ٭كٴٹس

 .(..ٳج٥٪ْٚٴ٥ٺس ، ٳجالذطذجء ٳجالخرحس

ٳٹشضثٸ ٱزج ج٥طك٦ٺ٤ أ٫ ج٥٪غٮذ ٹأضٸ أٳال ، أل٫ ج٥٪شء ٹرذأ ١ال٩ٰ ذح٥٪٦ْٴ٩حش ج٥٪ْشٳٙس ٥ذٵ ج٥٪ط٨٦٢ 

، غ٨ ٹأضٸ ج٥٪غٮذ ئ٥ٺٰ غح٭ٺح ئر ٹك٪٤ ذْذ ض٪ٲٺذ ج٥٪غٮذ خالفس ج٢٥ال٧ ج٥٪ٞقٴد
1
. 

                                                           
 .241،242و، ص1996، 1نثُاٌ ، ط-يثادئ انهساَُاخ، داس انفكش انًؼاصش، تُشوخ: أؼًذ يؽًذ لذوس 1
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ٱزٯ ج٥َحٱشز ٬٩ ج٥َٴجٱش ج٥٪ٲ٪س ٙٸ ج٢٥ؾ٘ ٬ّ ىرٺْس :تعدد الوعًٌ الىظيفي للصيغت الىاحدة - 3

ج٥ذال٥س ٙٸ ج٥قٺٔ ج٥قشٙٺس قٺع ضؾطشٟ ج٥٪ْح٭ٸ ٙٸ ج٥قٺٖس ج٥ٴجقذز ٙطذ٣ ٦ّٶ ٩ْح٫ٍ ٩طْذدز ٝر٤ 

أ٫ ٹطكذد ج٥٪ْٮٶ  ج٥٪شجد ذٴجعيس ج٥ٞشجت٬ ، ٙقٺٖس ْٙٺ٤ ٩ػاًل ضأضٸ ٦٥ٴجقذ ٳج٥ؿ٪ِ ، ٝح٣ أذٴ ّرٺذز 

 .4ج٥طكشٹ٨" ٳج٥٪الت٢س ذْذ ر٠٥ ٍٲٺش: " ٙٸ ٝٴ٥ٰ ضْح٥ٶ 

ج٥طٸ  (ْٙٺ٤)ئ٫َ ج٥ْٴج٤٩ ٥ٸ ذأ٩ٺش ٱزٯ ج٥قٺٖس : ج٥ْشخ ٝذ ضؿ٤ْ ٤ْٙ ج٥ؿ٪ِ ٦ّٶ ٥ٌٚ ج٥ٴجقذ ، ٝح٣ 

ضذ٣ ٦ّٶ ٩ْح٭ٸ ١ػٺشز ٙٲٸ ئ٩ح ضذ٣ ٦ّٶ ٩ٚشد أٳ ؾ٪ِ ، ٳج٥٪ٚشد ئ٩ح ؾح٩ِ أٳ ٩ؾطٜ ، : ٩ػ٦ٮح ذٲح 

عٺ٤ ٳىشٹٜ ، ٹ٪ٺ٬ ، ٝ٪ٺـ ، ذْٺذ ، ٕذٹش ، : ٳج٥ؿح٩ذ جع٨ رجش أٳ جع٨ ٩ْٮٶ ، ٙحع٨ ج٥زجش ٭كٴ

ئ٥خ...عشٹش ، سٕٺ٘
1
. 

 ضطٜٚ ج٥ٮَشٹحش ج٦٥غح٭ٺس ج٥ٴٍٺٚٺس ٳج٥ٮَشٹحش ج٦٥غح٭ٺس ج٥ٖٺش ج٥ٴٍٺٚٺس :الكلياث وهبدأ الىظيفت - 4

ج٥ٮكٴ ج٦٢٥ٸ "ٳج٥ٮَشٹحش ج٦٥غح٭ٺس ٕٺش ج٥ٴٍٺٚٺس ٙٸ ج٥غْٸ ٙٸ سفذ ج٦٢٥ٺحش ج٦٥ٖٴٹس ٳذٮحء ٩ح ٹغ٪ٶ 

ئال أ٫ ىرٺْس ٱزٯ ج٦٢٥ٺحش ضخط٦٘، ٙٸ ج٥ٚثس جألٳ٥ٶ ٬٩ ج٥ٮَشٹحش ّٮٲح ٙٸ ج٥ٚثس ج٥ػح٭ٺس ، ٳٹ٢٪٬ " 

ٱزج جالخطالٗ ١٪ح ذٺٮح ٙٸ ٢٩ح٫ آخش ٙٸ أ٫ ٦١ٺحش ج٥ٚثس جألٳ٥ٶ ٦١ٺحش ضشذو ذٺ٬ ج٥رٮٺس ج٥ٴٍٺٚٺس 

ج٭غؿح٩ح ٩ِ ج٥طٴؾٰ ج٥٪ٮٲؿٸ ٳجعطؿحذس ٦ّٶ ج٥خقٴؿ ٥٪رذأ ج٥ٴٍٺٚس ج٥ٞحمٸ ذطشجذو ذٮٺس ج٦٥غح٫ 

ج٥ٴٍٺٚٸ ٳٳٍٺٚطٰ ج٥طٴجف٦ٺس ٳضرْٺس ذٮٺطٰ ج٥ٴٍٺٚٺس ، ، ج٦٢٥ٺحش ٙٸ ج٥ٮَشٹحش ج٥ٴٍٺٚٺس ٥ٺغص ، ئر٫ 

 . ضش١ٺرٺسٳذٮٺس ٳٍٺٚٺس ضٴجف٦ٺس –خقحتـ فٴسٹس ٩ؿشدز ٳئ٭٪ح ٱٸ أصٳجؼ ذٮٺس فشٙٺس 

ٳأ٩ػ٦س ٱزج ج٥ٮٴُ ٬٩ جألصٳجؼ ١ػٺشز ّشمٮح ٥ٲح ٙٸ ٢٩ح٫ آخش ، ٳ٥ٮ٢ؾ٘ ٱٮح ذح٥طش١ٺض ذأ٫ ج٦٥ٖحش 

 .ج٥طٸ ضطٺف ضقذٹش ٢٩ح٫ ق٢٪س أ٫ ٹطأخش ضشجذو ج٥طقذٹش

 ٱزج ج٥طشجذو ذٺ٬ ج٥ٴٍٺٚس ٳج٥رٮٺس ٱٴ ٩ح ٹذ٨ّ جالٙطشجك ج٥زٷ ٭ذجِٙ ّٮٰ ٱٮح، جٙطشجك أ٫ ذٮٺس 

أٷ خيحخ ض٢ْظ ئ٥ٶ قذ ذْٺذ ذٮٺس ج٥طٴجف٤ ج٥ٮ٪ٴرؾٸ ج٥٪طن٪ٮس ٥ػالظ ٩غطٴٹحش ٝحت٪س ٦ّٶ غالظ 

ىرٞحش ، ج٥٪غطٴٵ ج٥رالٕٸ ، ٳج٥٪غطٴٵ ج٥ْالٝٸ، ج٥٪غطٴٵ ج٥ط٪ػٺ٦ٸ ٳأ٫ ٱزٯ ج٥رٮٺس ج٥ٮ٪ٴرؾٺس ، 

ض٢ْظ ٙٸ جؽطٖح٥ٲح ٩شجق٤  (ٝح٥د ضذجٳ٥ٸ ، ٝح٥د دال٥ٸ ، ٝح٥د ٭كٴٷ)ضطٴصُ ٦ّٶ غالظ ٝٴج٥د 

ّ٪٦ٺس ج٥طٴجف٤ ٙٸ ضقٴس ج٥ؿشؾح٭ٸ ٳ٥ٚص ، قٺع ٹٞنٸ ج٥ٞح٥د ج٥طذجٳ٥ٸ ج٥زٷ ٹطن٪٬ ج٥رٮٺس 

ئ٥ٶ ج٥ٞح٥د ج٥ذال٥ٸ قٺع ضإؽش ج٥رٮٺس ج٥ذال٥ٺس ٦٥ٚكٴٵ  (٩ك٤ ج٥ط٪ػٺ٤ ٦٥ٞقذ ج٥طخحىرٸ)ج٥طذجٳ٥ٺس 

 (أٷ ج٥رٮٺطٺ٬ )ج٥٪ٞقٴد ئذالٰٕ ج٥زٷ ٹٞنٸ ئ٥ٶ ج٥ٞح٥د ج٥ٮكٴٷ ج٥زٷ ٹط٤ٚ٢ ذقٺحٕس ج٥ٞقذ ٳج٥ٚكٴٵ

 .ٙٸ ؽ٤٢ ذٮٺس ٢٩ٴ٭ٺس ٭ح٩س ج٥طكذٹذ فشٙح ٳضش١ٺرح ٳضيشٹضج

                                                           
: (انرىظُف انثالغٍ نصُغح انكهًح )اإلػعاص انصشفٍ فٍ انمشآٌ انكشَى ، دساسح َظشَح وذطثُمُح : ػثذ انؽًُذ أؼًذ هُذاو1ٌ

 52 ، ص2008ػانى انكرة انؽذَس أستذ األسدٌ ، ظذاسا نهكراب انؼانًٍ ػًاٌ األسدٌ ، 
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 ذحّطرحس جال٩طقحؿ ٩َٲش ٬٩ ٩َحٱش ج٥طكؿش ٳٹ٪٬٢ ئسؾحّٰ ئ٥ٶ ٩رذأ ٭٤ٞ :الدوافع الىظيفيت - 5

 .ج٥ٴع٨ ٳضٚغٺشٯ ٳج٭يالٝح ٩ٮٰ

:ٳٹط٨ ٭٤ٞ ج٥ٴع٨ قٺع ٹط٦ْٜ جأل٩ش ذح٩طقحؿ ج٥٪رطذأ ٳج٥زٹ٤ ّرش ج٥٪شق٦طٺ٬ ج٥طح٥ٺطٺ٬ 
1
 

ٹنحٗ ئ٥ٶ ج٥طش١ٺد ج٥ْحدٷ ٕٺش ج٥٪شعٴ٧ ، أٷ ج٥ؿ٪٦س ج٥قٖشٵ ضش١ٺد ؾذٹذ ٩شعٴ٧ ٱٴ  - أ

 .ج٥ؿ٪٦س ج٥قٖشٵ ج٥٪غرٴٝس ذ٪رطذأ أٳ ٩طرٴُ ذزٹ٤

ٹط٢حغش جعطْ٪ح٣ ج٥طش١ٺد ج٥٪شعٴ٧ ٙٺٮضُ ئ٥ٶ ٙٞذج٫ ٩ٴعٴ٩ٺطٰ ٳٹقرف ج٥طش١ٺد ج٥ْحدٷ  - خ

، ٳٝذ ٹإدٷ ر٠٥ ئ٥ٶ  (أٷ ج٥ؿ٪٦س ج٥قٖشٵ)ج٥٪إدٷ ٥٪ح ١ح٫ ٹإدٹٰ ج٥طش١ٺد ج٥ْحدٷ جألف٦ٸ 

 .ئٝقحء ج٥طش١ٺد ج٥ْحدٷ جألف٦ٸ

 ٹٖشٷ ٳؾٴٯ ٳسٳجذو ٳضٮحٍشجش ذٺ٬ ٩خط٦٘ أ٭غحٛ ج٥طٴجف٤ : الٌظريت الىظيفيت العاهت - 6

ذح٥ط٢ٚٺش ٙٸ ئدسجؼ ٱزٯ جأل٭غحٛ ٦ّٶ جخطالٙٲح ٙٸ " ج٦٢٥ٺحش ج٥طٴجف٦ٺس ج٥٪ي٦ٞس "ضؾ٤٢ ٩ح أع٪ٺٮحٯ 

٦ّٶ أ٫ ضكذد " ج٥ٮَشٹس ج٥ٴٍٺٚٺس ج٥ْح٩س " ؾٲحص ٭َشٷ ٳجقذ ٹ٪٬٢ أ٫ ٭قي٦ف ٦ّٶ ضغ٪ٺطٰ 

 .ىرٺْطٲح ٳذٮٺطٲح

أ٩ح ٬٩ قٺع ىرٺْطٲح ٙٲٸ ٭َشٹس ٳٍٺٚٺس ئر أ٭ٲح ضْط٪ذ ٩ٮٲؿح أ٭َٴ٩س ج٥٪رحدب  - أ

ج٥ٴٍٺٚٺس ج٥٪ْشٳٙس ج٥طٸ ٹأضٸ ٙٸ ٩ٞذ٩طٲح ٩رذأ ضالص٧ ج٥ٴٍٺٚس ٳج٥رٮٺس ٳضكشٹش ج٥ٴٍٺٚس 

 .٦٥رٮٺس

ٳأ٩ح ٬٩ قٺع ذٮٺطٲح ٙٲٸ ئىحس ٭َشٷ ٳٍٺٚٸ ّح٧ ٹطن٪٬ ٩ؿ٪ٴّس ج٥ٮَشٹحش  - خ

أٷ ج٥ٮَشٹحش ج٥ٴٍٺٚٺس ج٥طٸ ضخـ ٩خط٦٘ أ٭غحٛ : ج٥ٴٍٺٚٺس ج٦٥ٖٴٹس ٳٕٺش ج٦٥ٖٴٹس 

 .ج٥طٴجف٤

ٳأ٩ح ٬٩ قٺع ج٥ذٳس ج٥زٷ ٬٩ ج٥٪طٴِٝ أ٫ ٹٞٴ٧ ذٰ ٳج٥زٷ ضؿذ ٙٺٰ ضرشٹشٱح ٙٺٮكقش  - ؼ

 :ٙٸ غالظ ٳٍحت٘ أعحعٺس ٱٸ 

جٙشجص ٭َشٹحش ٳٍٺٚٺس ٥٪خط٦٘ جأل٭غحٛ ج٥طٴجف٦ٺس ٦ّٶ أعحط أ٫ ٤١ ٭َشٹس : أٳال 

 .ضٚشص ذذٳسٱح أ٭كحء ٭٪يٺس ٳأ٭كحء خحفس

 .ضكذٹذ ج٥ْالٝحش ج٥طٸ ضشذو ذٺ٬ ٱزٯ ج٥ْالٝحش: غح٭ٺح

                                                           
 .59،60،61،206 ،ص2003 ،1انىظُفح تٍُ انكهُح وانًُطُح، يطثؼح انكشايح، انشتاط، داس األياٌ ،ط: أؼًذ انًرىكم 1
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ئضحقس ج٥٪ٞحس٭س ذٺ٬ ج٥ٮَشٹحش ج٥طٸ ضطن٪ٮٲح ٳضٞٴٹ٪ٲح ٬ّ ىشٹٜ ٩ٞحس٭س ذْنٲح : غح٥ػح

ذرْل
1

. 

 

 :الىظيفت فيالوصطلح اللساًي - 7

 أٳ جالضؿحٯ ج٥ٴٍٺٚٸ ج٥زٷ ٹرشص ٙٸ ق٦ٞس ذشجٓ ج٥طٸ جعطٚحدش ٬٩ آسجء عٴعٺش ، ذٞذس ٩ح جعط٦ٖص 

٩ٮي٦ٞحضٲح ج٥ٮَشٹس ٙٸ أّ٪ح٥ٲح ، ٳ١ٴ٭ص ٥ٮٚغٲح ٭َشٹس ٥ٖٴٹس ٦ّٶ أ٭ٲح ٨٥ ضكذد ٩ٮٲؿٲح ئال 

ذحال٭يالٛ ٬٩ ضكذٹذ ج٦٥ٖس ذحّطرحسٱح ٭َح٩ح ٳٍٺٚٺح ٹش٩ٸ ئ٥ٶ ض٪٢ٺ٬ جإل٭غح٫ ٬٩ ج٥طْرٺش ٳج٥طٴجف٤ 

، ٙح٦٥ٖس ّٮذٱ٨ ٹٮرٖٸ أ٫ ضشجّٸ ر٠٥ ٤٢ٙ ٩ح ٹني٦ِ ذذٳس ٙٸ ج٥طٴجف٤ ٹٮط٪ٸ ئ٥ٶ ج٦٥ٖس ، ٳ٤١ ٩ح 

٥ٺظ ٥ٰ ٩ػ٤ ٱزج ج٥ذٳس ٙٲٴ خحسؼ ّٮٲح ٳذْرحسز أخشٵ ٙا٫ ج٥ْٮحفش ج٦٥ٖٴٹس ٱٸ ج٥طٸ ضك٪٤ ؽكٮس 

ئّال٩ٺس ، أ٩ح ج٥طٸ ال ٹ٪٬٢ أ٫ ٭ْطرشٱح رجش ؽكٮس ئّال٩ٺس ٙال ٹْطذ ذٲح ج٦٥ٖٴٷ ، ٳ٥ٞذ جّط٪ذش ق٦ٞس 

ذشجٓ ٱزج ج٥٪ٮي٦ٜ  ٥طذسط خحفس جألفٴجش ، ٳضنرو ٩ٮٲؿٲح ٦٥ط٪ٺٺض ذٺ٬ ٩ح ٱٴ ٳٍٺٚٸ ٙٺٲح ، 

 Principe de)ٱٴ ج٥زٷ ذ٦ٴس٭طحتؿأّ٪ح٥ٲح ٙٸ ١طحذٰ Troubetzkviٳ٩ح ٥ٺظ ٳٍٺٚٺح ، ٳ١ح٫ 

phonologie) ٦ّٶ أ٭ح٥ٮَشٹس ج٥ٴٍٺٚٺس ٨٥ ضطر٦ٴس ٙٸ ٤١ ٩َحٱشٱح ٩ِ ق٦ٞس ذشجٓ ، ٙٞذ ضٴجف٤

 . ٙٸ ج٥٪ذسعسج٥ٴٍٺٚٺسAndet Martinetذٮحؤٱح ٳف٦ٞص ٩رحدتٲح ٙٸ ٙش٭غح ٦ّٶ ٹذ 

 :ٳٝذ ضكذدش ٩رحدتٲح ٙٸ 

 ضكذٹذ ج٦٥ٖس ٳٳٍحتٚٲح -

 ج٦٥ٖس ضخنِ ٥طٞيٺْٺ٬ 

 ج٥ٴقذجش ج٥ٮحضؿس ٬ّ ج٥طٞيٺْطٺ٬ 

 ٛج٥ٴقذز ج٥قٴضٺس أٳ ج٥غٺح 

  ج٥ٴقذجش ج٥٪طٞحذ٦س 

  ج٥ط٪ٺٺضٹس/ ج٥طْرٺشٹس / ج٥طر٦ٺٖٺس : ٳٍحت٘ ج٦٥ٖس. 

 ج٥ٴف٘ جٻ٭ٸ ٳج٥ض٩ح٭ٸ -

 ج٥ط٪ٺٺض ذٺ٬ ج٦٥ٖس ٳج٢٥ال٧ -

                                                           
 .206،55،56ص  (يشظغ ساتك)انىظُفح تٍُ انكهُح وانًُطُح : أؼًذ انًرىكم 1
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ج٥طش١ٺد ج٥٪غط٤ٞ -
1
. 

 

 

 :ثاًيا

 :تعريف هصطلح الداللت  -1

، ئر أٱذٵ ، ٳ٩ٮٰ (ٹذ٣ّ)،  (د٣ّ)ج٥ذال٥س ذٚطف ج٥ذج٣ ٳ١غشٱح ٳم٪ٲح ، ٳج٥ٚطف أٙقف ٬٩ :لغت

عذدٯ : د٥ٰ ٦ّٶ ج٥يشٹٜ ٹذ٥ٰ دال٥س ، ٳدال٥س ٳد٥ٴ٥س : ج٥ْح٨٥ ذح٥ذال٥س ، ٳٹٞح٣ : د٥ٺ٤ ٳد٥ٺ٦ٸ ٳج٥ذ٥ٺ٦ٸ 

ئ٥ٰ ٭كٴٯ ٳٱذجٯ ، ٙح٥٪ْٮٶ ج٦٥ٖٴٷ ٦٥ذال٥س ٹٴقٸ ّٮذ ج٥ٞذج٩ٶ ذحإلسؽحد ٳج٥ٲذجٹس ٳج٥طغذٹذ أٳ ج٥طٴؾٺٰ 

 )ج٥٪ْٮٶ ج٥٪شجد ٬٩ ج٦٢٥٪س ج٦٥ٖٴٹس ، أٳ ج٥زٷ : ٭كٴ ج٥ؾٸء ، ٳج٥ذال٥س أ٨ّ ٬٩ جالسؽحد ٳج٥ٲذجٹس أٷ 

ج٦٢٥٪س ٙال دال٥س ٦٥ش٩ض ج٦٥ٖٴٷ ٬٩ ٕٺش أ٫ ٹ٢ٴ٫ ٝحدسج ٦ّٶ ق٪٤ ج٥٪ْٮٶ ، ٙح٦٢٥٪س ئ٭٪ح ضٞٴ٧  (ضك٪٦ٰ

 .ٙٸ ٳجِٝ جأل٩ش ذػالظ ٳٍحت٘ ٙٸ آ٫ ٳجقذ

 .٦٥٪غّ٪ٶ ٙٸ ّح٥٪ٰ ج٥خحسؾٸ عٴجء أ١ح٫ ٩حدٹح، أ٧ ٩ْٮٴٹح ، أ٧ ٢ٙشز (س٩ض) أ٭ٲح ض٪ػٺ٤ أٳ٤ٙ :جألٳ٥ٶ 

٩خ٦ٴٛ ، : ضذ٣ ٦ّٶ (ئ٭غح٫)أ٫ ج٦٢٥٪س ٝذ ض٢ٴ٫ ؽح٦٩س ضغطٞيد ٤١ أ٭ٴجُ ج٥٪غّ٪ٶ ، ٦٢ٙ٪س  :ج٥ػح٭ٺس

 .ئ٥خ ..٭حىٜ ، ٢ٚ٩ش ، ر١ش أٳ أ٭ػٶ ، فٖٺش أٳ ١رٺش 

أ٭ٲح ٩ٴصّس ، أٷ ئ٫ ج٥٪ْٮٶ ٥ٺظ رٱٮٺح ٭َشٹح دجت٪ح ، ٳئ٭٪ح ٱٴ ٙٸ ج٥ٖح٥د ٩كق٦س ضٴصٹْٺس : ج٥ػح٥ػس 

ذٮحتٺس ٹطكذد ج٥٪ْٮٵٚٺٲح ٬٩ خال٣ جعطْ٪ح٥ٲح ، ٳج٭طَح٩ٲح ٳعٺحٝٲح ، ٳّالٝحضٲح ذ٦٢٪حش أخشٵ دجخ٤ 

، ٳ٩القَس عٺحٛ ج٥كح٣  (linguisticcontext)ج٥طش١ٺد ج٥٪ْٺ٬ ، أٳ ٩ح ٹغ٪ٶ ذح٥غٺحٛ ج٦٥ٖٴٷ 

(context situation) ٦ّٶ جغٮٸ  (ج٥ٚٺشٳص أذحدٷ)ضشد ٙٸ ج٥ٞشآ٫ ٦ّٶ ٩ح ضطرْٰ  (ج٥ك٪٤) ،٦٢ٙ٪س

 :ّؾش ٳؾٲح

 . أٷ ٝر٦ٲح72عٴسز جألقضجخ " ٳق٪٦ٲح جإل٭غح٫" ذ٪ْٮٶ ٝرٴ٣ جأل٩ح٭س : جألٳ٣  -

"  ،11عٴسز ج٥كحٝس جٻٹس " ق٪٦ٮح٨١ ٙٸ ج٥ؿحسٹس" ذ٪ْٮٶ ج٥كٌٚ ٳج٥شّحٹس : ج٥ػح٭ٸ  -

 . ، أٷ قَٚٮحٯ13عٴسز ج٥ٞ٪ش" ٳق٪٦ٮحٯ ٦ّٶ رجش أ٥ٴجـ ٳُدعٍش

                                                           
 .9،10يشظغ ساتك ص : (انُؽى انىظُفٍ)صانػ تهؼُذ 1
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ٳٹك٪٤  " 7ٕحٙش جٻٹس " ج٥زٹ٬ ٹك٪٦ٴ٫ ج٥ْشػ: " ذ٪ْٮٶ ج٥نرو ذؾذز ج٥ٞٴز : ج٥ػح٥ع  -

 .17ج٥كحٝس جٻٹس " ّشػ سّذ٠

.7ج٥ٮك٤ جٻٹس" ٳضك٪٤ أغٞح٨٢٥ ئ٥ٶ ذ٦ذ " ذ٪ْٮٶ ج٥ذِٙ : ج٥شجذِ  -
1

 

عٴسز ج٥طٴذس " ٦ّٶ ج٥زٹ٬ ئرج ٩ح أضٴٟ ٥طك٪٦ٲ٨" ذ٪ْٮٶ ضك٪٤ ج٥٪إ٭س ٳج٥ٮٚٞس : ج٥خح٩ظ  -

 .٥طٮٜٚ ٦ّٺٲ٨:  ، أٷ 92جٻٹس 

عٴسز ج٥ْٮ٢رٴش " ٳ٥ٺك٪٬َ٦ أغٞح٥ٲ٨: " ذ٪ْٮٶ جال٥طضج٧ ٳىشـ ج٥ُكُش٧ ٳج٥ؿٮحٹس : ج٥غحدط  -

 .12جٻٹس 

 ر.189عٴسز ج٥ْشجٗ جٻٹس " ٦ٙ٪ح ضٖؾحٱح ق٪٦ص ق٪ال خٚٺٚح" ق٪٤ ج٥ٴالدز :ج٥غحذِ  -

" ٦ٝٮح جق٪٤ ذٲح ٬٩ ٤١ صٳؾٺ٬ جغٮٺ٬" ٙٸ ٳمِ ج٥ؾٸء ٙٸ ٩ٴمْٰ ّٮحٹس ذٰ : ج٥ػح٬٩  -

 .40عٴسز ٱٴد جٻٹس 

  .5عٴسز ج٥ؿ٪ْس جٻٹس " ٩ػ٦ٴج ج٥ذٹ٬ ق٪٦ٴج ج٥طٴسجز " ذ٪ْٮٶ جالٹؿحخ ٳجال٥طضج٧ : ج٥ْحؽش  -

 .5عٴسز ج٥ؿ٪ْس جٻٹس " غ٨ ٨٥ ٹك٪٦ٴٱح " ذ٪ْٮٶ ج٥طٞقٺش ٙٸ ج٥ٴجؾرحش : ج٥كحدٷ ّؾش  -

عٴسز ٹٴع٘ " ئ٭ٸ أسج٭ٸ أق٪٤ ٙٴٛ سأعٸ خرضج" ذ٪ْٮٶ قٞٺٞس ج٥ك٪٤ : ج٥ػح٭ٸ ّؾش  -

 .36جٻٹس 

ٳ٦ّٶ ٱزج ج٥٪ٮٴج٣ ٙٸ ضكذٹذ ٩ْٮٶ ج٦٢٥٪س ٬٩ خال٣ ٩ح ضشدٙٺٰ ٬٩ ضش١ٺد ٹ٪نٸ  -

٬٩ خال٥ٰ  (ٹركش)ج٥ٚٺشٳص أذحدٷ ٬٩ ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شٹ٨ ؾحّال ج٦٢٥٪س ج٥٪ْٺٮس ّٮٴج٭ح  ٥ركع 

 .دال٥طٲح ج٥٪طْذدز ٙٸ آٹحش ج٥ز١ش ج٥ك٢ٺ٨

، "٩ح ٹطٴف٤ ذٰ ئ٥ٶ ٩ْشٙس ج٥ؾٸء ١ذال٥س جأل٥ٚحً ٦ّٶ ج٥٪ْٮٶ" أ٩ح ج٥ذال٥س ٙٸ جالفيالـ ٙطْٮٸ 

" ج٥زٷ ضٴقٸ ذٰ ج٦٢٥٪س ج٥٪ْٺٮس ، أٳ ضك٪٦ٰ أٳ ضذ٣ ٦ّٺٰ، عٴجء أ١ح٫ ج٥٪ْٮٸ ٝحت٪ح ذٮٚغٰ أٳ ّشمح 

ٱٴ٩ح ذٞقذ ذؾٸء ، ٳأ٩ح ٩ح ٹط٦ْٜ ذٰ ج٥ٞقذ ذح٦٥ٌٚ ٙٲٴ ٩ْٮٶ ج٦٥ٌٚ ، ٳال ٹي٦ٞٴ٫ " ج٥٪ْٮٶ ٩ي٦ٞح

ج٥٪ْٮٶ ٦ّٶ ؽٸء ئال ئرج ١ح٫ ٩ٞقٴدج ، ٳأ٩ح ئرج ٙٲ٨ ٬٩ ج٥ؾٸء ٦ّٶ عرٺ٤ ج٥طرْٺس ٙٲٴ ٩ْٮٶ 

ٱٴ ج٥٪ٚٲٴ٧ ٬٩ ٍحٱش ج٦٥ٌٚ ٳج٭ٚٲح٩ٰ ٩ٮٰ فٚس ٦٥٪ْٮٶ دٳ٫ " : ٳج٥٪ْٮٶ أٹنح" ذح٥ٖشك ال ذح٥زجش 

 ".ج٦٥ٌٚ ٙال جضكحد ٙٸ ج٥٪ٴمٴُ ٳج٥زٷ ضق٤ ئ٥ٺٰ ذٖٺش ٳجعيس

٦ّ٪ح : جالفيالقٸ ذ٢ٴ٭ٰ  (٨٦ّ ج٥ذال٥س )ٳ٥٪ح ١ح٭ص ج٥ذال٥س ٩ٞقٴدز ذ٪ْٮٶ ج٦٥ٌٚ دٳ٫ ٕٺشٯ ، ضكذد 

خحفح ذذسجعس ج٥٪ْٮٶ ٙٸ ج٥٪ٞح٧ جألٳ٣ ٳ٩ح ٹكٺو ذٲذٯ ج٥ذسجعحش أٳ ٹطذجخ٤ ٩ْٲح ٙٸ ٝنحٹح ٳٙشٳُ 

                                                           
 ، 2008، 1ػهى انذالنح انرطثُمٍ فٍ انرشاز انؼشتٍ، ػانى انكرة انؽذَس، ظذاسا نهكراب انؼانًٍ، ػًاٌ، ط: هادٌ َهش 1

 . 11،12ص
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، ٳّرحسجش،٩ٚشدجش )١ػٺشز فحسش ج٥ٺٴ٧ ٬٩ ف٦د ٨٦ّ ج٥ذال٥س  ١ذسجعس ج٥ش٩ٴص ج٦٥ٖٴٹس 

 ( .١ح٥ْال٩حش ٳئؽحسجش ج٥ذج٥س)ٳٕٺش ٥ٖٴٹس  (ٳضشج١ٺد

أٳ ج٥ؿ٪٦س ج٥طٸ ضك٪٦ٰ ،       ٳأل٫ ٨٦ّ ج٥ذج٥س ٩خطـ ذذسجعس ج٥٪ْٮٶ ضذ٣ ٦ّٺٰ ج٦٢٥٪س أٳ ج٥ْرحسز

(ج٥ذج٥س  )فحس ٱٮحٟ ٩ٮذ ج٥ٞذٹ٨ ذٺ٬ " ج٦٥ٌٚ ج٥طٞٮٺس ج٥٪غطْ٪٦س ٥إلؽحسز ئ٥ٶ دسجعس ج٥٪ْٮٶ" ذٴفٰٚ 
1
 

ضذجخ٤ قٺٮح ٳضشجدٗ قٺٮح آخش ،  (٨٦ّ ج٥٪ْٮٶ)أٳ  (ج٥٪ْٮٶ  )أٳ (٭َشٹس ج٥ذج٥س  )أٳ (٨٦ّ ج٥ذج٥س  )أٳ 

٩ْٮٶ ٤١ ١ال٧ :" ؾحء ٙٸ ج٦٥غح٫ أ٫  (ج٥٪ْٮٶ)ٳ (ج٥ذج٥س )ٳج٭ند ج٥خالٗ خحفس ٦ّٶ ٩قيكرٸ،

٩ْٮٶ ج٥ؾٸء ٙكٴجٯ ٳ٩ٞطنحٯ ٳ٩ن٪ٴ٭ٰ، ٤ُ١ ٩ح " ٳ٬ّ ج٥ٚشجذٸ أ٫ " ٩ٞقذٯ : ٳ٩ْح٭حضٰ، ٳ٩ْٮٺطٰ 

ٙح٥٪ْٮٶ ّٮذ ج٥ٞذج٩ٶ ٩ح ٹشجد ٬٩ ج٦٥ٌٚ ّٮذ جىالٰٝ ، ٳٱٴ خٚٸ ٹذسٟ ذح٦ٞ٥د أٳ " ٹذ٣ ٦ّٺٰ ج٦٥ٌٚ

ج٤ْٞ٥ ، ٳٱٴ ؽٸء ٕٺش ج٦٥ٌٚ أل٫ آ٥س ج٦٥ٌٚ ج٦٥غح٫ ، ٳآ٥س ج٥٪ْٮٶ ج٤ْٞ٥ ، ٳ٬٩ ٱٮح ٹرذٳ أ٩ح ضشجدٗ 

٥ٖٴٷ ذٺ٬ ج٥٪ْٮٶ ٳج٥ذال٥س ّٮذ ج٥ٞذج٩ٶ ٳٹطنف ٱزج ج٥طشجدٗ أ١ػش قٺ٬ ٹْشٙٴ٫ ج٥٪ْٮٶ، أٳ ج٥٪ْح٭ٸ 

ٳ٥ٲزٯ ج٥قٴسز ج٥ذٱٮٺس أع٪حء ضي٦ٜ " ج٥قٴسز ج٥زٱٮٺس ٬٩ قٺع ٳمِ ذحصجتٲح جأل٥ٚحً" ذ٢ٴ٭ٲح 

٦ّٺٲح ٦ّٶ ٳٜٙ ٩شجضد ققٴ٥ٲح ٬٩ ج٦٥ٌٚ ٙٸ ج٤ْٞ٥ ع٪ٺص ٩ٚٲٴ٩ح ، ٬٩ قٺع أ٭ٲح ٩ٞٴ٥س ؾٴجخ ٩ح 

ٱٴ ؟ ع٪ٺص ٩حٱٺس ، ٳ٬٩ قٺع غرٴضٲح ٙٸ ج٥خحسؼ ٩ٺص قٞٺٞس ، ٳ٬٩ قٺع ج٩طٺحصٯ ٬ّ جإلٕٺحس 

ع٪ٺص ٱٴٹس ، أ٩ح ج٥٪كذغٴ٫ ٢ٙح٭ٴج ٙشٝحء ، ٙ٪ٮٲ٨ ٬٩ رٱد ئ٥ٶ ج٥ٞٴ٣ ذطشجدٗ ٩قي٦كٸ ج٥ذال٥س 

ٳج٥٪ْٮٶ ، ٳ٩ٮٲ٨ ٬٩ سأٵ أ٫ ج٥٪ْٮٶ أٳعِ ٬٩ ج٥ذال٥س الٝطقحس جالخٺش ٦ّٶ ج٦٥َٚس ج٥٪ٚشدز، ٳّذ 

آخشٳ٫ جأل٩ش ٢ْ٩ٴعح ٙح٥ذال٥س ّٮذٱ٨ أٳعِ ٬٩ ج٥٪ْٮٶ ٳّٮذٱ٨ أ٫ ٤١ دال٥س ضطن٪٬ ٩ْٮٶ ٳ٥ٺظ 

 .٤١ ٩ْٮٶ ٹطن٪٬ دال٥س ٙٺٮ٪ٲ٪ح ّ٪ٴ٧ ٳخقٴؿ 

ٳ٦ّٶ ج٥ش٨ٕ ٬٩ أ٫ ٩قي٦ف ج٥ذال٥س ّٮذ٭ح أٳعِ ٳأؽ٪٤ ٬٩ ٩قي٦ف ج٥٪ْٮٶ ئر ٹذ٣ م٪٬ ج٥ذال٥س 

 (seiology)ٳٕٺشٱح ٬٩ أدٳجش جالضقح٣ ١حإلؽحسجش ٳج٥ش٩ٴص  (جأل٥ٚحً)ج٥ش٩ٴص ج٦٥ٖٴٹس 

 . ، ٭شٵ أ٫ ج٥ٚشٛ ذٺٮٲ٪ح ٩٪ح ٹٲط٨ ذٰ دجسعٴج ج٥ذال٥س ٳٳجمْٴج ج٥٪ٮحٱؽ(simiotics)ٳج٥ْال٩حش 

ٳضأ١ٺذج ٦ّٶ ج٥ٚٲ٨ ج٥٪ْ٪ٜ ٳج٥٪غطٚٺل ج٥زٷ خـ ذٰ ج٥ْشخ ج٥ٞذج٩ٶ ٥ٖٴٹ٬ ٳ٩ٚغشٳ٫ ٳذٺح٭ٺٴ٫ 

ٳأفٴ٥ٺٴ٫ ، ٳ٩ٮحىٞس ٳ ضقٴسجضٲ٨ ٳجٱط٪ح٩حضٲ٨ ج٦ْ٥٪ٺس ٳج٥٪ْشٙٺس ج٥طٸ ٹ٪٬٢ ٬٩ خال٥ٲح ج٥ٴٝٴٗ 

٦ّٶ ج٭ْٞحد ٩ٚٲٴ٧ ج٥ذال٥س ٳقذٳدٱح ٳأفٮحٙٲح ٳٱزٯ ج٥طْشٹٚحش ٦ّٶ ضْذد ٩قحدسٱح ٳعٺحٝحضٲح ض٢٪٤ 

ٳٹكقش ع٪حضٲح ٳؾح٣ " ذْنٲح ذرْل ذ٪ح ٹطكذد ٙٸ مٴتٰ ذؿالء ضْشٹ٘ ٹٴقٸ ذ٪ٚٲٴ٧ ج٥ذال٥س 

                                                           
 .13،14، ص(يشظغ ساتك)ػهى انذالنح انرطثُمٍ فٍ انرشاز انؼشتٍ، : هادٌ َهش 1



 

20 
 

ج٥طٞحىِ ذٺٮٲح ٳذٺ٬ ٩ح ٹؾحذٲٲح ٳٹالذغٲح ٬٩ ذْل ج٥ٴؾٴٯ ، ١ح٥ذ٥ٺ٤ ٳج٥ؾرٲس ٳجأل٩حسز ٳج٥ْالٝس 

 ".ٳجالعطذال٣ ، ٳٹكذد ٦ّٶ أٹس ٩ٮض٥س ضطْحىٶ ج٥ذال٥س سٳجذيٲح ٩ِ ٱزٯ ج٥٪قي٦كحش

 عٴجء أ١ح٭ص دال٥س س٩ض ٥ٖٴٷ أٳ ٕٺشٯ ٬٩ ج٥ش٩ٴص ٕٺش ج٦٥ٖٴٹس –ٙح٥ذال٥س ٙٸ ٩ٚٲٴ٩ٲح ج٥ْح٧ 

ٱٸ ١ٴ٫ ج٥ؾٸء ذكح٥س ٹ٦ض٧ ٬٩ ج٨٦ْ٥ " ج٥٪ٴمٴّٺس ٦٥ذال٥س أٳ جإلؽحسز ئ٥ٶ ٩ْٮٶ أٳ ٩ٚٲٴ٧ خحسؾٸ 

 ".ذٰ ج٨٦ْ٥ ذؾٸء آخش ٳج٥ؾٸء جألٳ٣ ٱٴ ج٥ذج٣ ٳج٥ػح٭ٸ ٱٴ ج٥٪ز٥ٴ٣

" ٙٲٸ ّٮذٱ٨  (ج٥ٴمْٺس )ج٥ذال٥س ج٦٥َٚٺس أٳ : أ٩َح ج٥ذال٥س ٙٸ ٩ٚٲٴ٩ٲح ج٦٥ٖٴٷ ج٥خحؿ أّٮٶ 

١ٴ٫ ج٦٥ٌٚ ذكٺع ٩طٶ أى٦ٜ أٳ ضخٺ٤ ٙٲ٨ ٩ْٮحٯ ٨٦ْ٦٥ ذٴمْٰ ، ٳٱٸ ج٥٪ٮٞغ٪س ئ٥ٶ ج٥٪يحذٞس 

ٳج٥طن٪٬ ٳجال٥طضج٧ أل٫ ج٦٥ٌٚ ج٥ذج٣ ذح٥ٴمِ ٹذ٣ ٦ّٶ ض٪ح٧ ٩ح ٳمِ ٥ٰ ذح٥٪يحذٞس ٳ٦ّٶ ؾضتٰ 

ذح٥طن٪٬ ، ٳ٦ّٶ ٩ح ٹالص٩ٰ ٙٸ ج٥ذٱ٬ ذحال٥طضج٧ ١حإل٭غح٫ ، ٙا٭ٰ ٹذ٣ ٦ّٶ ض٪ح٧ ج٥كٺٴج٫ ج٥ٮحىٜ 

 ".ذح٥٪يحذٞس ، ٳ٦ّٶ ؾضتٰ ذح٥طن٪٬ ، ٳ٦ّٶ ٝحذ٤ ج٨٦ْ٥ ذحال٥طضج٧

ٳ٩ػ٦٪ح ٭رٰ ج٥ذال٥ٺٺ٬ ج٥ْشخ ج٥ٞذج٩ٶ ٦ّٶ ٱزٯ ج٥ْالٝس ج٥ؿذ٥ٺس ذٺ٬ ج٦٥ٌٚ ج٥ذج٣ ٳ٩ح ٹذ٣ ٦ّٺٰ ، ضٮرٲٴج 

ٱٸ " أٹنح ئ٥ٶ ج٥ْالٝس ذٺ٬ دال٥س ج٦٥ٌٚ ، ج٥ْح٨٥ ج٥خحسؾٸ ٳ٩ٴؾٴدجضٰ ٳأؽٺحتٰ ، ٙح٥٪ْح٭ٸ ّٮذٱ٨ 

ٳأ٫ جأل٥ٚحً ضؿشٷ ٬٩ ج٥غ٪ِ ٩ؿشٵ جألؽخحؿ ٬٩ " ج٥قٴسز ج٥زٱٮٺس ٬٩ قٺع ٳمِ ذحصجتٲح 

".ج٥رقش
1

 

ٱٸ : ذٞٴ٥ٰ أ٫ ج٥ذال٥س ٥ٖس " خ٦ٺٚس ذٴؾحدٷ" ٳٹْشٙٲح جألعطحر ج٥٪كحمش ٙٸ ٨٦ّ ج٥ذال٥س 

ٱ٤ أد٨٢٥ ٦ّٶ ضؿحسز ضٮؿٺ٨٢ " ٙٸ ٭كٴ ٝٴ٥ٰ ضْح٥ٶ ... أسؽذ ، عذد ، ٳّؾٰ  (د٣ّ)٩ؾطٞس ٬٩ ج٤ْٚ٥ 

ئر ض٪ؾٸ أخط٠ ٙطٞٴ٣ ٱ٤ أد٨٢٥ ٦ّٶ "  ، ٳٝٴ٥ٰ ضْح٥ٶ 10فٴسز ج٥قحٙحش جٻٹس " ٬٩ ّزجخ أ٥ٺ٨ 

ُٰ ٦ُُٚ  ... أٷ أسؽذ٨١ ٳأٳؾٲ٨٢ ، ٳأٱذٹ٨٢ 40عٴسز ىٰ جٻٹس " ٬٩ َٹ٢ْ

 .ٙذال٥س ج٦٥ٌٚ ٱٴ ٱذجٹطٰ ئ٥ٶ ٩ْٮحٯ ٳضٴؾٺٲٰ ئ٥ٺٰ

ٳٱٸ ذٲزج ج٥٪ْٮٶ ال ضخشؼ ٥ٖس ٬ّ ئذح٭س ج٥ؾٸء ٳئٹنحقٰ ٳ جإلسؽحد ئ٥ٶ ٩ْٮحٯ، ٳج٥ٲذجٹس 

 .ٳج٥رٺح٫

ٱٸ ١ٴ٫ ج٥ؾٸء " ٳج٥ذال٥س ذٞٴ٥ٰ  (ج٥طْشٹٚحش)ر١ش ج٥ؾشٹ٘ ج٥ؿشؾح٭ٸ ٕٚٸ  : اصطالحا

 ".ذكح٥س ٹ٦ض٧ ٬٩ ج٨٦ْ٥ ذٰ ج٨٦ْ٥ ذؾٸء آخش ، ٳج٥ؾٸء جألٳ٣ ٱٴ ج٥ذج٣ ٳج٥ػح٭ٸ ٱٴ ج٥٪ذ٥ٴ٣
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٬٩ قح٥س أخشٵ  (ٳٱٸ ج٥٪ذ٥ٴ٣)ٙح٥ذال٥س ٬٩ ٱزج ج٥ٮـ ٱٸ ضالص٧ ذٺ٬ ؽٺثٺ٬ قٺع ض٨٦ْ قح٥س ج٥ؾٸء 

 ال ضخشؼ ٬ّ ضَحٙش ج٥ذج٣ ٳج٥٪ذ٥ٴ٣ قٺع ضقرف ٦٢٦٥٪حش – ئرج –ٙٲٸ  (ٳٱٸ ج٥ذج٣  )ٱٸ ٦ّٺٲح 

 .ٳج٥ْال٩حش ج٦٥ٖٴٹس ٩ْال٫ٍ ٳدالالش ٹقي٦ف ٦ّٶ ٩ذ٥ٴ٥ٲح

ٳذٺ٬ ج٥٪ْٮٶ قٺع ٹغطيٺِ ج٥٪طأ٤٩  (ج٥ذال٥س)ٳٝذ ٹ٢ٴ٫ ٬٩ ج٥٪ٚٺذ ئ٥ٶ جإلؽحسز ئ٥ٶ ض٪ٺٺض ٥يٺ٘ ذٺ٬ 

ٙٸ ٩ٞقٴد غحذص عح٬١ ٙٸ قٺ٬ ض٢طغد ج٥ذال٥س ج٥طٴج٥ذ ٳج٥كش١س  (ج٥٪ْٮٶ )ج٥كقٺ٘ أ٫ ٹؿّذد 

  ٩كيس غحذطس ٙٸ ٩كٴس ج٥ذال٥س (sens)ٳج٥ٮ٪حء ٙٸ ٩كٴس ج٥٪ْح٭ٸ ٳذز٠٥ ٹ٢ٴ٫ ج٥٪ْٮٶ 

(signification)
1

. 

دال٥س ٳؾ٪ْٲح دالالش ، ٳج٥ذج٣  (د٣ّ)ٳٹٞٴ٣ ج٥ُشدٹٮٸ ، أٹنح ٙٸ ضْشٹٰٚ ٦٥ذال٥س أ٭ٲح ٥ٖس ٱٸ ٩قذس 

ٝشٹد ج٥٪ْٮٶ ٬٩ ج٥ٲذٵ ، ٳٱ٪ح ٬٩ ج٥غ٢ٺٮس ٳج٥ٴٝحس ٙٸ ج٥ٲٺثس، ٳد٣ّ ٬٩ ذحخ مشخ ، ٹنشخ  ، 

٨ُ٦َْْ ذ٢غشٱح ٙٸ ج٥٪حمٸ  ٨َ٦َِّ َٹ ذٚطف ج٥ْٺ٬ ٙٸ ج٥٪حمٸ ٳم٨ ّٺ٬ ج٥٪نحسُ ، ٝٺ٤ أ٭ٰ ٬٩ ذحخ 

ٳٙطكٲح ٙٸ ج٥٪نحسُ ٝح٣ فحقد ج٥ٞح٩ٴط د٣ّ ٦ّٺٰ دال٥س ،ٳذػ٦ع ُد٥ُٴ٥ٌس ٙٮذ٣ عّذدٯ ئ٥ٺٰ ، ٳٝح٣ 

ٳٹٞقذ ج٥ٲذجٹس ٙٸ ٥ٌٚ " ٳٝذ د٥ّٰ ٦ّٶ ج٥يشٹٜ ٹُذ٥ّٰ دال٥س ٳِداَل٥ًَس ٳُد٥ُٴ٥ٌَس ، ٳج٥ٚطف أ٦ّٶ " ج٥ؿٴٱشٷ 

 ".دال٥س"

ذح٥ن٨ ٳ٦ٝد جأل٥٘ " ْد٥ُٴ٥ٌس"داَل٥س ٳدال٥س ، ٳْدال٥س ، ٳج٥ٚطف أعٲش ٳٹٞح٣ ٙٺٰ : " ٥ٖحش غالغس ٙٺٞح٣ 

ٳقّش٩ٮح ٦ّٺٰ ج٥٪شجمِ ٬٩ ٝر٤ُ ٙٞح٥ص ٱ٤ أُد٨ْ٢ُ٥ُ ٦ّٶ أٱ٤ ذٺص ٹ٦ٚ٢ٴ٭ٰ ٨٢٥ ٳٱ٨ " ٝح٣ ضْح٥ٶ " ٳجًٳج 

 . ،أٷ أسؽذ٨١ ٳأٱذٹ٨٢ 12عٴسز ج٥ٞقـ جٻٹس " ٥ٰ ٭حفكٴ٫

ٱٸ دال٥س جأل٥ٚحً ٦ّٶ ٩ْح٭ٺٲح ج٥٪ٴمٴّٺس ذاصجتٲح ١ذال٥س ج٥غ٪حء ٳجألسك ٦ّٶ : جفيالقح 

٩غ٪ٺحضٲح ، أٳ ٱٸ ج٥٪رحقع ج٥٪ط٦ْٞس ذ٪ْح٭ٸ جأل٥ٚحً ٳ٦ّٶ ج٥ذال٥س ٙشُ ٬٩ ٙشٳُ ج٦٥ٖس ٳٱٴ ٕحٹس 

ج٥ذسجعحش ج٥قٴضٺس ٳج٥قشٙٺس ٳج٥ٮكٴٹس ٳج٥ٞح٩ٴعٺس ئ٭ٰ ؾّ٪س ٱزٯ ج٥ذسجعحش
2

. 

ٳٹْشٙٲح أق٪ذ ٩ٴ٬٩ ذأ٭ٲح أقذظ ٙشٳُ ج٦٥غح٭ٺحش ج٥كذٹػس ٳٹْٮٶ ذذسجعس ٩ْح٭ٸ جأل٥ٚحً ٳج٥ؿ٪٤ 

دسجعس ٳفٚٺس ٩ٴمٴّٺس ٳٝذ ٍٲش جالٱط٪ح٧ ذح٥ذسجعحش ج٥ذال٥ٺس ٙٸ أٳسٳذح ج٥ٖشذٺس ذحدب رٷ ذذء 

٧ ٙٸ قذٹػٰ 1825قٴج٥ٸ " Hall"ٳٱح٣ " Reising" "ٳعٺٔ" ٙٸ ج٥٪كحمشجش ج٥طٸ ١ح٫ ٹ٦ٞٺٲح 

 ٙٲٴ ج٦٥غح٭ٸ (sémantique)٬ّ ج٥ٚٺ٦ٴ٥ٴؾٺح ج٥الضٺٮٺس ، أ٩ح أّٳ٣ ٩ح جعطْ٪٤ ٩قي٦ف ٨٦ّ ج٥ذال٥س 

٧ ، غ٨ ٩ح ٥رع أ٫ ّٙق٤ 1883 ٳر٠٥ ٙٸ ٩ٞح٥س ج٥قحدس ّح٧ (Michel breal)"ذشٹح٣"ج٥ٚش٭غٸ 
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 (Essai de sémantique)"٩كحٳ٥س ٙٸ ج٥ذال٥س " ج٥ٞٴ٣ ٙٸ ٩غحت٤ ج٥٪ْٮٶ ٙٸ ١طحذس ج٥٪شعٴ٧ 

 .1827٧ٳر٠٥ عٮس 

ئر ١ح٫ ج٦٥غح٭ٺٴ٫ جأل٩شٹ٢ٺٴ٫ ٙٸ ج٥ْٲذ ج٥ر٦ٴ٩ٚٺ٦ذٷ ٝذ جٱط٪ٴج ذذسجعس ج٦٥ٖحش ٬٩ ج٥ٮحقٺس ج٥٪ْؿ٪ٺس 

ٳج٥ٮكٴٹس ، ٙا٭ٲ٨ ٨٥ ٹ٦طٚطٴج ئ٥ٶ دسجعس ج٥٪ْٮٶ ٭ًَشج ٥٪ح ٹكٺو ذٰ ٙٸ سأٹٲ٨ ٬٩ ٩ضج٥ٜ ٳ٩خحىش ٝذ 

ضإدٷ ذٲ٨ ئ٥ٶ جالذطْحد ٬ّ ج٥ذسجعس ج٦ْ٥٪ٺس ،ٳذح٤ْٚ٥ عحّذ ٱزج ج٥٪ٴٜٙ ج٥غ٦رٸ ٦ّٶ ضْػش ج٥ذسجعحش 

ج٥ذال٥ٺس ، ٳ٨٥ ضؾٲذ ٱزٯ جألخٺشز أٷ ضٞذ٧ ٹز١ش ئال ٙٸ ج٥غطٺٮٺحش ذْذ صٳجؼ ج٥ٞٴجّذ ج٥طٴ٥ٺذٹس 

 sapir –whry – hypothesis))" ٳٳسٗ"ٳ" عحذٺش"ج٥طكٴٹ٦ٺس، ٳ٨٦ّ ج٥ٮٚظ ج٦٥ٖٴٷ ، ٳٙشمٺس 

(Componential – Analysis)ٳ٭َشٹس جالضقح٣ ج٥٪٢ٴ٭حش 
1

.  

ٳٱ٢زج ذذأ جالّطٮحء ذذسجعس ج٥ذال٥س أل٫ ج٥ٮَشٹس ج٦٥غح٭ٺس ج٥ْح٩س ال ٹ٪٢ٮٲح أ٫ ضْط٪ذ ٦ّٶ ج٥ؿٴج٭د 

ج٥قٴضٺس ٳج٥ٮكٴٹس ٙكغد ، خحفس ٳأ٫ ج٥َٴجٱش ج٦٥ٖٴٹس ٩ؾطر٠ ذْنٲح ذرْل ٳضشضرو ذح٥ذال٥س 

جسضرحىح ؽذٹذج
2
. 

ج٥ذال٥س ٱٸ دسجعس ٩ٴمٴّٺس ٥٪ْح٭ٸ ٳأ٥ٚحً ج٥ؿ٪٤ قٺع أ٭ٲح ج٨٦ْ٥ ج٥خحؿ ذذسجعس ج٥٪ْٮٶ ٳأ٭ٲح 

ضغطٞيد ضالص٧ ذٺ٬ ؽٺثٺ٬ قٺع ُض٨٦ْ قح٥س ج٥ذج٣ ٳج٥٪ذ٥ٴ٣ ٳ٩ٮٰ أ٫ ج٥ْالٝس ذٺ٬ ٱزٹ٬ جألخٺشٹ٬ ٱٸ 

ّالٝس ض٢ح٤٩ ٳأ٭ٲح دال٥س جأل٥ٚحً ٦ّٶ ٩ْح٭ٺٲح ٳأ٫ ج٥َٴجٱش ج٦٥ٖٴٹس ٩شضرو ذْنٲح ذرْل ٳ٩ٮٰ 

ضط٦ْٜ ض٦ْٜ ١رٺش ذح٥ذال٥س
3
. 

 ٹْذ ٨٦ّ ج٥ذال٥س ٕحٹس ج٥٪غطٴٹحش ج٥غحذٞس ٳج٥طٸ ض٪ٲذ ج٥يشٹٜ ٥ذسجعس ٨٦ّ :الوستىي الداللي  -2

جالٱط٪ح٧ ذ٨٦ْ ج٥ذال٥س ٬٩ أٝذ٧ " ج٥ذال٥س أٳ ٨٦ّ ج٥٪ْٮٶ ٳر٠٥ قطٶ ٹ٪٬٢ ضك٦ٺ٤ ج٥٪ْٮٶ ج٥٪ٮؾٴد ٳٹْذ 

١٪ح أ٭ٰ ٹ٪ػ٤ ٝ٪س ج٥ذسجعحش ج٦٥ٖٴٹس ، ٳج٥ٖحٹس ج٥طٸ ٹغْٶ ٳسجءٱح " جالٱط٪ح٩حش ج٢ٚ٥شٹس ّٮذ جال٭غح٫ 

ج٥رحقػٴ٫ ٱٸ ج٦٥ٖس ، ٨٦ْٙ ج٦٥ٖس ٱٴ خالفس ج٥٪غطٴٹحش ج٥قٴضٺس ٳج٥ٚٴ٭ٴ٥ٴؾٺس ٳج٥ٮكٴٹس ٳج٥ٞح٩ٴعٺس 

، ٳٝذ جٱط٨ ١ػٺش ٬٩ ج٦ْ٥٪حء ٦ّٶ جخطالٗ ضخققحضٲ٨ ذ٨٦ْ ج٥ذال٥س ، ٙحٱط٨ ذٰ ج٥ٚالعٚس ٳج٥٪ٮحىٞس 

ٳ٦ّ٪حء ج٥ٮٚظ ٳجالؾط٪حُ ٳٕٺشٱ٨
4
. 

                                                           
 .239 ص 2002انهساَُاخ انُشأج وانرطىس ، دَىاٌ انًطثىػاخ انعايؼُح انساؼح انًشكضَح تٍ ػكُىٌ انعضئاس ، : أؼًذ يىيٍ 1
 .239ص  (يشظغ ساتك)انهساَُاخ انُشأج وانرطىس : أؼًذ يىيٍ 2
 أَظش3
 ، 2008 ، 1ػهى انذالنح انُظشَح وانرطثُك ، داس انًؼشفح انعايؼُح سىذُش األسكُذسَح ، ط: فىصٌ ػُسً وساشُا فىصٌ ػُسً  4

 .12ص
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ٳٹٞٴ٣ ج٥ذ١طٴس ع٦٪ٸ ذش١حش أ٫ ج٦٢٥٪حش س٩ض ٦٥٪ْٮٶ ٳذٺح٫ ٥ٰ ، ٳج٥ذال٥س ذح٦٥ٌٚ ٱٸ ٩ح ٹ٪ٺض 

ٹغطكنشٱح ج٥ذٱ٬  (٩ْٮٶ)جإل٭غح٫ ٬ّ ٕٺشٯ ٬٩ ج٥كٺٴج٭حش ، ٙ٪ػال ٦١٪س ؽ٪ظ ٱٸ ٥ٌٚ ٥ٰ ٢ٙشز 

٥ذٵ ع٪حّٲح ، ٳ٬٢٥ ج٥٪غطٴٵ ج٥ذال٥ٸ ال ٹٮَش ئ٥ٶ ج٦٢٥٪س ٩ؿشدز ، ذ٤ ٱٸ ؾضء ٬٩ ج٥ٮؾحه 

جالؾط٪حّٸ ، قٺع ٹ٢ط٪٤ ٩ْٮٶ ج٦٢٥٪س ج٥غحذٞس ٙٸ ج٥غٺحٛ ج٥ْح٧ ٬٩ خال٣ ٳسٳدٱح ٙٺٰ ، ٙح٥٪غطٴٵ 

ج٥ذال٥ٸ ٹذسط ج٦٢٥٪س ٬٩ خال٣ جالعطْ٪ح٣ أٳ ج٥طش١ٺد ، ٳال ٹذسعٲح ٩ٮٚق٦س أل٫ ج٥ْالٝس ذٺ٬ ج٦٢٥٪س 

ٳج٥٪ذ٥ٴ٣ ٝحت٪س أفال ٙٸ ج٦٥ٖس أٳ ٙٸ ج٥٪ْحؾ٨ ج٦٥ٖٴٹس ، ٳ٬٩ ٱٮح ؾحء ج٥طٚشٹٜ ذٺ٬ ج٥ذال٥س ج٥٪ْؿ٪ٺس 

٥ٲح ٩ْح٫ ٩ْؿ٪ٺس ، ٳ٬٢٥ أٹنح ٱزٯ ... ٩ك٪ذ ، ئ٥ٶ ،رٱد ، ج٥غٴٛ : ٳج٥ذال٥س جالؾط٪حّٺس ٩ػ٤ 

ج٦٢٥٪حش ال ٹ٢ٴ٫ ٥ٲح ٩ْٮٶ جؾط٪حّٸ أٳ دال٥س ٭كٴٹس ٦ّٶ سأٷ ج٥ٮكٴٹٺ٬ قطٶ ضٴمِ ٙٸ ضش١ٺد 

٩ْٺ٬ ٙٺ٢ؾ٘ ج٥طش١ٺد ٬ّ ىرٺْس ج٥ْالٝس ذٺ٬ ض٠٦ ج٦٢٥٪حش ، ٙح٥طش١ٺد ٬٩ ج٦٢٥٪حش ج٥غحذٞس 

رٱد ٩ك٪ذ ئ٥ٶ ج٥غٴٛ أٳ ٩ك٪ذ رٱد ئ٥ٶ ج٥غٴٛ ، ٳ٬٩ ٱزج ج٥طش١ٺد ٹكذد : ٦ّٵح٥ٮكٴ ج٥طح٥ٸ 

٩ْٮٶ جؾط٪حّٸ ٙذال٥س ج٦٢٥٪س ٙٸ ٨٦ّ ج٦٥ٖس دال٥س ٩ش١رس ، ٬٩ ٩ؿ٪ٴُ ج٥٪غطٴٹحش ج٥غحذٞس ٨٦ْٙ 

ج٥ذال٥سج٥طك٦ٺ٦ٸ ٹٮَش ئ٥ٶ ج٥ذال٥س ذ٪ٮَٴس ّح٧ ٙٺذسط دال٥س ج٦٢٥٪س فٴضٺح فشٙٺح ٳ٭كٴٹح ئ٥ٶ ؾح٭د 

 .ج٥٪ْٮٶ ج٥٪ْؿ٪ٸ ٳجالؾط٪حّٸ

ٳ٬٢٥ ج٥٪غطٴٵ ج٥ذال٥ٸ ٹ٢ٴ٫ ج٥طٖٺٺش ٙٺٰ ٳجمكح أ١ػش ٬٩ ٕٺشٯ ٬٩ ج٥٪غطٴٹحش ، ٳر٠٥ ئ٩ح ذطٴعٺِ 

دال٥س ج٦٢٥٪س أٳ ذٮ٦ٞٲح ، ٳضٴعٺِ ج٥ذال٥س ٹ٢ٴ٫ ذٮ٤ٞ ج٦٢٥٪س ٬٩ ٩ْٮحٱح ج٥٪ْؿ٪ٸ ئ٥ٶ دال٥س أٳعِ 

ج٥طٸ ٹذ٣ ٩ْٮحٱح ج٥٪ْؿ٪ٸ ٦ّٶ ج٥كشخ غ٨ أفركص ضي٦ٜ ٦ّٶ ٤١ ؽذز " ج٥ٺأط" ٳأؽ٪٤ ٩ػ٤ ٦١٪س 

، أ٩ح ٭٤ٞ ج٥ذال٥س ٙا٭ٰ ٹؿشٷ ذٺ٬ ج٦٢٥٪حش ج٥طٸ ذٺٮٲح ٳذٺ٬ ٩ْٮحٱح ج٥٪ْؿ٪ٸ ّالٝس دال٥ٺس ، ٩ػ٤ ج٦٢٥٪س 

 .ج٥ٞيحس ، ٭٦ٞص دال٥طٲح ٬٩ جأل٤٩ ج٥٪ْؿ٪ٸ ج٥ذج٣ ٦ّٶ جإلذ٤ ج٥طٸ ضش١د ٳضغٺش

١٪ح أ٫ ٙٲ٨ ج٥٪ْٮٶ ٦ّٶ ج٥َحٱش ال ٹ٢ٚٸ ذ٤ الذذ ٬٩ سذيٰ ذح٥َشٳٗ ج٥٪كٺيس ذٰ ، ٙارج ٙٲ٪ٮح ٬٩ 

ج٥ْرحسز أفٴجش ٦١٪حضٲح ٳذٮٺطٲح ج٥قشٙٺس ٳج٥ٮكٴٹس ٭٢ٴ٫ ٝذ ٙٲ٪ٮح ؾضءج ٬٩ ج٥٪ْٮٶ ، ٙكٺ٬ ٹٞٴ٣ 

 .ٙٸ ج٥قرحـ ٹذ٣ ٦ّٶ أ٫ ج٥ٴ٥ذ ٹشٹذ أ٫ ٹي٪ث٬ ٦ّٶ فكس جذٮٰ (فف ج٥ٮٴ٧): ج٥ٴج٥ذ الذٮٰ 
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ذقْٴذس ٱزج ج٥٪ٴمٴُ ٳٕ٪ٴمٰ ، – ١٪ح أقظ ج٥ْشخ ٝر٤ –ٳ٦ّ٪حء ج٦٥ٖس ج٥٪كذغٴ٫ ٹكغٴ٫ 

ٳضرشص ج٥٪ؾ٦٢س ٙٸ ج٥طشؾ٪س ٙارج ٨٥ ٹذسٟ ج٥٪طشؾ٨ جإلٹكحءجش ج٥طٸ ضرػٲح ج٦٢٥٪حش ٙٸ ج٦٥ٖطٺ٬ ٙا٫ 

.ج٥٪طشؾ٨ ال ٹطشؾ٨ عٴٵ ج٥٪ْح٭ٸ ج٥َحٱشز ، ٙٺٚٞذ ج٥ٮـ قشجسضٰ ٳضأغٺشٱرغرد ر٠٥
1
 

 ٹٞقذ ذح٥ذال٥س جإلٹكحتٺس ٤١ أ٭ٴجُ ج٥٪ْٮٶ ج٥طٸ ضكذغٮح ّٮٲح :الداللت االدراكيت والداللت اإليحائيت  -3

ٙٸ ج٥ٚق٤ ج٥٪خقـ ٦٥كذٹع ٬ّ أ٭ٴجُ ج٥٪ْٮٶ ، ٳج٥ذال٥س ، ٳج٥ؿح٩ِ ج٥٪ؾطشٟ ذٺ٬ ض٠٦ ج٥ذالالش 

 .ج٥زٷ ٹ٪ٺضٱح ٬ّ ج٥ذال٥س جإلٹكحتٺس

 جؽطشٟ أسجد ج٥رٺثس ج٦٥ٖٴٹس ّحدز ٙٸ ٙٲ٪ٲح -1

ئدسج١ٲح ئدسج١ح ٦ّٞٸ ٩كل ٹطٴٝ٘ ٦ّٶ ٩ْشٙس ج٥ٴمِ أٳ جالعطٮرحه ج٥٪ٮيٞٸ ، أٳ  -2

 .جالعطْح٭س ذأفٴ٣ ج٥طخحىد ٳج٥طْحٳ٫

 ضإدٷ ٳٍٺٚس جالذالٓ -3

.أ٩ح ج٥ذال٥س جالٹكحتٺس ٙٺٞقذ ذٲح ج٥٪ْٮٶ ج٥ْحىٚٸ ج٥ضجتذ ٬ّ ج٥٪ْٮٶ جإلدسج١ٸ ٳ٬٩ خقحتقٲح
2
 

 أ٭ٲح ضخط٦٘ ذحخطالٗ جألٙشجد  -1

 أ٫ ئدسج١ٲح ئدسجٟ ّحىٚٸ -2

 أ٭ٲح ضإدٷ ٳٍٺٚس ج٥طأغٺش -3

ٱٸ ج٥ٴج٥ذز أٳ ٩ح ٹشجدٙٲح ٬٩ ج٥٪ْح٭ٸ ، أ٩ح  (أ٧)ٳذٮحًء ٦ّٶ ٩ح عرٜ ٙا٫ ج٥ذال٥س جإلدسج١ٺس ٦٢٥٪س 

ٳ١زج ٙا٫ ج٥ذال٥س  (ئ٥خ...ج٥كٮح٫ ، ج٥ْي٘ ، ج٥ْٮحٹس)دالالضٲح جإلٹكحتٺس ٙطخط٦٘ ذحخطالٗ جألٙشجد 

ٱٸ ج٥ٴٝص ج٥٪٪طذ ٬٩ ج٥٪ٖشخ ئ٥ٶ ج٥ٚؿش أ٩ح دالالضٲح جإلٹكحتٺس ٙٞذ ض٢ٴ٫  (٥ٺ٤)جإلدسج١ٺس ٦٢٥٪س 

 .(ج٥خ...ج٥غٲش ، ج٦ٞ٥ٜ ، ج٥خٴٗ ، ج٥غ٢ٴ٫)

ٳٹغطخذ٧ ج٦٥غح٭ٺٴ٫ ، ٩قي٦كحش ٩خط٦ٚس ٥٪ح أى٦ٜ ٦ّٺٰ ٱٮح ج٥ذال٥س جإلدسج١ٺس ٳج٥ذال٥س جإلٹكحتٺس، 

ٹغطخذ٧ ج٥ذال٥س ج٥٪ش١ضٹس ٳج٥ذال٥س ج٥ٲح٩ؾٺس ، ٳٝذ ر١ش أ٫ أٙشجد ج٥رٺثس : ٙاذشجٱٺ٨ أ٭ٺظ ٩ػال 

ذٞذس ٩ؾطشٟ ٬٩ ج٥ذال٥س ٹق٤ ذٲ٨ ئ٥ٶ ٭ٴُ ٬٩ ج٥ٚٲ٨ "ج٦٥ٖٴٹس ج٥ٴجقذز ٹٞٮْٴ٫ ٙٸ قٺحضٲ٨ 

ج٥طٞشٹرٸ ج٥زٷ ٹ٢طٚٸ ذٰ ج٥ٮحط ٙٸ قٺحضٲ٨ ج٥ْح٩س ، ٳٱزج ج٥ٞذس ج٥٪ؾطشٟ ٬٩ ج٥ذال٥س ٱٴ ج٥زٷ 

                                                           
 1األسدٌ، ط- انهغح انؼشتُح يسرىَاذها وأداؤها انىظُفٍ ولضاَاها، داس انثذاَح ، َاششوٌ ويىصػىٌ، ػًاٌ: سهًٍ تشكاخ 1
 .31،32 ،ص2009،
 .79،ص1،2004نُثُا، ط- يمذيح فٍ ػهًٍ انذالنح وانرخاطة، داس انكراب انعذَذ انًرؽذج ، تٍ غاصٌ: يؽًذ يؽًذ َىَس ػهٍ 2
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ض٠٦ ج٥َال٣ ج٥طٸ ضخط٦٘ ذحخطالٗ " ٹغؿ٦ٰ ج٦٥ٖٴٷ ٙٸ ٩ْؿ٪ٰ  أ٩ح ج٥ذال٥س ج٥ٲح٩ؾٺس ْٙشٙٲح ذأ٭ٲح 

 ".جألٙشجد ٳضؿحسذٲ٨ ٳأ٩ضؾطٲ٨ ، ٳضش١ٺد أؾغح٩ٲ٨ ٳ٩ح ٳسغٴٯ ٬ّ آذحتٲ٨ ٳأؾذجدٱ٨

 connotation ٳجإلٹكحء dénotationٳٝذ ؽحُ ذٺ٬ ج٦٥ٖٴٹٺ٬ جعطخذج٧ ٩قي٦كٸ جإلقح٥س 

ذأ٭ٰ ج٥٪٢ٴ٫ ج٥ْحىٚٸ أٳ  (الٹٮض)٦٥ذال٥س جإلدسج١ٺس ، ٳجالٹؿحذٺس ، ٳ٬٩  ضْشٹٚحضٲ٨ ٥إلٹكحء ٩ح ٹشجٯ 

ٹٞقش جإلٹكحء ٦ّٶ ج٥َال٣ ج٥ْحىٚٺس  (الٹٮض)ٳئرج ١ح٫ " ج٥ٴؾذج٭ٸ ج٥ضجتذ ٬ّ ج٥٪ْٮٶ ج٥٪ش١ضٷ

أفذجء ج٥ْال٩حش جال٭ْٚح٥ٺس " ج٥ؿٴج٭د ج٦ْٞ٥ٺس أٹنح ، قٺع ّشٰٙ ذأ٭ٰ  (ٱٮشٷ ٳٙٺٖش)ٙٞذ أدخ٤ 

ج٥٪ْٮٶ " ٙٸ ر٠٥ قٺع ّشٗ جإلٹكحء ذأ٭ٰ  (٥ٴ ٙٺٮٖش)٩ِ   (ٱحسض٪ح٫ ٳعطٴسٟ)ٳٹطٜٚ " ٳج٦ْٞ٥ٺس

 " أٳ ج٥غح٩ِ أٳ ج٥ٞحسب (أٳ ج٢٥حضد  )ج٥٪إعظ ٦ّٶ ج٥٪ؾحّش ٳجأل٢ٙحس ج٥طٸ ض٦ٴـ ٙٸ ٤ّٞ ج٥٪ط٨٦٢ 

ٳٝذ ج٭قد جٱط٪ح٧ ٩حسضٮٺٰ ٙٸ ضْشٹٰٚ ٥إلٹكحء ٦ّٶ ٩ْٺحس ج٥ؾٺٴُ ٳّذ٩ٰ ٙٸ ج٥طٚشٹٜ ذٺ٬ 

٤١ ٩ح ٙٸ جعطْ٪ح٣ ٦١٪س ٩ح ، ٩٪ح ال ٹؾ٪٦ٰ ضؿشذس  )جإلقح٥س ٳجإلٹكحء قٺ٬ ر١ش أ٫ جإلٹكحء ٱٴ 

 .(ؾ٪ٺِ ٩غطْ٪٦ٸ ض٠٦ ج٦٢٥٪س ٙٸ ض٠٦ ج٦٥ْٮس

ٳٹٮرٖٸ أاَل ٹٚٲ٨ أ٫ ج٥ذال٥س جالٹكحتٺس ٩ٞطقشز ٦ّٶ ٩ح ٹكٴ٧ قٴ٣ ج٥٪ْٮٶ ج٥٪ْؿ٪ٸ ٦٢٦٥٪حش ٬٩ 

ئٹكحءجش ، ذ٤ ضؾ٪٤ أٹنح ٩ح ٹطشضد ٦ّٶ جأل٭٪حه جألع٦ٴذٺس ٳج٥طٖٺشجش ج٥ٞٴجّذٹس ٬٩ ٍال٣ 

أع٦ٴذٺس ٩شضريس ذٲح ، ٳ٬٩ ر٠٥ ج٥طٮٖٺ٨، ٳج٥طٞذٹ٨ ٳج٥طأخٺش، ٳأعح٥ٺد ج٥طْؿد، ٳج٥٪زـ ٳج٥ز٧ 

1
 .ٳٝيِ ج٥ٮْص ٦٥طشق٨ أٳ ج٥٪رح٥ٖس ٙٸ ج٥٪ذـ ٳج٥ز٧

 ١٪ح أ٫ ذْل ج٦٥ٴجقٜ ٳج٥قٺٔ ج٥قشٙٺس ٝذ ضنٚٸ ٦ّٶ ج٥٪ْٮٶ ٍالال ّحىٚٺس ، ٳ٬٩ ر٠٥ 

ج٥طٸ ضؾك٬ ج٥٪قحدس  (ٹٰ)فٺٔ ج٥طقٖٺش ج٥ذج٥س ٦ّٶ ج٥طكٞٺش أٳ ج٥طَْٺ٨ أٳ ٭كٴ ر٠٥ ، ٳج٥القٞس 

 .ج٥قٮحّٺس ذٞٴز ّحىٚٺس ٩إغشز ١٪ح ٙٸ جؽطشج١ٺس ٳقشٹس ٳضٞذ٩ٺس ٳسؾْٺس

ذحإلمحٙس ئ٥ٶ ٍٲٴس خقحتقٰ ج٥طذجٳ٥ٺس ج٥يٺٚٺس ٳج٥ٴٍٺٚٺس ، ٹط٨ خيحخ : القالب الداللي  -4

ج٥ٴفٚٺس ، : ج٥قشٗ ذخقٴفٺس دال٥ٺس ٭رشص ٙٸ جعطخذج٩ٰ ٥يرٞحش ج٥ٞحىد ج٥ذال٥ٸ ج٥ػالظ 

 .ج٥طقٴسٹس ٳج٥طأىٺشٹس

 ج٭يالٝح ٬٩ ٳف٘ ٱزج ج٥خيحخ ُٹطٴِٝ أ٫ ض٢ٴ٫ جألٳفحٗ ج٥٪غٮذز ئ٥ٶ  :الطبقت الىصفيت

ال ضطن٪٬ ضٞٴٹ٪ح ئٹؿحذٺح " ٩كحٹذز"ج٥٪ك٪ٴالش ج٥ذج٥س ٦ّٶ ج٥ٴٝحتِ ٩ٴمٴُ ج٥غشد أٳفحٙح 

                                                           
 .81، ص،(يشظغ ساتك): يمذيح فٍ ػهًٍ انذالنح وانرخاطة : يؽًذ يؽًذ َىَس ػهٍ 1
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ٳج٥يرٞس " ج٥ذال٥ٸ"أٳ ع٦رٺح ٱزٯ ج٥خحفٺس ض٪ػ٤ ضٮحٕ٪ح ذٺ٬ ج٥يرٞس ج٥ٴفٚٺس ٬٩ ج٥ٞح٥د 

ج٥ٴؾٲٺس ٬٩ ج٥ٞح٥د ج٥طذجٳ٥ٸ ج٥طٸ ٩َش ذٮح أ٭ٲح ضخ٦ٴ خ٦ًٴج ضح٩ح ٬٩ ج٥غ٪حش ج٥ٴؾٲٺس ج٥زجضٺس 

 .ج٥٪ْٲٴدز

 ٳٹكق٤ " ٕٺش ضح٧" ٹ٪٬٢ أ٫ ٭أخز ٩ك٪ٴالش ج٥خيحخ ج٥غشدٷ ج٥ؿٲٺس : الطبقت التسىيريت

 .قٺع ضغشد ج٥ٴٝحتِ أغٮحء ٳٝٴّٲح"ج٥ٮ٤ٞ ج٥٪رحؽش"٩ػال ٙٸ : ر٠٥ 

ئالأ٫ ج٥غحتذ ج٥ٖح٥د ١٪ح ٱٴ ٦ْ٩ٴ٧ أ٫ ضشد ٩ك٪ٴالش ج٥خيحخ ١٪ح ٱٴ ٦ْ٩ٴ٧ أ٫ ضشد 

 ".ج٥طح٧"٩ك٪ٴالش ج٥خيحخ ٦ّٶ ج٥ؿٲس 

  أٱ٨ ٩ٴجفٚحش ج٥يرٞس ج٥طأىٺشٹس ٱٮح ٱٸ أ٭ٲح ضطرِ ج٥٪ش١ض جإلؽحسٷ : الطبقت التأثيريت 

ٳضطخز ٝٺ٪ٲح ج٥٪٢ح٭ٺس ٳج٥ض٩ح٭ٺسىرٞح ٥ٰ ضرٺ٬ ٥ٮح ٙٸ ٙٞشز عحذٞس أ٫ ج٥٪ش١ض جإلسؽحدٷ ج٥٪طك٨٢ 

عحسد )ٝٴج٩ٰ دجضح٫ ٬٩ ٳسٛ " دجخ٦ٸ"ٙٸ ج٥خيحخ ج٥غشدٷ ج٥٪ٴؾٰ دال٥ٺح ٩ش١ض ئؽحسٷ 

ضغط٪ذ –ٳٙنحءج٫ ٭قٺح٫ ٢٩ح٭ٸ ٳص٭٪ح٭ٸ ، ٬٩ ٱزج ج٥٪ش١ض جإلؽحسٷ ج٥ذجخ٦ٸ  (ٳ٩غشد ٥ٰ

ج٥يرٞس ج٥طأىٺشٹس ٝٺ٪ٲح ، ٦ْٙٶ أعحعٰ ضطكّذد دالالش ٥ٴجقٞٲح ج٥٪٢ح٭ٺس ٳج٥ض٩ح٭ٺس ٳ٦ّٶ أعحعٰ 

ٳ٩ٮٰ ٭غط٪ذ  (ضْشٹ٘، ضٮ٢ٺش)أٹنح ضطكذ ج٥رٮٺس جإلؽحسٹس ٳ٩خققحش ج٥٪ش١رحش جإلع٪ٺس 

ج٥٪ك٪ٴالش ج٦ْٚ٥ٺس ج٥ّذج٥س ٦ّٶ ج٥ٴٝحتِ ج٥٪غشٳدز ٝٺ٪طٲح ج٥ض٩ٮٺس ذخقٴؿ ج٥ٞٺ٪س ج٥ض٩ٮٺس 

٥ٲزٯ ج٥٪ك٪ٴالش ، ٹالقٌ أ٫ ج٥ٞٺ٪س ج٥ٮ٪ٴرؾٺس ٱٸ ج٥ض٬٩ ج٥٪ْٮٸ ض٪حؽٺح ٩ِ ج٥ؿٲس ج٥ٮ٪ٴرؾٺس 

"ج٥طح٧"
1
. 

جعطٚحد ٨٦ّ ج٥ذال٥س ٬٩ ج٥ٞٴجّذ ج٥ذال٥ٺس ج٥طٴ٥ٺذٹس : الٌظرياث الدالليت في القىاعد التىليديت  -5

ج٥طكٴٹ٦ٺس ، ٳج١غد ذز٠٥ ٭ٴًّح ٬٩ ج٥٪ٴمٴّٺس ٳج٥ذٝس ٙٸ ج٥طك٦ٺ٤ ، ٳضْذ دسجعس ج٥٪ْٮٶ ؾضءج ال 

ٹطؿضأ ٬٩ ج٥ٮَشٹس ج٦٥ٖٴٹس ج٥ْح٩س ئر الٹ٪٬٢ دسجعس ج٥ؾ٤٢ دٳ٫ ج٥٪ن٪ٴ٫ ، ١٪ح ال ٹ٪٬٢ 

دسجعسج٥٪ن٪ٴ٫ دٳ٫ ج٥ؾ٤٢ ، ٳئر ١ح٫ ج٥٪ٮٲؽ ج٥طؿشٹرٸ ٝذ ّي٤ ضٞذ٧ ج٥ذسجعحش ج٥ذال٥ٺس ، ٙا٫ 

ج٥٪ٮٲؽ ج٥ْٞال٭ٸ ذضٹحدز ضؾٴ٩غ٢ٸ ٝذ أّيحٱح ٭ٚغح ؾذٹذج ، ٳ٢٩ٮٲح ٬٩ ج٥طر٦ٴس ٙٸ ١ٮ٘ ج٥ٞٴجّذ 

 .ج٥طٴ٥ٺذٹس ج٥طكٴٹ٦ٺس

ج٥ذال٥س ج٥طٚغٺشٹس : ٬٩ ج٥ٮَشٹحش ج٥ذال٥ٺس ج٥طٸ ج٭رػٞص ٬٩ ج٥ٞٴجّذ ج٥طٴ٥ٺذٹس 

(Interpretivesemantique) ١حضض:  ٥ـ(Katz) ٳج٥ذال٥س ،

 Mc)ٳ٢٩حٳ٥ٸ(G.Lakoff) ج٥طٸ ىٴسٱح ٤١ ٬٩ ٥ٺ٢ٴٗ  (Generativesemantique)ج٥طٴ٥ٺذٹس

                                                           
1
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cawley) ٳسٳط (Ross)ٳذٴعي٤(pstal)ٳٕٺشٱ٨، ٳج٥ٮَشٹس ج٥٪ْٺحسٹس ج٥٪ٴؽْس (The 

extented standard theory). 

 ٥طؾحس٥ض ٙٺ٦٪ٴس (case Grammer) ، ٳٝٴجّذ ج٥كحالش (Jackendoff)٥طؾٴ٩غ٢ٺٴؾح١ٮذٳٗ

(more charlesfill)ٛٳضْذ ٱزٯ ج٥ٮَشٹس جألخٺشز أؽٲش ج٥ٮَشٹحش ج٥ذال٥ٺس ٦ّٶ جإلىال ، . 

ٳ١٪ح ٱٴ ٩ْشٳٗ ٙا٫ جالخطالٙحش ج٥٪ٴؾٴدز ذٺ٬ ٱزٯ ج٥ٮَشٹحش جألسذِ ٭حضؿس ٬ّ ج٥شؤٵ ج٥٪طرحٹٮس 

ئصجء ض٪ػٺ٤ ج٥طش١ٺد ٳج٥ذال٥س
1
. 

 

 

 :ثالثا

 :تىلد الىظائف الدالليت  -1

 ٬٥ أضكذظ ٙٸ ٱزج ج٥٪ٴى٬ ٬ّ ج٥طٴ٥ٺذ ذح٥٪ٚٲٴ٧ ج٥زٷ ؾحء ذٰ ضؾٴ٩غ٢ٸ  ، ٙز٠٥ ٥ٰ ٩ٴى٬ آخش ٙٸ 

ٱزج ج٢٥طحخ ٳ٢٥ٮٸ ئ٭٪ح أضكذظ ٱٮح ٬ّ ج٥طٴج٥ذ ج٥٪طْذد ج٥زٷ ضٮرػٜ ٙٺٰ ٳٍحت٘ دال٥ٺس ٙٸ ج٥قشٗ 

ٳج٥ٮكٴ ٳج٥٪ْؿ٨ ٳج٥ٚشٛ ذٺ٬ ج٥طٴ٥ٺذ ٳج٥طٴج٥ذ ، أ٫ أٳ٥ٲ٪ح ٹٞطقش ٦ّٶ ج٭ؾٞحٛ فٺٖس  ٬٩ فٺٖس أٳ 

ؾ٪٦س ٬٩ ؾ٪٦س، ٳأ٩ح ج٥طٴج٥ذ ٙال ٹطكٜٞ ذٰ جؽطٞحٛ ٳجقذ ذ٤ ٹطْذد ٙٸ ج٦٥ٌٚ ٳج٥ذال٥س ٳضأخز ٩ػحال ٥ز٠٥ 

، ٙٸ ٱزج ج٤ْٚ٥ ٩ح ٹذ٣ ٦ّٶ  (قُغ٬)ج٥٪نْ٘ ج٥ْٺ٬ ، ٙٲٴ ٩ؾطٜ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥٪ؿشد  (قّغ٬)ج٤ْٚ٥ 

١أ٫ ٹ٢ٴ٫ ج٭طٞحال ٬٩ ج٥غٸء ئ٥ٶ ج٥كغ٬ ، أٳ ٬٩ ج٥كغ٬ ئ٥ٶ ٩ح )٩ح ٹأضٸ جال٭طٞح٣ ٬٩ قح٣ ئ٥ٶ قح٣ 

،ز ٳٱٴ ج٭طٞح٣ ضْذٹس ال ج٭طٞح٣ رجضٸ ، ٳ٬٢٥ ّ٪٦ٺس جال٭طٞح٣ ٨٥ ض٬٢ عٲ٦س ٳال ٩ٺغٴسز  (ٱٴ أقغ٬ ٩ٮٰ 

، ٙٚٺٲح ؾٲذ ٹؾٺش ئ٥ٺٰ ج٥طنْٺ٘ ٳ٦ّٺٰ ٙا٫ ّ٪٦ٺس ج٥ٮ٤ٞ جٝطنص ض٢شجس قذٳظ ج٤ْٚ٥ ٳٱٴ ٹٮرة ٬ّ 

ىٴ٣ ٩ذز ج٥كذٳظ ئر ال ٹ٤ْٞ أ٫ ٹط٢شس ٱزج ج٥كذظ ، دٳ٫ أ٫ ٹٞطنٸ ض٢شجسٯ ٩ذز أىٴ٣ ٳ٬٢٥ ض٢ٴ٫ 

الؽ٠ أ٫ ٤١ ٳجقذ ٩ٮٲ٪ح ٩نْ٘ ج٥ْٺ٬ ،  (قّغ٬)٬٩ ج٤ْٚ٥  (ضكّغ٬)٦ّٶ ٭كٴ آخش ّٮذ٩ح ضٴ٥ذ 

ٳأ٫ ٤١ ٳجقذ ٩ٮٲ٪ح ٹٞطنٸ ج٭طٞحال ، ٳأ٫ ٤١ ٳجقذ ٩ٮٲ٪ح ٹطن٪٬ ؾٲذًج ٹؾٺش ئ٥ٺٰ ج٥طنْٺ٘ ، 

 (ضكّغ٬)ٳأ٭ٲ٪ح ٹغطٖشٝح٫ ٩ذز أىٴ٣ ٬٩ ٭َٺشٱ٪ح ج٥٪ؿشد ٕٺش ج٥٪نْ٘ ٳ٬٢٥ ؽطح٫ ذٺٮٲ٪ح ٙح٤ْٚ٥ 
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  (ضكَغ٬)ج٥زٷ ٳ٥ّذ ٩ٮٰ ٝشٹٮس (قغ٬)ٙٺٰ دال٥س ٦ّٶ جال٭طٞح٣ ج٥زجضٸ ، ٦ّٶ خالٗ ٩ح سأٹٮح ٙٸ ج٤ْٚ٥ 

ٳٱزج ٱٴ جألٍٲش ،  (قَغ٬َ)ئ٩َحأ٫ ض٢ٴ٫ أىٴ٣ ٬٩ ج٤ْٚ٥  (ضكَغ٬)، غ٨ ئ٫ ج٥٪ذز ج٥طٸ ٹغطٖشٝٲح ج٤ْٚ٥ 

 .ٳئ٩َح أ٫ ض٢ٴ٫ ٩غحٳٹس ٥ٲح ، ٳٱزج ٱٴ جأل٤ٝ

ٳٙٸ ج٤ْٚ٥ ضكغ٬ ٩ح ٹؾٺش ئ٥ٶ جالعطؿحذس ج٥طٸ ٹي٦ٜ ٦ّٺٲح ج٥٪يحٳّس ، ٢ٙأ٫ ج٥ٞحت٤ ٳٱٴ 

٬٩ ٝشٹٮٰ ٨٥ ٹؿ٦ْٰ ٩غطٞال  (قَغ٬)ٹن٪٬ ١ال٩ٰ جعطؿحذس ٤ْٚ٦٥ " ضكغ٬ ٳمْٸ ج٥٪حدٷ: " ٹٞٴ٣ 

ئقذجظ ج٥طكغ٬ ٳجالعطؿحذس ٥ٰ ، :ّٮٰ جعطٞالال ضح٩ح ، ٙٲ٪ح ٹط٢ح٩ال٫ ٙٸ أدجء ٩ْٮٶ ٳجقذ رٷ ٝيرٺ٬ 

ٳٱزج مشخ ٬٩ ضٴج٥ذ ج٥ذال٥س ٭حؾ٨ ٬ّ ّالٝس رٱٮٺس ٬٩ ٳؾٰ ، عٺحٝٺس خحفس ٬٩ ٳؾٰ آخش
1
. 

ٹطغ٨ ٩ؿطضأ ذْل ج٦٥ٖحش ذٖٮٶ ٦٩كٴً ٙٸ ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ، ٬٩ أ٩ػ٦س ر٠٥ :الىظائف الدالليت  -2

١ح٥٪ٮٚز ٳج٥٪طٞر٤ ٳجألدجز )أ٫ ج٦٥ٖس ج٥ْشذٺس ٬٩ ج٦٥ٖحش ج٥طٸ ضنٺ٘ ئ٥ٶ ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ج٥٪ْشٳٙس 

 (.ج٥٪ْٞٴ٣ ج٥٪ي٦ٜ" )ج٥كذظ"ٳ " ج٥٪غطػٮٶ"ٳٍحت٘ خحفس ١ٴٍحت٘ ج٥ط٪ٺٺض ٳ (ٳٕٺشٱح

ٹٺ٪ٺض  (ٳ٩ح ٹٮح٩يٲح ٬٩ ج٦٥ٖحش )ٝذ ضشد ٱزٯ ج٥ٴٍحت٘ ٙٸ ٥ٖحش أخشٵ ٢٥ٮٲح ٙٸ ج٦٥ٖس ج٥ْشذٺس 

جخطقحفٲ٪ح ذطشج١ٺد  ٩ْٺٮس ٩شفٴدز ٥ٲح ، ٳ٥ط٪ػ٤ : أ٥ٲ٪ح ج٥٪شجد ٳسٳدٱح ٳغح٭ٺٲ٪ح : ذغ٪ٺطٺ٬ 

 ".ج٥٪ْٚٴ٣ ج٥٪ي٦ٜ"٥ز٠٥ ٳٍٺٚس ٩ح ٹغّ٪ٶ ض٦ٞٺذًج 

٤٩ ٹ٪ٺض ٱزٯ ج٥ٴٍٺٚس ٙٸ ج٦٥ٖس ج٥ْشذٺس أ٫ ضكٞٺٞٲح ٹط٨ ذٴجعيس ئٳج٥ٺس ٩خققس ، ٳٱٸ ٩ح ٹ٪٬٢ أ٫ 

ٝٴجت٨ ٱزٯ جألٳ٥ٺس ج٥طْرٺش ٬ّ ج٥ٴٍٺٚس "Doublingpredicate" "ضنْٺ٘ ج٥٪ك٪ٴ٣"٭غ٪ٺٰ 

 .ج٥٪ْٮٺس ذحأل٩ش ذحع٨ ٬٩ ٥ٌٚ ج٥٪ك٪ٴ٣

ٳضط٪ٺض ٱزٯ جإلٳج٥س ٙٸ ج٥ْشذٺس ذا٭طحؾٺس ّح٥ٺس ٦ٝ٪ح ٭ؿذٱح ٙٸ ٥ٖحش أخشٵ ، ٙح٥ْشذٺس ضغخش ضنْٺ٘ 

" ج٥ْذد"ٳ " ج٢٥ٺ٘"ٳع٪حش " ج٥طٴ١ٺذ"ج٥٪ك٪ٴ٣ ٥طكٞٺٜ ع٪حش ّذٹذز ٩ٮٲح ج٥غ٪س ج٥ٴؾٲٺس 

"ج٥ٲٺثس"ٳ
2
. 

ٳٹْشٙٲح ج٥ذ١طٴس ٹكٸ ذْٺيٺؼ ٙٸ د١طٴسضٰ ذأ٭ٲح ّالٝحش ضكذد جألدٳجس ج٥طٸ ضغٮذ ئ٥ٶ 

ج٥كذٳد ذح٥ٮَش ئ٥ٶ ج٥ٴجْٝس ج٥ذج٣ ٦ّٺٲح ج٥ك٪٤ ، ٳضغٮذ ٱزٯ ج٥ْالٝحش ئ٥ٶ ج٥كذٳد ج٥٪ٴمٴّحش 

١ح٥ض٩ح٫ ٳج٥٪٢ح٫ )، ١٪ح ضغٮذ ئ٥ٶ ج٥كذٳد ج٦٥ٴجقٜ  (١ح٥٪ٮٚذ ٳج٥٪طٞر٤ ٳج٥٪غطٞر٤)
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ٳ٩ْٮٶ ر٠٥ أ٫ ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ٙٸ ٭٪ٴرؼ ٩ح ٹْذ ج٥٪ْٺحس ذكحؾس ئ٥ٶ ئّحدز (...ٳج٦ْ٥سٳج٥٪قحقد

٭َش ٙٸ ضٴصٹِ ض٠٦ ج٥ٴٍحت٘ ٳٜٙ ٩ٮَٴس ٝح٥رٸ ىرٞٸ ٦ّٸ ٱٴ قذ ، ٹأخز ذْٺ٬ جالّطرحس ٩غطٴٹحش 

ٳىرٞحش ٳٝٴج٥د ج٥رٮٺس ج٥ٮ٪ٴرؾٺس ٬٩ ؾٲس ٳ٩ٚٲٴ٧ ج٦٢٥ٺحش ٳ٩غطٴٵ أٝغح٧ ج٥خيحخ م٪٬ أىشٳقس 

 .جٙطشج٭ٸ ج٥ط٪حغ٤ ج٥رٮٺٴٷ ذٺ٬ ج٦٢٥٪س ، ج٥٪ش١د ، ج٥ؿ٪٦س ، ج٥ٮـ ، ٬٩ ؾٲس أخشٵ

ٳٙٸ ٱزج ج٥قذد ٭ؾٺش ئ٥ٶ أ٫ ٱزٯ ج٥ٴٍحت٘ ٥ٺغص ذكحؾس ئ٥ٶ ئّحدز ضٴصٹِ ٳٜٙ ٭٪ٴرؼ ج٥ٮكٴ ج٥ٞح٥رٸ 

ج٥يرٞٸ ٙكغد ، ذ٤ ئ٭ٲح ٙٸ قحؾس ٦ّٶ جأل٤ٝ ئ٥ٶ ذكع ؽح٤٩ ٹْشٙٲح ذذٝس ٳٹنرو ىرٺْطٲح ٳّذدٱح 

، ٳ٬٩ غ٨ ضٴصٹْٲح ٦ّٶ ٩غطٴٹحش ٳىرٞحش ٳٝٴج٥د ج٥رٮٺس ج٥ٮ٪ٴرؾٺس ٳر٠٥ ٬٩ أؾ٤ عذ ج٥ٮٞـ 

ٳج٥ٚشجٓ ج٥٪غؿ٤ ٦ّٶ ٩غطٴٵ ٱزٯ ج٥ٴٍحت٘ ئر ٩ح ٝٺغص ذح٥ٴٍحت٘ ج٥طذجٳ٥ٺس ج٥طٸ خيٺص ذأذكحظ 

 .٩غط٦ٞس ٳ٩غطٚٺنس

ٳٙٸ ج٭طَحس ر٠٥ ٭ْشك ٦٥٪القَحش ج٥طٸ أٳسدٱح ج٥طٴ٤١ ذخقٴؿ ٱزٯ ج٥ٴٍحت٘ ، ٙٞذ 

القٌ أ٫ ذْل ج٦٥ٖحش ، ٹطغ٨ ٩ُْؿَطَضُؤَٱح ذٖٮٶ ٦٩كٴً ٙٸ ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ٬٩ ر٠٥ ٩ػال ج٦٥ٖس 

١ح٥٪ٮٚز ٳج٥٪طٞر٤ )ج٥ْشذٺس ج٥طٸ ضنٺ٘ ئ٥ٶ ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ج٥٪ْشٳٙس ٙٸ أ٦ٕد ج٦٥ٖحش ج٥يرٺْٺس 

 ".ج٥كذظ"أٳ " ج٥ط٪ٺٺض"ٳٍحت٘ خحفس ١ٴٍحت٘  (ٳج٥٪غطٞر٤ ٳجألدجز ٳٕٺشٱح

ٙٞذ ضشد ٱزٯ ج٥ٴٍحت٘ ٙٸ ٥ٖحش أخشٵ ٢٥ٮٲح ٙٸ ج٥ْشذٺس ٳ٩ح ٹٮح٩يٲح ٬٩ ج٦٥ٖحش ، ضط٪ٺض 

٩ْٚٴ٣ " ج٥٪ْشٳٙس ٙٸ ج٥ٮكٴ ج٥ٞذٹ٨ " ج٥كذظ" ذغ٪س جإلىشجد ٬٩ ٭حقٺس أخشٵ ٳ٥ط٪ػ٤ ر٠٥ ذٴٍٺٚس 

 َمَشَخ جألُخ جذٮطٰ مشذًح" ٩ي٦ٜ

ئ٫ ٩ح ٹ٪ٺض ٱزٯ ج٥ٴٍٺٚس ٙٸ ج٦٥ٖس ج٥ْشذٺس أ٫ ضكٞٞٲح ٹط٨ ذٴجعيس ئٳج٥ٺس ٩خقٴفس ، ٹ٪٬٢ أ٫ 

أٷ أ٫ ج٥ٴٍٺٚس ج٥٪ْٮٺس ٩ْطرش ّٮٲح ذحع٨ ٬٩  (predicaledoublingضنْٺ٘ ج٥٪ك٪ٴ٣ )٭غ٪ٺٲح 

٥ٌٚ ج٥٪ك٪ٴ٣ ، ٳضط٪ٺض ٱزٯ جإلٳج٥ٺس ٙٸ ج٥ْشذٺس ذا٭طحؾٺس ّح٥ٺس ، ٦ٝ٪ح ٭ؿذ ٙٸ ٥ٖحش أخشٵ ، 

١٪ح ٙٸ " ج٥طٴ١ٺذ"ج٥غ٪س ج٥ٴؾٲٺس : ٙح٥ْشذٺس ضغخش ضنْٺ٘ ج٥٪ك٪ٴ٣ ٥طكٞٺٜ ع٪حش ّذٹذز ٩ٮٲح 

 :١٪ح ٙٸ" ج٥ٲٺثس"ٳ" ج٥ْذد"ٳ" ج٢٥ٺ٘"ج٥٪ػح٣ ج٥غحذٜ ، ٳع٪حش 

ـَ مشًذح ؽذٹًذج - أ  مشخ ج٥ؾشىٸ ج٦٥

 فِٚ ٦ّٸ خح٥ذ فْٚطٺ٬ - خ

 ؾ٦ظ ج٥ٴ٥ذ ٬٩ أذٺٰ ؾ٦غس ج٥٪طأدخ - ش
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ٳذٲزٯ جأل٩ػ٦س ج٥٪ٞطنٺس ٹ٪٬٢ أ٫ ٭غطٮطؽ ذأ٫ ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ٝذ ضطؿحٳص جعطػٮحء ىرٞحش 

٬٢٥ ضٴصٹْٲح  (مشذح... مشخ جألخ )ج٥٪غطٴٵ ج٥ط٪ػٺ٦ٸ ١٪ح ٙٸ قح٥س ج٥كذظ ج٥٪إ١ذ ٙٸ ج٥ؿ٪٦س 

ج٥٪ٮٚز ٳ٩ح ٹْح٦ٰٝ ٳج٥٪طٞر٤ )ج٥يرٺْٸ ال ٹطْذٵ ٕح٥رح ر٠٥ ج٥٪غطٴٵ، قٺع ضٴج١د ج٥ٴٍحت٘ جألعحعٺس 

ىرٞس ج٥ٴف٘ أٳ ج٥٪ك٪ٴ٣ ٳج٥ٴٍحت٘ ج٥ٚشّٺس جألخشٵ ضطٴصُ ٦ّٶ ىرٞطٺ٬ ج٥طغٴٹذ  (ٳج٥٪غطٚٺذ

.١٪ح ٙٸ جأل٩ػ٦س ج٥غحذٞس (ج٥ك٪٤ ج٥٪ٴعِ)ٳج٥طأىٺش  (ج٥ك٪٤ ج٥٪ش١ضٷ)
1

 

 :هستىياث الىظيفت الدالليت  -3

ض٨ ّي٘ ٦ّٶ ج٥ٴٍٺٚس ج٥ذال٥ٺس ٦٥ؿ٪٦س ٬٩ خال٣ ّٮحفش ج٥٪ش١د جإلعٮحدٷ ٳضكٜٞ ج٥ٴٍٺٚس ٤٢٥ 

ّٮقش ٬٩ ّٮحفش جالعٮحد غ٨ ّشؼ ٦ّٶ ج٥٪ْٮٶ ج٥ذال٥ٸ ٭حضؽ ٩خط٦٘ ج٥٪ْح٭ٸ ٙٸ ضش١ٺد ج٥ؿ٪٦س، 

ٳ١ز٠٥ ٙا٫ ج٥ؿ٪٤ ذكغد ج٥ؾشُ ج٥ذال٥ٸ ، ئ٩َح ٩طْذدز ج٥ذال٥س أٳ ٩خط٦ٚس ج٥ذال٥س أٳ ؾ٪٤ ٩طنحدز 

ج٥ذال٥س ج٦٥َٚٺس ٳج٥ذال٥س ج٥طن٪ٮٺس ٦٥ؿ٪٦س ٳ١ٺٚٺس دخٴ٣ ج٥ٮـ ٙٸ ّالٝس ٩ِ ج٥ٮقٴؿ جألخشٵ ، 

 .ٳٻ٥ٺس ّ٪٤ ٩ٚغش ج٥ٮـ غ٨ ٦٥طأٳٹ٤ ج٥ٮكٴٷ

ٳضن٪ٮص ج٥خحض٪س أٱ٨ ج٥ٮطحتؽ ج٥طٸ ضٴف٤ ئ٥ٺٲح ج٥ؿشؾح٭ٸ ٙٸ ٭َشٹس ج٥ٮ٨َ ضق٦ف ٩ٮي٦ٞح ٥طك٦ٺ٤ 

ج٥طشج١ٺد ٳٙٲ٨ أذْحدٱح ج٥ذال٥ٺس ، ٙح٥ركع ٝذ أٳمف أٱ٪ٺس ج٥ذسط ج٥ذال٥ٸ ٳذٺ٬ ٝذسضٰ ٦ّٶ ٩ؿح٣ 

ج٥ٴٍٺٚس ، ٙٺشٵ ٳفٴال ئ٥ٶ جألدجء ج٥ٚٮٸ ضش١ٺد ٳدال٥س ٳر٠٥ ذ٪ح أٳضٸ ٬٩ ٳٍحت٘ دال٥ٺس ضٮ٨َ 

آ٥ٺس ج٥ٴفٴ٣ ئ٥ٶ ج٥٪ْٮٶ ج٥ٮكٴٷ ج٥زٷ ٹط٪خل ّٮٰ ج٥٪ْٮٶ أٳ ج٥ٮحضؽ ج٥ذال٥ٸ
1
. 

جضغْص دجتشز جالٱط٪ح٧ ٥طؾ٪٤ ٭َح٧ ج٦٥ٖس ٦١ٲح ذ٪غطٴجٱح ج٥ذال٥ٸ ٳج٥٪رذأ ج٥ٴٍٺٚٸ ج٥ْح٧ ضؾ٪٤ 

ج٥ؿ٪٦س ج٥ٴٍحت٘ أٳ جألدٳجس ج٥طٸ ضٞٴ٧ ذٲح ج٦٢٥٪حش ٳر٠٥ أل٫ ج٦٢٥٪حش ال ضأض٦٘ ٩ِ ذْنٲح ١ٺٚ٪ح 

جضٜٚ ٙ٪ط٨٦٢ ج٦٥ٖس جألف٦ٸ ٙٸ رٱٮٰ ٩خضٳ٭ح ٬٩ ج٦٢٥٪حش ٹْشٙٲح ذكغد دالالضٲح جألٳ٥ٺس ٙٸ 

أف٤ ٥ٖطٰ ، ٳٱٸ ٩قٮٚس ٙٸ ٦ّٰٞ م٪٬ قٞٴ٣ دال٥ٺس ٩خط٦ٚس ٳأغٮحء ّ٪٦ٺس ج٥طٴجف٤ ٭خطحس 

ج٦٢٥٪حش ج٥٪ٮحعرس ٭ٮغٞٲح ٳٹإ٥٘ ذٺٮٲح ّرش ٳٍحت٘ ؾذٹذز ٳٱٸ ٱزٯ ج٥ٴٍحت٘ ج٥ذال٥ٺس ١ٴٍٺٚس 

ج٥٪٪ػ٤ ٳج٥٪طٞذ٧ ٳج٥٪غطٚٺذ
2
. 

 

                                                           
- َؽى َظشَح وظُفح نهُؽى انؼشتٍ، أطشوؼح دكرىساِ دونحفٍ انهساَُاخ انىظُفُح انؽذَصح، ظايؼح يُرىسٌ: َؽٍ تؼُطُش 1

 .104،105،106و ، ص2006، 2005لسُطُُح 
1http://reada, syriaformus.net/T1566- topic 05 – 04- 2011 ً14:45 ػه. 
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 ج٥٪ركػح٥ػح٭ٸ

 ج٥رحء ج٥ضجتذز ٙٸ ج٥ذسط ج٦٥ٖٴٷ 

 ٩ْٮٶ ج٥كشٗ -1

 ضْشٹ٘ قشٳٗ ج٥ؿش -2
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 قشٳٗ ج٥ؿش ج٥ضجتذز -3

 ج٥رحء ج٥ضجتذز -4

 

 

 

 

 : توهيد 

 

 ٥ٞذ جّط٪ذ ج٥ذجسعٴ٫ ٥ٞٴجّذ ج٦٥ٖس ج٥ْشذٺس ٦ّٶ أ٫ ٹركػٴج ٬ّ أدٳجش جإلّشجخ ذٺ٬ ج٥غيٴس 

، ٥٪ٴمٴّحش ج٥ٮكٴ ٙح٥ذجسط ٹكطحؼ ئ٥ٶ ٩ْشٙس ىرٺْس جألرجز ٥ٺْشٗ ج٥٪ٴمٴُ ج٥زٷ ٹركع ّٮٰ 

ٳٝذ ضط٪٢٦ٰ ج٥كٺشز أقٺح٭ح ، ٳٹْؿض ٬ّ ضكذٹذ ىرٺْس جألدجز ، ٳ٩ٮٰ أدس١ص مشٳسز ج٢٥طحذس ٙٸ 

أدٳجش جإلّشجخ ٙٸ ١طحخ ٩ٮٚشد ٹْط٪ذ ٩ٮٲؽ ج٥طغٺٺش ٳٹٲؿش ج٥ؾحد ٳج٥ٮحدس ٳٹرطْذ ٬ّ ج٥٪رح٥ٖس ٙٸ 

ج٥طأٳٹ٤ ٳجألف٦ٸ ٳج٥ضجتذ ،ٳٹذ٣ ٱزج جألخٺش ٙٸ ٩ٚٲٴ٧ جألدجز ج٥طٸ ٹط٦ْٜ ذٲح ٩ٴمٴّٮح ، ٳٱٸ ج٥رحء 

ج٥ضجتذز ج٥طٸ ال ٹطٴٝ٘ ّٮٲح ج٥٪ْٮٶ ٳ٤١ ّ٪٦ٲح ٱٴ ج٥طٴ١ٺذ ، قٺع أ٫ جعٞحىٲح ال ٹٮٞـ ٬٩ ج٥٪ْٮٶ 

ؽٺثح ، ٳأ٭ٲح ضذخ٤ ٦ّٶ ج٥٪رطذأ ٳج٥خرش ٳج٥ٚح٤ّ ٳج٥٪ْٚٴ٣ ، ٳ٥ٲح ٩ْح٭ٸ ّذٹذز ٳ١ػٺشز ٩ٮٲح جإل٥قحٛ 

 ..، ج٥٪ٞحذ٦س ٳجالعطْح٭س

ٙٲٴ ٹذ٣ ٦ّٶ ج٥ٴؾٰ ٳقذ ج٥ؾٸء ٳىشٰٙ ٳ٭حقٺطٰ :  ٦٥كشٗ ٙٸ ج٦٥ٖس ّذز ٩ْح٭ٸ :هعًٌ الحرف - 1

 .ٳج٥ٞيْس ٩ٮٰ ، ٳ١زج ٦ّٶ ج٦٥ٖس ٳ٦ّٶ ٳجقذ قشٳٗ ج٥ٲؿحء

ج٥كشٗ ٬٩ ٤١ ؽٸء ىشٰٙ ٳؽٚٺشٯ ٳقّذٯ ، ٳٳجقذ قشٳٗ "ٳٹٞٴ٣ فحقد ج٥ٞح٩ٴط ج٥٪كٺو 

ٍٗ" ج٥طٲؿٸ ٳّٮذ ج٥ٮكحز ٩ح ؾحء ٥٪ْٮٶ ٥ٺظ ذحع٨ ٳال ٤ْٙ  ٦ََّٶ َقْش ُْْرُذ جهلَل  " ٬َ٩ِ ج٥َٮحِط ٬ْ٩َ َٹ

أٳ ٦ّٶ ج٥ؾ٠ أٳ ٦ّٶ ٕٺش : أٷ ٳؾٰ ٳجقذ ٳٱٴ أ٫ ٹْرذٯ ٦ّٶ ج٥غشجء ٳج٥نشجء [11:ج٥كؽ]

ٵ أٷ عرِ (ٳ٭ضٳ٣ ج٥ٞشآ٫ ٦ّٶ عرْس أقشٗ)ج٥ي٪أ٭ٺٮس ٦ّٶ أ٩شٯ ، أٷ ال ٹذخ٤ ٙٸ ج٥ذٹ٬ ٩ط٪٢ٮح 
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٥ٖحش ٬٩ ٥ٖحش ج٥ْشخ ٥ٺظ ٩ْٮحٯ ج٥كشٗ ج٥ٴجقذ عرْس أٳؾٰ ٳئ٫ ؾحء ٦ّٶ عرْس أٳ ّؾشز أٳ أ١ػش 

"، ٳ٬٢٥ ج٥٪ْٮٶ ٱزٯ ج٦٥ٖحش ج٥غرِ ج٥٪طٚشٝس ٙٸ ج٥ٞشآ٫
1
. 

 ٱٸ قشٳٗ ضؿش ٩ْٮٶ ج٦ْٚ٥ٞر٦ٲح ئ٥ٶ جالع٨ ذْذٱح ، أٳ ضقٮٺ٘ ٩ْح٭ٸ جألْٙح٣ : تعريف الجر - 2

ٝر٦ٲح ئ٥ٶ أع٪حء ذْذٱح، ئ٭ٲح ٝٮيشز ضٴف٤ ج٥٪ْٮٶ ذٺ٬ ج٤ْٚ٥ ٳجالع٨ ج٥٪ؿشٳس ٙال ٹغطيٺِ ج٥ْح٤٩ أ٫ 

 ".١طرص ذح٨٦ٞ٥"، " ١ٞٴ٥ٰ"ٹٴف٤ أغشٯ ئ٥ٶ ر٠٥ جالع٨ ئال ذ٪ْٴ٭س قشٗ ؾش 

 : قشٳٗ ج٥ؿش ٱٸ :حروف الجر - 3

 .٬٩، ٦ّٶ، ئ٥ٶ، ٙٸ، سَخ، ٩ز، ٬٩، ج٢٥حٗ، جال٨٥، ١ٸ، ج٥ٴجٳ، ج٥طحء، ج٥ٺحء، خال، َّذج، قحَؽح

ٳٱٸ قشٳٗ ال ضٖٺش ٩ْٮٶ ؾذٹًذج ، ٙٸ ج٥ؿ٪٦س ذ٤، ضٞٴٷ ج٥٪ْٮٶ ج٥ٞحت٨ : حروف الجر السائدة - 4

ٙٺٲح، ٳٹ٢ٴ٫ جّشجخ جالع٨ ذْذٱح ٩ؿشٳًسج ٥َٚح، ٳ٥ٰ ٬٩ سِٙ أٳ ٭قد أٳ ؾش، ٦ّٶ قغد 

"ٳ١ٚٶ ذحهلل ؽٲٺًذج"٩ٞطنٺحش ج٥ْٴج٤٩ ٳجألّشجخ، ٩ػ٤ ٝٴ٥ٰ ضْح٥ٶ 
2
. 

ٳٹْشٙٲح ٱحدٷ ٭ٲش ذٞٴ٥ٰ أ٭ٮٲح قشٳٗ ٹؿٴص جالعطٖٮحء ّٮٲح، ٳئ٭٪ح ضأضٸ ٙٸ ج٢٥ال٧ إلٙحدز ج٥طٴ١ٺذ 

ٳال ضكطحؼ ئ٥ٶ ض٦ْٺٜ ذٖٺشٱح ١٪ح ٱٴ ؽأ٫ قشٳٗ ج٥ؿش جألف٦ٺس
3
. 

 .ٳقشٗ ج٥ؿش ج٥ضجتذ ٹٚٺذ ج٥طٴ١ٺذ ، ٳج٥٪ؿشٳس ذْذٯ ٹ٢ٴ٫ ٩ؿشٳًسج ٥ًَٚح ٩شٙٴًّح أٳ ٩ٮقٴذًح ٩كاًل

 (أ٭ح)ٳٹؿش ٙٸ ٱزج ج٥ٞٴ٣ ٦ّٶ ج٥ؾحٱذ ج٥زٷ ٭ك٬ ذقذدٯ ، ئرج ضٖٺشش فٴسز ج٥شِٙ ج٥٪ٮٚق٤ 

ذْذ دخٴ٣ ج٥ٺحء ئ٥ٶ م٪ٺش ؾش ٹإدٷ ٩ْٮحٯ، ٳٹق٦ف ٥ذخٴ٣ قشٗ ج٥ؿش ٳر٠٥ ج٥ن٪ٺش ٱٴ ٹحء 

 .ج٥٪ط٨٦٢

ج٥كشٳٗ ج٥ضجتذز ٳ٩ٮٲح ذْل قشٳٗ ج٥ؿش ١ح٥ٺحء ضٖٺش ضٴ١ٺذ ج٥٪ْٮٶ ٙٸ ج٥ؿ٪٦س ٦١ٲح أل٫ صٹحدز 

ج٥كشٗ ضْطرش ذ٪ٮض٥س ئّحدز ج٥ؿ٪٦س ٦١ٲح ٳضٖٺش ٩ح ٹٖٺشٯ ض٢شجسٱح ذذٳ٭ٰ عٴجء أ١ح٫ ج٥كشٗ ج٥ضجتذ 

ٙٸ أٳ٥ٲح أ٧ ٙٸ ٳعيٲح أٳ ٙٸ آخشٱح
4
. 

قشٗ ج٥ؿش ج٥ضجتذ ٱٴ ٩حال ٹطٴٝ٘ ٦ّٺٰ ج٥٪ْٮٸ ٳال ٹكطحؼ ج٥ٸ ٩ط٦ْٜ ٳ٤١ ّ٪٦ٰ ج٥طٴ١ٺذ ٩ط٦ْٜ 

 (٥ٺظ  )ٙزٱد خرش  (ج٥غص ذزجٱد  ):،ٳ٤١ ّ٪٦ٰ ج٥طٴ١ٺذ ،ٙاعٞحىٰ ال ٹٮٞـ ٬٩ ج٥٪ْٮٶ ؽٺثح ٩ػ٤

 .٩ٮِ ٬٩ مٲش ج٥ٚطكس ٦ّٶ آخشٱح جؽطٖح٥ٰ ذكش١س قشٗ ج٥ؿش ج٥ضجتذ

                                                           
سىسج آل ػًشاٌ " فٍ ػهى انهغح انظىاهش انهغىَح فٍ انمشاءاخ انمشآَُح : تؽس يمذو نُُم شهادج انًاظسرُش : ػًش تىتماسج 1

 .3و، ص2007،2008،ظايؼح  يُرىسٌ ، لسُطُُح ،" ًَىرض
 .14ص: لصح االػشاب، داس انهذي ػٍُ يهُهح، انعضائش، طثؼح يُفرؽح يضَذج: ئتشاهُى لالذٍ 2
 ػانى انكرة انؽذَس، ظذاسا 2انُؽى انرطثُمٍ، وفما انًمشساخ انُؽى انؼشتٍ فٍ انًؼاهذ وانعايؼاخ انؼشتُح، ض: هادٌ َهش 3

 .708 ، ص2008 ئستذ، األسدٌ، 1نهكراب انؼانًٍ ، ط
 .35،36، ص 2003انًىظض فٍ لىاػذ انهغح انؼشتُح، داس انُشش نهطثاػح وانُشش وانرىصَغ، تُشوخ نثُاٌ، : سؼُذ األفغاٍَ 4
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جألقشٗ ج٥طٸ ضضجد ٙٺٲح ٝٺحعح ذح٥٪شجد جغٮح٫، ٳجغٮح٫ آخشج٫ ٹضجدج٫ :زيادة الباء سواعا وقياسا - 5

 :٦ّٶ ٦ٝس 

 (٥غص ذٞحسب، ٩ح أ٭ح ذزجٱد): ج٥ٺحء ضضجد ئىشجدج ٙٸ ج٥خرش ٩ػ٤  -1

: ٳع٪ِ صٹحدضٲح ٙٸ ٩ْٚٴ٣ جألْٙح٣ جٻضٺس. (١ٚٶ ذحهلل ؽٲٺذج): ٩ػ٤  (١ٚٶ)ٳضضجد ع٪حّح ٙٸ ٙح٤ّ  -2

٨٦ّ، ؾٲ٤ ذٰ، ع٪ِ )، (١ٚٶ ذح٥٪شء ئ٭٪ح، أ٫ ٹكذظ ذ٤٢ ٩ح٣ ٹغ٪ِ)١ٚٶ ج٥٪طْذٹس ئ٥ٶ ٳجقذ ٩ػ٤ 

ٳ٬٩ ٹشد ٙٺٰ ذا٥كحد ذ٨٦َ )، (ٙٺ٪ذٯ ذغرد ئ٥ٶ ج٥غ٪حء)، (ذح٥خٺش، أقغغص ذحأل٨٥، أ٥ٞٺص ذح٥ٴسٝس

خشؾص )ٳذْذ ئر ج٥ٚؿحتٺس ( ٭حٱٺ٠ ذْ٪ش قح١٪ح)ٳضضجد ذْذ ٭حٱٺ٠ ٩ػ٤  (٭زٰٝ ٬٩ ّزجخ ج٥غْٺش

 (.ذكغر٠ دٹٮحس)ٳضضجد ٝر٤ قغد ( ١ٺ٘ ذ٨٢ ئرج ىٴ٥رط٨ ذح٥ذ٥ٺ٤)ٳذْذ ١ٺ٘  (ٙارج ذٚشٹذ أ٩ح٩ٸ

َٹُ٪َذ َصْأًسج َٳَٱِذٹًشج : "ٳ٬٩ ىشٹٜ ٩ح ٹك٢ٶ ٬٩ أ٩ش ج٥رحء أ٫ أق٪ذ ذ٬ ٹكٸ ٝح٣ ٙٸ ٝٴ٣ ج٥ْؿحؼ 

ْٕذًذح  "َص

َْٕذْخ، ٳجّطٞذ صٹحدز ج٥رحء ٙٸ  َِٕذ ٳَص َْٕذْخ"ئ٫ ج٥رحء ٙٺٰ صجتذز ٳر٠٥ أ٭ٰ ٥٪ح سآٱ٨ ٹٞٴ٥ٴ٫ ٱذٹش َص ، "َص

صجتذز، " ِد٩ََطْش"ٳ" ِعْرَيش"ٳٱزج ضْؿشٗ ٩ٮٰ، ٳعٴء جّطٞحد، ٳٹ٦ض٧ ٬٩ ٱزج أ٫ ض٢ٴ٫ ج٥شجء ٙٸ 

 .ضغو، ٳر٩ص، ٳعر٤ أاَل ُٹْك٤َٚ ذٰ ، ٳال ٹطؾح٤ٕ ذاٙغحدٯ: ٥ٞٴ٥ٲ٨ 

٩شسش ذضٹذ ٳٍٚشش ذر٢ش ، ٳٕٺش ر٠٥ ، ٩٪ح ضق٤ :ٳج٨٦ّ أ٭ٲ٨ ٝذ عُ٪ٴج ٱزٯ ج٥ٺحء ٙٸ ٭كٴ ٝٴ٥ٲ٨

ٙٺٰ جألع٪حء ذحألْٙح٣ ، ٩شز قشٗ ئ٥قحٛ، ٳ٩شز قشٗ جعطْح٭س ٳ٩شز قشٗ ئمحٙس ٳ٤١ ٱزج 

ٙأ٩ّح ٩ح ٹك٢ٺٰ أفكحخ ج٥ؾحْٙٸ سق٪ٰ جهلل ّٮٰ، ٬٩ أ٫ ج٥ٺحء ٦٥طرٖٺل ٙؾٸء ال . فكٺف ٙٸ ٝٴ٥ٲ٨

ٹْشٰٙ أفكحذٮح، ٳال ٳسد ذٰ غرص ٳٱزج ٩ٴمِ ال ٙٺٰ ٬٩ ر١ش ج٦ْ٥س ج٥طٸ ٥ٲح فحسش قشٳٗ 

 .جإلمحٙس ٱزٯ ؾحسز، أل٫ ج٥رحء ٳجقذز ٩ٮٲح، ٳئرج ر١ش٭حٱح ٙح٥ٞٴ٣ ٱٴ ٝٴ٣ ٙٸ ٩حتس قشٳٗ ج٥ؿش

٩شسش صٹًذج، ضشٹذ ذز٠٥ أ٭ٰ ٥ٴال ج٥رحء : ٩شسش ذضٹذ، ٢ٙأ٭٠ ٦ٝص : ئ٭٠ ئرج ٦ٝص : ٳ٥ٲزج ٝح٣ عرٴٹٰ 

ج٥ؿحسز ال ٭طقد صٹذ، ٳ٦ّٶ ر٠٥ أؾحصٳج ٩شسش ذضٹٍذ ج٥َشٹ٘، ُٹْٮقُرح٥َشٹ٘ ٦ّٶ ٩ٴمِ صٹذ، 

.ٳ٬٩ ٱٮح أٹنح ٝنٶ ج٥ٮكٴٹٴ٫ ٦ّٶ ٩ٴمِ ج٥ؿحس ٳج٥٪ؿشٳس
1
 

                                                           
سش صُاػح األػشاب، ذػ يؽًذ ؼسٍ يؽًذ ؼسٍ اسًاػُم، داس انكرة انؼهًُح، تُشوخ، نثُاٌ، : أتٍ انفرػ ػصًاٌ تٍ ظٍُ 1

 .133،134،146 ، ص1،2000ط



 

35 
 

، ٳدخٴ٥ٲح ٙٸ ٱزٯ ج٥قٴسز ٩غ٪ٴُ ٳ٩ٞٺظ،  (٥ٺظ)دخ٦ص ج٥رحء ج٥ضجتذز ٙٸ خرش :الباء السائدة- 6

ٳٙحتذز صٹحدضٲح سِٙ  .. (٥ٺظ)ضضدجد ج٥رحء ٙٸ خرش : "ٳضٚٺذ ضأ١ٺذ ج٥ٮٚٸ ٳسِٙ ج٥طٴٱ٨، ٝح٣ ج٥غٺٴىٸ 

 ".ضٴٱ٨ أ٫ ج٢٥ال٧ ٩ٴؾد

ٳٱزٯ ج٥رحء ٥طأ١ٺذ ج٥ٮٚٸ ٦ّٶ ٩زٱد ج٢٥ٴٙٺٺ٬ ٳٱٴ فكٺف ، ٳٝح٣ ج٥رقشٹٴ٫ : "ٝح٣ ج٥قرح٫ 

٥شِٙ ضٴٱ٨ جإلغرحش أل٫ ج٥غح٩ِ ٝذ ال ٹغ٪ِ أٳ٣ ج٢٥ال٧ ٳٝٺ٤ ئ٭٪ح صٹذش ج٥رحء أٳ ٕٺشٱح الضغحُ دجتشز 

 .ج٢٥ال٧ ذ٪ح ال ٹ٪٠٦ ج٥٪ط٨٦٢ ٬٩ ٭َ٪ٰ أٳ عؿْٰ ئال ذضٹحدز ج٥كشٗ، ٳ٩ك٤ ج٥٪ؿشٳس ذٲح ج٥ٮقد

ٳدخ٦ص ج٥رحء ج٥ضجتذز ٦ّٶ ج٥٪رطذأ ذْذ ئرج ج٥ٚؿحتٺس، ٳٕٺشش فٴسضٰ ٙٸ أقذ ج٥ؾٴجٱذ ٬٩ 

..ٙارج، أ٭ح: م٪ٺش ؾش ٩طق٤، ٳٱزج ؾحتض ٙٺٲح ٳجألف٤ ٙٸ ر٠٥ 
1
 

ٳر٠٥ ٙٸ " ٱٴ ج٥٪رطذأ"ج٥٪ٴمِ ج٥ػح٥ع " ج٥رحء" ٝح٣ جذ٬ ٱؾح٧ ٙٸ قذٹػٰ ٬ّ ٩ٴجمٺِ صٹحدز 

 .(ٳ١ٺ٘ ذ٠ ئرج ١ح٫ ١زج)ٳ (خشؾص ٙارج ذضٹذ)ٳ  (ذكغر٠ دسٱ٨)ٝٴ٥ٲ٨ 

ٳ٬٩ ٩ٴجمِ صٹحدز : " ٳضٮحٳ٣ ّرحط قغ٬ ٱزٯ ج٥٪غأ٥س ذؾٸء  ٬٩ جإلٹنحـ ٳج٥رٺح٫ ٝحتال 

١ٺ٘ : ١ٺ٘ ذ٠ ّٮذ ج٭ؾذجد ج٢٥شخ، ٳجألف٤:دخٴ٥ٲح ٦ّٶ ج٥٪رطذأ ج٥ن٪ٺش ٙٸ ٩ػ٤  (ذحء ج٥ؿش)

أل٭ٰ م٪ٺش ٩ٞقٴس ٦ّٶ ج٥شِٙ، ٙأضٺٮح ذز٥ٰ  (أ٭ص)٦ٙ٪ح صٹذش ج٥رحء ٳؾد ضٖٺٺش ج٥ن٪ٺش ... أ٭ص

٩ؿشٳس ذح٥ٺحء ٥َٚح ٙٸ  (ج٢٥حٗ ج٥٪خحىد)ذن٪ٺش ٹإدٷ ٩ْٮحٯ ، ٳٹق٦ف ٥ذخٴ٣ قشٗ ج٥ؿش، ٳٱٴ 

.٩ك٤ سِٙ ٩رطذأ
1

 

 .أعٮذ ج٤ْٚ٥ ئ٥ٺٲ٪ح

ٳج٨٦ّ أ٫ ج٥رحء ٝذ صٹذش ٙٸ أ٩ح٬١ ، ٳ٩ِ ٝٴ٥ٸ صٹذش أ٭ٲح ئ٭٪ح ؾٸء ذٲح ضٴ١ٺًذج ٢٦٥ال٧، ٳ٥ٴ 

ِْٞنِٲ٨ْ"٬٩ ٝٴ٥ٰ ّّض جع٪ٰ  (٩ح)ضكذظ ٩ْٮٶ ١٪ح أ٫  ، ئ٭٪ح ضٞذٹشٯ 155عٴسز ج٥ٮغحء جٻٹس " َِٙرَ٪ح َ٭

َّْرَذُٯ" ٙرٮٞنٲ٨، ٳٝٴ٥ٰ ضْح٥ٶ ١ز٠٥   ٍٗ  .36عٴسز ج٥ض٩ش جٻٹس " َأ٥َْٺَظ جهلُل ِذ٢َح

١حًٙٺح ّْرَذُٯ: ضٞذٹشٯ 
2

 

                                                           
َظاو انعًهح اإلسًُح فٍ شؼش ػثذاهلل انثشدوٍَ، تؽس نُُم شهادج انًاظُسرُش فٍ انهغىَاخ ظايؼح يُرىسٌ : سشا أؼًذ ػثذ انغٍُ 1

 .  408 ص2008،2009لسُطُُح 
 .408، ص(يشظغ ساتك)َظاو انعًهح اإلسًُح فٍ شؼش ػثذاهلل انثشدوٍَ : سشا أؼًذ ػثذ انغٍُ 1
 .147ص (يشظغ ساتك)سش صُاػح االػشاب : أتٍ انفرػ ػصًاٌ تٍ ظٍُ 2
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 :هعاًي الباء- 7

 ٳٱٴ أؽٲش ٩ْح٭ٺٲح، ٳال ٹٚحسٝٲح ٙٸ ٤١ ٩ْح٭ٺٲح جألخشٵ، ٳٝذ ٹ٢ٴ٫ جإل٥قحٛ قٞٺٞٺح : اإللصاق 

 .ذ٪٢ح٫ ٹٞشخ ٩ٮٲح: ٩شسش ذذجسٱ٨ أٷ : أٳ ٩ؿحصٹح ٭كٴ  (٩ََغْغُص َسْأِعٸ ِذَٺِذٷ)٭كٴ

  ١طد ذ٨٦ٞ قرش:  أٷ ٦٥ٴجعيس ٭كٴ :االستعاًت. 

 ١ٞٴ٥ٰ ضْح٥ٶ :السببيت  ":ِٰ  .40عٴسز ج٥ْٮ٢رٴش جٻٹس" ٢ُٙاًل َأَخْذَ٭ح ِذَزْ٭ِر

  ذذ٥ٲ٨: أٷ : ٥ٺص ٥ٸ ذٲ٨ ؽرحذح ٩ؿّذٹ٬ :  ٭كٴ :البدليت. 

 123عٴسز آ٣ ّ٪شج٫ جٻٹس " ٳ٥ٞذ ٭قش٨ُ١ جهلُل ذرذٍس "  ١ٞٴ٥ٰ ضْح٥ٶ :الظرفيت. 

  ًٌ٦ّٶ ج٥غش: أٷ  (ال ضأ٬٩ ج٥خحت٬ ذح٥غش) :للسعالء  (علً)بوع. 

  ًٌعٴسز " جٱرو ذغال٧ٍ"ٳ٦ّٺٰ ٝٴ٥ٰ ضْح٥ٶ  (جؽطشٹص ج٥ذجس ذأغحغٲح) ٭كٴ :للوصاحبت  (هع)بوع

 .48ٱٴد جٻٹس 
3

 

  ًٌ١ٞٴ٥ٰ ضْح٥ٶ  :(هي)للتبعيط بوع  ":ِٰ : ، أٷ 6عٴسز جال٭غح٫ جٻٹس " ّٺًٮح ٹؾشُخ ذَٲح ّرحُد ج٦َ٥

 .٩ٮٲح

 أٷ ٙٸ ٩ٞحذ٦س ٱزج ، أٳ ّٴًمح ّٮٲح (ذْط٠ ٱزج ذٲزج):  ٳضغ٪ٶ ذحء ج٥٪ٞحذ٦س ٭كٴ :العىض. 

 أٝغ٨ ذحهلل ، ٳ٥ٮح ر١ش ٤ْٙ ج٥ٞغ٨ ٩ْٲح أٳ قزٰٙ: ٭كٴ :القسن 

 17عٴسز ج٥رٞشز جٻٹس " َرَٱَد جهلُل ِذُٮٴِسِٱ٨ْ:" ١ٞٴ٥ٰ ضْح٥ٶ (ذحء ج٥ٮ٤ٞ) ٳضغ٪ٶ :التعديت. 

 ّْرَذُٯ: "  ٳ٩ٮٰ ٝٴ٥ٰ ضْح٥ٶ:زائدة للتىكيد ٍٗ 36عٴسز ج٥ض٩ش جٻٹس" أ٥ٺَظ جهلل ِذ٢ح
1
. 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

 .714، ص (يشظغ ساتك)انُؽى انرطثُمٍ : هادٌ َهش 3
 .714،715ص (يشظغ ساتك): انُؽى انرطثُمٍ : هادٌ َهش 1
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 ج٥ٚق٤ ج٥ػح٭ٸ
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 ج٥ٴٍٺٚس ج٥ذال٥ٺس ٦٥رحء 

 ج٥ضجتذز ٙٸ ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شٹ٨
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 :توهيد 

ِٰ َٳ٥َْٴ ١َح٫َ " َِْص جاِلْ٭ُظ ٳج٥ِؿ٬ُ ٦َّٶ َأ٫ْ َٹْأُضٴج ِذِ٪ْػ٤ِ َٱَزج ج٥ُْٞشآ٫ِ اَل َٹْأُضٴ٫َ ِذِ٪ْػ٦ِ ٤ُْٝ ٥َِث٬ْ ِجْؾَطَ٪

ٍَِٲٺًشج ٍْْل  ُْْنُٲ٨ْ ٥َِر ج٥ٞشآ٫ ١ال٧ جهلل ج٥ْؿض ٦٥خ٦ٜ ٙٸ أع٦ٴذٰ ٳ٭َ٪ٰ، ٳٙٸ ٦ّٴ٩ٰ ٳق٪٢ٰ ٳٙٸ " َذ

ضأغٺشٯ ٳٱذجٹطٰ ٳٙٸ ١ؾٰٚ ج٥ُكُؿَد ٬ّ ج٥ٖٺٴخ ج٥٪حمٺس ٳج٥٪غطٞر٦ٺس ٳٙٸ ٤١ ذحخ ٬٩ ٱزٯ جألذٴجخ 

٥إلّؿحص ٙقٴ٣ ٳٙٸ ٤١ ٙق٤ ٩ٮٲح ٙشٳُ ضشؾِ ئ٥ٶ أفٴ٣، ٳٝذ ضكّذٵ ٩ك٪ذ سعٴ٣ جهلل ج٥ْشذٸ 

جأل٩ٸ ج٥ْشخ ذاؾحصٯ، ٦ّٶ ؽذز قشؿ ذ٦ٖحتٲ٨ ٦ّٶ جذيح٣ دّٴضٰ، ٳجؾطػحظ ٭رططٰ، ٳ٭٤ٞ ؾ٪ٺِ 

ج٥٪غ٦٪ٺ٬ ٱزج ج٥طكذٷ ئ٥ٶ ؾ٪ٺِ جأل٨٩ َٙٲش ّؿضٱح أٹنح، ٳٝذ ٭٤ٞ ذْل ج٥طقح٭ٺ٘ ٬ّ ذْل 

ج٥٪ٴفٴٙٺ٬ ذح٥رالٕس ٙٸ ج٥ٞٴ٣ ، أ٭ٲ٨ ضقذٳج ٥٪ْحسمس ج٥ٞشآ٫ ٙٸ ذالٕطٰ ٳ٩كح١حضٰ ٙٸ ٙقحخطٰ 

دٳ٫ ٱذجٹطٰ، ٳ٢٥ٮٲ٨ ٦ّٶ فك٘ سٳجٹس ج٥ٮح٦ٝٺ٬ ّٮٲ٨ ٨٥ ٹأضٴج ذؾٸء ضٞش ذٰ أّٺ٬ ج٥٪القذز 

 .ٳج٥ض٭حدٝس ٙٺكي٪ٴٯ ّٮٲ٨ ٳٹكطؿٴج ذٰ ٙٸ ئ٥كحدٱ٨ ٳص٭ذٝطٲ٨

 :تعريف القرآى - 1

قغد ٦ّٸ ذ٬ أذٸ ىح٥د سمٸ جهلل ّٮٰ أ٭ٰ أ٩ش أذح جألعٴد ج٥ذٳؤ٥ٸ ض٦٪ٺزٯ ذٮٞو جالّشجخ، 

أٷ أ٫ ٹنِ ج٥ٮٞو إلّؿح٧ ج٥٪قك٘ قٺع ع٪ٸ ٭ٞو جالّشجخ، ٳ١ح٫ ر٠٥ ٙٸ ٩ذٹٮس ج٥رقشز ، 

ٳج٥ٮٞو ألٱ٤ ج٥رقشز، أخذٯ ج٥ٮحط ٦١ٲ٨ ّٮٲ٨، قطٶ أٱ٤ ج٥٪ذٹٮس، ٳ١ح٭ٴج ٹٮٞيٴ٫ - " ؾٮٴخ ج٥ْشجٛ

"٦ّٶ ٕٺش ٱزج ج٥ٮٞو، ٙطش١ٴٯ ٳ٭ٞيٴج ٭ٞو أٱ٤ ج٥رقشز
1
. 

                                                           
 .38، ص2006، 1ض األول، داس صفاء نهُشش وانرىصَغ ػًاٌ ،ط: يؼعى األصىل فٍ انرشاز انؼشتٍ : ػثذ انمادس ػثذ انعهُم 1
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٥ٞذ ضْذدش أٝٴج٣ ج٦ْ٥٪حء قٴ٣ ضكذٹذ ج٥٪ْٮٶ ج٦٥ٖٴٷ ٦٥َٚس ٝشآ٫ ، ٙ٪ٮٲ٨ ٬٩ رٱد ئ٥ٶ أ٭ٲح 

ج٦٥ٌٚ : ج٥ن٨ ٳج٥ؿ٪ِ ، أٳ أ٭ٲح ذ٪ْٮٶ : ئ٭ٲح ذ٪ْٮٶ : ج٥ٞشجءز ٳج٥طالٳز ئ٥ٶ ٝحت٤ : ٩قذس ذ٪ْٮٶ 

 .ٳجإل٥ٞحء

ج٥ٴقٸ ج٥٪ٮض٣ ٦ّٶ ج٥ٮرٸ ٩ك٪ذ ف٦ٶ جهلل ٦ّٺٰ :" أ٩ح ج٥طْشٹ٘ جالفيالقٸ ٦٥ٞشآ٫ ج٢٥شٹ٨ ٙٲٴ

 ".ٳع٨٦ ٦٥رٺح٫ ٳجإلّؿحص

ج٥ٞشآ٫ ٱٴ ١ال٧ جهلل ج٥٪ٮض٣ ٦ّٶ ٭رٺٰ، ج٥٪٢طٴخ ذٺ٬ دٙطٸ ج٥٪قك٘، :" ٳٹٞٴ٣ جذ٬ خ٦ذٳ٫

..."ٳٱٴ ٩طٴجضش ذٺ٬ جأل٩س
1
. 

ٳٙٸ ٝٴ٣ ٩ك٪ذ ج٥ٖضج٥ٸ ٥ٞذ قذد ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شٹ٨ ٭ٚغٰ ٩ٴجفٚحضٰ ذحّطرحسٯ ١ال٧ جهلل ضْح٥ٶ، 

ٳأٳمف ٳقٸ ١ح٤٩، ٹغطؿٺد ٥٪ح ١ح٫ ٬٩ قحالش ضحسٹخٺس عحذٞس ٳٹغط٪ش ذحضؿحٯ ج٥٪غطٞر٤ ٕٺش 

ِٰ ، ئ٫َ جهلَل " ٩خط٦٘ ج٥ْقٴس  ُٜ ٩َُقِذًٝح ٥َِ٪ح َذْٺ٬َ َٹَذْٹ َٳج٥ِزٷ َأْٳَقْٺَٮح ِئ٥َْٺ٠َ ٬َ٩ِ ج٢ِ٥َطحِخ ُٱَٴ ج٥َك

َْٞطِقٌذ،  ِٰ َٳ٩ِْٮُٲ٨ْ ٩ُ ِْٚغ ٍَح٨ٌ٥ِ ٥َِٮ َِٙ٪ْٮُٲ٨ْ  َِّرحِدَ٭ح  َِْرحِدِٱ٦ََخِرٺٌش َذِقٺٌش، ُغ٨َ َأْٳَسْغَٮح ج٢ِ٥َطحَخ ج٥ِزٹ٬َ ِجْفَيَْٚٺَٮح ٬ْ٩ِ  ِذ

ٌٜ ِذح٥َخْٺَشجِش، ِذِاْر٫ِ جهلِل َر٠َ٥ِ ُٱَٴ ج٥َْٚن٤ُ ج٢َ٥ِرٺُش ئر ٱحضٺ٬ . 32، 31عٴسز ٙحىش جٻٹس " َٳ٩ِْٮُٲ٨ْ َعحِذ

جٻٹطٺ٬ ضؾٺشج٫ ذؾ٤٢ ٳجمف ئ٥ٶ أ٫ ج٢٥طحخ ج٢٥شٹ٨ ٹغط٪ش ٙٸ ج٥ْيحء، ٥ٺغطؿٺد ٥٪خط٦٘ ج٥ْقٴس، 

" ٳض٢ٴ٫ جالعطؿحذس ذ٪٢ٴ٭حضٰ ج٥طٸ ضط٢ؾ٘ ىرٞح ٥كحالش جالعطذّحء ج٥ض٩طٮٸ ، ٙٲٴ ٩طؿذد ج٥ْيحء

                                                           
 .2ص (يشظغ ساتك)انظىاهش انهغىَح فٍ انمشاءاخ انمشآَُح، سىسج آل ػًشاٌ كًُىرض، : ػًش تىتماسج1



 

41 
 

                                                           
 .6داس انًؼشفح تاب انىاد، انعضائش، ص: كُف َرؼايم يغ انمشآٌ : يؽًذ انغضانٍ 1
 2005داس انكراب، تُشوخ نثُاٌ، األصانح انعضائش انؼاصًح ، : اػعاص انمشآٌ وانثالغح انُثىَح : يصطفً صادق انشافؼٍ 2

 .24ص
 .305ص (يشظغ ساتك)ػهى انذالنح انُظشَح وانرطثُك : فىصٌ ػُسً، ساَُا فىصٌ ػُس3ً



 

42 
 

                                                           
 .8ص (يشظغ ساتك)كُف َرؼايم يغ انمشآٌ : يؽًذ انغضان1ٍ
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 .68و، ص2004، 1نثُاٌ، ط- أدواخ االػشاب يعذ انًإسسح انعايؼُح نهذساساخ وانُشش تُشوخ: ظاهش شىكد انثُاذٍ 1
 .110ص (يشظغ ساتك)لىاػذ انهغح انؼشتُح واػشاب شىاهذها : فىضُم ػهٍ صؽشاوٌ 2
 .140: سىسجانثمشج3
 ، 2004، 2ذفسُش انمشآٌ انؼظُى داس صادس ، تُشوخ ، ط: ػًاد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش كصُش انثصشاوٌ انذيشم4ٍ

 . 170 ، ص1ض
 .17: سىسج اتشاهُى 5
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 .175، ص(يشظغ ساتك)،3ذفسُش انمشآٌ انؼظُى ض: ػًاد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُهثٍ ػًش تٍ كصُش انثصشوٌ انذيشمٍ 1
 .20اَِح : سىسج اتشاهُى 2
 .175ص (يشظغ ساتك)،3ذفسُش انمشآٌ انؼظُى ض: ػًاد انذٍَ اتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُش انثصشوٌ انذيشم3ٍ
 .29اَِح : سىسج ق 4
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 .480، ص4ض (يشظغ ساتك)ذفسُشانمشآٌ انؼظُى " انذيشمٍ"ػًاد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُش انثصشوٌ 1
 . 32اَِح : سىسج األؼماف 2
 .499، ص4ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى: ػًاد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُش انثصشوٌ انذيشمٍ 3
 (33)اَِح :  سىسج األؼماف 4
 .452،ص (يشظغ ساتك)، 4ذفسُش انمشآٌ انؼظُى ض: ػًاد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُش انثشوٌ انذيشمٍ 5
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 .29اَِح : سىسج انطىس1
 .514، ص 4ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى: ػًاد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُش انثصشوٌ انذيشمٍ 2

 
 .58اَِح : سىسج انصافاخ 3
 .313، ص4ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى: ػًاد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُش انثصشوٌ انذيشمٍ 4
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1http://reada, syriaformus.net/T1566- topic 05 – 04- 2011 ً14:45 ػه. 

 .48 ، ص2007 1انمىاػذ األساسُح نهغح انؼشتُح ، يإسسح انشسانح َاششوٌ ، تُشوخ ، ط: انسُذ أؼًذ انهاشًٍ 2
أؼًذ شًس انذٍَ داس انكرة انؼهًُح ، : ..ظًغ انعىايغ فٍ ششغ ظًغ انعىايغ : ؼالل انذٍَ ػثذ انشؼًٍ تٍ أتٍ تكش انسُىطٍ 3

 .518 ، ص2006، 2تُشوخ نثُاٌ ، ط
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 .55اَِح : سىسج انُساء1
 ذفسُش انمشآٌ انؼظُى : ػًاد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُشانثصشوٌ انذيشم2ٍ
 .166اَِح : سىسج انُساء3
 .38اَِح : سىسج يشَى4
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 .343، ص3ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى : ياد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُشانثصشوٌ انذيشمٍع1
 .17اَِح : سىسج االسشاء 2
 .264، ص4ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى : ياد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُشانثصشوٌ انذيشمٍع3
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 .31اَِح : سىسج انفشلاٌ 1
 .57، ص4ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى : ياد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُشانثصشوٌ انذيشمٍع2
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1http://reada, syriaformus.net/T1566- topic ً05/04/2001َىو 14:45ػه  
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 .43اَِح : سىسج انُىس1
 .410، ص2ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى : ياد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُشانثصشوٌ انذيشمٍع2
 .32اَِح : سىسج األَفال 3
 .410، ص2ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى : ياد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُشانثصشوٌ انذيشمٍع4
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 .22اَِح : سىسج انًُم 1
 .410، ص2ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى : ياد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُشانثصشوٌ انذيشمٍع2
 .30اَِح : سىسج األؼضاب 3
 .217، ص4ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى : ياد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُشانثصشوٌ انذيشمٍع4
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 .6اَِح: سىسج انمهى 1
 .123، ص5ض (يشظغ ساتك)ذفسُش انمشآٌ انؼظُى : ياد انذٍَ أتٍ انفذاء اسًاػُم تٍ ػًش تٍ كصُشانثصشوٌ انذيشمٍع2
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