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هوم إىل حبهيدف هذا املقال  مفث 
تابه  ساكيك يف  ند ا كاملعىن  ل مفتاح "ّع

بدأ " العلوم ته [ يف ظل  ية درا م، و سـيف ك
يفه  تعامل، وطريقة تو �ظالوضع و سـ
 aسب ذ يe ملدلوالهتا  يب و حالرتا حتل ك
نا ألفاكر  يدين يف  بدأ،  يلا حتلمل مسـتف
ساين  يات الفكر ا ساكيك من  للا معط ل

يه ثني عن ما يربرها  فاملعارص، و+  . ّح
 

 

:Résumé  

 

Cet article à pour but de 

chercher une définition du sens 

 dan son "SAkAki-Al"selon 

, "Ouloum-Meftah el"ouvrage 

açon dont il emploie les et la f

syntagmes et l’analyse de ses 

significations suivant ce 

principe, en profitant dans 

-Al"’idées d desnotre analyse 

 à partir des résultats "SAkAki

de la pragmatique 

contemporaine, tout en 

cherchant la justification de ses 

idées. 
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ّّمقدممقدممقدممقدم     ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــّّ
سري   متني بدراسة األحداث اللغوية، من علامء ا يه لك ا تف يعد املعىن جماال جيذب إ لل مله ّ
يني وغريمه، لكونه  بال يا، وعلامء اللغة، وا غوأصول الفقه، والفالسفة، وعلامء األنرثوبولو ل ج
يع األحباث وا�راسات ناولت موضوعه  رشي،  تجه الفكر ا شاط  مججوهر لك  ت ي فن لب  ، ن

سب  يه ت� األحباث وأحصاهبا، و نح إ سب ما  نظر   نت حو[ و�ات ا با حبو ل جت حب ل ّت ي
نا القداىم، وما أبو يعقوب  بة لعلام ية + متون إلهيا، واجتاهات ال� ئاملذاهب اليت  لنسـ م ين

ساكيك ّيوسف بن أيب بكر ا لإال واحد من أوئك العلامء العرب القدماء ا¤ين ) هـ626ت(ل
تابه عنوا مبوضوع املع ناية يف  كىن أميا  تاجئ مة تمن عن معق "مفتاح العلوم"ع توصل إىل   ،ّ ّ ن ّ ف

ية  بال ثري من القضا¯ ا ته  تضح ذa من خالل معا هم وريق يف الفكر، و غيف ا ل جل لكي ّلف
ساين احلديث  يه الفكر ا تاجئ تاكد تضايه ما توصل إ يصل إىل  تداوية  ية وا للوا�ال ل ن ل ل ل ّل ّ

بني ّواملعارص كام   .سـن
تابه   ساكيك يف  كحبث ا تل حزيا " مفتاح العلوم"ل  eتو¯ته، وجع يع  ّاملعىن  ّ حي سـ مجبم

يث جنده  تطلب من حام؛ ثرية  بارها ظاهرة معقدة، ذات أبعاد  ّنظر إىل اللغة + ت ك عت
ها اإلحاطة بعلوم عديدة  وهو ما جعe يقوم جبمع علوم اللغة يف مؤلفه ّدار تالصوية ( س

نحوية وا� لوالرصية وا يةف بال ية وا غال ل وهو عمل مل يكن (، هبدف وضع عمل لألدب، )ل
eب يع )قموجودا  تايل دراسة اللغة من  نص و+ تلفة �راسة ا تو¯ت ا يه ا تاكمل  مج،  ل ل Ç سـ ّت مل ف

يقا ألهداف توخاها من عمل األدب يه ،Èنوا ّا حتق ناء :  ل ث�حرتاز عن اخلطأ يف العرية أ ب
يه امللاكت و تت  فال�م يف عرص  ية وجهامت ففل يجة احلروب ا بسدت األذواق،  يت لصلن

تضح  تابه وهو ماال  تلقي مراد هللا من  ياع للرتاث العريب، إضافة  ها من  ّاملغول وما  ي ك ل ّض تبع
تعامل �ناء  هّم معاين ال�م أ نطق اللغة العرية عامة ، و يل  تح سـإال  ث ب مل ل تفب ّ. 

ثارات اخلطأ ال خترج عن ثالثة بعدما وجد أن  م  يف وكون املركب املف: ّف تأ لرد وا ل
سام ساكيك مؤلفه ثالثة أ تلكم [، جعل ا قمطابقا ملا جيب أن  ل سب ) 1(ي يهنا  حبتاكمs ف×  ب م

يث يرجع  سم األول بعمل الرصف،  حنظام اللغة ا�اخيل من املفرد إىل املركب، +دئا يف ا ّ لق ّ
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تأ يه يف �حرتاز عن اخلطأ يف املفرد، ومبا أن املركب يكون  مإ ّ ّ ّخرا عن املفرد، جعل ل
ية الرتيب ف× بني اللكم بحث يف معرفة  يث  نحو  ثاين  سم ا كا ي لل ل يفلق يف(كح تأ لا ليجعل ). ل

تيض احلال  تعلقني مبطابقة ال�م املركب ملا  يان بعدهام  ثالث لعلمي املعاين وا سم ا يقا ّم Û ب ل للق
ثالثة، وبذa مضت نظري سامه ا ساعدة لÝم أ َذكره مع إضافة علوم  ل ق ساكيك م ّة ا لعمل "ل

ها مرتابطة " األدب نه  تدالل  �تلفة وعلوما غري لغوية كعلمي احلد و جعلعلوما لغوية  لك سـ خم
تاكمs، متكن دارسه  تاح العلوم وحدة مÝسكة  يهنا، مما جعل  نة ف×  تضا يقا و ّترابطا و م مف ب م م ث

يه تعمل هÛل  تو¯هتا  ية يف علوم اللغة و يق كفاية أد ّمن  َ س علحتق سـ َب ُ ت  اللغة و�حرتاز عن م
ياغهتا، ويه نظرة ذات أبعاد  نصوص واخلطا+ت و صاخلطأ فهيا وساعده عىل دراسة ا ل ت

يات بعامة سا ند علامء ا يوم  تلف معا جنده ا ية هامة، ال  نسا لل ع ل خت ن ّل ّ ّ. 

تاح العلوم----1111         تاح العلوماملعىن يف  تاح العلوماملعىن يف  تاح العلوماملعىن يف  ساكيك من ثالثة ::::مفمفمفمفاملعىن يف  ند ا تكون معاين اللغة  ل  ع ت
تاح سام ا سب أ ملفتو¯ت  ق حب توى اللكامت، : ت يه عىل الرتيب:مسـ سـتوى احلروف، و مسـ م

شلك من احلروف، وامجلل  بe؛ فاللكمة  توى عىل ما  بىن لك  توى امجلل  و ّو ت سـ تسـ ق مي م
توى امجلل وبذa فإن  توى اللكامت و تضح املعىن إال يف  سـشلك من اللكامت وال  سـ ي مت م ّ ّ ت

تويني   .)2(معاين اللكامت ومعاين امجلل: مسـللمعاين 

تعامل     و �سب أصل  ها إما  تعام سـتكون معاين امجلل حني ا حب ّسـ ) أصل املعىن(ل
ناها  ية و تىض الظاهر بدالالت امجلs الو سب  معللك لكمة من لكامت امجلs أو  ضع ّحب مق
تىض احلال ا¤ي  سب  هم حني تريب لكامهتا، أو  بادر إىل ا بارش ا نحوي ا مقا حبلف ك ت مل ملل

تعامل امجلل  بني مراع سـتفاوت يف ا يكون ال�م مطابقا ألصل ي تىض الظاهر  فاة  ّمق
تضهيا املقام تىض الظاهر إىل معان ثواين  تعامل أو اخلروج عن  �يق ّمق ّثل هذه األنواع . سـ لمت

ثاين  بحث خاص يف الفصل ا ساكيك، وها  ند ا تعامل  �يد  تو¯ت اللغة  ثالث  لا ل ع سـ سـ ّ مل ل ّق ّ م
 .ّمن املذكرة
توى اللكامت- أ توى اللكامتاملعىن يف  توى اللكامتاملعىن يف  توى اللكامتاملعىن يف   ::::ممممسـسـسـسـاملعىن يف 

ساكيك اللكمة بكوهناّحدد  ّاللفظة املوضوعة للمعىن مفردة واملراد « لأبو يعقوب ا

ها وضعت ¤a املعىن دفعة واحدة ساكيك أصوات )3(»ع+إلفراد أهنا مبجمو ند ا ّ فاللكمة  ل ع
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تقاق، وال توجد عالقة  �يه +لوضع و شـمجموعة لóالò عىل معىن مفرد، ويه تدل  عل ّ
ناها  معية بني اللكمة و ساكيكطبيع ية يقول ا ية اصطال ّوإنام يه عالقة و ل ضع دالò اللكمة « :حّ

ساكيك هذه ا�الò  ،)4(»عىل املعىن موقوفة عىل الوضع ّسمى ا ّ لّ ية"ف حيث " ضعا�الò الو
ها يف مقابل  ناها  بنفستدل اللكمة عىل  مع ية"ّ لعقلا�الò ا اليت يكون فهيا معىن اللكمة " ّ

يتعلقا مبعىن آخر يف ا¤هن  ّ بل ) الوضعي(تجاوز املعىن احلريف م  eقمساه اجلرجاين يف دالئ ّ
ساكيك بـ هم من ظاهر اللفظ دون واسطة ومبعىن املعىن، "معىن املعىن"لا يف؛يعين +ملعىن ما 

يه املعىن األول ثاين ا¤ي يفيض بك إ لاملعىن ا  .)5(ل

نار"فلكمة  ّا تدل عىل" ل ناها الوضعي  تعمل يف  لقد  مع تصف«تسـ ّاليشء ا  +حلرارة مل
ناها العقيل تدل عىل احلرارة اليت يه معىن  تعملت  يþ إذا ا ناها،  ّا¤ي هو نفس  مبع سـ بمع

نار"لكمة  ية كام )6(»"لا ية إىل ا�الò ا تجاوز من ا�الò الو لعقل، وبذa تكون طريقة ا ضع ل
 :ييل

 
 
 
 

تعمل       يان، إما أن  ها  تعام سب ا ساكيك  ند ا سـفلللكمة إذن  ن سـ حب ل تع ّمع ل ّ: 
يقة، حنو -1 ئذ  ها وسمى  ناها يه  يكون القصد إىل  ية  حقبداللهتا الو س نف ت مع حيضع نفب

يلك خمصوص يوان خمصوص  هبلكمة أسد املراد هبا   .ح
يهنا-2 ية و تعمل بداللهتا ا حوإما أن  لعقل تقل فهيا من )7(إما أن تكون جمازا: تسـ يث  ين  حب

¨¨﴿﴿﴿﴿::::يف قو[ تعاىل" �ر" امللزوم إىل الالزم حنو لكمة  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))    tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####    tt ttββββθθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ    tt ttΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&    44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$####    

ßßßßàà àà====ùù ùùϑϑϑϑ̧¸ ¸$̧$$$    ))))ÎÎ ÎÎΡΡΡΡ̄¯ ¯ϑ̄ϑϑϑyy yy$$$$    ƒƒƒƒtt tt''''ùù ùù2222àà àà====èè èèθθθθββββtt tt    ûûûûÎÎ ÎÎ’’’’    ////çç ççÜÜÜÜää ääθθθθΡΡΡΡÏÏ ÏÏγγγγÎÎ ÎÎΝΝΝΝöö öö    ΡΡΡΡtt tt$$$$‘‘‘‘YY YY####    (( ((    ρρρρuu uu™™™™yy yy‹‹‹‹uu uuÁÁÁÁóó óó====nn nnθθθθöö ööχχχχšš šš    ™™™™yy yyèèèèÏÏ ÏÏ��������ZZ ZZ####    ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩    ﴾﴾﴾﴾)8 ( واملقصود ألك

تاىم إىل الزم  تقال اخلطاب من ذكر امللزوم ألك أموال ا يث نالحظ ا تاىم  يأموال ا ن لي حل
نار وأما القرن يذa وهو ا ّل نار ال تصلح لأللك، وإما ّ ـي أن ا يقي  ّة املانعة إليراد املعىن ا ل هف حلق

ارارارار. نــــ نا نا نا تصف +حلرارة للللا تصف +حلرارةاليشء اÇصوص ا تصف +حلرارةاليشء اÇصوص ا تصف +حلرارةاليشء اÇصوص ا  ــرارةــرارةــرارةــرارةاحلاحلاحلاحل ململململاليشء اÇصوص ا

 ��������	 ��
�� ���� 
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ناية لتقل فهيا من الالزم إىل امللزوم وذa حنو قونا فالنة نؤوم : كأن تكون اللكمة  ني
يمت �تقال إىل ما هو ملزومه، أي كوهنا خمدومة من طرف غريها، ذa أن  ّالضحى،  ن ف

ساء العرب يف  تاج نوقت الضحى وقت سعي  يل ما  بابه و حتأمر املعاش، وكفاية أ حتص سـ
نام يف هذا الوقت إال من اكنت مت� خدما يقومون  يه وال  ّإ ت  بذaل

ناها الوضعي و¤a قد يراد  ناية عدم وجود قرنة مانعة عن إيراد  معويالحظ يف ا ي لك
سابق نا ا ثا ية ففي  ية، وقد يراد هبا غري داللهتا الو ناية داللهتا الو ل+ ل ضع مضع  فالنة نؤوم لك

ثاين  نام حىت الضحى مع إرادة املعىن ا لالضحى ال مانع من إرادة املعىن الوضعي وهو أهنا  ت
سعون ماكهنا لعظم قدرها وماكنهتا بني قومه ِوهو أهنا حماطة خبدم  ي ّ)9( 

سم إىل ها  تعام نقوحاصل هذا ال�م أن اللكمة يف ا تسـ  :ل
ية مرصحا هبا يف الرتيب، وا* حلكوهنا  كيق ّحق ساكيكّ ّيقة يف حد ا ل ّ تعمs ف× «:ق ملسـاللكمة ا

تجاوزها إال )10(»يه موضوعة [ من غري تأويل يف الوضع ية ال  نا حتمل دالò و ّ ويه  ت ضع ه
 .كداخل الرتيب

يب اللغة يف غري ما * ناية هبا عن معىن آخر ويمت ذa داخل ترا تعمل  ككوهنا  للكسـ ت
 .يه موضوعة [

تعمل مع و* يث  تسـكوهنا جمازا  يقي، وال ح حلقجود قرنة داò عىل عدم إرادة املعىن ا ّ ي
تلزم  ية   òيد دال تعامل يك  �ناء  ثاين لللكمة إال داخل الرتيب وأ سـتحقق املعىن ا عقل سـ ث ك ل تي تف ّ
تداوية  يات ا سا ساكيك مع علامء ا تقاطع فهيا ا ياق، وهذه كذa مسة تداوية  لمن ا ل ن لل ل ي ل ّسـ ّ ل

ية  ضيث يلحون عىل اختاذ اللغة أر ّ تعاملح �ناء  سـلóراسة أ ث ّ. 
توى امجلل-بببب توى امجللاملعىن يف  توى امجللاملعىن يف  توى امجللاملعىن يف  ية ::::ممممسـسـسـسـاملعىن يف  تجاوز داللهتا الو ساكيك يقر بأن اللكمة  نا ا ضع رأ ت ل ّي ّ ّ

شلك اللغة اليت  تواصل من خالها،  يب ومجال  تلكم ترا شئ ا يث  ّداخل الرتيب،  ت ن ك مل ن تك في ل ّح

ناس هام بني ا هم واإل ّنعرب هبا عن مقاصد� ويمت ا ل ف لف ّ ّ . 
س ّوما دراسة ا يف  ل تأ ناها إال لالحرتاز عن اخلطأ يف املفرد وا لاكيك لللكمة املفردة و ل مع

 aوبذ ،sها بغريها من اللكم يف امجل تظاا يف الرتيب و سالمة اللكمة حال ا ِوضام�  ّتعلق ك ن ّل
تأدية أصل املعىن  يه، الرتيب ف× بني اللكم  نو ساكيك هوالرتيب  ليكون أساس اهÝم ا ك ع ب ك ّل
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متد )ين األولاملعا(مطلقا تجاوز املعاين األول لكهنا  ثواين اليت  تأدية املعاين ا تع، والرتيب  ت ّ ل ل ك ّ
توى �ن وهو ما مساه اجلرجاين بـ ّعلهيا لالتقال  سـ ، مفا املقصود +ملعاين "معىن املعىن" ملن

تاح؟ ثواين يف ا ملفا  .ل
تيض معرفة  ساكيك أصل املعىن، و يقصد هبا ا يأما املعاين األول  يق كف ّ ل تأدية ّ لية الرتيب  ك ّ ف

نحو،  نحوية ا�ردة، وبحث يف ضامن حصة األداء اللغوي وهو موضوع عمل ا لاملعاين ا ت ّل ّ
ساكيك بقو[ ليث يعرفه ا تأدية أصل «: ح ية الرتيب ف× بني اللكم  نحو معرفة  لهو أن  ك ِت كيف

 .)11(»املعىن مطلقا
يات تعلق اللكم ب ساكيك �از �راسة  ند ا نحو  ِفا ّ كيف ّ ل ع بعض، بقواعد وأحاكم ّل بعضه 

يد  هاز  يب يف هذا ا بط وتضمن سالمة تأدية أصل املعىن، ودراسة الرتا تفتقع حتت ا جل ك لض
يل ال�م، ويه  شلك قاعدة أوية يف  ية ذات طرق ووجوه معلومة ،  حتلمعاين أ ل ت صل
ثواين يام املعاين ا بالغي يف  ند إلهيا ا نحو وأحاكمه، ويه القاعدة اليت  لمعاين ا ل س قل ت  ي

 ،aية واملادة اخلام اليت ال «وبذ يات املوضو بقى هو أيضا من ا عفإن أصل املعىن  ملعط ي
منط إىل فضاء �طراد، فاملعاين األول يه  بالغي، إال بعد خرو�ا من دائرة ا ّشد إلهيا ا ّ ل ّ ل ت
ياق �يم أو مقايم، ويه بذa تقابل  يب مطلقا أي خارجة عن أي  سـمدلوالت الرتا ك

ثو ثاين لاملعاين ا تىض احلال هو املعىن ا يل  ها ال�م و¤ا  ساق  لاين ويه األغراض اليت  ُ مقي ق ل
شك  .)12(»لكرد اإلناكر ودفع ا

بالغي  بدأ بعده معل ا نحوي  يه معل ا ـي إ لفأصل املعىن إذن هو احلد ا¤ي  ي ل ل لي نهت
ثه  حبندا يف  تس بالغي(م نحو، ولعل هذا هو ا¤ي جعل ) لا ثواين،عىل معل ا لللمعاين ا ل

يب لا متل دراسة املعىن يف الرتا يان يك  نحو بعلمي املعاين وا كساكيك يضع متام عمل ا ب تكل ل ّ
يب بالغي يف خواص الرتا بحث ا ته و نحوي  كيث يدرس ا ل ي ي كيفل  .ح

يان ألن األخريين  نحو وعلمي املعاين وا ساكيك إذن ال يفصل بني عمل ا بفا ل لل ّإنام هام «ّ
نجزة يف املقامات اÇصوصة أل تو¯ت اللغوية ملالصورة ا تلف ا نحو يف  سـحاكم ا خم ملل
ية ية واإلعرا تقا �ية و ترص ية وا با شـ ل قملعجم نجزة مبراعاة )13(»يف مل وتحقق هذه الصورة ا ت

ساكيك،  ها ا به  تلكم، ويه نظرة ذات أبعاد تداوية مة  ها ا ّاألحوال، واملقاصد اليت يؤ ل ت ل لمل ن ّم ّ
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تداويل املعارص يات ا�رس ا تقاطع مع   eلجتع معط نظر للغةي يث جتاوز ا ل،  ألفاظ (ح
يب تعامل، من ) كوترا �ياق  ثواين يف  بحث عن معانهيا ا سـيف معانهيا األول، إىل ا سـ ل ل َ ُ

تضهيا األحوال  يب يف املقامات اÇصوصة اليت  بحث خواص الرتا ناية  تقخالل ا ك ب لع
 .واألغراض

ثواين"ّوأما املقصود  كـي املعاين ذات الصs +لرتا" ل+ملعاين ا ّف ها يف ه تعام ناء ا ليب أ سـ ث
تلكم ها ا بري عن األغراض واملقاصد اليت يؤ ملياقات ال�م  تع ّمسـ  . )14(لل

ها ال�م يف مقامات خمصوصة  ساق  ثل يف األغراض اليت  ثواين إذن  لفاملعاين ا ُ ي ّ مت تل

تجاوز  ية ال  نحوية ا�ردة ويه دالò و تفاد مهنا ا�الò ا تخبالف املعاين األول اليت  ضع ل تُسـ
 .دود الوضع اللغويح

ثال ثري الرماد: مففي   كزيد 
تويني: ّجند املعىن األول  : مسـمعىن حنو¯ ذا 

بات- ثل يف اإل يا  توى إعرا ث  مت ب  .مسـ
ي- توى  لفظ و ها وهو كرثة الرمادامسـ بات د بات صفة الكرم بإ يا هو إ ليل  ث ث  .معجم

بات هذه الصفة  تلكم وغرضه من إ هو قصد ا ثاين  ثأما املعىن ا مل فل من خالل ) رمالك(ّ
شاهد عىل وجودها  بات ا لإ بالغة ) كرثة الرماد(ث يد وا تأ تلكم إذن الز¯دة يف ا مل، فقصد ا ك ل مل

سامع بت �ى ا ثري الرماد، ويس الز¯دة يف معىن الكرم ألنه  ليه، بأن زيد  ث مك ل ّف
متد . )15( تعو

توى األول  ثواين عىل ا سـاملعاين ا ية لالنطالق إىل) أصل املعىن(ملل ضبعده أر Û املعاين 
نحوية  بحث املعاين ا تصا  نحو �ازا واصفا للمعاين األول، و ثواين، فإذا اكن عمل ا لا ب خم ل ل
تصاص عمل املعاين وعمل  ساكيك من ا ها ا ثواين  خوأحاكا عىل أساسه، فإن املعاين ا لجعل ل ّ

نحوية يب ا تصs +لرتا ثواين ا يفة عمل املعاين دراسة هذه املعاين ا يان؛ فو ّا ل ك مل ّ ل ظ ّب ّ ياقات ل سـ يف 
يب  نظر يف الرتا تجاوزا بذa ا تعامل  �ك ل ّسـ ّ نحو(م يفة عمل ا ّو ل إىل حبث خواص ) ظ
ثواين يب وعىل أساس ذa تكون املعاين ا ّالرتا ل ك ناية +�الالت . ّ يان ا يفة عمل ا ّوو لعل ب ظ

ناية ياق ال�م يف ا�از وا تفادة من  ية ا تلزا �ية  لكا سـم سـ سـ مللعقل ّ. 
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ساكيك أ ّوملا رأى ا ل ها ّ ها وال حرص قام بوضع مهنج  بطن املعاين يف ال�م ال حد  لضل ّ ّ
يب ال�م، يقول يب ال�م موقوف عىل «: كيف عالقهتا برتا تعرض خلواص ترا كإن ا ّل ّ

يجب املصري إىل  رشة،  ها  تعرض  يك حال ا به رضورة، لكن ال خيفى  تعرض لرتا فا نتل مك ل عل ي ّل
ها  يني ما هو أصل  بط  لإيرادها حتت ا تع ئا بلض  aبار مث محل ما عدا ذ �شيوسابق يف  عت

يآن اخلرب  بار يف �م العرب  �سابق يف  ساق، وا شـئا عىل موجب ا ت ل مل عش ّف َ ي
 .)16(»والطلب

شاء يف صورهتا العامة  سم إىل خرب وإ ساكيك يرى أن املعاين يف ال�م  نفا نق تل ّ
متد يف تأديهتا ألصل املعىن مطلقا)حبسب األغراض واملقاصد(  عىل قوانني الوضع تع، و

با، لكن قد يكون للخرب أغراض  ية سواء أاكنت خربا أم  نا معانهيا ا يد  طلاللغوي  حلق ه يقف تف
يب  تالف الرتا تلف + ساق إلهيا، كام قد يكون لإلشاء أغراض تؤم و كومقاصد  خت ن ُ خي ) َ

ثواين يكون احلاصل هو املعاين ا تلكم،  تىض احلال وقصد ا لو فمل  .مق
ُن املعاين األول إىل أ وميكن أن نصل تقر )أصل املعىن(ّ نحوية اليت ال  تف، يه املعاين ا ل

يف « يف تأديهتا إىل تأ ها �رد ا يف اكنت ونظم  ية وألفاظ  لأزيد من دالالت و ل ك لضع
سد يف )17(»بيهنا ها ال�م، و ساق أل ية اليت  بال ثواين، يه املعاين ا يþ املعاين ا تج،  ُ ي غ ل تل جل ب

يب ال�م، يقول  ناين"كخواص ترا يب « "بمحمد الصغري  ية يه خواص الرتا بال كفاملعاين ا غ ل
تد إىل ما  تىض الوضع و ند خروج ال�م عن  بدأ  ها، و تلكم يف تأ ترصف ا متاليت  ع ت مل مقي ليف

تلكم يد يف إخرا�ا عىل ت� الصورة  .)18(»للمال هناية [ واليت يكون 
تفادة من املعاين األول  ملسـوا�الò ا يþ ا�الò يه د) أصل املعىن(ّ ية،  بالò و ضع

ية يمت فهيا �تقال من املعىن إىل الزم املعىن،   òثواين، يه دال تفادة من املعاين ا نا عقل ل ملسـ
ية، ويه تقارب " ّاللزوم"من خالل قاعدة  ته ا يدا من ثقا ساكيك،  ها ا ُاليت و مل نطقسـ ف تف مضع ل

تضاء �هوم  تداوية  يات ا سا قإىل حد ما تصور علامء ا ملف ل ل ن لل تني ) 19(ّ قضيبعده عالقة بني  ّ
هذا يعين  ثري الرماد صادقة  ية، فإذا اكنت مجs زيد  ثا فتيض صدق األوىل مهنام صدق ا كيق ن ل
نا إىل  ية كرثة الرماد صادقة أيضا ويه أن زيد كرمي فاملعىن األول أحا يه  يل إ لأن ما  قض ل حت

يه  .يقتضمعىن �ن 
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ثواين تصور املعاين األول وا ثل  ل وميكن أن  ل  : )Ç+ ّ:)20طط اآليتّمن
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                
 
 
 
 
 
 

بحث يف  نحو دالالت جمردة  ثواين أن  تحديد للمعاين األول وا تيض هذا ا تو لل ل ّل ّ يق
ية بني اللفظ واملعىن، ونجر هذه ا�الالت يف مقامات خم تالعالقة الو تو� مهنا ضع ليصوصة، 

تدالل  �ثه يف رضوب  تص هبا عمل املعاين  تضهيا ت� املقامات، و سـمعان ثوان  بح بخي تق
تىض احلال يف املقامات  ية،  تو� عن عالقة ت� املعاين األول ذات ا�الالت الو مبقاليت  ضع ت

ية م« اÇصوصة ية مقا يا ثواين حنوية  ية وا ية مقا مفاملعاين األول حنوية  ق سـ ل ل ية أو لفظ لقا
سب احملدثني تداوية ية أو يه  لبال ح  .)21(»غ

ساكيك، يه دراسة  ند ا ثواين  سب حبث املعاين األول وا بالغة إذن  لهمة ا ع ل حب ل ّ مف
تلكمني  نجزة يف املقامات اÇصوصة واخلاضعة ملقاصد ا يب ا ثواين للرتا ملاملعاين ا مل ك ل

ها عىل هم، ويه مة ذات أبعاد تداوية واحضة،  جتعلوأغرا لض بري بعض ا�ارسني ّ علام تع حد 
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نة نجزة يف املقامات ا ي�راسة األقوال ا باره) 22 (ملعمل نحو + تندة يف ذa عىل عمل ا ل عس  تم

ية بال نه ا�راسة ا نطلق  يب املؤدية ألصل املعىن األسايس ا¤ي  غبحث يف الرتا ل ت ك  .مي

نحو  ته يضع متام عمل ا ساكيك و ّولعل هذه األفاكر اليت أوردها ا ل جعل ّل بعلمي املعاين ّ
ها املعاين األول  تحقق عىل أسا نحوية ا�ردة اليت  بىن ا نظر يف ا ية جتاوز ا يان،  سوا ت ل ل ل بغ ّب ُ ل

نجزة يف املقامات ) أصل املعىن( ثواين، من خالل دراسة األقوال ا ملإىل دراسة املعاين ا ل
تلكم، لعل هذه األفاكر تدخل مضن �قرتاحات اليت و سب قصد ا ضاÇصوصة  ّ مل عها حب

يث يرى Van Dijk"فان دايك" تعامل مع اللغة ورآها الزمة ¤a؛  ح من أجل تطوير ا ّ ل
بارات«ّأن  نظري  ناء ا للعا ل ّب نحو[ل يفة عمل ا ّو ل بغي أن ] ظ تويني الصوري وا�اليل  ينعىل ا ّسـ ّمل

تلفظ هبا  بارة  توى فعل ال�م ، وذa أن لك  ثالث أعين  توى ا ّيمكل ومتم + م ع سـ ّ ل ّسـ مب مل ّ ي ّ ُ
نظر إلهيا ينب بغي أن  ها بل  يغي أال توصف فقط من و�ة تريهبا ا�اخيل واملعىن احملدد  ي نك ل ّ ّ

توى  بارة، ووصف هذا ا تاج ت� ا تام اإلجنازي املؤدي إىل إ سـكذa من �ة الفعل ا لع ن ملل ّ ّ
شاء وتريب جزء من  يل هو ا¤ي هي; رشوطا حامسة لغاية إ تداويل من هذا ا كا ن ب ّل لق ّ

تواضع  ّرضوب ا تىض ل با  نا بوò، أعين يصري تريهبا  بارات  ملقو�تّفاق ممّا جيعل ا م سـمق ك لع
تواصيل ياق ا نظر إىل ا ّاحلال + ل سـ ّل ل ّ«) 23(. 

ثا إضافة  توى � شمل  تلفة  يب اللغوية ا يع نظرته للرتا نحو، إذن، تو لفعىل ا سـ ت Ç ك سـ مل ل ّ ّ
توى الفعل اإلجنازي، ند إلهيا، هو  ناها ا ية و سـيهتا ا�ا سـ مع مخل مل ّ يث يمكن هذا لبن  ّ ُ ح

يه نجزة  تواصيل ا ياق ا بوò تداويا، ومالمئة  توى من جعل األقوال  فا ملمق ل سـ ل ّسـ ّ لل  .  مل
هيدف من وراء اقرتاحاته إىل الوصول لوحدة ) Dijk Van"( فان دايك"واكن 

ها احملدود دون إهامل  توى امجلs و سجام، وجتاوز  يث يكون مÝساك و شلكاخلطاب  سـ ن محب م
نص واخلطابّدراسـهتا بعدها نحو  لل األساس من أجل الوصول   .ل

ثواين،  بالغة يف إطار املعاين األول واملعاين ا ته + نحو يف عال ساكيك إذن  لنظرة ا ل لل قل ف
ها إىل دراسة  نا نقول بأنه اكن هيدف من خال ليه نظرة ذات أبعاد لغوية وتداوية،  ّ جتعل ل

توى امجلs إىل حد ما، وتراع تجاوز  ّاللغة، دراسة  سـ مت تعامل ومقاصد ّ �ياقات  سـي  سـ
نحو يب فإن ا بني، فإذا اكنت مادة اللغة يه املفردات والرتا لاÇا ك ّط هذه املادة «ّ لهو الصورة  =
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نص القرآين تقرائه ل�م العرب وا نحو + لها ا سـ ل بطن ية )…(يسـت ـي صفة  بالغة  يفأما ا لكه ف ل ّ
نحوي يس ا يات اللغوية وهذه املقا هذه ا تعمل  تعامل ا لا ملعط سـ يسـ ل با فدراسـهتا مل كية،إفرادا وتر

تعاميل  �يارات Pragmaticسـختص اجلانب  بارة أخرى دراسة ال ت للغة، أو  خبع ّ

تو¯هتا الصويت واملعجمي  يع  يحه اللغة يف  ية اليت  تعمل للغة لإلماكيات الالهنا سـا مج ت ئ ن مسـ تمل ّ

 .)24 (»كوالرصيف والرتييب
تاح العلوم حيمل مؤرش ّإذن ال ضري من القول، إن  مف ية عن دراسة اللغة يف ّ ّات إجيا ب

تاح خباصة يف  باحث ا ية موزعة يف  ها، كام حيمل دالئل لóراسة ا تعام ّياقات ا ملف م َل نص سـ ّسـ ل ّ
بالغي من خالل جتاوزه مدار ا�الò اللغوية ّشقه ا ّ ل ية(ّ يالد  )ضعالو بري خا�  م، عىل حد  تع

ها ويه« ّوتوصe إىل بلو هّد  يمة اكن اجلرجاين ا غيجة  ملم ق لت يام ملعىن إال +لرتيب ّن ك أنه ال  ق
سه �ازا نظر¯  تقل  بحث ا بحث مساه عمل املعاين وهو  يس  نففعمد بذa إىل تأ بسـ م م ّس ّ
هاز  يب يف صور عدوها وخرو�ا عن ا يب يف ال�م أي معاين الرتا جل�راسة معاين الرتا ل ك ك

ساكيك إىل أن جمال  تعامل وقد تفطن ا �نحوي ودخوها يف  نظري ا لا سـ ل ّدراسة املعىن هو لل
يب داخل امجلs ومعاين الفصل والوصول بني امجلل نص فدرس معاين الرتا كا  .)25(»ل

ن بوط يقوم عىل جتاوز ا ته للمعىن مهنج علمي  ساكيك يف درا ّمفهنج ا ل مض سـ ظر يف ّل
ها من بعض  تو�ة  بارشة إىل دراسة املعاين ا نحوية ا�ردة ذات املعاين ا بعضا�الالت ا ّ مل مل ّل ّ

ساكيك يف من خ تعامل، وهو ما جعل فكر ا �ناء  تضح أ ية  ية وحا ّالل قرائن  ل سـ ث ت ل لفظ
تداويل يف عرص� احلارض ساين ا ّتاح العلوم يقرتب إىل حد ما من الفكر ا ل ّلل ّ  .مف

تعمــــــــــــــــــــالوضالوضالوضالوض----2222 �تعمع و �تعمع و �تعمع و �    ::::الالالالــــــــــــــــــــــــسـسـسـسـع و
بد نظرية اللغوية العرية عامة؛ أي  يه ا تاحه معا قامت  ساكيك يف  ممل خيرج ا بمف ل عل ّل أي ّ

تعامل �نطلقا للك حبث)26(سـالوضع و م بعدهام  ّ. 
توى اللكامت وامجلل :::::الوضعالوضعالوضعالوضع.أ ساكيك [ عىل  يا يف مراعاة ا هر  سـفأما الوضع  ل جل مف ّ يظ

ها دالò عىل املعىن بذاهتا  ناها +لوضع و�تفاق ويس  ليث يرى أن اللكمة تدل عىل  ل معح
ناها، و ية بني اللفظة و ناك عالقة  معيث يكون  يع ه اللفظة «ّ¤a حد اللكمة بأهنا طبحب
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ها وضعت ¤a املعىن دفعة واحدة ُاملوضوعة للمعىن مفردة، واملراد +إلفراد أهنا مبجمو ع ّ« 
)27(. 

بهتا إلهيام إذ  تواء  سمى دون آخر ا نع أن تدل عىل  ساكيك  لنسواللكمة كام يرى ا سـمي م ت ّل
تعني [ و يني و تصاص بأن توضع ألحد ا �ها من  ّالبد  ت ملعن خ ّيني اللفظة «ّما الوضع إال ل تع

ها  .)28 (»بنفسبإزاء معىن 
تدعي يف حتققه، مؤثرا خمصصا، جعل اللكمة  نا فإنه  تصاص أمرا  �ّوملا اكن  ممك يسـخ ّ

نه بني أن يكون ذات اللكمة يف حد ذاهتا أم أنه هللا  تلف يف  ّتص بذa املعىن، وا ي ّخت ي تعخ ُ
ناس الع ّبحانه وتعاىل، أم  كونه من وضع ا ل يهنمسـ  .بقالء ف× 

يث  ساد الرأي األول القائل بأن اÇصص هو ذات اللكمة  ساكيك عىل  حبوقد نص ا ف ّل ّ ّ ّ ّ
نع نقل اللكمة إىل ا�از  يحا ال ية، إذ لو اكن  ناها عالقة  تيكون بني اللكمة و حص يع ممع طب

òيهنا، وصار لللكامت دال تلفت اللغات ف×  ية، وملا ا ها دالò واحدة  بواكنت  خ يق  واحدة حقل
نع اشرتاك اللكمة بني  ية كذa، ال تيف لك اللغات، ولو اكنت دالò اللكمة عىل املعىن ذا مت

يني  فنا تضاد(مت يض والقرء: ، حنو)لا يض : باجلون إذ تطلق عىل األسود واأل حلتطلق عىل ا
هر معا  .)29(لّطوا

بة ا نا ساد رأي القائلني + ساكيك +ألدò واحلجج  لطوبعد أن بني ا سـ مل ف ّل بيعية بني ّ
ّاللكامت ومعانهيا، رأى أنه ميكن تأويل �م، عىل أساس أن للحروف املكونة لللكمة 

ها متزيها حنو شدة والرخاوة وغري ذa: نفسخواص يف أ هر واهلمس، وا لا  .جل
ناسب  تلزم من الواضع أن يراعي ا ية تريب هذه احلروف خواص  تكام أن  سـ ك للك ت يف ّ

ية تريهبا يه اليت ) 30 (بيهنا، وبني معىن اللكمة ها ويف  ك، فلعل خواص احلروف يف أ يف كس نف ّ
ناها، لكن هذه اخلواص يف حد ذاهتا  ية بني اللكمة و بة ا نا بعض للقول + ّقادت ا مع يع سـ مل لطبل
هام قوال بأن اÇصص هو هللا، وإما  يف واإل تو ساكيك، إما عىل ا ية، كام يرى ا ّبقى  ل ق ل ل ن مبت

تني مبنية عىل الوضع و�صطالح قوال  ند إىل العقالء، فاللكمة يف احلا يص  لبأن ا سـ ُتخص ي ل
ساكيك ناها إىل الوضع يقول ا تاج لóالò عىل  ّبقى  ل مع حت ٌواملرجع +آلخرة فهيام أمر واحد « :ت

 .)31 (»ّوهو الوضع
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ساكيك إقراره بأن ّواملالحظ عىل ا ّ ّدالò اللكمة عىل املعىن موقوفة عىل الوضع وأن « ل
يني اللكمة  هاتعالوضع   .)32 (»بنفسبإزاء معىن 

ية، و¤a مسى  ية اصطال ناها عالقة و ّوبذa تكون العالقة بني اللكمة و ح ضع مع
بىن كون اللكمة  ية، جاعال  ية يف مقابل ا�الò ا ناجتة +�الò الو ساكيك ا�الò ا ما لعقل ضع ل ّل

تعملت اللكمة يف املعىن ا¤ي وضعت  بدأ الوضع، فإذا ا سـية أو جماز عىل  محق [ أساسا يق
ند حتديد  تعملت اللكمة يف غري ما وضعت [ وا يقة وإذا ا سمى ا تمن غري تأويل،  سحلق سـ ُت

يقة إذن  سمى جمازا، فا ساعدة  ية قرائن  حلقناها إىل تأويل  ّ ت م مبع تعمs ف× «مع ملسـيه اللكمة ا ّ
تعمs يف غري م… ّيه موضوعة [ من غري تأويل يف الوضع هو اللكمة ا ملسـوأما ا�از  ّ ا يه ف

يقهتا مع قرنة مانعة عن إرادة  بة إىل نوع  تعامال يف الغري + يق ا يموضوعة [ + سـ حقسـ لنتحق ل
نوع لناها يف ذa ا  . )33 (»مع

ئاهتا وهو  توى اللكامت ومعانهيا و نظر يف  ترص عىل ا ساكيك ال  ند ا يوالوضع  سـ ل ل هع م يق ّ
ية نظر يف  تجاوز ذa إىل ا تقاق، وإمنا  �كيفجمال عمل الرصف و ل ي يب وامجلل شـ ك وضع الرتا

ساكيك أن اللغة  نحو، و¤a يرى ا ّوصوال إىل اللغة، حىت تمت الفائدة وهو جمال عمل ا ل ل ّ
تحقق برتيب اللكامت،  سامع، وال حتصل الفائدة يف اللكمة املفردة، بل  كوضعت إلفادة ا ت ل

بعض، يقول ها  ها  بو بعض ناع و«:تعلق تالغرض األصيل من وضع اللكم هو الرتيب ال ضعها إال مك
يات  ها من أجل إفادهتا، ا تعام ناع ا ناع الفائدة فهيا غري مربة، ال سّملفائدة وا سـ ت ك ملت ل م م
بة إلهيا  توية ا تصة هبا، غري  ها عىل العمل بكوهنا  توقف إفادهتا  تلزاا ا�ور؛  سـال سـ خم ل نسـ لم ل

ها هبا تصا تويني إىل اآلخر، وتوقف العمل + تحاò ترجح أحد ا صوإىل غريها ال خ سـ ملسـ  عىل ّ
تلفظ هبا جمرد القصد إىل  ند ا هم  بق إىل ا ناع عد ما  تداء مع ا ها ا لالعمل هبا أ ع سـ ت لفب ّس م نف

هادة الوجدان بشياهتا فائدة   .)34(»مسّم
تقمي وال حتصل �يه الفائدة إال +لرتيب، ذa أن اللكامت  سامع ال  ّفاملعىن �ى ا ك سـ ّل ي ّ

تفاد مهن ثلام يه يف املعجاليُسـمل توضع  ناس وال م معانهيا  يه بني ا لم، فذa ممّا ال تفاوت  ف
تفاوت يف  يه يف ذa العودة إىل املعجم، وإنام حيصل ا سامع  ئا إىل معرفة ا ّيزيد  ل ّ ف ل يكفش ّي
سامع، وذa ال يكون إال  همه ا يد معىن  ها يك  ها  ّية الرتيب بني اللكامت، و ّ ل يفك تف بعض تعلق بيف ّك
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سب معاين يب يك  تعامل اللكامت يف الرتا ت+ ك ها وما بعدهاتكسـ نادا ملا  ية ا بل إضا ت قف ّوهو . س
يان، حىت تمت دراسة اللكمة يف  نحو بعلمي املعاين وا ساكيك يربط متام عمل ا بما جعل ا ل لل
ثريا  تعد  تلكم ومقاصده، وهو يف هذا ال  ية املعربة عن أغراض ا ها ا تعام كياقات ا ي مل حلق سـ بسـ يق ل

سفة اللغة العادية،  تاينل"فلعن جوهر فكرة أحد رواد  تج يج  شـود ني ف  )35("ف
LWTTGENSTEIN) 1889-1951 (ّمعىن اللكمة هو «ّإن : حيث يذهب إىل القول

ها يف اللغة تعام لا نطلق يف ضوء هذه الفكرة إىل رسد مجs من األفاكر تدور يف )36(»سـ لي 
تداوية" ألعاب اللغة"فلكها حنو فكرة  يات ا سا بادئ ا يوم أمه  شلك ا لاليت  ل ن لل ل  .مت
س ّوما دام ا تقs عن ل نظر يف وضع اللكمة إلفادة معىن ما، ويه  سـاكيك قد جتاوز ا مل ّ

نا أن  تعامل،  �ناء  ها وما بعدها أ ها مبا  ناء  يب إىل دراسة معىن اللكمة أ لالرتا سـ ث ق ث بلك ّتعلق

ها دراسة اللغة،  تعامل، ومن خال �ساكيك لللكمة يف  تجىل دراسة ا لساءل، أين  سـ ل ت نت
 كويف مت [ ذa؟ 

تع----بببب �تع �تع �تع �تعامل اللغة( ( ( ( املاملاملاملسـسـسـسـ تعامل اللغةا تعامل اللغةا تعامل اللغةا      L' utilisation de la langue            ): ): ): ): سـسـسـسـا
متة  يان  تعاميل يف اللغة، جبعe علمي املعاين وا �ساكيك +جلانب  ّتضح اهÝم ا ت ب سـ ل لي ّ ّ
ية الرتيب ف× بني اللكم ألداء املعاين األول أو  نحو هيمت بدراسة  يث أن ا نحو،  كلعمل ا ل يفل كح ّ ّّ

يمن" أصل املعىن" بكام مساه،  يان صاحب اللغة القدرة عىل دراسة ّ نح علام املعاين وا ب  لمي
ساق إلهيا  تالف األغراض اليت  تلف + يث   ها  تعام ياقات ا يب يف  تالرتا خت سـ سـ خك ح ل

يب ال�م ثواين يف ترا تحقق املعاين ا  aتضهيا، وعىل أساس ذ كواألحوال اليت  ل ت  .تق
تخدا سب دالالهتا من خالل ا سـواللكمة يف حد ذاهتا  تكت ّ aيهتا يف ذ صا وخصو
ساكيك ها هذه ا�الالت اجلديدة يقول ا تخدام، ا¤ي  �ّ ل تة «: مينحسـ يد ا ّإن اللكمة ال  لب تف ّ

تعملت فإما أن يراد تلزام بواسطة الوضع وإذا ا �ّإال +لوضع أو  سـ معناها وحده أو غري : سـ
يقة يف املف ناها معا؛ فاألول هو ا ناها وغري  حلقناها وحده، أو  ّ مع مع تقر إىل مع مفرد وأنه 

ناية والبد من دالò حال ثالث هو ا ّنصب دالò مانعة عن إرادة معىن اللكمة وا لك  .  )37(»ل
ها إلفادة معىن  تخدام اÇاطب  سب داللهتا من خالل ا لهذا يعين أن اللكمة  ِ سـ تكت
ناها األصيل املوضوعة [ وقد  يد  يه وبذa قد  ياق الواردة  معخمصوص يف إطار ا تفسـ ف ل
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ثال يقوم يف جوهره عىل تتجا ياق، فا�از  موز ذa إلفادة دالالت جديدة حيددها ا لسـ ّ
ياق  تضح من خالل ا سـجتاوز املعىن املوضوع ألصل ال�م يف اللغة إىل معىن جديد  لي
سب  نوع  ياق و تلفة حيددها ا شمل دالالت  ناية أيضا  حبالعام للخطاب، كام أن ا ت سـ خم تت للك ّ ّ

يثوهذه الفكرة حت.مقتىض احلال ثة  ية وتداوية حد سا ياهتا مظاهر  حمل يف  ي ل ن ل ّط ّ ّأكد «ّ

تلكم عن ] Strawsong [ّالعديد من ا�ارسني  ومن مضهنم سرتاوسن نا  تومه بأ نا  ّعىل أ ن ن ن ّن ّ
تعامل هذه امجلل، وهذه  يا سوى عن ا يه  تلكم  سـمجل وتعابري يف الوقت ا¤ي ال  فعل فن ّ

ياق  والق تعامل مربط + تعابري فاال سـّا ت سـ لل يه ّ ياق خاص تراعى  فصد وال�م يمت مضن  سـ ّ
ية ية واملقا تعلق +لظروف املقا سامع ولك ما ناظر وا يهنا ا لمجs من العوامل من  ي ل ممل ّب ُ«)38(. 

ئت  ية، ما  هرا تداويا غاية يف األ ساكيك هذه يرى فهيا  تأمل أفاكر ا توا¤ي  مه ل ل في ّ مظ
ثال يف د تداوية تؤكده،  ية ا سا ّا�راسات ا مم ل ل ن ُلل ّ ّ ّ ياقات ّ يب يف  سـراسة اللغة ألفاظا وترا ك

بارشة يد معاين غري معانهيا ا ها إذ  تعام ملا تفسـ  .ل
نده؛ فال  بالغة  ـي ا يان، و ساكيك يف إطار علمي املعاين وا ها ا عويه فكرة عا ل ب ّ�ل لجل ّ

بالغي إال  ّبدأ معل ا ل نعقد «ي تعامل الفردي اÇصوص ا¤ي  �توى ال�م أي  تيف  سـ مسـ
هم يف متكهنا ألوان بطرق نظمه املعاين ية، و توا ية واملواقف ا ّ، وتو�ها املقامات ال� س ُم ت صل ل ّ

نا¯ت يه وا شا لكا�از وا ب تفاعالت عدة تربط .)39(»لت تممّا يعين أن دالالت اخلطاب ختضع  ّل ّ
بني تخا طمبا حيف به من مقامات ومبقامات ا مل ّ . 

تجاوز [ ب نحوي و ساكيك شامل لعمل ا ند ا بالغي  مفعمل ا ل ل ع ته للجانب ّل سـدرا
يان يك  نحو، بعلمي املعاين وا تعاميل يف املقامات اÇصوصة، و¤a اكن متام عمل ا �ب ل لسـ
تغري  تغري  بالغي ا ساكن وا نحوي ا يه ا تو يه أو  بتحقق دراسة املعىن من جا مل ل ل ل ي سـ ن مت ب

تويني  بالغة بدراسة  تص ا تلزم أن  سـاألحوال والظروف وهو ما  ل خت مسـ  . )40()بعدين(ي
تأدية املعاين ا�ردة: توى األولتوى األولتوى األولتوى األولململململسـسـسـسـ ا ا ا ا-1 ية الرتيب ف× بني اللكم  لبحث يف  ك  .كيفي
ثاين-2 توى ا ثاينا توى ا ثاينا توى ا ثاينا توى ا لا لسـ لسـ لسـ ية : ململململسـ تأدية املعاين اخلصو ية الرتيب ف× بني اللكم  صبحث يف  ل ك ّي كيف

تلكم واملزنò يف املقامات اخلاصة نجزة املطابقة ألغراض ا ملا  .مل
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ته للمعاين اخل ند يف تأد بالغي إذن  يفعمل ا س تل يب إىل معرفة ي ية لأللفاظ والرتا كصو ص
نحوي ها وهو ما يوفره معل ا لمعانهيا يف أصل و ّ  .ضع

بالغة تعريفا تداويا ام بقو[ ساكيك ا لوناء عىل هذا عرف ا ل ل ّب تلكم يف «:ّ مليه بلوغ ا
يه وا�از  ها وإيراد أنواع ا يب  ية خواص الرتا تو تصاص  بتأدية املعاين حدا [ ا حق ف شخ ك لتب ّ ّ

ناي هالكوا  .)41(»�ة عىل و
يجمع بني خواص  شمل مظاهر تداوية واحضة؛  تعريف أنه  فواملالحظ عىل هذا ا ل ي ل
نه، وكذا مراعاة  تىض احلال، ومطابقة ال�م للقصد واملراد  يب ال�م، ومراعاة  مترا مق ك

òوضوح ا�ال . 
ها و تعام ياقات ا يعا من دراسة اللغة يف  يات  ل وتمكن اإلحاطة هبذه اآل سـ سـ مج ّل ورودها ُ

تداوية تؤكده   ية وا ية ا سا ساير ما طفقت ا�راسات ا تواصل، وهذا تصور  ناء ا ّأ ل ل نص ن لل ُ ي ل ّث ّ ل ّ )
يالهتا للغة وحبهثا عن املعىن ّيف   .حتل

تلفة، وأن لك مقام  ثرية و تعمل يف مقامات  ساكيك كذa إىل كون اللغة  ّأشار ا خم ك سـ تل ّ ّ
تلفة يك يؤدي املعىن ية يف الرتيب  خمتيض  ك ّ يف نوط به كيق باين مقام « مل ا شكر  يمفقام ا ّت ل

يب ومقام اجلد يف  باين مقام الرت يب  تعزية ومقام الرت باين مقام ا ئة  شاكية ومقام ا ها ي غ ل ي ن لهتل ّ
ناء عىل  تداء يغاير مقام ال�م  هزل، وكذا مقام ال�م ا باين مقام ا  aبيع ذ ب ي لمج ُ

سؤال يغاي ناء عىل ا بار أو اإلناكر ومقام ا �ل ب لتخ ناء عىل اإلناكر،سـ وكذا ) …(لبر مقام ا
تىض  تىض غري   aمقمقام ال�م مع ا¤يك يغاير مقام ال�م مع الغيب، وللك من ذ مق ّ ّ

يه ال�م  ـي إ بهتا مقام، وللك حد  لاآلخر، مث إذا رشعت يف ال�م فللك لكمة مع صا نهتي ح
 .)42(»مقام

تعامل ّيقر بأن مقامات ال�م " أيب يعقوب"هذا نص رصحي من  نه فا سـتفاوتة، و م م
هc غري خطاب  سب املقام واحلال اليت تقال فهيا اللغة، خفطاب ا تفاوت  ّاللغة فهيا  ُ مل ّ حب ي
تعامل اللغة خيضع  تلف عن خطاب الغيب؛ أي أن ا سـاملعزي، واخلطاب املوجه لeيك  خي ّ ُ

سامع ، ومقام ال�م وا: ملعايري جيب اعÝدها مهنا تلكم ، وحال ا سـقصد ا ل ياق، ويه لمل
ساين احلديث واملعارص  ند علامء ا�رس ا نارص اخلطاب  للها  ع ع نص  (نفس يات ا لسا ن ل



تعامل �س�يك بني الوضع و  تاح العلوم  تاب  سـدراسة املعىن يف  لل هوميل/ أ                              مفك  ل+ديس 

 
 

يرض 301 2013 جانفي                                                          -بسكرة-خجامعة محمد 

يل اخلطاب تداوية، و حتلوا ل تعاميل )ل �ساكيك +جلانب  يل آخر عىل اهÝم ا سـ، وهذا د ل ل
تىض احلال ها  ية ور توا ية ا نارص ا يفه  مبقللغة من خالل تو بط صل ل لعمل لع تاح )43(ص مف، مما جيعل 

ش هم يف تطور الفكر اإلساين يالعلوم  ية اليت  ثقافة العرية اإلسال نلك أحد عطاءات ا ب سل تم ّ
نه خباصة  .مبعامة واللغوي 

ساكيك إذن من خالل لك هذا مل خيرج عن سنن العرب يف نظرهتم العامة للغة  ّفا ل
ترصه يف كون املقصود  نا  نا، وهو ما  تعامل كام  �بدأي الوضع و خنالقامئة عىل  جيعل ب يسـ م

نظرية اللغوية العرية +لو ساكيك ويف لك ا ند ا بضع  ل ل ية «ع ية  واأل ية الصو نشمل األ بن ت ب ي
ية ية الرت ية واأل ترص ية وا تقا �ب ن يف يق ب ل نه توفر كفاءة لغوية )44(»كشـ هم  م وهو ما ميكن أن  نف

تلفة و¤a جند تعامالهتا ا ية وضع لكامهتا وا ها و تلكم عاملا +للغة عارفا  Çجتعل ا سـ يفمل كنطق مب ّ ّ 
شلك  تعامل  �بدأي الوضع و سمة عىل هدي من  تاح يف حد ذاهتا اكنت  ّأبواب ا ف سـ ممق ّملف ّ
يان بÝمه تعامل علمي املعاين وا �نحو بÝمه، وشلك  بالوضع عمل الرصف بÝمه وعمل ا سـ ل لّ ّ ّ. 

    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامتخامتخامتخامت
ساك نوال ا¤ي ارتآه ا تاح أن ا باحث ا ّتضح من خالل هذه القراءة  ل مل مل ّي ملف ّيك يف نظرته للغة ّ

يل املعىن  تح تو¯هتا، فهيمت  تو¯ت الرتيب من أد�ها إىل أقىص  تلف  لاكن شامال  ب سـ ك سـ Çم ّم
تقاطع  تتلف أبعاده وأجزائه، من األصغر حنو األكرب ومن املفرد إىل املركب، ويه نظرة  مبخ

ساكيك،  ند ا ساين احلديث واملعارص، فللمعىن  يات الفكر ا ثري من  لمع  ع لل معط ّمركزية ّك
ثال يف �حرتاز عن اخلطأ يف ال�م  رشوعه لعمل األدب  تضح يف هدفه من  مممة  مت ّ ّ
تابه، وهو ما ال يكون إال  يه، وتلقي مراد هللا من  ّالعريب، وسلوك جادة الصواب  ّ ك ّ ف ّّ
تو¯ته من احلرف إىل اللكمة إىل  الرتيب، ومبا أن املعىن  كبدراسة املعىن بلك مظاهره و مسـ

يه يف حتديد خمتلف ند  تلقي و نه ا نطلق  ساكيك أصال  تفرع فقد وضع [ ا عل و س مل ي تل م يم ّ
ثواين فاكن  ها وحتديدها، وحدا " أصل املعىن"لاملعاين ا نحو  بضبطقاعدة مة يقوم عمل ا ل ّ

يب وما حتمe من  يدرس خواص الرتا بالغي  بدأ بعده معل ا نحوي،  يه معل ا كـي إ ل ي ل ل في لنهت
تلزمة من  ية  سـمعان � ساكيك بعلمي من ند ا نحو  يب؛ و¤a اكن متام عمل ا لت� الرتا ع ل ك
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ية  نحوي  نه إال ملا يدرس ا شف  يان، وحمصول احلديث ان املعىن ال يمت ا كيفاملعاين وا ل ع لك ّب ل
يب بالغي خواص ت� الرتا كالرتيب احلامل [ ويدرس ا ل  .  ّك

 
 

هوامـشـشـشـش و املراج و املراج و املراج و املراجــــعععع هواما هواما هواما         للللا
                                                                        

)1( ���� :  	
�
��: ������ ����� ����� :   �� ������� ����� ���   � ���� �!����� "�
��
#1 �2000$ �40.  

2)2( ���� :        & � 	
�
�� ��� !'�� �#�� �(� )�� ����*.+.)����,)    	-. !����� !����

  �� /����� !'����0(  !���� 1�
2� �        	���� "��� /�� +�0�� #��3� 4�� ����5 

 ��6��,� !����� !'�� ��� 	.    !-���
�� !��7-�5� �-
�8��
 )��� !���8� "��9� !��
 
 ��--��
�8
�8����--�����*2005� www scribg.com �)05/08/2010 /--�� � 

!����:08:33(  
)3(	
�
��  :$ ������ �����41.  
)4(��  �J�467.  
)5(  ���� :             !�-�K�� !�-�L� ��-��M �-��� 	�� J� /�����M�8�5� +NO� �	��8�8�

# � ���� ��3�� �)��3��1 �2005$ �200.  
)6($ �)����, )�8� 	
�
�� ��� !'�� �#�� 39.  
)7(              O����-�� ������� J !��P�� 	� �� ��Q 	. !������� !��
� J�R� S��� M�8��� 

  T� ��'� 	.       ���� �	����� ������ 1���* )� !���� !���U  :  $ ���-����468   �-��,� V
��0�� )�� �"��#� :$ ����#��� !Q7��330.  

)8(W��X��  :10.  
)9( $ ������ ����� ����513�  
)10($ �J��� 467.  
)11( J���  :$125 .  



تعامل �س�يك بني الوضع و  تاح العلوم  تاب  سـدراسة املعىن يف  لل هوميل/ أ                              مفك  ل+ديس 

 
 

يرض 303 2013 جانفي                                                          -بسكرة-خجامعة محمد 

                                                                                                                                                                        

)12(  �7�� ��Y " :    �82��� 	
�
�� )�Q7�� ��� /����"    1��-� +���, )�P �    !���-0  

��8�� �[��� �!���� �"��9� !�X�
  ���3�� �$�� +��R�� /����8 �1992$ �162.  
)13(  �7�� ��Y  :          !-���8�!����� !���� !���� �!O��� "�
��� )�� !����� 	. W�3�5�

# �[��� �T�M�X�� !����� !�K�L�� �!����1 �2001$ �321.  
)14(�7�� ��Y ����  :� ��� /���� $ ��82��� 	
�
�� )�Q7�162.  
)15(����  :$ �J��� T8���383 �384.  
)16(����  :�7�� ��Y :$ !O��� "�
��� )�� !����� 	. W�3�5�383 �384.  
)17( $ ������ ����� 250.  
)18(   	���� ��'0� �K���:         ��� �!\����  ������ 	.� 	���� ]���� 	. !������ [�����

� �!�
����N�M8)#�(�2001$ 48.  
)19(           J-�* J-K�� )-� +K�,� �!��5� ��6��� !����� !'�� !���. 	. #���� ��6�� W�P�UO� 

S������"^��."  Frige   K), ��O ]�� »          ), 	P-��� �-�� ��O !��P�� �� !��8 ��0

!��* ���� ��O� �26 )�
�«+
���� ���, � : !������  �������)���� +Y��($ �17.  
)20(�7�� ��Y  :$ !����� 	. W�3�5�390.  
)21($ �J��� 389.  
)22( ����  :  $ �J��� T8���387  )� 7�� � :   S��3� )��� �70 ���� :  #�3� ��6��

        !-���8 �!-�O��� !����� !���a� )�� !U7�� !8��� 	. ���PU )� J��#� ��� J���8�

 �!���� �"��9� !��
 �/�a� [���1993$ �479.  
)23(b��� )�. : !�8���	������ 	OK�� "�#Y� 	. ]��� W�0��������K��� $X�� : ���

      �"�-'�� ���3-� �-����.,�	���U �����)#�(  �2000 $ �19،18  �-���� V :  ��-�Y
c����:$ ����K��� $X�� )�� !U7�� 	. !���� 	�d��� "�#Y�36 .  

)24(    e�0 &��� )����� ���  : ������ ]���       ��3�� �.�� ��� �!�����  ������� 	.  

WM8� ��N�M8�1 �)# �( �2007$ 345.  
)25(�7�� ��Y" :�82��� 	
�
�� �)��Q7�� ��� /����"$ �168.  



ية اآلداب و اللغات  sرش                                                            لكجم ثاين  عالعدد ا  ل

304  2013  جانفي                                                                                      و اللغاتلكية اآلداب 

                                                                                                                                                                        

)26(  TP��� �0�� :             !-'�� )�-
�. �!'�� 	. ��W�M* ���� TP� 	�� 	����� �, /����

      �K�� )� !�8��� !���8� TP�� ,��� �������          �-�,� � !-��
 !-���  �2  O����� +�

+�����O�:            ��
��� +������ /���� "�#Y� TU�� 	. TP�� �26 )��#��� W��8* !���
 �6.
       ���� �"�#Y� !���� 	. !��P��� "�
����� ���f �!'��� :     &�-�� )�-���� ���

e�0 :$ �!�����  ������� 	.  ������ ]���310.  
)27(	
�
��  :��$ ������ ���41.  
)28( $ �J���467.  
)29(    b2 	. 	
�
K�� +��� : »            T-� �/K��-� )�� /K��� /�� ���� !O� K), ������ )�

           ���, J��
 $�0�YO�� �1���P �����R� $�0�YO� �M��. �T���� ��6�* J���� W�����

             2-� �-�* ������ �
�� $0Y�� b2� ��00Y� ��\L� J���� 	. 	����� ��
�� �,  �

                 ��-��Y� J�� /
�� )� S��� 	. )* �\ �g��Q �, [K���� /��� (� ��* ����Q� �����Q
               �,�� ���. /�� )��YR��� ��#,� ]�X\� ���Y� )� �6�.� 	��\� ���Y� )� �6�.�  +�a�

                  /-�� J-�O�
 J-��2  ��
 � /K��� /�� ���� !O� )h. � ���� J�* ����� �+�a�

 *� ��.7�                 /-* �2-
� M�8�� /* �J��� T���� )�
 ��'�� +�M� O  �2�� �� ), ���� b�

                   !-���6� 	��-�� /-�� ���-� O ), i����� "8� )�
 !���2 J�O�  ��
 �� ���� J��8

�6����
...     +����
 �)��.���� )�� ���� b���3� T���� )�
�:)��K��� )�3#��)… ( )�8�
�
  ��
� 4��a�� ���fW�:       JN����� T� /����  ��\ J��M���O ��6�\�,� �6X#�� 4���« .

$ ������ �����466.  
)30( ����  :	
�
��:  $ ������ �����466  �467  1��M��7 ����� � :    �-�� !'�� �#��

� 	�
�
��.&.        +)����,com.scribg.www . 
)31( ���� :	
�
��:$ ������ �����467.  
)32(J-��� .  
)33( $ �J-���467� 468.  
)34(  �J���$221.  



تعامل �س�يك بني الوضع و  تاح العلوم  تاب  سـدراسة املعىن يف  لل هوميل/ أ                              مفك  ل+ديس 

 
 

يرض 305 2013 جانفي                                                          -بسكرة-خجامعة محمد 

                                                                                                                                                                        

)35( )���3�8��. ^�.�� L.Wttgenstein:  /�� 2����� ����8�� /* +���� ������ S����.

                �+-��� ������� T� +X
3 �!�M��8�a� !�����  /�� ���
 �\, J )�
� �+��� ������� ��

    � �7�, ��, ������* &��8�          	-. ]�\� g�8�O� !����� !'�� !���. K����� !������� !����
     ��
., /�� ����, M
���� !������� !�����")���38��. "   	-. �-P��� )�
 ����� 1�YR���

               J-��.� �-�� )
 �&����
 !���� R3�� )��3� !��7�� )� !���8� J� �X\R�� �&����


 �����
�, /* 	����� �����O� +K��� !���M�")����, "Austin  J�" +-��� "Ryle. G �

"  �K�� !����. !
�� ����8 �6�����
 +X
3�"�����
�, !����" Oxforde !'�� !���. �,
!����� .����:    ��� ��� +�����* �70 :       ���������-
�, !-���� ��� ��'�� +�����

# �)��� ��3X��� !���#� ������1 �1993$ �14،13 �K��� � V�)��3� )��6�  +Y��

$ �1�0���� !����� /*75.  
)36(��� ��� +�����* �70  :$ ������
�, !���� ��� ��'�� +�����35.  
)37(����� �����  :$524 �525. 
)38(  	���� )��  :     �"�'�� ���3� �����., ����X�� ��
�X�� !K�86��� �����)#�( �2004 �

$52 �53.  
)39(�7�� ��Y " :�����82��� 	
�
K�� )�K�Q7�� ��� /"$ �168 �169.  
)40(�7�� ��Y  : $ �!O��� "�
���� )�� !����� 	. W�3�5�382.  
)41( $ ������ ����� 526. 
)42($ �J-��� 526. 
)43( ����  : 1�U�� )����" :  !��7
� +��.f !���� !���� !���� ���" �"�a�� !'�� !�8� �

  �� ��N�M8� !���8��17   	���8 �2006 $ �180        �-�� �-��� 	����� ���� /�8��� �
               J���-�7�� JP��Q, )��� !68 )� "�#Y� !��� )�� J#�� +7Y )� �J0� 	. 	
�
��

        ���� �!���\�� /�a� ����� T� �k�Y, !68 )� !��0����": �����0 �����: " !������

$ �"��� W����� ���76. 



ية اآلداب و اللغات  sرش                                                            لكجم ثاين  عالعدد ا  ل

306  2013  جانفي                                                                                      و اللغاتلكية اآلداب 

                                                                                                                                                                        

)44(  c��3� ����  :� +�0,    ��-�� [�-�R� !-����� !����� !����� 	. "�#Y� +���

           �+�a� �-�8�� � ���� ��3�� !����� !��L�� [��� �"��9� !��
 �!���� !���8)#�( �

2001$ �210 . 


