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  حتليل النص التطبيقي األول
  

 :)بني املعىن والداللة( النص
حتديد املفهوم اللغوي  يدعو إىل -كيف نشأ وكيف تطور - احلديث عن املصطلح الداليل

عليه أهل اللغة قدمياً، يلقي بظالله  األول هلذا املصطلح، ألن الوضع اللغوي الذي تصاحل
فاملصطلح يتشكل مع منو  "الدرس اللساين احلديث  الداللية على املعىن العلمي ارد يف

احملدثني يف  وقد وقع اختالف بني علماء اللغة." وباالحتكاك الثقايف االهتمام يف أبواب العلم
 باألجنبية الذي أطلقه العامل" السيمانتيك"املصطلح العريب الذي يقابل مصطلح  تعيني

يف حاالا  لماتعلى تلك الدراسة احلديثة، اليت تم جبوهر الك ١٨٨٣سنة " بريل"اللغوي 
اليت هي أساس  اإلفرادية املعجمية ويف حاالا التركيبية السياقية وآلياا الداخلية

باعتباره " املعىن"مصطلح  عملية التواصل واإلبالغ، فاهتدى بعض علماء اللغة العرب إىل
الدراسة اللغوية اليت تم باجلانب  ورد يف متون الكتب القدمية لعلماء أشاروا إىل

الداللة الوضعية، بأا كون اللفظ حبيث مىت  املفهومي للفظ كاجلرجاين الذي يعرف
ومن علماء العرب احملدثني الذي استعمل . بوضعه أطلق أو ختيل فهم منه معناه للعلم

متام حسان إذ يقول، يف سياق حديثه عن العالقة بني الرمز  الدكتور" املعىن"مصطلح 
ذلك نشري إىل تقسيم السيميائيني للعالقة بني الرمز واملعىن إىل عالقة  ولبيان:" والداللة
 ويف مقام آخر يستعمل الكاتب نفسه مصطلحي." وعالقة عرفية وعالقة ذهنية طبيعية

وهناك : "يقول الدال واملدلول يف حديثه عن العالقة الطبيعية بني الرمز األديب ومعناه إذ
الطريقة هي عزل الدال عن  الطبيعية يف األدبطريقة أخرى للكشف عن هذه الرموز 

  ."تأثري الدال يف النفس بعد ذلك املدلول أو الشكل عن املضمون، مث النظر إىل
  

ألنه : "مقـابالً للمصـطلح األجنيب" الداللـة "وقد آثر لغويون آخرون استعمال مصـطلح 
- املدلوالت-املدلول-الدال-الداللـة(يعني على اشتقاقات فرعية مرنة جندها فـي مـادة 

اللغوية وغري اللغوية، أما مصطلح  يـرتبط بالرموز وألنه لفـظ عـام .الداليل-الدالالت
يعين إال اللفظ اللغـوي حبيث ال ميكن إطالقه على الرمز غري اللغوي، فضالً  فال "املعىن"

ديداً إلطار فدرءاً للبس وحت .على ذلك أنه يعـد أحـد فروع الدرس البالغي وهو علم املعاين
علم "الدراسة العلميـة، اسـتقر رأي علمـاء اللغـة احملدثني على استعمال مصطلح 

وحصروه " املعىن"باألجنبية وأبعدوا مصطلح  " السـيمانتيك"، مرادفاً ملصـطلح "الداللة
يف البالغة " علم املعاين"يف الدراسـة اجلماليـة لأللفـاظ والتراكيب اللغوية وهو ما خيص 

  .عربيةال
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 توضيح مفاهيم أساسية ملصطلحات مفتاحية وردت يف النص : 
 :املصطلح الداليل - 
 :مفهوم املصطلح عموما - 

لفظ املصطلح عن داللته اللغوية يف أواخر القرن الرابع عشر للميالد وهي احلد والطرف  خرج
ليصبح داال على لفظ ينتمي إىل لغة متخصصة له معىن حمدد وصيغة حمددة يف جمال 

بأنه رمز اصطلح عليه ليعرب عن مفهوم معني يف جمال  Fleber   فلربفلقد عرفه  .علمي حمدد
الوحدة املصطلحية أو املصطلح رمز متفق عليه ميثل مفهوما حمددا  " :معريف معني حيث قال
املصطلح هو أي " : كاآليت  ISOوقد عرفته املنظمة الدولية للتقييس إيزو " .يف جمال معريف خاص

) احلروف(رمز يتفق عليه للداللة على مفهوم ويتكون من أصوات مترابطة أو من صورها الكتابية 
  "مة أو عبارةوقد يكون املصطلح كل

هو لفظ متفق عليه للداللة على مفهوم حمدد يف جمال علم الداللة أي  :مفهوم املصطلح الداليل
اللفظ أو العبارة أو  هوأو .ذلك العلم الذي يهتم باملستوى األخري من مستويات التحليلي اللساين

داخل جمال من جماالت الرمز الذي يقيد مفهوما وحيدده، جمردا كان هذا املفهوم أو حمسوسا، 
/ التطور الداليل/ احلقل الداليل/ الدليل: ومن أمثلة املصطلحات الداللية جند علم الداللة

  .. .الوضعيةالداللة 
الظالل الداللية مصطلح مقارب للداللة املركزية واليت منثلها بالنص املعجمي : الظالل الداللية

  .لداللة اهلامشيةللمصطلح املفرد أو اللفظة املفردة وصلتها با
عرب عنها إبراهيم أنيس ومثلها بالدوائر اليت حتدث عقب إلقاء حجر يف املاء فما يتكون منها أوال 
يعد مبثابة الداللة املركزية لأللفاظ وما يقع يف جوانب الدائرة على حدود حميطها حنن نعدها هي 

  .الظالل الداللية لأللفاظ
يف ميدان من امليادين هو ذلك املفهوم احملدد واملقيد الذي حييل إليه املصطلح  :املعىن العلمي ارد

أو جمال من ااالت وهذا املعىن ميتاز بالدقة والتحدد وهو يبتعد عن االتساع والتعدد الذي ميتاز به 
  .اللفظ اللغوي عامة

قصد منه الداللة اليت املقصود جبوهر الكلمات هو الداللة فإيراد كلمة معينة ال :جوهر الكلمات
يكون يف الكلمات يف حاالا اإلفرادية أي معزولة عن التركيب كما ) الداللة(حتملها وهذا اجلوهر 

  .يكون يف املفردات وهي مركبة يف مجل واردة يف سياقات وفق آليات داخلية حمددة
هناك السميائية والسميولوجيا ومها مصطلحان يهتمان بالعالمة اللغوية وغري  :السميائيني

اللغوية ولكن األول عرف يف احلقل النقدي أكثر كمنهج لدراسة العالمات والرموز يف النص األديب 
يف حني كان الثاين عاما يهتم بالعالمة سواء كانت لغوية أو غري لغوية بصفة عامة ومتام حسان 

  . لغويا أو غري لغوي سواء كان لرمزص يقصد بالسميائيني الدارسني ليف هذا الن
هي تلك العالقة اليت تربط بني الدال واملدلول واليت تنبين على التواضع واالتفاق  :العالقة العرفية

  .باسم الشجرة) الشجرة(املرجع كأن تتواضع جمموعة لغوية على تسمية 
لول بالعالقة الطبيعية أي أن حضور الطبيعة هي السبب يف يترابط الدال باملد :بيعيةالعالقة الط

  . ارتباط الدال باملدلول وميكن التمثيل هلذه العالقة بكلمة املطرقة



يكون ارتباط الدال باملدلول وفق هذه العالقة حبضور العقل أي أن العقل هو من : العالقة الذهنية
ومثال هذا . ية خمتلفة مثل االستلزام مثاليكون سببا يف إحالة الدال على املدلول وفق صيغ ذهن

  .عالقة النار بالدخان فوجود النار يستلزم وجود الدخان والعكس
املقصود بالرمز اللغوي ألفاظ اللغة اإلنسانية وهي أكثر الرموز  :الرمز اللغوي والرمز غري اللغوي

إىل استعمال رموز أخرى تعبريا وحتقيقا للتواصل وهي غري كافية يف حياتنا حيث يضطر اإلنسان 
  .هي غري لغوية كإشارات املرور مثال

اختيار األسلوب الذي يناسب  فهو العلم الذي يبحث بتراكيب الكالم وأساليبه، و :علم املعاين
  .املقام، ويعطي صورة مطابقة ملا يف النفس

  أهم القضايا اليت حيملها النص:  
حتديد املفهوم  يدعو إىل -نشأ وكيف تطوركيف  -احلديث عن املصطلح الداليل " :العبارة - 1

عليه أهل اللغة قدمياً، يلقي  اللغوي األول هلذا املصطلح، ألن الوضع اللغوي الذي تصاحل
  ." الدرس اللساين احلديث بظالله الداللية على املعىن العلمي ارد يف

ه يفرض العودة إىل كل حديث عن املصطلح الداليل من ناحية نشأته وتطور: توضيح معىن العبارة
ود يف املعجم جاملعىن اللغوي للفظ الذي صار فيما بعد مصطلحا فكل مصطلح له أصل مو

وميكن التمثيل هلذه الظاهرة ومعناه حتما يكون حاضرا يف املفهوم اجلديد الذي حيمله املصطلح 
دلوله وعبط مبصطلح اعتباطية يف اللسانيات حيث معناها عدم وجود احلتمية يف ترابط الدال مب

وعبطت الشاة ماتت بغري علة يظهر جليا أن معىن غياب العلة والسبب موجود يف اللفظ 
اللغوي ويف املصطلح لكن يف املصطلح كان املفهوم دقيقا حيث حصرت فكرة غياب السببية 

  .بني الدال واملدلول
  "الثقايفوباالحتكاك  فاملصطلح يتشكل مع منو االهتمام يف أبواب العلم" :العبارة - 2

إن أهم حمرك لتشكل املصطلحات يف أي بيئة لغوية هو تطور العلوم  :توضيح معىن العبارة
فكلما تطورت العلوم شاعت املصطلحات بني املشتغلني ا وبني العامة أيضا واالحتكاك 
الثقايف عامل فعال يف شيوع املصطلحات أيضا حيث ينجر عن االتصال الثقايف تصدير أو 

  .صطلحات املختلفة وال سيما يف عصرنا هذا عصر العوملةاستمداد امل
املصطلح العريب الذي يقابل  احملدثني يف تعيني وقد وقع اختالف بني علماء اللغة ":العبارة- 3

على تلك  ١٨٨٣سنة " بريل"اللغوي  باألجنبية الذي أطلقه العامل" السيمانتيك"مصطلح 
يف حاالا اإلفرادية املعجمية ويف حاالا التركيبية  الكلماتالدراسة احلديثة، اليت تم جبوهر 

  "اليت هي أساس عملية التواصل واإلبالغ السياقية وآلياا الداخلية
علم الداللة علم جديد وهو فرع من فروع اللسانيات وقد اصطلح عليه عند  :توضيح معىن العبارة

وقصد به تلك الدراسة  العامل اللغوي بريالطالق املصطلح كان من إو  Sémantiqueالغرب بـ
اليت تم جبوهر الكلمة يف حال إفرادها أو تضامها مع غريها من الكلمات يف السياقات 

فاملصطلح  .فعلم الداللة يهتم بلب العملية التواصلية اإلبالغية املتمثلة يف الداللة املختلفة
  .غريب ليس له مقابل بني عند العرب

باعتباره ورد يف متون الكتب " املعىن"مصطلح  فاهتدى بعض علماء اللغة العرب إىل ":العبارة- 4
  " الدراسة اللغوية اليت تم باجلانب املفهومي للفظ القدمية لعلماء أشاروا إىل



كما أوردنا سابقا فعلم الداللة علم غريب فالبد له من مصطلح مقابل عند  :توضيح معىن العبارة
جعل بعض اللغويني يفكرون يف إجياد هذا املقابل فعادوا إىل كتب التراث هذا الوضع العرب 

فوجدوا أن مصطلح املعىن هو األكثر تواردا يف متون الكتب القدمية ففكروا فيه وهذا يعين أن 
من العلماء الذين استعملوا مصطلح املعىن جند  و".علم املعىن"املقابل سيكون مصطلح 

كون اللفظ حبيث مىت  : "تعريفه للداللة الوضعية اليت اعتربها اجلرجاين وميكن رصد ذلك يف
ومن الدارسني الذين استعملوا مصطلح املعىن . بوضعه للعلممعناه أطلق أو ختيل فهم منه 

ذلك نشري إىل  ولبيان: حديثا جند متام حسان حني حتدث عن العالقة بني الرمز والداللة حيث قال
" وعالقة عرفية وعالقة ذهنية إىل عالقة طبيعية واملعىنللعالقة بني الرمز  تقسيم السيميائيني

الداللة مصطلح ففي مضمار آخر يستعمل ) املعىن(يثبت على هذا املصطلح  ومتام حسان ال
 وهناك طريقة أخرى للكشف عن هذه الرموز الطبيعية يف األدب" :كما جنده يف كالمه التايل

تأثري الدال يف النفس بعد  املدلول أو الشكل عن املضمون، مث النظر إىلالطريقة هي عزل الدال عن 
  ."ذلك

: مقـابالً للمصـطلح األجنيب" الداللـة "وقد آثر لغويون آخرون استعمال مصـطلح " :العبارة- 5
- املدلوالت-املدلول-الدال-الداللـة(ألنه يعني على اشتقاقات فرعية مرنة جندها فـي مـادة "

   ."الداليل-الدالالت
املعىن فإن دارسني آخرين قد ذا كان بعض الدارسني قد اختاروا مصطلح إ :توضيح معىن العبارة

فضلوا مصطلح الداللة ليكون مقبل السيمانتيك هو علم الداللة وليس املعىن وسبب 
الدال : اختيارهم للداللة بدال من املعىن هو أن لفظ الداللة أكثر قابلية لالشتقاق حيث جند 

هذا املصطلح مطواع ف... الدالئليات / الدوال/ الدالئل/الدالالت /الداللة /الدليل/املدلول/
  . يقدم لنا اختيارات متعددة على عكس كلمة املعىن احملدودة االشتقاقات

يعين  فال "املعىن"اللغوية وغري اللغوية، أما مصطلح  يـرتبط بالرموز وألنه لفـظ عـام" :العبارة- 5
   "إال اللفظ اللغـوي حبيث ال ميكن إطالقه على الرمز غري اللغوي

السبب الثاين الذي جعل اللغويني يفضلون الداللة بدال عن املعىن هو كون  :العبارةتوضيح معىن 
الداللة لفظ عام ميكن أن يستعمل للتعبري عن الرموز اللغوية والرموز غري اللغوية على عكس 
املعىن الذي يقتصر على التعبري عن الرموز اللغوية فقط أي األلفاظ واملعىن ال ميكن إطالقه على 

  .فمن هنا يكون اختيار العام بدال للخاص حمصور الداللة... وز غري اللغوية الرم
فدرءاً للبس  .فضالً على ذلك أنه يعـد أحـد فروع الدرس البالغي وهو علم املعاين ": العبارة- 6

وحتديداً إلطار الدراسة العلميـة، اسـتقر رأي علمـاء اللغـة احملدثني على استعمال مصطلح 
حصروه  و" املعىن"باألجنبية وأبعدوا مصطلح " السـيمانتيك"، مرادفاً ملصـطلح "الداللةعلم "

  .يف البالغة العربية" علم املعاين"يف الدراسـة اجلماليـة لأللفـاظ والتراكيب اللغوية وهو ما خيص 
من أسباب مؤاثرة الداللة أيضا عوض املعىن ارتباط هذا األخري بفرع معروف : توضيح معىن العبارة

 االصطالحوعلميا ال يقبل تكرار من فروع البالغة وهو علم املعاين الذي يهتم باجلمل واألساليب 
  .على العلوم ألن ذلك يؤدي إىل اخللط وعدم الدقة والتحدد اليت تطلب يف العلم

  
  



  الثاينحتليل النص التطبيقي 
  

 :)بني التطور والتغري الداليل(النص
  

 التاسع القرن أوائل منذ الداليل، التطور مبسألة الداللة علماء اهتمام كان لقد      
 تغري أسباب اال هذا يف فبحثوا وقوانني، بقواعد املعىن تغري تأطري خالله حاولوا عشر،

 أن ذلك ملعانيها، األلفاظ تغيري هو الداليل، التطور أن أدركوا وقد وصوره، وأشكاله الداللة
 يف تغري حدث كلما الداليل التطور فيحدث متبادلة عالقة ضمن بداللتها ترتبط األلفاظ

 قد إمنا دائماً متصاعد اجتاه يف الداللة علم مفهوم يف التطور يكون وال العالقة، هذه
 املعىن من االنتقال فيكون يعمم، أو يتسع كما خيصص، أو املعىن يضيف وأن حيدث

 بعض يفضل ولذلك العكس، حيدث وقد العام أو االتساعي املعىن إىل اخلاص أو الضيق
 املسدي يقول الداليل التطور مصطلح عوض املعىن تغري مصطلح احملدثني اللغة علماء

 ما البشرية األلسنة كل أن هي اليوم فيها مراء ال اليت العلمية احلقيقة إن" :ذلك يف
 سلباً وال إجياباً ال معيارية شحنة حيمل ال هنا التطور ومفهوم تتطور، فإا تتداول دامت

 األصوات يف نسيب تبدل أجزائها بعض على يطرأ إذ تتغري أا معىن يف مأخوذ هو وإمنا
 البطء من هو التغري هذا ولكن اخلصوص وجه على الداللة يف مث جهة من والتركيب

 .املباشر الفردي احلس عن خيفى حبيث
 اللغوي النظام حلركية لغوي بوعي رصدها ميكن طبيعية، ظاهرة الداليل التغري إن       
 أن ميكن ما وهو آخر، داليل جمال إىل معني داليل جمال من اللغوية العالمة تنتقل إذ املرن،

 للكلمة األساسية الداللة تتخلف قد الدائبة اللغة حركية ويف ااز، مباحث يف يدرس
 ذات الكلمة تغدو وبذلك أسلوبية، أو تعبريية لقيمة أو السياقية للداللة مكاا فاسحة
 آخر، مفهوم مكانه ليحل بدوره املفهوم هذا يرتاح أن حيدث وقد جديد أساسي مفهوم
 جريو بيار يشرح .واخلفاء بالبطء تتميز متناهية ال حركة يف الداليل التطور يستمر وهكذا

 إدراكية غايات أجل من ما ملفهوم عمد عن امساً نعطي ألننا املعىن يتغري"  :بقوله ذلك
 سياقي، معىن( الثانوية املشتركات إحدى ألن املعىن ويتغري األشياء نسمي إننا تعبريية، أو

 فيتطور حمله وحتل األساسي املعىن إىل تدرجيياً ترتلق اجتماعية قيمة تعبريية، قيمة
 موضوعية عوامل توفرت إذا إال حيدث ال اللغة، بنية على يطرأ الذي التغيري إن املعىن
 هذه الداللة علماء حصر وقد دالالا، تغيري إىل اللغوية العناصر تدفع ذاتية وأخرى

 غري توجد وقد لغوية، وعوامل نفسية، عوامل ثقافية، اجتماعية عوامل :ثالثة يف العوامل
 األنواع هذه" :بقوله أوملن ستيفن ذلك يوضح .الداليل التطور يف تتحكم العوامل هذه

 مع ولكنها املعىن، تغري من كثرية حاالت توضح أن بينها فيما تستطيع جمتمعة الثالثة
 ...األحوال من حبال جامعة ليست ذلك
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  ):بني التغري والتطور الداليل(  الثاينحتليل النص التطبيقي 
  

 توضيح مفاهيم أساسية ملصطلحات مفتاحية وردت يف النص: 
 

املتخصصني يف جمال علم الداللة أي العلم الذي علماء الداللة هم العلماء  :علماء الداللة  - 1
  .خيتص بدراسة املستوى األخري من مستويات التحليل اللساين

عموما هو حتول يصيب الداللة عرب الزمن بفعل عوامل خمتلفة وله صور  :التطور الداليل - 2
   . وأشكال خمتلفة

ىل غايات إل ويلزم منها الوص حبدود ومفاهيمالداليل  تغريال إحاطة موضوع :تأطري تغري املعىن - 3
 .وحتديدا معرفة حقيقة التغري الداليلمعينة 

التغري الداليل ال حيدث وفق صورة واحدة أي حتول املعىن من حال إىل  :أشكال وصور التغري الداليل - 4
يكون   حال بأثر الزمن ال يكون يف صورة وشكل واحد بل يكون يف أشكال وصور خمتلفة فقد

عام إىل معىن خاص وهذا يسمى ختصيص الداللة وقد يكون خاص مث يتوسع التغري من معىن 
   .وهناك أشكال وصور أخرى غري هذه األمثلة وهذا يسمى تعميم الداللة

حياة اللغات ينبين على التداول أي االستعمال يف الواقع بقصد  :تداول األلسنة البشرية - 5
وتداول . ومصري اللغة اليت ال تستعمل يف الواقع هو أن تلحق باللغات امليتة والتبليغ التواصل

     .  اللغة شرط أساس حلصول التغري الداليل
تسري وفق نظام أي جمموعة قوانني وقواعد غياا جيعلها  اللغة اإلنسانية:النظام اللغوي املرن - 6

ظام الذي يسري اللغة ليس جامدا بل جمرد فوضى صوتية ال ميكن التبليغ والتواصل ا وهذا الن
     . حيتاج لفترة زمنية طويلة حلدوثه أي ال يكون دفعة واحدة فهوهو مرن ومطواع يقبل التغري جزئيا 

صويت أو كتايب يستعمل يف عملية التواصل بني البشر هي عبارة عن رمز   :العالمة اللغوية - 7
    .  ويقابلها العالمة غري اللغوية اليت تكون وفق أشكال خمتلفة غري الشكل الصويت والكتايب

هو قطاع متكامل من املادة اللغوية يعرب عن جمال معني من اخلربة ومن هذه  :اال الداليل - 8
 ... بيضأ سود،أ ألفاظاوتضم ) لون(ربية وتقع حتت مصطلح يف اللغة الع األلوانكلمات /ااالت

استعمال اللفظ يف معىن أو هو  اسم لما أريد به غري ما وضع له ملناسبة بينهما :ااز - 9
 .الف للمعىن الذي وضع له يف اللغةخم
اللغة  الذي حتمله الكلمة ويتفق عليه متكلمو املعىن القاموسيهو  :الداللة األساسية - 10

 . املعىن اإلدراكيأو  املعين املفهوميوميكن أن ندعوه . األصليون
ميكن احلصول على معىن املفردة فيها إال من خالل التركيب،  اليت الهي : الداللة السياقية - 11

    .ووجودها مع سائر األلفاظ، وارتباطها ا داخل السياق
  

 أهم القضايا اليت حيملها النص:  
 تغري أسباب اال هذا يف فبحثوا وقوانني، بقواعد املعىن تغري تأطري خالله حاولوا" :العبارة - 1

  " .وصوره وأشكاله الداللة
معرفة حقيقة ظاهرة معينة يتطلب معرفة قوانينها وقواعدها والتطور  :توضيح معىن العبارة

الداليل ظاهرة حاصلة يف اللغة احلية ومالزمة هلا وحتما حدوثها فيها ليس اعتباطيا بل وفق 



فإذا أردنا معرفة حقيقة الظاهرة . قوانني حمددة معرفتها يسهم بشكل كبرية يف تقدمي حقيقتها
  .انني اليت تسريهايتوجب منا الكشف عن القو

 ترتبط األلفاظ أن ذلك ملعانيها، األلفاظ تغيري هو الداليل، التطور أن أدركوا وقد" :العبارة - 2
  " .العالقة هذه يف تغري حدث كلما الداليل التطور فيحدث متبادلة عالقة ضمن بداللتها

ن يف جمال التطور الداليل إىل حقيقة حمورية وهي أن ولقد توصل الباحث:توضيح معىن العبارة
ومعروف عن  إال حتول يف العالقة القائمة بني اللفظ ومعناهيف احلقيقة التغري الداليل ما هو 

عالقة اللفظ ومعناه أا عالقة تبادلية فاللفظ حييل إىل املعىن واملعىن بدوره عند إيراده يف 
ة إىل اللفظ الدال عليه فالتطور الداليل هو تعري يف هذه شكل تعبريي معني فإنه حييل مباشر

   .العالقة القائمة بني عنصري الثنائية اللفظ واملعىن
 وأن حيدث قد إمنا دائماً متصاعد اجتاه يف الداللة علم مفهوم يف التطور يكون وال" :العبارة - 3

 اخلاص أو الضيق املعىن من االنتقال فيكون يعمم، أو يتسع كما خيصص، أو املعىن يضيف
  "العكس حيدث وقد العام أو االتساعي املعىن إىل

دائما كما يدل عليه لفظ التطور ) إجيابيا(التطور الداليل ال يكون تصاعديا :توضيح معىن العبارة
بل قد يكون عكس ذلك فقد يتغري املعىن من حال االتساع إىل  )التحول اإلجيايب من حال إىل حال(

  .  حال الضيق ومن حال العام إىل حال اخلاص ومن الداللة الراقية إىل الداللة املتدنية
 التطور مصطلح عوض املعىن تغري مصطلح احملدثني اللغة علماء بعض يفضل" :العبارة - 4

  "الداليل
الداللة على التحول احلاصل يف املعاين عند الدارسني اصطلح عليه بالتغري  :توضيح معىن العبارة

  ؟ الداليل والتطور الداليل والسؤال املطروح هو من هو املصطلح األليق لالستعمال 
بصفة عامة يف حني عند النظر يف مصطلح التغري الداليل جند أنه حتول الداللة من حال إىل حال 

شاع مبفهوم التغري مع اإلجيابية أي التغري  هعند النظر فيه جند أنمصطلح التطور الداليل 
إذن ما ... يف األصل يدل على التغري بصفة العموم اجم القدمية للحسن رغم أن التطور يف املع

دام التطور باملفهوم الشائع يدل على التحول اإلجيايب فإنه ال يضم قطاعا مهما من التحول 
  .البعضعند  استعماله كمرادف للتغيري اإلشارة إىلالتغري بدال منه مع الداليل وبالتايل تفضيل 

 ما البشرية األلسنة كل أن هي اليوم فيها مراء ال اليت العلمية احلقيقة إن" :العبارة - 5
  "تتطور فإا تتداول دامت

إن الشرط األساسي حلدوث التغري الداليل هو تداول اللغة واستعماهلا :توضيح معىن العبارة
أي يف حال فتوقف حدوث التغري الداليل يف لغة معينة يكون يف حال التوقف من استعماهلا 

  .حتول اللغة من حية إىل لغة ميتة
 يف مأخوذ هو وإمنا سلباً وال إجياباً ال معيارية شحنة حيمل ال هنا التطور ومفهوم" :العبارة - 6

 يف مث جهة من والتركيب األصوات يف نسيب تبدل أجزائها بعض على يطرأ إذ تتغري أا معىن
 الفردي احلس عن خيفى حبيث البطء من هو التغري هذا ولكن اخلصوص وجه على الداللة
  "املباشر

كما أشرنا سابقا فإن التطور ال يدل على التحول اإلجيايب فقط بل هو دال :توضيح معىن العبارة
التبدل والتطور الداليل يف حقيقته ينطلق من على كل حتول يف املعىن سواء كان إجيابيا أو سلبيا 



التركيب فكل تغيري على يف هذه املستويات يؤدي إىل  والبنية الصرفية وكذا يف األصوات  احلاصل
ميزات التغري الداليل أنه حيدث ببطء كبري وال حيدث بشكل سريع فهو حيتاج  ومن .التغري الداليل

لزمن طويل حلدوثه ويضاف لذلك أنه حيدث بشكل خفي ليس من السهل على احلس الفردي 
    .رصده وكشفه

 اللغوي النظام حلركية لغوي بوعي رصدها ميكن طبيعية، ظاهرة الداليل التغري إن" :العبارة - 7
  " املرن

التغري الداليل ظاهرة واقعة يف اللغة بشكل طبيعي غري مصطنعة :معىن العبارة توضيح
وكشفها يتم عند املتخصص يف اللغة الذي ميتلك خلفية علمية حول اللغة وحتديدا معرفة 

  )سبق شرح مفهوم النظام اللغوي املرن أعاله(.بنظام اللغة ومرونته القابلة للتغيري
 ميكن ما وهو آخر، داليل جمال إىل معني داليل جمال من اللغوية العالمة تنتقل إذ" :العبارة - 8

   "ااز مباحث يف يدرس أن
من ميزات العالمة اللغوية عدم االستقرار يف حقل داليل واالكتفاء بفضائه :توضيح معىن العبارة

جندها يف اال  حيث بإمكان العالمة اللغوي االنتقال إىل جمال آخر أو أكثر فكلمة العملية
  . الطيب والعسكري والرياضي وغري ذلك

 مكاا فاسحة للكلمة األساسية الداللة تتخلف قد الدائبة اللغة حركية ويف" :العبارة - 9
 أساسي مفهوم ذات الكلمة تغدو وبذلك أسلوبية، أو تعبريية لقيمة أو السياقية للداللة

  "آخر، مفهوم مكانه ليحل بدوره املفهوم هذا يرتاح أن حيدث وقد جديد
من ميزات اللغة هو احلركية الدائمة احملدثة للتغيري على مستويات خمتلفة  :توضيح معىن العبارة

الداليل ومن أمثلة ذلك التبادالت احلاصلة للدالالت حيث كثريا ما تتراجع الداللة األساسية ومنها 
الداللة التعبريية أو السياقية أساسية لتترك مكاا للداللة السياقية أو التعبريية فتصبح 

واألساسية ثانوية ومثال ذلك كلمة قطار ففي القدمي كانت تدل على جمموعة من اإلبل تسري يف 
شكل متسلسل وهذا هو املعىن األساسي وهناك معىن جديد هو وسيلة نقل عبارة عن عربات 

وذيوعا واستعماال ليفتك صفة جترها قاطرة وما حدث هو أن املعىن الثاين أصبح أكثر شيوعا 
   .الداللة األساسية و تصبح الداللة األوىل ثانوية نادرة االستعمال والتناول

  ."واخلفاء بالبطء تتميز متناهية ال حركة يف الداليل التطور يستمر ...": العبارة  - 10
دامت اللغة من صفات التغري الداليل االستمرارية بشكل ال ائي أي ما  :توضيح معىن العبارة

حية فإن التغري الداليل واقع فيها بشكل غري منقطع وهو بطيء حيتاج لفترات زمنية طويلة 
  .حلدوثه مع ميزة أخرى وهي اخلفاء حيث حدوث التغري يكون خفيا ال يرصد مباشرة

 أو إدراكية غايات أجل من ما ملفهوم عمد عن امساً نعطي ألننا املعىن يتغري ":العبارة - 11
 قيمة سياقي، معىن( الثانوية املشتركات إحدى ألن املعىن ويتغري األشياء نسمي إننا تعبريية،
  "املعىن فيتطور حمله وحتل األساسي املعىن إىل تدرجيياً ترتلق اجتماعية قيمة تعبريية،

معىن الكالم السابق هو أن اإلنسان عندما يقوم باالصطالح على مفهوم :توضيح معىن العبارة
معني يكون ذلك وفق معطيات حمفزة وهذه املعطيات تتغري بفعل الزمن ومنو حاجيات اإلنسان 
وظروفه املستجدة ومن جهة أخرى حيدث التغيري بفعل هيمنة الداللة اجلديدة الناجتة عن 

   .تعبريية واجتماعية جديدةا لقيم التوظيف يف سياق جديد أو اعتبار


