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 دور الداللة في توجيه تداخل المنصوبات
 إعداد

 أشرف أبو الفضل خليل حسان 
 وزارة التربية، دولة الكويت معلم ب

ashrafkfadl@gmail.com 
  :العربيالملخص 

اللممة ى سممما علممم الداللممة بعلممم المعنمماا ةنممه نىممتم بدراةممة المعنمما، أو ن ريممة  علممم الدالل
اللغمة، والمنف ، المعنا صوتيًّا وصرفيًّا ونحويًّا، وينتمي إلا علم اللغة .... درةه علمماء علمم 

واإلعمممموا، والفلسممممفة، والثقافممممة، واةدب، والفممممج، والسياةممممة، واالجتممممما  واالقتصمممماد والممممدنج 
ومجاالت وميمادنج عمدة مختلفمة. ويسمما علمم الداللمة )ةميمنتك (، ويىمتم ممبا العلمم بدراةمة 

ىما معاني الكلممات المفمردة، كمما نىمتم بدراةمة المعنما ومعمىوته علما مسمتوب الترا يم  بنوعي
 المعجمي والنحوي.. وأرب أنه نىتم بدراةة المعنا لفً ا وعبارة مًعا.

نممماقو مواوعاته)أرةمممطو( فيلسممموف اليونمممان وتلميمممبن أفوامممون، فقمممد تنممماوال اللغمممة 
وظمموامرن، كممما نمماقو موامموعاته الىنممود فتحممدال وا عممج اللفممر والمعنمما، وظمموامر اللغممة، وداللممة 

اللف ممي، والتضمماد و يممرن مممج موامموعات علممم اللغممة الكلمممة، والسممياا، والتممرادف، والمعممتر  
واعتبرما مج صميم علم الداللة، كبلك تناول مواوعاته العرب، وأولمون امتماًمما  يمر مسمبوا 
وأاافوا لمواوعاته الكثير علا ند ابج جنا وابج فارس، والزمخعمري، والسميواي. كمما اممتم 

ول الفقه فدرةوا الخاص و  العماا والمعمتر ، والحقيقمة، والمجماز، بدراةة مواوعاته علماء أ ص 
والمتعابه والمعىل، كبلك علمماء البو مة فمي دراةمتىم ةةمالي  اةممر، والنىما، واالةمتفىاا، 

 والتعج ، والمدح، والبا والنداء، واالةتثناء، واالختصاص.
ا، 1942اتضممحت معممالم علممم الداللممة وتطممورت موامموعاته حممدنًثا علمما ند)إىسممج( اةلممماني 

اللغمممة المسممملميج كاةصممممعي، وأبممما خيمممرة اةعرابمممي، وأبممما عممممرو العممميباني، وابمممج  وعلمممماء
اةعرابي، كما تناوله حدنًثا ممج علمماء العمرب دب إبمراأيم أنمي  فمي كتابمه)علم الداللمة( و يمرن 
مج الكت  ،وكبلك دب أحمد مختمار عممر فمي) علمم الداللمة (، كمما تناولمه أوربيمون ممج علمماء 

ن( في مواو  الزمان والمىان والصوت كما تناولمه علمماء القمانون واإلدارة، الطبيعة كم) برجما



 2021 ( لسنةالثانيالجزء  – 52العدد )                             قنا                   بمجلة كلية اآلداب 
 

- 124 - 

 

 م)  ورمان أرنولد( وعلماء أوربيون، كم)اةتيفج أولممان( فمي كتبمه)دور الكلممة وأةم  المعنما 
 ا، و يرمم .1964واة ةلوب و)جون ليونز( في علم الداللة التركيبي 

 .المنصوبات تداخل،ال علم الداللة،: الكلمات المفتاحية
 

 أمداف الدراةة:
تىدف مبن الدراةة إلا الوقوف علا المنصوبات المتداخلة في القرآن الكريم، وبيان    

الوجون اإلعرابية المختلفة لىا عند العلماء، وإظىار التوجيىات النحوية التي تسىم في تبني 
وجه إعرابي وترجيحه علا الوجون اةخرب، وفًقا لداللة النص القرآني، مع دارةة ذلك كله 

 فيًة تحليليًة تثمر النتائج المرجوة التي ننتفع بىا الدارةون.دارةًة وص
  :أواًل: التوجيه النحوي 

(. ومممج 1تمثممل عمليممة تحدنممد المصممطله أول م ىممر مممج م ممامر ا تمممال العلمموا واةممتقولىا ) 
المصممطلحات التممي نممتم اةممتعمالىا فممي الممنص وتحتمماي إلمما توامميه وبيممان مفىمموا كممل منىمما: 

 التداخل النحوي، المنصوبات(.)التوجيه النحوي، 
 مصطله التوجيه لغة:

مه"، وفيمما نلمي بياًنما ةممم مما ىحملمه  التوجيه: مصدر ممج الفعمل الربماعيل المضملع العميج  "وجل
فه") ىه توجيًىا أرةله وشرال  (.2مبا الفعل مج معنا أعجمي: ىقال: "وجال

 (. 3ويقال: "وجىت الريه الحصا توجيًىا إذا ةاقته") 
ًضمما للولممد إذا خرجممت نممدان مممج الممرحم أوال: وجيممه، وإذا خرجممت رجممون أوال "نممتًج" واةممم ويقممال أى

 (. 4ذلك الفعل: التوجيه")
 مممم "ووجه الكوا السبيل البي تقصدن به".

ويقال: خري القوا فوجىوا الناس الطريق توجيًىا إذا وائون  وةملكون حتما اةمتبان أ مر الطريمق 
 (.5لمج ىسلك ه  )
 (.6في حاجته توجيًىا: أرةله فتوجه جىة كبا")مم "ووجىه 

 (.7مم " ووجه فوًنا في حاجة: أرةله، ووجه فوًنا: جعله نتجه اتجاًما معيًنا")
 (.8والتوجيه جعل الكوا موجًىا ذا وجه ودليل") مم

ومىبا نتضمه أن الفعمل )وجمه( المبي مصمدرن )التوجيمه( ممج معانيمه حممل العميء علما وجىمة  
 الريه معينة  كحمل 
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 للحصا بأن تسوقىا مج مىانىا في اتجان حركتىا، أو كأرةال إنسان إلا جىة  ما.
 التوجيه اصطوًحا:

التوجيه كلمة لىا مدلولىا االصطوحيُّ علا حس  العلم المبي تكمون فيمه، فىنما  التوجيمه  فمي 
 (، ومنمما  التوجيممه فممي10(، وفممي اصممطوح علممم العممروف والقمموافي )9اصممطوح البو يمميج )

 (. 12(، ومنا  التوجيه عند رجال التربية والصحة النفسية )11علم القراءات )
مممم( فلمم 1250ولم ى ىر مصطله التوجيمه اإلعرابمي عنمد المفسمريج فيمما قبمل العموكاني )ت 

، والتوجيىمات اإلعرابيمة" فلمم نمرد لىما  ، والتوجيمه النحمويُّ نرد لأللفاظ اآلتيمة: "التوجيمه اإلعرابميُّ
 (.13سير قبل فته القدنر )ذكر  في التف

وقممد كممان للنحمموييج النصممي  اةوفممر مممج شمميو  مممبا المصممطله أو ممما نرادفممه فممي مصممنفاتىم  
وجريانمممه علممما ألسمممنتىما إذ تتعمممدد وجمممون اإلعمممراب للكلممممة الواحمممدة، الخمممتوف اللىجمممات، أو 

 احتماالت وجون  أخرب للمعنا في التركي  اللغوي.
يفه للتوجيه النحوي مو: " تحدنمد وجمه مما للحىمم. ويقسممه ىقول الدكتور تماا حسان عند تعر 

إلا قسمميج " توجيمه اةمتداللي، وتوجيمه تمأويلي. أمما االةمتداللي فيىمون بالسمما  أو القيماس 
إممما حمممًو علمما اللفممر، أو حمممًو علمما المعنمما. والتممأويلي ىىممون بممالرد إلمما اةصممل، أو التممماس 

 (.14مخري، أو مسوغ )
صممبرة بقولممه:" تحدنممد دليممل، أو تحدنممد ةممب ، أو مخممري ةي مسممألة  ويعرفممه الممدكتور حسمميج

 (.15نحوية)
ويعرفه الدكتور عبد هللا الخولي بقوله: " ذكر الحاالت والمواامع اإلعرابيمة، وبيمان أوجمه  

 ل منىا، وما نؤ ر فيىا، وما نلزا ذلك مج تقرير تفسير، أو تعليل، أو اةمتدالل، أو احتجماي، 
 (.16قواعد تضبطه، وتن ر له، أو لم ىصغ )ةواء صيغ ذلك في 

وعلا كل  فمنن ذكمر ممبن الحماالت اإلعرابيمة أو اةحىماا النحويمة، والصمرفية بمما فيىما اإلعرابيمة 
التي تسما )الوجمه( أىًضما ومما ىصماح  ذلمك ممج تعليمل وتفسمير لبيمان صمحته أو إبطالمه، أو 

 (.17تضليفه فىبا ىسما توجيًىا للوجه النحوي )
راد في النحو: بيان أن رواىة البيت أو القراءة القرآنية لىا وجه في العربيمة، وموافقمة التوجيه ن

 (.18لضوابط النحو، فيقولون مثًو: "وتوجيه الرواىة أو البيت أو القراءة كبا وكبا )



 2021 ( لسنةالثانيالجزء  – 52العدد )                             قنا                   بمجلة كلية اآلداب 
 

- 126 - 

 

والتوجيه اإلعرابي: مو حمل الكلممة أو الجملمة علما وجمه إعرابمي مما بصمرفىا إليمه وتخريجىما 
ىعغل بال مبن الدراةة بحيث ن بكر الوجمه اإلعرابمي المحتممل للكلممة أو الجملمة عليه، ومو ما 

د اةوجه المحتملة ) د التوجيه بتعدال  (.19فحينئب  نتعدال
م، والوجممه: الناحيممة   والوجممه اةصممل، ومممو ممما نواجىممك مممج الممرأس والوجممه : ةمميد  القمموال وشممريف ى 

 والجىة مج البيت.
رَح المممدرَس: مبتمممدأ، مرفمممو  وعوممممة رفعمممه الضممممالة ال مممامرة فالوجمممه  اإلعرابمممي فمممي المعلم   شممم

...والتوجيه اإلعرابي: الرفع علا االبتداء ..... حيمث ىىمون للكلممة أو الجملمة أ ثمر ممج وجمه 
إعرابي ىمىمج أن ت خمرلي عليمه، فىمو ىعنما المعنما النحموي الخماصال بالحالمة اإلعرابيالمة الواحمدة، 

بممه، أو حممااًل، أو تمييممزًا أو إلمما  يممر ذلممك مممج المعمماني  ىممون الكلمممة منصمموبةا ةنىمما مفعممول 
د التوجيمه  النحويالة التي ىىون عليىا النص ، المعروف في كتم  النحماة بممم)المنصوبات(، ويتعمدال

 (:20ةةباب كثيرة، منىا )
ممم احتمال السياا ة ثر مج معنا، ويىون ذلك في مرجع الضمير، وتقمدنر المحمبوف، وتحدنمد 

  المعار إليه. 
ممم االختوف فمي أصمل القاعمدة النحويالمة )الخموف التقعيمدب بميج النحماة(. ىقمول محممد حسمنيج 
صممبرن، مواممحا اممرورة الخمموف النحمموي: إن الخمموف حممول القواعممد البمممد منمممه، وأن وجمممودن 
شيء ابيعمي في الدراةمات النحويةا ةن الخوف مج ابيعة البعر فكمما ىختلفمون فمي العمىل 

(، ويقمول علمي 21لفممون فمي البيئمة وال مروف كمبلك ىىمون اخمتوفىم فمي اآلراء )واللون، ويخت
" إن اللغمة ملمك لـنممسان نممستعملىا كيمء ىعماء دون تعقيمد :العىري فمي حدنثمه عمج الخموف
 (.22") وتحجير كما ىفعل بعض النحاة

 مم مخالفة الجملة في تركيبىا للقاعدة النحويالة ..... فتحتاي إلا االجتىاد.
االشمترا  فمي داللمة بعمض اةلفماظ فمي بعمض الصميغ، وحمروف المعمانيا ممما ىجعلىما تحممل مم 

 أ ثر مج توجيه إعرابي.
َقدىالة لمحاولة نصرة المعتقد بصرف داللة اللبارة.  ممم الخلفيات العل

ممم فقدان النغمة )رفع الصوت أو خفضه( نتوقء عليمه ممدلول الكموا، كنطق)مما( فمي حمالتي:" 
 فىاا".النفي واالةت

ممم عدا ظىور العومة اإلعرابيالة في آخر الكوا، كما في اةةماء المبنيالمة، والمقصمورة، وبعمض 
 المنقوصة، وذلك لبنائىا، أو للثقل، أو للتعبُّر، فين ر لىا مج حيث القرائج في السياا.
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 مممم االشترا  في عومة إعرابية واحدة، كاشترا  المفعوالت، والحال، والتمييز.
مممم وقيممل: ومممو  يممر صممحيه: إنل النحمماة اشممتغلوا بعلممم اإلعممراب، والبنمماء، والعامممل، وعومممات 
اةةممماء واةفعممال. والحممروف والمموزا والمتعممدي  يممر مبمماليج بممما وراء مممبن اةبممواب مممج معممان  
ودالالت، وأنىم أمملوا البو ة العربيالة التي قاا علا أرف النحو معناما ومبنامما وأةمرارما فمي 
الحبف والتوكيد والزيادة والتكرار و يرما مج وظائع النحوا ةن النحاة اشتغلوا بىبا كلمه، كمما 

علموا بيانىمما ومعانيىما وبمدىعىا، واةمتخرجوا مىنوناتىمما  فميأنىمم لمم نىملموا البو مة فقممد برعموا 
 وأةرارما مج اةتعارات وتعبيىات، ومجازات، وما فيىا مج تقدىم وتأخير وزيادة وحبف.

وأجمماز النحمماة أ ثممر مممج وجممه إعرابممي فممي عنصممر ممما أ نمماء تحليممل أحممد العناصممر التركيبيممة  ممممم
دت مممبام  النحممو )بصممري، وكمموفي، وبغممدادي(، مممع بيممان الخمموف المنىجممي 23) (، كممما تعممدال

رن، بمل لعملال  ، وكمان لىمما فضمل تأةمي  النالحمو وتطموال اةةاةي بيج الممبمبيج البصمريال والكموفيال
ر إلما درجمة ازدمارن في مراحله اة  ولا نرجع إلا ما كان بيج المدرةتيج مج تناف  شدند تطوال

بالخوفممات النحويممة بمميج الخمموف حممول كثيممر مممج ظمموامر العربيالممة، وظىممور كتمم  كثيممرة تعنمما 
 (.  24النحوييج: البصرييج والكوفييج )

  مال برزت بغداد في ةاحة المنافسة في اجتوب علماء النالحو مج االتالجاممات كافالمة بعمد
مممم  للمممممبم  البصممممريال 25أن أصممممبحت حااممممرة العممممالم اإلةممممومي ) ة التالعصال ( فانخفضممممت حممممدال

، وابج جني ) اة كأبي علي الفارةيال ، وظىرت ابقة جدندة مج النحال  (.26والكوفيال
دوا الوجمه المبي قبمل بمه ممبا الكموا فكانمت توجيىمات  وحاول العلماء فيما بعمد  أن ىحمدالل

ة احتممماالت للموقممء بحيممث ال ىصممبه اختيممار وجممه  منىمما داللممة علمما  النحمماة بمثابممة تقممدىم عممدال
الترخالص في العومة اإلعرابيالة، ولكنه تفسير للغة المىتوبمة وإةمباغ مواقمء موئممة لكملال حالمة  

مة  فميأو وجه ، وقد بدا ذلمك واامًحا  موص التمراو وبخاصال القمرآن الكمريم والعمعر العربمي  فمينص 
ممر فممي مممبا الحقممل مممج عل مموا اللغممةا لممبا (. مممما ىسممتوج  تمموفر القممدرة اللغويالممة 27) لممدب المفسال

أوجمم  علممماء التفسممير وعلمموا القممرآن علمما االبىممما أن ىطلممع علمما المعمماني التممي قممد تختلممع 
 (.28باختوف الحركات )

د ممج قبيمل اإلعجماز باإلىجماز ) د أوجمه اإلعمراب 29وذكر ابج  عاشور أنل التعدال (، وتعمدال
د إشممعاعها امرب مممج امروب إعجمماز القمرآن، ودليممل ع مموبة عطائمه، وتعممدال مه وخص  لما  ممراء نصال

 (.30حيث  تبدو الجملة القرآنية كالماةة المععة أنالا اةتقبلتىا ألقت عليَك بأاواء")
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وكثر تعدد اةوجه في تحليل مثل مبن العموامد التمي خرجمت علما اةصمول المطمردة، وتعمعبت 
الممدكتورب محمممود حسممج  المواقممء ممما بمميج التضممليء، والجممواز، والممرفض. وذلممك كممما ارتمم ن

الجاةم في أةباب التعدد في التحليل النحوي، جامعمة حلم ، كليمة اآلداب، قسمم اللغمة العربيالمة 
الممبي ن ممر إلمما أةممباب تعممدد اةوجممه اإلعرابيالممة وذكممر منىمما:  الخممروي علمما القاعممدة، وابيعممة 

 (.31اللغة، وفىم المعنا، واالجتىاد  )
 مفىوا التداخل النحوي:

 التداخل لغة:
وتداخل العيء في العميء دخمل ‘مصدر للفعل تداخل نتداخل تداخًو أي اختوًاا والتباًةا  

(. وتمداخل المفاصمل ودخالىما: دخمول 32والتبست اةممور واختلطمت المسمائل )‘الواحد باآلخر 
 (.34(ا إًذ مدار التداخل ىقوا علا االختوط وااللتباس والتعابه )33بعضىا في بعض )
ة بممميج المعنممما اللغممموي واالصمممطوحي واامممحة فمممي كمممون التمممداخل فمممي وقمممد تكمممون المناةمممب

المنصوبات نترت  عليه دخول بعضىا في بعض بحيمث ىمىمج للسمياا والداللمة أن تكمون ممبن 
وتتفق مع تأويل القرآن وتفسيرن. ولقد ورد لفر التداخل فمي مصمنفات الفقىماء ‘اةوجه مقبولة 

ة جدنممدة، حمميج تحممد وا عممج تممداخل العممدتيج للمممرأة، وير  يممدون بممه أن تبتممدأ المممرأة المعتممدة عممدال
وتنممدري بقيممة العممدة اةولمما فممي العممدة الثانيممة، بحيممث ىىممون انقضمماء الثانيممة انقضمماء للعممدتيج 

(35.) 
 التداخل اصطوًحا:

مما ويراد به مسمان في اةصل أو مسما اآلخر )  (.36مو أن ى طلَق أحد 
اللغات واللىجات، وتنوعىما فمي القمرآن الكمريم، وممي وظامرة التداخل اللغوي كانت نتيجة لتعدد 

ظامرة قدىمة ظىرت بسب  االحتكا  البي شىدته شعوبىا نتيجمة االخمتوط ممع اةعماجم، وممو 
ظامرة قدىمة في جميع اللغات، فىو لي  قاصًرا علا اللغة العربية وحمدما كمما قمال فريمق ممج 

( وممنىم ممج 37ه باًبما فمي الخصمائص )ممم( المبي أفمرد لم392العلماء، وقد قال ابج جني )ت 
ةمممملك منىًجمممما وةممممًطا فقممممال:" إنممممما ىجمممموز بعممممرط أال نممممؤدي إلمممما اةممممتعمال لفممممر مىمممممل 

 (.38 ممم)الحبك(")
وقيل: مو أنه توقا صاحبا اللغتيج، فاةتضاف مبا بعض لغة مبا، وممبا لغمة ممبا، فأخمب كمل 

 .(39واحد منىما مج صاحبه، فأامه إلا لغته، فتركبت لغة  الثة )
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مم( في شرح المفصل أواه التداخل بالتمثيل له ومو أدعما للبيمان 643وكان ابج ىليو )ت 
ممل بالضممم، وقوًممما ىقولممون:  فقمال:" والمممراد بتممداخل اللغممات أن قوًممما ىقولممون: فَضمل بممالفته ىفض 
ل بالكسر ىفَضمل بمالفته،  مم كثمر ذلمك حتما اةمتعمل مضمار  ممبن اللغمة ممع ماامي اللغمة  فضل

 (.40ذلك أصل في اللغة ") اةخرب، ةن
صملا هللا عليمه وةملم  -وال شك أن القرآن الكريم ومو مصدر التعريع المبي لمم ىقطمع النبمي  
بتفسيرن ليفته المجال لباب االجتىاد فمي كعمع عجائبمه وإعجمازن، و رائبمه، وال ةمبيل لفىمم  –

ربيمة، فمالنحو نتمدخل النص القرآني واةتنباط اةحىاا منه إال بفىم النحو، و يمرن ممج علموا الع
في أحىاا القواعد والحىم علا النصوص، واختوف واختوط اةفىاا واالجتىمادات وفًقما للتأويمل 
النابع مج مبا الخموف. ويعمد مما نجمدن فمي كتم  النحماة ممج تعمدد المصمطلحات وتمداخلىا باًبما 

دة وتمداخلىا فمي مج أبواب التداخل النحوي وتداخل المنصوبات ىعني " تعدد صور الكلمة الواح
بممماب المنصممموبات بسمممب  الموممممه المختلطمممة والمممدالالت المتعممما لة التمممي تحسممممىا الحمممدود 

 ومو ما ى ىر لنا مج خول تلك الدراةة. والتعريفات " 
 أنوا  التداخل النحوي:

 ىمىج مج خول اةتقراء أراء العلماء أن نقسم التداخل النحوي إلا قسميج:        
ال ىمىننما فىمم أي المبي نسمتنبط منمه اةحىماا إال بمالنحو، و يمرن ممج علموا اةول: خارجي، إذ 

( علممم مممدب هللا العلممماء إليممه، 41العربيممة، وكممما مممو معلمموا عنممد اةصممولييج، فعلممم النحممو )
وجعله ببركاتىم وعلما إنمدي اماعتىم خادًمما لكتابمة المنمزل، وكموا نبمي المرةمل، وعوًنما علما 

 (.42ن ىي عنه الثقون منىما")فىمه، ومعرفة ما أمر به أن 
والثماني: نحوي محض، ومو اختوط والتباس في إعراب لف ها لتبانج داللتىما فمي السمياا، أو 
الةتضمافتىا فممي لغممة قمموا آخمريج، فتعممرب علمما وجىمميج أو نزيمد وفممق تأويممل وتخممريج ىقتضمميه 

 السياا. 
بات باختوفىما وتنوعىما ومبا التمداخل ىىثمر فمي بماب المنصموبات خاصمة إذا وجمدنا أن المنصمو 

 ىغل  ذكرما في القرآن الكريم.
 الداللة لغة:
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اللغممة العربيممة تمثممل المرجليممة اةولمما أو الصممورة اةةاةممية  فمميالصممورة المعجميممة ةي لفممر 
القاموس الخطابي باعتبار داللتمه اةولما، ويمثمل القمرآن  في( لىبا اللفر 1) "الدالليلمحيطىا 

 (.2الكريم ذروة ما وصل إليه الخطاب اللغوي مج فصاحة اللغة، وجودة التعبير، ورصانته )
ةممبعة موااممع ال ىخممري  فمميالقممرآن الكممريم  فمميفقممد ورد مممبا الجممبر بمعممتقات مختلفممة         

ارة، ومبا المعنا نفسه ممو المبب حمددن اللغويمون منىا كلىا عج معنا اإلرشاد واإلعوا، واإلش
معاجمىم، ىقول ابج من ور:" دل ندلُّ، إذا ممدب، والمدليل: مما ىسمتدل بمه، والمدليل: المدال،  في

والممدليل  واًوا،والكسممر( وبالضممم دلولممة بقلمم  اةلممع  داللممة )بممالفتهوقممد دللممه علمما الطريممق ندلممه 
ودللمممت  عرفتمممه،: أي داللمممة،للمممت بىمممبا الطريمممق التىمممبن  " د فممميو  (،3والمممدليلي المممبب نمممدلك")

 (.4به")
المعجمم الوةميط" دل  فمي( و 5تاي العمروس "فانمدل علما الطريمق ةمددن إليمه ") فيوجاء       

 (.6عليه وإليه أرشد، ويقال دله علا الطريق ونحون: ةددن إليه، فىو دال")
كمون اللفمر متما أالمق، أو  ( للداللة اصطوًحا: "الداللة1205ويؤكد ذلك تعريء الزبيدي ت )

 (.7أحسج فىم منه معنان للعلم بواعه")
اإلاار المعجمي للفر "دًل" ننحصر في داللمة اإلرشماد والىداىمة والسمداد، وممبا التطمور للداللمة 

ىسمتوحي معنمان  -الداللة–ال ىختلع كثيرا عج التطور الحدنث مما ىعني أن المصطله العلمي 
مم(" الداللمة ممي كمون  816)ت لك تعريء العريء الجرجاني مج تلك الصورة المعجمية، وكب

العمميء بحالممة نلممزا مممج العلممم بممه العلممم بعمميء آخممر، والعمميء اةول مممو الممدال، والثمماني مممو 
المممدلول. وكيفيممة داللممة اللفممر علمما المعنممي باصممطوح علممماء اةصممول محصممورة فممي عبممارة 

. فنن كمان الحىمم مفىوًمما ممج اللفمر النص، وإشارة النص، وداللة النص، واقتصاد النص.....
لغممة فىممو الداللممة، فداللممة الممنص عبممارة عممما  بممت بمعنممي الممنص لغممة، ومممبن التعريفممات تقتممرب 

  ثيرا مج تعريء اللغوييج المحد يج.
 الداللة اصطوحا:

( أو" ممو فمر  متخصمص ممج 43عند اللغوييج المحد يج مو "العلمم المبي نمدرس المعنمي )    
وي عَني علمًيا بدراةمة المعنمي والتغيمرات التمي تطمرأ عليمه، واةةم  التمي تحىمم فرو  اللسانيات 

(، فالموامممو  44العوقمممة بممميج الوحمممدات اللغويمممة ) مممالمفردات والمركبات...والجممممل و يرمممما(")
اةةاةي لىبا العلم مو المعني وال أحد ننكر قيمة المعني بالنسبة للغة حتا قمال بعضمىم أنمه 
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أن تكممون منمما  لغممة، وعممرف بعضممىم اللغممة بأنىمما، معنممي مواممو  فممي  بممدون المعنممي ال ىمىممج
صمموت، فاللغممة ال ىمىممج فىمىمما إال مممج خممول فىممم المعنممي، ويلعمم  المعنممي دوًرا كبيممًرا فممي كممل 

(. واإلشممىالية اللغويممة فممي مممبا العلممم مممي الوقممو  علمما قمموانيج 45مسممتويات التحليممل اللغمموي )
إليمه وكيفيمة حركتمه، لترقمي الداللمة، فتمؤدي وظمائع المعني التي تكعمع أةمرارن وتبميج السمبل 

حضارية عالية في الحياة اليومية، وميادنج العلوا، وآفماا الفمج، وتعمدو أداة ايعمة بميج أنمدي 
 (.46البعر )

فتعريء الداللة نتناول شيئيج، ومما التوزا بيج اللفر والمعنما بمالن ر إمما لقصمد الممتكلم ‘إًذا 
السممامع. وعنممدما نجمممع بمميج الداللممة والسممياا أو ممما نطلممق عليممه داللممة السممياا التممي  أو فىممم

(. 47ىمىج أن نعرفىا بالقرائج التمي تمدل علما ممراد الممتكلم بمالن ر إلما ةمابق الكموا والحقمه )
جمممال وقعىمما فممي السمممع. ىقممول ولقممد ا بممت العلممماء للكلمممة القرآنيممة خصممائص  مموو ومممي: 

لرافعي:" لما قرأ عليىم القرآن، رأوا حروفه في كلماتمه، وكلماتمه فمي صادا ا فياةةتاذ مصط
جملممه، ألحاًنمما لغويممة رائعممة كأنىمما الئتوفىمما وتناةممبىا قطعممة واحممدة، قراءتىمما مممي توقيعىمما فلممم 

 (.48ىفىم مبا المعنا، وأنه أمر ال قبل لىم به، وكان ذلك أبيج في عجزمم )
 االتساا الكامل مع المعنا.

لة لما تتسع له عادة دالالت الكلممات اة خمرب ىقمول دكتمور محممد ةمعد: " والكلممة اتسا  الدال 
القرآنية ذات أبعاد عدة كل بعد منىما رافمد ممج روافمد الداللمة علما معماني الىمدب  لما الصمراط 
المستقيم البي جاء بمه القمرآن الكمريم لتحقيقمه، ولىما بعمد تنويممي، وبعمد ميئمة وصميغة، ولىما 

 (.49ت منه، وبعد ميئة وصيغة، وبعد موقع وقعت فيه بدوائرن المختلفة )أصل   لغوي تكون
"فكممما ىمممد العنصممر الممداللي العنصممر النحمموي بممالمعنا اةةاةممي فممي الجملممة الممبي ىسمماعد فممي 
تحدنممدن وتمييممزن ىمممد العنصممر الممداللي العنصممر النحمموي بممبعض الجوانمم  التممي تسمماعدن علمما 

الجملة ةلسة مج المىونمات تتفاعمل فيمما بينىما كمي تمؤدي فمي تمييزن وتحدندن أىًضا..... ةن 
 (.50النىاىة المعنا المنعود وأةاس مبا التفاعل التركي  النحوي )

اللممة ى سممما علممم الداللممة بعلممم المعنمماا ةنممه نىممتم بدراةممة المعنمما، أو ن ريممة المعنمما  علممم الدالل
ممما، وينتممممي إلممما علمممم اللغمممة .... درةممم ه علمممماء علمممم اللغمممة، والمممنف ، صممموتيًّا وصمممرفيًّا ونحويًّ

واإلعمممموا، والفلسممممفة، والثقافممممة، واةدب، والفممممج، والسياةممممة، واالجتممممما  واالقتصمممماد والممممدنج 
ومجاالت وميادنج عدة مختلفمة.. ويسمما علمم الداللمة )ةميمنتك (، ويىمتم ممبا العلمم بدراةمة 
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لترا يم  بنوعيىما معاني الكلممات المفمردة، كمما نىمتم بدراةمة المعنما ومعمىوته علما مسمتوب ا
 المعجمي والنحوي.. وأرب أنه نىتم بدراةة المعنا لفً ا وعبارة مًعا.

نماقو مواوعاته)أرةمطو( فيلسمموف اليونمان وتلميمبن أفواممون، فقمد تنماوال اللغممة وظموامرن، كممما 
ناقو مواوعاته الىنود فتحدال وا عج اللفمر والمعنما، وظموامر اللغمة، وداللمة الكلممة، والسمياا، 

دف، والمعتر  اللف ي، والتضاد و يرن مج مواوعات علم اللغمة واعتبرمما ممج صمميم علمم والترا
الداللممة، كممبلك تنمماول موامموعاته العممرب، وأولممون امتماًممما  يممر مسممبوا وأاممافوا لموامموعاته 

 الكثير علا ند ابج جنا وابج فارس، والزمخعري، والسيواي. 

مو         ل الفقممه فدرةمموا الخماص والعمماا والمعممتر ، كمما امممتم بدراةمة موامموعاته علممماء أ ص 
والحقيقمة، والمجماز، والمتعمابه والمعممىل، كمبلك علمماء البو مة فممي دراةمتىم ةةمالي  اةمممر، 

 واالختصاص. واالةتثناء، والنداء،، والبا   والتعج  والمدحوالنىا، واالةتفىاا، 
نممد) إىسممج( اةلممماني اتضممحت معممالم علممم الداللممة وتطممورت موامموعاته حممدنًثا علمما         
ا، وعلماء اللغمة المسملميج  كاةصممعي، وأبما خيمرة اةعرابمي، وأبما عممرو العميباني، 1942

وابج اةعرابمي، كمما تناولمه حمدنًثا ممج علمماء العمرب دب إبمراأيم أنمي  فمي كتابمه)علم الداللمة( 
وربيمون ممج و يرن مج الكتم  ،وكمبلك دب أحممد مختمار عممر فمي) علمم الداللمة (، كمما تناولمه أ

علماء الطبيعة كم) برجمان( في موامو  الزممان والمىمان والصموت كمما تناولمه علمماء القمانون 
واإلدارة، كمممم)  ورممممان أرنولمممد( وعلمممماء أوربيمممون، كمممم)اةتيفج أولممممان( فمممي كتبمممه) دور الكلممممة 

 ا، و يرمم .1964وأة  المعنا واة ةلوب و)جون ليونز( في علم الداللة التركيبي 
التعريفمممممممات ىمىمممممممج أن نمممممممدر  أمميمممممممة العوقمممممممات  فممممممميوممممممممج خمممممممول مممممممما ورد          

الجملمممممممة وفًقممممممما لقممممممموانيج  فممممممميالنحويمممممممة بممممممميج الكلممممممممات ،ون ممممممماا ترتيممممممم  الكلممممممممات 
الوصممممممول إلمممممما المعنمممممما النحمممممموي ومممممممبا  فممممممياللغممممممة وشممممممرائط التركيمممممم  وأ ممممممر ذلممممممك 

وحمممممدن وإنمممممما  النحممممموي حسمممممج، ولكمممممج المعنممممما العممممماا للجملمممممة ال نتمممممأتا ممممممج المعنممممما 
ىعمممممممممل المعنمممممممما  الممممممممدالليمممممممممو  مممممممممرة ربممممممممط المعنمممممممما بعلممممممممم الداللممممممممة ةن المعنمممممممما 

تحصممممممل  التمممممميالنحمممممموي واريقممممممة التركيمممممم  وعلمممممما مممممممبا فممممممنن الداللممممممة النحويممممممة مممممممي 
 فممممممممينتيجممممممممة التفاعممممممممل بمممممممميج الوظممممممممائع النحويممممممممة والمفممممممممردات المختممممممممارة  لعممممممممغلىا 

ودالالت السممممممممياا  بنمممممممماء الجملممممممممة الواحممممممممدة، وتتمممممممم زر القممممممممرائج اللف يممممممممة والمعنويممممممممة



 أشرف أبو الفضل خليل حسان                                             دور الداللة في توجيه تداخل المنصوبات
 

- 133 - 

 

ويىممممممممون للنحممممممممو النصممممممممي  اة بممممممممر فيىمممممممما  اللغمممممممموي المختلفممممممممة، واريقممممممممة التركيمممممممم  
 العاا وفىمه وتحليله إلا عناصرن تحليو دقيًقا. الدالليلبلوغ المعنا 

نتكمممممممممون الن ممممممممماا اللغممممممممموي ممممممممممج مجموعمممممممممة ممممممممممج المسمممممممممتويات اللغويمممممممممة           
توب النحمممممممموي، المترابطممممممممة ومممممممممي المسممممممممتوب الصمممممممموتي المسممممممممتوب الصممممممممرفي، المسمممممممم

المسمممممممممتوب المعجممممممممممي، أو االجتمممممممممماعي، وممممممممممبن المسمممممممممتويات  ممممممممممة صممممممممملة و يقمممممممممة 
بينىمممممممما وال ىمىمممممممج الفصمممممممل بينىممممممما فمممممممي الدراةمممممممة إال ة مممممممراف منىجيمممممممة، فيتكمممممممون 
الن مممممماا النحمممممموي مممممممج مجموعممممممة مممممممج المبمممممماني التممممممي ىقممممممدمىا الن امممممممان الصمممممموتي 

لتركيبيممممممممة والصممممممممرفي، فمممممممممج الوحممممممممدات التركيبيممممممممة الفونميممممممممات، والوحممممممممدات فمممممممموا ا
تنعممممممممممأ وحممممممممممدات الن مممممممممماا الصممممممممممرفي، المورفيمممممممممممات، ومممممممممممج المورفيمممممممممممات تنعممممممممممأ 
الكلمممممممات، ومممممممي المبمممممماني أو الوحممممممدات التممممممي تؤةمممممم  وحممممممدات أ بممممممر مممممممي الجملممممممة 

 أو التركي .
والعلممممممم الممممممبي نىممممممتم بدراةممممممة مممممممبن المسممممممتويات اةربعممممممة التممممممي تمثممممممل بنيممممممة         

ويسممممممي بعلمممممم الداللمممممة "وممممممو اللغمممممة ممممممو فمممممر  ممممممج فمممممرو  العلممممموا اللغويمممممة الحدنثمممممة  
والحقيقممممممممة أن مممممممممبا  (51)ىقمممممممموا بدراةممممممممة معمممممممماني المفممممممممردات والجمممممممممل والملفوظممممممممات "

العلممممممممم لممممممممي  حممممممممدنثا ةن مممممممممبن النممممممممواحي قممممممممد قمممممممماا اللغمممممممموييج العممممممممرب القممممممممداما 
بدراةممممممممممتىا منممممممممممب مئممممممممممات السممممممممممنيج، ويقممممممممممع كتابمممممممممما عبممممممممممد القممممممممممامر الجرجمممممممممماني 

ا ممممممممبن الحقيقممممممممة ممممممممم( دالئمممممممل اإلعجممممممماز وأةمممممممرار البو ممممممممة شمممممممامدنج علممممممم471ت)
ولكمممممممج نوصمممممممع ممممممممبا العلمممممممم بأنمممممممه حمممممممدنث لتطمممممممورن وتوةمممممممع مباحثمممممممه فمممممممي اآلونمممممممة 
اةخيمممممممممرة، فقمممممممممد أاممممممممماف المحمممممممممد ون إلممممممممما النمممممممممواحي السمممممممممابقة دراةمممممممممة العواممممممممممل 
الخارجيمممممممممة لأللفممممممممماظ وال مممممممممروف المحيطمممممممممة بىممممممممما، ممممممممممما أامممممممممفي عليمممممممممه  ممممممممموب 

 .(52)التجدند
عنمممممما مممممممج حيممممممث الم فمممممميفىمممممو علممممممم قممممممدىم حممممممدنث، قممممممدىم باعتبممممممار البحممممممث          

الوامممممموح والغممممممموف، والصممممممحة وعممممممدمىا، واالحتمممممممال والفسمممممماد، وممممممما تتعممممممرف لممممممه 
المعنمممممما إلممممما معنمممممما آخممممممر وأةمممممباب مممممممبا التحممممممول  فمممممميداللمممممة اةلفمممممماظ مممممممج تحمممممر  
أقمممممدا مممممما وصمممممل إلينممممما ممممممج تمممممراو اةممممممم،  مممممم ممممممو  فممممميوم مممممامرن معمممممامد وموحمممممر 

علمممممممم مسمممممممتحدو بفضمممممممل أن علمممممممم اللسمممممممانيات الحمممممممدنث امممممممًور ن رياتمممممممه، ووامممممممع 
أةسمممممممه وبممممممميج صممممممملته بمممممممالعلوا اةخمممممممرب، فغمممممممدا علمممممممما قائمممممممما بباتمممممممه لمممممممه منىجمممممممه 
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ون رياتممممممممه، بعممممممممد أن كممممممممان امممممممممج العلمممممممموا اةخممممممممرب كالفلسممممممممفة والمنطممممممممق وعلممممممممم 
 .(53) النف .
لنمممممممواحي التمممممممي ندرةمممممممىا ممممممممبا العلمممممممم إنمممممممما نمممممممدل علممممممما وتنممممممماول العمممممممرب ل        

أصممممممممالة الممممممممدرس الممممممممداللي فممممممممي التممممممممراو العربممممممممي، وإن لممممممممم نجممممممممد ذكممممممممر الداللممممممممة 
بممممممالمفىوا االصممممممطوحي الحممممممدنث، ولكننمممممما وجممممممدنا الجممممممبر اللغمممممموي لممممممه ومممممممو مممممممادة 

 "دل" بالمعاجم العربية.

ولمممممممما كانمممممممت بحممممممموو ممممممممبن الدراةمممممممة تنصممممممم  علممممممما الداللمممممممة التركيبيمممممممة فمممممممي        
ىممممممات العلممممممم فممممممي القممممممرآن الكممممممريم، فلقممممممد رأنممممممت أنممممممه قممممممد ىىممممممون مناةممممممبا بعممممممد أن آ

عراممممممممممت التعريممممممممممء اللغمممممممممموي واالصممممممممممطوحي للعلممممممممممم الداللممممممممممة أن أتحممممممممممدو عممممممممممج 
 ومي:المستويات التي ندرةىا مبا العلم والتي تمثل بنية اللغة 

 الداللة الصوتية. •
 الداللة الصرفية. •
 الداللة النحوية. •
 االجتماعية.الداللة المعجمية أو  •

وممممممممبن المممممممدالالت مترابطمممممممة فيمممممممما بينىممممممما ارتبااممممممما و يقممممممما وال ىمىمممممممج الفصمممممممل         
بينىممممممما إال لغمممممممرف منىجمممممممي، فتعمممممممد الدراةمممممممة الصمممممممرفية مقدممممممممة للدراةمممممممة النحويمممممممة، 
فمممممو ىفىمممممم علمممممم النحمممممو فىمممممما و يًقممممما، مممممما لمممممم نتممممموي بدراةمممممة الصمممممرف، كمممممما ال ىفىمممممم 

لمممممممممدالالت الثو مممممممممة ىىمممممممممون علمممممممممم الصمممممممممرف إال بدراةمممممممممة اةصممممممممموات، وممممممممممج ممممممممممبن ا
المعنمممممممممي المممممممممداللي الممممممممممراد توصممممممممميله للسمممممممممامع فمممممممممالمعني المممممممممداللي ممممممممممو  اىمممممممممة 
الدراةممممممات الصمممممموتية والصممممممرفية والنحويممممممة بممممممل وأنممممممه قمممممممة الدراةممممممات اللغويممممممة "علممممممم 
الداللمممممممممة...  اىمممممممممة الدراةمممممممممات الصممممممممموتية، الفونولوجيمممممممممة، والنحويمممممممممة، والقاموةمممممممممية، 

 (.54أنه قمة مبن الدراةات")

تسممممممتفاد مممممممبن الداللممممممة مممممممج البحممممممث اللغمممممموي مممممممج حيممممممث  :لممممممة الصمممممموتيةأوال: الدال 
 مخرجه، ومج حيث صفته، مج حيث 
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امتزاجممممممممه بغيممممممممرن مممممممممج اةصمممممممموات، ومممممممممج فىممممممممم تلممممممممك المومممممممممه الصمممممممموتية التمممممممما 
تصمممممممماح  التركيمممممممم  اللغمممممممموي كلممممممممه، وذلممممممممك كممممممممالنبر والتنومممممممميم والطممممممممول والسممممممممىت 

 .(55)هلىا عوقة بالتركي  وفىم التيو يرما مج السمات الصوتية 

تسمممممممتمد عمممممممج اريمممممممق صممممممميغ الكلممممممممات  التممممممميممممممممي  الداللمممممممة الصمممممممرفية: : انًيممممممما
 .(56) وأبنيتىا، إذ تتبانج الصيغ مج حيث تحملىا للعحنات الداللية

تسممممممممممتفاد مممممممممممبن الداللممممممممممة مممممممممممج صممممممممممورة  :الداللممممممممممة النحويممممممممممة ب التركيبيممممممممممة: الًثا
الخممممممتوف موقممممممع الكلمممممممة فممممممي  الممممممدالليالجملممممممة، وترتيمممممم  الكلمممممممات فيىمممممما، واة ممممممر 

 .(57) التركي 

ممممممممي الداللمممممممة الزائمممممممدة علممممممما تلمممممممك  :رابًعممممممما: الداللمممممممة المعجميمممممممة أو االجتماعيمممممممة
تسممممممتفاد مممممممج اةصمممممموات أو الصمممممميغ، أو ن مممممماا الجملممممممة، فكممممممل كلمممممممة  التمممممميالممممممدالالت 

مممممممج كلمممممممات اللغممممممة لىمممممما داللممممممة معجميممممممة أةاةممممممية تكممممممون مسممممممتقلة عممممممج الممممممدالالت 
 .(58)بالطرا المبكورة تكسبىا مبن الكلمة التي

ونتنممممممممماول الداللمممممممممة التركيبيمممممممممة بعممممممممميء ممممممممممج التفصممممممممميل ةنىممممممممما موامممممممممو          
الدراةمممممممة فقمممممممد أشمممممممرنا إلممممممما أن الداللمممممممة التركيبيمممممممة تسمممممممتفاد ممممممممج ابيعمممممممة صمممممممورة 

 فمممممممميالجملممممممممة وترتيبىمممممممما الخمممممممماص واة ممممممممر الممممممممداللي الخممممممممتوف ترتيمممممممم  الكلمممممممممات 
التركيممممم ، وممممممبا نفسمممممه مممممما نىمممممتم بمممممه علمممممم النحمممممو، وكمممممبلك تقممممموا الداللمممممة بتوجيمممممه 

 الترا ي  النحوية.

 مميالجملمة وبيمان وظائفىما والداللمة  فميفالنحو نىتم ببحث العوقات التي تمربط بميج الكلممات 
ة تبرز االختوف بيج الترا ي  المختلفة، وتقوا الداللمة بتوجيمه كثيمر ممج الترا يم  النحويم التي
(، فالكلمة تكتس  معناما اللغوي مج السياا التي ترد فيمه فضمًو عمج معنامما المعجممي، 59)

 فالعوقة بيج النحو والداللة عوقة حميمة ىقوا النحو فيىا بالمعنا اةةاةي.

 ويعًىل مبا التفاعل بينىما مع الموقء المعيج المعنا الداللا للجملة كلىما فالجملمة مما     
الغاىممة اةولمما لكممل ن مماا نحمموي، فممالنحو مممو الممبي ىمممد الجملممة بممالمعنا ويحممدد عناصممر مممبا 

 (.60المعنا )
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وممممممبن الوظيفمممممة للنحمممممو قمممممد تنبمممممه إليىممممما الكثيمممممر ممممممج القمممممدماء فقمممممد عًرفمممممه السمممممىا ي: 
بأنمممممه" معرفمممممة كيفيمممممة التركيممممم  فيمممممما بممممميج الكلمممممم لتأدىمممممة أصمممممل المعنممممما مطلًقممممما وقمممممد 

تقمممممدىم بعمممممض الكلمممممم علممممما بعمممممض ورعاىمممممة مممممما ىىمممممون شمممممرح كيفيمممممة التركيممممم  بأنىممممما 
 (.61مج الىيئات إذ ذا  )

وقممممممد عبممممممر بممممممج مالممممممك عممممممج مممممممبن الوظيفممممممة أىضمممممما فممممممي خطبممممممة الكافيممممممة العممممممافية 
 (: 62حيث ىقول )

 والنف  أن تعدا ةنان في ةنة             فالنحو صوح اةلسنة

 وجلموة المفىموا ذا إذعمان   بمه انكعاف حج  المعانا

توامممممميه المعنمممممما، المفممممممردات بممممممداَلالتىا  فممممممي يممممممر أن العممممممرب أاممممممافوا إلمممممما النحممممممو 
 فممممميالمختلفمممممة، بمممممل أن ممممممبن المفمممممردات تعمممممد أحيانممممما كثيمممممرة قرينمممممة لف يمممممة ومعنويمممممة 

 (.63آن واحد تجعل مج النحو والمعنا جدنلة مزدوجة لغرف واحد )

تركيممممممممم  الجملمممممممممة أممممممممممم وحمممممممممدات المعنممممممممما، وقمممممممممد شمممممممممغلت وال تمممممممممزال تعمممممممممغيل     
قمممممد  التمممممي المعمممممانيأحياًنممممما ممممممج  فمممممياحثيج علممممما مختلمممممع اتجامممممماتىم، ةنىممممما تخالبممممم

ال تكمممممون ظمممممامرة لمممممبا كانمممممت موامممممع امتمممممماا علمممممم الداللمممممة المعاصمممممر، ويمممممرب كثيمممممر 
مممممممج البمممممماحثيج أن كممممممل دراةممممممة دالليممممممة ىجمممممم  ان تكممممممون نقطممممممة انطوقىمممممما الجملممممممة، 

 ممممممميوذلممممممك ةنىمممممما وحممممممدة المعنمممممما اةةاةممممممية فممممممي الكمممممموا وليسممممممت الكلمممممممة التممممممي 
ومممممممي الجملمممممممة  الكبمممممممرب تتكممممممون منىممممممما الوحممممممدات  التممممممميالوحممممممدة الدالليمممممممة الصممممممغرب 

مثممممممل قولنمممممما: محمممممممد فممممممي البيممممممت مممممممبن جملممممممة تتركمممممم  مممممممج وحممممممدات صممممممغرب ومممممممي 
الكلممممممممممات )محممممممممممد( و)فمممممممممي( و)البيمممممممممت( وممممممممممبن الكلممممممممممات لىممممممممما دالالت ال نتضمممممممممه 

 (.64معناما إال إذا واعت في التركي  )

ة ىىممممممماد ىىمممممممون مسمممممممتحيو، لمممممممبلك تبقمممممممي والوصمممممممول إلممممممما المعنمممممممي الحقيقمممممممي للكلمممممممم
وتسمممممممي دراةممممممة الجملممممممة  (65الحاجممممممة إلمممممما دراةممممممة الجملممممممة مطلبمممممما قائممممممما ملًحمممممما )

بعلمممممم الداللمممممة التركيبممممممي ممممممو العلمممممم المممممبي نىمممممتم ببيممممممان  -دراةمممممة داللمممممة التركيممممم  –
معنمممممما الجملممممممة أو اللبممممممارة، ويىممممممتم ببيممممممان وظممممممائع الكلمممممممات فممممممي الجمممممممل، واة ممممممر 
الممممممممداللي الخممممممممتوف موقممممممممع الكلمممممممممات فممممممممي التركيمممممممم ، فالتفاعممممممممل بمممممممميج الكلمممممممممات، 
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ي نحممممممموي معممممممما، فبممممممميج الجمممممممانبيج الجملمممممممة تفاعمممممممل داللممممممم فممممممميووظائفىممممممما النحويمممممممة 
 (.66تعاون معتر  وتبادل تأ يري )

وقممممممد اةممممممتطا  ابممممممج جنمممممما وعبممممممد القممممممامر أن ىىعممممممفا العوقممممممات الداخليممممممة بمممممميج      
نتمممممألع منىممممما التركيممممم ، وجعمممممل ابمممممج حنممممما المعنممممما أةممممماس صمممممحة  التممممميالمفمممممردات 
وقبولممممممه، ويممممممرب عبممممممد القممممممامر أن اللفممممممر مفممممممردا ال ىعممممممىل قيمممممممة  النحمممممموي التركيمممممم  

 فمممممميليممممممة، كممممممما أن تممممممأليء الكمممممموا أو ن مممممممه علمممممما قواعممممممد النحممممممو لممممممي  أةاةمممممما دال 
المعنممممما ممممممع قواعمممممد التركيممممم   فممممميصمممممحة التركيممممم ، بمممممل اةةممممماس اتسممممماا التركيممممم  

(، وممممممممبن الدراةمممممممة قمممممممدمىا عبمممممممد القمممممممامر فمممممممي اممممممموء ن ريمممممممة المممممممن م "دراةمممممممة 67)
 ن اا الجملة 

كممممموا نمممممرتبط فمممممي اممممموء ن ريمممممة عبمممممد القمممممامر فمممممي المممممن م، ذلمممممك أن معنمممممي ال       
بترتيممممممم  أجزائمممممممه ومواقمممممممع ممممممممبن اةجممممممممزاء ممممممممج حيمممممممث التقمممممممدىم والتمممممممأخير والممممممممبكر 

( فىمممممممو القائمممممممل "اعلمممممممم أن لمممممممي  المممممممن م إال 68والحمممممممبف والفصمممممممل ونحمممممممو ذلمممممممك ")
أن تضمممممممع كوممممممممك الوامممممممع المممممممبي ىقتضممممممميه علمممممممم النحمممممممو، وتعممممممممل علممممممما قوانينمممممممه 

التممممما نىجمممممت فمممممو تزيمممممغ عنىممممما، وتحفمممممر الرةممممموا  التممممميوأصممممموله، وتعمممممرف منامجمممممه 
( لممممممبلك تعممممممرف الداللممممممة التركيبيممممممة علمممممما 69رةمممممممت لكنممممممع ال تخممممممل بعمممممميء منىمممممما")

أنىممممممما " الداللمممممممة الناشمممممممئة عمممممممج العوقمممممممة بممممممميج وحمممممممدات التركيممممممم  أو المسمممممممتمد ممممممممج 
 (.70ترتي  وحداته علا نحو نوافق القواعد")

نتكمممممممون الن ممممممماا النحممممممموي ممممممممج المبممممممماني التمممممممي ىقمممممممدمىا الن اممممممممان الصممممممموتي        
المبممممممماني تتكمممممممون الكلممممممممات التمممممممي تؤةممممممم  وحمممممممدات أ بمممممممر  والصمممممممرفي، وممممممممج ممممممممبن

وممممممممي الجملمممممممة، وممممممممج الجممممممممل تنعمممممممأ مجموعمممممممة ممممممممج المعممممممماني النحويمممممممة العاممممممممة 
والتممممممي تتمثممممممل فممممممي الخبممممممر واإلنعمممممماء واإل بممممممات والنفممممممي والتوكيممممممد والطلمممممم  والعممممممرط 
و يرممممممممما، ومجموعممممممممة آخممممممممري مممممممممج المعمممممممماني النحويممممممممة الخاصممممممممة ومممممممممي الفاعليممممممممة 

ودالالت مممممممممممبن  (.71رممممممممممما ومممممممممممي وظممممممممممائع نحويممممممممممة )والمفعوليممممممممممة والحاليممممممممممة و ي
المعمممممماني النحويممممممة لممممممم ت قَتصممممممر دراةممممممتىا علمممممما علممممممم النحمممممموا بممممممل ندرةممممممىا بجانمممممم  
علمممممممم النحمممممممو وعلمممممممم المعممممممماني ، فالمممممممدرس النحممممممموي ممممممممو اةةممممممماس المممممممبي ىسمممممممتند 
عليمممممه المممممدرس البو مممممي، فدراةمممممة الجملمممممة قائممممممة بممممميج علمممممم النحمممممو وعلمممممم المعممممماني 
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وينتىممممممي بالجملممممممة الواحممممممدة، علممممممي حمممممميج نبممممممدأ علممممممم "فممممممنن النحممممممو نبممممممدأ بممممممالمفردات 
المعمممممممماني بالجملمممممممممة الواحممممممممدة ويتخطامممممممممما إلمممممممما عوقاتمممممممممه بالجمممممممممل اةخمممممممممرب فمممممممممي 

( 72السممممممياا التممممممي مممممممي فيممممممه، ومنمممممما  مممممممج المباحممممممث المعممممممتركة بمممممميج العلممممممميج )
 يممممممر أن النحممممممو ىمتمممممماز عممممممج البو ممممممة مممممممج حيممممممث أن النحممممممو نممممممن م اةبممممممواب فممممممي 

ممممممممل فمممممممي أةممممممملوب كمممممممل متصمممممممل، أو النحمممممممو الجملمممممممة، وعلمممممممم المعممممممماني نمممممممن م الج
 (.73تحليلي وعلم المعاني تركيبي)

وإذا أردنما أن نعميج حمدود الجملمة فمي نممص لغموي ىجم  علينما أن نقمع علما اةجممزاء          
التممي تعبممر عممج فكممرة تامممة مممج ذلممك الممنص، ىحسممج السممىوت عليىمما، وعلممي مممبا جمماء تعريممء 

بيج الكوا والجملة أو البنج ةمووا بينىمما باشمتراط  اللغوييج والنحاة للجملة، ةواء البنج فرقوا
مممم( فممي المفصممل قممد ةمموي بينىممما ويعممرف 538( فنجممد الزمخعممري ت )74اإلفممادة أو عدمممه)

الكمموا بأنممه "مممو المركمم  مممج كلمتمميج أةممندت إحممدامما إلمما اةخممرب، وذلممك ال نتممأتا إال فممي 
ولممك اممرب زيممد ،وانطلممق اةممميج ، قولممك: زيممد أخممو ، وبعممر صمماحبك، أو اةممم وفعممل، نحممو ق

( ، وقممد ةمموي بينىممما أىضمما ابممج جنممي فقممال مممو " ممل لفممر مسممتقل 75بىممر، وتسمممي جملممة )
 (.76بنفسه، مفيد لمعنان ومو البي ىسميه النحوييج الجمل")

"ذمبمممممت  ممممممم( فمممممي الىممممممع911وممممممج المممممبنج فًرقممممموا بممممميج الجملمممممة والكممممموا السممممميواي)
اائفمممممممة إلممممممما أن الجملمممممممة والكممممممموا مترادفمممممممان، وممممممممو ظمممممممامر قمممممممول الزمخعمممممممري فمممممممي 
المفصمممممل فننمممممه بعمممممد أن فمممممرغ ممممممج حمممممد الكممممموا قمممممال ويسممممممي جملمممممة والصمممممواب أنىممممما 
 أعمممممممم منمممممممه إذا شمممممممراه اإلفمممممممادة بخوفىممممممما قمممممممال ابمممممممج معممممممماا فمممممممي المغنمممممممي، لىمممممممبا
 تسمممممممعىم ىقولممممممون جملممممممة العممممممرط، جملممممممة الجممممممواب، جملممممممة الصمممممملة كممممممل ذلممممممك لممممممي 

وةن  77مفيممممممممدا فلممممممممي  كوممممممممما، وعلمممممممما مممممممممبا فنجممممممممد الجملممممممممة القممممممممول المركمممممممم ")
الجملمممممة أعممممممم ممممممج الكمممممموا، فمممممنذا شممممممرط الكممممموا اإلفممممممادة وال ىعمممممترط فممممممي الجملممممممة أن 
تكمممممون مفيمممممدة وإنمممممما ىعمممممترط فيىممممما إةمممممناد ةمممممواء أفممممماد أا لمممممم ىفمممممد فىمممممي أعمممممم منمممممه 

(78.) 

القممممممممدماء، وتعريممممممممء المحممممممممد يج للجملممممممممة ال ىختلممممممممع كثيممممممممرا عممممممممج تعريممممممممء         
فنجمممممممد المممممممدكتورب إبمممممممراأيم أنمممممممي  ىعرفىممممممما قمممممممائو "أقمممممممل قمممممممدر ممممممممج الكممممممموا ىفيمممممممد 
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السممممممامع معنممممممي مسممممممتقو بنفسممممممه، ةممممممواء تركمممممم  مممممممبا القممممممدر مممممممج كلمممممممة واحممممممدة أو 
 (.79أ ثر")

وأخيمممممًرا فمممممنن الجملمممممة فمممممي تعريمممممء النحممممماة ممممممي "الكممممموا المممممبي نتركممممم  ممممممج كلمتممممميج 
 (.80أو أ ثر وله معني مفيد مستقل")

قممممممد تممممممم تقسمممممميم الجملممممممة فممممممي العربيممممممة إلمممممما اةمممممممية وفعليممممممة، وزاد عليممممممه و          
ابممممممممج معمممممممماا الجملممممممممة ال رفيممممممممة كممممممممما زاد الزمخعممممممممري الجملممممممممة العممممممممراية، وكممممممممان 
اةةمممممماس الممممممبي اعتمممممممد عليممممممه نحمممممماة العربيممممممة القممممممداما فممممممي تقسمممممميم الجملممممممة مممممممو 
الصمممممممدر، فىمممممممم نمممممممرون أن الجملمممممممة االةممممممممية ممممممممي التمممممممي تبمممممممدأ باةمممممممم، والجملمممممممة 

لتمممممي تبمممممدأ بفعمممممل والجملمممممة ال رفيمممممة ممممممي التمممممي تبمممممدأ ب مممممرف أو بجمممممار الفعليمممممة ممممممي ا
 ومجرور.

وخمممممممالع بعمممممممض اللغممممممموييج المحمممممممد يج القمممممممداما فمممممممي تقسممممممميم الجملمممممممة بنممممممماًء علممممممما  
الصمممممدر فىمممممم نمممممرون أنمممممه ىجممممم  أن تقسمممممم الجملمممممة بنممممماء علممممما المسمممممند، فمممممنذا كمممممان 
المسمممممممند اةمممممممما كانمممممممت الجملمممممممة اةممممممممية، وإن كمممممممان فعمممممممو كانمممممممت الجملمممممممة فعليمممممممة 

 .(81ء تقدا الفعل أو تأخر )ةوا

 الىوامو
 

 .27ب1ان ر: علم اللغة النصي بيج الن رية والتطبيق، صبحي الفقا -1

 (1255القاموس المحيط، الفيروز آبادي فصل الواو )ص - 2

 (187ب6تىبن  اللغة، اةزمري، باب الىاء والجيم )ي - 3

 (539ب36ي 0تاي العروس، الزبيدي، باب )وجه( ‘ - 4

 (556ب13لسان العرب، ابج من ور، فصل الواو )ي - 5

 .537-536ممم( -ي-تاي العروس، للزبيدي، مادة)و - 6

 .660ممم( ص-ي-العجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، مادة )و - 7

 .248ب1ااي اةحمد نكري، دةتور العلماء أو جامع العلوا في اصطوحات الفنون، للق - 8
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ويممممممراد بممممممه ممممممما نممممممرادف التوريممممممة تممممممارة، وفًنمممممما قائًممممممما بباتممممممه تممممممارة أخممممممرب بمعنمممممما إنممممممراد  - 9

الكممممممموا محمممممممتمًو لممممممموجىيج مختلفممممممميج. ان مممممممر: معجمممممممم المصمممممممطلحات البو يمممممممة، د. أحممممممممد 
 .379ب2مطلوب، 

جمممممم ويمممممراد بمممممه اخمممممتوف حركمممممة مممممما قبمممممل المممممرويال ومممممما بعمممممدن مقيمممممًدا ومطلًقممممما، ان مممممر مع - 10
 ..213ب1مقاليد العلوا، للسيواي، 

ويممممممراد بممممممه اخممممممتوف الوجممممممه المقصممممممود مممممممج القممممممراءة، أو تلممممممم  اةوجممممممه المحتملممممممة  - 11
التمممممي ىجمممممري عليىممممما التغمممممانر القرآنمممممي فمممممي مواامممممعه، ةمممممواء كانمممممت ممممممبن الوجمممممون نقليمممممة أا 

 .23عقلية، ان ر التوجيه البو ي للقراءات القرآنية د. أحمد ةعيد محمدب

ليممممممة بنمممممماءة، تىممممممدف إلمممممما مسمممممماعدة الفممممممرد لكممممممي ىفىممممممم ويممممممدرس شخصمممممميته ومممممممو عم - 12
ويعممممممممرف خبراتممممممممه ويحممممممممدد معممممممممىوته وينمممممممممي إمىاناتممممممممه، ويحممممممممل معممممممممىوته فممممممممي امممممممموء 
معرفتممممممه، ور بتممممممه وتعليمممممممه وتدريبممممممه لكممممممي ىصممممممل إلمممممما تحدنممممممد وتحقيممممممق أمدافممممممه وتحقيممممممق 

ر: الصمممممممممحة النفسمممممممممية والتوافمممممممممق شخصمممممممممًيا وتربوًيممممممممما ومىنًيممممممممما وزواجًيممممممممما وأةمممممممممرًيا، ان ممممممممم
 .13-12ب1التوجيه واإلرشاد النفسي، د. حامد زمران، 

اة مممممممر المممممممداللي لتعمممممممدد التوجيمممممممه اإلعرابمممممممي فمممممممي تفسمممممممير أبمممممممي السمممممممعود، د. أحممممممممد  - 13
 .18ناصر صب

 (.231اةصول في النحو)ص -تماا حسان - 14

 .12قواعد التوجيه في النحو العربي صب - 15

 .22تعدد التوجيه النحوي صب  - 16

 (.12قواعد التوجيه في النحو )ص - 17

د. محممممممممممممممممد إبمممممممممممممممراأيم عبمممممممممممممممادن: معجمممممممممممممممم مصمممممممممممممممطلحات النحمممممممممممممممو والصمممممممممممممممرف  - 18
 (295والعروف)ص
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، ومعجممممممممم 661. المعجممممممممم المممممممموجيز، مجمممممممممع اللغممممممممة العربيممممممممة مممممممممادة )و، ي، مممممممممم(، ص19
، والبحمممممممممممممر المحممممممممممممميط، ةبممممممممممممما 379ب2المصمممممممممممممطلحات البو يمممممممممممممة دبأحممممممممممممممد مطلممممممممممممموب

 .6ب3حيالان

لتعممممممممممممدد التوجيممممممممممممه اإلعرابممممممممممممي فممممممممممممي تفسممممممممممممير أبمممممممممممما  . ان ممممممممممممر: اة ممممممممممممر الممممممممممممداللي20
مممممممممم(، دكتمممممممموران، أحمممممممممد ناصممممممممر، فممممممممي اممممممممور اإلعممممممممداد ... بنشممممممممراف د. 928السممممممممعود)ت

 ، وما بعدما.20عااع فكار. صب 

 362م تعدد التوجيه النحوي: موااعه، أةبابه، نتائجه، ص  21

 ، رةالة ماجستير، جامعة أا القرب.15الخوف النحوي في المقتصد، ص م  22

م فمممممممج النحمممممماة مممممممج نممممممرب وجًىمممممما،  ممممممم ىممممممأتي آخممممممر رافًضمممممما مممممممبا الوجممممممه، أو مضمممممميًفا  23
وجًىمممممما جدنممممممًدا، وربممممممما وقممممممء أحممممممدمم عنممممممد شممممممامد  ممممممما قيلممممممت فيممممممه أوجممممممه كثيممممممرة تمثاللىمممممما 
ه، أو ىجيمممممممممز بعضمممممممممىا  جىمممممممممات متنوعمممممممممة، فيضممممممممملع بعضمممممممممىا ....... أو نرفضمممممممممه ويمممممممممرجال

بمممممالترجيه فمممممي حممممموارمم.   اآلخمممممر، ومىمممممبا شممممما  الجمممممواز فمممممي تحلممممميلىم، وكثمممممر اةخمممممب، والمممممرد
ن ن مممممممممر: أةمممممممممباب التعمممممممممدد فمممممممممي التحليمممممممممل النحممممممممموي، المممممممممدكتوربمحمود حسمممممممممج الجاةمممممممممم، 

ممممممممممممة(، ص  بتصممممممممممممرف )العممممممممممممبىة  1جامعممممممممممممة حلمممممممممممم ، كليممممممممممممة اآلداب )العممممممممممممبىة العنكبوتيل
 العالمية العنكبوتية )اةنترنت(

ومممممممممما بعمممممممممدما.، والخممممممممموف بممممممممميج النحممممممممموييج، ص  136الممممممممممدرس النحويمممممممممة، ص  - 24    
 .59ب  3، و295 ب2، و103ب1ان الرواة، ، وإنب79

مممممممما ال مممممممممو  25 ارةمممممممميج ىمثاللمممممممون مممممممممبأًبا خاصًّ م ومممممممممم نريممممممممدون بىمممممممم جماعممممممممة مممممممممج الدال
، وإنالممممممممما مممممممممو مممممممممبم   ىقمممممممموا  علمممممممما االنتخمممممممماب مممممممممج كممممممممو  بالبصممممممممريال وال مممممممممو بممممممممالكوفيال

 المبمبيج.

الباحمممممممث: ميمممممممثم الثوابيمممممممة،  م نن مممممممر: مسمممممممائل خوفيمممممممة بممممممميج الفارةمممممممي وابمممممممج جنمممممممي، 26
ا. اةردن. 2014ة العربيمممممممممة، الجامعمممممممممة اةلمانيمممممممممة اةردنيمممممممممة،تاري  النعمممممممممر: قسمممممممممم اللغممممممممم

، 298 ب2بتصممممممممممرف )العممممممممممبىة العالميممممممممممة العنكبوتيممممممممممة )اةنترنممممممممممت(، واممممممممممحا اإلةمممممممممموا، 
، والخممممممممممموف النحممممممممممموي، ص 126، ومدرةمممممممممممة البصمممممممممممرة، ص90ومدرةمممممممممممة الكوفمممممممممممة، ص

 .90، والمدرةة البغدادىة، ص96
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، 382دب محمممممممممد حماةممممممممة عبممممممممد اللطيممممممممء، ص  . العومممممممممة اإلعرابيممممممممة فممممممممي الجملممممممممة27    
 وما بعدما.

 .38ب1، والنكت والعيون، للماوردي، 63ب1معىل إعراب القرآن، لمىي ،. 28    

 .30. اة ر الداللي.. دكتوران. في اور اإلعداد .... أحمد ناصر، ص 29    

 وما بعدما. 16مج اإلعجاز القرآني، دب محمد حماةة عبد اللطيء، ص . 30    

م القواعمممممممد ممممممممي مجموعمممممممة ممممممممج اةحىممممممماا المسمممممممتنبطة، والمستخلصمممممممة ممممممممج اةنمممممممماط  31    
التركيبيمممممة التمممممي تمثمممممل الن ممممماا التركيبمممممي للغمممممة العربيمممممة، وذلمممممك للقيممممماس عليىممممما فمممممي توليمممممد 
الكممممموا عنمممممد أبنممممماء اللغمممممة، أو فمممممي التحليمممممل النحممممموي مممممما كمممممان السمممممب  المممممبي جعمممممل كثيمممممًرا 

د فمممممممي مقممممممموالت ن ريمممممممة. ...... منممممممما  مؤلمممممممع ىحممممممممل عنممممممموان" ممممممممج ممممممممبن القواعمممممممد ىجمممممممرل
القاعممممممدة النحويممممممة " للباحممممممث أحمممممممد عبممممممد الع مممممميم عبممممممد الغنممممممي، وقممممممد تممممممأ ر صمممممماحبه تممممممأ رًا 
مممممممبق بىممممممما، وقمممممممدمتىا بعمممممممض الدراةمممممممات الحدنثمممممممة، ويبمممممممدو تطبيقىممممممما  واامممممممًحا بمقممممممموالت ة 
علممممممما درةمممممممنا النحممممممموي  يمممممممر دقيمممممممق. ان مممممممر: أةمممممممباب التعمممممممدد فمممممممي التحليمممممممل النحممممممموي، 

 .3، 2لجاةم، جامعة حل ، كلية اآلداب ص الدكتوربمحمود حسج ا

 .202مؤن  المراا في المعاني والكوا، مادة " تداخل " ب - 32

 .243ب11لسان العرب فصل الدال، ي - 33

 .54التعريفات للجرجاني، باب التاء ، - 34

ان مممممممممر االختيمممممممممار لتليمممممممممل المختمممممممممار لـمممممممممماا الموصممممممممملي الحنفمممممممممي: عبمممممممممد هللا بمممممممممج  - 35
 .190ب3محمود، ي

 .44ب4الجامع ةحىاا القرآن، للقرابي ي - 36

 .385_376ب1ان ر الخصائص ابج جني ي - 37

 .119االقتراح للسيواي، صب - 38

 .382ب2الخصائص البج جني، ي - 39
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 .430ب4شرح المفصل البج ىليو، ي - 40

بمممممممالمعنا العممممممماا المممممممبي ىعممممممممل فمممممممج الصمممممممرف والنحمممممممو والبيمممممممان والمعممممممماني، ان مممممممر  - 41
 .52ب5ي الموافقات للعاابي

 .191ب1الخصائص ابج جني، ي - 42

 .11، 1988، عالم الكت ، القامرة 2علم الداللة: دب أحمد مختار عمر، ط (43)

دور العوقممممممممة الدالليممممممممة المعنويممممممممة للمفممممممممردات فممممممممي بنمممممممماء القواعممممممممد النحويممممممممة )رةممممممممالة  (44)
 2010ماجسمممممممتير( الطالممممممم  عبمممممممد المممممممرحمج قمممممممبون أةممممممممر السمممممممرحان، جامعمممممممة آل البيمممممممت 

 .11ا ص 

 .5نن ر علم الداللة: أحمد مختار عمر ص  (45)

 .7، 6علم الداللة العربي ب دكتور فانز الدراىة ص  (46)

 (.200ص -2البرمان للزركعي )ي - 47

 (.148دار الكتاب العربي )ص‘للرافعي ‘إعجاز القرآن والبو ة النبوية  - 48

 (.34شبرات البم  في البو ة القرآنية )ص - 49

 .1الوظائع الداللية للجملة العربية ص محمد رزا شعير: - 50

 .54، 1981عدنان بج ذريل، دمعق،  -آراء ون ريات  -اللغة والداللة  (51)

 .24نن ر داللة الجملة االةمية ص  (52)

، 15علممممممم اللغممممممة عنممممممد العممممممرب: عليممممممان بممممممج محمممممممد الحممممممازمي، جامعممممممة أا القممممممرب، جممممممم (53)
 .707، 1424، جماد الثاني، 27 

 .261اللغة مقدمة للقارأ العربي ص ( نن ر علم 54)

( ممممممممج وظمممممممائع الصممممممموت اللغممممممموي، محاولمممممممة لفىمممممممم صمممممممرفي ونحممممممموي وداللمممممممي: أحممممممممد 55)
 .11، ص 2006، دار  ري ، القامرة 1 عك، ط
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، مىتبممممممممممة اةنجلممممممممممو المصممممممممممرية، 5( داللممممممممممة اةلفمممممممممماظ: دكتممممممممممور إبممممممممممراأيم أنممممممممممي ، ط56)
 . 47، ص 1984القامرة 
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Abstract: 
Semantics: it is also called the "science of meaning"; focuses on the study 

of meaning, or the theory of meaning phonetically, morphologically and 

grammatically, and it belongs to Linguistics. Scholars of linguistics, 

psychology, media, philosophy, culture, literature, art, politics, sociology, 

economics, religion and several different fields & domains have studied 

Semantics. It is called (semantics), and this science is concerned with the 

study of meanings of individual words, as well as the study of the meaning 

and its problems at the level of both lexical and grammatical structures. 

Topics of Semantics were discussed by the Greek philosopher (Aristotle) 

and his disciple Plato, who dealt with semantics and its manifestations. 

Semantics topics also were studied by Indians; they studied the word and 

meaning, manifestations of language, connotation of the word, context, 

synonyms, common phonetic, antonyms and other topics of linguistics and 

considered them the base of semantics. Arabs also studied the topics of 

Semantics, gave it unprecedented attention and added significant part to its 

topics through Ibn Jonah, Ibn Faris, Al-Zamakhshari, and Al-Suyuti. 

Scholars of jurisprudence were also concerned with the study of semantics 

topics, and they studied special, general, common, the truth, the metaphor, the 

similarity and the vowelized.  In addition, it was studied by the scholars of 

rhetoric in their study of methods of imperative, prohibition, interrogation, 

exclamation, praise, blame, vocative, exception, and comparative. 

Recently, characteristics of semantics have become clear and its topics 

developed by the German (Essen) 1942 AD, Muslim linguists such as Al-

Asma'i, Abu Khairah Al-Arabi, Abu Amr Ash-Shaibani and Ibn Al-Arabi. It 

was recently discussed by Arab scholars for instance Dr. Ibrahim Anis in his 

book (Semantics) and other books, as well as Dr. Ahmed Mukhtar Omar in his 

book (Semantics), and European naturalists such as Burjuman who dealt with 

semantics in the subjects of time, place and phoneme, as well as law and 

administration scholars, such as (Thurman Arnold), European scholars, such 

as (Stephen Ullman) in his books ("Words and Their Use" and " Meaning and 

Style Principles") and (John Lyons) in his book "Structural Semantics" 1964 

AD, and others. 


