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 لمحة عن نظرية التكوين الثالثي للمعنى

   )النظرية التحليلية(

  

 الثينظرية التكوين الثمن نظريات تحليل المعنى ما أطلق عليه البعض )

 .)النظرية التحليلية( أو (للمعنى

جةمستويات متد فييُعتمد على هذه النظرية في دراسة معاني الكلمات   ر ِّ

 على النحو التالي:

 كل حقل داللي، وبيان العالقات بين معانيها. تحليل كلمات ♦

 ة.تحليل كلمات المشترك اللفظي إلى مكوناتها أو معانيها المتعدد ♦

 تحليل المعنى الواحد إلى عناصره التكوينية المميزة". ♦

 Jerry Fodorو Jerrold Katz وقد ظهرت أوليات هذه النظرية على يد

د أجريت تعديالت على هذه م، وق1963خالل بحث منشور لهما عام  من

النظرية فيما بعد، "وتقوم نظريتهما في أساسها على تشذير كل معنى من 

معاني الكلمة إلى سلسلة من العناصر األولية مرتبة بطريقة تسمح لها بأن 

تتقدم من العام إلى الخاص، وكل معنى للكلمة يحدد عن طريق تتبُّع الخط 

(، ويظل المرء المميزإلى ) لداللي()المحدد ا ( إلىالمحدد النحويمن )

ًها نحو التشذير حتى يُحق ِّق القدر الضروري من التوصيف والشرح،  ُمتَّجِّ

دات أخرى، ما دامت  وحينئٍذ يتوقَّف حيث ال تبقى فائدة في إضافة أي ُمحد ِّ

 .[4]ال تلقي ضوًءا على المعنى"

 وتتكون هذه النظرية من ثالثة عناصر، سبق ذكرها وهي:

د النحوي: -1 ، و فعاًل ا أويمث ِّل الوصف الشكلي للكلمة؛ ككونها اسمً  الُمحد ِّ

 وكون االسم جامدًا أو مشتقًّا، وكون الفعل الزًما أو متعديًا.

د الداللي: -2 مثابة بدُّ ي تُع  المشتركة التويُمث ِّل الصفات العامة أو  الُمحد ِّ

 صفات ثانوية أو غير جوهرية في التحديد الدقيق للمعنى.

ويُمث ِّل الصفة أو الصفات الفارقة، أو المالمح الجوهرية التي  المميز: -3

 .[5]يتحتَّم وجودُها

اظ التمثيل لذلك بتحليل أهم معاني لفظة )العين(، وهي من ألف ويمكن

 المشترك اللفظي، على النحو التالي:

https://www.alukah.net/literature_language/0/130639/#_ftn7
https://www.alukah.net/literature_language/0/130639/#_ftn9
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 ويمكن قراءة الشكل السابق على النحو التالي:

 ، واللكلمة )عين( هو أنها: اسم، ال فعل المحدد النحوي المكون األول:

 حرف.

 لهذه الكلمة: المحدد الداللي المكون الثاني:

ْرم؛ ولكن هناك كثير من األجرام؛ ولذلك  ( بأنه:1المعنى )في  حتاج نجِّ

د الجرم المقصود، وهو ما ستُحق ِّقه الصفات  قة لفاراإلى صفة أخرى تُحد ِّ

 اآلتي ذكرها.

(؛ عضو من أعضاء الجسم )في اإلنسان والحيوان ( بأنه:2وفي المعنى )

حه ال  .صفات الفارقةولكن أي عضو، فاألعضاء كثيرة؟ وهذا ما ستُوض ِّ

ها عن بإنسان؛ ولكن ما صفاته التي يتميَّز  ( بأنه:4(، )3وفي المعنى )

حه الصفات الفارقة.  جنسه؟ وهذا ما ستُوض ِّ

؟ سوف حفرة؛ ولكن الُحف ر كثيرة، فمن أيها هذه (: بأنه:5وفي المعنى )

 تُمي ِّز هذا أيًضا الصفات الفارقة.

 الصفات الفارقة: المكون الثالث:

 (.الشمسيتميز بأنه: يمد األرض بالنور والحرارة ) (:1لمعنى )في ا

 (.ة)العين المبصر يتميز بأنه: يقوم بعملية اإلبصار (:2في المعنى )

 (.نواحد من األعيايتميز بأنه: ذو مكانة في أهله ) (:3وفي المعنى )

. (:4وفي المعنى ) ِّ  يتميز بأنه: يتلمس أخبار العدو 
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 .(البئرعين الماء؛ كبأنها: تتدفَّق منها الماء ) تتميز (:5وفي المعنى )

على أن هذه النظرية لم تسلم من النقد؛ مما أدى إلى إدخال بعض 

ًحا لذكرها.  التعديالت عليها، ليس المجال هنا ُمفسِّ
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