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 مىاهج دزاطت اإلافنى : يسميها أحمد مخحار عمر

ت في دزاطت اإلافنى »: ًلٌى في الّخمهُد غىٍّ
ّ
صث اإلاىاهج الل

ّ
س - زه

ّ
ـلى اإلافنى -  مىر وكذ مبى

ت ليّل مً الّىدى والّظماهدًُ«اإلاعجمي ؤو دزاطت مفنى اليلمت ُّ  . اإلافسدة باـخبازها الىخدة ألاطاط

رهيز ـلى 
ّ
اث مخفّددة ومخىّىـت، وطىىخفي بالت وكد كّدمذ بهرا الخصىص مىاهج وهؽٍس

فت بلى بفضها آلاخس  .بفضها ألهّمُخه، ووشير بشازة طَس

فه وهرا هى الّظّس . وكد هخج ـً اخخالف اإلاىهج اخخالف الّىؽسة بلى اإلافنى، واخخالف حفٍس

جاهاث مخخلفت مً رجشاردز وأوجدنفي ؤّن هخاب 
ّ
فا حفىع اج ً حفٍس د ـلى ـشٍس  مثال ًدىي ما ًٍص

ف هاجج ـً  ت وغيرها، ومفؽم الّخفازض بين هره الّخفاٍز ُّ ت وؤدب ُّ ت وهفظ ُّ ت وؤخالك ُّ ت ومىعل ُّ فلظف

باث خلله الّدزااسيّ 
ّ
ف اخخُاحاجه ومخعل  1«.خسص وّل مخخّص  ـلى ؤن ًلّلي الّخفٍس

 

صّترّية -
ّ
ظرّيحان إلاشارّية والح

ّ
لإلللاء الّضىء ـلى الفصل ألاّول  خّ  ؤخمد مخخاز ـمس :الى

ت ٍّ ت والّخصّىز خين ؤلاشازٍّ ً ماّطظيها ؤوحدن وزٍدشازدش . الّىؽسٍّ ت ألاولى، ـو - فخدّدر ـً الّىؽسٍّ

ا ًجمق ـىاصس  - the Meaning of Meaning معنى ااعنىصاخلي هخاب  ُّ رًً اكترخا مثلثا دالل
ّ
الل

ف اليلمت، وألهىاؿ اإلاشاز  لت في اليلمت والفىسة واإلاسحق الخازجي، زّم حفّسض لخفٍس
ّ
ت اإلاخمث ُّ اإلافنى ألاطاط

ٌ . بلُه ت ؤ،ّ معى اليلمت هى بشازتها بلى غير هفظها»:  ًلى ت ؤلاشازٍّ  :وهىا ًىحد زؤًان. وحفني الّىؽسٍّ

 .زؤي ًسي ؤّن مفنى اليلمت هى ما حشير بلُه - ؤ

 . وزؤي ًسي ؤّن مفىاها هى الفالكت بين الّخفبير وما ٌشير بلُه - ب

ت ًلىلىن بّن اإلاشاز بلُه ال ًجب ؤن ًيىن شِئا مدظىطا كابال  وؤصحاب هره الّىؽسٍّ

، ؤو خدزا (ؤشزق) qualityفلد ًيىن هرلً، هما كد ًيىن هُفُت  (اإلاىضدة) objectللمالخؽت 

action (اللخل) ت ًّ د جاـت) abstract، ؤو فىسة ججٍس
ّ
ولىً في وّل خالت ًمىً ؤن هالخؾ ما . (الش

فؾ، ألّن 
ّ
ل ؤشُاء غير هفظها)ٌشير غلُه الل

ّ
وكد . وّل اليلماث جدمل مفاوي، ألّنها زمىش جمث

ت2«.ًيىن اإلاشاز بلُه غير مدّدد تي الكتها الّىؽسٍّ
ّ
تراضاث ال  .  زم ذهس الـا
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ت فلد جىاولها بالّخفٍسف مً هىاٍح ممازلت هي ؤًضا؛ فخدّدر ـً  ٍّ ت الخصّىز وؤّما الّىؽسٍّ

غت
ّ
تي سّجلها ـليها ـلماء الل

ّ
ٌ . مفهىمها وحروزها وؤهّمُت الفىسة فيها، واإلاأخر ال وحدث »: ًلى

ت ـىد الفُلظىف ؤلاهجليزّي  ُّ ت، ؤو الفلل ٍّ ت الّخصّىز ت للّىؽسٍّ ُّ  John Lockالّصىزة الىالطُى

( ٌ عي ًلى
ّ
اطخفماٌ اليلماث ًجب ؤن ًيىن ؤلاشازة الحّظاطت بلى ): اللسن الّظابق ـشس ال

لها حفد مغصاها اإلاباشس الخاّص . ألافياز
ّ
تي جمث
ّ
 .وألافياز ال

غت 
ّ
ت حفخبر الل ا )، ؤو (وطُلت ؤو ؤداة لخىصُل ألافياز)وهره الّىؽسٍّ ُّ جمثُال خازح

ت ُّ ا لحالت داخل ساد في . (ومفىىٍّ
ّ
ىا اطخفماله باظ ُّ ا مف هفالمت ( الّخفاهم)وما ٌفعي حفبيرا لغىٍّ

ىت ُّ ت ـً . ـلى فىسة مف
ّ
، ووؼُفت مظخلل

ّ
تي جدوز في ؤذهاهىا جملً وحىدا مظخلال

ّ
ألافياز ال

ه 
ّ
غت، وبه

ّ
غت، وبذا كىق وّل مّىا باالخخفاػ بإفيازه لىفظه وان مً اإلامىً الاطخغىاء ـً الل

ّ
الل

ري ًجفلىا هلّدم دالئل 
ّ
كابلت )فلغ شفىزها بالحاحت بلى هلل ؤفيازها الىاخد بلى آلاخس ال

تي حفخمل في ؤذهاهىا (للمالخؽت ـلى اإلاظخىي الفام
ّ
 3«.ـلى ؤفيازها الخاّصت ال

 

ظرّية الّسلتكّية
ّ
اوي  وخّ  :الى

ّ
ت الفصل الث ُّ ت الّظلىه بالحدًث ـً الّىؽسٍّ

Behavioral theory ،ل في جسهيزها ـلى الجاهب اإلامىً مالخؽخه
ّ
 مً حىاهب مخفّددة جخمث

جاهه، وؤطظها، ومفنى 
ّ
ت بلىمفُلد، واج واطخمدادها مً الجاهب الّظُيىلىجّي وماّطع الّىؽسٍّ

ت ـلى ما ٌظخلصمه »: ًلٌى ؤخمد مخخاز ـمس. اليلمت ـىد بلىمفُلد ُّ ت الّظلىه ص الّىؽسٍّ
ّ
جسه

غت 
ّ
صاٌ)اطخفماٌ الل

ّ
ت(في الاج ُّ وهي بهرا . ، وحفعي اهخمامها للجاهب اإلامىً مالخؽخه ـاله

ص ـلى الفىسة ؤو الّخصّىز 
ّ
تي جسه
ّ
ت ال ٍّ ت الّخصّىز  .جخالف الّىؽسٍّ

لت، وجسهذ بصماتها  يي لفترة ظٍى ت ـلى خلل الّظُيىلىجّي ألامٍس ُّ وكد طُعسث الّظلىه

ت في الّظُماهدًُ  ُّ جاهاث ألاطاط
ّ
ت بىحه ـاّم ... وهفىذها ـلى حشىُل بفض الاج ُّ والّظلىه

ت، مثل الفلل والّخصّىز -1: جلىم ـلى حملت ؤطع منها ُّ هى
ّ
ً في وّل اإلاصعلحاث الر

ّ
شى
ّ
 الد

جب ـلى ـالم الّىفع ؤن ًلصس هفظه ـلى ما ًمىً مالخؽخه مباشسة، وذلً بإن .. والفىسة  ٍو

ت ُّ اهس، ولِع بالحاالث والفملُاث الّداخل
ّ
غت ٌفني . ٌفنى بالّظلىن الؽ

ّ
وجعبُم ذلً ـلى الل

رهيز ـلى ألاخدار اإلامىً مالخؽتها وحسجُلها
ّ
جاهها بلى جللُ  دوز الغسائص والّدوافق -2. الت

ّ
 اج

م في اهدظاب الّىماذج 
ّ
ري ًلفبه الّخفل

ّ
ت ألاخسي، وجإهُدها ـلى الّدوز ال واللدزاث الفعسٍّ

ت ُّ ري ًسي ؤّن وّل شسيء في الفالم مديىم بلىاهين -3.  الّظلىه
ّ
جاهها آلالّي ؤو الحخمّي ال

ّ
 اج
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بُفت
ّ
ه ًمىً وصف الّظلىن ـىد الّظلىهُّين إلاثيراث ما جلّدمها البِئت ؤو املحُغ-4. الع

ّ
.  ؤه

لى الّسغم مً ؤّن  سة للّخصّىز الّظلىوّي في آزاء Bloomfieldـو
ّ
 زّم Watson ُطِبم بصُاغاث مبى

Weiss فلد القى زؤي ،Bloomfield اهخماما ؤهبر؛ ألّن  Bloomfield ٌفّد واخدا مً ؤهثر

غت في الّىصف ألاّوٌ مً هرا اللسن 
ّ
ت لل ُّ ّين جإزيرا في جعّىز الّدزاطت الفلم غٍى

ّ
ؤهثر مً - وهى .  الل

غت–غيره 
ّ
   4«. اإلاظئٌى ـً جلدًم اإلارهب الّظلىوّي بلى ـلم الل

 

الث وحفل :هظرّية الّسياق
ّ
ت ؤو اإلاىهج  الفصل الث ُّ ت الّظُاك  للحدًث ـً الّىؽسٍّ

غت
ّ
ت لل ُّ ص ـلى الىؼُفت الاحخماـ

ّ
ري ًسه

ّ
ً . الّظُاقّي ؤو اإلاىهج الفملّي ال وجدّدر ـً زواد اإلاىهج، ـو

غىّي 
ّ
غىّي، وغير الل

ّ
لافي، وطُاق اإلاىكف)ؤهىاؿ الّظُاق الل

ّ
ت (الفاظفّي، والث ُّ ، والفالكاث الّظُاك

غاث، والّصلت بين اإلاىهجين الّخدلُلّي والّظُاقّي، وممّيزاث اإلاىهج
ّ
ٌ . بين الل ـسفذ مدزطت لىدن »: ًلى

.  Oprerational Approach ؤو اإلاىهج الفملّي Approach  Contextual بما طّمي باإلاىهج الّظُاقيّ 

جاه 
ّ
ُم هرا الاج غت Firthووان ـش

ّ
ت لل ُّ ري وضق جإهُدا هبيرا ـلى الىؼُفت الاحخماـ

ّ
هما ضّم .  ال

جاه ؤطماء مثل
ّ
ّد . Mitchell و Sinclair و Mc Intoch و Halliday: الاج  ؤخد الّخعّىزًٍ Lyonsـو

ت للمفنى)الهاّمين اإلاسجبعين بفيرث  ُّ خه الّظُاك  .(هؽٍس

ت هى  غت)ومفنى اليلمت ـىد ؤصحاب هره الّىؽسٍّ
ّ
لت )، ؤو (اطخفمالها في الل ٍس

ّ
الع

تي حظخفمل بها
ّ
ري جاّدًه)، ؤو (ال

ّ
ولهرا صّسح فيرر بإّن اإلافنى ال ًىىشف بال مً خالٌ (. الّدوز ال

ت، ؤي وضفها في طُاكاث مخخلفت غىٍّ
ّ
ت في شسح . حظُِم الىخدة الل لٌى ؤصحاب هره الّىؽسٍّ ٍو

ت جلق في مجاوزة وخداث ؤخسي ): وحهت هؽسهم ُّ وب،ّ مفاوي هره الىخداث . مفؽم الىخداث الّدالل

تي جلق مجاوزة لها
ّ
 بمالخؽت الىخداث ألاخسي ال

ّ
ومً ؤحل . (ال ًمىً وصفها ؤو جددًدها بال

تي جسد فيها اليلمت وؤهّمُت البدث ـً ازجباظاث اليلمت باليلماث 
ّ
ت ال غىٍّ

ّ
جسهيزهم ـلى الّظُاكاث الل

فه م بلى مفنى اليلمت هى زئٍت اإلاشاز بلُه، ؤو وصفه، ؤو حفٍس ٍس
ّ
 .ألاخسي هفىا ؤن ًيىن الع

تي جسد فيها، 
ّ
ب جدلُال للّظُاكاث واإلاىاكف ال

ّ
لى هرا فدزاطت مفاوي اليلماث جخعل ـو

تي جلق فيها، - ـلى هرا - ومفنى اليلمت . خّتى ما وان منها غير لغىّي 
ّ
ًخفّدٌ جبفا لخفّدد الّظُاكاث ال

غىّي  
ّ
 Linguistic distribution .»5ؤو بفبازة ؤخسي جبفا لخىّشـها الل

 ٌ غىّي، ًلى
ّ
غىّي وغير الل

ّ
 K.Ammerوكد اكترح  »: هما جدّدر ـً ؤهىاؿ الّظُاق الل

 : جلظُما للّظُاق ذا ؤزبق شفب ٌشمل
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غىّي - ؤ 
ّ
   linguistic contextالّظُاق الل

  emotional context الّظُاق الفاظفّي -  ب

 context situationalطُاق اإلاىكف -ث

لافّي -ر
ّ
وهره ألاطُلت الثالزت ألاخيرة جمثل . cultural context  »6الّظُاق الث

ت غىّي في الّىؽسٍّ
ّ
 . الّظُاق غير الل

 

ت الفصل الّرابع حفل صاخب الىخاب :هظرّبة الحقتل الّداللّية  للحدًث ـً هؽسٍّ

خها، ومفنى اليلمت،  ت، وجاٍز ت مً خُث مفهىم الحلل الّداللّي، وؤطع الّىؽسٍّ ُّ الحلٌى الّدالل

ت،  ُّ ت، والظُماهدُى ت،والّىدىٍّ ُّ وخلٌى اليلماث اإلاترادفت، واإلاخضادة، والّخصيُفاث الّصسف

والفالكاث بين اليلماث في الحلل الظُماهدُيّي، والفالكاث داخل الحلل اإلاعجمّي، واليلماث 

ت، وؤطع اإلاعجم اإلاصّىف، وغيرها مً  ُّ ت، ومعجم الحلٌى الّدالل ُّ ت واليلماث الهامش ُّ ألاطاط

ت  ؤو  Sémantic fieldالحلل الّداللّي »:  ًلٌى ؤخمد مخخاز ـمس. اإلاباخث ذاث الفالكت بالّىؽسٍّ

ت مً اليلماث جسجبغ دالالتها، وجىضق ـادة جدذ لفؾ  Lexical fieldالحم اإلاعجمّي   هى مجمـى

ت. ـاّم ًجمفها ُّ غت الفسب
ّ
 (لىن )فهي جلق جدذ اإلاصعلح الفاّم . مثاٌ ذلً ولماث ألالىان في الل

ّسفه ...ؤبُض - ؤخضس - اصفس - ؤشزق - ؤخمس: وجضّم ؤلفاؼا مثل ت ):  بلىلهUllmannالخ ـو مجمـى

غت
ّ
 .(حصئُت إلافسداث الل

ت  ه ليي جفهم مفنى ولمت ًجب ؤن جفهم هرلً مجمـى
ّ
ت به وجلٌى هره الّىؽسٍّ

ا، ؤو هما ًلٌى  ُّ ًجب دزاطت الفالكاث بين اإلافسداث داخل : Lyonsاليلماث اإلاّخصلت بها دالل

ه Lyonsولهرا ٌفّسف . الحلل ؤو اإلاىضىؿ الفسريّ 
ّ
مدّصلت ـالكاث باليلماث ) مفنى اليلمت بإه

تي . (ألاخسي في داخل الحلل اإلاعجميّ 
ّ
ت هى حمق وّل اليلماث ال ُّ والهدف الّخدلُل للحلٌى الّدالل

ىا، والىشف ـً صالتها الىاخد منها بااخس، وصالتها باإلاصعلح الفامّ  ُّ  .جخّ  خلال مف

ت  ّخفم ؤصحاب هره الّىؽسٍّ  : ـلى حملت مً مباديء منها-  بلى حاهب ذلً- ٍو

ت -ؤ ُّ  , ـضى في ؤهثر مً خمLexèmeال وخدة معجم

ت ال جيخمي بلى خلل مفّين-ب ُّ  .ال وخدة معجم

ري جسد فُه اليلمت-ث
ّ
 .ال ًصّح بغفاٌ الّظُاق ال

ت ـً جسهُيها الّىدىّي -ر
ّ
 . اطخدالت دزاطت اإلافسداث مظخلل
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ت ُّ  :وكد ؤوطق بفضهم مفهىم الحلل الّداللّي لِشمل ألاهىاؿ آلاج

ؤّوٌ مً اـخبرها خلىال A.Jolles وكد وان ... اليلماث اإلاترادفت واليلماث إلاخضاّدة -ؤ

ت ُّ  .دالل

ت-ب ُّ ت الّصسف ُّ ت، وؤظلم ـليها اطم الحلٌى الّدالل ُّ -Morpho. ألاوشان الاشخلاك

Sémantic Fields . 

ت-ث  .ؤحصاء الىالم وجصيُفاتها الّىدىٍّ

ت -ر ُّ تي  Syntagmatic fieldsالحلٌى الّظيخجماج
ّ
اث اليلماث ال ، وحشمل مجمـى

م الاطخفماٌ، ولىّنها ال جلق ؤبدا في هفع اإلاىكق الّىدىّي   ؤّوٌ W.Porzigوكد وان . جترابغ ـً ظٍس

 ٌ  7«.مً دزض هره الحلى
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