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العالقات اللغوية للجمل بني املعاين النحوية والداللية

واالستفادة منها يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
Pahar Kurniadi
STIT Al Karimiyyah Sumenep Madura
fakhar.kibabu26@gmail.com

مستخلص البحث
لقد كانت التفرقة بُت الظواىر النحوية والداللية ،أو بُت القواعد واؼبعٌت تفرقة
موروثة من التفرقة التقليدية بُت القواعد من جانب واؼبفردات اؼبعجمية من
جانب آخر ،حيث كاف ينظر إىل كل على حدة على أنو أساس من دراسة
اللغة مستقل ،ولذلك حظي كل منهما بدراسات كثَتة متنوعة يف القدمي
واغبديث ،ومن أمهها مبحثنا حالياً.
يهدؼ ىذا البحث إىل وصف الفرؽ األساسي للجمل بُت اؼبعاين النحوية
والداللية ،ووصف تصنيفها من منظور علمي النحو والداللة ،ووصف عالقاهتا
اللغوية .واستخدـ الباحث يف ىذا البحث اؼبنهج الكيفي التحليلي الذي مت صبع
البياانت من استطالع كل من صنفُت من علمي النحو والداللة مث أخذ النتائج
بعد اؼبالحظة والتحليل العميق دبا يف اؼبعاين النحوية والداللية واالستفدة منها يف
تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.
النتائج ىي أف اعبملة يف علم النحو ال بد من ركنُت؛ اؼبسند واؼبسند إليو ،أما
اعبملة يف علم الداللة ال يشًتط ذلك .اعبملة يف علم النحو ؽبا تصنيفاف؛ اعبملة
االظبية واعبملة الفعلية .واعبملة يف علم الداللة ؽبا تصنيفاف أيضا؛ اعبملة
التحليلية واعبملة الًتكيبية ،وللمركبُت من اعبملة عالقة التأكيد ابلقسم ،وعالقة
شرطية أو ما يف معناىا ،وعالقة توقيتية أو مكانية ،وعالقة غائية (يكوف أحد
اؼبركبُت غايةً لآلخر) ،وعالقة السببية ،وعالقة االستدراؾ أو االستثناء ،وعالقة
مصاحبة ومعية ،وعالقة تشبيو.
الكلمات املفتاحية :العالقة اللغوية ،معاين اعبمل ،علما النحو والداللة
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أساسيات البحث
أ .املقدمة
إف علم الداللة ( )Semanticsيدرس الطبيعة الرمزية للغة وحيلل الداللة من
حيث عالقتها ابلبنية اللغوية وتطور الداللة وتنوعها والعالقات الداللية بُت
الكلمات واغباالت الداللية .وبينما علم النحوي أو علم النظم ( )Syntaxيدرس
أحكاـ وقوانُت نظم الكلمات داخل اعبمل والعبارات وأنواع اعبمل والعالقات
النحوية اليت تربط بُت مكوانت اعبمل ،وىو جزء من علم القواعد ()Grammar
ٔ
الذي يشمل ىذا العلم ابإلضافة إىل علم الصرؼ.
أصبح الدرس اللغوي اغبديث ينزع إىل عدـ التفرقة بُت اعبانب النحوي
واعبانب الداليل ،غَت أف ىناؾ مشكلة توجو اللغويُت احملدثُت يف ربديد مكاف
الداللة .لقد كانت التفرقة بُت الظواىر النحوية والداللية ،أو بُت القواعد واؼبعٌت
تفرقة موروثة من التفرقة التقليدية بُت القواعد من جانب واؼبفردات اؼبعجمية من
جانب آخر ،حيث كاف ينظر إىل كل من ىذين اعبانبُت على حدة على أنو أساس
من دراسة اللغة مستقل ،ولذلك حظي كل منهما بدراسات كثَتة متنوعة يف القدمي
ٕ
واغبديث.
ب.أسئلة البحث
فبا سبق ذكره ،وديكن تلخيص ىذه اؼبشكلة يف ىذه التساؤالت وما يًتتب
عليها ،وىي :ما الفروؽ األساسية للجمل بُت اؼبعاين النحوية والداللية؟ وما تصنيف
اعبمل من وجهة نظر علمي النحو والداللة؟ وما العالقات اللغوية بُت اؼبعاين
النحوية والداللية؟

ٔحلمي خليل ٕٓٓٓ .مػ .مقدمة لدراسة علم اللغة .دار اؼبعرفة اعبامعية :اإلسكندرية :الطبعة األخَتة .صٔٚ٘ :
ٕدمحم ضباسة عبد اللطيف ٕٓٓٓ .مػ .النحو والداللة ،مدخل لدراسة اؼبعٌت النحوي –الداليل .القاىرة :دار الشروؽ .الطبعة
األوىل .صٗٙ-ٗ٘ :
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اإلطار النظري
أ .الفروق بني املعاين النحوية والداللية
قبل البحث والدراسة عن الفروؽ بُت اؼبعاين النحوية والداللية ويعرض
الباحث أنواع اعبمل ،وىي:
ٔ) اعبملة عند النحويُت
اؼبراد ابعبملة عند النحاة ىي كل مركب إسنادي أفاد أـ مل يفد ،مثل :قاـ زيد،
وإف قاـ زي ٌد .واعبملة عند النحاة ركناف :اؼبسند إليو واؼبسند ،فأما يف اعبملة
االظبية فاؼببتدأ مسند إليو واػبرب مسند ،وأما يف اعبملة الفعلية فالفاعل أو انئبو
مسند إليو والفعل مسند .وكل ركن من ىذين الركنُت عمدة ال تقوـ اعبملة إال
هبا ،وما عدا ىذين الركنُت فبا تشتمل عليو اعبملة فهو فضلة ديكن أف يستغٌت
ٖ
عنو تركيب اعبملة ،ىذا ىو أصل الوضع ابلنسبة إىل اعبملة العربية.
وقد يسوي بعض النحاة يف اؼبرحلة اليت تلت سيبويو بُت مصطلحي "الكالـ"
و"اعبملة" ،ونظروا إليهما على أهنما مًتادفاف .منهم الزـبشري حيث قاؿ:
والكالـ ىو اؼبركب من كلمتُت أسندت إحدامها إىل األخرى .وذاؾ ال يتأتى إال
يف اظبُت كقولك :زيد أخوؾ ،وبشر صاحبك .أو يف فعل واسم كبو قولك:
ٗ
ضرب زيد ،وانطلق بكر ،وتسمى اعبملة.
وسوى أيضا أبو الفتح ابن جٍت إذ يقوؿ :أما الكالـ فكل لفظ مستقل بنفسو،
٘
مفيد ؼبعناه .وىو الذي يسميو النحويوف ابعبمل ،كبو زيد أخوؾ ،وقاـ دمحم.

ٖ سباـ حساف .ٕٓٓٗ .األصوؿ ،دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب .القاىرة :عامل الكتب .صٕٔٔ :
ٗالزـبشري .ٜٜٖٔ .اؼبفصل يف صنعة اإلعراب .بَتوت :مكتبة اؽبالؿ .واردة يف اؼبكتبة الشاملة ٕٓٔٓ .مػ .اإلصدار الثاين .ص:
ٖٕ
٘عثماف بن جٍت اؼبوصلي ،أبو الفتح .اػبصائص .اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب .واردة يف اؼبكتبة الشاملة ٕٓٔٓ .مػ .اإلصدار
الثاين .صٗ :

66

Vol. 03 No. 02 July - Dec 2019
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

وىناؾ أقواؿ أخرى اليت تسوي بُت اعبملة والكالـ قاؽبا بعض النحاة منهم
اعبرجاين يف كتابو (اعبمل) ،وأيب البقاء العكيب يف مسائل خالفية يف النحو .يف
اؼبرحلة اليت تلت ذلك تفريق حاسم بُت ىذين اؼبصطلحُت "اعبملة" و "الكالـ".
لف
وىذا التفريق جيعل اعبملة أعم من الكالـ .وعرؼ الغالييٍت اعبملةُ ٌ
قوؿ ُمؤ ٌ
ٍ
ٍ
اغبق،
ب
مثل "جاءَ ُّ
ُّ
من ُمسنَد ُ
ومسند إليو .فهي واؼبرَّك ُ
االسنادي شيءٌ واح ٌدُ .
الباطلَّ ،
الباطل كا َف َزىوقاً".
إف
وزىق
َ
َ
ُ
معٌت اتماً مكتفياً
وال يُشًتط فيما نُسميو صبلةً ،أو مرَّكباً إسنادايً ،أف يُ َ
فيد ً
بنفسو ،كما يشًت ُط ذلك فيما نُ ِ
ِ
اتـ الفائدةٍ كبو {قد
سميو كالماً .فهو قد يكوف َّ
ُ
تفعل من
سمى كالماً أَيضاً .وقد يكوف َ
أفلح اؼبؤمنوف} ،فيُ ّ
َ
انقصها ،كبو "مهما ْ
ٙ
خَت أَو ٍ
سمى كالماً.
شر" ،فال يُ ّ
ّ
أما اعبرجاين فقاؿ يف كتابو "التعريفات" :اعبملة عبارة عن مركب من كلمتُت
أسندت إحدامها إىل األخرى سواء أفاد كقولك زيد قائم أو مل يفد كقولك إف
يكرمٍت فإنو صبلة ال تفيد إال بعد ؾبيء جوابو فتكوف اعبملة أعم من الكالـ
ٚ
مطلقا.
ٕ) اعبملة عند اؼبناطقة
عبارة عن اؼبوضوع وؿبموؿ أي :شخص أو شيء ينسب إليو أمر من األمور،
ففي مثل(( :النار ؿبرقة)) يقولوف إف "النار" أمر قد وضع أماـ العقل ليحكم
عليو حكماً من األحكاـ ،ولذلك يسمونو "اؼبوضوع" ويقولوف إف "ؿبرقة" ىي
الكلمة ِ
اليت تكمل يف ذلك اغبكم وىي اليت تفيدان تلك الصفة اؼبعينة يف النار
وىي يف اصطالحهم "احملموؿ".
ٙصطفى الغالييٍت .ٕٓٔٓ .جامع الدروس العربية .اؼبكتبة العصرية .ٜٜٖٔ .صيدا .واردة يف اؼبكتبة الشاملة .ٕٓٔٓ.اإلصدار
الثاين .صٜٔٓ :
ٚعلي بن دمحم بن علي الزين الشريف اعبرجاين .ٜٖٔٛ .كتاب التعريفات .بَتوت :دار الكتب العلمية .واردة يف اؼبكتبة الشاملة.
ٕٓٔٓ .اإلصدار الثاين .صٔٓٙ :
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ٖ) اعبملة عند أىل البالغة
ويشبو ىذا ما جرى عليو أىل البالغة من تقسيمهم اعبملة إىل ركنُت أساسيُت:
"اؼبسند" وىو ما يناظر اؼبناطقة و"اؼبسند إليو" وىو الذي يعادؿ "اؼبوضوع" عند
اؼبنطقي ال يعنيو من اعبملة إال ركناىا
أىل اؼبنطق .ويتضح من ىذا أف
ّ
األساسياف وال يعنيو من ىذين الركينُت إال استخراج اغبكم اؼبستفاد من ارتباط
أحدمها ابآلخر .ويسوؽ اللغوي اغبديث عبارات مثل (( سبحاف هللا)) ومثل
((وا أسفاه)) ومثل زيداً جواابً ؼبن سأؿ  :من القاتل؟
ويرى أف كال من ىذه العبارات يفيد ذلك اؼبعٌت اؼبستقل ابلفهم الذي ينشده
اللغويوف القدماء يف كل صبلة ٛ.وبعد مثل تلك العبارات (صبالً) مستوفاة شرط
اؼبعٌت اؼبستقل ابلفهم وتفيد فائدة حيسن السكوت عليها ،ومع ذلك ال نكاد
نتبُت فيها موضوعاً وؿبموالً أو مسنداً إليو ومسنداً.
فبا سبق ذكره ديكن االستنتاج ،ىناؾ فرؽ بُت اعبملة والكالـ والقوؿ عند
النحاة ،إف اعبملة أعم من الكالـ لصدقها على مثاؿ األخَت .فالكالـ يشًتط فيو
اإلفادة خبالفها كما علمت ،وؽبذا تسمعهم يقولوف صبلة الصلة وصبلة الشرط وصبلة
اعبواب إىل غَت ذلك ما إف شيئا من ىذه اعبمل وحده ليس مفيدا فليس كالما.
أما الكالـ عند ابن جٍت :فكل لفظ مستقل بنفسو ،مفيد ؼبعناه .وىو الذي
يسميو النحويُت اعبمل ،كبو زيد أخوؾ ،وقاـ دمحم ،وضرب سعيد ،ويف الدار أبوؾ،
وصو ،ومو ،ورويد ،وحاء وعاء يف األصوات ،وحس ،ولب ،وأؼ ،وأوه ،فكل لفظ
استقل بنفسو ،وجنيت منو شبرة معناه فهو كالـ.
وأما القوؿ فأصلو أنو كل لفظ مذؿ بو اللساف ،اتماً كاف أو انقصاً .فالتاـ
ىو اؼبفيد .والناقص ما كاف بضد ذلك ،كبو زيد ،ودمحم ،وإف ،وكاف أخوؾ ،إذا
كانت الزمانية ال اغبديثية .فكل كالـ قوؿ ،وليس كل قوؿ كالماً.
ٛإبراىيم أنيس ٜٔٚٔ .مػ .من أسرار اللغة .القاىرة :مكتبة األقبلو اؼبصرية .الطبعة الرابعة .صٕٚٙ-ٕٚ٘ :
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ومن أدؿ الدليل على الفرؽ بُت الكالـ والقوؿ إصباع الناس على أف يقولوا:
القرآف كالـ هللا ،وال يقاؿ :القرآف قوؿ هللا ،وذلك أف ىذا موضع ضيق متحجر ،ال
ديكن ربريفو ،وال يسوغ تبديل شيء من حروفو .فعرب لذلك عنو ابلكالـ الذي ال
يكوف إال أصوااتً اتمة مفيدة ،وعدؿ بو عن القوؿ الذي قد يكوف أصوااتً غَت مفيدة،
وآراء معتقدة .قاؿ سيبويو " :واعلم أف " قلت " يف كالـ العرب إمنا وقعت على أف
حيكى هبا ،وإمنا حيكى بعد القوؿ ما كاف كالماً ال قوالً " .ففرؽ بُت الكالـ والقوؿ
ٜ
كما ترى.

ب.تصنيف اجلمل من وجهة نظر علمي النحو والداللة

ٔ -أنواع اعبمل يف علم النحو
أ) اعبملة االظبية
وتنضم إليو صفة مشتقة
تبتدئ اعبملة االظبية عادة ابسم مرفوع مبتدأ،
ّ
حاضر،
مرفوعة خرب ،فيكوانف صبلةً اتمة دالة على مضموف واضح ،مثل :زي ٌد
ٌ
مسافر ،ىن ٌد متفوقة ،غَت أف ىذه الصورة البسيطة للجملة االظبية تتبعها
علي
ٌ
ّ
صور كثَتة ،فقد تتكوف من مصد ٍر ىو موضوع اعبملة ،وتتبعو معموالتو ،مثل:
ٌ
اؼبصدر مع إضافتو إىل ضم ٍَت وربطو بكلمة (فقَتاً)
إطعامك فقَتاً بػٌِر .وواضح أف
َ
ال تزاؿ صبلتو انقصةً ربتاج إىل تتمة مرفوعة مثلو ،فلما وصل بكلمة (بػراً)
أصبحت اعبملةُ اتمةً وكلمة ( ٌبر) قد يليها نعت مرفوع مثلها فتصبح اعبملة
ٓٔ
عظيم).
(إطعامك فقَتاً ٌبر ٌ
ويف األمثلة السابقة تكملة االسم اؼبرفوع تتمة مرفوعة مثلو ،وقد تكوف
التتمة فعالً مثل :زي ٌد رأى عمراً ،وبذلك تكوف اعبملة االظبية مكونة من ٍ
مفرد
وصبلة فعلية .واعبملة الفعلية أتخذ صورا كثَتة ،فقد تكوف اعبملة االظبية السالفة

ٜعثماف بن جٍت اؼبوصلي .أبو الفتح .اػبصائص .اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب .واردة يف اؼبكتبة الشاملة .ٕٓٔٓ .اإلصدار الثاين.
صٗ :

ٓٔرمضاف عبد التواب .ٕٖٓٓ .التطور النحوي للغة العربية .القاىرة :مكتبة اػباقبي .صٕٔ :
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مثال( :زي ٌد رأى عمراً) وكلمو أو تكوف (زي ٌد رأى عمراً يدخل احملاضرة) أو تكوف
(زي ٌد رأى عمراً أبصره) .وقد تكوف التتمة ظرفاً أو جاراً وؾبروراً ،مثل (زي ٌد أمامك
أو زي ٌد يف اؼبدرسة).
ب) اعبملة الفعلية
وىي اعبملة اليت تبتدئ بفعل ماض أو مضارع أو أمر ،مثل (كتب زي ٌد)
(اكتب) .تبتدئ اعبملة الفعلية بفعل يليو دائما فاعل مرفوع ،مثل:
(يكتب زي ٌد)
ْ
(كتب أضبد ،وقف الداعي ،جلس الفىت) فأضبد فاعل مرفوع والداعي والفىت
فاعالف ؿبلهما الرفع .وقد يليو االسم اؼبرفوع يف اعبملة الفعلية اسم منصوب ولو
الدرس ،كتب زيد راضياً ،كتب زي ٌد
أشكاؿ كثَتة مثل (كتب زي ٌد
َ
ِ
الشمس ،كتب زي ٌد ابظباً) وقد يليو االسم اؼبرفوع مفعوالف منصوابف ،مثل
وطلوعَ
البدر طالعاً) وقد يليو ثالثة مفاعيل ،مثل( :أرى زي ٌد عمراً البدر
(رأى زي ٌد َ
طالعاً).
ت) اعبملة يف علم الداللة (اعبملة التحليلية)
معٌت التحليلية ىو أف معٌت الكلمة يتحدد من خالؿ ما ربملو من
مالمح ومكوانت سبيزه عن غَته ،فيبدأ اللغوي أوالً بتحديد اؼبكوف النحوي
للكلمة موضوع البحث من حيث كوهنا (اظباً-فعالً-صفةً-صبعاً) .مث عليو
ربديد اؼبكوف الداليل للكلمة من حيث كوهنا تشَت إىل (صبا-إنساف-حيواف-
نبات-ذكر-أنثى-فكرة ) ،مث ينتقل إىل ربديد اؼبميزات اػباصة ابلكلمة ،مث يدؿ
اللغوي يف تشذير اؼبميزات حىت حيقق القدر الضروري من التوصيف والشرح ،مث
ٔٔ
دييزىا عن غَتىا من الكلمات األخرى.
وقد طبق كاتيز وفورد نظريتهما يف أكثر من ؾباؿ ،ففي ؾباؿ اؼبشًتؾ
اللفظي قاما بتحديد اؼبالمح الداللية لكل معٌت من تلك اؼبعاين دبا دييزه عن غَته
سبييزاً اتماً ،حىت ال ديكن ألحد اؼبعاين أف ديلك العناصر أي مكوانت نفسها اليت
ٔٔفريد عوض حيدر .ٕٓٓ٘ .علم الداللة ،دراسة نظرية وتطبيقية .القاىرة :مكتبة اآلداب .الطبعة األخَتة .صٕ٘ :
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حيملها معٌت آخر ،وقد مثال لذلك بكلمة ( )Bachelorاليت ربمل معاين معجمية
متعددة ،مثل:
ٔ) فارس صغَت يعمل ربت فارس أكرب
ٕ) حامل الشهادة اعبامعية األوىل
ٖ) الرجل العزب
ٕٔ
ٗ) حيواف حبري معُت بدوف أنثاه خالؿ فًتة اإلخصاب.
وعلى سبيل اؼبثاؿ يف اعبملة :األبكم شخص ال يتكلم ،األعمى شخص
ال يبصر ،األصم شخص ال يسمع .وكما يف اغبديث :كاف النيب صلى هللا عليو
وآلو وسلم يتحٌت – يتعبد ليايل ذوات العدد.
ث) اعبملة الًتكيبية
ىي اعبملة اؼبكونة من مركبُت إسناديُت أحدمها مرتبط ابآلخر ومتوقف
عليو ،ويالحظ أف أحدمها يكوف فكرة مستقلة ،والثاين يؤدي فكرة غَت كاملة
وال مستقلة ،وال معٌت لو إال ابؼبركب اآلخر ،واالرتباط بُت اؼبركبُت معتمد على
أيت شجرًة يزيد طوؽبا على
أداة أو ضمَت يعود إىل اؼبركب اآلخر .اؼبثاؿ :ر ُ
طبسُت مًتاً.

ج .العالقة بني املركبني

أ) العالقة بني املركبني
تكوف العالقة بُت اؼبركبُت يف إحدى ىذه العالقات:
لفائز)
ٔ) عالقة التأكيد ابلقسم ،اؼبثاؿ ( :أقسم ابهلل ألجتهد ّف-وهللا إف دمحماً ٌ
ٕ) عالقة شرطية أو ما يف معناىا ،اؼبثاؿ( :أين ذبلس يف اغبديقة تستمتع
جبماؽبا-أحسن إىل الناس حيسنوا إليك)
أت رسالتك
ٖ) عالقة توقيتية أو مكانية ،اؼبثاؿ( :ال أكلم عليا ماداـ منافقاً-ؼبا قر ُ
سرين أسلوبك)
ّ
ٕٔدمحم سعد دمحم .ٕٕٓٓ .علم الداللة .اإلسكندرية :مكتبة الزىراء الشرؽ .الطبعة األخَتة .ص٘ٔ :
78

Vol. 03 No. 02 July - Dec 2019
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

ٗ) عالقة غائية (يكوف أحد اؼبركبُت غايةً لآلخر) ،اؼبثاؿ( :قاوـ الشعب
اؼبستعمرين حىت تنتصر عليهم)
٘) عالقة السببية ،اؼبثاؿُ ( :زرت عليا ألطمئن على صحتو – أطع هللا فتناؿ
رضاه)
أرسلت رسالةٌ إال أف ترضى
 )ٙعالقة االستدراؾ أو االستثناء ،اؼبثاؿ( :ما
ُ
صاحبها)
 )ٚعالقة مصاحبة ومعية ،اؼبثاؿ( :مع أف القطار مسرعٌ مل يصل يف ميعاده)
 )ٛعالقة تشبيو ،اؼبثاؿ( :ىجم القائد على األعداء كما يهجم األسد على
ٖٔ
فريستو).

ب)العالقات اللغوية بني اؼبعاين النحوية والداللية

تنحصر مباحث ىذه العالقات يف أربعة مواضيع وىي:
ٔ) التشابو يف اؼبعٌت ()Paraphrase
ٕ) االستلزاـ ()Entailment
ٖ) االقتضاء ()Presupposition
ٗ) التناقض ()Contradiction
٘) التشابو يف اؼبعٌت ()Paraphrase
ورد معٌت التشابو لغة :اؼبماثلة ،وتشبو فالف بكذا .والتشبيو التمثيل .وأشبو فالان
وشاهبو ٔٗ.يف اصطالح الداليل نقوؿ أبنو استخداـ التعبَت اؼبماثل أو اعبمل
اؼبًتادفة وذلك حُت سبلك صبلتاف نفس اؼبعٌت يف اللغة الواحدة ٔ٘.وقد قسم
نلسُت ( )Nilsenىذا النوع إىل عدة ٍ
أقساـ ،منها:
ٖٔدمحم إبراىيم عبادة .ٕٓٓٔ .اعبملة العربية ،مكوانهتا-أنوعها-ربليلها .القاىرة :مكتبة اآلداب .صٔٗٗ-ٖٜٔ :
ٗٔزين الدين الرازي .ٜٜٜٔ .ـبتار الصحاح .بَتوت :اؼبكتبة العصرية  -الدار النموذجية .واردة يف اؼبكتبة الشاملة.ٕٓٔٓ .
اإلصدار الثاين .صٔ٘ٛ :
٘ٔ أضبد ـبتار عمر .ٜٜٔٚ .علم الداللة .القاىرة :عامل الكتب ،الطبعة اػبامسة .صٕٕٕ:
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أ) التحويلي ،وذلك بتغيَت مواقع الكلمات يف اعبملة ،وخباصة يف اللغات اليت
تسمح حبرية كبَتة ،وذلك بقصد إعطاء بروز لكلمة معينة يف اعبملة دوف
أف يتغَت اؼبعٌت العاـ ؽبا .مثاؿ ذلك:
 دخل دمحم اغبجرة ببطء ببطء دخل دمحم اغبجرة اغبجرة دخلها دمحم ببطء التبديلي أو العكس ،وذلك ،مثل قولك: اشًتيت من دمحم آلة كاتبة دببلغ ٓٓٔ دينار. ابع دمحم يل آلة كاتبة دببلغٓٓٔ دينار.فعلى الرغم من أهنما ـبتلفتاف من الناحية الظاىرية فإهنما تشَتاف إيل نفس
اغبادث يف عامل اغبقيقة ،ولذا يقاؿ إهنما صبلتاف مًتادفتاف ،وإف كال منهما
ابرا فريز ( )paraphraseلؤلخرى.
ب) االندماج اؼبعجمي ،وذلك مثل التعبَت عن التجمع ،مثل:
 قاـ من النوـ ،بكلمة واحدة ىي استيقظ. ضرب عنقا بكلمة واحدة ىي قتل.الباب
الباب – فُتح ُ
علي َ
مثاؿ  :فتح ٌ
ت) االستلزاـ )(Entailment

ىذه القضية من إحدى قضااي الًتادؼ وىو من أشباه الًتادؼ ،معناه:
يعرؼ كما سيأيت :اعبملة
قضية التػرتّب على كلمات أو صبل ،وديكن أف َّ
األوىل تستلزـ اعبملة الثانية إذا كاف يف كل اؼبواقف اؼبمكنة اليت تصدؽ
فيها اعبملة األوىل تصدؽ كذلك اعبملة الثانية .وعلى سبيل اؼبثاؿ إذا قلنا:
ت .واؼبثاؿ اآلخر ،إذا قلنا  :قاـ
قتل إبراىيم أسداً ،ىذا يستلزـ :األسد ميّ ٌ
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دمحم من فراشو الساعة العاشرة ،فإف ىذا يستلزـ  :كاف ؿبم ٌد يف فراشو قبل
ٔٙ
العاشرة مباشرةً.

ث) االقتضاء)(Presupposition

فاالقتضاء يرد يف اللغة دبعٌت الطلب أو االستجابة أو الداللة ،واؼبقتضي ىو
أخ
الطالب للشيء .ولو مفهوـ لغوي يكوف يف االسم اؼبقتضي ،كبو قولكٌ :
ٍ
ومالك .فكل واحد
وزوج
ابن
ٌ
وشر ٌ
وقاتل ٌ
وخصم ٌ
يك و ٌ
ٌ
وجار وتلمي ٌذ ومشًت ٌ
األخ يستدعي يف
من ىذه األظباء إذا ذُكر اقتضى ما يًتتب عليو ،ألف َ

الذىن أخاً أو أختاً ،والشريك يتطلب شريكاً أو شركاء ،واالبن يقتضي أابً
ٍ
وجدات ،واػبصم يستدعي من خياصمو ،اعبار
وأماً وقد يقتضي أجداداً
يًتتب عليو جار ومكا ٌف وزما ٌف ،والتلميذ ال بد لو من ٍ
أستاذ وعل ٍم ،واؼبشًتي
ٌ
يستلزـ ابئعاً وبضاعةً وشبناً ،والقاتل يتطلب مقتوالً وسبباً ومكاانً وزماانً
وأدا ًة ،والزوج يعٍت وجود زوجة أو اثنتُت أو ثالث أو أربع ،واؼبالك يستدعي
ات أو ٍ
فبلوكاً واحداً أو عشر ٍ
اؼبقتضى
مئات .مث ال بد أف يكوف بُت اؼبقتضي و
َ
انفعاؿ ،يتمتع أبوؽبما األقوى أو اؼبتقدـ ،ويستجيب لثانيهما
أتثَتٌ و ٌ
األضعف أو اؼبتأخر ٔٚ.وديكن القياس على ذلك يف اعبملة ،فعلى سبيل

اؼبثاؿ نقوؿ )ٔ( :توقف أضبد عن قيادة السيارة-كاف أضبد يقود السيارة.
(ٕ) مل يتوقف أضبد عن قيادة السيارة-كاف أضبد يقود السيارة.

ج) التناقض )(Contradiction

ورد معٌت التناقض لغة :التخالف أو اؼبخالفة ،واؼبناقضة يف القوؿ أف يتكلم
دبا يتناقض معناه ٔٛ.ويقصد بو يف اصطالح علم الداللة وجود صبلة متضادة
ٔٙأضبد ـبتار عمر .علم الداللة .صٕٕٔ
ٔٚفخر الدين قباوة .ٕٖٓٓ .حبوث ودراسات يف علوـ اللغة واألدب ،نظرية االقتضاء .بَتوت :دار الفكر ،الطبعة األوىل .ص:
ٕٕٕٔٔٔ-
 ٔٛزين الدين الرازي .ٜٜٜٔ .ـبتار الصحاح .بَتوت :اؼبكتبة العصرية  -الدار النموذجية .واردة يف اؼبكتبة الشاملة.ٕٓٔٓ .
اإلصدار الثاين .صٖٕٓ :
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ػزوج-خالد أعزب ،التلميذ ماىر-التلميذ
مع صبلة أخرى ،مثاؿ :خال ٌد ُمػت ّ
جاىل ،اؽبواء ابرد-اؽبواء حار .وىكذا.
منهجية البحث
أما اؼبنهج ؽبذا البحث الذي استخدمو الباحث فهو اؼبنهج الكيفي
والتحليلي ،ومت صبع البياانت ابستطالع كل من صنفُت من فنوف علمي النحو
والداللة مث أخذ النتائج بعد اؼبالحظة والتحليل العميق دبا يف اؼبعاين النحوية
والداللية من الفروؽ والتصنيف وأثره يف تغيَت اؼبعٌت ،مث التحليل األخَت يف
العالقات التقابلة اللغوية بُت ىذه اؼبعاين يف كل من علمي النحو ()syntax
والداللة ).)semantik
عرض البياانت ومناقشته
فبا تقدـ قد اتضح لنا أف الفروؽ األساسية للجمل من جانيب النحو
والداللة ىي تبدو من حيث معناىا اللغوية واالصطالحية ،جبانب أف اعبملة عند
النحاة ال بد ؽبا من وجود ركنُت أساسيُت؛ اؼبسند واؼبسند إليو ،وأما عند
الدالليُت ال يشًتط وجود كل من شرطُت يف اعبملة .اعبملة من منظور علم
النحو ؽبا تصنيفاف؛ اعبملة االظبية واعبملة الفعلية .ومن جانب الداللة ؽبا
تصنيفاف أيضا؛ اعبملة التحليلية واعبملة الًتكيبية ،وأثر ىذا التصنيف تكوف
العالقة بُت اؼبركبُت يف إحدى ىذه العالقات الثماف :عالقة التأكيد ابلقسم،
وعالقة شرطية أو ما يف معناىا ،وعالقة توقيتية أو مكانية ،وعالقة غائية (يكوف
أحد اؼبركبُت غايةً لآلخر) ،وعالقة السببية ،وعالقة االستدراؾ أو االستثناء،
وعالقة مصاحبة ومعية ،وعالقة تشبيو .وأما العالقات اللغوية يف معٌت اعبملة بُت
علمي النحو والداللة فتنحصر يف أربعة مواضيع من عالقات وىي :عالقة
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التشابو يف اؼبعٌت ( ،)Paraphraseوعالقة االستلزاـ ( ،)Entailmentوعالقة
االقتضاء ( ،)Presuppositionوعالقة التناقض ).)Contradiction
بناء على البياانت السابقة ،فعلى معلم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا أف
يعلم الطلبة بداية من اعبملة البسيطة كجملة اظبية وصبلة فعلية واستخداـ كلمة
واحدة يف كلتا اعبملتُت ،مثل:
الرقم

اعبملة االظبية

اعبملة الفعلية

ٔ

األـ تطبخ الرز يف اؼبطبخ

تطبخ األـ الرز يف اؼبطبخ

ٕ

يصلي أضبد يف اؼبسجد

أضبد يصلي يف اؼبسجد

فاؼبطلوب يف تعليم اعبملة االظبية واعبملة الفعلية أال خيتار اؼبعلم اعبملة
االظبية زبالف اعبملة الفعلية من حيث اختيار لفظهما (الفعل) كيال يتحَت
الطلبة يف تعلم اللغة العربية فضال عن الطلبة الناشئُت .مث بعد ذلك جيوز للمعلم
أف يقارف بُت ىاتُت اعبملتُت العربيتُت جبملة يف اللغة األـ (اللغة اإلندونيسية)
تعرفا للطلبة على اختالؼ بُت الثقافة العربية والثقافة اإلندونيسية .وغالبا ما تبدأ
اعبملة يف اللغة اإلندونيسية ابلفاعل كما يف اؼبثاؿ السابق يف الرقم (ٔ) بينما تبدأ
اعبملة يف اللغة العربية ابلفعل كما يف اؼبثاؿ يف الرقم (ٕ) ،وكالمها ديثالف كال من
الثقافتُت اإلندونيسية والعربية.
إذا ربقق تعليم اللغة العربية على ىذا األساس ،فيشعر الطلبة تعلم اللغة
العربية بسهولة ويسر .وبدأ الطلبة يفهموف الفرؽ بُت معاين اعبملة كبواي وداللة
مث تناؿ هبا اؼبقاصد حيث كانت اللغة-أي لغة كانت ما دامت لغة اعبنس
البشري-يف األساس الفهم واإلفهاـ شفهيا كاف أو ربريراي.
مث بعد أف قدر الطلبة على التفريق بُت اعبملة االظبية واعبملة الفعلية
وفبارستهما يف اغبياة اليومية على اؼبعلم أف ينتقل إىل سبكُت الطلبة من اعبملة
التحليلية واعبملة الًتكييبية وما يًتتب إليهما يف ؾباالت تعليم اللغة العربية كما
76

Vol. 03 No. 02 July - Dec 2019
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

أعطي اؼبعلم اؼبثاؿ عن عالقة التأكيد ابلقسم مثل :والعصر ،إن األنسان لفي

خسر ،...وهللا إين أحبك يف هللا ،ما أخالفك ما دمت حيا ،وما إىل غَت
ذلك .ويف تعليم اللغة العربية أف يطلب اؼبعلم من الطلبة بكثرة فبارسة التعبَت
شفهيا كاف أو ربريراي بداية من اعبملة السهلة إىل اعبملة الصعبة ،ومن الصعبة
وإىل األصعب مث التعبَت اغبر على حسب الداللة ومقتضى اغباؿ يف اغبياة
االجتماعية اليومية.
االختتام
أ .اخلالصة
إف اعبملة عند النحاة تتكوف من ركنُت؛ اؼبسند واؼبسند إليو ،أما عند
الدالليُت ال يشًتط وجود كل من شرطُت سابقُت يف اعبملة .واعبملة يف علم النحو
ؽبا تصنيفاف؛ اعبملة االظبية واعبملة الفعلية .ويف علم الداللة ؽبا تصنيفاف؛ اعبملة
التحليلية واعبملة الًتكيبية ،ولكل من اؼبركبُت عالقة ابآلخرى .وعلى اؼبعلم االستفادة
منها يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.

ب.التوصيات

يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث اؼبتوضع مصدرا وعلما جديدا ؼبن
سيبحث العالقات التقابلية بُت علم النحو والداللة ويكوف سهما مهما يف ؾباؿ
تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا حيث تدرس اللغة العربية بداية من السهل إىل
الصعب ومن الصعب إىل األصعب.
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قائمة املصادر واملراجع
خليل ،حلمي ٕٓٓٓ .مػ .مقدمة لدراسة علم اللغة .دار اؼبعرفة اعبامعية :اإلسكندرية:

الطبعة األخَتة.
عبد اللطيف ،دمحم ضباسة ٕٓٓٓ .مػ .النحو والداللة ،مدخل لدراسة اؼبعٌت النحوي-
الداليل .القاىرة :دار الشروؽ ،الطبعة األوىل.
حساف ،سباـ .ٕٓٓٗ .األصوؿ ،دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب.

القاىرة :عامل الكتب.
الزـبشري .ٜٜٖٔ .اؼبفصل يف صنعة اإلعراب .بَتوت :مكتبة اؽبالؿ .واردة يف اؼبكتبة
الشاملة ٕٓٔٓ .مػ .اإلصدار الثاين.
بن جٍت اؼبوصلي ،عثماف ،أبو الفتح .اػبصائص .اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب .واردة يف
اؼبكتبة الشاملة ٕٓٔٓ .مػ .اإلصدار الثاين.
الغالييٍت ،مصطفى .ٕٓٔٓ .جامع الدروس العربية .اؼبكتبة العصرية .ٜٜٖٔ .صيدا.
واردة يف اؼبكتبة الشاملة .ٕٓٔٓ.اإلصدار الثاين.
اعبرجاين ،علي بن دمحم بن علي الزين الشريف .ٜٖٔٛ .كتاب التعريفات .بَتوت :دار
الكتب العلمية .واردة يف اؼبكتبة الشاملة .ٕٓٔٓ .اإلصدار الثاين.
أنيس ،إبراىيم ٜٔٚٔ .مػ .من أسرار اللغة .القاىرة :مكتبة األقبلو اؼبصرية .الطبعة
الرابعة.
عبد التواب ،رمضاف .ٕٖٓٓ .التطور النحوي للغة العربية .القاىرة :مكتبة اػباقبي.
حيدر ،فريد عوض .ٕٓٓ٘ .علم الداللة ،دراسة نظرية وتطبيقية .القاىرة :مكتبة
اآلداب ،الطبعة األخَتة.
دمحم سعد دمحم .ٕٕٓٓ .علم الداللة .اإلسكندرية :مكتبة الزىراء الشرؽ .الطبعة األخَتة.
إبراىيم عبادة ،دمحم .ٕٓٓٔ .اعبملة العربية ،مكوانهتا-أنوعها-ربليلها .القاىرة :مكتبة
اآلداب.
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الدين الرازي ،زين .ٜٜٜٔ .ـبتار الصحاح .بَتوت :اؼبكتبة العصرية .الدار النموذجية.
واردة يف اؼبكتبة الشاملة .ٕٓٔٓ .اإلصدار الثاين.
عمر ،أضبد ـبتار .ٜٜٔٚ .علم الداللة .القاىرة :عامل الكتب .الطبعة اػبامسة.
قباوة ،فخر الدين .ٕٖٓٓ .حبوث ودراسات يف علوـ اللغة واألدب ،نظرية االقتضاء.
بَتوت :دار الفكر ،الطبعة األوىل.
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