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ABSTRACT 

 

The research deals with the aspects of thought and semantics in the linguistics circle, and discusses the process of 

transmission and reception between the speaker and the listener, the mechanisms of pronunciation and hearing, 

and the implications for the listener of the representation of the idea of spoken speech and its connotations by the 

mind. 

The research discussed the division of the significance of spoken speech into two parts: the direct linguistic and 

intellectual significance, and its indirect counterpart in the verbal circuit. 
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 ملخصال

 

الددائرة اللغويدة الكالميدةي وينداق  مدا يتعلدي بعمليدة اارسدال واالسدتابال بديو المدتكلم والسدامل مدو  ليدا  الن دي يتناول البحث جوانب الفكر والداللة في 

 .والسماعي واآلثار المترتبة لدى السامل مو تمثُّل فكرة الكالم المن وق ودالالته بواس ة العال

  .وية الفكرية المباشرةي ونظيرتها غير المباشرة في الدائرة الكالميةالداللة اللغ: وناق  البحث اناسام داللة الكالم المن وق إلى قسميو

 .دالال  لغوية مباشرةي ثنائية اللغة والكالم ليا  االتصالي الدائرة اللغويةي  :ةالكلمات المفاتيح
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 :المقدمة

الكدالم عمدل واللغدة حددود هدعا العمدلي والكدالم سدلو  "بديو الكدالم واللغدةي مدو حيدث إن ُعني علم اللغة بدراسة ظاهرة الكالمي واهتم الباحثون بالتفريي 

والبصدر كتابدة  واللغة معايير هعا السلو ي والكالم نشاط واللغة قواعد هعا النشاطي والكالم حركة واللغة نظام هعه الحركدةي والكدالم يحدا بالسدمل ن ا دا

[  23ص.1"]له أو نكتبه كالمي والعي ناول بحسبه ونكتب بحسبه هو اللغةي فالكالم هدو المن دوق وهدو المكتدو فالعي ناو. واللغة تفهم بالتأمل في الكالم

 [.32ص.2]لدي سوسير ( علم اللغة العام)وتعود هعه الثنائية إلى كتا  

على مراد المتكلمي فيكون ثمة تواصل بديو وسوف نركز في البحث على ظاهرة الكالم المن وق؛ بوصفها وسيلة اتصال بيو المتكلميوي بها ياف السامل 

ا لعلكي دائرة لغوية كالميةي تاوم على  .ي والرسالة(السامل)ي والمرَسل إليه (المتكلم)المرِسل : ال رفيوي فتتكون؛ تبع 

لتلادي التدي تعتمدد علدى اكون كواسد ة وقد اهتم اللغويون بدراسة الكالم المن وق العي يمثل  ليا  الدائرة الكالميةي مو عملية الن يي فضال  عو عملية ا

وطدة بتمثُّدل الستابال الصو  المن وق وتوصيله إلى العال حيث تتم ترجمته إلى ما يعادل دالال  الكالم المن وق مو الصور العهنيةي وهو العمليدة المن

 .أفكار ودالال  الكالم المن وق

 :أهمية البحث -

والداللية في الدائرة الكالميةي على النحو العي تنتج عنه دالال  لغوية مباشرة ال تحتاج لعملية تأويل مدو تكمو أهمية البحث في دراسة الجوانب الفكرية 

لدده البحددث السدامل؛ لووددوع معناهدا للسدداملي بينمددا تدأتي الدددالال  اللغويددة غيدر المباشددرة غيددر محدددة الداللددةي وتحتدداج لعمليدة تأويددل ال  ددا ي ممدا تناو

 .التواصل في الدائرة الكالمية بيو المرِسل والمتلاي بالدراسة؛ لتوويح  ليا 

 :تساؤالت البحث

 :لاد أثار  المحاور الساباةي للدائرة الكالميةي تساؤال  عدة لدى الباحث ان لات منها فرويا  الدراسةي وهي

 ما  ليا  اارسال في الدائرة الكالمية؟ -

 ؟إلى أي مدى تسهم صفا  الحروف المن وقة في هعه الدائرة -

 ما  ليا  التلاي في الدائرة الكالمية؟ -

 ما دور اكون في عملية التلاي؟ -

 ما اآللية التي يُناط بها تأثُّر السامل بالكالم المن وق؟ -

 وما سماتها اللغوية؟. ما الدالال  اللغوية المباشرة -

 وما سماتها اللغوية؟. ما الدالال  اللغوية غير المباشرة -

 المباشرة وغير المباشرة؟: ق في كل مو الداللتيو اللغويتيوما الدور العي ياوم به السيا -
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 :منهج البحث -

المتعلادة  اعتمد الباحث على المنهج االستارائي في جمل المدادة المتعلادة بالموودوع محدل الدراسدةي فضدال  عدو المدنهج االسدتنباطي فدي اسدتنباط اآلليدا 

 .رة وغير مباشرةبالدائرة الكالميةي وما ينتج عنها مو دالال  لغوية مباش

 :الدراسات السابقة -

ا؛ إو أسهمت في توجيهه إلى مراعاة نااط مهمة تفيده في البحثي من  : هااطلل الباحث على كثير مو الدراسا  اككاديمية التي أفاد منها كثير 

أحمد محمدد /اللغة العربية السوريي للدكتوربحث منشور لنصِّ محاورة أُلايت بمجمل ، (البن سينا" األسباب والحروف"أليات النطق في رسالة ) -

 .م3008-هـ9231قدوري عام

أصول الدرس الصوتي واتجاهاتهي إنتداج اكصدوا ي أسدبا  حددوح الحدروف وم ارجهداي الحركدا  الن ايدةي فيزيداء الصدو ي وتوصدل : تناول البحث

وا مدنهج وصدف لغدتهم بددون اايغدال فدي اكدوا ي وأن ابدو سديناي فدي الباحث إلى أن ما قدمه اللغويون بمثابة درس متكامدل لصصدوا  وأنهدم قدد انتهجد

 .دراسته آلليا  الن يي لم ي ُل عمله مو غموض وناص

 .ويتفي البحث مل دراستنا في دراسة  ليا  إنتاج الصو ي وي تلف في تناوله لدى ابو سينا فحسب دون تناول اآلراء اكخرى

الدراسدا  اللغويدة : ي معكرة مادَّمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية و دابهاي ت صدص(مخبريةدراسة : الصوامت الشديدة في الفصحى) -

 .م3002-م3002بو يوسف بو خدةي الجزائري عام : روا زالقيي جامعة: والنظريةي للباحث

صوامت الشديدة عند العر  الادامىي جهاز الن دي المفاهيم اكساسية في الصوتيا ي الصو  اللغوي وتصنيف اكصوا  العربيةي ال: وتناول الباحث

 .عند العر  الادامىي والدراسة الم برية للصوامت الشديدة

وتوصل الباحث إلى دقة العر  الادامى في تحديد الصوامت الشديدةي وأن تغير اكصدوا  والحدروف عبدر اكزمندة حايادة ال جددال فيهداي وودرورة 

 .تاني في مجال دراسة اكصوا متابعة الدارسيو للت ور العلمي وال

 .ويتفي البحث مل دراستنا في تناوله اكصوا  اللغويةي وي تلف معه في اقتصاره على دراسة الصوامت الشديدة فحسب

حوليدة أكاديميدة صدوتية )ي بحدث منشدور بحوليدة الصدوتيا  (ابن جني ولندرسي: جهاز النطق عند علماء العربية المتقدمين وعند المحدثين) -

 .فوزية سرير عبد هللاي كلية اآلدا  واللغا ي جامعة البليدةي الجزائر/ي للدكتورة(صصةمت 

 .م ارج الحروف عند ابو جني ولندرسيي أعضاء جهاز الن ي عند ابو جني ولندرسيي وظائف جهاز الن ي: تناول البحث

المالحظدة العاتيدةي وموافادة مدا توصدلوا إليده مدل مدا توصدل إليده  وتوصل البحث إلى اعتماد علماء العربية الادامىي في بيان م ارج اكصوا ي على

 .العلم الحديث العي يعتمد على اكجهزة المت ورة والعلوم التجريبية وعلم التشريح
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نداول ويتفي البحث مل دراستنا في تناوله جهاز الن ي الم تص بإنتاج الصو  اللغويي وي تلف معه في اقتصاره على ابدو جندي ولندرسديي وعددم ت

 .   ليا  التواصل في الدائرة الكالمية بشكل كامل

 :خطة البحث -

 ليا  االتصال اللغويي في م لبيوي حيث نداق  الم لدب اكول  ليدا  : اقتضت طبيعة البحث وقوعه في مبحثيوي حيث جاء المبحث اكول الموسوم

م ارجهاي بينما ناق  الم لب الثداني  ليدا  التلادي فدي الددائرة الكالميدةي اارسال في الدائرة الكالميةي مو الدور المتعلي بالن ي وصفا  الحروف و

 .مو دور اكون في عملية التلايي وتحويلها اارسال ااشاري إلى العال لتكويو الصور العهنية المعاِدلة للكالم المن وق

بيوي حيث ناق  الم لدب اكول الداللدة اللغويدة والفكريدة المباشدرة فدي جوانب الفكر والداللة في الدائرة الكالميةي في م ل: وجاء المبحث الثاني الموسوم

باشدرة فدي الددائرة الدائرة الكالميةي مما ال يحتاج إلى تأويل مو السامل لوووع داللة المن دوقي بينمدا نداق  الم لدب الثداني الداللدة اللغويدة والفكريدة الم

 .االته الدالليةالكالميةي مما يحتاج إلى تأويل مو السامل لتعدد احتم

 واختتم البحث ب اتمةي وعرض للنتائج التي اتجهت إليها قناعا  الباحثي مل توصياته المتعلاة بموووع البحث محل الدراسة

 .ثم أخيرا  قائمة المراجل

 :مدخل

تادوم علدى ربد  "المن وقة والمسموعة  حلاة االتصال بديو أفدراد الجماعدة اللغويدةي ومدو ثدمي وهدب محمدود السدعران أنهدا : تمثَّل  ليا  االتصال اللغوي

فدي اللغدة أن ؛ فاكصدل (الكدالم)إنها اللغة التي تاوم على إصددار واسدتابال أصدوا  تحددثها عمليدة (. الن ي)مضمونا  الفكر اانساني بأصوا  ينتجها 

اي أن تكون   .ي فيكون الكالم المن وق هو الوسيلة التي تتم بها عملية التواصل اللغوي[29ص.3](" مشافَهة)تكون كالم 

عضدوي ونفسديي فتبددأ  حركدة الكدالم  مدو ": وتمرُّ عملية التواصل؛ بواس ة الكالمي بعدة مراحلي تعتمد على العنصدر الصدوتي والفيزيدائي فدي جدانبيو

تنتادل إلدى الرباط النفسي أو العالي العي سبي االتفاق عليه في عاول المتكلميو بيو داللة معينة ومجموعة مو اكصدوا  ترمدز إليهداي ولكدو سدرعان مدا 

 [ .29ص. 4]"العملية العضوية عو طريي إشارا  عصبيَّة يرِسلها العال إلى الجهاز الن اي انتاج الصو  الم لو 

المدتكلم والسداملي والجاندب الصدوتيي كمعبِّدر لغدوي عدو فحدوى ال  دا  الكالمدي : كة الكالم  تعتمد على التهيئة النفسدية لكدل مدوويتضح أعاله أن حر 

ا عو أفكار المتكلم التدي تتضدح : المرَسلي وفي النهاية فدي تأثير الكالم على الجانب السلوكي للساملي فيكون وظيفة الدائرة الكالمية اللغوية تعبيري  ا محض 

 . دالال  الكالم
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 المبحث األول

 آليات االتصال اللغوي

 المطلب األول 

 :آليات اإلرسال في الدائرة الكالمية

تي بم دارج تناول الادماء  لية ن ي الحروف كمكون كلفاظ الكالم؛ إو تاوم عملية اارسال على الن ي العي يعتمد على احتباس الهدواءي والدتحكم الصدو 

حدرف  : "اكصدوا  المجهدورة بأنهدا -مدثال  –ل الرسالة التواصلية مل الساملي مما يبرز اهتمام الاددماء بهدعه اآلليدةي فادد عدرَّف سديبويه الحروف التي تمث

 .5]"فهددعه حددال المجهددورة فددي الحلددي والفددم. أشددبل االعتمدداد فددي مووددعهي ومنددل الددنفا أن يجددري معدده حتددى يناضددي االعتمدداد عليدده ويجددري الصددو 

 .[2/222ص

الخدتالف بديو ويمثل التعريف السابي النظرة التاليدية السائدة  نعا ي على النحو العي حدا باللغوييو المحددثيوي ومدنهم رمضدان عبدد التدوا ي إلدى رصدد ا

ا على اهتزاز "نظرة الادماء لعملية اارسالي والنظرة الحديثةي فاد وهب إلى أن  اكوتار الصوتية فدي تعريف سيبويه للمجهور والمهموسي ال ياوم أساس 

ي ومدو [20ص.6]"الحنجرةي أو عدم اهتزازهاي وإنما ياوم على جري النفا أو عدم جريهي وتلك الصفة مو السما  ال اصة بشدة الصدو  أو رخاوتده

ومددو ثددمي جدداء التبددايو بدديو ثددمي فددال عالقددة لهددا بعمليددة اارسددال التددي حصددرها الادددماء فددي اندددفاع الهددواءي وعدددم رصددد اآلليددة الفيزيائيددة لعمليددة الن دديي 

 .التاليدية الاديمة ونظيرتها الحديثة مو حيث التصور الكامل آلليا  اارسال في الدائرة الكالمية اللغوية: النظرتيو

ر الهوائي الدعي تدفعده التيا"وتعتمد عملية اارسال في الدائرة اللغوية الكالمية على  لية  صوتية فيزيائيةي وهي  لية عملية الن ي وما يتصل بها مو قوة 

وكان يمكنها مو جهة  ولمَّا كانت العبعبا  تست يل االستمرار بادر ما تسمح به كمية الهواء الم تزنةي. الرئتاني فيحدح الصو  بعبعبة لصوتار الصوتية

اية والشدةي كما أنه ي تلدف هدو نفسده ال ولي الحدة الموسي: أخرى تغيير الصو  مو حيث ااشباع والاوةي كان للصو  إون ثالح صفا  مميزةي وهي

 [. 22ص. 7]" تبعا للحركا ي مو حيث أن حركة العضال  تسمح بارتفاع فتحة الحنجرة وان فاوها بحيث ت يل الاناة الصوتية أو تاصرها

ا علدى قدوة التيدار الهدوائي ال دارج مدو الدرئتيوي المدار  بدالحنجرةي التدي تعتمد د بددورها علدى عمليدة حدبا الهدواء فدي فتاوم عملية إنتداج الصدو ؛ اعتمداد 

دا لدعلكي الصدو  كوسديلة إرسدالي فضدال  عدو صدفاته مدو  الرئتيوي مما ينتج عنه التحكم في دفعا  الهواء ال ارجة المدارة باكوتدار الصدوتيةي فيندتج؛ تبع 

 .الِحدَّةي الشدةي التنغيم وال ول أو الاَِصري وما لعلك مو دالال  يتلااها السامل: حيث

الصدفا ي قدد عددَّد  أسدا االخدتالف بديو اكصدوا  : سدمعي  يَُسدمَّى: الم دارجي والثداني: حركدي  يسدمَّى: أحددهما: الكالم المن وق على أساسيو"مد فيعت

َدم فيه هدعه الاديم المن وقةي فأمكو لهعه اكسا وما يت للهاي مو ماابال  أو قيم خالفية أن تكون من لا ا مناسب ا للسعي إلى إنشاء نظام صوتي لغوي تُست َ 

ي وبدديو الجهددر والهمدداي وبدديو التف دديم والترقيددي خدداوة مددثال  دددة والرَّ ي وهددي أسددا اخددتالف بدديو [22ص.8]"ال الفيَّددة بدديو الَم ددَرج والَم ددرَجي وبدديو الشِّ

 .اكصوا  المن وقة مما يتعلي بعملية الن ي الفيزيائية
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 :نتاج أربل عمليا  منفصلةي هي"ويمكو عدُّ الكالم 

 . العملية الن اية-العملية اكنفية الفموية-عملية التصويت-ار الهواءتي 

اي وتحتها عمليا  جزئية شبه مستالةي وهي نتاج تنوع الضغ  العي يصادفه تيار الهوا ءي واكماكو التدي وتعد العملية الن اية أكثر العمليا  اكربل تعايد 

لجهداز الن ادي تصدلح مكان دا لتنويدل الضدغ  ولهدعاي فدإن عددد اكصدوا  التدي يمكدو أن ينتجهدا يمكو تنويل الضغ  عندها كثيرةي وكل نا ة على طدول ا

 .  ي مما له داللة لغويةي أو مما ليا له داللة[992ص.9"]جهاز الن ي ال تدخل تحت الحصر

الحلديي الفدمي : ي وهي(التجاويف)ا المص لح المناطي أربلي وأطلاوا عليها جميع  "وهنا  جانب فيزيائي مهم ي تص بمناطي إنتاج الصو  اللغويي هعه 

 .التجويف اكنفيي التجويف الشفوي

؛ بوصدفها أعضداء جهداز الن دي لددى اانسدان السدويي [923ص.10"]هعه المناطي اكربل هي اكجهزة اكساسية فدي إحدداح الوودوع السدمعي للكدالم

 .والمسؤولة عو إنتاج الصو  بوجه عامي واللغوي منه بوجه خاص

نة للفظ المن وق بهي وت تلف الحروف بحسب م ارجها على نحو ما يدرى ابدو سدينا وتمثل ؛ الوحدا  الصوتية الناتجة عو اندفاع الهواء الحروف المكوِّ

أو طرياده أما كلمدة الَم دَرج؛ فيبددو أنده يسدت دمها ل شدارة إلدى مجدرى الهدواء . الحبا ومشتااته: يست دم ابو سينا؛ للتعبير عو إنتاج الصو ي لفظ"إو 

 [.902ص.11]"الم رج والم ارج والحبا والحابا والمحبوس والمحابا: وقد تردَّد في كالمه ألفاظ. العي يكون إما نحو اكنف أو الفم

مدا  ادييويلزم دراسة عملية اارسال دراسة مجالده؛ باعتبدار أن مجدال اارسدال الصدوتي هدو النا دة التدي يا عهدا الصدو  مدو فدم المدتكلم إلدى أون المتل

ا  يؤدي إلى توقُّف شدة الصو  على المسافة بيو المتكلم والسداملي ومدو ثدمي جداء تنداول الاددماء للحدروف المجهدورة والمهموسدةي وظهدور المصد لح

 [.28ص.12]الصوتية كالجرس كشكل مو أشكال الصو  اللغوي على سبيل المثال 

بالمسافة الما وعة بيو المتكلم والساملي فضال  عو صفا  الصدو  الم رجيدة المشدار إليهدا وبناء على ما سبيي فإن مجال انتاال الصو  اللغوي يعنى 

ي جهر الصو  وهمسه يعتمد على  لية اناباض فتحة المزمار العي يتحكم في جهر ا لصدو  وهمسدهي  نف اي ومو ثمي ترتب  باآللية الفيزيائية للن يي فمثال 

ران الصوتيان أحدهما مو اآلخري فتضيي فتحة المزماري ولكنها تظل تسمح بمرور النفا خاللهداي فدإوا انددفل تنابض فتحة المزماري ياتر  الوت"فعندما 

داي ويحددثان صدوت ا موسدياي اي ت تلدف درجتده حسدب هدعه الهدزا  أو العبدعب ا منتظم  ا  فدي الهواء خدالل الدوتريوي وهمدا فدي هدعا الوودلي يهتدزان اهتدزاز 

 [.30-91ص.13"]لوه حسب سعة االهتزاز الواحدةالثانيةي كما ت تلف شدته أو ع

 :يتحكم المزمار في صفا  الحروف التي تتأثر بأوواعه على النحو اآلتي لعاي

دم عدو طريددي توسديل المجدرىي ويشددمل ولدك العلددل السدتة -9 الكسدرة الاصدديرة وال ويلدة والضددمة الاصديرة وال ويلدةي والفتحددة الاصديرة وال ويلددة : تََحكُّ

 (.واسعة)
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م -3 شدبه )الدواو واليداء : ي ويشدمل ولدك نصدفي العلدل(بالنسبة كصوا  العلة)ي وتضييي نسبي (بالنسبة لصصوا  الساكنة)عو طريي توسيل نسبي  تََحكُّ

 (.واسعة

 داءي الفاء والعال والثاءي والظداء والدزاي والسديو  والصداد والشديو وال: تحكم عو طريي تضييي المجرىي ويشمل ولك ثالثة عشر صوت ا ساكن اي هي -2

 (.استمرارية)والغيو والعيو والحاء والهاء 

البداء والددال والتداءي وال داء والضداد والكدافي : تحكم عو طريي قفل المجرىي ثم وقفدة ثدم تسدريل فجدائيي ويشدمل ولدك ثمانيدة أصدوا  سداكنةي هدي -2

 (. انفجارية)والااف والهمزة 

اي ه -2  (.مركب)و الجيم تحكم عو طريي قفل المجرى ثم تضيياهي ويشمل صوت ا واحد 

 (.أنفي)الميم والنون : تحكم عو طريي قفل المجرى في نا ةي وتسريل الهواء مو اكنفي ويشمل صوتيوي هما -2

الدالم المرقادة والدالم المف مدة : تحكم عو طريدي قفدل المجدرى فدي نا دةي والسدماع للهدواء بدالمرور مدو نا دة أخدرى جانبيدةي ويشدمل صدوتيوي همدا -2

 (.جانبي)

اي هو الراء تحكم عو طري -8  [.92ص.14]( تكراري)ي قفل المجرىي ثم فتحه لمرا  متتاليةي ويشمل صوت ا واحد 

ع خاصدة ويشير ما تادم إلى ارتباط عملية الن ي بآلية فيزيائية يتحكم فيها أعضاء الن يي وب اصة المزماري حيث يؤدي قفل المجدرى وتوسديعه بأوودا

 .إلى خروج الحروف بصفا  معينة

 الثانيالمطلب 

 آليات التلقي في الدائرة الكالمية 

لي وهدو مدا يُ لَدي إن جوهر العالقة بيو عملية اارسال واالستابال يتمثل في دراسة اآللية التي تنتال بها اكصوا  اللغوية مو فم المدتكلم إلدى أون السدام

ئيدة للموجدا  الصدوتية التدي يحددثها نشداط أعضداء الن ديي وتنتادل ال صدائص الفيزيا"علم اكصوا  السمعي أو اككوستيي وهو المعني  بدراسدة : عليه

الكدالم وتميَّدز مدو قِبَدل أون  عبر الهواء مو المتكلم إلى المستملي ويبحثها ويصنِّفها علدم اكصدوا  السدمعي مدو جهدة ال ريادة التدي تسدتابل بهدا أصدوا 

ه   [.81ص.15]"المستمل وم ِّ

أعضداء اارسدال واالسدتابال عندد المدتكلم والسداملي ويدأتي : رسال واالسدتابال فدي الددائرة اللغويدة الكالميدةي بمعندىوتتضمَّو الفارة العالقة بيو  ليا  اا

 .الكالم كمادة صوتية مناولة مو ال رف اكول للثاني

وير أعددَّه الفِكدر قصدد التعبيدر الكالمديي ي وهدي تصد(الصدورة اللفظيدة)يمكننا أن نسمي الوحدة النفسية الساباة على الكالم بــدـ  "وبناء على تلك العالقةي 

فالصورة اللفظية صورة مزدوجة الوجه تنظدر بإحددى ناحيتيهدا فدي . وهي في الوقت نفسه مجموعة مو اامكانيا  الصوتية على استعداد للتحاي الفعلي
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تعداد نفسه لتلادي الكدالم المن دوقي حيدث تدتم عمليدة ي وياابلها لدى المتلاي االس[18ص.16]"أعماق الفكرة وتنعكا باكخرى في اآللية المنتجة للصو 

 .التحويل نفسها إلى الصور العهنية الماابلة بواس ة العال

يهتمون باللغة عند صدورها وال يهتمون بالعلميا  العالية الساباة على ولكي فهدي موودوع مدو "ي (فندريا)والمالحظ أن اللغوييوي على نحو ما وهب 

لنفاي وعندما تصل اللغة الجهاز السمعي للمتلاي وياوم بنالها إلى الجهاز العصبي تحدح عمليا  عاليدة يبحثهدا علدم الدنفا موووعا  البحث في علم ا

ا أما تلك الظاهرة الصوتية التدي تصددر عدو المتحددح وتمضدي فدي شدكل موجدا  صدوتية تصدل الملتادي فهدي اللغدةي وهدي مجدال البحدث فدي علدم . أيض 

 [.  18ص.17]"اللغة

وق إلدى الاول أعاله إلى اهتمام اللغوييو بالجانب اللغوي في  لية االتصال وتاددير الضدواب  التدي تحكدم هدعه العمليدةي كآليدة انتادال الصدو  المن دويشير 

 .الساملي وتحويله إلى مادة وهنية مفهومة لديه

وصدفا  الحدروف وم ارجهداي وهدو مدا يتصدل بدالفم أو اكندفي وإوا كنا قد تناولنا ما يتصل بالمرِسلي في الم لب اكولي ومدا يتصدل بعمليدة اارسدالي 

اكون اانسدانية أكثدر اآلال  ودب  ا لالسدت دام فدي اكغدراض اللغويدةي "فسوف نتناولي في هعا الم لبي اكون باعتبارها محل التلاي عندد السدامل؛ كن 

ي [392ص.19]الكالم العي يمثدل داللدة معيندة فدي سدياق معديو: ي أي[20ص.18]"زد على ولك أن المادة التي تُبَحث باكوني إنما هي الكالم الحي نفسه

ومدو طريدي اكون ... مدا يسدمى صدوت ا هدو اكثدر الواقدل علدى اكون مدو بعدض حركدا  وبعبيَّدة للهدواء"ومو ثم فهي محل استابال المادة الصوتية؛ فكدل 

ل كل متكلم نظامه الصوتي ويثبِّته  [.22ص.20"]يحصِّ

ا صوتي  ا حي  ااكثر "فالصو  هو   [.21ص.21]"السمعي العي به وبعبة مستمرة ُم َِّردةي حتى ولو لم يكو مصدره جهاز 

وتتكدون مدو غشداء ال بلدة والم رقدةي والسدنداني "اكون ال ارجيةي واكون الوسد ى أو ال بلدة : اكون مو ثالثة أجزاء"ومو الجانب التشريحيي تتكون 

 [.10ص.22]"مو الانوا  الهالليةي والاوقعةي والعصب السمعيي واكون الداخلية وتتكون "والركا 

ا منسوبة إلى اكون"و وهكعا يكون المتكلم والسامل هما طرفا حركة النشاط الموصوفي كما يكدون النشداط الموصدوف هدو . توصف اآلثار السمعية دائم 

 [.22ص.23]"اللغة: الشروط تسمَّىي وهعا الكالم ال يتمُّ إالَّ وهو مشروط عرفي  ا بمجموعة مو (الكالم)

التواصل اللغدويي ويشير الاول أعاله إلى طبيعة اللغة التي تعتمد على المتكلم كما تعتمد على السامل في وا  الوقتي وبانعدام أحد ال رفيو تنعدم عملية 

 .ومو ثمي يكون السامل طرف ا فاعال  في هعه العملية

ء ال ارجيي يستابلها الصواني ثم تمدر فدي الانداة السدمعية ال ارجيدة إلدى أن تصدل إلدى الغشداء ال بلديي فيهتدز تُحِدح اكصوا  تموجا  في الهوا"فحيو 

ل التيهديي اهتزازا  مناسبة لتلك التموجا ي وتصل هعه االهتزازا  إلى اكون الداخلية بواس ة العظيما  الثالحي ثم تسري هعه االهتدزازا  فدي السدائ

لهدداي فتنبدده أطددراف اكعصددا  المغموسددة فيددهي وتناددل هددعه اكعصددا  مددا تشددعر بدده أطرافهددا إلددى المراكددز السددمعية فددي وتحدددح بدده تموجددا  مناسددبة 

 [.92ص.24"]المخ
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اللغددددوي المسددددموع يددددعهب إلددددى لحدددداء السددددمل اكولي حيددددث تاددددوم اكعصددددا  بتوصدددديل المعلومددددا  إلددددى الجوانددددب التحتيددددة للفصدددديو "فالمدددددخل 

 [.3/99ص.25]"اكمامييو

جميل حركدا  الجهداز الصدوتي الضدرورية انجداز االن بداع السدمعيي "دي سوسير عالقة السمل بإنتاج المعنى المستابَل عبر اكوني فتناول وقد تناول 

وط ي كما أن النسيج الم رز هو عمل فني يعتمد على التاابل المرئدي لل يد(الصور السمعية)وأووح أن اللغة نظام يعتمد على التاابل العالي لالن باعا  

 .ي وتكون عملية الترجمة منوطة بالجوانب التحتية للفصيو اكمامييو للدماغ(علم اللغة العام)ي كما أووح في كتابه [23ص.26]"المتنوعة اكلوان

ع على ولك ويدل كالم دي سوسير على أن الجهاز السمعي يعمل كواس ة لتوصيل اللغة إلى العالي مما ينتج عنه الصور العالية للكالم المن وقي ويت فرَّ

 . إدرا  دالال  الكالمي وهو ما سوف نتناوله في المبحث الثاني بالتفصيل بإون هللا تعالى

ال يزيدد الشدبه بينهمدا فدي المعندى عدو أي زوج ت تداره بشدكل " bet" "bit"فالكلمتدان "وتعتمدد عمليدة التلادي علدى التمييدز السدمعي لم دارج الحدروفي 

اانجليزيةي وحاياة أن الكلما  التي ت تلف الحد اكدنى مو االختالف في الشكلي ت تلف عادة في المعنى إلى حد بعيدي فيكدون عشوائي مو كلما  اللغة 

ي وهدو مدا يالِّدل لها أثرها في تعضيد التمايز في االختالف الشكلي بينهما ففي معظم السياقا  يكون وكر إحداها أكثر احتماال  إلى حد بعيد مو وكر غيرها

 [.20ص.27"]احتماال  عدم الفهم في اكحوال الرديئة مو اارسال ااشاري

 :وتتضمو الفارة عدة نااط مهمة تووح  لية االستابال السمعي للكالم المن وقي والوظيفة المنوطة باكون

 .يكون الكالم المن وق على شكل إشارا ي ويُناط باكون عملية التجميل واادرا  -9

 .حروفي فتكون اكون قادرة بعلك على عملية النال إلى العالعملية التمييز بيو ال -3

 .يؤدي السياق وظيفة مهمة في عملية اادرا ي وتحويل اارسال ااشاري المرَسل إلى رموز يتم إرسالها للعال -2

الحواس عو تكويو الصور العهنية ي ومسؤولية [23ص.28]ويؤكد ما سبي دور السمل في عملية التلايي على النحو العي يعكا طبيعة اللغة التواصلية 

 .العاليةي ومو ثمي التأثير في السلو  اانساني

ْمَل َواْكَْبَصاَر َواْكَفْ : ))ومو ولك المن ليي جاء قوله تعالى هَاتُِكْم اَل تَْعلَُموَن َشْيئ ا َوَجَعَل لَُكُم السَّ ُ أَْخَرَجُكْم ِمْو بُ ُوِن أُمَّ  .29(( ْشُكُرونَ ئَِدةَ لََعلَُّكْم تَ َوهللاَّ

ا كوعاء يمتلئ بما تكتسبه الحواسي ياول الرازي لعل الفؤاد إنمدا : "فاهتم العكر الحكيم بالسمل والبصري وعبَّر عنهما باسم الجناي بينما جاء الفؤاد مفرد 

عدارف الحايايدة والعلدوم الياينيدةي وأكثدر ال لدي جمل على بناء جمل الالة تنبيها على أن السمل والبصر كثيران وأن الفدؤاد قليدل؛ كن الفدؤاد إنمدا خلدي للم

ليسدددوا كدددعلك بدددل كدددانوا مشدددغوليو باكفعدددال البهيميدددة والصدددفا  السدددبعيةي فكدددأن فدددؤادهم لددديا بفدددؤادي فلهدددعا السدددبب وكدددر فدددي جمعددده صددديغة جمدددل 

 [.30/329ص.30]"الالة
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 المبحث الثاني

 جوانب الفكر والداللة في الدائرة الكالمية

نعكا بددوره علدى جاندب يتناول هعا المبحث جوانب الفكر والداللة في الدائرة الكالميةي مو تأثُّر السَّامل بدالكالم المن دوقي وتمثُّلده لده فكري  داي وهدو مدا يد

دية تظهدر مدو السداملي داللة الكالم المن وقي ومدى تفاعدل المتلادي معدهي سدواء كدان ولدك بدالكالم المن دوق أو ااشدارا  التدي تددل علدى انفعداال  جسد

 [2ص.31]باست دام اايماءا  وحركة العيو والوجهي مما ال يعدُّ لغة إال بالمعنى المجازي للفظي كلغة الجسد إن جاز التعبير 

ق ا بديو ن ظدم الحدروف وإن لدم وال يمكو بحال تحاي المردود الفكري والداللي للكالم دون صياغة التركيب اللغوي المفهوم العي ياول فيه الجرجانيي مفرَّ

ي فليا اكمر فيه كعلكي كنك تاتفي في نظمها  ثدار المعدانيي وترتبهدا علدى حسدب ترتدب المعداني (نظم الكلم)وأما : "يؤدِّ المنظوم معنىي وبيو نظم الكلم

ر فدي الدنفا؛ [21ص.32"]فهو إون نظم يُعتَبر فيه حال المنظوم بعضه مدل بعدض. في النفا بدالالتده التدي يفهمهدا السداملي هدو ي فيكدون المعندى المتادرِّ

ا للداللة المفهومة لدى السامل ق بيو المفهوم وغير المفهومي ومو ثمي ياف الفهم معيار   .الحد العي يفرِّ

ا: "ويارر سيبويه حاجة الكالم إلى إفادة معنى لدى الساملي فياول مما يددل علدى [ 9/23ص.33]"أال تَرى أنَّ الفعل ال بدَّ له مو االسمي وإالَّ لم يكو كالم 

ا  .أن التركيب والممازجة بيو ما فعله الفاعل واالسم ال غنى عنه لتسمية الكالم كالم 

السدياقا  اللغويدة المباشدرةي مدو التراكيدب اللغويدة وا  الداللدة الواودحة المفهومدة لددى السدامل بحكدم السدياق اللغدوي : اكول: ويؤثر فيما سبي عامالن

 .الواردة فيه

مو ثاافة المتكلم والساملي وما يرتب  بالبيئة المحي ةي والظروف االجتماعية الُمنتِجة للسياقي وهدو مدا يتعلدي بعلدم اللغدة : السياقا  غير المباشرة: الثاني

 .االجتماعيي مما ال صلة لبحثنا به

 :يةي وولك على النحو اآلتيوسوف ناتصر على النا ة اكولى فحسب؛ الختصاصها بالجوانب الفكرية الداللية بالدائرة الكالم

 :الداللة اللغوية والفكرية المباشرة في الدائرة الكالمية: المطلب األول

الداللة التي ال يحتاج السامل معها إلى تأويل؛ حيث يأتي الكالم في صورة خ ا  واوح مباشري ومو ثدم يتضدح : الداللة اللغوية والفكرية المباشرة هي 

داللة لفظية ماصودة للواولي كداللة االسم على مسماهي وداللة الفعل على الحدح والزمداني : الداللة على وربيو"باشرة؛ إو معاناها في سياق الجملة م

 [.91ص.34]"وداللة لزومي كداللة الساف على الحائ ي وداللة الفعل المتعدي على المفعول به وعلى المكان

ل السامل للمعنىي مل مراعداة التوسد  بديو الندوعيوي مدو أصدل وودل مو هنا يتضح  نوعا الداللةي مو حيث المباشرة والوو وعي وعدم المباشرةي وتأوُّ

ا لغويا ي فمو ولك اللفظ في أول الَوول قبل اسدتعماله : "اللفظ على نحو ما قال الرازي وأتباعه اللفظ يجوز خلُّوه عو الوصفيوي فيكون ال حاياة  وال مجاز 

وقد يجتمُل الوصفان فدي ... بحاياة وال مجازي كنَّ شرط تحاي كلِّ واحد منهما االستعمال؛ فحيث اْنتفَى االستعمال انتفيا فيما ُوول له أو في غيرهي ليا 

ا بالنسبة إلى َمْعنييو وهو ظاهري وأما بالنسبة الى معنى واحدي ومو هدعا يعدرف أن  الحايادة قدد تصدير مجدازا  وبدالعكاي ف  الحايادة متدى قدلَّ لفٍظ واحدي أم 
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الْسدتِحالة الجمدل استعمالها صار  مجازا  ُعْرفا ي والمجاز متى ما كثَر استعماله صار حاياة ُعْرفا  وأما بالنسبة الى معندى واحدد مدو َوْودل واحدد فمحدال 

المجداز مدو حيدث يغمدض قصدد ي وهعه هي الحالة المستثناة مو نم دْي الداللدة الدوارديو  نف دا؛ إو تتسداوى الحايادة مدل [992ص.35]"بيو النفي واالثبا 

 .الواول

د معناهدا "وقد وهب اللغويون إلى أن  العي يعيِّو قيمة الكلمةي في كل الحاال ي إنما هو السياقي إو إن الكلمة توجد في كل مرة تُستَعَمل فيها في سياق يَُحدِّ

ا مؤقت ا دا هدو والسياق هو العي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم مدو ا. تحديد  لمعداني المتنوعدة التدي فدي وسدعها أن تددل عليهداي والسدياق أيض 

 [.329ص.36]"العي ي لِّص الكلمة مو الدالال  الماوية التي تدعها العاكرة تتراكم عليهاي وهو العي ي لي لها قيمة حضورية

وب اي كما ينبه على وظيفة السياق الدعي ي لدي للفدظ حضدوره ويدل كالم فندريا على أهمية السياق للوقوف على المعنى المحدد للفظي من وق ا كان أو مكت

 .وحيويتهي وهو ما يدل على المعنى المباشر

 : ومو ولك ما أورده اللغويون مو الوحدا  وا  السياقا  اللغوية وا  الداللة المحددة الواوحةي مثل

 : دالالت األفعال -9

حدَّ الفعل ُكلُّ لفظة دلَّت على معنى تحتها ماتدرن "ع فعل معيو يتععر معه التأويل؛ باعتبار أن وهو مو الدالال  اللغوية المباشرةي عند قصد المتكلم وقو

ل ي ومو ثمي يدر  السامل أن ثمة فعال  قد وقلي فيفهم العال داللة الفعل ويترجمهدا إلدى مدا يسداويها مدو صدوري علدى نحدو مدا [21ص.37]"بزمان ُمحصَّ

كفى اكتفاؤ  باهللي أي اكتفاؤ  باهلل يكفيكي وهعا يضعف عندي؛ كن الباء علدى هدعا : "كفى باهللي مو أن تاديره :وهب ابو جني في معرض تناوله قولهم

مو لفظهي كما متعلاة بمصدر محعوفي هو االكتفاءي ومحال حعف الموصول وتباية صلته وإنما حسَّنه قليال  أنك قد وكر  كفىي فدلَّ على االكتفاء؛ كنه 

ا لهي أيمو كع  كا: تاول ا له فأومرتَه؛ لداللة الفعل عليه: ن شر   المباشرة علدى ( كفى)ي فراعى ابو جني داللة الفعل [923/9ص.38"]كان الكع  شر 

 الدزمو السددياقي"كدعلكي يفهدم السدامل الددالال  الزمنيدة المنوطدة بالفعدلي فدي . معندى االحتمداء واالكتفداءي ممدا دفعده إلدى تاددير الجملدة الدوارد فدي الفادرة

: ي فاولندا[902ص.39]"النحوي؛ فإنه جزء مو الظواهر الموقعية السياقية؛ كن داللة الفعل على زمٍو مدا تتوقدف علدى موقعده وعلدى قرينتده فدي السدياق

ق إليه تأويل  .وهب الرجل يدل بوووع على حدوح فعل العها  في الزمو الماوي على نحو ال يت رَّ

 :المشتقات -3

ُن البنية اكساسية الثابتة للكلما وهو في اللغة العربية "وهي   [.38ص. 40"]واللغا  االشتااقية يتكون غالب ا مو الحروف التي تَُكوِّ

: قهاي فمدثال  وترتب  داللة االشتااق بداللة الفعل المشتَيِّ منهي بحيث يست يل السامل تمييز المعنى بوووع؛ كون المشتاا  مفصدولة فدي المعندى عدو سديا

 [.932/3ص.41]"د به الحال أو االستابال؛ فهو وإن أويف في اللفظ مفصول في المعنىاسم الفاعل إوا أري"

 [.22ص.42"]اسم مصوغ لمو وقل منه الفعل أو قام به"ساملي تمييز فعل السماعي وثمة فاعل قد قام به؛ باعتبار أنه : فيست يل الساملي في اسم الفاعل
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استعملت اللغا  الجرمانية مثال  للتعبير عو الزمو االستمراري العي لدم يكدو "تشير إليها صياغتهي فاد   هعاي بااوافة إلى إفادة التجدد واالستمرار التي

 [. 928ص.43]"فيها اسم الفاعل

 .وتكون سائر المشتاا  على وا  النحو مو المباشرة الداللية في الكالم المن وقي مما يميِّز السامل معناه الماصود بسهولة

 :والمكانيةالداللة الزمانية  -2

النظدام "عندد قصدد المدتكلم زمدو فعدل معديو يتعدعر معده التأويدل ومدو ولدك  وهنا  الداللة الزمنية أو المكانية التي ال يحتاج المتلاي معها لعمليدة التأويدلي

ونحوهمداي إمدا أن يكوندا ونحوهدا ماصدورة علدى الماوديي وأن صديغتي يفعدل وأفعدل ( فََعدلَ )الزمني الصرفي في اللغة الفصدحىي ومنده يبددو أن صديغة 

اليدة مدا يعديو علدى فهدم للحال أو لالستابالي فال يتحدد كيٍّ منهما أحد المعنييو إالَّ بارينة السدياق؛ كن السدياق يحمدل مدو الادرائو اللفظيدة والمعنويدة والح

 [.902ص.44]"الزمو في مجال أوسل مو مجرد المجال الصرفي المحدود

ي والمضدارع الددال علدى الحدال واالسدتابال فدي صديغة يفعدلي وهدو مدا (فََعدلَ )لتي يتضمنها الفعل مو الماوي في صديغة ويتضح في الفارة داللة الزمو ا

زيدد يصدليي فإنده يحتمدل : جمهور النحاة على أن الفعل المضارع مو حيث الزمو مشتَر  بيو الحال واالستابالي فإوا قيدل"يارره علماء النحو؛ إو أجمل 

 .بحيث ال يلتبا على المتلاي داللة زمو الفعل فيل  ه بالزمو الماوي مثاُل [ 21ص.45]"سيصلي في المستابلأنه يصلي اآلني أو 

صدمت فدي اليدومي وقمدت : "والتادير فيده" صمت اليومي وقمت الليلةي وجلست مكانك: "ومو ولك ما يا ل بالزمان أو المكان مو ظروفهماي كاول الاائل

دا علدى الزمدان أو [929ص.46]"ا أشبه ولدكوم" في الليلةي وجلست في مكانك ي فجداء تاددير السدامل العربدي ال يلتدبا عليده كدون هدعه اكلفداظ دالَّدة ق ع 

 . المكاني فال يكون هنا  مجال لل  أ في تمييز داللة الزمان أو المكان

ا د اللي  ا ال يحتاج إلدى تأويدلي حيدث تدتمكو اكون مدو تمييدز وعلى مثال ما سبيي اعتمد السامل العربي على السياقا  اللغوية المباشرة التي تحمل وووح 

التمييز بيو المعكر والمؤندث باسدت دام التداء للتأنيدثي واسدت دام الندون للدرب  بديو وحددتيو : "الصور العهنية المعاِدلة أو المفسِّرة لها بوووعي ومو ولك

اي وتكدويو عددد مدو المشدتاا  بأبنيدة تبددأ نون الوقاية في العربيةي ووجود الضمائر المتصلةي و: صرفيتيوي مثل است دام الواو كصدو  علدة يسدا  كثيدر 

 [.922ص.47"]بالميم مثل اسم المكان واسم المفعول في العربية
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 المطلب الثاني

 الداللة اللغوية والفكرية غير المباشرة في الدائرة الكالمية 

المعنى أو ماصد المتكلمي وهو ما يحيل إلى عملية تأويل لدى السامل للوقوف على المعنى الحاياي هنا  دالال  تنتجها الدائرة الكالمية تتسم بعدم ووح 

كدالم سدياقه الماصودي فيعمل العال على محاولة استيضاع المعنى مو خالل السياق؛ إو الكالم المن وق يماثدل الدنصَّ المكتدو  فدي تلدك الحالدةي في لدي ال

ي ي لي سيا"ال اص بهي كما   [.20ص.48"]قه ال اص بهالنصُّ

فاهداء اللغدة يادررون أن الكلمدة يكدون لهدا مدو "إن أهمية السياق تكمو في تمكيو السامل مدو تحديدد مدراد المدتكلم مدو المعندى بصدورة واودحةي كمدا أن 

اددة بدديو اكلفدداظ التددي يُظَددوُّ فيهددا المعداني بادددر مددا لهددا مددو االسددتعماال ي فددإن كثدرة االسددتعمال التددي لوحظددت فددي المترادفددا  أو فددي إظهدار الفددروق الدقي

 [. 203ص.49]"الترادفي هي تلك التي تاُلَحظ في اكلفاظ المشتركة أو التي يُظَوُّ فيها االشترا 

ها السياق الوارد بهي مما نتج عنه ظواهر لغوية  رصد: ويشير ما سبي إلى تعدد استعمال اللفظ الواحدي فيكون له معنى م تلف باختالف االستعمالي أي

الَّةي ووجد  على الرجدل : دالٍّ على معنييو م تلفيو فأكثري تاول"اللغويون العر ي مو المشتر  اللفظيي كلفظ واحد  وجد  شيئ ا إوا أرد  ِوجدان الضَّ

 .ي وغيرها مو الظواهر التي تُعنَى بالداللة اللغوية غير المباشرة في الدائرة الكالمية[332ص. 50]"مو الَمْوِجَدة

ق بينده وبديو نسدي مدو : "مام حسان إلى ودرورة اعتبدار داللدة السدابي فدي الكدالمي فيادولويعهب ت مدا يجعدل السدياق متراب  داي إنمدا هدو ظدواهر فيده تفدرِّ

دة يناصدها التماسدكي والتوافديي والتدأثير: الكلما ي التي لها مجرد المجاورة بال راب ي نحو ي ولدو محمد في بل قم على قبائل راكدبي فهدعه كلمدا  متراصَّ

 [.302ص .51"]توفر  لها العناصر المعكورةي كصبحت سياق ا عربي  ا ال غبار عليها

ى السدامل؛ إو فالسياق معتبَر في تحديد معنى اللفظ وما يُاَصد بهي كما تشير الفارةي وإن رصف الجملدة علدى النحدو المفيدد لمعندىي مدو اكهميدة بمكدان لدد

ح : "يدره الدداللي فدي تحديدد المعندى الماصدودي وهدو مدا أورده ابدو اكنبداري فدي قولدهيتضافر هعا المنحى الرصفي للجملة مدل نظ إنَّ كدالَم العدر  يصدحِّ

لُه بآخرهي وال يُْعَرُف معنى ال  اِ  منه إاِلَّ باستيفائه واستكمال جميل حروفه ي وهو ما يدل على ورورة مراعاة [3ص. 52"]بعُضه بعضا ي ويَرتبِ  أَوَّ

الكلمدا  التدي تدؤدي إلدى سدوء الفهدم أو الغمدوضي كالمشدتر  اللفظدي : "ادة المعنى الماصود الواوح حال التباسه علدى السداملي مثدلسياق الكالم الستف

 [.322ص. 53"]والتضاد والمجاز

ى الشديء ونايضدهي وفدي وقد أورد  المصادر العربية الاديمة ما يفيد مراعاة العر  لظاهرة اكوداد في اللغة المن وقةي ومدا يصداحبها مدو الداللدة علد

هعا كتاُ  وكر الحروف التي تُوقِعها العر  على المعاني المتضدادةي فيكدون الحدرُف منهدا مؤدي دا عدو معنيديو م تلفديوي ويظدوُّ : "ولك ياول ابو اكنباري

ْيد   االلتبداس فدي محداوراتهم عندد اتصدال م اطبدداتهمي بدالعر ي أن ولدك كددان مدنهم لِنُْاصداِن حكمدتهمي وقلَّدِة بالغدتهم وكثددرة ( واالزدراء)أهدُل البددع والزَّ

ح  تأويلدهي فدإوا اعتدور اللفظدةَ الواحددة معنيدان م تل فداني لدم يَْعدِرف فيسألون عو ولك ويحتجون بأن االسم منبئ عو المعنى العي تحته ودال  عليهي ومووَّ

 [.9ص .54"]الم اطَُب أيُّهما أراد الم اِطب
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احتمدال اللفدظ للمعندى ونايضدهي ممدا يصدعب علدى السدامل معرفدة المعندى الماصدودي كمدا أوودح أن السداملي فدي تلدك وفي قول ابو اكنباري إشارة إلى 

 .الحالةي يحتاج إلى التأويلي بما ياتضي احتياجه إلى معرفة داللة السياق في الكالمي ومو ثمي تحديد المعنى بناء على ولك

َكداَن يَتَحنَّدُث : فدالن  يَتََحنَّدُث إِوا تََعبَّدد بأَْشديَاء تُْ ِرُجده مدو اْلِحْندِثي وِمْنده قدولُهم: "د وغيرهداي كادولهموقد امتص  المصادر بالمشتر  اللفظديي مدو اكوددا

ُد َولِكي فكأَنَّهُ ِمَو اكَْوداد: فالن  يتحنَّثي أَي: يتَعبَُّدي َويُاَال: بحراءي أَي ا ويتَعمَّ  [.311/9ص. 55]"يَْحنَث كثير 

: اكمدم مدو حدروف اكودداد فيُسدتعَمل تدارة بمعندى"على السامل بحيث يصعب على العال ترجمته إلى الصور العهنية المعادلة لهي فلفظ  ويتععُّر المعنى

 [. 901ص .56]"الاصد بيو الحاير والعظيم: يسيري وبمعنى: عظيمي وأخرى بمعنى

فحص العالقة بديو المدتكلم "د فيه اللفظ المستغلِي على الفهمي مما يُحتاج معه إلى ويؤدي تععر الفهم على الساملي في تلك الحالةي إلى لجوئه للسياق الوار

 .بالمتلاي العي يحتاج إلى الوقوف على الارينة السياقية لتحديد الداللة المباشرة لكالم المتكلم[ 22ص. 57"]وال  ا ي في ماام استعمالي خاص

وأما ما يُظَوُّ بالمشدتر  مدو االحتيداج : "لغوية فكرية غير مباشرةي على نحو ما أورد السكاكي يضاف إلى ما سبي المعاني المجازية التي تحوي دالال 

 -فدي المجدازا  -على الارينة في داللته على ما هو معناهي فاد عرفت أن منشأ هعا الظو عدم تحصيل معنى المشتر  الدائر بيو ووعيوي وحدي الكلمدة 

 [.220ص .58"]يراد منها؛ ليعينها له ولك الغير ال تستغني عو الغير في الداللة على ما

نتظمهمداي فاصد السكاكي إلى إبراز أن المشتر  اللفظي كالمعنى المجازي في احتياج كليهما لتأويل الساملي بحيدث ال يمكدو فصدلهما عدو السدياق الدعي ي

 [.32ص .59"]يُعنى بالرب  بيو النظام واالستعمال"على النحو العي 
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 خاتمة

والسدمل فدي  تناول البحث الجوانب الفكريدة والدالليدة للددائرة اللغويدة الكالميدةي ونداق  مدا يتعلدي بهدا مدو  ليدا  اارسدال والتلاديي ودور أعضداء الن دي

 .االتصال اللغوي

شرةي وأثرها على الساملي بما يمثِّدل نداتج اارسال والتلايي مو الدالال  المباشرة وغير المبا: كما ناق  البحث اكثر الفكري والداللي الناتج عو عمليتيْ 

 .عملية االتصال اللغوي

 :وبعد تناول الموووع محل الدراسةي اتجهت قناعا  الباحث إلى النتائجي والتوصيا  اآلتية

 :النتائج: أوالا 

 .يمثِّل الكالم وسيلة التعبير لدى أفراد الجماعة اللغوية؛ إو بدونه تنعدم العملية التواصلية بينهم -

 .تأتي عملية الن ي كأولى خ وا  االتصال اللغوي بيو المتكلم والساملي وتمثِّل اكصوا  المن وقة الوحدا  التي يتألف منها الكالم -

تتشكل اكصوا  بحسب قوة اندفاع الهواء مو الرئتيو بااوافة إلى حركة الفمي وموول اللسدان الدعي ي تلدف بداختالف الصدو ي ممدا ينشدأ عنده  -

 .ي تتألف منها ألفاظ الكالمالحروف الت

ويلده إلدى تتأثر عملية التلاي باوة الصو  أو وعفهي أو المسافة بيو المتكلم والساملي وتاوم اكون بوظيفة تلاي اارسال ااشاري مدو المدتكلم وتح -

 .المخ

 .ياوم المخ بوظيفة تحويل اارسال ااشاري للمتكلم إلى صور وهنية تالئم ما تم إرساله -

 .الصور العهنية رد فعل الساملي وينعكا على سلوكه بناء على معاني الصور التي ترجمها المخينتج عو  -

ي ممدا تتبايو الدالال  لدى الساملي فيكون منها ما يتسم بالمباشرة والوووع بحيث ال يحتاج إلى تأويلي بينما يأتي بعضها في صورة غير مباشدرة -

 .ج إلى التأويلتتعدد احتماال  الداللة فيهي ومو ثمي يحتا

داللة اكفعال الماوية والمضارعةي المشتاا  الزمان والمكاني وغيرها : ترتب  السياقا  اللغوية المباشرة بوووع الداللة لدى الساملي ومو ولك -

 .مما ال يحتاج إلى تأويل مو الساملي حيث يا ل السياق بداللتها المحددةي وال يدخل فيها ما احتاج إلى التأويل

ر داللة الفعل مل فاعله في اسم الفاعلي بحيدث يجتمدل ال رفدان فدي اللفدظ المشدتيي فديمكو للسدامل تمييدز حددوح فعدل والوقدوف علدى فاعلده تتضاف -

اي مو حيث تعكيره وتأنيثهي وإفراده أو تثنيته أو جمعه د   .محدَّ

الفعددل عليددهي بمددا يعكددا مباشددرة داللتدده وووددوحهاي فيبدددو اعتمددد اللغويددون الادددماء علددى داللددة السددياقا  المباشددرة فددي تادددير المحددعوف؛ لداللددة  -

ا  .المحعوف للسامل بديهي  ا ُمادَّر 

 .تعتمد الدالال  اللغوية غير المباشرة على السياقي بحيث ترب  بيو سياق الجملة والداللة الماصودةي مما يحتاج السامل معها إلى تأويل -
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مباشدرة؛ كدون السدامل يحتداج إلدى تأويلده فدي كثيدر مدو اكحيداني فالتوريدة مدثال تحمدل داللدة معنويدة يعد المشتر  اللفظي مو الدالال  اللغوية غير ال -

اي وكعلك اكودادي وغيرها مو المشتر  اللفظي العي يعتمد على قرينة السياق لفهم المعنى  . الحاياي المراد قريبة إلى الساملي بينما يراد بها معنى بعيد 

ي والسمل في الدائرة اللغوية الكالميةي وتماثل خ واتهماي مو االستعداد النفسي للكالم لدى المتكلمي وتهيؤ السامل السدتاباله الن : يالحظ  تالحم  ليتيْ  -

 .في الماابلي واالعتماد على اكعضاء المتحكمة في الن ي بما ياابلها مو االعتماد على اكون لدى السامل

رسل والمتلايي والسياقي وغيرها وهو ما يعكا فهمهم آلليا  الدائرة اللغويةي واعتبارهم لهدا فدي مؤلفداتهم اللسانيون العر  مبدأ اافادةي والم اعتبر -

 .الم تلفة

داللدةي ت ابي اللغويون العر ي مل كثير مما أقرته النظريدا  اللسدانية الحديثدةي وتوافادت مبدادئهم مدل المبدادص المعاصدرةي مدو ربد  بديو مسدتويا  ال -

 .راعي الدالال  اللغوية المباشرة وغير المباشرة في الدائرة الكالميةوإشاراتهاي مما ي

 :التوصيات: ثانياا 

ل إليها الباحثي يوصي باآلتي  :بعد استعراض النتائج التي توصَّ

المنوط بالمتكلم والمتلادي فدي العمليدة االهتمام بتناول الدائرة الكالميةي واالستزادة مو الدراسا  اككاديمية في هعا الصددي على النحو العي يبرز الدور -

 .التواصلية

الكنايةي المجازي االسدتعارة التوريدةي فضدال  عدو : التركيز على دراسة ما يتفرع عو الدائرة اللغوية الكالمية مو الدالال  المباشرة وغير المباشرةي مثل-

ع عنهالتركيز على دراسة الظواهر المرتب ةي كاالشترا  اللفظي بما يشمله مو ا  .لتضاد وغيره مما يتفرَّ

المنحى اللغويي المنحى : االهتمام بدراسة ظاهرة االستلزام الحواري على وجه ال صوص؛ لتداخلها مل عدة مناعٍ جديرة بالدراسةي مثل-

 .التداوليي المنحى البالغيي مما يوليها أهمية شديدة
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 :قائمة المصادر والمراجع

                                                             
 .م3002-هـ9232ي  2ي عالم الكتبي طمعناها ومبناها: اللغة العربيةي  حسان تمام [1]

كتب شهريةي دار  فاق : مالك يوسف الم لبيي سلسلة: عزيزي مراجعة يوئيل يوسف: ي ترجمةعلم اللغة العام دي سوسيري  فرديناند: ينظر[ 2]
 .م9182عربيةي اكعظميةي بغدادي ط

 .م9112ي الااهرة 3ي دار الفكر العربيي طمقدمة للقارئ العربي: علم اللغةالسعراني  محمود[ 3]

 .م9118-هـ9291ي 8أحمد م تار عمري عالم الكتبي ط: ي ترجمةأسس علم اللغةي ماريو باي [4]
عبد السالم محمد هاروني مكتبة ال انجيي الااهرةي : ي تحاييالكتاب ي(هـ980 )ر ي أبو بشسيبويه عمرو بو عثمان بو قنبر الحارثي بالوالء [5]

 .م9188 -هـ 9208ي 2ط

 .م9112 -هـ 9292ي 2ي مكتبة ال انجي بالااهرةي طالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويي عبد التوا  رمضان[6]

 .م9120محمد الاصاصي مكتبة اكنجلو المصريةي  -عبد الحميد الدواخلى: تعريب اللغة،ي فندريا جوزيف [7]
 (.22ص)ي معناها ومبناها: اللغة العربيةحساني تمامي  [8]

 .م9112-ه9298ي عالم الكتبي دراسة الصوت اللغويعمري أحمد م تاري  [9]

 .غريب لل باعة والنشر والتوزيلي دط ي دارعلم األصواتبشري كمالي  [10]
 (.902ص)مي 3002ي 8ي عالم الكتبي طالبحث اللغوي عند العربعمري أحمد م تار عبد الحميدي  [11]

ي 9محمد مرعبي دار إحياء التراح العربيي ط: ي تحاييإصالح المنطقي (هـ322 ) ابو السكيتي أبو يوسف يعاو  بو إسحاق: ينظر [12]

 .م3003 -هـ 9232
 .م9122ي 2ي مكتبة اكنجلو المصريةي طاألصوات اللغويةأنياي إبراهيمي  [13]

 .دراسة الصوت اللغويعمري أحمد م تاري  [14]

 .أسس علم اللغةعمري أحمد م تاري  [15]

 .اللغةفندرياي جوزيفي  [16]
 .اللغةفندرياي جوزيفي  [17]

 .ط. ةي دحساني تمامي مناهج البحث في اللغةي مكتبة اكنجلو المصري [18]

 .مقدمة للقارئ العربي: علم اللغةالسعراني محمودي : ينظر [19]
 .اللغةفندرياي جوزيفي  [20]

 .مناهج البحث في اللغةحساني تمامي  [21]

 .حساني تمام المرجل السابي[22]

 .حساني تمامي اللغة العربية معناها ومبناها [23]
 .أنياي إبراهيمي اكصوا  اللغوية [24]

 .ي مؤسسة الثاافة الجامعية لل بل والنشر والتوزيلمناهجه ونظرياته وقضاياه: علم اللغة النفسيشما الديوي جاللي  [25]

 .علم اللغة العامدي سوسيري فرديناندي  [26]
 .9ي دار النهضة العربيةي طاللغة وعلم اللغةليونزي جوني  [27]

 .ط. ج عبد الحافظي دار الوفاء لدنيا ال باعة والنشري دمحمود فرا: ي ترجمةمعرفة اللغةيولي جورجي : ينظر [28]

 .28: سورة النحل [29]
= مفاتيح الغيب ي (هـ202 ) الرازيي أبو عبد هللا محمد بو عمر بو الحسو بو الحسيو التيمي الرازي الملاب بف ر الديوي خ يب الري [30]

 .هـ9230ي 2ي دار إحياء التراح العربيي بيرو ي طالتفسير الكبير

 .اللغة وعلم اللغةليونزي جوني : ينظر [31]

محمود محمد شاكر أبو فهري : ي تحاييدالئل اإلعجاز في علم المعانيي (هـ229 ) الجرجانيي أبو بكر عبد الااهر بو عبد الرحمو بو محمد [32]
 .م9113 -هـ 9292ي 2م بعة المدني بالااهرةي دار المدني بجدةي ط

 .الكتابسيبويهي  [33]

 .مناهج البحث في اللغة ي تماميحسان [34]
سهاد : ي تحاييالبلغة إلى أصول اللغةي (هـ9202 ) الانوجيي أبو ال يب محمد صديي خان بو حسو بو علي ابو ل ف هللا الحسيني الب اري [35]

ي رسالة جامعيةي ((د خ ا  العمرجامعة تكريت بإشراف اكستاو الدكتور أحم -رسالة ماجستير مو كلية التربية للبنا  ))حمدان أحمد السامرائي 

 .جامعة تكريت

 .اللغةفندرياي جوزيفي  [36]
ي دار اكرقم بو أبي اكرقمي أسرار العربيةي (هـ222 ) اكنباريي عبد الرحمو بو محمد بو عبيد هللا اكنصاريي أبو البركا ي كمال الديو[ 37]

 .21م ي ص9111 -هـ9230ي 9ط

 .م3000 -هـ9239ي 9ي دار الكتب العلمية بيرو ي لبناني طسر صناعة اإلعرابابو جنيي أبو الفتح عثماني الموصليي  [38]
 .معناها ومبناها: اللغة العربيةحساني تمامي  [39]

ا: أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجميةالاادوسيي عبد الرازق بو حمودةي  [40] : دكتوراه منشورةي إشرافي رسالة تاج العروس نموذجا

 .م3090 -هـ 9229جامعة حلواني  -كلية اآلدا   -قسم اللغة العربية  -رجب عبد الجواد إبراهيم
 .سر صناعة اإلعرابابو جنيي  [41]
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الديو شمسي خير : ي مراجعةاللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثلالسَّراجي محمد عليي  [42]

 .م9182 -هـ 9202ي 9باشاي دار الفكري دمشيي ط
 .اللغةفندرياي جوزيفي  [43]

[44]
 

 .معناها ومبناها: اللغة العربيةحساني تمامي 

ي مكتبة (نظم اآلجرومية لمحمد بن أبَّ القالوي الشنقيطي)فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية الحازميي أحمد بو عمر بو مساعدي  [45]
 .م3090 -هـ 9229ي 9اكسديي مكة المكرمةي ط

 .929ي صأسرار العربية اكنباريي [46]

 .ي دار غريب لل باعة والنشر والتوزيلي دطعلم اللغة العربيةحجازيي محمود فهميي  [47]

[
48
جامعة الملك سعودي منير التريكيي النشر العلمي والم ابلي -محمد ل في الزلي ني: ي ترجمة وتعلييتحليل الخطاببراوني يولي  [

 .م9112-ه9298
 .م 9120 -هـ 9221ي 9الصالحي صبحي إبراهيمي دراسا  في فاه اللغةي دار العلم للمالييوي ط [49]
 .ي دني دطدراسات لغوية في أمهات كتب اللغةأبو صسكيوي إبراهيم محمدي  [50]

 .مناهج البحث في اللغة حساني تمامي [51]

 .األضدادابو اكنباريي  [52]
 .ي دار غريب لل باعة والنشر والتوزيلدراسات في علم اللغةبشري كمالي  [53]

فؤاد علي منصوري دار الكتب العلميةي : ي تحاييالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاي (هـ199 ) السيوطيي عبد الرحمو بو أبي بكري جالل الديو [54]

ابو اكنباريي أبو بكري محمد بو الااسم بو محمد بو بشار بو الحسو بو : ظرين. ي والنص البو اكنباري(9/293)مي 9118-هـ 9298ي 9بيرو ي ط
 -هـ 9202محمد أبو الفضل إبراهيمي المكتبة العصريةي بيرو ي لبناني ط : ي تحاييألضدادي ا(هـ238 ) بيان بو سماعة بو فَروة بو قَ َو بو دعامة

 .م9182

محمود أحمد ميرةي الم بعة العربية : ي تحاييتصحيفات المحدثيني (هـ283 ) د بو إسماعيلالعسكريي أبو أحمد الحسو بو عبد هللا بو سعي [55]

 .ـه9203ي 9الحديثةي الااهرةي ط
[56]

 
عرفا  م رجيي : ي تحاييدرة الغواص في أوهام الخواصي (هـ292 ) الحريريي الااسم بو علي بو محمد بو عثماني أبو محمد البصري

 .هـ9118-9298ي 9بيرو ي طمؤسسة الكتب الثاافيةي 

 .منير التركيي النشر العلميي م ابل الملك سعود –ي ترجمة وتعليي تحليل الخطاب يولي. ج -براون.  . ج [57]

ي وب ه وكتب هوامشه مفتاح العلومي (هـ232 ) يوسف بو أبي بكر بو محمد بو علي ال وارزمي الحنفي أبو يعاو  السكاكيي [58]

 .م9182 -هـ 9202ي 3زرزوري دار الكتب العلميةي بيرو ي لبناني طنعيم : وعلي عليه

 .عالم الكتب الحديثي دط المصطلحات األساسية في تحليل النص ومصطلحات الخطاب،بوقرةي نعماني : ينظر[59]

 


