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دور النظريات الحديثة في تحديد المعنى

د .ميند ذياب فيصؿ
ممخص البحث :

د .احمد حياؿ جياد

كمية التربية لمعموـ اإلنسانية /جامعة ذي قار

ال شك أن قضية المعنى من القضايا التي شغمت العمماء من فالسفة ولغويين منذ وقت مبكر  ،وظمت هذه القضية

ميدانا خصبا لمناهج التفكير التي حاولت تحديد ماهية المعنى  ،و قد كان لمعرب إسهامات واضحة كان لها قصب
السبق في الخوض في هذا الميدان منذ نشأة الدراسات العربية التي دارت في فمك النص القرآني بعد مجئ اإلسالم
 .وفي العصر الحديث تبمورت العديد من األفكار التي عالجت موضوع عمم الداللة  ،فتعددت النظريات التي بحثت
هذا الجانب من المغة  ،ويعد هذا البحث محاولة لتسميط الضوء عمى هذه النظريات التي اهتمت بقضية تحدي

المعنى من خالل عرض موجز لها ولمكيفية التي تعاممت بها مع هذا الموضوع .

التمييد :

يطمؽ المعنى عمى ما تكوف في الزمف مف صور مقابؿ ألفاظ وتعبيرات لغوية  ،والمعنى مشتؽ
مف الفعؿ ( عنى ) الداؿ عمى إظيار الشيء أو قصده أو ما يدؿ عميو القوؿ أو اإلشارة أو

الرمز( .)0وىو بذلؾ ارتباط بيف األلفاظ والوظيفة المتعمقة بإيصاؿ األفكار إلى المتمقي ،

واالنشغاؿ بماىية المعنى ومكانو بقى الشغؿ الشاغؿ لمغوييف والفالسفة وعمماء النفس ؛ نتيجة

ألىميتو الكبرى ودوره الحاسـ في تعزير الفيـ وايصاؿ الفكرة وتحقيؽ الغاية  .إف أية دراسة لمغة

البد أف تسعى إلى الوقوؼ عمى المعنى الذي ىو في النتيجة القصد مف إنتاج المتكمـ لمسمسمة

الكالمية بدءا مف األصوات وانتياء بالمعجـ ومرو ار بالبناء الصرفي وقواعد التركيب  ،وما
يضاؼ إلى ذلؾ كمو مف معطيات ( المقاـ ) االجتماعية والثقافية(.)9

والمعروؼ أف مصطمح ( النظرية المغوية ) يدؿ عمى اكتماؿ في الرؤية وتحقيؽ النتيجة العممية ،

لكف الحقيقة أف المبحث الداللي الحديث لـ تكتمؿ حمقاتو بعد فما زاؿ العمماء في شغؿ دائـ
بتقديـ اإلضافات العممية التي تقدـ تأويالت جديدة لظاىرة لغوية تصب في الجانب الداللي (( ،

ومع ذلؾ تأسست نظريات تناولت مسالة ( المعنى ) مف كؿ جوانبيا مما أدى إلى تشعب البحث

في متعمقات المعنى المغوية وغير المغوية  ،وحاولت تقديـ معايير موضوعية تنحسـ معيا كؿ
قضايا الداللة موضوع الخالؼ بيف المغوييف غير أنيا فتحت عوالـ أخرى جديدة ؛ لتتسع معيا

رقعة البحث الذي تباينت فيو آراء العمماء في التناوؿ وطرائقو  ،والتأويؿ ومعاييره ))(.)1

فتعددت النظريات التي حاولت تحديد المعنى عمى وفؽ المناىج التي تبناىا العمماء مف اجؿ

الوصوؿ إلى غاية البحث  ،وسيحاوؿ البحث تسميط الضوء عمى تمؾ النظريات التي تمخضت
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عف الدراسات بعد طوؿ نظر وتأمؿ في تحديد ماىية المعنى في الدرس المغوي الحديث  ,ومف

اهلل العوف والسداد ولو الحمد أوال واخ ارً .
النظرية اإلشارية :

النظرية اإلشارية أولى مراحؿ النظر العممي في مسار عمـ الداللة الحديث  ،والى أصحابيا يرجع
الفضؿ في تمييز أركاف المعنى وعناصره  .ويعد رائد ىذه النظرية في العصر الحديث المغوي
المشيور فرديناند دي سوسير  ،اذ تناوؿ طبيعة الداللة تحت عنواف ( العالمة المغوية ) ،

ولمعالمة عنده وجياف  :األولى ذىنية مجردة تتألؼ مف ( تصور ) و ( صورة سمعية ) .
والثانية حسية تتألؼ مف شيء مقصود ىو ( المدلوؿ )  ،ورمز  ،اي أصوات كممة معينة وىي (

الداؿ )  ،والعالمة في فكر سوسير مؤلػػػػفة مف اتػػػحاد الواجيتيف  ،إذ يتػػػحد التصور بالشيء

المقصػػود ليكوف ( المدلوؿ )  ،وتتحد الصورة السمعية الذىنية بأصوات الكممة المنطوقة فعال ،
لتكوف ( الداؿ ) ( .)2فالعالمة المغوية إذف ىي ( الوحدة المغوية المتكونة مف داؿ ومدلوؿ  ،الداؿ

ىو اإلدراؾ النفساني لمكممة الصوتية والمدلوؿ ىو الفكرة أو مجموعة األفكار التي تقترف بالداؿ

)(.)3

إف الذي منح ىذه النظرية الصبغة العممية ىما العالماف االنجميزياف ريتشاردز واوجدف في

كتابيما ( معنى المعنى ) الصادر عاـ  0791ـ  ،المذاف اشتي ار بمثميما الذي يميز عناصر
الداللة بدءا بالفكرة أو المحتوى الذىني ثـ الرمز أو الداؿ  ،وانتياء إلى المشار إليو أو الشيء

الخارجي(.)4

الشيء الخارجي المشار إليو

الفكرة – المحتوى الذىني

الرمز – الكممة

إف ىذا التقسيـ المميز لممعنى يعد خطوة جريئة في عصره  ،وأعطى لمبحث الداللي نفسا جديدا
سوؼ تتولد عنو نظريات جديدة وأفكار ميمة  ،فالدراسات الداللية التي اضطمع بيا العمماء
المتأخروف تدور كميا في فمؾ مثمث ريتشارز ؛ ألنيا تناولت في مباحثيا احد عناصر بتحميؿ

عميؽ او عنصريف اثنيف  ،ومنيا ما تناولت العناصر الثالثة كميا استنادا عمى أف معنى الكممة

ىو إشارتيا إلى شيء غير نفسيا  ،وىنا يوجد رأياف :
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رأي يذىب الى أف معنى الكممة ىو ما تشير اليو

ب-رأي يذىب الى أف معنى الكممة ىو العالقة بيف التعبير وما تشير اليو .

فدراسة المعنى عمى الرأي األوؿ تقتضي االكتفاء بدراسة جانبي مف المثمث وىما جانبا الرمز

والمشار اليو  ،وعمى الرأي الثاني تتطمب دراسة الجوانب الثالثة الف الوصوؿ إلى المشار إليو

يكوف عف طريؽ الفكرة أو الصورة الذىنية

()5

ويرى اولماف أف العالقة بيف المفظ والمدلوؿ عالقة متبادلة  ،إذ ليس المفظ وحده ىو الذي

يستدعي المدلوؿ  ،بؿ إف المدلوؿ أيضا يمكف أف يستدعي المفظ فعندما أفكر في ( منضدة )
مثال سوؼ انطؽ الكممة التي تدؿ عمييا  ،كما أف سماعي ليذه الكممة يجعمني أفكر في (

المنضدة ) وبناءا عمى ما ذكر يعرؼ اولماف المعنى عمى أنو عالقة متبادلة بيف المفظ والمدلوؿ

 ،عالقة تمكف كؿ واحد منيما مف استدعاء اآلخر

()6

.

وىذا يدؿ عمى أف المسمى مف وجية نظر أصحاب ىذه النظرية  .ليس بالضرورة أف يكوف شيئا

محسوسا كالشجرة والكرسي  ،وانما يمكف أف يكوف أيضا حدثا ( السرقة ) أو كيفيو ( ابيض ) ،

أو فكرة تجريدية ( الحب )

()7

وتسمى ىذه النظرية أيضا النظرية االسمية ؛ الف كؿ قضية مؤلفة مف أسماء  ،وأف معنى االسـ

متميز عف مسماه نفسو عند بعض أصحاب ىذه النظرية  ،أو أف معنى االسـ متميز عف مسماه

عند بعضيـ األخر

()00

وقد اعترض عمى ىذه النظرية بما يأتي :

()00

 -1أنيا تدرس الظاىرة المغوية خارج إطار المغة .

 -2إنيا تػػػقوـ عمى أسػػػػاس دراسػػػػة الموجودات الخارجية ( المشػػػػار الييا )  .ولكي نػػضع تػػػػػعريفا

دقيقا – عمى أساس ىذه النظرية – البد أف تكوف عمى عمـ دقيؽ بكؿ شيء في عالـ المتكمـ .
وقد لحظ العالـ المغوي ( بوتمف ) اف عالـ المفاىيـ المودع في العالـ الخارجي أضخـ بكثير مما

ىو في الرأس

()09

 -3أنيا ال تتضمف كممات مثؿ ( ال ) و ( إلى ) و ( لكف ) و ( أو )  ...ونحو ذلؾ مف الكممات

التي ليا معنى يفيمو السامع والمتكمـ  ،ولكف الشيء الذي تدؿ عميو ال يمكف أف يتعرؼ عميو

في العالـ المادي .

 -4أف معنى الشيء غير ذاتو  .فمعنى كممة ( تفاحة ) ليس ىو ( التفاحة )  .التفاحة يمكف أف
تؤكؿ ولكف المعنى ال يؤكؿ والمعاني يمكف أف تتعمـ ولكف التفاحة ال يمكف .
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النظرية التصورية ( العقمية )

تمثؿ ىذه النظرية مستوى أخر مف مستويات الدراسة الداللية  ،و ترتكز عمى مبدأ التصور الذي

يمثمو المعنى الموجود في الذىف  .وترجع جذورىا الى الفيمسػوؼ االنكميزي جػػوف لػػوؾ (

 )0502 -0419في القرف السابع عشر
العقمية

()02

()01

 ،وقد بدأت ىذه النظرية تحت اسـ النظرية

يقوؿ جوف لوؾ  :إف (( استعماؿ الكممات يجب أف يكوف اإلشارة الحساسة إلى

األفكار واألفكار التي تمثميا تعد مغزاىا المباشر الخاص )) ()03وعمى ىذا األسػػػػاس أطمؽ بعض

الباحثيف عمى ىذه النظرية اسـ ( النظرية الفكرية ) ؛ ألف (( الكممة تشير إلى فكرة في الذىف ،

و إف ىػػػػػػذه الفػػػػكرة ىي معنى الكممة )) ()04التي ىي جوىر المعنى  ،وأف المغة أداة التعبير عف

األفكار  ،أي استعماؿ األلفاظ لمتعبير عف مسالة داخمية ؛ وبيذا فالمعنى يتحقؽ مف خالؿ ارتباط

أحداث مادية  ،وىي األشياء التي تكوف بمنزلة منبيات  ،وأحداث غير مادية  ،وىي المتمثمة

بالمعاني  ،وىي أصوات عقمية( .)05وبناء عمى ذلؾ فاف المعنى ىو الصورة الذىنية في عقؿ
اإلنساف  ،وىذا ما يعرفو اإلنساف ويتعامؿ معو عمى وفؽ ىذا األساس  ،بؿ إف اإلنساف يممؾ

صو ار ذىنية ألشياء لـ يرىا  ،فمثال كممة ( الجف ) فالجف لو معنى في عقؿ اإلنساف  ،وكذلؾ (

المالئكة )  ،أو الشيطاف فيذه األسماء ليا صور في العقؿ  ،وعمى وفؽ ىذه الصورة يتعامؿ

اإلنساف  ،إذف يكوف صورة عف األشياء التي لـ يرىا  ،واف اختمفت ىذه الصورة  ،وأحيانا تصؿ
ىذه المعػػػػرفة إلى حد انو يمكف أف يشبو بيا  ،كما ورد في قولو تعالى { طمعيا كأنو رؤوس

الشياطيف } الصافات  . 43فالمعنى ىو الصورة في ىذه النظرية.

واذا كانت ىذه النظرية ترى أف المعاني ىي ىذه األفكار  ،فيمكف إرجاع جذورىا إلى الفيمسوؼ

الفرنسي ( رينيو ديكارت ) (  ، ) 0430 – 0374قبؿ إرجاعيا إلى ( جوف لوؾ) ؛ ألف ديكارت
أكد قبؿ األخير وجود المعاني واألفكار في الذىف ثـ تأتي األلفاظ لتعبر عنيا

ىذه النظرية بجممة مف المالحظ :

()06

واعترض عمى

 -1إف التصورات واألفكار ىي كياف مستقؿ قد يستغني عف المغة إذا أراد األفراد ذلؾ  ،يقوؿ د .احمد
مختار عمر  (( :األفكار التي تدور في أذىاننا تممؾ وجودا مستقال  .ووظيفة مستقمة عف المغة

واذا قنع كؿ منا باالحتفاظ بأفكاره لنفسو كاف مف الممكف االستغناء عف المغة )) ( ،)07وما داـ
المعنى ىو الفكرة فكيؼ يتسنى لممتكمـ أف يخاطب السامع وينقؿ اليو المعنى مع أف األفكار تعد
ممكا خاصا لممتكمـ .

 -2وبناء عمى النقطة السابقة فأف النظرية التصورية تعد المعنى ىو التصور الذي يحممو المتكمـ
ويصؿ لمسامع حتى يتـ التواصؿ واإلبالغ  ،لكف عالـ األشياء غير متجانس ،كما أف التصورات
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متباينة مف فرد ألخر  ،فتصور ( شجرة ) مثال  ،يحمؿ جممة مف الدالالت المختمفة اختالفا قد

يكثر او يقؿ بحسب وجود ىذا التصور داخؿ عالـ األشياء(.)90

 -3إف ىناؾ كممات ال تحمؿ تصو ار بوصفيا ال تنتمي إلى عالـ األشياء  ،فيي غير قابمة لمتصور
كاألدوات والحروؼ وما إلى ذلؾ  ،فيذه ليست ليا تصور عقمي سوى حروؼ الكممة نفسيا

()90

وبما أف ىذه النظرية ىي نظرية تجريدية إلى ابعد الحدود فقد قاـ المتأخروف مف أتباعيا
بتأسيس أفكارىـ عمى معطيات حسية تقع تحت المالحظة والمشاىدة  ،وأعادوا الدالالت كميا إلى

تمؾ التصورات التي تحقؽ األثر العممي

()99

كالنظرية السموكية  ،والنظرية البراغماتية .

فنشأت نظريات اعتمدت في أصوليا ىذه النظرية

النظرية السموكية ( الشرطية ) :

لحظ البحث أف النظرية التصورية السابقة اتخذت اتجاىا تجريديا  ،وىذا االتجاه دفع إلى نشوء

اتجاه جديد يستبعد األفكار المجردة  ،وىو اتجاه النظرية السموكية الذي يخضع لممنحى العممي
ويستبعد األفكار المجردة  ،وىو منيج سيطر عمى العموـ كافة في عصر النيضة وما تاله ،

وانحسار عيد العموـ التجريدية النظرية  ،وىو يدعو إلى اعتماد الدارسيف عمى المشاىدة
والمالحظة ؛ الف الميـ ىو الجانب القابؿ لممالحظة مباشرة

()91

والبحث عمى ماىية الداللة

والية حصوليا أدى بالعالـ المغوي األمريكي ( يموفيمد ) إلى ىجر االتجاه العقمي والبحث عف

الداللة في السموؾ المغوي الظاىر

()92

؛ فرفض اآلراء التي ترى وراء كؿ إنتاج لمعالمة المغوية

عممية غير مادية ( فكرة أو مفيوما أو صورة أو إحساسا أو أي عمؿ إرادي )  .و رأى أف مثؿ

ىذه التعابير التي تشير إلى الفكر والوعي والمفاىيـ ال تقدـ أي خير لمدارس المغوي  ،بؿ تؤثر
تأثي ار سيئا في عمـ المغة  ،واف المطموب ىو وصؼ االتصاؿ المغوي انطالقا مف القضايا التي

يمكف مالحظتيا(.)93

وقد (( عرؼ معنى الصيغة المغوية بأنو الموقؼ الذي ينطقيا المتكمـ فيو  ،واالستجابة التي
تستند عمييا مف السامع فعف طريؽ نطؽ صيغة لغوية يحث المتكمـ سامعو عمى االستجابة

لموقؼ  .ىذا الموقؼ وتمؾ االستجابة ىما المعنى المغوي لمصيغة ))

()94

والذىاب إلى اعتماد مبدأ المثير واالستجابة يستدعي كذلؾ األخذ بالمقاـ الذي حصؿ فيو الحدث

الكالمي  ،ومف اجؿ تحديد داللة صيغة لغوية تحديدا دقيقا البد مف حصر جميع المقامات التي

صاحبت استعماؿ الصيغة في الحديث الكالمي  ،ومعرفة شاممة لكؿ ما يشكؿ عالـ المتكمـ

(( فداللة صيغة لغوية ما إنما ىي المقاـ الذي يفصح فيو المتكمـ عف ىذه الداللة والرد المغوي
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او السموكي الذي يصدر عف المخاطب )) ()95؛ الف المقاـ ىو المميز بيف اإلمكانيات المتعددة

لمداللة خاصة أف الصيغة المغوية قد أخذت أبعادا  ،اجتماعيو وثقافية  ،وتعمقت بيا قيـ أسموبية

وتعبيرية مما يعيؽ التواصؿ واإلبالغ  ،وتداخؿ المعنى المركزي واليامشي ولذا فاألخذ بالعالقة

المتينة بيف القوؿ والمقاـ سوؼ يزيؿ كثي ار مف المبس في الحدث الكالمي(.)96

فالمعنى عند بمومفيمد ىو محصمة الموقؼ الذي يحدث فيو الكالـ المعيف  ،مف خالؿ عنصريف

أساسييف ىما  :المثير واالستجابة

()97

وأوضح بمومفيمد آراءه عاـ (  0711ـ ) بمثالو الشيير

عف جاؾ وجؿ  ،وىما سائراف في الطريؽ  ،ترى جؿ تفاحة عمى شجرة  ،تحس بالجوع فتسأؿ
جاؾ اف يحضرىا ليا  .يتسمؽ جاؿ الشجرة ويعطييا التفاحة  .فتأكؿ جؿ التفاحة  ،وىكذا يمثؿ

جوع جؿ ورؤيتيا التفاحة المثير( ـ )  .أما االستجابة فمـ تكف عممية  ،أي لـ تكف قطؼ
التفاحة  ،بؿ كانت استجابة بديمة ( س) تمثمت في شكؿ مف النطؽ المعيف  .وىذا النطؽ – أي

طمب الفتاة مف الفتى إحضار التفاحة – كاف مثي ار بديال لجاؾ سبب لو استجابة عممية تماثؿ ما
كاف سيفعمو لو شعر ىو نفسو بالجوع حيف يرى التفاحة

()10

 .وقد تطورت ىذه النظرية عمى يد

الفيمسوؼ األمريكي ( شارؿ موريس )  ،إذ لحظ انو يمكف أف تتعدد االستجابات لمثير واحد ،
كما انو ( اخرج  ...مف معنى الصيغة  ،االستجابة أو رد الفعؿ  ،واكتفى بمجرد الميؿ أو الرغبة

 ،ويعني ذلؾ أنو إذا وجد ميؿ أو رغبة صريحة لمقياـ باستجابة معينة لمثير ( منطوؽ لغوي )

فداللة عمى وجود ارتباط يجعؿ االستجابة تكوف لذلؾ المثير  ،وىذا االرتباط بمثابة االشتراط وقد

مثؿ ذلؾ بالعالقة  (( :إذا كانت ط حينئذ تكوف س  ،حيث ط = اشتراط ))

()10

وقد اعترض عمى ىذه النظرية بعدة مالحظ :

 -1وجدت تراكيب وعبارات ال تخضع لمعايير ىذه النظرية فالحب والكراىية ليست لمتعرؼ
عمييا عمى أساس بخالؼ الجوع في مثاؿ بمومفيمد  .كذلؾ يصعب تحدد معالـ كممات

مثؿ  :حسف _ قبيح  ،فكممات كثيرة ال تدؿ عمى أشياء أو خصائص قابمة لممالحظة ال

تممؾ النظرية شيئا مفيدا لتقولو عنيا

()19

.

 -2إف تحميؿ السموكييف قاـ عمى دراسات ألنماط االتصاؿ عند بعض الحيوانات  ،والواقع
أف ما ينطبؽ عمى الحيوانات الدنيا ال ينطبؽ عمى اإلنساف  .إذ إف االختالفات بيف
االستجابات الحيوانية واإلنسانية أماـ المثيرات المغوية كثيرة  ،فالحيواف حيف يمتقي

المثير يكتفي بجواب سموكي  ،و إف طبيعة ىذا السموؾ ال تحمؿ أية صفة تجريدية كما
ىي الحاؿ عند اإلنساف  .كما ال تقبؿ التجزئة إلى عناصر  ،أو التغير وفؽ الحاالت
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؛ فالقياس الذي أجراه السموكييف بيف

نظرية الحقوؿ الداللية :

تعود ىذه النظرية في األلمانية إلى ( ىردر ) عاـ (  0559ـ ) و ( ىومبولدت ) (–0545

 ) 0613ولكف شيوع المصطمح بوصفو مفيوما لغويا يعود الى ( ىوسرؿ ) و ( دي سوسير )

اذ تتصؿ فكرة األخير عف القيمة المغوية بنظرية الحقؿ الداللي ؛ الف قيمة الكممة تعد عنص ار

واحدا مف عناصر المعنى وتزداد ىذه القيمة عندما تتصؿ الكممة بغيرىا مف الكممات  ،ويبرز
عند الحديث عف ىذه النظرية اسـ ( جوست ترير ) (  ) 0012الذي كاف انشغالو بالثروة
المفظية لمغة األلمانية  ،وتتبعو لمتغيرات التي تحدث ليا بمرور الزمف سببا في اىتمامو بفكرة

الحقؿ

()12

وقد قارف ترير حقؿ الجانب الفكري لمغة األلمانية حوالي عاـ  0900ـ باأللمانية

()14

أي البد مف دراسة العالقات في الموضوع الفرعي  ،فالتعبير كما يقوؿ الينز ىو (

حػوالي  0100ـ )13( .فيذه النظرية (( ترى أف معنى الكممة يوجب فيـ الكممات المرتبطة بيا
دالليا .

مجموع عالقات المعنى القائمة بينو وبيف التعابير األخرى )) ( ،)14فالحقؿ الداللي أو الحقؿ

المعجمي ىو مجموعة مف الكممات ترتبط داللتيا  ،وتوضع عادة تحت لفظ عاـ يجمعيا  ،ومثاؿ
ذلؾ كممات األلواف في المغة العربية  .فيي تقع تحت المصطمح العاـ ( لوف )  ،وتضـ عدة

ألفاظ  ،فمكي يفيـ معنى كممة يجب أف يفيـ كذلؾ مجموع الكممات المتصمة بيا دالليا  ،فمعنى
الكممة ىو محصمة عالقتيا بالكممات األخرى في داخؿ الحقؿ المعجمي كما يرى الينز  ،وىدؼ

التحميؿ لمحقوؿ الداللي ىو جمع كؿ الكممات التي تخص حقال معينا  ،والكشؼ عف صالتيا

الواحدة منيا باألخرى وصالتيا بالمصطمح العاـ(.)15

ويتفؽ أصحاب ىذه النظرية عمى مجموعة مف المبادئ منيا .

()16

 -1ال وحدة معجمية ( عضو ) في أكثر مف حقؿ .
 -2ال وحدة معجمية ال تنتمي إلى حقؿ معيف .

 -3ال يصح إغفاؿ السياؽ الذي ترد طيو الكممة .

 -4استحالة دراسة المفردات مستقمة عف تركيبيا النحوي .

ومف الجدير بالذكر أف أصحاب نظرية الحقوؿ الداللية ييتموف ببياف أنواع العالقات الداللية

داخؿ كؿ حقؿ مف الحقوؿ المدروسة  .وقد انتيوا إلى أف ىذه العالقات يمكف أف تحصر في

األنواع اآلتية(:)17

 -1الترادؼ  -9االشتماؿ  -1عالقة الجزء بالكؿ  -2التضاد  -3التنافر .
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ويمحظ أف مجاؿ ىذه النظرية لـ يقتصر عمى التصنيؼ الداللي لممفردات المعجمية بؿ امتد الى

تصنيؼ األوزاف االشتقاقية وأجزاء الكالـ واألدوات النحوية ونحو ذلؾ
وقد تعرضت نظرية الحقوؿ الداللية إلى انتقادات منيا

()20

:

()20

.

 -1أف التعريؼ المتبادؿ وتحديد معنى الكممات في محيط الحقؿ الواحد بناء عمى عالقتيا
بغيرىا مف الكممات يؤدي إلى صعوبات منطقية ؛ إذ يدخؿ التعريؼ في دائرة .

 -2ال توجد حدود خارجية واضحة بيف الحقوؿ الداللية ؛ الف خيوط الربط بيف الحقوؿ
متصمة  ،وليست منقطعة تماما .

 -3لـ تبف النظرية عمى أسس استقرائية  ،وال يعدو الحقؿ كأف يكوف أنموذجاً لغويا
محتمال

 -4لـ تسر النظرية وتطبيقيا العممي ونتائجيا المادية عند ترير ومف تبعو مف المغوييف في
طريؽ واحد .

النظرية التوليدية :

تعد النظرية التوليدية مف أشير نظريات المغة في الوقت الحاضر  ،ويعد ( تشومسكي ) رائد

ىذه النظرية .فقد استطاعت نظريتو أف تقدـ تفسيرات عممية لظواىر لغوية تخص الداللة  ،إذ
انطمؽ مف الجانب العقالني إلى القوؿ إف اإلنساف بما يممؾ ( فطريا ) مف كفاية لغوية او نظاـ

لغوي عاـ مجرد قادر عمى توليد عدد كبير مف الجمؿ التي لـ يستمدىا مف خبرتو  ،ففكرة توليد

الجمؿ غير قائمة عنده عمى عممية استدعائية يتـ بموجبيا استدعاء جمؿ مف الذاكرة  ،بؿ يتـ
إنتاجيا استنادا إلى القدرة أو الكفاية المغوية  ،أو النظاـ المغوي العاـ المجرد

()29

 ،وقػد انطمؽ

( تشومسكي ) لمتدليؿ عمى وجود ىذه الكفاية  ،مف تعمـ المغة عند الطفؿ ؛ ألنو وجد أف الطفؿ

ينتج جمال لـ يسبؽ لو أف سمعيا مف قبؿ بناء عمى القواعد الكامنة في ضمف كفايتو المغوية ،
وىذه النظرية تتخذ شكؿ قاعدة إعادة كتابة  ،أي إنيا تعيد كتابة رمز يشير إلى عنصر معيف

مف عناصر الكالـ برمز آخر أو بعدة رموز(.)21

لقد اتخذ ( تشومسكي ) منيجا عميقا ال يعتمد الوصؼ  ،و إنما التحميؿ والتفسير لموصوؿ إلى

وضع المعايير التي تحدد قدرة المغة عمى الخمؽ واإلبداع واالبتكار بإعادة بناء ( شؽ المعاني )

عف طريؽ قواعد التوليد والتحويؿ  ،ولذلؾ عدت النظرية التحويمية التوليدية مف أحدث

النظريات التي قدمت تفسي ار عمميا موضوعيا لنظاـ المغة ووضعت قواعد مرنة تصمح ألي لغة ؛

ألنيا قواعد تتسـ بالشمولية والعالمية

()22

 ،لكف النظرية التوليدية وصمت إلى الباب المسدود ،
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شأنيا شأف كؿ نظرية داللية واف نجحت في الكشؼ عف البنية العميقة لعدد غير متناه مف
الجمؿ ؛ لكنيا عجزت عف تفسير عدـ التوافؽ بيف معاني المفردات المنتظمة في جممة واحدة ،
وىو ما فسح المجاؿ لنظرية كاتزوفودر التي تعد مكمال لقواعد ( تشومسكي ) التوليدية  ،التي

ارتكزت عمى المؤلفات األساسية لمعاني الكممات وىذه مؤلفات تتجاوز الرموز التي اعتمد عمييا

( تشومسكي ) في قواعده

التوليدية(.)23

النظرية التحميمية :

يتبنى ىذه النظرية عالماف أمريكياف مف عمماء النفس وىما ( كاتز وفودر ) اذ قاما  ،بتطبيؽ

مشيور ،قوامو البحث في معاني الكممات بإرجاعيا الى المكونات او المؤلفات األساسية  ،مف

خالؿ نقدىما لكتاب ( البنى التركيبية ) لتشومسكي( .)24ومفاتيح التحميؿ في ىذه النظرية تعتمد
عمى ثالثة عناصر رئيسية لتعييف داللة المفردة  ،وىي  :المحدد النحوي  ،والمحدد الداللي

والمميز  .وأىمية النظرية تتأتى مف الطابع الوظيفي الذي يغمب عمييا  ،إذ إف استعماليا

لتحقيؽ غاية معرفة الداللة مطموب في كثير مف المجاالت المغوية كالمجاز والترادؼ والمشترؾ
المفظي  ،فيي تمتقي مع نظرية الحقوؿ الداللية ؛ الف نظرية الحقوؿ الداللية تيتـ بالنمط

التصنيفي ودالالتيا بناء عمى تحميؿ تفريعي لمصيغة  ،في حيف أف النظرية التحميمية تعنى

بتحديد مؤلفات الكممة عبر خصائصيا ومميزاتيا الداخمية

()25

(( فالمحدد الداللي يقوـ بتحديد

معنى شػػػػامؿ لػػػػكؿ تػػركيب لغوي ( جمعي ) انطالقا مف المرقيمات التي تؤلّفو وتبعا لمطريقة
التي تتصاحب بيا ىذه المورقيمات  ،وأما ( المميز ) الذي تتحدث عنو ىذه النظرية فيو الذي

المفسرة مف ذلؾ
يشرؼ عمى تمؾ الوظيفة التميزية  ،مما يقتضي وجود تضاد بيف الوحدات
ّ
()26
النوع الصوتي الذي يكوف قاد ار عمى التمييز بيف كممتيف مف حيث المعنى ))
لقد وجد ( كاتزوفورد ) أف اقتصاد ( المعجـ ) عف البنية العميقة التي اعتمد عمييا تشوسكي

في القواعد التوليدية والتحويمية جعؿ إنتاج جمؿ غير صحيحة دالليا واردا  ،إذ ال يمتنع صدور

الحميب الطفؿَ ()27بؿ يجب اعتماد المالمح التميزية لمشيء مف اجؿ تحديد
يشرب
جممة مثؿ :
ُ
ُ
معناه  .فكممة ( رجؿ ) تحمؿ بحسب ىذه النظرية عمى النحو اآلتي :

حي  /بشري  /ذكر  /بالغ ....
اسـ  /محسوس  /معدود ّ /
أما كممة ( امرأة ) فتحمؿ عمى النحو اآلتي :

اسـ  /محسوس /معدود  /حي  /بشري  /أنثى  /بالغة ...
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ويمحظ أف كممة ( امرأة ) تختمؼ عف كممة ( رجؿ ) بمكوف واحد ىو مكوف الجنس  ،عمى حيف

أف الكممتيف تشتركاف في سائر المكونات .

()30

ولـ تكف القواعد التوليدية والتحويمية الميداف الوحيد ليذا التطبيؽ  ،فقد استخدـ عمماء كثر

ىذه التقنية في ( الحقوؿ الداللية )  ،إذ يبدأ القياـ بيذا التحميؿ بعد أف ينتيي تحديد الحقوؿ
الداللية وحشد الكممات داخؿ كؿ حقؿ  ،ولكي يتبيف معنى كؿ كممة وعالقة كؿ منيا باألخرى

يقوـ الباحث باستخالص أىـ المالمح التي تجمع كممات الحقؿ مف ناحية وتميز بيف أفراده مف

ناحية أخرى

()30

.

النظرية الوضعية المنطقية في المعنى :

يعود تصور ىذه النظرية لممعنى سواء أكاف لمعنى المفردة أو التركيب امتدادا معرفيا ألفكار

سابقة عمييا  ،ومف رواد ىذه النظرية مورتس شميؾ المؤسس األوؿ  ،وأتونيراث  ،وىمبؿ ،

وكارنب  ،والفرد جولر أير وفردريؾ وايزماف

()39

 .وتسمى نظرية المعنى عند الوضعييف نظرية

( إمكاف التحقيؽ التجريبي ) .وتنص عمى أف ( معنى قضية ما ىو طريقة تحقيقيا )  ،يتوخى

شروط ىذا التحقيؽ أي  :مطابقة المعنى لمواقع مما يدؿ عمى صرؼ القضية وتكوف القضية

عمى اثرىا صادقة

()31

 ،ويقصد بالقضايا التركيبية أو التجريبية ال قضايا الرياضيات البحتة

والمنطؽ  .وتكوف القضية ذات معنى إذ كاف باإلمكاف إخضاعيا إلى تحقيؽ تجريبي فتصبح

صادقة او كاذبة  ،ويحدد معنى القضية تحديدا تاما بالخبرات التي تحقؽ صدقيا أو كذبيا ،

ووسيمة ذلؾ أف تكوف ىذه القضية موضوع تحقيؽ تجريبي مباشر نستنبط منيا ما يمزـ فييا

عف قضايا تخضع لمتحقيؽ التجريبي المباشر  .وتسمي مبدأ إمكاف التحقيؽ ( بالمعنى القوي )
 .لكف أفراد ىذه الجماعة تناولوا ىذه الصياغة بالتحميؿ والنقد فتبيف ليـ جميعا فيما بعد أف

ىذا التحقيؽ بالمعنى القوي ال يصمد أماـ النقد فجاءت صياغة إمكاف التحقيؽ ( بالمعنى

الضعيؼ ) وتعني انو ال يمكف تحقيؽ قضية ما تحقيقا تاما محددا وانما يمكف فقط تدعيميا
يكفي لتحديد معنى قضية ما أف يكوف مف الممكف ربطيا
فيستبدؿ بالتحقيؽ ( التدعيـ )  .أي
ِ
بمجموعة قضايا نؤيدىا وندعميا بمستوى معيف مف أجؿ أف تكوف عمى درجة عالية مف

احتماؿ صدقيا(.)32

النظرية البراغماتية :

أىـ أعالـ ىذه النظرية ىو العالـ المغوي ( تشارلز بيرس ) الذي اىتـ كثي ار بمحاولة إثبات

العادؿ الموضوعي المادي لمشيء حتى يتحقؽ معناه
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ويرى بيرس (( أف تصورنا لشيء ما يتألؼ مف تصورنا إلثارة العممية  ،فالتيار الكيربائي مثال
ال يعني مرور موجة غير مرئية في مادة ما و إنما يعني مجموعة مف الوقائع مثؿ إمكاف شحف

مولد كيربائي أو أف يدؽ جرس  ،أو أف تدور اآللة و إذف معنى كيرباء ىو ما تفعمو  ،واذف
التصورات المختمفة التي تحقؽ نتيجة عممية واحدة إنما ىي تصور واحد أو معنى واحد ،

والتصورات التي ال ينتج عنيا أثار ال معنى ليا ))

()34

فيذه النظرية قريبة مف نظرية أصحاب

الوضعية المنطقية وذلؾ في اعتمادىا عمى المالحظة الحسية المباشرة  ،وتحقؽ المعنى في

الواقع التجريبي

()35

.

وبذلؾ يعد ( بيرس ) مف أىـ المفكريف الذيف أسسوا عمـ اإلشارات  ،وكاف لو تأثير كبير في
مف جاء بعده ممف درس عمـ اإلشارات  ،كروماف ياكوبسف وشارؿ موريس  ،فاستثم ار جيوده

في عمـ اإلشارات  ،إذ اىتـ بيرس باإلشارات محددا في ذلؾ نظاما سيميائيا يضـ العالمات
ِ
ربطو لإلشارة
المغوية وغير المغوية (( وما يمفت االنتباه في حديث ( بيرس ) عف اإلشارات ىو
مع مدلوليا مف جية والمرسؿ إليو مف جية ثانية إذ قد تكوف اإلشارة رم از أو إيقونة أو قرينة ،

وأثناء عممية التوصؿ قد تستعمؿ اإلشارة نفسيا تارة رم از وتارة أخرى إيقونة أو قرينة  ،يتوقؼ

استعماؿ اإلشارة لمتواصؿ واإلبالغ عمى معرفة مسبقة بداللتيا االصطالحية فرمػػػز ( الدخاف )
عمى سبيؿ المثاؿ ىو إشارة طبيعية أو قرينة قد تدؿ عمى النار أو عالمة تدؿ عمى الخطر أو

رمز االتصاؿ كما عند بعض قبائؿ الينود الحمر ))(.)36

نظرية  :مور – كوايف

رأى ( جورج مور ) أف تصور معنى كممة أو جممة يمر عبر إجراءات تحميؿ صحيح يقوـ عمى

خطوتيف  :التقسيـ والتميز  ،وعمى ثالثة معايير ىي  :التكافؤ المنطقي والترجمة والترادؼ ،
فالتقسيـ عمى وفؽ رؤيتو ىو تحميؿ صور المعنى إلى مكوناتو  ،أي إف تصور المعنى مركب

مف تصوراتو الجزئية  ،وىذه الفكرة تقترب مف فكرة أصحاب النظرية التحميمية الذيف قسموا

معنى المرادفات إلى ما يؤلفيا مف سمات داللية

()37

ومف أمثمة التحميؿ عنده انو يحمؿ تصور ( أخ ) إلى تصوري ( ذكر ) و ( مف ينحدر مف أصؿ

مشترؾ )  ،وقصد مف خطوة التمييز ىو أف تميز تصور معيف ىو إحصاء لكؿ االستعماالت

الممكنة لمفظ الذي يدؿ عمى ىذا التطور ومحاولة التقاط الخاصية المشتركة فييا جميعا فإذا
استبعدنا كؿ التصورات التي تبعد في معناىا عف التصور قيد البحث فقد ميزناه عما عداه ،
فمثال كممة ( يرى ) قد تستعمؿ حيف يرى شخص شيئا ماديا  ،أو حيف يرى جانبو الموجو لو ،
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او حيف يرى معطى حسيا  ،وما دامت الرؤية مرتبطة بالمعنى الحسي فيي مرتبطة أيضا

بتصور الخداع وىكذا

()40

.

أما معايير التحميؿ الصحيح فتيدؼ إلى إيجاد معادؿ داللي لممعنى  ،فمعيار التكافؤ المنطقي
عند ( مور ) يعني تحميؿ مقارب لتصور المعنى موضوع البحث إلى جممة تصورات أخرى

تكافئو وتساويو وذلؾ مف اجؿ التحقؽ مف المعنى  ،ومعيار الترجمة ال يعني نقؿ الكممة مف لغة
إلى أخرى  ،و إنما يعني ترجمة التصور إلى تصورات تصؿ معو إلى حد التكافؤ وينتج عف ذلؾ
تساو في المعنى بيف التحميؿ وموضوعو  ،وىو ما يسمى بػ ( الترادؼ ) ؛ فالترجمة تقضي إلى

التكافؤ الذي يقضي إلى الترادؼ

()40

.

وعمى الرغـ مما سجمتو نظرية ( مور ) في البحث لكنيا تعرضت النتقادات حتى مف لدف
صاحبيا نفسو

()49

نظرية

 .وذلؾ أدى إلى نشوء نظريات بديمة لنظرية ( مور )  ،ومف تمؾ النظريات

( كوايف ) الذي بدا مف حيث انتيى ( مور )  ،إذ رأى أف (( معنى الكممة أو التصور ىو

اإلتياف بتصورات أخرى تكافئو منطقيا  ،ويسمى المعنى الذي نأتي بو ترادفا ثـ يحس بعد ذلؾ
بوقوع في الدور  :يعتمد المعنى عمى اإلتياف بترادؼ لكف الترادؼ غير ممكف إال إذا كاف المعنى

قد استقر في ذىننا مف قبؿ )) ()41وقد حاوؿ ( كوايف ) الخروج مف ىذه المشكمة مستعينا

بالنظرية السموكية التي تعتمد عمى مبدأ المثير واالستجابة  ،بمعنى أف معنى التركيب المغوي

عمى اختالؼ مستوياتو  -مفردة أو جممة  -لدى المتمقي تحدده مجموعة مف المنبيات التي
تدفع إلى تقبؿ المتمقي لمجممة

او التركيب المنطوؽ  ،فأي تركيب مكوف مف مفردة او مجموعة مفردات متآلفة فيما بينيا تعد

مترادفة إذا حققت استجابة واحدة  ،لكف ىذه النظرية تفتقر الى صفة الشمولية التي يجب اف

تستمر بيا الدراسة المغوية  ،فيي ال تشمؿ جميع المفردات والتراكيب الجممية ؛ ألف اساس

التصور عند ( كوايف ) نفسي  ،فيو عمى وفؽ ىذا يختمؼ مف شخص إلى آخر(.)42
نظرية السياؽ :

تعد نظرية السياؽ مف أىـ النظريات التي اىتمت بدراسة المعنى  ،فالمعروؼ أف نظاـ المغة

نظاـ متشابؾ العالقات بيف وحداتو  ،ومفتوح دوما عمى التجديد والتغيير في بنياتو المعجمية
والتركيبية  ،حتى أضحى تحديد داللة الكممة بو حاجة إلى تحديد مجموع السياقات التي ترد
فييا  ،وىذا ما نادت بو النظرية السياقية التي نفت عف الصيغة داللتيا المعجمية  ،يقػػوؿ
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مارتي (( خارج السياؽ ال تتوفر الكممة عمى المعنى )) ( ،)43وقد تبنى كثير مف العمماء ىذا

المنيج ومنيـ العالـ

( وتغنشتايف )  ،الذي صرح بقولو  (( :ال تفتش عف معنى الكممة وانما عف الطريقة التي

تستعمؿ فييا )) ( .)44فمعنى العبارة يتحدد بناء عمى الظروؼ التي تكتنؼ استعماليا (( و كأف
المعنى ىو الجو المحيط أو المصاحب لمكممة  ،التي تحممػػو معيػا فػي كؿ أنػواع االستخداـ ))

(.)45

وكاف زعيـ ىذا االتجاه ىو ( فيرث ) مؤسس المدرسة اال نكميزية في عمـ المغة الحديث( .)46وقد
صرح باف المعنى ال ينكشؼ إال مف خالؿ تنسيؽ الوحدة المغوية  ،أي وضعيا في سياقات

مختمفة .

()47

وعمى وفؽ ىذا فاف أصحاب ىذا االتجاه يدرسوف الكممات مف خالؿ تحميؿ

السياقات والمواقؼ التي ترد فييا  ،ومعنى ىذا أف الكممة تعطي دالالت متعددة بتعدد السياقات

التي تدخؿ فييا أو تبعا لتوزعيا المغوي( .)50وينقسـ السياؽ عند أصحاب ىذه النظرية عمى

أربعة أقساـ :

 -1السياؽ المغوي  :ىو حصيمة استخداـ المفظ في ضمف سياؽ الجممة  ،وذلؾ بتساويو مع
ألفاظ أخرى  ،وىذا يؤدي إلى تحميؿ المفظ أكثر مف معنى بحسب السياؽ والجو العاـ لمعبارة

()50
زيد
 ،وىو وىو ما يمثؿ األلعاب المغوية عند فتغنشتايف في كتابو ( بحوث فمسفية ) ً ( ،
أتـ قراءة الكتاب ) تختمؼ في داللتيا المغوية عف جممة  ( :قراءة الكتاب أتميا زيد )(.)59

-9السياؽ العاطفي  :وىو سياؽ يحدد الضعؼ والقوة في االنفعاؿ أي يحدد طبعو استعماؿ
الكممة الموضوعي ( العاـ )  ،والعاطفي ( الخاص )  ،فكممة ( يرغب ) تختمؼ عف ( يحب )

عمى الرغـ مف اشتراكيما في أصؿ المعنى

()51

فمف جية أف مستعمؿ المفظ ىو الذي يضفي اليو

مف عاطفتو  ،ومف جية أخرى يحدد السياؽ العاطفي قوة ودرجة االنفعاؿ وضعفيا  ،فالمتكمـ في

حالة الغضب يبالغ في استعماؿ ألفاظ تناسب الموقؼ وال يقصد معناىا الحقيقي  ،فعند حصوؿ

نزاع بيف طرفيف – مثال – يصفيا طرؼ ثالث بأنيا تذابحا وتقاتال فميس معنى ىاتييف الكممتيف
ىو المقصد مف استعماليا بؿ ىما محممتاف بما يشعر بو المتكمـ  ،وقد يحمؿ الصوت المفظ

وكذلؾ اإلشارات عند المتكمـ( .)52فالمفظ ال يحمؿ معنى عقميا فحسب بؿ انو قد يقترف في أغمب

األحياف باالنفعاالت سواء أكانت انفعاالت فرح وسرور أو غضب

()53

.

-1سياؽ الموقؼ او المقاـ  :ويدؿ سياؽ الموقؼ عمى العالقات الزمانية والمكانية التي يجري
فييا الكالـ  .والقيـ المشتركة بيف المتحادثيف  ،والكالـ السابؽ لممحادثة  ،ومف ذلؾ استعماؿ
كممة ( يرحـ ) في مقاـ تشميت العاطس  ،حيث تقع أوال في جممة ( يرحمؾ اهلل ) ؛ ليدؿ عمى
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طمب الرحمة لو في الدنيا  ،وتقع الكممة نفسيا في مقاـ الترحـ بعد الموت في جممة ( اهلل

يرحمو ) متأخرة  ،إذ يتقدـ عمييا لفظ الجاللة  ،لتدؿ عمى طمب الرحمة في اآلخرة  ،فاختمفت
داللة العبارة نتيجة اختالؼ الموقؼ إلى جانب اختالؼ السياؽ المغوي أيضا

()54

 .وقد أشار

المغويوف العرب القدامى إلى ىذا السياؽ كما عبر عنو البالغيوف بمصطمح ( المقاـ )

()55

-2السيا ؽ الثقافي  :وىي القيـ الثقافية واالجتماعية التي تحيط بالكممة  ،إذ تأخذ فييا داللة
معينة  ،وقد أشار عمماء المغة إلى ضرورة وجود ىذه المرجعية الثقافية عند أىؿ المغة الواحدة

لكي يتـ التواصؿ واإلبالغ ،وتخضع القيـ الثقافية لمطابع الخصوصي الذي يموف كؿ نظاـ لغوي

بسمة ثقافية معينة( .)56فمعاني األلفاظ ترتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة سواء أكانت ثقافة سياسية
أو دينية أو عممية أو مينية ( ،)57فكممة ( جذر ) مثال ليا معنى عند طبيب األسناف مختمؼ عف
المعنى عند المزارع  ،وليا معنى ثالث عند عالـ الرياضيات الذي يختمؼ معناىا عند المغوي

()60

وتعد النظرية السياقية أفضؿ وسيمة عممية لتحديد المعنى المعنى مف حيث االنساب

الثقافية المتفاوتة لمفظ مف حيث االتساع الداللي في استعماؿ المفظ الواحد بمعاف

مختمفة

()60

.

الخاتمة :

تبيف لنا مف خالؿ بسط القوؿ في مفاىيـ النظريات الحديثة التي حاولت تحديد المعنى

جممة مف المالحظ عمى أف تمخص بما يأتي :

إف تعدد ىذه النظريات في مسالة تحديد المعنى دليؿ عمى صعوبة الخوض في وضع ىذا
الميداف نتيجة لتعسر وضع حدود مميزة لو  ،مف جية  ،و مف جية أخرى إف ىذا التعدد

دليؿ عمى خضوع كؿ نظرية مف ىذه النظريات – عمى األغمب – إلى المناخ الفكري
واالديولوجي الذي يسود مرحمة زمنية معينة  ،كما تخضع إلى االتجاىات المتباينة التي

يتبناىا أولئؾ الباحثوف .

إذ وجدنا أف بعضيا حاوؿ الجمع بيف الواقع الخارجي والفكرة الداخمية كالنظرية االشارية

ومنيا ما اعتمد عمى المالحظة والمشاىدة  ،وىذا كاف عمى وفؽ وجيات نظر متعددة فتارة
نراىا سموكية  ،وتارة نراىا تحميمية تعتمد المممح التميزي والفوارؽ واالختالفات وتارة أخرى

نراىا منطقية تعتمد عمى مطابقة المعنى لمواقع  ،أو براغماتية تعتمد عمى المالحظة

الحسية المباشرة .ومنيا ما اعتنؽ المذىب العقمي المجرد مبتعدا عما ىو خارج الفكر

كالنظرية التصورية والنظرية التوليدية .
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كما وجد البحث أف أىـ نظريات تحديد المعنى ىي النظرية السياقية ،إذ إنيا توفر لمدواؿ

المغوية مف خالؿ تعدد السياقات المعنى المالئـ ليا في أثناء الحدث الكالمي.
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ResearchSummary:
There is no doubt that the issue of the meaning of the issues that preoccupied scientists
from philosophers and linguists since the early, and remained this issue arena fertile
ground for curriculum thinking that tried to determine what effect, and it was the Arabs
posts and clear was her prized in going into this field since the emergence of the Arab
Studies that took place in the orbit of the Quranic text after the coming of Islam. In the
modern era crystallized many of the ideas that have addressed the subject of semantics,
Vtaddt theories that were discussed this aspect of the language, and this research is an
attempt to shed light on these theories, which focused on the issue of the challenge of
meaning through a brief presentation to her and how they coped Bhama this topic.
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