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 : ملّخصال
في الّلسانيات الحديثة، ثم جاءت  لحقول الّداللّية  نظرية ا  أسهمت في بروز  ّباقةالعرب في صناعة المعاجم الموضوعّية تعّد جهوًدا س  الّلغويين  ال شّك أّن جهود قدماء

؛  ةلّلغة العربيّ   لّداللة المعجمّيةأنطولوجيا اوعليه؛ فإّننا نمّهد في هذه الورقة لتصميم    .أحسن تمثيلة  اللة المعجميّ تمثيل الدّ ي  الّلغوية لتعّزز هذا التوّجه فاألنطولوجيا  
جة  للمعلومات، أو معال   نقيب الذكيّ اللي، أو التّ سواء في ميدان الويب الدّ   إنجاز تطبيقات حيوّية هادفة، ومن ثّم  في فتح آفاق جديدة لنمذجة الّداللة وتمثيلها  مساهمة مّنا

 لمعنى ل  وري مثيل الّص ت التّ اوأهّم نظريّ ، والمعنى  أهّم المفاهيم األساسية في هذا الميدان كالكلمة  ثمّ أهّم مراحل تطّور الّداللة،    في البداية  عرضنا.  العربيالّرقمي  المحتوى  
 . بعرض ألّهم مراحل تصميمها إلى أن وصلنا إلى األنطولوجيا وأهدافها، وانتهاءً 

 

 . المعنى، تصميم، تمثيل نطولوجيا، الّداللة المعجمّية، الحقول الّداللّية،األ: الكلمات المفتاحية
Abstract:   

The efforts of the ancient Arab linguists in the elaboration of thematic lexicons are proactive efforts that 

contributed to the emergence of the semantic field theory in modern linguistics, and then linguistic ontology came to 

reinforce this tendency in the representation of the lexical semantics with one of the most promising formal approaches. 

Therefore, in this paper, we present an approach for the conception of an ontology of the lexical semantics of the Arabic 

language. The ontology thus conceived can prove to be a powerful tool in the development of vital applications in the 

field of the semantic web, Data Mining, or the automatic processing of arabic content. We first present the important 

stages in the development of this type of ontology, and the basic concepts in this field such as Word, Meaning, and the 

semantic theories of representation of meaning. 

Key Words: Ontology, Lexical semantics, semantic fields, meaning, conception, representation. 
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 مقدّمة 

الّنظرّيات   اليوم إلى  الّلغوّية، والعودة إلى الّلسانية  إّن حاجتنا  الّدراسات  الحديثة باتت أكيدة؛ لتطوير 
وجوه استفادة الّدراسات الّلغوّية العربّية من الّنظرّيات الّلسانّية الحديثة    نّ . إا الّنحوي والّداللي برؤية جديدةتراثن

االستفادة مّما استجّد على غرضنا منها  ، و هذه الورقةاّلذي اخترناه موضوًعا ل  وية، نطولوجيا الّلغاأل   بحث م
 .بة الّساحة العلمّية الحديثة إلعادة بعث روح جديدة للّتراث العربي في ُحّلة عصرّية قشي 

حيوّيةً  مصادر  الّلغوّية  المعاجم  المعجميّ   أنطولوجّيات إلنشاء    تعّد  ألّنها ةالّداللة  ذاتها   ؛  حّد  في 
المعاجم الورقّية  ما  و   ، تعّد جيًًل ثانًيا للمعاجم  ةاللة المعجميّ الدّ   جياأنطولو في حين أّن    أنطولوجّيات بدائّية

؛  لّداللةّية لثورة جذرّية عن هذه الّنظرة الخطّ هي   األنطولوجياو.  ئهاأداة أولّية لبناإاّل  واإللكترونّية والمحوسبة  
الب  فهي الّدماغ  عمل  أجل  شري؛  تحاكي  فالّذهنمن  المعارف؛  يمّثل  تمثيل  بالّصفات   البشري  المعارف 

هي محاولة  األنطولوجيا  ف  بالّتالي؛و .  ذا الّتشبيك هو سّر قّوة الّدماغعًلئقّية(، وهوالعًلقات الّداللّية )روابط  
يستعمل قدراته الّلغوّية في  كما يفعل اإلنسان عندما    لّلغوي العميق لّلغة؛ لكي ُيستغلّ لمحاكاة هذا الّتمثيل ا

 . الّلغة البشرّية مع تعامله الفّعال

لقرن الّثامن الميًلدي )األّول الهجري( إلى غاية القرن الّثالث عشر  العربي منذ ا  الّلغوي   لقد تناول الفكر 
الّتناول كثيًرا من حيث مصطلحاته   الّداللّية، ولم يختلف هذا  الّنظرّية  الميًلدي )الّسادس الهجري( تطّور 

، ودي سوسير Michel Brealوقضاياه عّما تناولته الّلسانّيات المعاصرة اّلتي تبلورت منذ ميشيل بريال  
De sasussure   إلى غاية الّلسانّيات العرفانّية الحديثة؛ ولعّل ما قام به العرب قد أرسى بًل شّك تقاليد

األقلّ  على  قرون  قبل عشرة  في    داللّية  األثر  له  كان  نحن  مّما  اّلتي  المعجمّية  الّداللة  أنطولوجيا  إعداد 
الّروافد والمقاصد؛ وذلك ألّنها تصّب في علوم كثيرة    متنّوعة المشارب والمصادر، ومتعّددة  وهيها،  بصدد 

والفلسفة،   والمنطق  الفقه،  الكًلم، وعلم أصول  كعلم  األقدمون  تقليدّية عرفها  كانت علوًما  وتدعمها سواء 
،  االصطناعيوعلوم الّلغة، ومنها: علم معاجم الموضوعات )الحقول الّداللّية(، أو كانت علوًما حديثة كالّذكاء  

 الّنفس، والّلسانّيات العرفانّية. وعلم 

 . تاريخ تطّور علم الّداللة1

كان للحضارة الهندّية اهتمام خاّص بالّظاهرة الّلغوّية اّلتي أسهمت بشكل كبير في تطوير أدوات المنهج  
الّدراسة  العلمي لدراسة الّلغة؛ إذ كانت الّدراسة الّلغوّية قطب الّرحى للّنشاط الفكري الهندي، وقد نشأت هذه  

؛ حيث إّن كتاب الفيدا )المثّمن، الّرابع قبل الميًلد و الخامس    ينالقرن   ما بين  -فيما ينقله لنا الّتاريخ -  وتطّورت 
وي الهندي،  أو الفصول الّثمانية( هو من أقدم الكتب في علم الّلغة الهندي؛ إذ يعّد مركز استقطاب للفكر الّلغ
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ين الّنحوّيين الهنود، وهو نابغة ذائع الّصيت في عصره؛ يتراوح زمانه  قدماء الّلغويّ   من   Paniniبانيني    ويعدّ 
 .(1) ق.م 700- 600بين عامي 

الهيلينّية ناقش فًلسفة اليونان في بحوثهم موضوعات عديدة هي من  ؛ فقد  )اإلغريق(  أّما الحضارة 
بين الّصوت والمعنى كما بّين أّن المعنى يتوافق مع    Aristotleأرسطو  صميم علم الّداللة؛ حيث فّرق  

 مّيز بين األشياء في العالم الخارجي، والّتصّورات )المعاني(، واألصوات )الّرموز الفنولوجّية(. فتصّور العقل؛  

أفًل أستاذه Platoطون  أّما  مع  أجراها  محاورات  من خًلل  ومدلوله  الّلفظ  بين  العًلقة  درس  فقد    ؛ 
حيث اّتجه نحو الّصلة الّطبيعّية الّذاتّية اّلتي كانت سهلة الوضوح في البداية، ثّم تعّسرت تلك الّصلة    أرسطو؛

 بعد ذلك؛ بسبب تطّور األلفاظ.

من خًلل جهودهم الّلغوّية اّلتي تباينت في مؤّلفاتهم حين درسوا   تتبلور الّدراسة الّداللّية عند العرب فيما  
القرآن؛   ومعاني  القرآن،  ومجاز  القرآن،  فنجد غريب  ومعانيها؛  ومجازها،  الكريم؛ غريبها،  القرآن  مفردات 
أضف إلى ذلك الوجوه والّنظائر في القرآن، وما نتج عن جهود العرب الّلغوّية في صناعة معاجم الموضوعات  

العرب  إ ضبط  أّن  كما  المعنى،  متقاربة  األلفاظ  بين  الّلغوّية  الفروق  دراسة  ثّم  ومن  األلفاظ،  معاجم  لى 
 للمصحف بالّشكل يعّد عمًًل داللًيا؛ فتغّير ضبط الكلمة يؤّدي إلى تغّير المعنى. 

عل الّتركيز  خًلل  من  الّلغوي  نظامها  لتحديد  العربّية  بالّلغة  مختلفة  دراسات  اهتّمت  العًلمة  ولقد  ى 
الّلغوّية، وعلم األصوات، وعلم الّداللة؛ فمّرت العلوم اّلتي تّتخذ من الّلغة ماّدة لها بمراحل قبل أن تستقّر  
الّصحيحة من   الّتراكيب  لتمييز  قواعد  إرساء  إلى  يهدف  اّلذي  الّنحو  فهذا  اآلن؛  نعرفه  اّلذي  الّشكل  على 

فقه الّلغة اّلذي يهدف أّواًل إلى تحليل الخطاب وتفسيره    الّتراكيب غير الّصحيحة من جهة، ومن جهة أخرى 
 والّتعليق عليه؛ فهو علم مرتبط بشكل أساسّي بالّلغة المكتوبة كما ويتجاوز الّلغة الحّية المنطوقة.

ويمكن القول: إّن معالجة قضايا الّداللة عند العرب من علماء أصولّيين، وفًلسفة، وبًلغّيين، ومن ثّم  
من تفسير وتوضيح وتعليل لهي ثمرة من ثمرات ازدهار الّدراسات الحديث  متخّصصين لغوّيين بمفهوم العلم  

 الّلغوّية، وواحدة من نتائجها المهّمة.

ي أواسط القرن الّتاسع عشر؛ ولكن يحسن بنا أن نذكر ظهور الجهد  وقد ظهرت بدايات هذا العلم ف
إذ خّصص   ؛Adolf Noreenالّسويدي أدولف نورين  الّلغوي الّضخم في أوائل القرن الّتاسع عشر للعالم  

ا  ، وتوّصل إلى نتائج بأفكاره اّلتي تعّد أساسً "لغتنا"قسًما كبيًرا لدراسة المعنى في دراسته الموسومة بعنوان:  

 
. وينظر: أحمد  (33ص). وينظر: أحمد مختار عمر، البحث الّلغوي عند الهنود وأثره على الّلغوّيين العرب  (17ص)ينظر: أحمد مختار عمر، علم الّداللة    )1 (

 (.10، و9ص)حساني، مباحث في الّلسانّيات 
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إلى  دراسته  بعد  المعنى  قّسم  وقد  بعده،  واألمريكّيون  األوروبّيون  الّلغوّيون  طّورها  اّلتي  الّنظرّيات  لبعض 
 للمعنى.  اسة اإليتومولوجّيةقسمين، هما: الّدراسة الوصفّية، والّدر 

ياق قد يوجب وقد انتبه قدماء العرب إلى أّن العًلمة الّلسانّية فضاء مفتوح من الّدالالت؛ وذلك ألّن السّ 
 . (1) ما ال ُينكر وال يرّد؛ فتتوّسع الّداللة، ويتحّول المدلول إلى عًلمة ثانية تحيل إلى داللة أخرى 

الهيلينّية، وبعد   القول: إّن العرب بعد اّطًلعهم على حضارة قدماء الهنود، والحضارة  وعليه؛ يمكن 
ا والعّباسي  األموي  العصرين  به  تمّيز  اّلذي  العلمي  دراسة  الّزخم  فتعّمقوا في  الّلغة؛  زدهرت عندهم علوم 

الّداللة، وتحديد ماهّيتها، وعًلقتها بالّلفظ، ثّم انتقلت هذه المعارف إلى الغرب اّلذين بنوا عليها نظرّيات،  
لّداللة وتقسيماتها تقوم على فهم عميق وتحليل  امّما سبق نًلحظ أّن تعريفات  ومقاربات علمّية بحّلة حديثة.  

 .(2) علماء العرب في وقت مبكر قبل أن يعرف األوربيون لفظ الّداللة بقرون عديدةالدقيق قام به 

انطًلًقا من الّتحّول    عند الغربّيين األوروّبّيين  ة لعلم الّداللة بمفهومه المعاصر ولقد كانت البداية الجادّ 
: األمر  أمرين  أحدثه دي سوسير في مجال البحث الّلساني بكّل أبعاده؛ حيث ظهر أثره فيالمنهجي اّلذي  

مييز بين الّدراسة الّتاريخّية والّدراسة الوصفّية ما لفت اهتمام الباحثين في علم الّداللة إلى أهمّية  األّول التّ 
ألمر الّثاني هو جعله الّلسان نسًقا متكامًًل  المنهج الوصفي في الّتعامل مع البنية الّداللّية للّنظام الّلساني. ا

الّدراسة  الكبير في  بنيوّية مختلفة في كّل من أمريكا وأوروبا؛ ذلك هو األثر  ما أّدى إلى ظهور مدارس 
الّداللّية الّناتجة عن هذا الّتحّول المنهجي؛ فدخل علم الّداللة ضمن اهتمامات الفكر الّلساني بوصفه علًما  

 .(3)  اإلنسانّيةيتناول أحد أهم جوانب الّلغة قائًما بذاته  

برز علم الّداللة في الواليات المّتحدة األمريكّية متأّخًرا على يد األنثروبولوجّيين، والّسيكولوجّيين  في حين  
الحقول أكثر من الّلغوّيين أنفسهم؛ فقد أوجدوا وسيلة للّتحليل الّلغوي كما قّدموا دراسات مقارنة لكثير من  

المتنّوعة الّلغوّيين األمريكّيين السّيما من  (4) الّداللّية  الباحثين  أوائل  للمعنى في أعمال  . ولقد لوحظ إهمال 
بلومفيلد اّلذي رأى أّن دراسة المعنى أضعف نقطة في الّدراسة الّلغوّية؛ وأضاف: "إّن دراسة المعنى  بعي  تا

خارج المجال الواقعي لعلم الّلغة"؛ ما أّدى إلى استعمال المعنى بقدر بسيط  المعجمي وبالّتالي الّسيمانتيك تعّد  
 في دراساتهم الّلغوّية الّتركيبّية، ومنهم من أسقط علم المعنى كمستوى من مستويات الّتحليل الّلغوي.

ل المقاربة  في علم الّداللة من خًل  في أمريكا  تتمّثل المساهمة األساسّية ألقطاب الّلسانّيات العرفانّية و 
القرن   ثمانينات  منذ  وطّبقها  الّنفس،  علم  من  المستمّدة  المقوالت  نظرّية  بها  اّلتي جاءت  األّولّية  بالّنماذج 

، R. W. Langacker، ولنغاكير  G. Lakoffالماضي على الّلغة رواد الّلسانّيات العرفانّية، أمثال: اليكوف  
 

 . (بتصّرف 257)صمباحث في الّلسانّيات أحمد حساني،  )1 (

 .(بتصّرف 84)صوالّتطبيق  يةبين الّنظر  -أحمد الكراعين، علم الّداللة )2 (

 . (بتصّرف 281، و280)صمباحث في الّلسانّيات أحمد حساني،  )3 (

(4)  Lyons, Structural Semantics, Oxford: Blackwell. 
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ليل المعنى على مستوى الكلمات، وكذلك تحليل في تحليل المعنى خاّصة تح   Jackendoffوجاكندوف  
 . (1)المعنى على مستوى الفونولوجيا، والمورفولوجيا، والّتركيب 

مرحلة مهّمة بًل شّك من  أوروّبا الّشرقّية    Circle   Prague Linguistic (2)براغ الّلغوّية  مدرسةتمّثل  و 
  Roman Jakobsonالفكر الّلساني العالمي مع تأسيس الّلسانّيات الوظيفّية من قبل رومان جاكبسون  

الّلغوّية تحمل    .Troubetzkoyونيكوالي تروبتسكوي   كما ويصّر لسانّيو حلقة براغ على أّن األصوات 
لّصوتي؛ يقول رومان جاكبسون: "يجب دراسة الّلغة  معاٍن فكرّية وإن لم تظهر تلك الّدالالت في الّتحليل ا

في جميع وظائفها"؛ ما يعني أّن على الّلغوّي أن يسعى لفهم ما هو استعمال الّلغة، وما إذا كان لّلغة وظائف  
والّنحوّية،   متعّددة. والّصرفّية،  الّصوتّية،  المختلفة:  بمستوياته  الكّلي  الّلغة  نظام  هو  براغ  حلقة  منهج  إّن 

ّداللّية دراسة وظيفّية محضة؛ فالّلغة من وجهة نظرها هي نظام من الوظائف، وكّل وظيفة نظام من وال
 .(3) العًلمات 

وقد كانت أّول أداة توّصل إليها الباحثون هي تحديد الّداللة عن طريق الّتعريف. ومن أجل تقييد هذه  
لة بين األلفاظ ومعانيها؛ ونظًرا للميل الّشديد الّتعريفات ابتدعوا المعاجم؛ فمن خًلل المعجم حاولوا ربط الّص 

للمعجم الّتقليدي إلى استخدام الكلمات في شكل قوائم خّطّية ال رابط عضوي ظاهر يربط بين معانيها ال يعّد  
نظاًما من أنظمة الّلغة الّصوتّية، والّصرفّية، والّنحوّية لعدم توّفر الّشروط الواجب توّفرها في هذه األنظمة 

فيالّ  تنتظم  والّصًلحّية  (4)تي  المكّونات،  بين  الخًلفّية  والقيم  العضوية  العًلقة  إمكانّية  :  وعدم  للجدولة، 
 خرى. ألمن لغة  قتراض اال

ومن أجل ذلك جاء مفهوم المعجم األنطولوجي؛ فاألنطولوجيا مقاربة جاءت في ظّل نظرّية الحقول 
تطّوًرا منطقيًّا   تعّد  اّلتي  إلى غاية عصر  الّداللّية  بانيني  منذ عهد  للّدارسين  الّسابقة  الّداللّية  الجهود  لكّل 

الّلسانّيات العرفانّية اّلتي تعّد تحّواًل منهجيًّا صوب بنية جديدة للماّدة الّلغوّية وما توّفره من تفسيرات ضابطة  
لها؛ فاألنطولوجيا جاءت لحدود المداخل المعجمّية وصواًل إلى جاكندوف واليكوف؛ فاقتضى علينا الّتأصيل  

 نتيجة تراكم معرفي ضخم. 

تراكم عّدة معارف تطّورت نتيجة  نطولوجيا اّلتي هي  ولوال جهود العالم الهندي بانيني لما وصلنا إلى األ 
من قدماء الهنود، ثّم اإلغريق، ثّم العرب، وأخيًرا الحضارة الغربّية. وتأتي    االنطًلقةعبر الّتاريخ؛ فكانت  

في  األنطولوجي عملّية  تطبيقات  أجل  من  ديناميكيًّا؛  حركيًّا  تمثيًًل  المعجمّية  الّداللة  لتمثيل  حديثة  كأداة  ا 
الّلسانّيات سواء في تعليمّيتها، أو في تطبيقات المعالجة اآللّية كتطبيق الّترجمة اآللّية، والّتنقيب اآللي عن  

 
(1)  Jackendoff, Précis of Foundations of Language :Brain, Meaning, Grammar, Evolution (p. 651-655). 
(2) JAKOBSON, Roman and Morris HALLE. 

 (. بتصّرف  136)ص الّنشأة والّتطّور  -الّلسانّياتأحمد مومن،   )3 (

 . (312ص) ينظر: تّمام حّسان، الّلغة العربّية معناها ومبناها )4 (
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ولوجيا هي الجيل  ويب الّداللي. وعليه؛ فإّن األنطالمعلومات، مثل: محّركات البحث الّداللّية، أو تطبيقات ال
 .الموضوعات  لمعاجمالّثاني الجديد 

 وأهّم النظريات الّداللية  المعنى. 2

إّن دراسة المعنى بأبعاده الّداللّية والّتداولّية؛ هي جزء من المنهج األساسي في الّلسانّيات، والفلسفة،   
درجة عالية من الّتجريد ما جعل بعض المدارس الّلسانّية ُتحجم عن  وعلم الّنفس. ويعّد المعنى كائًنا على  

فقد تناولوا دراسة الّظاهرة الّلغوّية من جانبها الّشكلي الّتركيبي    -كما أشرنا إلى ذلك سابقا–  الخوض فيه
 كالمدرسة البنيوّية في حين انبرت جماعات أخرى من الباحثين في وضع نظرّيات تهتم بدراسة المعنى. 

الّشريعة، شغ وفقهاء  ومناطقة،  فًلسفة  ومفّكرين:  علماء،  من  بالّلغة  الّناطقين  كّل  الّلغوي  المعنى  ل 
والقانون الوضعي، وعلماء االجتماع، والّسياسة، واالقتصاد، والّنقاد، واألدباء؛ لذلك تعّددت مصادر الّدراسة،  

المعنى مّتخذة م إليه في دراسة  توّصل  لها مّما سّبب اختًلف ولكّل منهجه وأسلوبه، وما  الّلغة وعاًء  ن 
 .(1)الباحثين في تصّور الّلغة، وتصّور المعنى الّلغوي 

أهّم الّنظرّيات اّلتي تناولت المعنى في محاولة منها إلنشاء نماذج صورّية، واّلتي صيغت خًلل    ومن
نّص لصاحبها مالتشوك وزميله زلكوفسكي، ونظرّية   -نظرّية معنى  نذكر  القرن الماضي وبداية القرن الحالي

البنية الّسطحّية والبنية العميقة في الّلسانّيات الّتوليدّية لتشومسكي، ونظرّية المعنى عند الّلسانّيين الّذهنّيين  
 .وباألخّص كاتز وفودور

وحديًثا الفًلسفة والمناطقة كما شارك فيه علماء إّن دراسة المعنى في حدود علم الّداللة شارك فيه قديًما  
الّنفس واالجتماع، واألنثربولوجّيون حديًثا، وقد أسهم فيه علماء الّسياسة واالقتصاد، والفّن، واألدب، والّطب،  
  والّصحافة، وارتبطت فيه مباحث الّداللة بالّلغة؛ فأصبحت الّداللة، أو نظرّية الّداللة، أو نظرّية المعنى، أو 
 ؛علم المعنى في كّل الّتّيارات واالّتجاهات الّلسانّية منذ مطلع القرن العشرين فرًعا من فروع البحث الّلغوي 

أّن بعض الباحثين العرب يراه ألصق بعلوم البًلغة والّنقد األدبي، ويعّدونه آخرون وسًطا ما بين    علممع ال
فيما نعرض    ذاته يعّدونه المدخل الّلغوي إلى علم األسلوب.  الّدراسات الّلغوّية والّدراسات الّنقدّية، وفي الوقت 

لّنظرّيات الّثًلث اّلتي حاولت تمثيل المعنى على مستوى الّداللة المعجمّية بدًءا بالّنظرّية  يأتي ذكر مبّسط ل
 نّص، ثّم نظرّية البنية الّسطحّية والبنية العميقة. -الّداللّية؛ فنظرّية معنى 

 وفودور لّذهنّية )الّنظرّية الّداللّية( للعاِلمين كاتز نظرّية الّتصّورات ا -أ

 
 . (30ص) دين خولة، المعنى من الّداللة الحّسية إلى الّداللة المعنوّية العقلّية المجّردةبن اينظر:  )1 (
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م؛ ثّم ُترجم  1963شر ألّول مّرة عام  كان أّول ظهور لهذه الّنظرّية في مقال للعالمين كاتز وفودور؛ نُ 
مظاهر البنى  "  ه كتابقبل أن ينشر تشومسكي  م؛ حيث نشر المقال  1967هذا المقال إلى الّلغة العربّية عام 

، وقد عّرف تشومسكي الّنظرّية الّداللّية في كتابه البنى  "بنية الّنظرّية الّداللّية"؛ وكان المقال بعنوان:  "الّتركيبّية
ة على أّنها عبارة عن "نحو سياقي يكتمل بنحو تحويلي يربط كّل جملة بوصف بنيوي، أو عملّيات الّتركيبيّ 

 .(1)وصف عديدة عندما تكون الجملة غامضة تركيبيًّا"

ومن هنا؛ فقد ارتبطت نظرّية كاتز وفودور في نشأتها مع نظرّية تشومسكي المعروفة بالّنحو الّتحويلي  
؛ فهي تعّد أّول نظرّية مقترحة في علم الّداللة، صيغت ضمن الّنحو الّتحويلي الّتوليدي  . وبالّتالي(2)الّتوليدي

اّلذي جاء به تشومسكي؛ فكان لها دور مهّم في تطوير المكّون الّداللي؛ فالّنظرّية القياسّية للّنحو الّتحويلي  
العًلقة الوطيدة ما بين الّنحو والّداللة؛    الّتوليدي اّلتي جاء بها تشومسكي تعّد محاولة لغوّية متطّورة تؤّكد على 

الّنحو   علماء  من  عديد  إليه  أشار  ما  وهذا  تكّونها؛  اّلتي  الكلمات  معنى  على  بناء  يتحّدد  الجملة  فمعنى 
؛ فالّنحو يعّد الحجر األساس اّلذي قام عليه علم الّداللة منذ قدم الحضارات ال سّيما الهندّية  (3) الّتقليدّيين

 منها. 

الّسمات؛ وبهذا تسّمى بالّنظرّية   ونظرّية كاتز وفودور هي نموذج يحاول تمثيل معنى الكلمات عبر 
الّسمّية نسبة إلى الّسمات؛ وهذه الّنظرّية هي توطئة لفكرة الحقول الّداللّية؛ ألّن نظرّية الحقول الّداللّية تعتمد  

كاتز وفودور على تشومسكي عدم أخذه بالجانب  كذلك على الّتصنيف بالّسمات الّداللّية. وقد عاب كّل من  
الّداللي في نموذجه الّلساني؛ فاستدركا عليه منوااًل لتمثيل معنى الكلمة، ثّم عاد تشومسكي واستدرك األمر؛ 

 .، فكان نموذج "البرنامج األدنوي"في نظرّيته فأقحم المكّون الّداللي للّنحو الّتوليدي

 ّروسّيين مالتشوك وزلكوفسكيين الللعالم "نّص  -معنى"نظرّية  -ب 

نّص من أهّم المقاربات الّلسانّية اّلتي أفادت المعالجة اآللّية لّلغات البشرّية؛ فقد   -تعّد نظرّية معنى
م؛ إذ حاوال فيها معالجة العًلقة بين 1965نشرها العالم الّروسي إيغور مالتشوك وزميله زلكوفسكي عام  

مركزّية االنتقال بين المعنى والّنّص يبدأ المعنى والّنّص معتمًدا على تصّورات تشومسكي؛ فقد ذهب إلى أّن  
من الّسؤال عن كيفّية الّتعبير عن معنى ما في نّص ما، أو كيفّية تحقيق المعنى من خًلل الّنّص ما يوجب 
وضوح المعنى في قدرة المتكّلم وكفاءته؛ وبالّتالي قدرته على الفصل بين منطوقات مترادفة متباينة شكليًّا  

احد؛ فقد سعى مالتشوك إلى وضع تصّور مستقّل للّنحو؛ ليصل من خًلله إلى البنية  بصفتها ذات معنى و 
العميقة اّلتى تتجّلى في البنية الّسطحّية المتحّولة عنها. وعليه؛ فقد اقتصر إلى تصّور خاّص للجملة ما  

 
 . (بتصّرف 86)ص مبادئ في قضايا الّلسانّيات المعاصرةفوك وقوفيك،  )1 (

 . (بتصّرف 161)ص الّلغة والمعنى والّسياق، جورج الينز )2 (

 (.167، و166)ص المرجع نفسهينظر:  )3 (
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غوّية القادرة على  يرجع في األساس إلى الّنحو الّتحويلي لتشومسكي؛ فهو يعالج الّنحو في إطار الكفاءة اللّ 
الّتمييز ما بين جملتين، أو أكثر تحمًلن المعنى نفسه؛ فذهب إلى إنشاء أنموذج لغوي بناء على سلوك  

 اإلنسان المحاك بآلّية محضة.

نّص تدرس كّل مستويات اشتغال    -؛ فإّن نظرّية معنىAlain Polguere  (1) وبحسب أالن بولغار
الّداللة إلى الّصوتيّ  الّنظرّية  الّلسان من  ُتعّد هذه  أّن    - حسب مالتشوك- ات مروًرا بالّتركيب والّصرف؛ إذ 

وصف الّتطابق بين الّتمثيل الّداللي، والّتمثيل الّصوتي يحتاج إلى مستويين وسيطين ضرورّيين، هما: الّتمثيل 
 الّتركيبي، والّتمثيل الّصرفي.

ق يمكن أن توصف بأي اّتجاه من الّنّص إلى  وبالّتالي؛ تكون العًلقة بين المعنى والّنّص عًلقة تطاب
تحليلّية   لغاية  تركيبي    Analysisالمعنى  تأليفي  بهدف  الّنّص  إلى  المعنى  من  أو  األغلب،  وهو 

Synthesis  ويرى بولغار أّن هذه الّنظرّية تنظر إلى الّلسان على أّنه آلة كامنة تمّكن من ترجمة معاٍن .
 . (2)  تحليل هذه الّنصوص إلى معانٍ إلى ملفوظات تسّمى نصوًصا، ومن ثمّ 

األساسي بعّدها آلّية إجرائّية أساسّية في    نّص في دور الوظيفة المعجمّية  - وتتمّثل أهمّية نظرّية معنى 
هذه الّنظرية؛ حيث تتمّثل خصيصة هذه الّنظرّية في عًلقتها بالبرمجة المعلوماتّية اّلتي يمكن من خًللها  

 .  (3) تستند إلى الّتحليل الّشكلي. وبالّتالي؛ عّد المعجم صلب الّنظرّية الّلسانّية Models صياغة مناويل

 البنى الّسطحّية والبنى العميقة( نظرّية تشومسكي الّداللّية ) -ج

كتاب   في  سّيما  ال  العميقة  والبنية  الّسطحّية  البنية  بمصطلحّي  تشومسكي  الّنظرّية  “اشتهر  مظاهر 
حين لّخص القول: "إّن لكّل جملة بنيتين: بنية عميقة وبنية    Aspects of Syntaxic Theory  ”الّتركيبّية

سطحّية؛ أّما البنية العميقة فهي شكل تجريدي داخلي يعكس العملّيات الفكرّية، ويمّثل الّتفسير الّداللي اّلذي 
الّتحويلّية. أّما البنية الّسطحّية فتمّثل الجملة كما  ُتشتّق منه البنية الّسطحّية من خًلل سلسلة من اإلجراءات  

 .(4) هي مستعملة في عملّية الّتواصل أي في شكلها الفيزيائي بوصفها مجموعة من األصوات، أو الّرموز"

 لمة في نظرّية الحقول الّداللّية . الك3

أّن الكلمة هي الّلفظة الّدالة على معنًى استقّر عند الّلغوّيين العرب    :أ. الكلمة في الّتراث الّنحوي العربي
سواء أكانت حرًفا واحًدا، أم جملة، أم عبارة تاّمة المعنى، مثل: كلمة الّتوحيد: ال إله إاّل    (5) مفرد بالوضع

 
 ، وهو أستاذ زائر لمّدة أربع سنوات بجامعة سنغافورة.1995ولغار؛ أستاذ باحث بقسم الّلسانّيات والّترجمة بجامعة مونتريال بكندا منذ عام أالن ب )1 (

 (. بتصّرف 2/787ص)مختارات معّربة،  -إطًلالت على الّنظرّيات الّلسانّية والّداللّية في الّنصف الّثاني من القرن العشرين ،عّز الّدين مجدوب )2 (

 . (788)ص المرجع نفسه )3 (

 . (212)صالّنشأة والّتطّور  -الّلسانّياتأحمد حساني،  )4 (

 . (32ص)المفّصل في علم العربّية محمود الّزمخشري،  )5 (
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ِ ِهَي اْلُعْلَيا(هللا، وكلمة هللا: حكمه، أو إرادته، وفي الّتنزيل:   ويعّدون بناء الكلمة ؛  (1) ]40الّتوبة:  [  )َوَكِلَمُة َّللاه
على هذا الّنحو مراعاة لبناء الحّد من جنس قريب، وفصول ذاتّية؛ فالّلفظ هو أقرب جنس للكلمة؛ وذلك ليس 
رأي بعض الّنحاة من أمثال ابن هشام األنصاري اّلذي عّد القول هو الجنس األقرب من الّلفظ؛ ألّن الّلفظ 

؛ وهو أحد األنظمة اّلتي ذكرها  (2)اّل منخرط في نظام المستعمًلت قد يكون مهمًًل، أو مستعمًًل وما الكًلم إ
 . الّنحاة وذكروا معه اإلشارة، والخّط، والعقد، والّنصبة

لم يتناولوا تعريًفا لماهّية الكلمة غير أّن ابن منظور جمع ثًلثة معاٍن للكلمة في    المعجمّيين  وبعض 
"والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على لفظة  استعماالتها الّلغوّية، وذلك حين قال: 

مؤّلفة من جماعة حروف ذات معنًى، وتقع على قصيدة بأكملها، وخطبة بأسرها؛ ُيقال: قال الّشاعر في  
. وما هذا الّتعريف إاّل تعريف عاّم؛ فلم يفّرق بين الّصوت والحرف كما فعل غيره  (3) كلمته أي في قصيدته"

 لّلغوّيين والّنحوّيين. من ا

وقد اهتّم المعجمّيون قديًما بالمعاجم وال نكاد نجدهم يولون اهتماًما كبيًرا بتعريف الكلمة؛ إّنما نجدهم قد 
اهتّموا بصناعة المعاجم؛ إذ يبدي إدراكهم للكلمة من جانبين؛ الجانب الّصوتي، والّداللي؛ حيث نًلحظ ذلك 

لمداخل المعجمّية( داخل المعجم، أو من خًلل ترتيب المعاني والحقول من خًلل طريقة ترتيب األلفاظ )ا
وقد وجدنا عّدة مناهج   الموضوعات؛ فمعاجم األلفاظ وجدت طريقها لإلبداع؛  داخل معاجم  اّلتي تجمعها 

 متنّوعة لترتيب األلفاظ داخل المعاجم بينما في معاجم الموضوعات كانت طريقة الّترتيب واحدة.

بالكلمة منذ أمد طويل؛ فقد اهّتموا بها صوًتا ومعنًى؛ حيث شغلتهم قضّية    أيًضا   غّيون وقد عني البًل
الّلفظ والمعنى، ومن ثّم كانت دراسة الكلمة عند البًلغّيين على اختًلف مناهجهم تّتصل بجانبين مهّمين، 

 : (4) هما

 أصوات الكلمة، وعًلقة هذه األصوات ببعضها.  -
 لتّي اإلفراد والّتركيب.داللة الكلمة وقيمتها في حا -

 

لقد حاول علماء الّلغة المحدثين وضع تعريف عاّم للكلمة    :المحدثين  ةب. الكلمة عند علماء الّلغ 
بحيث يشمل جميع الّلغات مع األخذ بعين االعتبار الكلمة بجميع جوانبها الّصوتية، والّصرفّية، والّنحوّية، 
 والمعجمّية؛ ومن الّطبيعي أّن تتعّدد الّتعريفات تبًعا الختًلف المدارس والمناهج، وقد واجه كّل تعريف منها 
نقًدا من علماء الّلغة على اختًلف مدارسهم؛ وبالّرغم من األبحاث المنشورة حول علم الّلغة وفقهها لم يتناولوا 

 
 . (826ص) المعجم الوسيط، مجمع الّلغة العربّيةمجمع الّلغة العربّية، نظر: ي )1 (

 .(32ص) في معرفة كًلم العرب -شرح شذور الّذهبابن هشام األنصاري، . وينظر: (1/19)صالمفّصل في علم العربّيةمحمود الّزمخشري، ينظر:  )2 (

 (.619/ 12ص)  لسان العرب، ابن منظورابن منظور،   )3 (

 . (بتصّرف 26)ص دراسة لغوّية معجمّية -الكلمةحلمي خليل،  )4 (
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ا بالكلمة وليس عامًّا بها؛ وهو تعريف تمام حّسان لها في كتابه   تعريًفا للكلمة غير أّن تعريًفا واحًدا ُقّدم خاصًّ
الكلمة العربّية: هي "صيغة ذات وظيفة لغوّية معّينة في تركيب  مناهج البحث في الّلغة؛ إذ يقول في تعريف  

الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم، وتصلح ألن تُفرد، أو ُتحذف، أو ُتحشى، أو ُيغّير موضعها،  
 .(1)أو ُيستبدل بها غيرها في الّسياق؛ وترجع في ماّدتها غالًبا إلى أصول ثًلثة، وقد تلحق بها زوائد"

اس في تحديد الكلمة عند تمام حّسان هو الّسياق، فقد أرجع ذلك إلى أربعة عناصر، هي: اإلفراد، واألس
الخاّص  الّنغم  العًلمات؛  بهذه  يقصد  ولعّله  الكًلم؛  في  الموقعة  العًلمات  واستعمال  واإلبدال،  والحذف، 

ا وحدة من وحدات المعجم، ويبدو بمواقع معّينة مثل: آخر الكًلم؛ فالكلمة إذن عند تمام حّسان مستقّلة بعّده 
أّنه تناول الكلمة المكتوبة من حيث أّن معيار تعريفه للكلمة وجودها داخل الّسياق كون الكلمة ُتفرد، وُتحذف،  

 وُتستبدل، ولم يذكر الجانب الّصوتي، أو الّداللي للكلمة. 

العربّية من جوانب عّدة صوتيًّا، وصرفيًّ  الّلغة  في  الكلمة  استقّلت  الّلغة  لقد  أّن علماء  إاّل  ودالليًّا  ا، 
المحدثين قد أخفقوا في وضع حّد عاّم للكلمة العربّية بالّرغم من محاوالتهم لذلك، إاّل أّن كثرة الّتعريفات أّدت 
إلى تضاربها أحياًنا، وتراجعها أحياًنا أخرى؛ لكّن الكلمة على أّية حال هي معنًى ومبنًى لكّل منهما سماته  

 . الخاّصة به

وبعد جهد جهيد إليجاد تعريف جامع مانع للكلمة؛ وجد الغربّيون صعوبة في االّتفاق على تعريف  
محّدد للكلمة؛ لذلك حاولوا البحث عن أصغر وحدة لغوّية تكون صالحة لتحليل أبنية الّلغات المختلفة؛ فوجدوا 

 .(2) أصغر من ذلكالمورفيم؛ وهو: أصغر وحدة لغوّية لها معنًى ال يمكن أن تكون على شكل 

(، ومن المفهوم إلى الكلمة Semasiologyفكانت المقاربتان: من الكلمة إلى المفهوم )الّسيماسيولوجي  
فالّداللة  Onomasiology)األنوماسيولوجي   للكلمات؛  المعجمّية  الّداللة  المقاربتان هما أصل  (؛ وهاتان 

والمقاربة الّثانية أّما المقاربة الحديثة لداللة الكلمة هي بالّتصنيف  المعجمّية هي تفاعل بين المقاربة األولى  
 وفق نظرّيات تعّد امتداًدا للمعجم الّتقليدي وانتهاًء بالمعجم األنطولوجي.

الّداللة المعجمّية هي المعنى الموجود في المعاجم اّلذي يشّكل نوًعا من    :ج. الكلمة والّداللة المعجمّية
لمستوى الّداللي ومستوى الخطاب. وإن كانت الكلمة في الّتراث الّلغوي العربي ُتعرف داللتها  الّتجاذبات بين ا

  أنطولوجيا ّنقص هو تصميم معجم أنطولوجي؛ فمن تعريفها المعجمي؛ فهذا ال يكفي؛ إّنما ما يمكنه سّد هذا ال
تتعامل مع الكلمة ال بطريقة معزولة؛ ولكن بطريقة ضمن صنفها الّداللي، وتفاعلها مع    الداللة المعجمية

 . ، ضمن شبكة من العًلقات المنطقية والدالليةالكلمات األخرى في الّصنف نفسه

 
 . (232ص)  مناهج البحث في الّلغة، تمام حّسان )1 (

 .(15)صتجاوب الّصيغ الّصرفّية الّتصريفّية مع المحتوى الّداللي في شعر الّرثاء عيسى جرابا، ينظر:  )2 (
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ولعّل أصحاب المعاجم العربّية أدركوا ذلك عندما استدّلوا على داللة الكلمة من خًلل سياقات شعرّية، 
؛ توضيًحا للّداللة اّلتي اكتسبتها الكلمة من خًلل تجاورها للكلمات نبوّيةو آيات قرآنّية، أو أحاديث  أو حكم، أ

 األخرى في الّنّص.

وإن كانت الّلغة في نظر دي سوسير ال يمكن أن تكون إاّل نظاًما من القيم المجّردة؛ فإّن قيمة الكلمة  
معّينة؛ فقيمة الكلمة ليست ثابتة ما أمكن تبديلها بتصّور    تكمن في خاّصّيتها اّلتي تمّكنها من تمثيل فكرة

معّين؛ أي بداللة، أو بأخرى، وال يتحّدد مضمون الكلمة تماًما إاّل بتواجد كينونات أخرى خارج عنها؛ ولكونها 
 . (1) جزًءا من الّنظام؛ فإّنه ال يكون لها داللة فحسب؛ إّنما قيمة خاّصة بها

  The linear characterكلمات عًلقات مبنّية على صفة الّلغة الخّطّية  يقول دي سوسير: تكتسب ال 
كما يقول: تكتسب الكلمات اّلتي   (2)بسبب ترابطها فيما بينها مّما يستثني إمكانّية لفظ عنصرين في آٍن واحد 

الّذاكرة مشّكلة مجموعات تمّيزها عًلقات   يجمعها شيء مشترك عًلقات من نوع آخر؛ حيث تترابط في 
 .(3) مختلفة

إّن تنّوع العملّيات المورفولوجّية والوظائف الّنحوّية يجعل تعريف مصطلح الكلمة يختلف من لغة إلى  
يتّم تعريف الكلمة بسهولة بعّدها وحدة مستقّلة، وغير قابلة للّتجزئة؛ فهناك أخرى؛ فإذا كان في بعض الّلغات  
في جسم الجملة؛ بحيث ال يمكننا فعًًل تعريفها إاّل إذا   -إن صّح الّتعبير-لغات أخرى تذوب فيها الكلمات  

م، وال يتّم تحديدها  عّددناها مجموعة من عناصر مختلفة؛ فبالّنسبة إلى الّلغة العربّية؛ فهي تشّكل وحدة الكًل
 إاّل بتضافر ثًلثة أركان تنتمي إلى مستويات مختلفة: 

صوتي؛ يتمّثل في كون الكلمة قواًل؛ أي لفًظا مشتمًًل على أحرف هجائّية مستعمًًل    المستوى األّول: -
 عند جماعة من المتكّلمين إلفادة معنى معّين. 

حيث ال يتجّزأ معناها لتجّزؤ لفظها؛ فإذا انفرد   داللي؛ يتمّثل في كون الكلمة مفردة  المستوى الّثاني: -
جزء من الّلفظ، ودّل على معنى جزئي من المعنى الكّلي ال يعّد الّلفظ حينها كلمة؛ بل كلمتين كما في  
قولنا: مسلمان، ومسلمون، وبصري... وجميع األفعال المضارعة جزء من لفظ كّل واحد منها يدّل على  

 على الجمعّية، واأللف على الّتثنية، والياء على الّنسبة، وحروف المضارعة  جزء معناه؛ حيث الواو تدلّ 
على معنى في المضارع، وعلى حال الفاعل أيًضا؛ لكّن تلك الكلمات من شّدة االمتزاج صارت كلمة  
واحدة   كلمة  والّدليل على عّدها  المذكورة؛  الكلمات  تلك  المّتصلة في  الحروف  استقًلل  لعدم  واحدة؛ 

ها كإعراب ما وضع على كلمة واحدة من إظهار حركات اإلعراب في آخرها في االسم، وتغيير  إعراب
 

 . (بتصّرف 129)صالّنشأة والّتطّور  -الّلسانّياتأحمد حساني،  )1 (

 . (بتصّرف 131)صالمرجع نفسه  )2 (

 . (بتصّرف 132)صالمرجع نفسه  )3 (



   www. madjalate-almayadine.com       2020الرابعالمجلد الثاني ـ العدد      اإلنسانيةمجلة الميادين للدراسات في العلوم 
 

19 
 

المنسوب إليه عُلّو صارت ُعْلوّي، وكذا تسكين أّول أجزاء الفعل في المضارع كما في يفعل؛ فتغّير بنية  
 المنسوب إليه والمضارع بحرفين؛ وصارتا من تمام بنية الكلمة.

ولوجي؛ يتمّثل في كون الكلمة موضوعة، أو مقصودة؛ ومعنى ذلك أّن الكلمة سمي  المستوى الّثالث: -
جاءت تواضًعا واصطًلًحا بين المتكّلمين؛ فهناك عًلقة غير ضرورّية )اعتباطّية( بين الّلفظ والمعنى. 

هملة اّلتي أّما األلفاظ اّلتي تدّل على المعنى بالّطبع كُأح الّدال على الّسعال، أو األلفاظ المحّرفة، والم
 توضع إزاء معنًى معّين؛ فًل تعّد كلمات، وهذا ما ذهب إليه الّسيوطي في المزهر. 

وفي الغرب ظّل الّلغوّيون حّتى أواخر القرن الّثامن عشر يعّدون الكلمة هي الوحدة الّدالة الوحيدة؛ حيث 
؛ وهي وحدات غير داّلة؛  تتكّون الجمل من كلمات، وإن أمكن تقسيم الكلمة فإلى مقاطع، وحروف، وحركات 

فالكلمة صوت، أو مجموعة من أصوات لغة يقابلها معنًى، وعلى مستوى الكتابة؛ هي حرف، أو مجموعة  
من الحروف تقع بين فراغين أبيضين؛ وهذا ما ذهب إليه الحاسوبّيون في تحديد الكلمة لمعالجة الّنصوص 

 الّلغوّية آليًّا. 

ابتدع العرب فكرة الحقول تطبيًقا وممارسة؛ فكانت معرفتهم لها انطًلًقا من  لقد    :د. الحقول الّداللّية
فنجد عندهم تصنيفات عديدة   إلى عصر اإلسًلم؛  الجاهلي  العصر  منذ  األلفاظ  إذ صّنفوا  نفسها؛  الّلغة 
د  لأللفاظ من حيث إّنها موجودات؛ فالّتقسيم للوجود إلى ما يدّل على الحّس، وما هو مغّيب عنه؛ إذ نج

ألفاًظا تدّل على الوجود، والعدم، والّدهر، واألبد، واألزل، والمكان، والّزمان... ومنها ما يدّل على أنواع من  
الموجودات من الّنبات، والحيوان كاإلنسان، والّسباع، والّطيور، والحشرات... ومنها ما يدّل على األخًلق، 

والحزن...،   والفرح،  والمساوئ،  كالمحاسن،  واألنواء،  والمشاعر  والمعدنّيات،  والّطعام،  الّلباس،  في  ومنها 
والّسحاب، والبئر... وغيرها من الّتصنيفات اّلتي تدعونا للّدهشة، واإلعجاب بالمستوى الفكري عند العقلّية  
العربّية الّتصنيفّية اّلتي وصلوا إليها في بواكير حياتهم؛ فقد وجدنا الكّليات، ومعاجم الموضوعات، ومنها 

منهم، نذك المفّسرون  العلماء  شغلت  اّلتي  اإلنسان  وخلق  والخيل،  والحشرات،  الحيوان،  موضوعات:  ر 
والّلغوّيون؛ إذ إّن هذه الموضوعات تناولها القرآن الكريم فكانت محّل اهتمامهم؛ ثّم أّلفوا فيها ما استطاعوا  

 وصواًل إلى بلوغ الغاية منها...

فكان ثروة لغوّية داللّية جديرة بالبحث المفّصل اّلذي يعّد تطّوًرا كبيًرا  أّما البحث في المسائل الّداللّية؛  
في الّدراسة الّلغوّية بمختلف ظواهرها الّصوتّية، والّصرفّية، والّتركيبّية، والّداللّية؛ فقد كان تأثيره عظيًما على  

 .(1) حعلم الّداللة اّلذي أنتج لنا معاجم المعاني وفق منهجّية دقيقة، وتنظيم واض

 
 .(بتصّرف 75، و74ص ) جذور نظرّية الحقول الّداللّية في الّتراث الّلغوي العربيأحمد عّزوز،  )1 (
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وجدير بالّذكر أّن العرب رغم هذا الّزخم الموسوعي في الحقول الّداللّية وموضوعاتها، وفي تصنيفاتهم  
هذا   إلى  يشير  ما  العربي  الّتراث  في  نجد  فًل  سبيًًل؛  للمصطلح  يعرفوا  لم  أّنهم  إاّل  والمتنّوعة  المتعّددة 

اللّ  لمفردات  واسع  فهم  من  لنا  يبدو  لما  بالّرغم  الّداللّية  المصطلح؛  بالحقول  بمعرفتهم  لنا  توحي  اّلتي  غة 
 والعًلقات الموجودة فيما بينها وبين عناصر الحقل الّداللي الواحد. 

ومعاجم الموضوعات )المعاني(؛ هي تلك المعاجم اّلتي ترّتب األلفاظ في مجموعات كّل مجموعة منها 
اتب، والمترجم، والّشاعر؛ فهم بحاجة ماّسة لّلفظ  تشتمل على األلفاظ ذات الموضوع الّداللي الواحد؛ فتفيد الك

اّلذي يعّبر عن المعنى المراد؛ فتساعدهم هذه المعاجم في إيجاد مبتغاهم، وتيّسر لهم البحث، وتوّفر لهم 
الجهد كما تضمن لهم الّسرعة؛ وهي أسبق المعاجم العربّية قاطبة؛ إذ كانت على هيئة كتّيبات، أو رسائل؛  

يحمل موضوًعا ما من الموضوعات؛ فقد كانت بمثابة اإلرهاصات األولى للّتأليف المعجمي    كّل كتّيب منها 
ومعلوم أّن منهج تصنيف المدلوالت إلى حقول داللّية أكثر المناهج حداثة في علم الّداللة؛ فقد   العربي.

قرابة بين مدلوالت عدد تجاوز تحليل البنية الّداخلية لمدلول الكلمات؛ وذلك بالكشف عن بنية أخرى تؤّكد ال
ألفاظ (1) ما منها تفتقد إلى معجم داللي معاصر يواكب، ويسّجل  إّن الّلغة العربّية ال تزال  . وفي الحقيقة 

 الّتطّورات العلمّية، والفّنّية، والّتكنولوجّية. 

لغات العالم قد  ال نعرف معجًما في القديم، أو الحديث في أّي لغة من  :  ه. تحديد المكّونات الّداللّية 
قام على أساس من نظرّية المكّونات الّداللّية بما في ذلك معاجم الموضوعات، أو المجاالت؛ لكّن علماء  
الّداللة هم اّلذين ناقشوا هذه الّنظرّية، ووضعوا أمام صانعي المعاجم نماذج تحليلّية كثيرة ينبغي االستفادة 

 منها في صياغة تعاريفهم للكلمات.

نواة  ويلكنز    بدأت  أعمال  في  ناضجة  األنموذج  في    Wilkinsهذا  شامًًل  مكّونات  تحليل  أنتج  اّلذي 
كما ويعّد هيمسليف، وجاكبسون من أوائل مؤّيدي هذا الّتوّجه في تراث ما بعد دي سوسير البنيوي،  (2)الّلغة

 .(3) وأكثرهم تأثيًرا كما ذكر ذلك جون ليونز في مقال له في مجّلة كامبريدج

المًلمح  وتقو  أو  العناصر،  من  عدد  إلى  للكلمة  الّداللي  المحتوى  تحليل  على  الّتكوينّية  العناصر  فكرة  م 
الّتمييزّية اّلتي من المفترض أاّل تتجّمع في كلمة أخرى سوى الكلمة المشروحة وإاّل كان الّلفظان مترادفين.  

 : (4) وتفيد نظرّية العناصر الّتكوينّية من جهات ثًلث 
 كلمات كّل حقل داللي، وبيان العًلقات بين معانيها. تحليل  -
 تحليل كلمات المشترك الّلفظي إلى مكّوناتها، أو معانيها المتعّددة.  -

 
 (. بتصّرف 79)ص المرجع نفسه )1 (

(2) Allan, Semantics an overview, (P. 396). 
(3) Lyons, Semantics, (P. 317). 

 . (126ص) صناعة المعجم الحديثأحمد مختار عمر،  )4 (
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 تحليل المعنى الواحد إلى العناصر الّتكوينّية.  -
الًّلزمة  الّثًلثة  العناصر  على  يقف  ألّنه  عاّم؛  معجمي  تركيب  إليجاد  محاولة  الّتصّور  هذا  ويمّثل 

كيب، وهي الوحدة الكبرى؛ وتتمّثل في المفردة المعجمّية، والوحدة الّصغرى؛ وهي الّسمة الّداللّية اّلتي  للّتر 
سنتحّدث عنها الحًقا، والعًلقات اّلتي تكون بين هذه الوحدات الّصغرى، أو الّسمات الّداللّية لتكوين الوحدات 

 . (1) الكبرى، أو المفردات المعجمّية

ات داخل الحقل المعجمي عًلقتّي الّتضمين )االشتمال(، وعًلقة الجزء بالكّل. وال  إّن من أهّم العًلق
شّك أّن صياغة الّتعريف تقتضي الوصل أّواًل إلى الكلمة الغطاء، أو الّلفظ األعّم اّلذي يشتمل على غيره،  

؛ فإذا أردنا مثًًل  ويمكن عّده جنًسا في الّتعريف يتّم تخصيصه عن طريق إضافة فصله الّنوعي، أو خاّصّيته
أن نعّرف القّط، أو األسد، أو الكلب؛ فإّننا نبدأ بالكلمة الغطاء، أو الجنس؛ فنقول: حيوان... وإذا أردنا أن 
نعّرف الببغاء، أو الّصقر؛ فإّننا نفعل الّشيء نفسه؛ فنقول: طائر، أو نوع من الّطيور... وإذا أردنا أن نعّرف  

 .(2)لفاكهةالّتفاح، نقول: إّنه نوع من ا

يستدعي تحليل معنى الكلمة إلى سمات )مًلمح(؛ مثًًل: كلمة ولد؛ نحّدد سماتها   :و. الّسمات الّداللّية
الّداللّية من خًلل هذه األسئلة: هل هي اسم؟ هل هي حّي؟ هل هي إنسان؟ هل هي ذكر؟ هل هو صغير  

 الّسن؟ 

الّسمات الّداللّية لكلمة ولد، هي: +اسم، +حي، +إنسان، إذا كانت اإلجابة عن هذه األسئلة بنعم؛ فإّن  
+ذكر، +صغير الّسن؛ وتسّمى هذه الّسمات الممّيزة؛ وذلك ألّنها ذات العًلقة بكلمة ولد، ومن غير المتوّقع 

غاز، ... فكّل سمة قد تستلزم ما بعدها؛ فكلمة ولد - سائل،  -أن نختار الّسمات الّداللّية اآلتية: +صلب،  
حّي )ليس -: +اسم؛ ولكن من األسماء ما هو: +حّي )ولد، بنت، رجل، حصان، ...(، ومنها ما هو:  سمتها

 حيًّا(، مثل: كتاب، باب، ...

وسمة: +حّي تستلزم سمة +إنسان )ولد، بنت، رجل(؛ وسمة +إنسان تستلزم سمة +ذكر؛ ومن ثّم سمة:  
 ا بعدها؛ ولكّل كلمة سماتها الممّيزة لها. +الّسن )صغير/كبير الّسن(. وبالّتالي؛ تستلزم كّل سمة م 

الّدراسة الّلسانّية المعيارّية    :ز. الكلمة بين الّداللة المعجمّية والمعجم الّذهني الّداللة المعجمّية هي 
لمعاني الكلمات؛ ولكّن المعنى الفعلي ألّي كلمة هو مجموعة كامنة من المرجعّيات المشّفرة، وممّثَلة في  

؛ إذ يتّم في الخطاب الّتأسيس لهذه المرجعّيات باعتبار ثًلثة عناصر، هي: المعنى المعجمي،  المعجم الّذهني

 
 (. 286، و285ص) الّنظرّية الّداللّية في الّتراث العربيمحّمد عبد الّدايم،  )1 (

 .(127)ص صناعة المعجم الحديثأحمد مختار عمر، ينظر:  )2 (
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استطرادي   تمثيلٍ   والمعلومات اّلتي يقّدمها الّسياق )الموقف(، والمعرفة غير الّلغوّية. وبالّتالي؛ يتّم تركيبُ 
 ثراًء، أو تدقيًقا للّتمثيل المعجمي.على الّتمثيل المعجمي؛ وغالًبا ما يكون هذا الّتمثيل تعديًًل، أو إ

هًّل أعطيتني  "لنتفّحص مثًًل استخدام كلمة الخبز حين تُنطق حول مائدة الّطعام في الجملة اآلتية:  
تسمح باإلشارة إلى ذلك الّنوع    "خبز"إّن المجموعة المرجعّية الكامنة المرتبطة بكلمة    "،الخبز من فضلك؟

كما تسمح لهذه الكلمة أن تشير إلى ماّدة    ،من الّطعام المألوف المصنوع من الّطحين، والمطبوخ في الفرن 
مصّنعة، أو إلى قطع من هذه الماّدة اّلتي تكون عادة مقّدمة في طبق. ومع ذلك؛ فإّن المرجعّيات الكامنة  

ه االحتماالت؛ ففي هذه الجملة يستثني المعنى المعجمي على سبيل المثال  لهذه الكلمة ال تستبعد أّي من هذ 
 أن يكون المتحّدث يقصد الملح.

إّن إدراك الموقف، والمعرفة الجّيدة بقواعد ُحسن الّسلوك يتّم من خًللهما تحديد حقيقة القصد من وراء  
فهو بذلك يطلب الحصول على الّسّلة  والّناس جلوس حول مائدة الّطعام؛    "الخبز"استخدام المتحّدث لكلمة  

الّتواصل فّعااًل؛ فمن  اّلتي تحتوي على الخبز، وليس على قطعة الخبز فقط. وفي المحّصلة لكي يكون 
 الّضروري للمتحّدثين أن يتشاركوا ولو جزئيًّا في المعجم الّذهني، وإدراك المواقف، والمعرفة غير الّلغوّية. 

للكلم معاني  وجود  فإّن  كان  وعليه؛  قد  الخّطي  أو  الّصوتي،  بالّشكل  مرتبطة  كامنة  كمرجعّيات  ات 
موضوع نظرّيات تؤّكد االختًلف الهائل اّلذي يمكن مًلحظته فيما يتعّلق بفهم الّلغة، وأّول من نحى هذا 

 .(1) في كتابه اإلشكاالت الّداللّية Georges Kleiberالمنحى هو العالم الفرنسي جورج كليبر 

والمعجم الّذهني لإلنسان هو بمثابة مرآة ينظر عبرها اإلنسان إلى العالم، ومجاالت المعجم اّلتي يتّم  
تناولها بشكل رئيسي هي تلك الموجودة في الفئات الّطبيعّية، مثل: الّنباتات، والحيوانات، واألشياء، والبشر.  

العًلقة   في  عّدة والّتفكير  عبر  بالمسّميات  األسماء  وعملّيات ربط  والّتحفيز  الّلغوي،  والوعي  المعجم  بين 
إجراءات من بينها االستعارة، ودوافع االبتكار المعجمي في الّلغات البشرّية؛ هذا ما تتناوله المعجمّية العرفانية  

بين الّلسانّيات    الّصوري   ستكون هي الّرابط  لّلغة   األنطولوجّيةالمقاربة    لعرفانّية؛ ونعتقد أنّ كجزء من الّلسانّيات ا
أداء المعجم الّتقليدي، الّتقليدّية والّلسانّيات العرفانّية؛ بحيث سيكون المعجم األنطولوجي مقاربًة قوّيًة لتحسين  

 تقريبّية للمعجم الّذهني.  ةٍ ومحاكا

الّداللة المعجمّية(؛ إذ إّننا    في واقع األمر؛ فإّن المعجم الّذهني مهيكل على شكل أنطولوجيا )أنطولوجيا
حين نقوم بتصنيف مجال معّين، ثّم نّتبع الّتصنيف الهيكلي المتسلسل؛ فإّننا نضع ونقّر بوجود عًلقات  
نفسه؛   المعجم  لها معنى خارج  الّتسلسًلت  المتسلسل؛ وهذه  الّتصنيف  هذا  بين مختلف مفردات  ترابطّية 

فرعي من تلك الكلمة؛ فإّننا نعطي معنى لهذه العًلقة. وبالّتالي؛  فعندما نقول مثًًل: إّن هذه الكلمة صنف  

 
(1) Kleiber, Problèmes de sémantique. 
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مفاهيمّية تتحّكم فيها العًلقات    هيكليةوع العًلقة اّلتي تربطهما بنكون قد رسمنا سهًما بين الكلمتين، وحّددنا ن
المفترض أن تم والّترادف، والّتضمين، والّتضاد،... وغيرها. ومن  تلك  الّداللّية، مثل: االشتمال،  الّلغة  ّثل 

اّلتي هي نمذجة للبنية    –العًلقة الّضمنّية القائمة بين الّنص والمعنى؛ ومن هنا جاءت فكرة أّن األنطولوجيا  
 ُينتظر منها أن تلعب دوًرا في تفسير األداء الّلغوي. -الّذهنّية 

 . أنطولوجّية الّداللة المعجمّية 4

يعّد مصطلح األنطولوجيا من المصطلحات المستجّدة على الّساحة الّلغوّية   :أ. نشأة مفهوم األنطولوجيا
بعد مسيرة تاريخ طويل في عالم الفلسفة؛ فهو مصطلح فلسفّي يشمل في بساطته دراسة الموجودات على  

في أصلها    Ontologyكلمة  تتكّون  .  (1)حقيقتها الوجودّية، وهو يشير إلى فرع من فروع الفلسفة الّتحليلّية
الكلمة    Ontologosاليونانّي   والًّلحقة    Ontoمن جذر  كائن،  يكون  كان  الفعل  اّلتيlogosوهي  تعني    ، 

 . (2) راسة؛ فيصبح المعنى دراسة الكائن من حيث هو موجود دّ الخطاب أو ال

ويرادف مصطلح األنطولوجيا    عند أرسطو؛ هي الفلسفة األولى، أو هي علم ماهّية األشياء.واألنطولوجيا  
 . (3) الميتافيزيقا؛ وهي علم المبادئ األساسّية، أو نظرّية المقوالت، وهي الفلسفة المطلقة، وعلم الكون العقلي

عالم الّنفس  -  George Millerإّن األنطولوجيا هي إعادة تنظيم المعرفة وهيكلتها؛ ويعّد جورج ميلر  
ت اّلتي ألهمت األوروّبّيين تصميم الوورد نت لّلغات األوروّبّية وإنجازه،  أّوَل مؤّسس لشبكة وورد ن -المعرفي

وهي شبكة من أهّم أنطولوجّيات الّداللّية المعجمّية الحديثة الموجودة حّتى اآلن؛ فالوورد نت عبارة عن معجم  
مثل: شبكة المكنز،  على شكل شبكة داللّية مهيكلة،    1985للّداللة المعجمّية لّلغة اإلنجليزّية أنشأها عام  

والوورد نت، واألورو نت، وقد أقحموا فيه اإلنجليزّية البريطانّية، وكثيًرا من الّلغات اإلنجليزّية األمريكّية؛ 
 وعلى هذا المنوال أنشأوا أورو نت األصلي، وأصبح األورو نت الّشبكة الّداللّية ألهّم الّلغات األوروّبّية. 

 ود؛ ولكن يجب علينا أن نمّيز بين صيغتين للوجود، هما: تتعّلق األنطولوجيا بما هو موج
 وجود تجريبّي )واقع ظاهراتي(؛ أي الوجود حسب الحقائق اّلتي تنتجها تجربتنا؛ -
ووجود في حّد ذاته؛ وهو ما نفترض أّنه يتجاوز تجربتنا؛ وجود تكون فيه تلك الحقائق الواقعة في حّيز   -

 إدراكنا ما هي إاّل تمظهرات له فقط.
تحاول تمثيل طبيعة ما هو موجود في العالم وتوزيعه. أو بعبارة أخرى؛  وبشكل عاّم؛ فإّن األنطولوجيا  

؛ إذ تهدف األنطولوجيا  Conceptualization of reality in itselfفهي تتعّلق بـَمفهَمة الواقع في حّد ذاته  
بّية؛ حيث إّن الوضع األّول للوجود تجريبّي يتعّلق  إلى الجانب الّثاني؛ ألّن الواقع ُيدَرك أّواًل بالمعرفة الّتجري 

 
 ، نحو تأصيل منهجي ألنطولوجيا الّلغة العربّية المؤتمر الّدولي الّثاني لّلغة العربّية ينظر: )1( 

http://www.jarrar.info/publications/J11.pdf 

 (. 143)ص معجم محوسب لمعاني األفعال الّثًلثّية المجّردة في الّلغة العربّية إيمان دّلول، ينظر:  )2 (

 .(11ص) قراءة للمصطلح الفلسفيصفاء جعفر، ينظر:  )3 (

http://www.jarrar.info/publications/J11.pdf
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بتجربتنا، والوضع الّثاني للوجود أنطولوجّي ُيفترض به تصّور يبدأ من الوضع األّول؛ بحيث ال يمكن للمرء  
 . أن يعّبر مباشرة بشكل شرعّي عن الواقع بحّد ذاته؛ ألّن هذا الواقع ال يظهر لنا إاّل وفًقا للواقعّية الّتجريبّية

يمكننا تشكيل فكرة عن الواقع؛ لكن ال يمكننا أن نؤّكد أّن هذا الواقع يتطابق تماًما مع هذه الفكرة. إّن  
المقاربة األنطولوجّية ال تؤّدي إلى معرفة نهائّية؛ لكّنها تؤّدي إلى معرفة افتراضّية ال يمكنها الّتطابق الّتاّم  

بالّتطابق مع   الّرياضّيات.  مع الواقع؛ ولكّنها مطاَلبة فقط  الّتناقض مع نفسها شأنها شأن  المعقول، وعدم 
وللمقاربة األنطولوجّية ما يبّررها من خًلل آثارها على المعرفة اّلتي توّفر أساًسا نموذجيًّا وصريًحا مفيًدا لها؛ 

 ألّن أّي تصّور للواقع يخضع للمراجعة مع تقّدم المعرفة الّتجريبّية. 

اّلتي ُبنيت عليها األنطولوجيا وانعكاساتها على الّلغة كانت وفق نظرّيات فلسفّية،  إّن األسس األولى  
ومنها: نظرّية المحموالت والمقوالت، ونظرّية المفهوم والماصدق، ونظرّية الّتصنيف والّتعريف وغيرها. نتناول  

والحديث، ومن ثّم نعّرج على  في هذا المبحث تلك الّنظرّيات عارضين أهّم أفكارها، وأكبر رّوادها في القديم 
 مفاهيم أنطولوجّية أخرى. 

من وجهة نظر فلسفّية تعرَّف األنطولوجيا بأّنها دراسة ما هو    :ب. األنطولوجيا تدرس ما هو موجود
للمفاهيم   ونمذجة  تعريف  فهي  االصطناعي؛  والّذكاء  الّلسانّيات  ميدان  في  أّما  موجود،  هو  ما  أو  كائن، 

، أو مجتمع  المفاهيم، واالّتفاق على معاني المفردات المستعملة داخل حقل دالليّ   تلكبين  اّلتي  لعًلقات  لو 
، والمفردات المندرجة في خانة كّل مفهوم؛ والغرض من ذلك كذلك  المفهومّية  ا تعني األنطولوجيكما    معّين

 للمعرفة. ، أو تمثيلهي نمذجة  ؛ فاألنطولوجياوبعبارة أخرى  .إزالة كّل غموض 

تكون الفكرة أوضح نقول: إّن األنطولوجيا تعتمد على مفهومين اثنين، هما: المفهوم األّول؛ هو  وحّتى  
الحقل الّداللي؛ ويمّثل مفاهيم حقول الّتجربة اإلنسانّية؛ كّل الميادين اّلتي يتعامل معها اإلنسان. أّما المفهوم  

مز إلى حقل داللي ما؛ وتلك المفاهيم  الّثاني؛ فهو الحقل االصطًلحي؛ ويضّم مجموعة األشكال اّلتي تر 
نجدها مترابطة داخل الحقل الّداللي ارتباًطا منطقيًّا أنطولوجيًّا؛ هذا االرتباط يشمل عًلقات الّتواصل، أو 

 الّتجزئة والّشمول بين مختلف الوحدات الّداّلة. 

فاهيم. وفي الواقع اللغوي؛  إّن عقًلنّية األنطولوجيا تكمن في أّنها تنطلق من األشياء حّتى تصل إلى الم
نجدها تنطلق من الّنّص أو الماّدة الّلغوّية؛ هذه المنهجّية تمّكننا من بناء تشجيرات داللّية من خًلل الّصفات  

نطولوجيا أّنها تسّهل عملّية المعالجة اآللّية لّلغة كما تسّهل  . ومن مزايا األت البنيوّية، والّسمات الّداللّية للكلما
 ء المعرفة. عملّية بنا
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تدرس األنطولوجيا إذن؛ جميع الّتصنيفات، أو أقسام الوحدات الماّدّية، والمعنوّية الموجودة في حقل من 
الحقول. وتختلف األنطولوجيا عن االبستمولوجيا )علم المعرفة( في أّن هذه األخيرة؛ تهتّم بدراسة طبيعة  

 من بنية المعارف؛ إلنتاج، أو استصدار معارف أخرى. المعارف ومبّرراتها. أّما األنطولوجيا؛ فإّنها تنطلق 

للمفاهيم تصّوٌر  األنطولوجيا  الّتصّوري    :ج.  أو  المفهومي،  للّنموذج  مرادفة  األنطولوجيا  كانت  إذا 
Conceptual model  ؛ فإّننا نجد كثير من الباحثين يستعملون هذه الكلمة للّداللة على تمثيل هذا الّتصّور؛

تكون   أن  المفترض  من  األشياء  من  ألنواع  قائمة  عبارة عن  األنطولوجيا  تبقى  الباحثين  لبعض  فبالّنسبة 
موجودة في ميدان، أو في واقع ما؛ وذلك من وجهة شخص يستعمل الّلغة للحديث عن هذا الواقع، أو هذا  

 تمثيًلت مختلفة.   الميدان. ومن هنا؛ نستخلص من كّل ذلك أّن تصّوًرا واحًدا يمكن يستدرج عّدة

إّن تعريف الّتصّور وتصنيفه هما عملّية واحدة يقوم بها العقل؛    :Taxonomyد. الّتعريف والّتصنيف  
لكن من جانبّي المفهوم والماصدق كليهما؛ فمن جانب المفهوم يكون الّتصّور ماهّية وصورة؛ وإبراز الماهّية  

ا وفئة؛ وإبراز األجناس هو الّتصنيف؛ فنحن نصّنف  هو الّتعريف، ومن جانب الماصدق يكون الّتصّور جنسً 
عندما نعّرف ونعّرف عندما نصّنف؛ وبما أّن التفسير المفهومّي ينبغي أن يتغّلب على الّتفسير الماصدقّي  

في قوله:    Rabier  (1)ير يكما رأينا ذلك؛ فإن الّتعريف من الّناحية المنطقّية يسبق الّتصنيف كما قال بذلك راب 
كّل موجود يندرج في صنٍف، أو يخرج منه حسبما يملك، أو ال يملك الّنمط المعّين اّلذي يتمّيز به هذا  إّن  

الّصنف؛ إذ لماذا يوضع الموجود الفًلنّي في الّصنف الفًلنّي ومع الموجودات األخرى؟ ألّنه من دون شّك  
 يملك خصائص مشتركة، وماهّية مشتركة معها. 

هو  أرسطو  نظر  في  فكرتان  الّتعريف  والّتعريف  فالّتصّور  الّصور؛  علم  هدف  إّنه  الماهّية؛  طلب  و 
متماثلتان. إّن الّتصّور هو اشتمال كلمة على تعريف شيء؛ إّنه ماهّية الّشيء في الّذهن، والّتعريف هو  

وضوعه  العلم عينه؛ وإذا ما نظرنا إلى الّتعريف من الخارج وجدناه مظهًرا فقط لقضّية نظرّية؛ لكن بما أّن م
وبعبارة أوضح؛ فقد كان الفًلسفة يعّرفون الّتعريف بأّنه القول فهو في حد أمره حدس ال يتجّزأ.  الّتصّور؛  

 المبّين لطبيعة الّشيء، أو لمعنى الحّد.

لم تكن الّلغة هي الميدان الوحيد اّلذي اعترض سبيله اإلشكال األنطولوجّي؛   :ه. األنطولوجيا والّلغة
ميادين أخرى كثيرة؛ ولكن تبقى الّلغة أحد أهّم تلك الميادين السّيما ما يتعّلق بالجانب الّداللّي؛  بل إّننا نجد  

 ولعّل أبرز الفًلسفة المحدثين اّلذين اشتغلوا على هذه اإلشكالّية هو الفيلسوف األلماني مارتن هايدغر. 

 
(1) Rabier, le rôle de la Philosophie dans l’éducation., (P178). 

https://www.livre-rare-book.com/v3/st/Titre/psychologie%2B%2Bavec%2Bun%2Bappendice%2Bsur%2Ble%2Brole%2Bde%2Bla%2Bphilosophie%2Bdans%2Bleducation%2B%2B10e%2Bedition%2B%2Blecons%2Bde%2Bphilosophie%2Btome%2B1;jsessionid=8E82BED0ADCFFEFA6F75247095D799E6
https://www.livre-rare-book.com/v3/st/Titre/psychologie%2B%2Bavec%2Bun%2Bappendice%2Bsur%2Ble%2Brole%2Bde%2Bla%2Bphilosophie%2Bdans%2Bleducation%2B%2B10e%2Bedition%2B%2Blecons%2Bde%2Bphilosophie%2Btome%2B1;jsessionid=8E82BED0ADCFFEFA6F75247095D799E6
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تكمن الّلغة  هايدغر– إّن  تلك هي    -حسب  والكينونة؛  الكائن  بين  اّلتي حاول  فيما  الّدقيقة  المعادلة 
. فقد أصبحت األنطولوجيا الّلغوّية عند هايدغر تفتح آفاًقا  (2) تفسيرها متجاوًزا األنطولوجيا اليونانّية  (1) هايدغر

متعّددة ومتنّوعة؛ وذلك للّنظر في بنية الكينونة اإلنسانّية من خًلل مجموع الكائنات المتجّسدة والعينّية من  
 .(3) جهة، وفي سياق الجوانب المختلفة للعالم الخارجّي من جهة أخرى 

فالّلغة عند هايدغر فلسفة والّشعر،    وبهذا؛  الكلمة، والقول،  انطًلًقا من  اإلنسانّي  الوجود  تبحث في 
والّتأويل؛ ما أّدى إلى نجاح هذه الفلسفة في تغيير الّنظرة الّشائعة للّذات، والحضور، والوعي إلى سهولة  

داخل   االنتقال من فضاء الّلغة إلى حّيز فلسفّي يجعل الّلغة تربطنا بالكائن البشري؛ بحيث ال يكون البحث 
  الّنّص الّلغوّي فقط؛ إّنما انتقل البحث ألن يكون فيما يتعّلق باإلنسان بمختلف أبعاده وتجّلياته ذات الّتأثير. 

 : (4)  بدراسة الّلغة واألنطولوجيا يعود لألسباب اآلتية   -دون غيره من الفًلسفة-وعليه؛ فإّن اهتمام هايدغر  

 لغربي؛ أهمّية فكر هايدغر ومدى تأثيره في الفكر ا -
 اهتمام فلسفة هايدغر بدراسة الّلغة في عًلقتها مع األنطولوجيا؛ -
 عمق فلسفة هايدغر فيما يخّص ماهّية الّلغة ودورها في فهم الوجود.  -

 

وبالّتالي؛ فإّن أساس الّلغة عند اإلنسان المعنى من حيث هو موجود ال الّنحو والمنطق كما هو معتاد؛ 
ل إلى حوار بالّضرورة، ومن ثّم يتحّول الكًلم إلى عنصر أساسّي في تركيب ما يجعل الوجود اإلنسانّي يتحوّ 

 . (5)هذا الوجود؛ فينفتح على موجودات العالم

ولعّل مارتن هايدغر ليس أّول من درس عًلقة الّلغة باألنطولوجيا؛ لكّنه يعّد أّول من أرسى قواعد هذه  
دعامتين؛   من  تتكّون  جعلها  اّلتي  تأويلّية  العًلقة  والّثانية:  )فينومينولوجّية(،  ظاهراتّية  األولى: 

 . (6) )هارمينوتيقّية(

واألنطولوجيا هي أحد تطبيقات الويب الّداللي؛ اّلذي يعّد من أحدث الّتطبيقات الحاسوبّية اّلتي تساعد  
ا المفاهيم  المحتوى على مجموعة من  يشتمل  إذ  وفهمه؛  المحتوى  الحاسوب على معالجة  لمحّددة أنظمة 

المفاهيم؛ لتسّهل عملّية   لمعالجة ظاهرة ما، واألنطولوجيا من شأنها أن تحّدد العًلقات الممكنة بين هذه 

 
 . (13)ص أنطولوجيا الّلغة عند مارتن هايدغرإبراهيم أحمد، ينظر:  )1 (

 (.10المرجع نفسه )ص )2 (

 (.13المرجع نفسه )ص )3 (

 . (13)ص أنطولوجيا الّلغة عند مارتن هايدغرإبراهيم أحمد، ينظر:  )4 (

 (.14المرجع نفسه )صينظر:  )5 (

(6) John, Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations. 
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تمثيل المعرفة، وتيسير المعاني وفهمها ما يعني أّن األنطولوجيا قادرة على ربط عّدة مجموعات من الكيانات، 
 .(1)عبير عنه بأيسر الّطرق واألفكار، والخصائص، والعًلقات في مجال محّدد والتّ 

والبعد  تجريدي،  فلسفي  األّول:  البعد  متداخلة؛  أبعاد  ثًلثة  األنطولوجيا  لمصطلح  أّن  بالذكر  وجدير 
الّثاني: لغوي لساني، والبعد الّثالث: توصيفي صوري. فاألنطولوجيا في بعدها الّلساني هي وصف صوري  

ثيلها، وفي مجال الّداللة المعجمّية بالّذات؛ هي محاولة لتمثيل  لنظرة مجّردة، ومبّسطة للّظاهرة اّلتي نريد تم 
معاني الكلمات؛ بحيث يكون هذا الّتمثيل قابًًل للمشاركة، والمعالجة من ِقبل األشخاص الّطبيعّيين، أو من  

 قبل األنظمة اآللّية. 

أخذ بعين  من أجل ذلك؛ لو حاولنا وضع مصطلح عربي مقابل لهذا المصطلح األجنبي علينا أن ن 
االعتبار كّل هذا الّزخم من المعاني العميقة والمعّقدة، وهذا ما يزيد من صعوبة المهّمة، ونحن نتموضع في  
هذه الرسالة في ميدان تمثيل الداللة المعجمية بواسطة األداة األنطولوجّية اّلتي ُتصبح إجراًء صوريًّا لنمذجة  

 غوّي. الكلمات اّلتي تقابلها مفاهيم في الواقع اللّ 

األنطولوجيا أهداف  وهما:    :و.  هدفين؛  أهّم  نذكر  األهداف  هذه  بين  من  أهداف،  عّدة  لألنطولوجيا 
 الّتبادل والّتنظيم. 

رّبما كان تبادل البيانات والمعلومات الغاية األسمى لصناعة أّي أنطولوجيا؛ لذلك عمل   الّتبادل:أ.  
كثير من الباحثين من أجل إيجاد لغة حاسوبّية تمّكنهم من وصف البيانات والمعلومات في جميع ميادين  

يل أّي نموذج محوسب الحياة، وتبادل كّل المعلومات المحوسبة؛ وغايتهم في ذلك إيجاد آلّيات تمّكنهم من تمث 
وتبادله بشكل أو بآخر، ويطمح هؤالء إلى إيجاد لغات أكثر وصفّية، وأنظمة حاسوبّية أكثر فاعلّية قادرة  

كما يطمح هؤالء أيًضا إلى أن تكون    (2) على وصف جميع حقول المعرفة تماًما كما تفعل الّلغات الّطبيعّية
 وخالية من الغموض.هذه الّلغات دقيقة جّدا في وصفها، 

؛ الغاية األولى من إنشاء األنطولوجّيات  هي تبادل المعلومات فإّن  وباإلضافة إلى هذه الغاية األسمى؛ 
: إنشاء قواعد معارف لألشياء واألحداث تمّكننا  مثل  ،لهانجد كثير من الغايات األخرى الفرعّية الّتابعة    حيث 

ة للوثائق داخل كيّ ات جديدة. وكذلك إرساء نظام جديد للفهرسة الذّ الفّعال واستنباط معلوم  نقيب اآلليّ من التّ 
الّشبكة العنكبوتّية؛ من أجل تيسير البحث والّتنقيب، ثّم من بين الغايات الفرعّية للّتبادل الّتجارة اإللكترونّية،  

 .Automatic Annotation Technics للوسم اآلليّ وأخيًرا من الغايات الفرعّية إنشاء تقنّية جديدة 

 
 منهجّية بناء األنطولوجيا ماجد أبو شرحة،ينظر:  )1 (

http://mabusharha.blogspot.com/2016/02/blog-post_27.html 
(2) Nirenburg and Raskin, Ontological Semantics, (P 51). 

http://mabusharha.blogspot.com/2016/02/blog-post_27.html
https://mitpress.mit.edu/contributors/sergei-nirenburg-1
https://mitpress.mit.edu/contributors/victor-raskin
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إّن أّول سؤال يوّجه إلى عّشاق كّل ما هو جديد هو؛ ما الفائدة، أو الغاية من امتًلك    ب. الّتنظيم:
معجم، أو قائمة من المفردات؟ إّن اإلنسان بطبيعته ومنذ قرون يهوى الّتنظيم، والّتقسيم، والهيكلة؛ ولكثرة  

ني األولى اّلتي انطلق منها كما  شغفه، وولوعه بهذا الّتنظيم الّتسلسلّي قد تؤّدي به أحياًنا إلى نسيان المعا 
 حدث مع الفًلسفة الّطبيعّيين في القرن الّتاسع عشر. 

وجدير بنا أن نذكر أّنه متى كان للّشخص مفردات خاّصة لوصف حقل معّين؛ فإّنه يسهل عليه تنظيم  
ف بعناية ودّقة؛ ؛ فلو دخلنا مطبًخا مثًًل في بيت من البيوت لوجدنا أّن كّل شيء قد ُصّفف، ُوصنّ (1)معرفته

 فالمًلعق مصفوفة في جانب، والّسكاكين في جانب آخر، واألكواب كذلك. 

إّنه ليس بمحض الّصدفة أن نجد في كّل مطبخ هذه الفئات الّثًلث من األدوات على األقل؛ ولو أّننا  
ليس من قبيل الّصدفة   نظرنا إلى الجهات اّلتي ُصّففت فيها الّتوابل؛ لوجدناها صّففت أيًضا بعناية فائقة؛ وهذا 

 كذلك؛ ولو أّننا سألنا رّبة البيت مثًًل أين بهار كذا؟ ألجابت على رّف الّتوابل بالقرب من الّزعفران مثًًل. 

تساعدنا في تعيين شيء معّين وتحليله إلى صنف    -بًل شكّ -والخًلصة من ذلك كّله؛ أّن المفردات  
موقعه. وعلى العموم؛ فإّن أهداًفا كثيرة نتوّخاها من الحصول  معّين كما أّنها تساعدنا على إيجاده، وتحديد  

 على مفردات ميدان معّين يمكن أن نجملها فيما يأتي: 

 وترتيبها؛   تصنيف المعلومات، أو المعرفة اإلنسانّية اّلتي تحيط بنا •
أو    تكون المفردات في أغلب األحيان مجموعة من الكلمات تتقاسمها، وتتبادلها مجموعة من الّناس، •

 الجماعة الّلغوّية؛ 
ومعاني   • تجاربهم.  وتقاسم  آرائهم،  تبادل  من  الواحدة  الّلغوّية  الجماعة  أعضاء  تمّكن  المفردات  هذه 

 . (2) المفردات تلك تتحّدد من طرف المجموعة الّلغوّية اّلتي تستعملها
 

 . تصميم أنطولوجيا الّداللة المعجمّية ز

: تعريف المفاهيم والعًلقات الموجودة  (3)بناء أّي أنطولوجيا، ومنهايتوّجب مراعاة بعض الخطوات لدى  
 بينها ونمذجتها، مثل:  

كذا • و ...هو  ...المفهوم  هي؛  أو  ثّم  ،  المفهوممن  من"أو    ،نعّرف  أو  ..."وهو جزء  على  "،  ويحتوي 
على  "، و..." تحت كذا"، أو  ..."كذا  يقع فوق "، و..." قريب من كذا"، و..."ينتمي إلى كذا"، و..."كذا

 . ةة والمنطقيّ الليّ الدّ   غير ذلك من العًلقات إلى    "، ...ترادف بكذا..."، وعلى عًلقة  ..."عًلقة تضاد بكذا
 

(1) Nirenburg and Raskin, Ontological Semantics, (P 55). 
(2)  Ibid., 

(3) Guarino, Edited & Guarino, (P 15). 

https://mitpress.mit.edu/contributors/sergei-nirenburg-1
https://mitpress.mit.edu/contributors/victor-raskin
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ة، عديّ تّ القاعدة    " هيجزء من"قواعد من أجل تأليف، أو تركيب المفاهيم والعًلقات بينها، مثل: قاعدة   •
هو  "؛ فنقول: المحّرك  (مفهوم)والّسيارة    (مفهوم)أو قاعدة الّتناظر، وكمثال على ذلك نقول: المحّرك  

 الّسيارة.  "جزء من

توّقف "يؤّدي إلى   "عطب المحّرك"مجاالت األنطولوجيا وظيفّية، وسببّية، وتركيبّية وكمثال على ذلك:   •
 ؛ وهنا عًلقة سببّية. "الّسيارة

بيل المثال: هيكل تبادل وتستعمل أدوات عديدة ومختلفة من أجل بناء األنطولوجيا، ونذكر منها على س •
(  Ontolingua)  واجاألنطولون  وأ،  (KIF Knowledge Interchange Format)  المعلومات 

، والمنطق الوصفي الموّجه  ةالليّ تي ُتستعمل لتوصيف معارف حقل من الحقول الدّ وهي الّلغة الواصفة الّ 
 . Conceptual graphsبالّتصنيف، وأخيًرا الّرسومات المفهومّية 

بناء، أو إنشاء   في ميادين مختلفة من حقول العلم    تها"اأنطولوجيّ "إّن كثيًرا من األمم قد باشرت 
الحوسبة   ميادين  في  الباحثين  من  كثيًرا  نًلحظ  واليوم  والّصناعة.  واإلعًلم،  والعلوم،  كالقانون،  والمعرفة 

األهّمّية، وله عًلقة وطيدة بالّذكاء ينشئون أداوت إلرساء أنطولوجّيات عديدة، ومتنّوعة؛ إّنه عمل في غاية  
االصطناعي. وقد جرت العادة في ميدان الّلسانّيات الحاسوبّية عندما نريد أن نحوسب أّي ميدان لغوي، أو  
نشاط لغوي، أو ظاهرة لغوّية معّينة؛ فإّننا نكتشف عديًدا من الّنقائص يتبّين لنا مثًًل أّن كثيًرا من العوامل 

ّتى في الحقول، أو الميادين المعروفة نسبيًّا؛ وهذا ما نكتشفه عندما نحاول أن نرسي،  ليست مسّماة، أو ح 
  ّن األنطولوجيا تفرض علينا جرد كّل مفاهيم وعناصر ألأو ننشئ أنطولوجّيات في ميادين، وحقول معّينة؛  

ط بين تلك العناصر؛ حقل سواء كانت عناصر ماّدية، أو عناصر معنوّية، ثّم تحديد العًلقات اّلتي تربال  ذلك
في ميدان حقل  فمن األمور في ذلك الحقل ليس لها أسماء؛    افنتفاجأ في كثير من األحيان أّن هناك كثيرً 

األكل والّشرب، أو في ميدان وصف جسم اإلنسان ال نجد كلمة تعّين المنطقة الموجودة بين الحلق، والعنق، 
 ونقطة الّذقن. 

ن  اّلتي  الّرهيبة  الّتطّورات  في إّن  والّتحّكم  الّدقيق،  الفهم  أهّمّية  تبّين  كاّفة  األصعدة  اليوم على  عيشها 
   دثها من أجل فهم مقامات مختلفة.حْ الكلمات اّلتي نستعملها في الحقول المختلفة، أو اّلتي نُ  ت محتويا

مفاهيم مجاالت  كاء االصطناعي لتنظيم  ة سنوات في هندسة المعرفة والذّ منذ عدّ   ا لوجيو األنطُتستخدم  
 .لّتعبير عن المعرفة بالمجال قيد الّدراسةباة تسمح  بمثابة لبنات أساسيّ   دّ عيتّم جمع المفاهيم واّلتي تُ  المعرفة.

فعّ إّن   النّ األنطولوجيا  لبناء  مثلالة  وتبادلها،  المعرفة  القائمة على  الدّ   :ظم  الويب  وتطبيقات  مشاريع  اللي 
 . ةبيعيّ غات الطّ ة للّ ليّ المعالجة اآل
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ر عن المعرفة الكامنة في ذلك المجال، عبِّ تي تُ مجموعة من المراجع الّ   ا منانطًلقً   صميم تكون بداية التّ 
  ، فإنّ رحلةالم  ه. في هذ المناسبة  ةسانيّ فسيرات اللّ الالت والتّ فنا، الدّ وعندما نفهم هذه المعرفة، لدينا تحت تصرّ 

 ؛ إذ تي تعرض خبرة المجالنات الّ هي استخدام المدوّ  الحقل  يتضّمنهاتي  إلحاطة بالمعرفة الّ ل  مقاربة  أفضل
يسمح بتفسير   مورد   أو أيّ   ،أو معاجم  ،أو مقابًلت   ،ةيّ أو مًلحظات تقن   ،ةيمكن أن تكون أعمااًل تعليميّ 

 .استخدام مفاهيم ومفردات الحقل

و عن طريق  أ  ،ا ا يدويًّ إمّ   "وجردها  ةنقوم بشكل ممنهج "باستخراج المفردات األساسيّ كخطوة موالية    ثمّ 
و عبارات  أ  ،فعال(أو  أ  ،هذه المفردات سواء كلمات )أسماءة، وتكون  نات الحاسوبيّ ات المدوّ أدوات لسانيّ 

وربطها باإلحالة    ،د اختيار المفردات في تنظيمهال بمجرّ هناك خطوة أخرى تتمثّ   .وذلك حسب طبيعة الحقل
ليها شيء آخر. في مرحلة ما  إتي تشير  ة الّ د المعرفة المفاهيميّ اختيار المفردة شيء، وتحدي  ألنّ  ؛ةالمرجعيّ 

فإّن    ؛لهذا  .  من مصطلح آخرا ما بدالً ستخدم به مصطلحً ذي سيُ يجب أن نكون قادرين على شرح المعنى الّ 
 .ديد هذه المصطلحات واّلتي تجعل من الممكن تح ؛صّور الّلغوي لألنطولوجياهناك منهجية تستند إلى التّ 

نستخدم    ؛بشكل عام ، تتمّثل الخطوة األخيرة في تطويع األنطولوجيا للحوسبة.لّتقييس الّداللي"بعد هذا "ا
بمثابة لغة    تي تعدّ الّ و   ، أشرنا إليهاتي  الّ  "OWL: Ontology Web Language" لغات تمثيل المعرفة؛ مثًًل 

عبير  د من أجل أن تكون قادرة على التّ ذي هو مقيّ لغة لتمثيل المنطق الّ ها توّفر  اللية. إنّ الدّ   بكةشّ للنمذجة  
كبيئات صورنة وتصميم    دّ ة جاهزة تعة كما يوجد في هذه المرحلة أدوات حاسوبيّ عن المعرفة األنطولوجيّ 

بروتيجي نظام  مثل  األ  Protégé مدمجة  تحرير  أدوات  أشهر  مفتوحة    ؛ات نطلوجيّ )وهو  لغة  وهو 
 Apollo ات أبولونطلوجيّ )غير مجاني(، ومحّرر األ Altova محّرر ألطوفاو ة(،  لبناء أنظمة ذكيّ    المصدر

الشّ    ذيالّ  من  تنزيله  بكلّ يمكن  )إصدار  ابكة  المساعدة  مراجعه   COE  (CmapToolsوالمحّرر (،  2004 

Ontology Editor)    يمكن تنزيله تحت أنظمة الّتشغيل  "جافاتكنو  " ات بلغة  لوجيّ و نطأوهو محّرر Windows 
 . (Euler GUI) لرا المحّرر أو ، وهو يدعم عديد من الّتنسيقات، وأخيرً MacOS X و Solaris و Linux و

في الوصول إلى المعرفة من مصادرها  ال  ، فتكمن أوّ تي نواجهها في تصميم األنطولوجياعوبات الّ الّص أّما  
 .نات ...(الميدان، معاجم، مدوّ  المناسبة )مراجع تخّص 

دة وتستخدم نظيمية مجرّ غالًبا ما تكون المبادئ التّ ف ؛لوجياو نطنظيم المفهومي لألانية هي التّ عوبة الثّ الّص 
أو عن العالم.    ،ة بالميدانا عن المعرفة الخاّص ة إمّ روري أن يكون لدينا نظريّ لذلك من الّض   ؛ةمفاهيم فلسفيّ 

نصمّ كثيرً  أنفسنا  نجد  ما  يسمّ ا  ما  "ى  م  العليابـِ  المفاهيم  Upper ontology"  األنطولوجيا  يعني  وهذا   ،
 .نفسنا نشتغل في فلسفة المعرفةأة األنطولوجيا، وبهذا نجد م بقيّ تلك المفاهيم التي ستنظّ  ؛اتجريدً  األكثر

تي هي  القدرة على نمذجة المفاهيم، وال نقصد هنا تلك المفاهيم الّ الثة هي أن تكون لدينا  عوبة الثّ الّص 
عام، على سبيل  ففي حقل الطّ   .راسةتي لها مستوى فلسفي، ولكن مفاهيم المجال قيد الدّ لوجيا والّ و نطأسس األ
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بإدراج جميع   الطّ أالمثال، سنقوم  بمجرّ فعال  لمفهوميّ عام  تعريفنا  ففنون األكل والشّ األ  د  رب والشّ كل  رب، 
صين  لذلك، يجب االستعانة بمتخّص   ؛ة لهذا المجالهي المفاهيم الهيكليّ وأدواتهما    ،ونوانتجهما  ،ومراحلهما

ين في ين، مختّص جل هيكلة المعرفة في هذا الحقل ومن بينهم: معجميّ أغذية من  وبالتّ ،  عامهم عًلقة بالطّ ل
 .روبولوجيا وغيرهمثنين في األ مختّص و أطباء الجهاز الهضمي، و غذية، ين في التّ مختّص و بخ، الطّ 

 ؛ الخاتمة        

تعّد أنطولوجيا الّداللة المعجمّية ميداًنا خصًبا؛ حيث البحث فيها قد يفتح على الباحثين أفكاًرا بحثّية  
 القريب.جديدة، وآفاًقا معرفّية مشرقة في علوم الّلغة الحديثة قد ظّلت موّصدة إلى األمس 

تعّد األنطولوجيا أداة حديثة لتمثيل الّداللة عبر نظرّية الحقول الّداللّية؛ حيث يتواصل األفراد عبر  كما  
قائمة من الكلمات المشتركة بينهم يفهمون معانيها؛ فإن لم تكن تلك المعاني متطابقة؛ فهي متقاربة المعنى.  

ان هناك اّتفاًقا تواضعيًّا ضمنيًّا حول توظيف الكلمات  وتفهم معاني تلك الكلمات بطريقة متماثلة إذا ما ك
واستعمالها؛ لذا تعّد الكلمة في تعريفها تحقيًقا لهذا االّتفاق كما تعّد أمًرا مهمًّا للبحث في المعاجم واستعمالها؛  

ات  ألّن البحث عن معنى كلمة في المعجم هو الّداللة المعجمّية لهذه الكلمة بغّض الّنظر عن االصطًلح
 الخاّصة بها، أو الّتوظيفات المجازّية لها. 

للّداللة المعجمّية في الّلغة العربّية قد يكون أحد الّسبل اّلتي قد تساهم في فتح آفاق    لوجياو أنطإّن إنجاز  
جديدة في نمذجة الّداللة وتمثيلها مع ما يتبعها من تطبيقات حيوّية، مثل: الّترجمة اآللّية، والويب الّداللي،  

يرهما. غير أّن الوصول إلى هدف من هذا المستوى قد ال يكون سهل المنال؛ فطريقه محفوفة بالّصعوبات  وغ
 البحثّية وعثراتها الّدراسّية. 
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