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 التاسعةاحملاضرة 
 األنظوة الداللية بني اللغات

الشك أن المغات كما تختمف في النظام الصوتتي مموا أفوم نا ا فوا منول تختموف كو لك فوي 
النظووام الوو اللي ا،نلووام لكوون مووا ،مكوون أن ،وو  ت ملووخ الت ووا ا ف،مووا ،خوو  ال انوو  الوو اللي فووي 
العمم،ووا التعم،م،ووا لغ،وو  النوواار،ن االع ا،ووام ت ووت  مفووانا كا،وو ا  وو ا موون المشووت كات ال الل،ووا 

 عا. ا،ن المغات  م،
فوووتاا أكانووت موون المنفتفووات كزلووا  المنووو ا أت أ تات  -فاألشوو،اا المختم ووا فووي الكووتن 

الكتااوووا أت  الت األ مووواا المختم وووام أم مووون المعنت،وووات كصووو ات اانفوووان كوووالك م تالشووو ا ا 
كملووا أمووت  ،شووت ك ف،لووا أصوونا  المغووات المتعوو  ام فووء ، تخ،ووا أن أانوواا  -تاألمانوام أت ي، اووا

اانفووان أت شووع   أت ،وو   ت  موول فووي نوو،ن ال تع فلووا أمووا أخوو  م لكوون ال وو    أمووا تعوو ف  أ 
يالاا ما ،كوتن فوي الم وظ الو ط أ اتول أموا للو ا الشويام ا،نموا أ اتول أموا أخو   ل ظوا  خو م 

 تاك ا تتع   األل اظ ال الا  مخ المعنخ التان  اتع   المغات.
 األشوووو،اا –)الوووو اا   ات: الم ووووظتقوووو   ك نووووا موووون قاووووا أن الكممووووا التانوووو ا للووووا لءلووووا مكتنوووو

 النفاا ا،نلما. -)الم لتا 
تأ   أن ت ووت  األشووو،اا تمع فووا الاشووو   م،عوووا للووا كالشوووم  تالرمووو  تالن ووتم تي، اوووا مووون 

م اواا  يالمشت كات أ ض،ا ملما ،مكن الاناا  م،لا في تعم،م المغواتم فملموا الم عموم انوا او
 ظوا  خو  فوي المغوا الم تمعم موام ت اوا النفواا الشيا ال ط ،ع فل الو ا   ام وظ معو،ن فوي لغتول ل

ا،ن الشويا المعو تف لمو  ا  تالم وظ ال  ،و م تمناتلوا تكو ا   لوك الو اا كمموا فوننت ف صوا 
 ت ك، ا تتلا،تا لما اكتفال من معمتمات.   

 -الشووويا -لكننوووا قووو  نصوووا ف مشوووكما فوووي افتروووا  الووو  ا  لتموووك العناصووو  اللءلوووا: الم وووظ
األموو  ااألشوو،اا التووي ال ،ع فلووا الوو ا   ممووا ،وو خا فووي  ووا ات تترال،وو   النفوواام  نوو ما ،تعموو 

تأملاا أصنا  المغا المتعممام مما لم ،عل   ال ا   في لغتولم تانوا فومن ملموا المعموم تو  ا  
 كا، ا ش،ئا مام ألنل ماال  االتالي:

ا،ووان النرووا  ا،وان الشوويا فوتاا اشوو ا مكتناتول أت لتنوول أت تظ، تول أت  ءقتوول اغ،و  م أت -أوال
الووو ط ،نتموووي مل،ووول مموووا ،ع فووول الووو ا  م كالموووزكتالت من كانوووت أكموووا مووون األكوووءتم أت 
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األ ل ا الكل ا،ا من كان  لا ا منلام أت تر ،م صت ا أت  فم للم أت ي، اا مون تفوائا 
 الش ا تالتتض،ح.

تل )من م ااا الم ظ الو اا  موخ الشويا المشو تام مون ا،وان  معول تم ا فاتولم تاشوتراقا -ثانيا
 كان المفتت  متر ما .

التزك،وو   مووخ النفوواا اوو،ن الشوويا المشوو تا تالم ووظ الوو اا  م،وول تتكوو ا  تمووك النفوواا اوو،ن  -ثالثااا
 تقت ت خ م نتخ ،تم ال اا التام ل   ال ا   ا،نلما.

م ا ل ط  ائ تان  الل،تان كا، توان متصومتان ااعضولما فوي منواا  منلموام تشوكملا النظوائ  
 لمناا  التي ت ،  مفانتلا  ن النظائ  الصتت،ا ف،ما ش ننا من قاا.ال الل،ام تمك ا

 
 
 
 
 

 تت    ااتان ال ائ تان تالترا اما لء  مفانات: 
 ات الوووو الالت ي،وووو  المت ووووت ا فووووي المغووووا  ) معنت،ووووا كانووووت أم نفوووو، ا  م األشوووو،اااألولاااا 

 المتعمما مما ات مت ت  في لغا ال ا  م تا   المفانا ال ت ، نا في مرامنا ا ا.
م األش،اا  ات ال الالت المشت كا ا،ن لغوا الموتعمم تالمغوا المتعمموام تاوي األ ضو،ا الثانية

   المشت كا التي تن لت  نلا من قاا.
اوو،ن المغووات تعوو  أكاوو  منلووا فووي المشووت كات الصووتت،ا   لووك أن ت ائوو ا المشووت كات ال الل،ووا  

ال الالت تاألفكا  تالمعاني ي،  متناا،ا من  ان م تمون  انو   خو  كل،و ا  اوي المشوت كات 
اانفوووووان،ا فوووووتاا  فوووووي األموووووت  الكتن،وووووا أت الووووونظم اال تما ،وووووا أت االقتصوووووا ،ا تالف،افووووو،ا أت 

   تي،  .الن،تانات المن،اا ال تشئتنل من مفكن تمش  
فوووي نووو،ن أن  ائووو ا المشوووت كات الصوووتت،ا منووو ت ا انووو ت  أصوووتات المغوووات التوووي ،مكووون  ووو اا 

 تنص اا افلتلا ت،ف .
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م األشووو،اا  ات الووو الالت المت وووت ا فوووي المغوووا المتعمموووام تي،ووو  مت وووت ا فوووي لغوووا الثالثاااة
،ن األل واظ ال ا  م تا   تنتاج ملوخ تفوائا مع،نوا ت لو ا  ائو ا فوي ا،وان أل اظلوا تالو اا موا او

   تالمعاني.
مناروا الاو  أن ،ع،لوا تاضون المونلظ ت،تظ لوا فوي انواا   تفول تتظ، وا  تتع  ا   ال الالت

منل ،ووام موون خووءا مناتلووا  مووا مصوو تفات للوو   الكممووات تاالنتروواا ف،لووا موون الفوولتلا ملووخ 
 نافعا.الصعتاام أت من العام ملخ الخا م ل،كتفالا ال ا   اا ،را تفمفم،ا 

ملووا اوو   الوو الالت ف،مووا ،خوو  المغووا الع ا،ووا الا،ئووا الع ا،ووا الر ،مووا تممووا ،تعموو  اصووعتاا 
اانااووا الووا تتصووت اا تصووت ا امكتناتلووا المتعوو  ا التووي نرملووا لنووا الشووع  الع اووي تصوو ام لكوون 

   تاضنا أمت  تصع   م،نا ننن أاا الع ا،ا امل ي،  الناار،ن الا.
 


