
 الرابعة احملاضرة 
 أنواع املعىن

 
 انواع املعىن:

 : ىميالممعنى أىناك خمسة انواع  
ويسمى أحيانا المعنى التصوري أو المعنى األساسي أو األولى الو المركزي -1

. وىذا المعنى ىو  cognitiveأو اإلدراكي  conceptual meaningألمفيومي 
العامل الرئيسي لالتصال المغوي ,والممثل الحقيقي لموظيفة األساسية لمغة , وىي 

. ومن الشرط العتبار متكممين بمغة معينة إن يكونوا متقاسمين  ونقل األفكارالتفاىم 
لممعنى األساسي .ويممك ىذا النوع من المعنى تنظيما مركبا راقيا من نوع يمكن 

 مقارنتو بالتنظيمات المشابية عمى المستويات الفونولوجية و النحوية .

لمتصل بالوحدة المعجمية حينما بأنو المعنى اىذا النوع من المعنى Nida عرف وقد 
 .ترد في اقل سياق إي حينما ترد منفردة 

وىو المعنى الذي يممكو أو العرضي أو الثانوي أو التضمني . المعنى اإلضافي.2
 .المفظ عن طريق ما يشير إليو إلى جانب معناه التصوري الخالص

ثبوت و الشمول وىذا النوع من المعنى زائد عمى المعنى األساسي وليس لو صفة ال
نما يتغير بتغير الثقافة أو الزمن أو الخبرة   ,وا 

وىو ذلك النوع من المعنى الذي تحممو قطعة من المغة بالنسبة , المعنى األسموبي.3
لمظروف االجتماعية لمستعمميا والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إلييا كما انو يكشف 

ين المتكمم والسامع و رتبة لمغة عن مستويات أخرى مثل التخصص ودرجة العالقة ب
لغة –مبتذلة ....( ونوع المغة ) لغة الشعر –عامية  –رسمية –المستخدمة ) أدبية 



–خطبة –لغة اإلعالن .....( والواسطة )حديث –لغة العمم –لغة القانون –النثر 
 كتابة ..(

 مثل :

 والمتفرنجين  ناألرستقراطييفي لغة  داد:

 والدي :أدبي فصيح -الوالد

 بابي:عامي راق –بابا 

 عامي مبتذل  ابا:-ابويا

وىو يشير إلى ما يتضمنو المفظ من دالالت عند الفرد فيو بذلك  : المعنى النفسي.4
وبالتالي يعتبر معنى مقيدا بالنسبة لمتحدث واحد فقط واليتميز معنى فردي ذاتي 

 بالعمومية وال التداول بين اإلفراد جميعا 

وىو ذلك النوع من المعنى الذي يتعمق بكممات ذات مقدرة  :المعنى اإليحائي.5
تأثيرات ىذا النوع من  اولمان, وقد حصر  خاصة عمى اإليحاء نظرا لشفافيتيا

 المعنى في ثالثة ىي :

التأثير الصوتي وىو نوعان تأثير مباشر وذلك إذا كانت الكممة تدل عمى بعض -أ
يحاكيو التركيب الصوتي لالسم . ويسمى ىذا النوع األصوات أو الضجيج الذي 
primary onomatopoeia  )ويمكن التمثيل لو بالكممات العربية : صميل )السيوف

   hiss  و zoomو   crackخرير )الماء ( والكممات االنجميزية –مواء )القطة( –

ل مث  secondary onomatopoeiaوالنوع الثاني التأثير الغير مباشر ويسمى 
( التي ترتبط في أذىان الناس بالصغر iالقيمة الرمزية لمكسرة )ويقابميا في االنجميزية 

 أو األشياء الصغيرة .



و   redecorateو   handfulالتأثير الصرفي ويتعمق بالكممات المركبة مثل -ب
hot –plate  (وصمق ممة العربية صيصمق ) من صيلوالكممات المنحوتة كالك 

 من بتر و حتر (  وبحتر لمقصير )

التأثير الداللي ويتعمق بالكممات المجازية أو المؤسسة عمى المجاز أو إي صورة -ت
بالمعنى المنعكس   leechكالمية معبرة .  ويدخل ىذا النوع من المعنى ما سماه 

reflected meaning  

 


