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 الوحدة الداللية

 
 تعريف الوحدة الداللية :

يختمف عمماء المغة المحدثون في تعريف الوحدة الداللية وفي المصطمح العممي الذي 
ومنيم من أطمق ،   semantic unitيطمقونو عمييا فمنيم من أطمق عمييا مصطمح 

عمى يد  8091وىو مصطمح دخل المغة أول مرة عام  sememeعمييا مصطمح 
  Adolf Noreenالمغوي السويدي 

 8091ودخل عمم المغة األمريكي عمى يد بمومفيمد عام 

أنيا ختمف وجيات النظر المغوية حول تعريف الوحدة الداللية فمنيم من قال تو 
ومنيم من  ،يةأنيا تجمع من المالمح التمييز ومنيم من قال ، الوحدة الصغرى لممعنى

  أنيا إي امتداد من الكالم يعكس تباينا  داللياقال 

ن ما ذكره ندا إف a text ىي النص و إذا كان بعضيم قد اعتبر الوحدة الداللية 
Nida   من وجود مستويات متعددة ليذه الوحدة ىو اختيارنا وما سرنا عميو ىنا 

 ىي: أربعة أقسام رئيسيةوقد قسم ندا الوحدة الداللية إلى 

 .الكممة مفردة 8

 كبر من كممة )تركيب(أ.9

 صغر من كممة )مورفيم متصل (أ.:

 صغر من مورفيم )صوت مفرد(أ.;



ما الوحدات الداللية األكثر شمولية وىي المتركبة من وحدات عمى مستوى الكممة أ
يفيم معناىا الكمي بمجرد فيم معاني مفردتيا وضم  فنعنى بيا تمك العبارات التي ال

وفي ىذه الحالة يوصف المعنى بأنو تعبيري ، المعاني بعضيا إلى بعض ىذه 
idiomatic  

 ويدخل تحت ىذه الوحدة األنواع الثالثة اآلتية:

 idiom.التعبير 8

  unitary complex.التركيب الموحد 9

  composite expressionأو التعبير المركب  compositeالمركب -ج

االول كل التعبيرات المكونة من تجمع الكممات منيا ما يممك معاني حرفية ومعنى 
غير حرفي مثل التعبير العربي : ضرب كفًا بكف الذي يحمل معنى )تحّير( والتعبير 

 يكشف()التي تعني )يوضح( او   Spill the beanاالنكميزي : 

التي يعني بيا  Complex wordاما التركيب الموحد فيو غير الكممة المركبة 
الكممة المكونة من مورفيم متصل أو أكثر ، أو المكونة من مورفيمين متصمين أو 

 أكثر . 

ما الجممة فيعتبرىا بعض المغويين من أىم وحدات المعنى بل ويعتبرىا بعضيم أىم ا
نما معناىا في الجممة  ىؤالءوعند ، من الكممة نفسيا  ال يوجد معنى منفصل لمكممة وا 

التي ترد فييا فإذا قمت إن كممة أو عبارة تحمل معنى فيذا يعني إن ىناك جمال تقع 
 .الجممة تحمل معنى فييا الكممة أو العبارة وىذه 

إما الوحدة الداللية التي تعد اقل من كممة فتتمثل في المورفيم المتصل ويشمل ذلك 
في  reالسوابق والمواحق فاألولى مثل أحرف المضارعة السين لمداللة عمى االستقبال 



remark  و reestablish  والثانية مثل الضمائر المتصمة ومثل الالحقةly   كما
  darknessفي كممة   nessو   friendlyفي  

قل من مورفيم فمثل داللة الضمة عمى المتكمم والفتحة أإما الوحدة الداللية التي تعد 
كتبِت ومثل داللة -كتبت  -عمى المخاطب والكسرة عمى المخاطبة في الضمائر كتبت  

الضمة عمى البداوة والكسرة عمى الحضارة في المغة العربية .فإذا رويت لنا كممة 
 ،خر معين من ىذه الكممةآضم في موضع العمى و بروايتين ،احدىما تشتمل الكسرة 

ن المشتممة عمى ا  الضم تنتمي إلى البيئة البدوية و رجحنا إن الصيغة المشتممة عمى 
 الكسر تنتمي إلى البيئة الحضارية .

 

 


