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 الخالصة

 

تقدم هذه الرسالة حتلياًل داللياً وتداولياً للجمل الوجودية )الدالة على الوجود( يف اللغةة انكلليييةة  

انكلليييةة  صوةةورا عا ةة  ونيي وةةفة ونيي ةة أرريةة ويةةةرل لازيةة  ولةةذل  اللغةة تةدد  اممةل الوجوديةةة يف 

ارا يةةةرل   مررةةة ي   ةةي الةةونيي وف يوغلةة  رةة ق اةةراه هةةذه اممةةل يواجةةةوق يةةموصة يف حتديةةد  م اهةةا  صم ةة

 على اآلةر يف ت سري هذا ال وع  ي اممل  

ت ةة ه هةةذه الدراسةةة يق اممةةل الوجوديةةة تسةةوردم صل ةةرا يف روايةةال اللاتةة  د  هةةة  لةةورك  ويق 

  احلريف ال وع اجملاز    ةا يك ر اسوردا اً  ي ال وع 

از  واحلريف اري ة جداً  ولل ةمةا اواجةاق أس يسةالي  تظةر هذه الرسالة ص ق المالاة صف املمىن اجمل

  والةةذ  هةةو ةريقةةة دالليةةة  لويليةةل (Componential analysis)خمول ةةة للويليةةل  تسةةوردم  ةة ة  

  والةةةذ  هةةةو كظريةةةة تداوليةةةة  لويليةةةل اممةةةل Griceاممةةةل الوجوديةةةة احلرريةةةة يف أةةةف تسةةةوردم  ةةة ة  

 ةةةي املمةةةىن  حتةةةاور هةةةذه الدراسةةةة يياةةةاً يق تةةة هي يق اممةةةل  فكةةةوع الوجوديةةةة اجملازيةةةة اق كالنةةةا  ةةة الق

الوجوديةةة احلرريةةة يةةرورية صقةةدر اممةةل الوجوديةةة اجملازيةةة وةايةةة يف روايةةال لةةورك  اق الروايةةال ال ال ةةة 

 املروارا مت ل احلياا الشروية لللات  

صوةةةورا عا ةةةة ويواةةةمي  يو ةةةاور ال وةةةل ااور اممةةةل الوجوديةةةة  توةةة لل الرسةةةالة  ةةةي  ال ةةةة روةةةور 

  يركةي هةذا ال وةل يياةاً علةى اممةل الوجوديةة حنويةا تماريل خمول ة ملوةلل  )اممةل الوجوديةة( ويكواعةةا 

  دالليةةةاً ول ظيةةةاً  يوما ةةةل حنويةةةاالوجوديةةةة  (there)املواميةةةة و (there)  ال ةةةرني صةةةف (There)امل ةةةدبا صةةةة

املمةةةىن أيةةة  ي ةةةدي هةةةذا ال وةةةل صةةة مل الومةةةاريل لملمةةة  الداللةةةة والوداوليةةةة اق    ةةةةومال وةةةل ال ةةةا   ةةة  



اال  ةةةف يةومةةةاق ص ةةةواأ  خمول ةةةة  ةةةي املمةةةىن  يظةةةةر هةةةذا ال وةةةل يياةةةاً ال ةةةرني صةةةف املمةةةىن الةةةدال  والوةةةداو  

ذل   سةو وجاً صةة ق املمةةىن الاةةمي  والةةذ  هةةو املمةةىن اجملةةاز  ك سة   هةةو تةةداو  يك ةةر  ةةي  ةةا هةةو دال   لةة

ر ق اممل اجملازية جي  يق حتلل تداولياً ولي  دالليا  يوامي ال ول ال الة  تلريوةال للروايةال ال ال ةة 

 -ي ةا الروايةال املروةارا رةة ة  َتم اةويةار  ال ةة   ةاه  لغةره الويليةلواد املروارا وحلياا اللات  لورك  

 يص اه وعشاني  كساه عاشقال واوس ايح 

سة صمل امةداور واالسةو واجال الة  َت الوويةل أليةةا ةةالر تل ية  املة ة  ويةرياً تقدم هذه الدرا

 الوداو  يف الويليل 

يق اممةةةل الوجوديةةةة اجملازيةةةة  لةةةي حتليلةةةةا صوةةةورا يراةةةل تةةةداولياً  (Grice)يظةةةةر تل يةةة   ةةة ة  

يق   الئم رقط لويليةل اممةل الوجوديةة احلرريةة  تظةةر ال وةائ  (Katz and Fodor)وذل  اق   ة  

اممل الوجودية تسوردم صل را يف الروايال ايد الدراسة ويق اممل ذال املمةىن احلةريف تلغةى علةى اممةل 

وهلذا راق ال ريية االوس للدراسة اةد جةرل ا  ا ةا يف أةف دأاةر ال ريةية ال اكيةة  ذال املمىن اجملاز  

    

 
 

 


