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كلية اآلداب واللغات                                                                   1جامعة قسنطينة   

 قسم اللغة العربية وآدابها 

 ملخص رسالة ماجستير للطالب الباحث اليزيد سلطان 

 

 بحث ،ينمحدد ومكاني زماني حيز في الداللي، وتطورها باأللفاظ عالقة لهالدراسة موضوع  البحثإن 

ـب موسوم بحث الوطنية، المأساة عشرية خالل الجزائر في بكثرة وتداولت التي برزت األلفاظ حول   

 « األلفاظ السياسية وتطورها الداللي في الجزائر0222-1191  » 

 كانت الفترة أن من بالرغم ، التعددية جزائر في السياسية األلفاظ من يناتع جمع السهل من يكن لم

 األلفاظ أورد أن حاولت وقد ، األولى بالدرجة لكثرتها بالنظر ،وذلك( 0222-9191) سنتي بين محددة

 ألفاظا ولدت التي األزمة منطلقها ، واسع نطاق على والسياسية اإلعالمية األوساط في  تداولت التي

 أو العربية اللغة تاريخ في سواء قبل من تستعمل لم جديدة ألفاظ ورود إلى توصلنا وقد أخرى، يتوأح

 استعماال األكثر اعتبرتها لفظة بمائة اكتفيت وقد ، مركبة ألفاظا أوردنا كما ، لهجاتها مختلف في حتى

 وبروزا

  تحديد الدراسة 

 األلفاظ عليها أطلقت التي اللغوية والمفردات ظاأللفا تلك على تعتمد  بدراسة أقوم أن ارتأيت وقد 

  داللية مجموعات في وتصنيفها وتنظيم المتطورة داللتها ورصد واشتقاقها معانيها شرح مبينا السياسة،

 بالنسبة اإلنجليزية وحتى الفرنسة باللغة يقابلها ما وضع معمع تبيين الحقول الداللية لجملة من األلفاظ  

.وورودا تداوال األكثر للمصطلحات  

 مقدمتها وفي العربية والقواميس المعاجم أشهر وأتصفح اعود أن علي لزاما كان لأللفاظ دراستي وفي

 وهو المحيط ومحيط   اللغة صحاح من والمختار العربية، اللغة لمجمع الوسيط والمعجم الكبير المعجم

 ومقاييس الجبوري هللا عبد للدكتور والفصيح العامي بين الداللي والمعجم العربية للغة مطول قاموس

 اسباب أقوى من كانا وكثرته اللغوي االستعمال أن لمست ومن خالل دراستي للجانب الداللي ،، اللغة

 وغير مباشرة عوامل اغلبها التطور، صنع على عملت كثيرة أسبابا ووجدت لأللفاظ، الداللي التطور

 العربية بها اختصت لغوية ظواهر سياسية،ومنهاال ومطالب المجتمع، بأحوال عالقة لها مباشرة

.واالشتقاق والتضاد والترادف اللفظي كالمشترك  

وقد جاء البحث مشكال في مبناه من مقدمة و ثالثة فصول وخاتمة وملخص باللغات الثالث : العربية 

 والفرنسية واإلنجليزية 



الداللي بالتطور المرتبط العمل لولوج ياضرور ذلك واعتبر ، والمعنى باللفظ أهتم فقد األول الفصل أما   

 حصرها الهين من يكن ولم واسع وبحرها متشعبة، لغوية قضية الواقع في هي والمعنى اللفظ عالقة إن

 صح إن تساؤلية قضية بطرح البداية فكانت اإللمام، من بنوع إليها التطرق الفصل هذا في حاولت وقد

 اللفظ عرفت ثم والحديثة؟ القديمة الدراسات في قضية والمعنى للفظا من كل اعتبر لماذا مفادها التعبير،

 واللغويين باألصوليين مرورا فيهما، والفالسفة القدماء آراء من االنطالقة تكون أن قبل والمعنى،

لبحثي ومنطلقا مدخال الفصل هذا يكون أن فضلت وقد المحدثين، آراءب وانتهاء العرب، والبالغيين . 

 األلفاظ معاني إلى التطرق فضلت ذلك وقبل ، لأللفاظ الداللي التطور رصد على الثاني لالفص رَكز وقد

 المعنى وإبراز لفظة( 922) المائة عرض على عًرجت أن بعد ، مترادفاتها وبينت  استعماال األكثر

.واالشتقاق   

العربية لغتنا بثراءو بالمعاني عرفنا  ، كاملة صفحة 092 في جاء حيث ، البحث لبً  الفصل هذا واعتبر  

  وشاسع واسع حقلها  كثيرة ألفاظ بل المترادفات عشرات على يحوزان من األسد أو السيف فقط فليس  

  متمدن، غير مروع،, ضخم, شنيع, بشع, بغيض:  منها نورد المترادفات عشرات لها التي وحشي مثل

 الرحمة وكذلك خطر, جهنمي ، فظ, عنيف, صلب قاس, القلب متحجر, صلب همجي، بربري،

..وغيرها   

 الداللي الحقل تعريف وفضلت ،  السياسية أللفاظ الداللية الحقول إبراز على الثالث الفصل اشتمل بينما

 تقسم قبل الداللية الحقول نظرية تقديم وكذا ، المحدثين اللغة علماء من والعديد العرب إليه نظر وكيف

: وهي  مجموعات ثالث إلى األلفاظ   

والفكر اإليديولوجية على الدالة مجموعةال/1   

واإلجرام العنف على الدالة المجموعة/0   

والمصالحة السلم على الدالة المجموعة/3  

 مترادفات ثم اللغوي الجذر مشتقات ثم اللغوي الجذر إلى باللجوء ، منها العديد على تطبيقات إجراء مع

المعجمية البيانات قاعدة من نموذج إعداد إلى وخلصت  اللفظة وأضداد . 

 

    أسباب اختيار الموضوع

 لحاجة اإلدراك نتيجة البحث، لهذا كموضوع الجزائرية ألزمة السياسية األلفاظ اختيار في التفكير ويرجع

 تداوال على وأكثرها الكالم في دورانا المفردات أغلب وإبراز معاصرة، جديدة مفردات إلى العربية

 ندرة إلى الموضوع لهذا اختياري يعود كما ،والالأمن والخوف العنف ميزها التي الفترة تلك في األلسنة

 مسائله، كل استوفيت أو جوانبه جميع من الموضوع أحطت انني أزعم وال الميدان، هذا في الدراسات

 من فيه ما تكمل ىأخر خطوات تتبعه أن أرجو وخطوة بحر في قطرة العمل هذا يكون أن حسبي وإنما

.منه أعًوجَ  قد ما وتقٌوم نقص   



 في واألمنية السياسية األزمة خالل الداللي بالمجال الجزائر في السياسية األلفاظ ربط أن وواضح 

 والغوص بكرا البحث موضوع جعل ما وهو اللغوي، الدرس فييمكن وصفه بالعمل الجديد  التسعينات،

.الهين باألمر ليس فيه  

 أهداف الدراسة 

 التي الجزائر في السياسية األزمة بألفاظ عالقة لها التي األساسية المعلومات توفير إلى البحث ويهدف

 ويوضح،واإلعالمي السياسي التفتح في السباقة وكانت العربي، العالم في رائدة ديمقراطية تجربة عرفت

 سياسية اظألف وبين وبينها ، الثرية العربية لغتنا في وحديثا قديما األلفاظ من مجموعة بين العالقة كيفية

.الديمقراطية التجربة هذه نتاج ، جديدة   

 أن الجزائر ويكفي أزمة في األخرى هي حاضرة كانت بكثرة تداولت أو برزت ألفاظ خالل من فاللغة

 رمزا صارت فاللفظة األطفال، حتى وبتداولها األلسنة كل على يوميا تردد صارت مثال اإلرهاب لفظة

 يوميات حولت التي والوحشية، الهمجية صور من ذلك إلى وما لتنكيل،وا والقتل والخوف والذعر للرعب

ودماء وتخريب ودمار أحزان إلى الجزائريين   

مايلي : تحقيق إلى يهدف كما   

 ، منها أصيل عربي هو ما وبيان المحددة الفترة خالل الجزائر في تداوال األكثر السياسية األلفاظ معرفة

 اللغة إلى األلفاظ أضافته ما على الوقوفو  االستعمال نادر أو بتكرم هو وما ، دخيل أجنبي هو وما

 معروفة تكن لم أيضا، جديدة دالالت تحمل جديدة ألفاظ عن الكشف محاولةو الجديدة ودالالتها العربية

العربية لغتنا في   

 تساؤالت الدراسة 

 أي على ؟ قضية والمعنى لفظال اعتبر لماذا حث ان يجيب على عدة اسئلة أبرزها :بوقد حاول هذا ال

 متفق ، ؟ منتهية أم مستمرة،  ؟(عامة) كلية أم خاصة جزئية القضية هل، ؟ منظور أي ومن مستوى؟

 من أصال المرجوة الفائدة ما ؟ متباعدة أم متقاربة اآلراء ؟ هل فيها مختلف أو ؟ قضية كونها نأبش

على أي مستوى  موضوع الدراسة و لأللفاظي الداللحدث التطور  كيف ،؟ قضية والمعنى اللفظ اعتبار

؟.، وهل ولدت االزمة ألفاظا سياسية جديدة  لم تكن معروفة من قبل في قواميس اللغة العربية؟تم   

 


