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إعداد

آمنة بنت مـحمـد بن عبدهللا العيدي.

إشراف

د .أنور أمحد أمحد بدوي.

األستاذ املساعد بقسم اإلعداد اللغوي.

العام اجلامعي

1440 /1439هـ ـ

مستخلص الدراسة
هدفت الدراسة إىل بيان املصاحبات اللفظية يف موطأ مالك من حيث:
أشكال املصاحبة اللفظية ،وأمناط تركيبها ،وأثر املصاحبات اللفظية يف حتديد الداللة
الناشئة عن املصاحبة ،وأثر املصاحبات اللفظية يف تغري الداللة ،وأثر السياق يف
حتديد داللة املصاحبات يف موطأ مالك.
واعتمدت دراسة املصاحبات اللفظية يف موطأ مالك املنهج الوصفي
التحليلي؛ حيث جاء -بعد حصر املصاحبات اللفظية -التحليل الرتكييب والداليل
هلا ،وكذلك التوظيف اإلجرائي للمنهج السياقي يف التحليل ،إضافة إىل أن الدراسة
استعانت ابملنهج اإلحصائي؛ لرصد نسبة ورود أشكال املصاحبات اللفظية وأمناط
تركيبها؛ وذلك فيما جاء يف احلديث النبوي الشريف يف موطأ مالك.
وقد جاءت الدراسة الداللية للمصاحبات اللفظية يف موطأ مالك يف ضوء
ما ورد يف املعاجم اللغوية خاصة اليت أصلت لأللفاظ وداللتها يف عصور االحتجاج
مع االهتمام ابلسياقات القرآنية املقابلة للمصاحبة.
وتوصلت الدراسة إىل نتائج ،أمهها :أن األمناط الرتكيبية للمصاحبة اللفظية
جاءت يف نوعني ،مها :الرتكيب االمسي ،والرتكيب الفعلي؛ وقد جاء الرتكيب
االمسي بنسبة %67؛ يف حني أن الرتكيب الفعلي جاء بنسبة  ،%33وكان األكثر
ورودا يف مظاهر التغري الداليل ختصيص الداللة مث تعميم الداللة ورقيها مبرتبة واحدة
ً

مث احنطاط الداللة وهو األقل ،وكان للسياق املقايل واملقامي أثر يف حتديد داللة

املصاحبات اللفظية اليت اختلف أتويل العلماء يف بيان معانيها يف السياق.

Abstract of the Study
The Study aims at stating the collocations in Imam Malik’s
Muwatta in terms of: forms of collocations, patterns of structure,
the impact of collocations on identifying meaning behind
collocation, the impact of collocations on changing meaning as
well as the impact of context on identifying the collocations
meaning in Imam Malik’s Muwatta.
The study of collocations in Muwatta adopts analytical
descriptive methodology. The counting of collocations is
followed by structural and semantic analysis thereof, then the
procedural adoption of contextual methodology in analysis.
Additionally, the study draws upon statistical methodology; in
order to monitor how many times collocations appear as well as
the patterns of their structure in the Prophetic Hadith in
Muwatta.
The semantic study of collocations in Muwatta depends on
lexicons, particularly those mainstream vocabularies and their
semantic in the ages of arguing, besides focusing on Qur’anic
contexts corresponding to collocation.
The study reaches certain conclusions, most importantly
that: structural patterns of collocations have two types namely,
nominal and verbal structure. Nominal structure occupies 67%,
meanwhile verbal structure occupies 33% of collocations.
Manifestation of semantic change includes meaning
customization, then meaning generalization and upgrade by one
class and meaning degeneration which is the less. Context, in
terms of times and manners, has an impact on identifying the
semantic of collocation, whose meanings in contexts are
differently explained by scientists.
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