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 :ةــقدمامل

أكب علماء العربية على تدوين مفردات اللغة يف كتيبات مسيت بالرسائل اللغوية ملا كثر اللحن بسبب         

من  ئلمل تنشأ هذه الرسااحتكاك املسلمني بغريهم من ذوي الثقافات واحلضارات املختلفة خشية أن تضيع لغتهم ، و 

ها مرحلة متثلت يف تفسري القرآن الكرمي،وكذلك املرحلة اليت جاءت بعدها و املتمثلة يف مجع تإمنا تقدموفراغ 

و كتاب الصالة الذي يضم ، الكلمات املتعلقة مبوضوع واحد مثل كتاب البيع، و يضم األحاديث املتعلقة بالبيع

 حاجة الناس يف تلك الفترة إىل ما يشرح غريب اللغة و تفطن علماء اللغة إىل وقد، ... األحاديث املتعلقة بالصالة

أذكر منها على سبيل املثال ال  ،يضبط ألفاظها، فقاموا بوضع رسائل أو كتيبات يضم كل منها موضوعا مستقال 

خلق اإلنسان ،و الشجر، و النبات ، و اإلبل، و اخليل، و الغنم، و الوحوش، و السباع، و الطري، أليب : احلصر

  .ةعبيد

خاصة  " املوضوعات " أو و معاجم املعاين كانت هذه األعمال اللبنة األساسية يف وضع املعاجم اللغوية عامة لقد    

  .ألا متثل النواة األوىل هلا حيث اكتمل التأليف فيها يف منتصف القرن اخلامس اهلجري

لرسائل هو خدمة القرآن الكرمي، و شرح إن الدافع األول الذي جعل علماء اللغة يعكفون على تصنيف هذه ا     

لذلك جاءت املادة اللغوية املكونة هلذه املعاجم يف تلك الفترة  ألفاظه، وخاصة ملا بدأ اللحن يتفشى يف اللسان العريب

  .ال الشمول االنتقاء ىقائمة عل

رحلة مرب تاملعاين اليت تعو كانت هلذه الرسائل أمهية قصوى يف البحث الداليل العريب مث تطورت إىل معاجم      

الغريب  :جديدة هلذا التأليف تتسم بالدقة و الترتيب و الشمول إذا ما قورنت بسابقتها و من أشهر هذه املعاجم

القاسم بن سالم، ومبادئ اللغة لإلسكايف، و ذيب اللغة إلبن السكيت، و فقه اللغة  املصنف أليب عبيدة

  .اخل ...للثعاليب



من  امتد برهانا قاطعا على أصالة البحث الداليل عند العرب و نضج تفكريهم الذي تعد م املعاينمعاج إن         

إىل القرن اخلامس اهلجري مث إىل القرون اليت جاءت بعده وهذا خري دليل على أن فكرة ااالت  القرن األول اهلجري 

ن إليها، إذ تفطن العرب القدامى قبلهم إىل ذلك و إن مل الداللية عند الغريبني و تطبيقام عليها ال تعين أم السباقو

  ."اال الداليل "يطلقوا عليها املصطلح نفسه 

و إذا جئنا نؤرخ لنظرية احلقول الداللية عند العرب ال جند يف التراث العريب ما يشري إىل ذلك، و هذا يعود إىل        

ة الرسائل اللغوية، و معاجم املعاين، ومل تتطور عرب العصور ، كر من قبل،إضافة إىل أا بقيت حبيسذالسبب الذي 

إبداعام إىل هذا التراث الضخم لتحقيق عصرنة عمل القدماء العرب رغم أم مل يعرفوا  أضافواحىت جاء الغربيون و 

  .تأخرة من الزمنمهذه النظرية إال يف فترة 

 : املعاين ، و قد فضلت أن يكون عنوان البحث ا من معاجمأن أتناول معجم ارتأيت همما سبق ذكر انطالقا       

   " دراسة داللية ، فقه اللغة للثعاليب " 

نتخب أرقى األلفاظ و أدقها و أخصها،وفق نسق خاص يهدف اهدف الثعاليب املنشود، إذ  كانتالداللة  إن       

 الذيث أدرك معىن فساد أساليب املتكلمني إىل اإلفهام ملا جد من شيوع اللحن الذي كان متفشيا يف لغة عصره حي

  .ى مبا يصحح ذلكتيؤدي إىل فساد اللغة ككل و أ

إال أن ما  .معاجم املوضوعات بأمهية كبرية إذ تعترب من اجلهود اجلبارة اليت قام ا علماؤنا العرب تاحتفظ ولقد      

بني الكلمات داخل املوضوع  اتبيان العالقو ترتيبها، و عدم ت املوضوعات، تصنيفنطقية يف امليعيبها هو عدم 

  .الواحد و ذكر أوجه الشبه و اخلالف بينها

من هذا فإن البحث يهدف إىل دراسة اجلانب الداليل يف معجم فقه اللغة للثعاليب، و بيان مدى  انطالقاو        

ادرة يف جمتمع لغوي واحد تترجم ثروته الذي ميثل مدونة لغوية ص هز جهوده اليت بصم ا مؤلفاتوفيقه يف تأليفه، و إبر

يف عصره، و من خالله ميكننا معرفة األلفاظ العربية اليت كانت تستعمل يف ذلك الوقت و  تهاللفظية الناجتة عن ثقاف

كذلك املستوى اللغوي، ورصد خصائصه كما دف هذه الدراسة إىل حتديد داللة الكلمة من خالل نظريات 



و إعطاء صورة لبنية معجم املعاين الذي ميثل يف الوقت نفسه بنية اللغة العربية يف ، ثة من جهة التحليل الداليل احلدي

  .تلك الفترة الزمنية من جهة أخرى

ستناد إىل التراث و الو كل من يهتم بصناعة الكتابة، و با نيكما أن مثل هذه اإلهتمامات تسعف القراء و اللغوي     

قول الداللية أو بيون يف هذا اال نصل إىل إعادة صياغة تلك اجلهود املؤسسة لنظرية احلاإلفادة مما توصل إليه الغر

  .باألحرى معاجم املعاين فتكون الدراسة تأصيلية جتديدية

هو خدمة تراثنا العريب  )فقه اللغة للثعاليب، دراسة داللية  ( هلذا املوضوع اختياريو من الدواعي اليت أدت إىل       

 انتقائيختار هذا املوضوع، أما اأن  تفارتأيألن معاجم املعاين العربية مل توف حقها من الدراسة و التنقيح  القدمي،

ة يكون قد مثفألنه جاء يف فترة متأخرة نسبيا إذا ما قورن ببقية معاجم املعاين و من  ) للثعاليب فقه اللغة ( ملعجم

  ." دايبجاأل بنال تفظكتاب احمل" و  " املخصص البن سيدة " بكتا إالمن خربة األولني، وال يأيت بعده  استفاد

جم ال حيتوي على مادة لغوية  أما الثاين فهو كتاب صغري احليتفاألول ميتاز بضخامة مادته اللغوية اليت تفوق طاق     

  .كافية للدراسة

ستعانة بالنظريات املختلفة اللى استخدام املنهج التكاملي الذي يقوم عاو كانت دراسيت هلذا املوضوع تقتضي       

كما . اليت عرفها الدرس الداليل، ألن املعىن قضية متشعبة أمشل و أوسع من أن حتصر يف منهج أو نظرية بعينها

مل عليها مدونة البحث و حسب تاليت تش الدالليةعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي لرصد اجلوانب ا

إال ما جاء عرضا يف كتب فقه اللغة عند احملدثني يف  " فقه اللغة" ابقة على كتاب طالعي ال توجد دراسات سا

  .صفحات بضع ة أكثرها ال يتعدىدصفحات معدو

بتطبيق نظريات التحليل  ) فقه اللغة(  و تقوم هذه الدراسة على بيان اجلوانب الداللية اليت اشتمل عليها الكتاب      

يان مدى توفيق الثعاليب يف حتديد دالالت الكلمات، و مدى توفيقه يف بناء احلقول الداليل احلديثة، فتصل إىل تب

الداللية املوجودة بني الكلمات اليت تضمنها  تالعالقاو إبراز  ،الداللية، و تصنيفه للكلمات داخل احلقل الواحد

  .املعجم



عتمدا يف او مسعته، و املصادر اليت  مصادر هذا البحث، و تتسع قدر تشعب املوضوع عبو من الطبيعي أن تتش     

  .يف البحث هاهذه الدراسة خمتلفة و قد توزعت حبسب مواضع ورود

الدراسة  وللثعاليب و هو املصدر األساسي "  فقه اللغة"كتاب : عتمدت عليهااو من أهم الكتب التراثية اليت      

داد، ضبن سيدة، و كتب األكتاب املخصص ال ، ووقد اعتمدت منه الطبعة اليت حققها خالد فهمي  تدور حوله

  . ...جستاينس،و الاين، و الصاغياألنبا ربن ا: ملؤلفني خمتلفني منهم

لكرمي  "التحليل الداليل إجراءاته و منهاجه  " كتاب: أما كتب احملدثني اليت أنارت يل طريق الدراسة فأمهها      

  ...سإلبراهيم أني  " يف اللهجات العربية"و كتاب .خمتار عمر، ألمحد " علم الداللة" :زكي حسام الدين، كتاب 

عاجم اللغوية، اليت توزعت يف البحث حبسب احلاجة إليها،و كتب التراجم، امل، ككتب لغوية أخرىإضافة إىل      

  .الدورية و غري ذلك مما تضمنه فهرس املصادر و املراجع االتو

  .ة، وخامتخل و مخسة فصولو قد قسمت البحث إىل مقدمة و مد      

الذي هو حمور الدراسة، أما الفصول  " معجم فقه اللغة"ترمجت فيه للثعاليب و مؤلفاته، و ركزت فيه على : املدخل

  :فجاءت كاآليت

  :حتدثت فيه عن الكلمة والسياق وجاء يف مبحثني مها: الفصل األول

  .لسياقيةلتاريخ النظرية ا تعرفت فيه السياق، وعرض: األول       

  .وعالقتها باملعجم "فقه اللغة " أبرزت فيه جوانب النظرية السياقية يف معجم: والثاين      

  .حتدثت فيه عن الكلمة و احلقل الداليل و ضمنته مبحثني :الفصل الثاين

  .نظرية احلقول الداللية و لتاريخعرضت فيه ملفهوم احلقل الداليل، : األول  

  .ة فيهبي، و اجلوانب اإلجيابية و السل" فقه اللغة " يف معجم. نظرية احلقول الداللية بينت فيه جوانب: الثاين  

  :الكلمة و التحليل التجزيئي للمعىن و ضمنته مبحثني يدور حول و هو مكمل للفصل الثاين، و : الفصل الثالث

  .التحليل التجزيئي للمعىن و تاريخ هذه النظرية نظرية عرضت فيه ملفهوم: األول  



مدى توفيق الثعاليب يف  ةملعرف " فقه اللغة"ئي على مناذج من معجم يطبقت فيه نظرية التحليل التجز: الثاينو  

 .تصنيف الكلمات داخل احلقل الواحد

  .مباحث ةو متثل يف الكلمة و العالقات الداللية، ضمنته ثالث: الفصل الرابع

  .تناولت فيه الترادف: األول  

  .شترك اللفظي و التضادشتمل على املا: الثاين  

  .ضمنته العموم و اخلصوص: الثالث  

  ." فقه اللغة"هلذه الظواهر يف الدرس اللغوي، و يف معجم  عرضت و يف كل مبحث

وملا كانت األلفاظ الدخيلة واملعربة قد اهتم ا الثعاليب فأفرد هلا بابا فقد  خصصت هلا فصال هو الفصل اخلامس      

  :،قسمته إىل مبحثني  

  .ةاللغحتدثت فيه عن املعرب و الدخيل يف : األول  

 ." فقه اللغة"م جتناولت فيه املعرب الذي ورد يف مع :الثاين         

  

هذا البحث كما هي العادة اليت جرى عليها العمل عند يف نتائج اليت توصلت إليها الفضمتها أهم  ةاخلامتــ أما     

  .الباحثني

و تاريخ ) ت( ترمجت لألعالم مع ذكر أشهر مصنفام و ذكر وفيام اليت أرمز هلا بـ  أشري إىل أين قد        

فإين أضع رقم الباب بني قوسني و يليه  ) فقه اللغة(و إذا أشرت إىل مكان الكلمات يف كتاب  .امليالد إن تيسر ذلك

  .ي على أبواب و فصولتودر اليت حتو بعده خطا مائال و بعده رقم الصفحة و هكذا أفعل مع بقية املصا رقم الفصل

 .القارئ غاية ال تدرك ىالدارسني و إن كان رض ىل رضيناو ذا أكون قد بذلت جهدا قدر طاقيت و أرجو أن      

  



الدكتور حميي وأقدم ألساتذيت أوىف الشكر والتقدير ، ويف مقدمتهم أستاذي الفاضل واملشرف على حبثي            

وتقديرا ملا أبداه يل من مالحظات قيمة وتوجيهات رشيدة ونصائح مفيدة وكل ما بذله من جهد  عرفاناالدين سامل 

  .من أجل إثراء هذا البحث واالرتقاء به إىل املستوى العلمي املنشود

عميد كلية اآلداب و اللغات الذي فتح أبوابا يف األستاذ الدكتور الربعي بن سالمة والشكر موصول لفضيلة      

الدكتور ومل يبخل علي بنصائحه فله جزيل الشكر وعظيم االمتنان وكذلك رئيس قسم اللغة العربية و آداا  وجهي 

  . العيد تاورتة   الدكتور حممد و رئيس اللجنة العلميةحسن كاتب 

عز  الدكتور،و الدكتور الزبري القلي: و شكري موصول إىل كل من أعانين يف هذا البحث ويأيت يف طليعتهم      

ي فلهما ولغريمها ممن ال يتسع اال لذكرهم جزيل الشكر ومن خالهلما كل من علمين حرفا أو شيئا الدين صحراو

  .أجهله 
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  الثعاليب ومؤلفاته :  أوال 

  :حياتــه. 1
بفتح الثاء املثلّثة والعني املهملة ويف "أبو منصور املعروف بالثعاليب  1الثعاليب هو عبد امللك بن حممد إمساعيل  

وكل املصادر متفقة على هذه السنة ، أما ،)م 961/ هـ350( ولد سنة. 2" آخرها الباء املوحدة بعد األلف والالّم
  3ويأيت يف طليعتهم ابن خلكان) هـ429(سنة وفاته فنجدهم ينقسمون إىل فريقني ،فريق يقول إن وفاته كانت سنة 

كما ذكره ابن عماد احلنبلي يف وفيات هذه السنة   4)هـ  430( ويـذكر الفريق اآلخـر أنّ وفاته كانت سنة 
كان فراء  6، من أهل نيسابور 5"أو اليت قبلها  )هـ 430( وتويف يف هذه السنة : "يقول يف ذلك ، نه كان مترددالك

  .7خييط جلود الثعالب فنسب إىل صناعته 
: وقد عمل الثعاليب كذلك معلّم صبيان وإمنا استفدت ذلك من نص يرويه لنا تلميذه الباخرزي الذي يقول      

، كما كان حماضرا،وقد صرح بذلك يف الفصل اخلامس من  8... "أرغب يف االستضاءة بنوره وكنت وأنا فرخ "
فصل حاضرت به مما نسب لبعض األئمة إىل اللغة الرومية :"الباب التاسع والعشرين من فقه اللّغة ، ويقول يف ذلك 

  . 11رح بذلك هو نفسه وقد ص 10كما سافر إىل الشام واستمع إىل شعر كشاجم 9"وبعضهم إىل اليونانية 
  

                                                
 ،الفكر سورية ردا ،أسامي الكتب والفنون نكشف الظنون ع :اجي خليفةح :رانظ. أبو منصور عبد امللك بن إبراهيم ويف كشف الظنون، ه -  1

 .981/2 ،م1982
 .505/1،م 1988هـ1408) 1:ط(عمر البارودي،دار اجلنان ،بريوت،لبنان  هللاعبد ا: األنساب، تقدمي وتعليق : السمعاين  - 2
مكتبة الطالب ،الرباط :األعالم:الزركلي: ؛وانظر 180/3 ، لبنان –إحسان عباس،دار صادر ،بريوت :وفيات األعيان،تح :ابن خلكان  :انظر -  3

  . 311/4،)د ت (، )2:ط(،
لبنان –وربيع أبو بكر عبد الباقي مؤسسة الكتب ،الثقافية،بريوت  ،مصطفى بن علي عوض:تح ،الماإلعالم بوفيات األع:الذهيب  :انظر - 4

جلنة إحياء التراث العريب،منشورات دار :ابن عماد احلنبلي شذرات الذّهب يف إخبار من ذهب ،تح. وانظر؛ 288/1م 1993هـ،1413)1:ط(
 .247/3،اآلفاق اجلديدة بريوت

 . 247/ 3ذرات الذهب ،ش:احلنبلي  دابن عما - 5
فتحها املسلمون أيام عثمان بن عفان .....معدن الفضالء ومنبع العلماء ،يفتح أوله والعامة يسمونه نشاوور ؛وهي مدينة ذات فضائل جسيمة :نيسابور  - 6

باقوت احلموي : ظرتقع يف املشرق،ان....يام عمرتحت أأا ف لا جامعا، وقي ، وبين)صلحا  31(عبد اهللا بن عامر كريز سنة  رضي اهللا عنهما، واألمري
 382،383: ص) م 1990هـ،1410(، )1.ط(عبد العزيز اجلندي ، دار الكتب العلمية بريوت ،: معجم البلدان ، تح :

 505/1األنساب : ؛و السمعاين 311/4األعالم ،: الزركلي  :انظر - 7
 .  183/ 3م ، 1971عبد الفتاح حممد احللو ، دار الفكر العريب ، القاهرة ،:  دمية القصر وعصرة أهل العصر ، حتقيق:الباخرزي  - 8
 5/530  29م ،1998ه ،1481،)1:ط(خالد فهمي،مكتبة اخلاجني ،القاهرة :فقه اللغة وسر العربية،حتقيق : الثعاليب  - 9

فضالء املربزين ،عرف بالفصاحة،واخلطابة حىت قيل أن لقبه هذا هو حممود بن حسني،أحد فحول الشعراء ،وهو من  الشعراء اددين ،وال: كشاجم  - 10
من أهل الرملة من ،للمنطق ) امليم (للجدل و ) اجليم (و ، لإلنشاء ) اآللف(للشعر و) الشني(و،للكتابة )الكاف(منحوت من عدة علوم كان يتقنها 

 . 38،  3/37ذّهب ،شذرات ال:انظر ابن عماد حلنبلي .هـ )360(   نواحي فلسطني تويف سنة 
 .1/285يتيمة الدهر  ،:انظر الثّعاليب   -  11



  
  : مكانته العلمية.  2

للثعاليب مكانة علمية مرموقة ذكرها العلماء وأصحاب التراجم من بينهم ابن عماد احلنبلي الذي وصفه   
عاش مثانني سنة ،األديب الشاعر صاحب التصانيف األدبية السائرة يف الدنيا ...أبو منصور الثعاليب :"....بقوله
: وقال فيه الزركلي .  2"الثعاليب العالّمة شيخ األدب فهو الشاعر وكان رأسا يف النظم والنثر :" ذّهيب وقال ال.1...."
راعي تلعات  - وقته - كان أبو منصور : " ..وقال صاحب الذّخرية . 3.."أبو منصور من أئمة اللّغة واألدب"....

ه ،وإمام املصنفني حبكم قرانه ،سار ذكره سري املثل،وضربت العلم ،وجامع أشتات النثر والنظّم ،أسوة املؤلفني يف زمان
إليه أباط اإلبل ،وطلعت دواوينه يف املشارق واملغارب طلوع النجم يف الغياهب وتأليفه أشهر مواضع وأر مطالع 

  .  4"،وأكثر راويها وجامع من أن يستوفيها حد أو وصف أو يوفيها حقوقها نظم أو رصف
كما كان  6الذي عرف بالعلم واألدب  5اليب صلة وثيقة بالعامل اجلليل األمري أيب الفضل امليكايلكما كان للثع       

الذي عرف هو اآلخر بالعلم ، والفضل ، واألدب ، والشعر ،وكانت  7متصال باألمري أيب نصر سهل بن املرزبان
  .9 يف طليعتهم بديع الزمان اهلمذاينوكان صديقا لكثري من أعالم األدب يف عصره يأيت 8بينهما مكاتبات ومداعبات

  
وعرف الثعاليب بشاعريته ،كما عرف بعلمه وأدبه إذ خلّف عددا غري قليل من القصائد ،واملقطوعات،ورد بعضها يف 

 . 11،وأكثرها يف خاص اخلاص  10وفيات األعيان 
 
 
 
 
 

                                                
 .3/246شذرات الذهب ،:ابن عماد احلنبلي  - 1
 .65:صعالم، اإلعالم بوفيات األ: الذّهيب - 2
 4/311األعالم ،: الزركلي  - 3
 2/560، 4م،القسم1997ه،1399،) 7 :ط (، تونس، ليبيا اب ،اس، الدار العربية للكتإحسان عب:الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ،حتقيق :الشنتريين - 4

،561 
له من املؤلفات خمزون البالغة ،ملح اخلواطر،ومنح اجلواهر ،،أمري من الكتاب الشعراء من أهل خراسان لهو عبد اهللا بن أمحد بن علي امليكايل أبو الفض - 5

 4/344األعالم ،: ،انظر الزركلي )م 1045ه 436:تويف سنة (
 4/344األعالم ،:الزركلي : انظر - 6
،وبينهما ،وكان معاصرا للثعاليب نيسابور استوطن) قرب نيساتبور (أصله من أصبهان،ومولده ومنشأه يف قاين –أديب مكثر من مجع نفائس الكتب  - 7

 .3/210م ، الزركلي،130ه ،420أخبار أيب العيناء و أخبار ابن الرومي،تويف سنة : م حسن ومصنفات منها مكاتبات ومداعبات،له نظ
 .3/210املرجع السابق، : انظر - 8
 .3/150شذرات الذهب ،:انظر)ه398(تويف سنة ،، أحد أئمة الكتاب له مقامات  لهو  أمحد بن احلسني بن حيي اهلمذاين أبو الفض - 9

 .179، 3/178وفيات األعيان ،:ابن خلكان :  انظر - 10
 )د،،ت(دار مكتبة احلياة ،بريوت   :خاص اخلاص :الثعاليب  :انظر - 11



ن حقول املعرفة،كما داع صيتها فالثعاليب إذن أديب لغوي وشاعر ،تشهد له مؤلفاته اليت طالت غري حقل م    
فقه اللغة (، وكتابه  1لشهرا، وإن دل على شيء فإمنا يدلّ على كثرة اطّالعه وشغفه بالعلم ،كما اهتم بعلوم اللغة 

  .2شاهد على تقدمه وتفننه يف معانيها،وكذلك كان له اهتمام واسع بالتاريخ) وسر العربية 
وذجا مثاليا لعلماء عصره اجلامعني بني شىت املعارف والفنون اآلخذين من كل علم وباجلملة فإن الثعاليب كان من     
  . بطرف

  
  :مؤلّفاته. 3

للثعاليب مؤلفات كثرية بعضها اقتصر فيه على اجلمع والترتيب و قد طبع أكثرها  أذكر منها على سبيل املثال ال     
   3 :احلصر 
  4. ة كثري تفقه اللغة وسر العربية ،وقد طبع طبعا .1
يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر،مطبوع يف أربعة أجزاء عن شعراء عصره ومن سبقهم ،ورتبه حسب  .2

 م،مبطبعة السعادة وطبع ا1947/ هـ1366:أوطام ،وقد نشره حممد حميي الدين عبد احلميد بالقاهرة سنة 
م  كما 1970بريوت سنة  م، كما نشره الدكتور إحسان عباس يف1956/ هـ1375للمر ة الثانية سنة 

واجلزء ،م، يف مخسة أجزاء 1983وطبع مرتني ببريوت بدا ر الكتب العلمية سنة " مفيد حممد قميمة "شرحه 
 .اخلامس منه هو تتمة ليتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر 

السالم عبد "هـ ، كما نشره األستاذ  1350:سحر البالغة ، مطبوع أكثر من طبعة ، أوهلا يف دمشق سنة  .3
 .م 1985/هـ 1405يف بريوت سنة " احلويف

هـ ، وطبع يف بريوت سنة  1302كتاب من غاب عنه املطرب،طبع يف التحفة البهية يف القسطنطينية سنة .4
 م1984بالقاهرة ونشر مبكتبة اخلاجني بالقاهرة سنة " النبوي عبد الواحد شعالن "هـ ، كما حققه 1309

إبراهيم "م، مث طبعه 1867يف ليدن بأملانيا سنة " دي بونج "ستشرق لطائف املعارف،مطبوع نشره  امل .5
 .م1960بالقاهرة سنة " حسن كامل الصرييف "و" األبياري 

هـ ،          1326هـ ، ومبطبعة السعادة مبصرسنة1310: كتاب الكناية والتعريض ،طبع يف مكة املكرمة سنة  .6
 .م 1997:سنة" امة البحريي أس" وطبعته مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،بتحقيق  

  
  
  

                                                
 .193:تـج ،ص  6:دائرة املعارف اإلسالمية ،دار املعرفة ،بريوت لبنان ،مج : انظر  - 1
 .4/311األعالم ،: الزركلي : انظر -  2
 .3/180األعيان ، وفيات: ابن خلكان  :وانظر؛ 198ـ193:ص، 6:دائرة املعارف اإلسالمية، مج:؛ وانظر 4/311،  ملرجع السابقا:انظر  - 3
 .من هذا البحث  7: انظر ص   -  4



هـ              1309:سنة" حممد اللبابيدي " هـ ، ونشره 1302:من غاب عنه املطرب،طبع بالقسطنطينية سنة  .7
" إبراهيم السامرائي " م ،مث نشره الدكتور 1984:بالقاهرة سنة"  النبوي شعالن " مث نشره الدكتور 

 .م1987:ببريوت سنة 
طبع للمرة الثانية بدار الفكر، دمشق، " إبراهيم صاحل " وعلق عليه  هيق، حققكتاب التوفيق للتلف .8

 .م1980:ةسن
 .كتاب خاص اخلاص، نشر بدار مكتبة احلياة، بريوت .9
مؤسسة  ه، طبعت" سيد عاصم " و " أمحد عبد الفتاح متام " شرحه وعلق عليه  تكتاب أحسن ما مسع .10

 .م1989:سنة تالكتب الثقافية، ببريو
مؤسسة  ه، طبعت" سيد عاصم " و " أمحد عبد الفتاح متام " شرحه وعلق عليه  تحسن ما مسعكتاب أ .11

 .م1989:سنة تالكتب الثقافية، بريو
حممد أبو الفضل إبراهيم نشر بدار املعارف، بالقاهرة،  قكتاب مثار القلوب يف املضاف واملنسوب، حتقي .12

 .م1985:سنة
 .م1983:، ببريوت، سنةنثر النظم وحلّ العقد، نشر بدار الرائد .13
 .1فصل من امسه الفضل ،ذكره الثعاليب يف كتابه يتيمة الدهر .14

وغري ذلك من اآلثار املطبوعة واملخطوطة اليت خلفها الثعاليب واملذكورة يف كتب السير والتراجم، وقد نال ا شهرة 
  .رفيعة وصيتا بعيدا 

  
  :شيوخـــــه و تـالميــذه. 4

 متدنا املصادر بشيء عنهم كما أن كل الترمجات اليت تعرفنا به معلوماا قليلة جدا، أما شيوخ الثعاليب فال  
وهذا ال يعين أنه كان من العاكفني على قراءة الكتب بغري مساع من الشيوخ كما أقر بذلك مجال طلبة يف مقدمة 

قاطع على طريقة تلقيه  لبه، دلياليت تكررت يف كت....) أنشدين (و...) مسعت (فعبارة  2حتقيقه لكتاب فقه اللغة 
  .3" فقه اللغة "إىل أمساء األئمة الذين أخذ عن كتبهم وقد ذكرهم يف مقدمة كتابه  ةإضاف، للعلم عن مشايخ

  :و مع هذا ميكن استخراج بعض أمساء شيوخه الذين تلقى عنهم العلم من كتابه يتيمة الدهر ومثار القلوب ومنهم
  
  
  
  

                                                
 . 433/4يتيمة الدهر ، : الثعاليب: انظر - 1
 . 2:،ص  )د،ت(مجال طلبة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان،:فقه اللغة وسر العربية،حتقيق :الثعاليب : انظر - 2
 .ةمن املقدم 13-16: خالد فهمي، ص: املصدر نفسه، حتقيق: انظر - 3



ü سيتكان يشبه يف عصرنا بأيب عبيد القاسم بن سالّم يف عصره،علما وأدبا :" لثعاليب قال عنه ا:  1 الب
 . 2" وزهدا ،وورعا ،وتدريسا ، وتأليفا

ü 4 ......"مسعت أبا الفتح البسيت يقول : "وقال عنه الثعاليب  3:  البسيت 
ü وصف الطفيلي أبلغ  مل أمسع يف:" ومسعت أبا بكر اخلوارزمي يقول : يقول عنه الثعاليب  5:  اخلوارزمي

 عوق اوعهدي بأيب بكر اخلوارزمي يقول عند ذم العدول، م:" و يقول كذلك 6 ..."من قول احلمدوين 
    . 7" يف يدي عدل فهو على يدي عدل

ü يقول الثعاليب يف يتيمة الدهر  8: الزعفراين ": عفراين،أيده اهللا فصورته لديوأما شيخنا أبو القاسم الز
9"ه أرسخ ،وحمله حمل العم واشتراكه أعم صورة األخ أو رد.  

ü 11" أنشدين عبد اهللا املغلسي املراغي لنفسه:" يقول الثعاليب : 10 املراغي. 
  
الذي أشار هو نفسه إىل ذلك يف "  دمية القصر"صاحب  12أما تالميذه فلم أعثر منهم إال على الباخرزي  

  هو ووالدي بنيسابور لصيقي دار وقريبيب جوار،وكنت وكنت وأنا فرح أرغب يف االستفادة بنوره،وكان : "
محلت كتبا تدور بينهما يف اإلخواسات ،وقصائد يتقارضان ا يف املتجاوبات،و مازال يب رؤوفا وعلي حانيا،حىت 

  .     13"ظننته أبا ثانيا ،رمحة اهللا عليه ،كل مصباح ختفق رايات أنواره ،ومساء تتالطم أمواج قاره
  

                                                
نسبة إىل مدينة بست من بالد كابان، كان أحد أوعية العلم يف زمانه حافضا فقيها -هو أبو سليمان أمحد بن إبراهيم بن خطاب اخلطايب البسيت - 1

 127/3،شذرات الذهب :ابن عماد احلنبلي  :انظر.)هـ388(،صاحب التصانيف النافعة اجلامعة منها معامل السنة وغريـب احلديث وتويف سنة 
 .335.334/4يتيمة الدهر ، : والثعاليب؛ 125،

 334/4يتيمة الدهر ،: الثعاليب  - 2
يتيمة :،وأنظر الثعاليب 159/3شذرات الذهب : ابن عماد احلنبلي: انظر.الشاعر املفلق علي بن حممد الكاتب ،شاعر وقته وأديب :البسيت  حهو أبو الفت - 3

 . 32/4الدهر ،
 .337/4 ،هر يتيمة الد: الثعاليب  - 4
له من الشاعر املعروف أبو بكر حممد بن العباس اخلوارزمي الشاعر املشهور يقال له الطربخزي أيضا ألن أباه من خوارزم وأمه من طربستان فركب  - 5

؛ وابن عماد  409.408/2السمعاين األنساب ،: ،انظر) هـ 383(اإلمسني  وهو من الشعراء اددين كان إماما يف اللغة واألنساب تويف سنة 
 .194/4يتيمة الدهر،: ؛والثعاليب105/3شذرات الذهب،: احلنبلي

 . 35: ،ص)  1965،هـ 1384(أبوا الفضل إبراهيم ،دار ضة مصر للطّبع والنشر : مثار القلوب يف املضاف واملنسوب ،حتقيق : :الثعاليب - 6
 . 138: املصدر نفسه،ص  - 7
 .346/3؛ ويتيمة الدهر، 159: ص)ذ، ض( 3:معجم البلدان ج: رشعراء عصره، انظ خعمر بن إبراهيم من أهل العراق، شيهو أبو القاسم الزعفراين  - 8
 .346/3يتيمة الدهر ،: الثعاليب  - 9

حو واللغة له كتاب هو حممد  بن جعفر بن حممد أبو الفتوح اهلمذاين يعرف بابن املراغي النحوي اللغوي ،سكن ببغداد ،من أهل األدب،عاملا بالن -  10
 .83/3،) د،ت( ،حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب ،القاهرة،مؤسسة الكتب القافية ،بريوت: إنباه النحاة،تح : البهجة،انظر القفطي 

  .404/3 ،املصدر السابق - 11
 .443: روضات اجلنان،ص: انظر هو أبو احلسن علي بن احلسن أبو الطيب الباخرري، - 12
 ،183/3م  1971عبد الفتاح حممد احللو ،دار الفكر العريب، القاهرة ،: عصرة أهل العصر،حتقيق  دمية القصر و: الباخرزي  -  13



  : تـعريف بكتـاب فقـه اللغـة وسر العربـيــةال: ثانيا   

وذلك يف  1للوزير  أيب الفضل عبـد اهللا بـن أمحد امليكايل" فقه اللّغة وسرّ العربية : "ألف الثعاليب كتابه  
وهو كتاب يتكون من قسمني مسى القسم  2" يتيمة الدهر : " أوائل القرن اخلامس اهلجري بعد تأليف كتابه املعروف

وهي من   3وهو القسم األكرب واملعين بالدراسة يف هذا البحث وهو منط معني من املعاجم" فقه اللّغة " منه األول 
اعتمدا   صفحة يف الطبعة اليت  557: معاجم املعاين ،مجع فيه األلفاظ ورتبها حسب املوضوعات، بلغت صفحاته

  .4يف هذا البحث
عاجل فيه املباحث النحوية والصرفية والبالغية وكذلك مباحث يف فقه " عربية سر ال" أما القسم الثاين فسماه          

: " يقول يف مقدمة كتابه  5صفحة  119وبلغت صفحاته مائة وتسع عشرة ...اللغة من اشتراك وترادف وتضاد
  .التأليف  الذي هو القسم األساسي واملقصود من هذا" بفقه اللّغة " أي جعله ملحقا  6" وشفعته بسرّ العربية 

فنظرت يف عنوانه وأبوابه ومنهج الثعاليب يف ) فقه اللّغة( وقد وقفت على نقاط عدة مهمة من هذا الكتاب  
وكـذا الشواهد واملصـادر اليت اعتمـدها،وهـدفه من تأليفه ،وطبعات الكتاب دون أن ،  إيراد مواده وحتليلها

  :نقاط التالية أنسى األمهية اليت احتفظ ا ،وقد أوردا يف ال
  

 :  عنوان الكتاب .1
: وكما سبق الذكر هو عنوان ينطوي على قسمني  7" فقه اللّغة وسر العربية " عنوان الكتاب الذي بني أيدينا هو     

هو ديدن هذه الدراسة ،كما أن مادته تعكس مفهوم هذا العلم يف عصر الثعاليب ،وهو " فقه اللّغة " ،القسم األول منه 
ن املعاين الدقيقة لأللفاظ واالهتمام بذكر املترادفات املختلفة للمعىن الواحد كما اهتم بتصنيف األلفاظ الكشف ع

  .حسب معانيها وترتيبها متدرجة أو مصنفة  
ذلك العلم الذي حياول الكشف عن أسرار اللّغة والوقوف على : "أماّ معىن فقه اللّغة يف العصر احلديث فهو      

 تسري عليها يف حياا ومعرفة سر تطورها ودراسة ظواهرها املختلفة دراسة تارخيية من جانب ووصفية من القوانني اليت
  8"جانب آخر 

     
                                                

           .من املقدمة 12-13:خالد فهمي،ص:تح:فقه اللغة :الثعاليب :انظر  - 1
 . 149:،ص 1977) 5 :ط(سوريا  ـ التراجم ،منشورات جامعة حلب مصادر التـراث العريب يف اللغة واملعاجم واألدب و: عمر الـدقاق: انظر - 2
 .163:ص، م1972 فقه اللغة يف الكتب العربية، بريوت، لبنان،:عبده الراجحي:انظر - 3
 .23/2.1-556خالد فهمي، : حفقه اللغة ،ت:الثعاليب : انظر - 4
 . 678- 557/2،املصدر نفسه : انظر - 5
 .18ص :املصدر نفسه : انظر - 6
راجع إىل بعض املخطوطات اليت اقتصرت عليه وأمهلت القسم  اأننا جند بعض الكتاب يقتصرون يف حتقيقام على اجلزء األول وهو فقه اللغة، وهذ إال -  7

العربية فأوقعتهم يف اللّبس الثاين وهو سر. 
 .9:م،ص1999هـ،1420،) 6:ط(،فقه العربية ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة فصول يف :رمضان عبد التواب  - 8



األفقية " ذا املعىن هو يشمل كل الدراسات اليت تم باللغة انطالقا من نشأا لتشمل يف ذلك الدراسة السنكرونية   
مبا تشمله من جانب صويت و مرفلوجي،وحنوي وداليل ،وأسلويب  "ة التارخيية العمودي" و الديكرونية " الوصفية 

 .وفنوا املختلفة 
بفقه "من كون هذا الكتاب ليس فيه ما يصح تسميته 1" علي عبد الواحد وايف " وهذا ما يؤكد أن ما ذهب إليه      
هو مذهب  2رى املوازنة بني العربية والفارسية باملعىن الصحيح باستثناء الباب التاسع والعشرين فيما جيري جم"اللغة 

  .خاطئ وفيه جتاهل ملا تعنيه كلمة فقه اللغة يف عصر الثعاليب 
يقول يف "  أبو الفضل عبيد اهللا بن أمحد امليكايل "  فهو"بفقه اللغة "أما السبب الذي دفع الثعاليب إىل تسميته      

من فقه اللغة ،وشفعته بسر  –أدام اهللا توفيقه -معرفته ما اختاره  وقد اخترت لترمجته ،وما أجعله عنوان :"ذلك 
أن سبب تسميته هو تأثره بكتاب   5وعبده الراجحي 4وهذا على عكس ما ذكر حممود سليمان ياقوت  3..."العربية 

منه وهو  بكتاب الصاحيب يف فقه اللغة البن فارس،ويف الوقت نفسه ،ال ميكن أن ننكر تأثره به خاصة يف القسم الثاين
  .عليه  هوقد ذكره ضمن اللغويني الذين أخذ عنهم يف كتابه ومل يذكر أن العنوان من تأثري" سر العربية " 
  

 :  أبواب الكتاب .2
بابا قسمها إىل مخسمائة ومخس ) 30(على ثالثني )فقه اللغة (حيتوي القسم األول من كتاب الثعاليب        
مهل وروية وضمنتها من  ىوتقرير األبواب فبلغت ا الثالثني، عل....: ".فصال يقول يف ذلك ) 575(وسبعني

  6.." يناهز ستمائة الفصول ما
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .282:ص، 2000 ،) 13ط (مصر للطباعة، القاهرة،  ةفقه اللغة، ض:على عبد الواحد وايف: انظر - 1
 . 522-537)/ 29(فقه اللغة وسر العربية ،:الثعاليب :انظر  - 2
 .18: املصدر نفسه ،ص - 3
 .40-41:، ص1995 اجلامعية، اإلسكندرية، املعرفة رودراسات، دا صعلم اللغة، نصو:حممود سليمان ياقوت:انظر - 4
 .164:ص:فقه اللغة يف الكتب العربية:عبده الراجحي: انظر - 5
 . 17:فقه اللغة ،ص : الثعاليب  -  6



ومنها ما يصل إىل  1يتجاوز الصفحتني  األبواب ما ال نو قد اختلفت أبواب الكتاب وفصوله طوال وقصرا، فم  
  .4فصال) 65(م مخسة وستني ومنها ما ض 3،ومنها ما ضم ثالثة فصول فقط  2ثالثني صفحة 

يذكر الثعاليب يف بداية كل باب املعىن األساسي العام له ،مث يعمد إىل األلفاظ فيصنفها يف فصول ،يكون فحواها       
يدور حول فروع ذلك املعىن األساسي الذي عقد عليه الباب ويف كل فصل حيدد مدلول كل لفظ،مبينا الفرق بينه 

  .حيان وهكذا إىل اية األبواب اليت اختارها أن تكون موضوعا ملعجمه وبني اآلخر يف أغلب األ
فصال مل يعمد يف إدراج مادته اللغوية على تقسيمه إىل ) 99(فضم " سر العربية " أما القسم الثاين من كتابه       
  .أبواب

  
 :مـنهـج الثـعاليب يف إيـراد املـواد وحتليـلهـا  .3

إليه ،وقليال ما يضبط نطقها  االكلمة مسبوقة براويها،وأحيانا ال حييله دأنه كثريا ما يورويالحظ على منهج الثعاليب 
  .،وقد حييلنا أحيانا إىل تصريفها 

  :كما أنه مل يكتف بطريقة واحدة يف إيراد املواد بل اعتمد على ثالث طرق وهي    
 5" فأظلّك فهو مساء  ككل ما عال:"قولهتقدمي الشرح على اللفظ دون ذكر شاهد له ك :ـ الطـريقة األولـى) أ

 :كل رحيان حييا به فهو عمار ومنه قول األعشى"وتقدمي الشرح على اللفظ مث يتبعه بذكر الشاهد كقوله 
  *  6فلمـا أتــانا بعــيد الكـــرى          سـجدنــا لـه ورفعنـا العمـــارا

  : االستشهاد له كقوله مث حتقدمي اللفظ على الشر:  ـ الطـريقة الثـانيـة) ب
 8" يصلي وجلوفه أزيز كأزيز املرجل -ويف احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم 7" صوت املرجل عند الغليان : األزيز" 

  .9" الصعيد تراب وجه األرض :"ويـورد اللفظ مع الشرح دون االستشهاد لـه كقوله
  
 .37:باب الثاين، صال 23فقه اللغة ، الباب األول، ص: الثعاليب : انظر - 1
  ).49-52:(صالرابع،  باملصدر نفسه، البا: انظر - 2
 .49-52) / 4(املصدر نفسه ،: انظر    - 3
  . وما بعدها 107: ، ص12:املصدر نفسه، الباب: انظر   - 4
           23/1.) 1(املصدر نفسه  ،    - 5
  .51:م،ص.1950حسني ، مكتبة اآلداب،اجلماميز  حممد حممد:ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس،تح:األعشى  - 6
 .27/ 3)1(املصدر السابق،  -* 
  . 361 /20)20(، 27/ 3) 1(املصدر السابق،  - 7
 .  236/ 1م ،1988م ،1408سنن أيب داود ، القاهرة ،: السجستاين    - 8
  .495/  4) 26(فقه اللغة، : الثعاليب – 9
  
  
  



ضفر ... نسج الثوب ، رمل احلصري :   "اللفظ و ما  يتالءم معه  كقوله    يذكر :  ـ الطـريقة الثـالثــة) ج
يف علم الداللة احلديث باحلقول  ىوهو ما يسم 2...." للظّليم ،و الزمار للنعامة:العرار "..،  1..." الشعر 

  .أي أن تذكر الكلمة وما يترابط معها عن طريق االستعمال  3السنتجماتية 
 
:" جنده يورد املواد دون شرحها ومثاله عندما ذكر أمساء النار  قوباإلضافة إىل ما سب:  ىـ طـرق أخــر) د

مع العلم أن لكل كلمة منها معىن خاصا تنفرد به ،وأخرى  4..." الصالء،السكن ، الضرمة ، احلرق ،احلمدة ،احلدمة 
ساكر اجلريدة وهي قطعة جردت من سائرها أقلّ الع:"يرتبها من القلة إىل الكثرة كترتيب العساكر ؛ يقول يف ذلك 

من  او منها ما رتبه 5..." لوجه،مث السرية ،وهي من مخسني إىل أربعمائة مث الكتيبة ،وهي من أربعمائة إىل األلف 
العمارة بكسر  القبيلة، مث الشعب بفتح الشني أكرب من القبيلة، مث"..الكثرة إىل القلّة كتدريج القبيلة يقول يف ذلك 

 .  6" الفخذ عني مث البطن، مثال
 وما يبني أنواع اآلالت واألدوات، أ او كل هذه املواد اليت عرضها يف شكل حقول داللية ختتلف يف قصدها، منه   

ومنها ما يبين مراحل عمر اإلنسان أو احليوان ومنها ما يبني تقسيم  أشياء ...أنواع اللباس وأنواع األسلحة، أ
املواد جند عددا غري قليل من املترادفات اليت يصرح الثعاليب بوجودها يف اللغة العربية ،كما نبه  خمتلفة،ويف طيات هذه

وقسمه 7" فيما جيري جمرى املوازنة بني العربية والفارسية :"إىل وجود األلفاظ املعربة والدخيلة ،وخصص هلا بابا مساّه 
  :إىل مخسة فصول وهي 

  .ها منسبة و عربيتها حمكية مستعملة يف سياقة أمساء فارسيت  -1
  . يناسبه يف أمساء عربية يتعذر وجود فارسية أكثرها -2
  .يف ذكر  أمساء قائمة يف لغيت العرب والفرس على لفظ واحد  -3
  .يف سياقة  أمساء تفردت ا الفرس دون العرب فاضطر العرب إىل تعريبها أو تركها كما هي-4
  .سبه بعض األئمة إىل اللغة الرومية يف ما حاضرت به مما ن  -5

 .8واملتصفح ملعجم فقه اللّغة جيد كلمات أخرى معربة ودخيلة متناثرة يف صفحاته 
 
 
  

                                                
  408/1) 23(فقه اللغة ، :الثعاليب  - 1
 357/17) 20(املصدر نفسه ،  - 2
 .80-81:ص م،1988، )2:ط( ةالكتب، القاهر علم الداللة، عامل:أمحد خمتار عمر: انظر - 3
 .532/ 1)30(السابق،  املصدر - 4
 .373.372/7)21( ،املصدر نفسه - 5
 .369/3-370 )21(،املصدر نفسه - 6
 .522-531:ص 29:املصدر نفسه، الباب - 7
  . 438/ 34) 23(، 495/ 10)24(، 414/ 9)23(املصدر نفسه ،: انظر  -  8



وقد  1" يف حكاية العوارض اليت تعرض أللسنة العرب :"وجنده يعرض فصال آخر للهجات العرب املستقبحة مساّه 
كما عقد فصال لألضداد مساه  2" ، الزدو لغة صبيانية يف السدو . :" ..يورد طريقة نطق الكلمة دون عزوها فيقول 

  . 4، وعقد بابا آخر للعموم واخلصوص  3يف تسمية الضدين باسم واحد من غري استقصاء "
  

 : الشـواهد التـي اعتـمدها الثـعالـيب .4
ية واألحاديث النبوية الشريفة لذلك اعتمد الثعاليب على صحة األلفاظ اليت عرض هلا يف معجمه على اآليات القرآن     

تراه جينح إىل سياق هذه الداللة سياقا صحيحا من حيث املعىن ألن القرآن قد نطق ا أو احلديث الشريف كما 
  .وكالم العرب شعره ونثره –رضي اهللا عنهم –اعتمد على أقوال الصحابة 

  
  :القـرآن الكـريـم - أ 

﴿ والذين : قوله تعاىل ناجلهد الشيء القليل يعيش به املقلّ، م:"اهدا ومثاله قولهش) 36(وبلغ عدد آياته ستة وثالثني 
   6"  5إال جهدهم ﴾ نال جيدو
﴿ وهزي إليك جبذع النخلة تساقط  قوله تعاىل هاهلز واهلزهزة حتريك الشجرة ليسقط مثرها، ومن: " وقوله       

  . 9القرآن ا دون إيراد الشاهد  قد نطق: وقد يكتفي بقوله  8"  7عليك رطبا جنيا ﴾ 
  

  

فإذا :"قولـه  شاهدا ومثاله) 56(فيه ستة و مخسني وبلغ عدد شواهد الثعاليب:احلديث النبوي الشـريفـة –ب 
  .11"  10»  ألن تترك ولدك أغنياء خري من أن تتركهم عالة يتكفّفون « بسط كفّه للسؤال فهو التكفف ويف احلديث

  
  
  
  

                                                
 . 175/ 29) 15(فقه اللغة ،:الثعاليب  - 1
 .306/  8) 19(املصدر نفسه  - 2
  .547/  16) 30(املصدر نفسه  - 3
  . 542 ، 540/  9) 30(املصدر نفسه  - 4
 .79/التوبة - 5
 .78/  5) 9(فقه اللغة :الثعاليب  - 6
  .25/مرمي  - 7
  (19)300/5:املصدر السابق - 8
  .361/)20(20، 354/ 20)13(،  341/ 2)20(غة فقه الل:الثعاليب  : نظرا - 9

 .77/11 )4(م،  1987 القاهرة،، )الوصايا (بشرح النووي :أخرجه مسلم:حديث صحيح -10
 .306/8 )19(املصدر السابق،  - 11



ومنها  1إىل أصحابه  هشاهدا منها ما نسب)52(اّ شواهد الشعر فبلغ عددها اثنني ومخسني أم :الشـعـــر  - ج 
بيتا كما  ∗) 15(، والشيء نفسه بالنسبة ألنصاف األبيات اليت أوردها وبلغ عددها  2بقوله قال الشاعر  ىما اكتف

ويف  3هو يف شعر األعشى : قوله مثالاكتفى يف بعض األحيان باإلشارة إىل وجود الكلمة يف الشعر دون النص عليه ك
أما  5" نطقت به أشعار العرب :"إىل الشعر أو الشاعر بل يقتصر على قوله  اوأحيانا أخرى ال حييلن 4شعر لبيد

  . 6األرجاز فلم تتجاوز ثالثة أبيات 
 

  . 7وبلغ عددها ستة أقوال  :د ـ أقـوال الصـحابة والتـاّبعـيـن
 

 . 8ألمثال فلم تتجاوز اخلمسة أمـا ا: ه  ـ األمثـــال
 

 :مصـادر الثـعـــالبـي  .5

من التصانيف اليت سبقت مؤلفه دون أن يذكر  ةكثرت مصادر الثعاليب يف كتابه إذ اعتمد على جمموع
وتركت واألدب :"عـناوينها ،وإنـه ليذكر أمساء العلمـاء الذيـن استقى منهـم مادته العلمية ؛يقول يف ذلك 

وأيب  10،واألصمعي  9اخلليل :ها وانتخب ،وأفصل وأبوب،وأقسم وأرتب وأنتج من األئمة مثل والكتب أنتقى من
  . 12و الكسائي 11عمرو الشيباين 

  
  
  
  

                                                
  (5)175/291.(17)257/30.)،  340/ 1) 20( فقه اللغة ،: الثعاليب  - 1
  .(15)159/11.(23)414/9،املصدر نفسه: انظر - 2
  .(18)290/20.(20)365/23.(17)234/12،املصدر نفسه : انظر  - ∗
  . 40/ 1) 2( ،املصدر نفسه - 3
  .18/239) 17( ،املصدر نفسه: انظر - 4
 .23/366) 20(،املصدر نفسه : انظر - 5
  .8/349) 20. (5/345) 20. (3/51) 4( ،املصدر نفسه: نظرا - 6
  .15/287) 18. (361) /20. (4/205) 16. (46/447) 23(،املصدر نفسه : انظر - 7
  .2/453) 24. (1/49) 4( ،املصدر نفسه : نظرا - 8
ثل يف هو أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم األسدي القراميدي إمام مدرسة البصرة ، وصاحب علم العروض كان زاهدا ،يضرب به امل - 9

  .38: ص ، للسري يفأخبار النحويني والبصريني : نظره، ا175ه وتويف سنة 100ح ولد سنة التقوى واإلصال
هلي البصري األصمعي حجة األدب وصاحب اللغة والنحو والغريب واألخبار له مصنفات تزيد عن امللك بن قريب بن عبد امللك الباهو أبو سعيد عبد  -10

  . 1/145اإلعالم بوفيات األعالم ،: وانظر 37.36/2شذرات الذهب : نظره ا216يف سنه سنة تو88مصنف عاش 30
  . 95:، صاإلعالم بوفيات األعالم : ه انظر210بن مرار بن رمادة الشيبان من مدرسة الكوفة تويف سنة  قإسحا و عمروهو أب - 11
: ص شذرات الذهب:ظر ،ان)189(ن تالميذ اخلليل تويف سنة شيخ القراءات والنحو وهو  م ئياألسدي الكويف الكسا اهللاهو أبو احلسن علي بن عبد  - 12

  11/403:وتاريخ بغداد ،ص ؛122:بوفيات األعيان ،ص؛ واإلعالم    135



 و 10و ابن خالويه  9و نفطوية  8وابن دريد  7وأبوي العباس  6والنضر بن مشيل  5وابن األعرايب  4وأيب عبيد  3وأيب عبيدة   2وأىب زيد  1والفراء 
ومن سواهم من ظرفاء األدباء الذين مجعوا فصاحة العرب البلغاء إىل إتقان  12واألزهري  11ارزجني اخل

وأيب بكر  14وأيب الفتح املراغي  13اللغة إىل سهولة البالغة كالصاحب أيب القاسم ،ومحزة بن احلسن األصفهاين 
  15اخلوارزمي 

  
  

                                                
 
ري الكالم هو  أبو زكرياء حيي بن زياد ين عبد اهللا بن منظور الفراء األسدي الكويف موىل بين أسد من أهل الكوفة ،وقيل لقب بالفراء ألنه كان يف -1

 .14/149؛وتاريخ بغداد  352/ 4األنساب ،: سنة، انظر)63(ناهز عن عمر ي)ـه207: (وكان يقال الفراء أمري املؤمنني يف النحو مات ببغداد سنة
شذرات : ؛ انظر215سنة تويف سنة ،93هو سعيد بن أوس بن ثابت البصري النحوي أبو زيد األنصاري صنف يف اللغة والنحو عشرين مصنفا عاش  - 2

 . 97:،اإلعالم بوفيات األعالم ، ص 2/34الذهب، 
؛بروكلمان، 67:أخبار النحويني البصريني ،ص: ، انظر) هـ210(ملثىت التيمي بالوالء ،أحد أعالم  البصرة  الكبار تويف سنةهو أبو عبيدة معمر بن ا - 3

2/142 . 
وس ينة طرسهو أبو عبيد القسم بن سالم البغدادي صاحب التصانيف كان رأسا يف اللغة إماما يف القراءات حافظا للحديث عارفا بالفقه ويل القضاء مبد - 4

 .2/55.54ه،شذرات الذهب 224سنة تويف سنة 18
إليه املنتهى يف معرفة لسان  نسنة وكا 80، عاش ءبسامرا)هـ 213( هو أبو عبد اهللا حممد بن زياد األعرايب ويعرف بابن األعرايب إمام اللغة تويف يف  -5

  5/282وتاريخ بغداد  2/71.70ارت الشذ.1/158 األعالم ، عالم بوفيات،اإل العرب له كتاب النوادر ،وكتاب اخليل
 .2/7،  شذرات الذهب؛ 92: ، اإلعالم بوفيات األعالم،ص )204هـ( هو أبو احلسن النضر بن مشل بن حوشه املازين البصري النحوي تويف سنة  - 6
ب الكامل ان فصيحا،وإماما يف النحو واللغة له كتاأبو العباس املربد حممد بن يزيد األزدي البصري وإمام أهل النحو يف زمانه ،وصاحب املصنفات ك مها - 7

هـ ،وتويف 200، وأبو العباس أمحد بن حيي بن زياد بن يسار الشيباين الشهري بثعلب ، رأس مدرسة الكوفة ولد سنة) هـ  285(واملقتضب تويف سنة 
 . 21/ 2؛وبروكلمان ،2/191.190شذرات الذهب ، :هـ ،انظر291سنة 

ه، )هـ221(بن احلسني بن دريد األزدي ،البصري ،ولد بالبصرة إمام عصره  يف اللغة واألدب والشعر له كتاب اجلمهرة تويف سنة  هو أبو بكر حممد - 8
 .4/32،وفيات األعيان،  136؛: ؛ اإلعالم بوفيات األعالم، ص3/92ا نباه الرواة، :انظر

سنة كان كثري العلم،ولد سنة ) 80(املعروف بنفطوية النحوي صاحب التصانيف عاش  هو أبو عبد اهللا إبراهيم بن حممد بن عرفة العتـكي الواسـطي - 9
؛ شذرات 137:عالم بوفيات األعالم ،صاإل: ه ،ودفن بباب الكوفة،انظر)هـ323(بواسط سكن ببغداد ومات ا سنة )ـه250(أو )ـه244(

 .6/159؛ تاريخ بغداد ،2/298الذهب، 
خالويه النحوي اللغوي ،أصله من مهذان ولكنه دخل بغداد واستوطن حلب وصار ا أحد أفراد الدهر يف كل  نأمحد بهو أبو عبد اهللا احلسني بن  - 10

وفيات األعيان  : ،انظر)هـ370( ، تويف سنة)كتاب ليس (قسم من أقسام األدب والعلم وله كثري من الشعر وله كتاب كبري يف األدب مساه 
  . 1/167الدهر ، ،يتيمة3/71؛شذرات الذهب، 2/178،

تويف يف رجب سنة ،هو أبو حامد أمحد بن حممد  اخلارزجني إما م أهل األدب وشهد له أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب ومشايخ  العراق بالتقدم  - 11
  .2/304األنساب ) هـ348(

 : اإلعالم بوفيات األعالم ،ص: انظر ) .ـه 370(ـ هو أبو منصور حممد بن أمحد بن أزهر اهلروي اللغوي النحوي صاحب ذيب اللغة تويف سنة  12
157 . 

 .2/62بروكلمان ،: ،انظر )هـ360(ا سنة ه وقدم بغداد وتويف 280: ةهو أبو عبد اهللا  محزة بن احلسن األصفهاين ولد بأصفهان سن - 13
ببغداد من أهل األدب عاملا بالنحو واللغة له كتاب البهجة، هو حممد بن جعفر بن حممد أبو الفتح اهلمذاين يعرف بابن املراغي النحوي اللغوي سكن  -  14

 .83/،3انباه الرواة : أنظر
نصف هو أبو بكر حممد بن العباس اخلوارزمي ،الشاعر املعروف وقيل له الطربي كان أوحد عصره يف حفظ اللغة والشعر استوطن بنيسابور تويف يف  - 15

 .409. 2/408، األنساب ) هـ383(الشهر رمضان سنة 



وأجتلى من أنوارهم  2 وأيب احلسن أمحد بن فارس القز ويين 1اجلرجاين  والقاضي أىب احلسن علي بن عبد العزيز 
  . 3...." وأجتىن من مثارهم 

    
  
  : "فقـه اللغــة"هـدف الثـعاليب مــن تـأليـف كتـاب .  6  

إن هدف الثعاليب من تأليف هذا الكتاب هو خدمة القرآن الكرمي ومن مث خدمة اللغة العربية يقول يف مقدمة     
ومن أحب النيب العريب أحب العرب ومن –صلى اهللا عليه وسلم –فإن من أحب اهللا أحب رسوله املصطفى : "تابهك

  .أحب 
العرب أحب اللغة العربية اليت ا نزل أفضل الكتب على أفضل العجم ومن أحب العربية عين ا وثابر عليها     

ى إىل تقدمي خدمة لألدباء والكتاب واملهتمني وذلك إضافة إىل هذا اهلدف فقد كان يسع 4" وصرف مهته إليها
  بتوضيح املعىن 

فإن هذا النمط من  :"الدقيق لكل لفظ وبيان الفروق الداللية الدقيقة بني األلفاظ،يقول عبده الراجحي يف ذلك 
ا اللغة موضوع التأليف املعجمي له أمهيته يف الدرس اللغوي ،ألنه يوضح ـ بطريقة وصفية ـ اخلصائص اليت تتسم 

  5" الدرس من حيث اللفظة املفردة ومكاا يف االستعمال 
إىل ذلك األديب يف فن نظمه ونثره حذرا من أن يكثر  جوأكثر ما حيتا: " ..وهذا ما أكد عليه ابن خلدون بقوله    

   6" حشحلنه يف املوضوعات اللغوية يف مفرداا وتراكيبها ،وهو أشهر من اللّحن يف اإلعراب وأف
  .كما أن هدفه مل يكن قصد تقدمي معجم شامل بل اكتفى بإيراد ألفاظ قليلة يف موضوعات متنوعة 

مما يدور حول  كاألهم من كل هذا يف كونه سلك جا تعليميا وذلك الرتباطه باتمع الذي يعيش فيه، ويدر و    
  النمط الذي يسري على املنحى التعليمي الذي يقوم اتمع من عادات وتقاليد ومفاهيم اجتماعية متجددة تسري وفق 

على توخي الدقة يف املدلول والتخصيص يف املعىن إذ أدرك فساد أساليب املتكلمني الذي يؤدي بدوره إىل فساد اللغة 
  7..." كأس إال إذا كان فيها شراب وإالّ فهي زجاجة  لال يقا: " ككل فأتى مبا يصحح ذلك من الصواب كقوله 

  
                                                

لخ صفر هو أبو احلسن علي بن عبد العزيز بن احلسن اجلرجاين كان فقيها أديبا شاعرا له كتاب الوساطة بني املتنيب وخصومـه مات بنيـسابور يف س - 1
 .4/3؛ويتتمة الدهر، 57. 3/56شذرات الذهب، : ومحل تابوته إىل جرجان ودفن ا، أنظر) 366(سنة 

،املقيم مذان من أعيان أهل العلم له كتب بديعة ، ورسائل مفيدة،وأشعار  يا بن حبيب أبو احلسن الرازي وقيل القز ويينهو امحد بن فارس بن زكر - 2
اه الرواة انب:انظر جيدة وبديع الزمان اهلمذاين من تالميذه كان واسع األدب مبتكرا يف اللغة العربية ،وطريقته يف النحو طريقة الكوفيني، 

 . 3/297الدهر، ؛ويتيمة 1/129،
 . 16-13:فقه اللغة وسر العربية،ص: الثعاليب - 3
 3:املصدر نفسه ،ص  -  4
 . 163:،ص )ط  د(ـ لبنان،  تالنھضة العربیة، بیرو ر، دافقه اللغة يف الكتب العربية: عبده الراجحي - 5
  .473:، صم1993ه، 1413، )1:ط(الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان،  راملقدمة، دا:خلدون ابن - 6
 . 1/44)3( ،فقه الّلغة :الثعاليب   - 7



 1.." الصبح أول النهار :"ا اعتمد أسلوب التنبيه إىل املعىن الصحيح دون أن يأيت باألساليب اخلاطئة كقوله كم
  

    2:طـبعــات الكتـاب .6
  .و قد طبع هذا الكتاب طبعات عديدة منها احملققة ومنها غري احملققة

 :ـ الطبعات غري احملققة) أ 
  .صفحة 172م يف 1861:سنة "  رشيد الدحداح"طبع بباريس برعاية الكونت  -
مصطفى الباي علي "صفحة، وطبع باملطبعة العمومية بنفقة  296هـ يف 1284طبع مبصر مبطبعة حجر سنة  -

  .صفحة  263هـ يف  1318:سنة "
  .طبع بدار مكتبة احلياة ببريوت، ودار الكتب العلمية بلبنان  -

  . 3 )7033-7032(وبرلني رقم ) 66(ط رقم يوجد إىل يف ليدن خمطو و الكتاب يف أقدم صورة له ال
  
 : ـ الطبعات احملققة) ب

  ).ت.د(من منشورات املكتبة التوفيقية بالقاهرة مصر ،" فتحي السيد " طبعة بتحقيق جمدي  -
  .صفحة 437م يف 1984من منشورات دار احلكمة بدمشق سنة " سليمان سليم البواب " طبعة بتحقيق  -
  . م1938سنة " عبد احلفيظ شليب "و" إبراهيم األبياري"و" السقا مصطفى "طبعة بتحقيق  - 
 271م يف 1999: من منشورات دار األرقم بن أيب األرقم ،بريوت،لبنان سنة " عمر الطباع "طبعة بتحقيق  -

وذيل الكتاب بكتاب النبات والشجر لألصمعي –سر العربية –صفحة  تقريبا ،حذف منها القسم الثاين 
  .عبد اهللا بن مسلم وكفاية احملتفظ،واية املتلفظ البن األجدايب واجلراثيم ل

صفحة وأمهل فيها  415 من منشورات دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، يف" مجال طلبة "طبعة بتحقيق  -
  .ألنه اعتربه ليس من الكتاب" سر العربية " اجلزء 

م وكانت آخر نشرة هلذا الكتاب 1997ن بالقاهرة سنة نشر مكتبة القرآ" حممد إبراهيم سليم "طبعة بتحقيق  -
وهي  يف جزئيني) م1998/هـ1418(من منشورات مكتبة اخلاجني بالقاهرة سنة " خالد فهمي "بتحقيق 

  .الطبعات السابقة الذكر مل حتظ بتحقيق علمي دقيق نأفضل الطبعات وهي املعتمدة يف هذا البحث، كو
  
  
  

                                                
 .49/ 1)4(،فقه اللغة  : الثعاليب  - 1
أمحد  :نظر؛وا222:،ص2001:سكندرية للكتاب ،طمناهج معجمات املعاين إىل اية القرن السادس اهلجري ،مركز اإل:أمحد الفريح الربيعي : انظر  - 2

: نظر؛وا152: إلسالمي،بريوت ـ لبنان، صألف ونصف ألف من املعاجم العربية التراثية ،دار الغرب ا معجم املعاجم تعريف حنو:الشرقاوي إقبال 
 .197:دائرة املعارف اإلسالمية ،ص 

 .193: دائرة املعارف اإلسالمية، ص: انظر  - 3



  1: االيت حصل فيها تشويه كبري ومتعمد وأهم ما مييزه" لويس شيخو"ى طبعة والبد من التنبيه عل        
ـ قام شيخو حبذف معظم مقدمة الكتاب ومساها مقدمة املؤلف باختصار والنص التايل يكشف لنا الفرق بني ) أ 

 :شيخو والطبعة احملققة اليت اعتمدت عليها  طبعة 
ما بعد محدا هللا على آالئه والصالة والسالم على حممد وآالئه،فإن أ): "وغريها من الطبعات (طبعة خالد فهمي  -1

ومن أحب النيب العريب أحب العرب ،ومن أحب –صلى اهللا عليه وسلم -من أحب اهللا أحب الرسول املصطفى
العرب أحب اللغة العربية اليت ا نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب ومن أحب العربية عين ا وثابر 

ليها ،وصرف مهته إليها ومن هداه اهللا لإلسالم ،وشرح صدره لإلميان وآتاه حسن سريرة فيه،اعتقد أن حممدا ع
  2..." صلى اهللا عليه وسلم خري الرسل واإلسالم خري امللل ،والعرب خري األمم والعربية خري اللغات واأللسنة 

ملا شرف العربية  لآله وأصفيائه فنقول إنه غز وج ىأما بعد محدا هللا على آالئه ،والسالم عل:"طبعة شيخو  -2
  ..."وعظّمها ،ورفع خطرها 

من الكتاب كله كما حذف الصالة عليه يف كل –صلى اهللا عليه وسلم –ـ حذف شيخو اسم الرسول حممد ) ب
حابة وآل املواضع اليت وردت فيها ،وحذف السالم على غريه من األنبياء كإسحاق ،وإمساعيل عليهما السالم والص

 :البيت كعلي ابن أيب طالب رضي اهللا عنهما ومثاله 
  3" رسول اهللا قد أكلتنا الضبع  يا:ويف احلديث أن رجال قال):"خالد فهمي (طبعة  -)1
  ".قد أكلتنا الضبع :ويف احلديث ) :"شيخو (طبعة  -)2
فقد حذف امسه كما –عليه وسلم صلى اهللا –نظرا حلقده على اإلسالم واملسلمني ومن مثة على الرسول  ـ و) ج

  :حرف نصوصا بأكملها ومـثــــالــــه
 
صلى –أنه صلى اهللا عليه وسلم كان ضخم الكراديس ويف خرب آخر أنه :ويف اخلرب ): "خالد فهمي (طبعة  -)1

  4." كان جليل املشاش–اهللا عليه وسلم 
  ".فالن ضخم الكراديس ،وجليل املشاش :فقال :"طبعة شيخو  -)2
  
كفاية (القسم الثاين من الكتاب وهو سر العربية ،ووضع مكانه خنبة من كتاب " شيخو " ـ كما حذف) د 

البن األجدايب وخنبة من كتاب اجلراثيم املنسوب إىل ابن قتيبة ،على الرغم من إثباته يف صفحة العنوان أن اسم )احملتفظ
يف " سر العربية " طلع عليه يف حرية ألنه ال جيد القسم الثاين وهذا األمر يوقع امل" فقه اللغة وسر العربية " الكتاب هو 
 .هذه الطبعة

       
                                                

 .241-239: مناهج معجمات املعاين إىل ابة القرن السادس اهلجري،ص: أمحد الفريح الربيعي :انظر  - 1
 .من املقدمة 3:خالد فهمي ،ص : فقه اللغة ،حتقيق:الثعاليب   -  2
 .34/97)10(املصدر نفسه ، - 3
 .153 /3)15: (فقه اللغة  ،ص :الثعاليب  - 4



وغريه من النصارى وأصحاب امللل " شيخو " هذه اإلساءة للتراث العريب إال بتعصب وحقد املستشرق  روال تفس 
  .األخرى على اإلسالم واملسلمني واللغة العربية 

  
  :أمهـيـــة الكتـــاب  .7

مادة كثري من الكتب اليت جاءت بعده وليس أدل على ذلك من أنه أصبح منبعا " فقه اللغة "كتاب  لقد أثرى  
  : اللغة واألدب وغريها من ااالت أذكر منها على سبيل املثال ال احلصر بيستقي منه أصحاب املعاجم، وكت

 : من املعاجم - أ 
  ).هـ 711ت.(ابن منظور( لسان العرب  -
 ).هـ1205ت (ي الزبيد(تاج العروس  -

 : من كتب فقه اللّغة -ب 
  ).هـ 911ت(السيوطي :املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب ل -
ت (شهاب الدين اخلفاجي املصري :شفاء الغليل فيما وقع يف كالم العرب من الدخيل لـ -

 ).هـ 1069
  )هـ 911ت(السيوطي :املزهر يف علوم اللّغة وأنواعها لـ -

 :ج ـ من كتب األدب 
 ).هـ 413ت(احلصري القريواين : صون يف سر اهلوى املكنون لـامل -

 : د ـ من كتب علوم القرآن
  ).هـ911ت(لـ السيوطي :اإلتقان يف علوم القرآن  -
  

كتاب جليل عظيم الفائدة ،أصدره أحد أئمة اللغة واألدب وهو " فقه اللغة"فإن كتاب  قوبناء على ما سب    
  .الثعاليب 

كتاب ثروة لفظية هائلة مقسمة على جمموعة من األبواب والفصول عرضها وقف طرائق خمتلفة وحيمل هذا ال    
،معتمدا يف ذلك على جمموعة من التصانيف اليت سبقت مؤلفه ،ويعد من معاجم املعاين ،ورغم اختصاره 

  .فهوكتاب شامل حميط 
خالد فهمي "الطبعة اليت حققها  اققة، وأحسنهو نظرا ألمهيته فقد طبع عدة طبعات منها احملققة ومنها غري احمل     

  .وهي املعتمدة يف هذا البحث" 
الثعاليب يف معجمه على اجلانب الداليل ؛ لذلك كانت سهام هذه الدراسة مصوبة حنوه ،وذلك  زوقد رك    

 .  بتطبيق نظريات التحليل الداليل احلديثة وهذا ما سوف يتضح يف فصول البحث

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  .الكلمة و السياق: الفصل األول
  



  مفهوم الداللة     
  . النظرية السياقية: املبحث األول

v تعريف السياق :أوال.   

v  حملة تارخيية عن النظرية السياقية  :ثانيا.  

  .جوانب النظرية السياقية عند الثعاليب وعالقتها باملعجم : املبحث الثاين 

v السياق اللغوي: أوال.  

v  ياق غري اللغوي الس: ثانيا.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : مـفهـوم الداللــــة

                                                                             
يعد املستوى الداليل من أمسى مستويات اللّغة بل هو غاية كل دراسة لغوية ومنتهاها وباعتباره ديدن هذه             

  . ف على املعىن اللّغوي واالصطالحي له حىت تكون النظرة إليه واضحة املعامل الدراسة جيب الوقو
  



  :ـ الداللة يف اللّغة ) أ 
وقد دلّه داللة ....سدده إليه : دله على الشيء يدلّه داللة فاندل :"ومعناها ) ل.ل.د(مادته ) دلّ(مصدر من الفعل  

فالداللة هي التوجيه واإلرشاد إىل  1..."لة والداللة بالكسر والفتحأدالء واالسم الدال واجلمع أدلّة و.....وداللة 
  .تنطق بفتح الدال وكسرها الشيء و

أدللت الطريق اهتديت إليه ،ومن ااز الدال على اخلري كفاعله ،ودله  " :ومن معاين الداللة ما ذكره  الزخمشري    
، فكما تستعمل الداللة يف املعاين 2"رت أدلّة العقل وأدلّة السمع تناص على الصراط املستقيم ويل على هذا دالئل و

  .احلقيقية تستعمل يف املعاين اازية
  .إذن الداللة يف مفهومها اللّغوي ال خترج عن كوا اهلداية إىل الطّريق واإلرشاد والتسديد إليه    
عليه يف العصر  قالدال واملدلول وهذا ما أطل: الداللة تكون بوجود عنصرين مها:ـ الداللة يف االصطالح) ب

 . 3احلديث بعلم داللة األلفاظ 
مسي بعدة أمساء   4هو فرع من فروع الدرس اللّساين احلديث شأنه يف ذلك شأن األصوات والتراكيب: وعلم الداللة 

وتضبط بفتح الدال "لم الداللة ع"وترمجتها إىل العربية  "semantics "يف اللغة اإلجنليزية أشهرها حىت اآلن كلمة 
  .5 "وكسرها والفتح أشهر ويسميه بعضهم بعلم املعىن 

مقاالت يف "يف كتابه " M.bréal "   " ميشال بريال" وأول من تبلور عنده هذا املصطلح عامل اللغة الفرنسي   
ر الباحثني اللّغويني م وحاول فيه لفت أنظا1883وذلك يف سنة " essais de sémantique " "علم الداللة 

إن الدراسة اليت ندعو إليها الباحث هي نوع حديث " :إىل ماهية الداللة ،وتغريات املعىن ومشكالته يقول يف ذلك
للغاية حبيث مل تسم بعد ،نعم لقد اهتم معظم اللّسانيني جبسم وشكل الكلمات وما انتهوا قط إىل القوانني اليت تنتظم 

  ووفاا ، ومبا أن هذه الدراسة تستحق امسا خاصاالعبارات اجلديدة ،والوقوف على تاريخ ميالدها تغيري املعىن ،وانتقاء 
 
 
   

 6"للداللة على علم املعاين " السيمانتيك "ا فإننا نطلق عليها اسم 
 أن علم الداللة ال يقتصر على اجلانب الشكلي فقط للكلمات بل يتعداه إىل:كما يستشف من هذا النص     

بعلم الداللة التارخيي  "جوهرها، كما يهتم بالقوانني اليت حتكم نظام املعاين وتغيريها من عصر إىل عصر وهو ما عرف 
 "  

                                                
 .5/291،)ل.ل.د( ةمادم ،2000ـ لبنان،  تصادر للطباعة والنشر والتوزيع، بريو رطبعة جديدة حمققة، دا:لسان العرب:ابن منظور - 1
 .201: ،صأساس البالغة ،راجعه إبراهيم قاليت مكتبة ،دار اهلدى، عني مليلة اجلزائر:الزخمشري  - 2
 . 8:، ص1985جميد املاشطة ،اجلامعة املستنصرية ،بغداد:علم الداللة ،ترمجة :باملر : انظر - 3
 .5/4، 1995، )1:ط(لبنان، – تالة، بريوالرس ةمعجم علوم اللّغة العربية، مؤسس:حممد سليمان عبد اهللا األشقر:انظر - 4
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6 -Maurice l e roy. Les grands courrants de la linguistique moderne Université de  

Bruxelles.1917.p.46   



علم : وقد اختلفت تعريفات علم الداللة عند الدارسني احملدثني لكنها مل خترج مجيعها عن دراسة املعىن ومنها    
أو )ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىن (أو )م الذي يدرس املعىن العل(أو )دراسة املعىن "(الداللة  هو 

ذلك العلم :"أو هو  1)" ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن(
  . 2" عىن جزء من اللّغة الذي يهتم بدراسة املعىن والكلمات وهو جزء من علم اللّسانيات باعتبار أنّ  امل

لكن ال جيب أن يفهم من هذه التعريفات أن علم الداللة يهتم باملعىن املفرد فحسب بل يبحث يف داللة األلفاظ    
وكل معانيها اليت تكتسبها يف السياق الذي ترد فيه وعالقة بعضها ببعض يف التركيب الواحد ألن الكلمة املفردة ال 

إن علم الداللة خيتص بدراسة :"عندما قال " ماريوباي "كالمية ،وهذا على خالف ما أكده  ميكن أن تكون سلسلة
  . 3" معاين الكلمات 

وتتكون من دال 4اللّغوية  ةالعالم: طبيعة الداللة حتت عنوان" De Saussure." "دي سوسري"وقد تناول     
تتكون من دال ومدلول فحسب بل يضاف إليهما املرجع فال " أوجدن وريتشارد " ومدلول أماّ بالنسبة لإلجنليزيني 

  .5وهو ما حتيل إليه العالمة اللّغوية يف الواقع ما فوق اللّساين ) الشيء(
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  النظرية السياقية : املبحث اّألول 
v ياق  :أوالتعريف الس  

ـّياق لغـة ) أ واحد وهو حدود والسـني والواو والقاف أصـل :"مصدر من الفعل ساق يسـوق  :ـ الس
  6" السيقة ما استيق من الدواب  ساقه يسوقه سوقا ،و:الشيء يقال 
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 .3/117،) سوق(م مادة 1981هـ1402، )3:ط(عبد السالم هارون،مكتبة اخلاجني،مصر، حممد  :تح ، مقاييس اللّغة :ابن فارس  - 6



وساق إليها ...ساق اإلبل وغريها سوقا وسياقا وقد استاقت وتساوقت اإلبل إذا تتابعت :"وجاء يف لسان العرب 
  1" ب اإلبل وهي اليت تساقكان دراهم أو دنانري ألن أصل الصداق عند العر نأساقه، وإ الصداق و املهر سياقا و

ساق اهللا ،أسقتهم إبال  وساق النعم فانساقت،وقدم إليك بنو فالن فأسقتهم خيال ،و:"وجاء يف أساس البالغة      
إليك خريا ،وساق إليها املهر ،وساقت الريح السحاب واحملتضر يسوق سياق ،تساوقت اإلبل ،تتابعت وهو يسوق 

  .2..." ق احلديث احلديث أحسن سياقا ،وإليك يسو
  :ما يستشف من هذه التعريفات أن للسياق يف اللغة عدة معان وهي و  

ü واب عندما تسري مع بعضها يف طريق واحدمجاعات الد. 
ü جل إىل زوجته والذي كان أصله عند العرب هو اإلبلداق الذي يسوقه الرالص. 
ü يطلق على احلديث لكون الكلمات فيه تساق متسلسلة مع بعضها. 
ü  ةازيساق اهللا إليك اخلري "يستخدم يف املعاين ا" 

عالقة لغوية أو خارج نطاق اللغة يظهر فيها "لفظة السياق يف االصطالح اللغوي تعين : ـ السـياق اصطالحا) ب
  3" احلدث الكالمي 

وكالمها ) وقف سياق امل(اللغوي  اللغوي، وغري قإىل نوعني من السياق، السيا ةيالحظ يف هذا التعريف إمياء و
إن السياق يعرف من خالل أنواعه واليت تنحصر يف : ميكن قوله كذلك ايساهم يف حتديد داللة الكلمة، وم

  4: مصطلحني أثنني مها
  .السياق اللغوي -  1
  .السياق غري اللغوي -  2

إن حتديد :قولون فالكلمة تستوحي قيمتها الداللية من خالل السياق الذي ترد فيه لذلك جند بعض العلماء ي  
داللة الكلمة حيتاج  إىل حتديد مجيع السياقات اليت ترد فيها ألن للكلمة عدة استعماالت سياقية ،وكل سياق حيدد 

  .أحد هذه املعاين ،وذا يتحدد املعىن املقصود من الكلمة ويكون للسياق دور كبري يف ذلك
    

v  حملة تارخيية عن النظرية السياقية :ثـانيــا:  
إن تطور الدراسات الداللية توصل إىل أن حتديد داللة الكلمة ال ميكن الوصول إليه إال إذا مت الوقوف على جمموع    

  .السياقات اليت ترد فيها ،وهذا مارنت إليه النظرية السياقية 
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 1"املنهج العلمي  باملنهج السياقي أو"إن النظرية السياقية تم بدراسة املعىن الذي عرفته مدرسة لندن ويسمى    
االجتماعية  ةمؤسس املدرسة اإلجنليزية رائد هذا االجتاه حيث أعطى أمهية قصوى للوظيف ) firth" (فريث "ويعد 

  . 2للغة ومل يعتربها جمرد وسيلة للتعبري عن الفكر كما كانت تعرف قدميا 
  )Sinclair(وسينكلر )Mc intosh(آنتوش) halliday(" هاليدي :"كما تبىن هذا املنهج علماء أذكر منهم 

   4أحد التطوريني اهلامني واملرتبطني بفريث)lyons(وعد ليونز  3 )Michell(ميشال  و
 إن هذه النظرية تقوم على أساس أن حتديد داللة الكلمة حتتاج إىل الوقوف على جمموع السياقات اليت ترد فيها     

املعجمي جيب أوال أن :"يف ذلك ) ullmann(أوملان "ية ويقول كما نفت عن الصيغة اللّغوية داللتها االجتماع
 inمبعىن أننا جيب أن ندرسها يف واقع علمي)أو النص املكتوب كما ترد يف احلديث(يالحظ كل كلمة يف سياقها

opération   ) له على أنه )أي يف الكالممث نستخلص من هذه األحداث الواقعة العامل املشترك العام ونسج
  .5"  أو املعاين للكلمة املعىن

لذلك وضح أصحاب هذه  6" الكلمة على معىن  رخارج السياق ال تتوف) "martinier(ويقول مارتيين     
 معظم الوحدات الداللية تقع يف جماورة وحدات أخرى و إن معاين هذه الوحدات ال:"النظرية وجهة نظرهم بقوهلم 

  .7" دات األخرى اليت تقع جماورة هلا ميكن وصفها أو حتديدها إال مبالحظة الوح
ميكن حتديده إال  إن معىن كلمة ما ال: " التعبري عن هذه النظرية بقوله  " meillet"  " ماييب " وقد أجاد     

" كما عرب  8" بواسطة معدل االستعماالت اللّغوية من جانب واألفراد والفئات من جمتمع واحد من جانب آخر
الكلمة حتمل معىن غامضا لدرجة ما ولكن املعىن  يكتشف فقط عن طريق :"لفكرة نفسها قائالعن ا" برتراندراسل 

  9 "مالحظة استعماله، االستعمال يأيت أوال وحينئذ يتقطر املعىن منه 
  

و على هذا فأصحاب هذه النظرية يدرسون الكلمات من خالل حتليل السياقات واملواقف اليت ترد فيها أو تبعا 
  اللغوي لتوزيعها 
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يقول ،كما وجدت جوانب أخرى تساهم يف إيضاح املعىن املقصود من الكلمة دون االقتصار على اجلانب اللغوي    
اختيار مفهوم مالئم من بني الئحة املفاهيم اليت يعرب عنها اللفظ :"يف ذلك " عبد القادر الفاسي الفهري "الدكتور 

أحيانا يف أخطاء ويقع  رفع االلتباس عن طريق السياق اللغوي املباشر  املشترك يتطلّب جمهودا معرفيا خاصا ويتسبب
  1" أو السياق اخلطايب أو الوضع الذي حيدث فيه التواصل أي كل مصادر املعلومات املتوفرة لرفع اللبس 

  :تقسيما للسياق ذا أربعة شعب يشمل " K.Ammer" " آميري " لذلك اقترح 
واألنواع الثالثة األخرية متثل  2الثقايف  ق، والسيا)املقام أواحلال (املوقف  قطفي، وسياالسياق اللغوي، والسياق العا" 

  ."السياق غري اللغوي  
 " .linguistique Contexte"   3 :السياق اللغوي •

فهو حصيلة  4" ،أو عبارة ،أو مجلة  ةالبنية اللغوية اليت حتيط بصوت، أو فونيم، أو مورفيم ،أو كلم"ويقصد به 
فإن السياق "ستعمال الكلمة داخل نظام اجلملة متجاورة مع كلمات أخرى مما يكسبها معىن خاصا وحمددا وهلذا ا

اللغوي يوضح كثريا من العالقات الداللية عندما يستخدم مقياسا لبيان الترادف، أو االشتراك اللفظي،أو العموم، أو 
  . 5" ، وحنو ذلك قاخلصوص ، أو الفرو

  :ل بكلمة عني وهي يف اللغة العربية من املشترك اللفظي وترد يف سياقات متعددة منهاو ميكن التمثي  
  .هي العني الباصرة : عني اإلنسان - 
 .هي عني  املاء:  عني نضاخة - 
 .هي اجلاسوس :  عني العدو - 

يف اللغة " good " كذلك كلمة  " عني "فهذه سياقات لغوية خمتلفة ساعدت يف إيضاح الداللة اللغوية لكلمة 
يف اللغة العربية تقع يف سياقات لغوية متنوعة فإذا وردت وصفا ألشخاص حنو "حسن "اإلجنليزية وتقابلها كلمة 

امرأة ،دلت على الناحية اخللقية ،وإذا جاءت وصفا لطبيب أو معلم أو مغين دلت على التفوق يف العمل  رجل،ولد،:
  6.... ات ،دلت على الصفاء والنقاء واألداء ،وإذا وردت ملقادير و حمسوس

  
  
  

 
 :وينقسم إىل ثالثة أقسام وهي:السياق غري اللّغوي •

  .السياق العاطفي، وسياق املوقف، والسياق الثقايف
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املعىن الوجداين الذي تتضمنه الكلمة والذي قد :"وهو   "emotional contexte":السياق العاطفي -  1
  . 1" خيتلف من شخص إىل آخر 

وظيفته هي حتديد درجة القوة والضعف يف االنفعال مما يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتداال ،فإذا كان املتكلم و    
بصدد احلديث عن أمر فيه غضب وشدة وانفعال خيتار الكلمات ذات الشحنة التعبريية القوية ،فيشمل كلمات مثل 

كما تكون طريقة األداء "الغة يف التعبري عن حالته العاطفية داللتها احلقيقية ،وإمنا هي مب دالقتل والذبح وهو ال يقص:
الصوتية كافيه لشحن املفردات بالكثري من املعاين االنفعالية والعاطفية كأن تنطق وكأا متثل معناها متثيال حقيقيا وال 

  .2" ما لإلشارات املصاحبة للكالم يف هذا الصدد من أمهية يف إبراز املعاين االنفعالية  ىخيف
يف العربية غري "يكره "وبالرغم من اشتراك وحدتني لغويتني يف أصل املعىن إال أن داللتهما ختتلف ومثال ذلك كلمة    

  3وغري ذلك من األمثلة " like"اإلجنليزية غري كلمة   " love"وكلمة " يبغض"كلمة 
  :"situational contexte ) سياق احلال (سياق املوقف أو املقام  -  2

السياق الذي جرى يف إطاره التفاهم بني شخصني ويشمل ذلك زمن احملادثة ومكاا "سياق احلال بأنه  يعرف
  .4" والعالقة بني احملادثني والقيم املشتركة بينهم والكالم السابق للمحادثة 

لكل مقام "لمتهم وقد أشار اللغويون العرب القدامى إىل هذا السياق ،وعرب عنه البالغيون مبصطلح املقام،وقد غدت ك
لكل مقام من  بألن مدار الشرف على الصواب وإحراز املنفعة على موافقة احلال وما جي"مثاال مشهورا " مقال 
ويف مقام ) يرمحك اهللا (يف مقام تشميت العاطس حيث تقع أوال " يرحم "ومثال ذلك استعمال كلمة  5" املقال 

ذ تقدم االسم عليها فاألوىل تعين طلب الرمحة يف الدنيا والثانية تعين  طلب إ) اهللا يرمحك (الترحم على امليت تقع ثانيا 
  . 6الرمحة يف اآلخرة ،ودل على هذا سياق املوقف إىل جانب السياق اللغوي املتمثل يف التقدمي والتأخري 

يف ظهور املصطلح اإلجنليزي ) malinouvski  )1984 –1942"مالينوفسكي "ويعود الفضل إىل 
)contexte of situation ( هوكارت "على هذا النحو ،ويرجع أصل استعماله إىل ""Houcarte  " يف

  . 19127: مقال له مبجلة علم النفس الربيطانية سنة
  
  

مشكلة "م يف مقال له بعنوان 1923واستخدمه عام  1أضفى على هذا املصطلح معىن خاصا " مالينوفسكي "ولكن 
  . 2قه بكتاب معىن املعىن ألوجدن وريتشارد املعىن يف اللّغات البدائية أحل
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وقد جلأ إىل هذا السياق عندما عجز عن الوصول إىل أي ترمجات مرضية للنصوص اليت سجلها يف جزر   
وعندها توصل إىل أن هذا الكالم املنطوق يكون له معىن )جمتمع بدائي(جنويب الباسفيك " ميالنيزيا "يف " التروبرياند"

  . 3السياق املواقفي الذي استخدم فيه  فقط لو رأيناه يف
 contexte of(حتت عنوان  "  malinouvski" " مالينوفسكي"إن ما ساقه  :ويقول متام حسان    

situation ( عايةسبق إليه العرب الذين عرفوا هذا املفهوم بألف سنة أو ما فوقها لكن كتب هؤالء مل جتد من الد
من تلك الدعاية بسبب انتشار نفوذ العامل الغريب يف كل "ماليوفسكي "طلح وجده مص على املستوى العاملي ما

  .  4االجتاهات 
ورد يف قضية التحكيم املشهورة من قول اخلوارج  ، واملقام ما) السياق (وخري مثال على الصلة الوثيقة بني الكالم    
والذي يفهم من كالم علي رضي اهللا "ا باطل كلمة حق أريد :"إذ جاء جواب اإلمام علي بقوله " حكم إال هللا  ال"

فاملقال هنا من الدين واملقام .عنه أن هتاف اخلوارج كالم ديين صحيح لكن املقام هو إلزام سياسي عن طريق الدين 
  .5من السياسة وكان ينبغي للناس بعد أن رد اإلمام علي بكلمته املشهورة أن يفهموا املقال يف ضوء املقام 

 social(ويقصد به السياق الذي يكشف عن املعىن االجتماعي  :الثقايف أو االجتماعيالسياق  -  3
meaning (∗  

املعـىن الذي تـوحي بـه الكلمـة أو اجلملة واملرتبط حبضارة معينة أو جمتمع معني ويدعى أيضا املعىن « وهو
  .cultural contexte)"(6" الثقايف 

  .املرجعية الثقافية عند أهل الّلغة الواحدة لكي يتم التواصل واإلبالغ بينهم وقد أشار علماء اللغة إىل ضرورة وجود 
كما أن السياق الثقايف خيضع للطابع اخلصوصي،ألن اختالف البيئات الثقافية يف اتمع يؤدي إىل اختالف داللة 

  الكهربائي ،ومعىن آخر عند هلا معىن عند اللغوي ،ومعىن آخر عند " توليد"كلمة: الكلمة لذلك وجب حتديدها فمثال 
  
  

يف اللغة العربية املعاصرة عالمة على الطبقة االجتماعية " عقيلته "وكلمة "الصرف"و"اجلذر "ومثاله كلمة ، الطبيب
  تعترب يف بريطانيا عالمة على الطبقة )looking glass:"(وكذلك كلمة:املتميزة بالنسبة لكلمة زوجته مثال
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  . mirror "1"لكلمة  االجتماعية العليا بالنسبة
 :أماّ النقد الذي وجه إىل هذا التقسيم أنه وصف بالتعسف ال حاجة للدرس اللغوي إليه ألن السياق نوعان      

األول يعتمد على الكالم املنطوق ،والثاين يعتمد على )سياق احلال أو املوقف (سياق لغوي،وسياق غري لغوي 
  .2الكالمي ،إذ ال ميكن أن نفصلها عن املوقف الكالمي الظروف واملالبسات احمليطة باحلدث 

 وأيضا من سياق املوقف، وه داليت يعنيها السياق اللغوي، وتستم يإنّ الداللة الساقية، ه: و مما سبق ميكن القول    
  .املقام الذي يقال فيه الكالم جبميع عناصره األساسية

 سياق لغوي وعندما تقال هذه اجلملة أو العبارة يف مقام معين أو والكلمة عندما تكون يف مجلة أو عبارة ،هي يف    
فإنه ميثل سياقها االجتماعي وكالمها يساعد يف فهم داللة الكلمة ،فالسياق اللغوي ) سياق غري لغوي (موقف حمدد 

  3: هو املقال والسياق غري اللغوي هو املقام أو احلال والشكل التايل يوضح ذلك 
  
  

  السيــــاق                                                                                    
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 مقال لغوي
املعىن املعجمي+ املعىن الوظيفي   

 و يشمل القرائن املقالية

غري لغوي): حال (مقام   
ل علىتل و تشمظروف أداء املقا  

مبا فيها أنواع السياق غري اللغوي( القرائن احلالية   



  .جوانب النظرية السياقية عند الثعاليب وعالقتها باملعجم :املبحث الثاين 
عاين، ودراسة املعىن املعجمي تعترب أول خطوة للحديث عن الكلمة معجما من معاجم امل"فقه اللغة "يعد كتاب      

  .به أصحاب اللّغة الواحدة مأقل ما يتفاه يوداللتها، وه
  1: وهي) حسب رأي علما ء اللغة احملدثني(واملعىن املعجمي يتكون من ثالثة عناصر أساسية 

ü إليه الكلمة يف العامل اخلارجي ما تشري. 
ü يف الذّهن من معان هو ما تستدعيما تتضمنه من دالالت أ. 
ü  درجة التطابق بني العنصر األول والثاين. 

بالداللة املركزية وهي ذلك القدر املشترك من " إبراهيم أنيس " فما تشري إليه الكلمة يف العامل اخلارجي هو ما سماه 
يب الذي يكتفي به الناس يف حيام العامة الداللة الذي يعرفه أفراد اتمع للكلمة ويصل م إىل نوع من الفهم التقري

  .وقد تكون واضحة يف أذهان كلّ الناس ،وقد تكون مبهمة يف أذهان بعضهم 
وهي تلك الظالل اليت ختتلف باختالف األفراد وجتارم "الداللة اهلامشية "عليه اسم  قأما العنصر الثاين فهو ما أطل

  . 2عن آبائهم و أجدادهم  هوأمزجتهم وما ورثو
مثال هلا داللة مركزية على وسيلة النقل املرحية اليت حتلّق يف السماء ،وهذا هو القدر املشترك " الطائرة "فكلمة   

من الداللة بني أفراد اتمع هلذه الكلمة وقد يسمعها بعض أفراد اتمع ويكون هلا ظالل من الدالالت اخلاصة لديهم 
شاهد يف يوم ما طائرة حتطمت ومات كل من عليها وقد يسمعها فرد آخر يف  فمنهم من تثري يف نفسه اخلوف ألنه

اتمع نفسه فتثري لديه مشاعر الفرح والسرور ألنه يستمتع بالركوب فيها، فالداللة املركزية هي داللة عامة أماّ 
هلا صلة مباشرة مبا تشري إليه  مجيع العناصر األخرى الداللية اليت ليست:" الداللة اهلامشية فهي داللة خاصة متثل 

  . 3" الكلمة يف اخلارج 
أما درجة التطابق بني الداللتني فتتضح من خالل استعماالت الكلمة ،ومن خالل ذلك الفرق الداليل نستطيع   

  .احلكم على الكلمتني بأما مترادفتان أو غري مترادفتني 
،والكلمة هلا معىن عام يف املعجم ،ألا ليست يف  4،غري ثابت ومن أبرز خصائص املعىن العجمي أنه عام ،متعدد    

إذ السياق هو الذي حيدد املعىن العام ويقيده ، أماّ كون معىن الكلمة متعددا يف املعجم فهذا راجع إىل ،سياق حمدد 
 نصوص عربية وثبوت ذلك هلا بسبق استعماهلا يف"صالحيتها للدخول يف سياقات متعددة فيعطيها كل سياق معىن 

  . 5" قدمية وحديثة 
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أن كل كلمة بعد أن أخذت من مادا األصلية وبنيت على أحد "من " حممد املبارك "  هولعل هذا ما قصد         
األوزان الصرفية استعملت يف مواطن من الكالم وخصصها االستعمال مبعان أخص من املعىن العام الذي تدلّ عليه 

ستعمال خالل العصور ،ويف خمتلف املناسبات والبيئات يتم للكلمة أكثر من معىن وجيتمع هلا أكثر مادا ،وبتعدد اال
  .1" وهلذا كان للسياق قيمة يف حتديد املعاين وفهم الكالم :"،ويضيف قائال "من داللة 
حني يصفون  ، يفولذلك جند اللّغويني يصفون املعىن املعجمي للكلمة بأنه متعدد وحيتمل أكثر من معىن واحد  

  . 2إال معىن واحدا  لاملعىن السياقي هلا بأنه ال حيتم
أما كون املعىن املعجمي غري ثابت فهذا يتعلق باجلانب التارخيي للكلمة ألن داللة الكلمة يصيبها التعميم أو   

" " مصباح املنري "أو االنتقال وقد تسمو داللتها وقد تنحط وهناك بعض املعاجم تم ذا اجلانب مثل  صالتخصي
  .واملعىن اجلديد الذي تكتسبه اللفظة يصبح هو املستعمل وكأن األول مل خيلق هلا أبدا " للفيومي 
واملتصفح ملعجم فقه اللغة جيد أن شغله الشاغل هو ذكر املعىن الدقيق لكل كلمة وتبيان الفروق بني الكلمات   

لظروف اللغوية اليت كانت سائدة يف ذلك الوقت خاصة خلط الناس اليت كانت هلا األمهية القصوى ،وذلك راجع إىل ا
وهو املعىن املعجمي "بني كثري من الكلمات وعدم التفريق بينها ، لذلك جند الثعاليب قد ركز على املعىن األساسي 

تدل عليه  وهو املعىن الذي" املعىن الداليل "املعىن احلريف أو " الذي وضعـت الكلمـة له أسـاسا وبعضهم يدعوه
معناها بدخوهلا يف  ومبعىن آخر إن معظم الكلمات اليت أوردها الثعاليب تعد كلمات أساسية ،ال يتغري 3" الكلمة 

السياق عكس الكلمات اهلامشية ؛ وصحيح أن الداللة ترجع للسياق لكنها قد ترجع أيضا من ناحية ثانية إىل األلفاظ 
  . 4" ،وهذا ألن داللتها جزئية 

تركيز الثعاليب على هذا اجلانب إال أنه أدرك قيمة السياق ودوره يف حتديد داللة الكلمة حيث جنده قد وظف ورغم 
اليت هلا معان خمتلفة ختتلف باختالف السياق "قضى "عددا غري قليل من األمثلة ومن ذلك املثال الذي أورده لكلمة 

ضروب ،كلها يرجع إىل معىن قطع الشيء وإمتامه ومنه  قضى يف اللغة على" اللغوي الذي ترد فيه ؛ يقول يف ذلك 
﴿ وقضى ربك أال تعبدوا إالّ إياه : معناه مث حتم ذلك وأمتّه ،و قوله غز وجل  5قوله تعاىل ﴿ مث قضى أجال ﴾ 

  7﴿ وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب ﴾ : أمر ؛ألنه أمر قاطع حتم، ومنه قوله عز وجل: معناه   6﴾ ....
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 .136:،ص م  2000مدخل إىل علم اللغة ،دار الفالح للنشر والتوزيع ،األردن ،:حممد علي اخلويل  - 3
 .185:علم الداللة ص:باملر - 4
 .2/ األنعام - 5
 .23/اإلسراء  - 6
 .4/ اإلسراء - 7



﴿ ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي بينهم ﴾ : ي أعلمناهم ،إعالما قاطعا ، ومنه قوله عز وجل أ 
وأداه إليه ،وكل ما أحكم فقد  هقضى فالن دينه،تأويله أنه قطع ما لغرمي:أي لفصل وقطع بينهم ومثل ذلك قوهلم  1

  . 2" فصل وقضى 
  .السياق اللغوي ، و غري اللغوي :نلمسه بنوعيه  وبتطبيق الثعاليب للسياق فإننا ميكن أن  

وفيه توظّف الكلمات يف تراكيب وعبارات وقد اختذه الثعاليب وسيلة لالستدالل على : ـ  السياق اللغوي) أوال 
صحة األلفاظ اليت عرض هلا يف معجمه ،لذلك جنده جينح إىل سياق هذه الداللة سياقا صحيحا من حيث املعىن ألن 

لكرمي نطق ا ، أو احلديث النبوي الشريف قد جاء ا كما قد يستعني بالسياق لتوضيح داللة مغايرة ملا هو القرآن ا
  .مألوف من حيث سياقها اللّغوي الداليل 

سبيله يف االستشهاد ا خمالفا  نأما الشعر واألمثال فكان شأنه فيها شأن اللغويني أصحاب املعاجم إذ كا  
املعىن  ةا إلثبات صحة قاعدة إعرابية وإمنا طلبا لسالمة اللفظ، وصح نن املعجميني ال يستشهدولسبيل النحاة، أل

  .وجودته
: وظّف الثعاليب عددا غري قليل من اآليات القرآنية يف شرح مواده واألمثلة التالية توضح ذلك :  القرآن الكرمي - )أ

دوره يف حتديد داللة الكلمة الفصل الذي رد فيه عن ابن قتيبة  ـ خري مثال يبني إدراك الثعاليب لقيمة السياق و) 1
، واعترب الفقري الذي له بلغه من العيش واملسكني الذي الشيء له واحتج بقوله  3حني فرق بني الفقري واملسكني 

بلغة من العيش ملا  نفأثبت هلم سفينة فلو كانوا ال ميلكو 4) فأماّ السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر :(تعاىل 
فينتفع ا أصحابه املساكني الذين مل يكن هلم شيء : "..كانت هلم سفينة ، وقال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية 

ويف هذا التفسري إشارة إىل أن هلم سفينة ينتفعون ا وليس هلم غريها فهم يكسبون رزقهم  5" ينتفعون به غريها 
 .انت هلم سفينة منها ،فلو مل يكن هلم شيء ملا ك

مث ..وأول مراتبه السخط وهو خالف الرضا ": "فصل ترتيب أوصاف الغضب وتفصيلها "ـ يقول الثعاليب يف  )2
وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ قل موتوا (الغيظ وهو غضب كامن للعاجز عن التشفي من قوله تعاىل 

 . 7...."  6) بغيظكم 
  
 

                                                
 .14/الشورى  - 1
 .8/387)22(فقه اللغة ، :الثعاليب  - 2
أمحد سليم :  هرسةحواشيه وفعلى كتاب الفروق ، قدم له وضبطه وعلق :أبو هالل العسكري :؛  وانظر  96. 33/95)10(املصدر نفسه ، : انظر - 3

 .195، 194:م،ص 1994ه ،1415، ) 1:ط(س،طرابلس ـ لبنان ، احلمصي ،جروس،بر
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تدل على غضب كامن وقد تدل على شدة  دلّغوية جند كلمة الغيظ هلا أكثر من معىن، فقو إذا رجعنا إىل املعاجم ال
وتعين حي " بنو غيظ "وقد تكون مركبة مع كلمة أخرى مثل  1).. تكاد متيز من الغيظ : (احلر كما يف قوله تعاىل

  . 2قيس عالّن 
اآلية القرآنية اتضح أن املقصود من  إن الكلمة داخل السياق تقابلها صورة مفهومية واحدة ، ومن خالل  
وهذا شأن املنافقني يظهرون للمؤمنني اإلميان واملودة ،وهم يف الباطن خبالف ذلك من "الغضب الكامن  :الغيظ هو 

  .فالغيظ يشمل البغضاء واحلسد والغلّ الذي يكنه الكافرون للمؤمنني  3" كل وجه وذلك أشد الغيظ واحلنق 
حزن مع :األسف... 4إمضاؤه  عحزن ال يستطا:الكمد":"تفصيل أوصاف احلزن "يف فصل  يقول الثعاليب -) 3

وجاء يف تفسري ابن كثري يف معىن هذه  7..."  6﴿ وملاّ رجع موسى إىل قومه غضبان أسفا ﴾ : من قوله تعاىل 5غضب 
 .ومل يذكر أنه حزن مع غضب 8" األسف أشد الغضب : " الكلمة

مشية  9الدرجان :"تفصيل ضروب مشي اإلنسان وعدوه :"يف فصل  هأوردها الثعاليب ما قال ومن األمثلة اليت -) 4
واملعىن  11..."  10﴿ مهطعني مقنعي رءوسهم ﴾ : مشية املسرع اخلائف من قوله تعاىل :اإلهطاع ...الصيب الصغري 

  . 12نفسه جنده يف تفسري القرطيب 
  . 13.." مسرعني أي )مهطعني : "..(أما ابن كثري فاكتفى بقوله

 14الصديد ..صوت كلّ الشيء إذا اشتد :الصياح ":" تفصيل األصوات الشديدة :"ويقول الثعاليب يف فصل  -) 5
  . 15من األصوات الشديد 

  
  
  

                                                
 .8/امللك  - 1
 . 109.110/ 11، )غيظ ( ةلسان العرب، ماد:ابن منظور: انظر - 2
 .255:تفسري ابن كثري، ص:ابن كثري - 3
 .398: ، ص)كمد(أساس البالغة، مادة : انظر الزخمشري  - 4
 .6:، ص)سفأ(نفسه، مادة املصدر :  انظر - 5
 ).150/(األعراف  - 6
 .25/295) 18(فقه اللغة ،:الثعاليب  - 7
 .533:تفسري ابن كثري، ص:ابن كثري - 8
 275/.2، )درج(مقاييس اللغة، مادة :ابن فارس: انظر - 9

 .43/  إبراھیم -10
 .311/ 12) 19(فقه اللغة ، :الثعاليب  - 11
 .336/ 9م ،1987كام القرآن ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،اجلامح األح:القرطيب : انظر - 12
 .720:تفسري ابن كثري، ص:  ابن كثري - 13
 .250:، ص )صدد(أساس البالغة، مادة  :الزخمشري :انظر  - 14
 .151:من األصوات الشديدة كالضجيج ،ص :ويف الطبقة اليت حققها جمدي فتحي السيد الصديد  - 15



ü قال "..وقال ابن كثري يف معىن هذه الكلمة . 2" أي يعجون  1﴿ إذا قومك منه يصدون ﴾ : و يف القرآن
وعكرمة والسيد والضحاك ،يضحكون أي أعجبوا بذلك وقال قتادة جيزعون ويضحكون  غري واحد ،ابن عباد وجماهد

  3" ،وقال إبراهيم النخعي ،يعرضون 
أي : العرب تقول فالن يتحنث" :" خمالفة األلفاظ املعاين "ـ ومن األمثلة اليت أوردها الثعاليب ما قاله يف فصل ) 6

 .6"   5﴿ فتهجد به ﴾ : إذا كان خيرج من اهلجود من قوله تعاىل  4: دوفالن يتهج..يفعل فعال خيرج به من احلنث 
 :وقد وظّفه الثعاليب يف معجمه يف شرح مواده ومن أمثلته :  احلديث النبوي الشريف  -  )ب

ملّا قال فرعون ﴿آمنت أنه ال إله إالّ « :ال ومنه حديث مرويّ  أن جربيل عليه السالم ق:الطني األسود:احلال ":"سواد أشياء خمتلفة :"يقول الثعاليب يف فصل ) 1
  . 9" 8»أخذت من حال البحر فضربت به وجهه  7الذي آمنت به بنو إسرائيل﴾

الوقت و الكيفية اليت يكون عليها اإلنسان ،والطني األسود والرماد احلار ،وورق السمو :واحلال له عدة معان منها 
  هذا احلديث هو الذي حدد داللة كلمة احلال بأا تعين الطني األسود  و السياق يف 10... ،وحال الرجل امرأته 

" فإذا رماه ببصره مع حدة نظره قيل حدجه بطرفه ،ويف حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه ":"كيفية النظر وهيئاته "يقول الثعاليب يف فصل ) 2
  . 12"  11" حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم 

رماه ،وحدجه بذنب :النظر بالبصر ،كما قد يقال حدجه بسهم أي :خارج السياق ،منها  و احلدج له أكثر من معىن
والسياق الذي وردت فيه الكلمة حدد داللتها  13رماه ،كما قد يعين محل البطيخ ، واحلنظل مادام رطبا : غريه أي

  .بأا تعين النظر بالبصر مع حدة 
  
  
  
  

                                                
 .57/الزخرف  - 1
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خري الناس رجل ممسك بعنان «:     الصوت عند الفزع ويف  احلديث :اهليعة " : " صوات الشديدة تفصيل األ:"ـ يقول الثعاليب يف فصل ) 3
  . 2"  1» فرسه كلما مسع هيعة طار إليها  

و اهليعة تعىن الصوت الذي يصدره اإلنسان عند اخلوف من شيء ما ، واستدل الثعاليب باحلديث النبوي الشريف على 
  . 4، وقيل إن اهليعة تعين الصوت الذي يفزع منه اإلنسان من عدو له  3صحة املعىن الذي أورده 

ألن تترك ولدك أغنياء خري من أن تتركهم عالة « : فإذا بسط كفّه للسؤال فهو التكفف ويف احلديث ...":"فصل تفصيل حركات اليد : ـ يقول الثعاليب يف 4
 .6"  5» ... يتكفّفون 

اس من شدة الفقر واحلاجة ،واستدل الثعاليب على صحة املعىن الذي أورده باحلديث التكفّف يعين مد اليد إىل الن
  . 7على هذا املعىن ما أورده الزخمشري  جالشريف ، وال خير

  
  :من األبيات الشعرية اليت وظّفها الثعاليب يف شرح مواده ما يأيت :  الشعر - ) ج

 :وأنشد للنابعة )عن أيب عبيدة (اجللد األبيض : القضيم ":" بيان أشياء خمتلفة :"ـ يقول الثعاليب يف فصل ) 1

ـّوانع           9"  8كـأن مـجر الرمـسات ذيولـها       علـيه قضـيم منقـتـه الص

والسياق هو الذي حدد  10وللفظة القضيم أكثر من معىن ، قد تدل على اجللد األبيض ،وقد تدل على شعري الدابة 
  .دل على املعىن األول يف هذا البيت معناها الدقيق ،وهي ت

أحدمها عيب وهو إذا يركب رأسه ال يثنيه شيء فهذا من اجلماح الذي يرد منه : فرس مجوح هلا معنيان ":"ذكر اجلموح :"ـ يقول الثعاليب يف فصل ) 2
 :الناس باخليل وأوصفهم هلا  بالعيب ، واجلموح الثاين النشيط السريع وهو ممدوح له ،ومنه قول امرئ القيس وكان من أعرف

  .12...."  11جــموحا مروحـا وإحضـارها      كمعمـة السعـف الـموقــد       
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وهذا خري مثال كذلك على إدراك الثعاليب لدور السياق يف حتديد  الداللة ، وأن معىن الكلمة يستخلص من السياق 
فنا أن املقصود منها هو املعىن الذي هو مدح له وليس الذي ترد فيه ، وبتوظيف كلمة مجوح يف البيت الشعري عر

  .عيبا فيه   

 :شهر ناجر قال ذو الرمة:كل شهر يف صميم احلر فهو ":"فنون خمتلفة الترتيب "ـ يقول الثعاليب يف فصل ) 3

  2"  1صـرى آجـن يزوي لـه الـمرء وجهـه           إذا ذاقـه الضمـآن يف شـهر نـاجر       
املعىن لذي يكون فيه احلر شديدا يسمى ناجرا ،وفيه يشتد العطش لدرجة الظّمأ واستدل الثعاليب بالبيت الشعري الذي قاله ذو الرمة على صحة فالشهر ا

  . 3ابن منظور  هعلى هذا املعىن ما ذكر جالذي أورده وال خير

 :غريه فهو اجلردبان وينشد  هن كيال يتناوليكون بني يديه على اخلوا ءفإذا وضع يده على الشي:"ـ يقول الثعاليب ) 4

  .5"  4يف قوم شهـاوى             فـال تعجـل شـمالك جردبـانـا  تإذا ما كنـ

اجلردبان يطلق على اإلنسان الذي يضع يده على اخلوان ويكون فيه طعام لئال يتناوله غريه واستدل الثعاليب على صحة 
معربة وأصلها " جردبان "املعىن نفسه أورده ابن منظور وأشار إىل أن كلمة املعىن الذي أورده بالبيت الشعري ،و

  .  6حافظ الرغيف : كرده بان أي 
  
  :وظف الثعاليب األرجاز ومن ذلك : األرجاز  -)د

شد لبعض كساء من صوف غليظ يصلح للشتاء والصيف وين:البت....زكساء من اخل:اإلضريج : " ـ يقول الثعاليب يف فصل األكسية ) 1
 :األعراب

  .من كان ذابت فهذا بيت 
  . 8"  7مقيظ مصيف مشيت 

لباس يصنع من صوف، ويكون غليظا يصلح لفصل الصيف ولفصل الشتاء ،واستدل الثعاليب على صحة : البت     
دون أن  9" ضرب من اللباس :البت :"املعىن الذي أورده بقول الراجز ، أما ابن فارس فقال يف معىن هذه الكلمة 

  .يذكر نوعه أو الوقت الذي يلبس فيه 
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 :كمثل النحيم ، شبه أنني خيرجه العامل املكدود فيستريح إليه قال الراجز :النهيم ": " حكاية أصوات املكروبني واملرضى "ـ يقول الثعاليب يف فصل ) 2

  . 3"  2سشقاة راحة  إنّ النحيم لل           1مالك ال تنحم يا رواحة                        
صوت يشبه األنني ، يصدره العامل الذي يبذل جهدا كبريا فيساعده على :وهو " النحيم " مرادف لكلمة "  النهيم " 

  . 4ذلك ،واختذ الثعاليب الرجز وسيلة لالستدالل على صحة ودقّة املعىن الذي أورده واملعىن نفسه جنده عند الزخمشري 
  

  :الثعاليب األمثال يف معجمه ومنها  وظّف:  األمثال  - )هـ

 . 6" أي  عند أول كلمة  5النقد عند احلافرة : ويقال يف املثل ...أول األمر : احلافرة" : "...يف سياقة األوائل: "ـ يقول الثعاليب يف فصل ) 1

الشيء ،حىت يرد آخره  كلمة حافرة هلا أكثر من معىن ؛ سورة براءة تسمى احلافرة ،واخللقة األوىل ، والعودة يف    
  " .السياق واملتمثل يف املثل الذي أورده الثعاليب :"أول األمر هو :، والذي دلّ على أا تعين  7على أوله 

أن الفرس إذا سبق أخذ صاحبه الرهن   كأنّ النقد عند السبق، وذل: " و أصل املثل يف اخليل مث استعمل لغريه ومعناه 
  .ب يف أوائل األشياءوذا أصبح املثل يضر8" 

السهم الصغري :احلظوة ...السهم الذي يرمي به اهلدف : 9املرماة :" تفصيل سهام خمتلفة األوصاف "يف فصل  هـ ومن األمثلة اليت أوردها الثعاليب ما قال) 2
  11"  10إحدى حظيات لقمان  " قدر ذراع ومنه املثل 

أن عمرو "عاليب على صحة املعىن الذي أورده ذا املثل وأصله نوع صغري من السهام قدر ذراع واستدل الث 12احلظوة 
  : ال فىت إال عمرو فقال لقمان: بن قنت طلق امرأته ، فتزوجها لقمان بن  عاد فسمعها تقول مرة بعد أخرى 

  
  
  

                                                
 .373) /14(فالحة، :يف لسان العرب - 1
 . 14/373، ) جنم: (البيتان بال عزو يف اللسان  - 2
 .8/349) 20(فقه اللغة ، :الثعاليب  - 3
 .14/373)حنم (لسان العرب ، مادة :ابن منظور :انظر ،  450:، ص ) حنم(لبالغة ، مادة أساس ا:الزخمشري : انظر  - 4
 245:،ص  1993:، رقم  2:م ،ج1988ه ،1408،) 1:ط(مجهرة أمثال العرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت  ـ لبنان ،:أبو هالل العسكري  - 5

،246 . 
 .1/49)4(اللغة ،  فقه :الثعاليب   - 6
 .4/163، )حفر( ةلسان العرب، ماد:ابن منظور: انظر - 7
 246، 245:، ص 1993:رقم  2:مجهرة أمثال العرب ج:أبو هالل العسكري  - 8
 .436/ 2، )رمى (مقاييس اللغة، مادة :ابن فارس: انظر - 9

 . 146:، رقم1/123املصدر السابق،  -10
 .25/430) 23(فقه اللغة ،:الثعاليب  - 11
 .2/921، )حضا( ةلسان العرب، ماد:ابن منظور: انظر - 12



حس :  واهللا ألقتلن عمرا ، فتكمن له يف أعلى شجرة على ماء فجاء عمرو ليسقي إبله فرماه لقمان يف ظهره فقال" 
  .1..." إحدى حظيات لقمان 

  . 3"  2" غرثان فأربكوا له : "  طعام يتخذ من بر ومتر ومسن ومنها املثل : الربيكة" : " تفصيل أطعمة العرب:"ـ يقول الثعاليب يف فصل) 3

اليت  ةلمهي نوع من األطعمة،تصنع من متر وقت ومسن ، واختذ الثعاليب هذا املثل إلثبات صحة معىن الك 4الربيكة
ما :ليهنك الفارس، وكان قد ولد له غالم، فقال: أن رجال قدم من سفر وهو جائع فقيل له"أوردها ،وأصل املثل  

كيف الطّال وأمه :فلّما أكل قال... اخلطوا له طعاما : أصنع به آكله أم أشربه؟ فقالت امرأته غرثان فاركبوا له أي
 "..5 .  

  
  :قوال املأثورة اليت استخدمها الثعاليب ما يأيت  ومن األ: األقوال املأثورة  -) و

إن الشيخ ميرض يوما فال يرجع شهرا، أي ال :"فإذا رجعت إليه قوته فهو مرجع ،ومنه قيل ":"ترتيب التدرج إىل الربء والصحة :"ـ يقول الثعاليب يف فصل) 1
  . 6" ترجع إليه قوته 

اليت كان عليها ، واستدل الثعاليب ذا القول للداللة على صحة املعىن  فاملريض يسمى مرجعا ألنه يرجع إىل احلالة     
  .الذي أورده 

فالن يأكل :العرجياء ومنه قوهلم : ورودها كل يوم نصف النهار ومرة غدوة ": "... تفصيل سري اإلبل إىل املاء يف أوقات خمتلفة :"ـ يقول الثعاليب يف فصل ) 2
 . 7..." واحدة  العرجياء إذا أكل كل يوم مرة

تطلق على اإلبل اليت ترد املاء مرة واحدة يف اليوم ، مرة ترده يف نصف النهار ،ويف اليوم اآلخر " العرجياء " كلمة  
غدوة وهذا هو أصل معناها ،وبعدها أصبحت تطلق هذه الكلمة على اإلنسان الذي يأكل يف اليوم مرة واحدة ،ومن 

  .الذي أورده  ل الثعاليب به على صحة املعىنمثّ أصبحت من أقوال العرب واستد
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  .1...." يقال نزلت م نازلة ، ونائبة ، وحادثة ،مث آبدة وداهية ، وباقعة ،مث بائقة ": " ةمنها على فاعل ءفصل الدواهي ما جا" ـ يقول الثعاليب يف) 3

  

اللغوي ، وكل األمثلة اليت أوردها الثعاليب يف السياق غري اللغوي ميكن بالسياق  سوهو قليل إذا ما قي:  السياق غري اللغوي: ثانيا         
إدراجها يف سياق املوقف ، وهو املوقف اخلارجي الذي ميكن أن تقع فيه الكلمة ،ويفرض عليها داللة حمددة ويكون اتمع هو املصطلح 

 :ألمثلة اليت جندها يف كتاب فقه اللغة عليها ويظهر ذلك يف العبارات اليت تظهر يف الظروف االجتماعية ،ومن ا

قصورها عن االنضمام وكان موسى اهلادي أجلع ،فوكل :اجللع ...سعة الشدقني :الشدق ": " فصل معايب الفهم "ـ يقول الثعاليب يف ) 1
  2..." يقول له موسى أطبق فلقب به  لأبوه املهدي خادما خاصا ،ال يزا

ورها عن االنضمام وكان موسى اهلادي أجلع فوكل له أبوه خادما وكلما رآه من معايب الفم ويعين قص: فاجللع 
  . مفتوح الفم يقول له موسى أطبق ،فينتبه لنفسه فيطبق ،فسمي مبوسى أطبق 

وال يعرف الظروف ) موسى أطبق (مسع أي إنسان هذه التسمية  افاملقام هو الذي اقتضى أن يقول هذا املقال، وإذ    
  . يطة ا فال يعرف ملاذا مسي ذا االسم وال يفهم منه شيئاواملالبسات احمل

التصريد : ورودها حىت تشرب قليال " :"...تفصيل سري اإلبل إىل املاء يف أوقات خمتلفة "ـ يقول الثعاليب يف فصل ) 2
اختصم :، قال األصمعي  التندية ، وهي يف اخليل أيضا: التصدير، مث ردها إىل املاء: ،مث صدرها إىل املاء لترعى ساعة 

، فاستدل  3" مركز رماحنا،وخمرج نسائنا ومسرح منا ومندى خيلنا :حيان من العرب يف موضع فقال أحدمها
الثعاليب على صحة املعىن الذي أورده ذا القول فاملقام هو اختصام حيان من العرب واملقال هو القول الذي قاله 

  .أحدمها
به فهو جلمة ، ومنه قول العرب للرجل إذا  تكل ما تطري" "فنون خمتلفة الترتيب :"صل ـ ويقول الثعاليب يف ف) 3

  . 4" عطست به اللّجم :مات 
ذكر املعاين :على الرغم من أنّ الثعاليب مل يكن هدفه من تأليف معجم فقه اللغة هو :ومما سبق ميكن القول       

يف حتديد داللة الكلمة وأن املعىن ) اللغوي ،وغري اللغوي (لسياق بنوعيه املختلفة للكلمة الواحدة ، إال أنه أدرك قيمة ا
ظاهرة بالغة الدقّة ال ميكن معاجلتها من زاوية واحدة بل جيب النظر إليها من زوايا خمتلفة والسياق إحداها وهو ما 

  .و أتباعه" FIRTH " . "  فريث" أولته الدراسات اللّغوية احلديثة أمهية قصوى لدرجة املبالغة ويتضح ذلك عند 
  
  

وكما رأينا من قبل فإن الثعاليب يورد معىن الكلمة  مث يتخذ السياق وسيلة لالستدالل على صحة املعىن الذي           
أورده وال يذكر املعاين املختلفة للكلمة يف موضع واحد وذلك يرجع للهدف الذي كان يرنو إليه من بناء معجمه 

                                                
 .534/ 3) 30(فقه اللغة  ، : الثعاليب  - 1
 . 171، 22/170)15(املصدر نفسه  ، - 2
 . 323، 23/322) 19(املصدر نفسه، - 3
 .7/32)1(املصدر نفسه  ،  - 4



ريقة اليت اختذها يف عرض املداخل املعجمية واليت جاءت وفق حقول داللية ،فالكلمة إذا كانت ،إضافة إىل ذلك الط
حتمل معنيني خمتلفني فإننا جندها يف حقلني خمتلفني فيوردها يف هذا احلقل مبعىن ويف اآلخر مبعىن آخر وتعد من قبيل 

ديث بنظرية احلقول الداللية ،وجند مالحمها بارزة يف املشترك اللّفظي ، أو املتضاد وهذا ما يسمى يف علم الداللة احل
" معجم فقه الّلغة ،ونظرا ألمهيتها يف حتديد داللة الكلمات فقد أفردت هلا فصال خاصا ألقف على جوانبها يف معجم

 .، وهو الفصل املوايل "فقه اللغة 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
.الكلمة واحلقل الداليل: الفصل الثاين  

 
.نظرية احلقول الداللية: لاملبحث األو  

v تعريف احلقل الداليل: أوال.  

v حملة تارخيية عن نظرية احلقول الداللية  : ثانيا.  

."فقه اللغة " جوانب نظرية احلقول الداللية يف معجم : املبحث الثاين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

نظرية احلقول الداللية : املبحث األول  

v اليل : أوالتعريف احلقل الد  

هو مصطلح يطلق على جمموعة من الكلمات اليت ترتبط داللتها وتشترك مجيعا يف التعبري عن : "احلقل الداليل      
أبيض ،أسود :معن عام،وتوضع عادة حتت لفظ جيمعها ،فمصطلح لون يف اللغة العربية يضم جمموعة من األلفاظ حنو 
.وغريها ......،أمحر ،أخضر ،أصفر   

ويعرفه    " " (جورج مونني  G.MOUNIN جمموعة من املفاهيم تبىن على عالئق لسانية مشتركة :"بقوله هو) 
،وميكن هلا أن تكون بنية من بىن النظام اللّساين كحقل األلوان ،وحقل القرابة، وحقل مفهوم الزمان ، وحقل مفهوم 

  1" الكالم وغريها 
"  (جون ليونز " ويعرفه     LYONS(     2" ملفردات اللّغة جمموعة جزئية :"بقوله هو  

هو قطاع متكامل من املادة اللّغوية يعبر عن جمال معين من : "ولعل أمشل تعريف وأكثرها دقة جنده عند أوملان يف قوله 
3" اخلربة   

وبناء على هذه التعريفات فإن احلقل الداليل يتكون من جمموعة من الكلمات املتقاربة يف املعىن ويتميز بوجود    
لّية مشتركة ،ومن خالهلا تكتسب الكلمة معناها يف عالقاا بالكلمات ااورة هلا ، ألن الكلمة ال معىن هلا مالمح دال

: قائال"فندريس"مبفردها بل أن معناها يتحدد مع أقرب الكلمات إليها يف إطار جمموعة داللّية واحدة وهو ما عرب عنه 
4" شاف عرى جديدة جتمع بينهما فالكلمات تثبت دائما بعائلة لغوية إنّ الذهن مييل دائما جلمع الكلمات وإىل اكت"  

5: و يتفق أصحاب هذه النظرية على مجلة من املبادئ و هي      
  .عضو يف أكثر من حقل )  lexème(ال وحدة معجمية  -
 .ال وحدة معجمية ال تنتمي إىل حقل معني -
 .ال يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة -
 .اسة املفردات مستقلة عن تركيبها النحوي استحالة در -
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" نيدا " وقد وضح      (nida) إذا فحصنا جمموعات منوذجية من  1: نظرية احلقل الداليل وفصلها يف قوله  

التطورات التحويلية يف شىت أنواع الوحدات املعجمية سنكتشف أنّ األصناف الوظيفية الرئيسية تتكون من أشكال 
:هي اليت متلك األصناف الفرعية التالية أربعة رئيسية   

ü  األشكال املدركة حسيا(objects) بيت، شجرة:مثل....... 
ü  األحداث(events)  جيري ،ميشي ،يقطع:مثل. 
ü  داترا(abstracts) دات إىل "  قأمحر، أزر" األلوان :مثلرم اصغري ،كبري ،مث قس،: 

.عمنا:جمردات األشياء املدركة حسيا مثل -1  
وصف لرجل،" صلب :"جمردات األحداث مثل -2     . وصف ملهمة"   ةسهل"   

.جدا كبري جدا، صغري:جمردات لكل من األشياء املدركة حسيا واألحداث مثل -3                
.جمردات اّردات - 4            

ü  بطأدوات الر(relation):داتاليت تساعد يف ربط خمتلف األشياء املدركة حرسيا واألحداث وا. 
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v  اللية : ثانياحملة تارخيية عن نظرية احلقول الد.  

تعد نظرية احلقول الداللية من أهم النظريات احلديثة اليت تطورت يف العشرينات وكان هدفها تصنيف املداخل     
واضحة بني الكلمات إذ ترتبط الواحدة باألخرى من املعجمية أو املعاين وترتيبها وفق نظام خاص،حيث تبدو الصلة 

.الناّحية املعنوية و تعترب إحدى نقاط التحول اهلامة يف تاريخ علم الداللة احلديث   
وقد ظل سائدا أن اللغة يف القسم املعجمي ليست سوى ركام من كلمات متناثرة ال توجد صلة تربط بني     

. 2،لكن بعض الباحثني احملدثني استطاعوا أن يثبتوا عكس ذلك  1لية الواحدة واألخرى من الناحية الدال  
كما أن هذه الصالت ال ختص جمموعة من األلفاظ اليت ميكن إدراجها ضمن العالقات الداللية من قبيل الترادف      

قد ترتبط هذه  تشمل مجيع األلفاظ اليت تنتمي إىل جمموعة داللية واحدة ، وكذلك لواالشتراك اللفظي وغريها ب
تكون هذه الكلمات سلسلة من احللقات املتصلة حيث ترتبط كل واحدة  ثاموعة مبجموعة داللية أخرى حبي

. 3الناحية املفهومية نباألخرى م  
:ويعتمد أصحاب هذه النظرية ـ إىل جانب هذه الفكرة ـ على فكرة منطقية أخرى وهي      

الذي مييل دائما إىل مجع الكلمات وإىل اكتشاف عرى " بعض يف الذهن  أن املعاين ال توجد منعزلة بعضها عن -
نفهمه بإضافته إىل" إنسان " فلفظ  4" تثبت يف الذهن دائما بعائلة لغوية  تجديدة جتمع بينها، فالكلما  

ألن األشياء ، وهكذا ،وذلك " مر " بإضافته إىل " حلو " ،ولفظ " جمنون " بإضافته إىل " عاقل " ،ولفظ "  حيوان"  
" دوسوسري " إنّ  اللغة ليست مدونة :"بأضدادها تعرف، وهذا ما عرب عنه عدد من فطاحلة اللغة احملدثني  ومن ذلك 

(de.Saussure) " مارتيين " وال فهرسا  ،  (Martinier)  هاريس " وال كيسا من الكلمات " (haris) 
" وورف " ،وال تكديسا لألمساء  (whorf)  5.  

بينها من ختالف فلو كان العامل كلّه بلون  داألصل يف تسمية األشياء يقوم على ما يوج"ما سبق فإن إضافة إىل 
. 6" واحد ملا دعت احلاجة إىل وضع كلمات متعددة لأللوان  
فالكلمات ختتلف يف املعىن وذلك لتعددها واختالفها يف التسمية كما أنّ قيمتها ال ميكن حتديدها إالّ مبقابلتها 

.الكلمات املوجودة معها يف احلقل الداليل الواحد ومن هنا تكتسب معناها بدقة مع  
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أثناء )20(ومما الشك فيه أن تكون األفكار األوىل لنظرية احلقل الداليل قد بدأت مع بداية القرن العشرين 

يف املقام األول فهو " دو سوسري " ببحث العالقات الداللية بني الكلمات ويأيت  اهتمام عدد من اللغويني األوروبيني
.  1الذي رسم اخلطوط األوىل هلا وذلك عندما أشار إىل الروابط التشاركية املوجودة بني الوحدات   

" ترير " وجند هذه الفكرة عند  (trier)   اللية يف نطاقالذي انصب اهتمامه يف البداية على العالقات الد
طار جمموعتها الداللية دف توضيح كيف أن تداخل الكلمات وتكرارها وغياا حبث  التغري الداليل لكلمة ما يف إ

أن تبني أن الكلمات تشكل  ثيتولّد عنها اتساع يف معىن بعض الكلمات وضيق يف معىن بعضها اآلخر ،مث ما لب
األخرى ،وانتهى  جمموعات متماسكة حبيث أن كل واحدة منها ترتبط داخل اموع من الناحية الداللية بالكلمات

أحدمها لغوي ،واآلخر مفهومي ،ويغطي أحدمها اآلخر ،كما أقر أن اال املعجمي :إىل وجود نوعني من ااالت 
ليس دائرة منعزلة يف املعجم وإن بدا للوهلة األوىل كذلك ،وأن االني اللغوي و املفهومي إمنا يتحدان ليكونا بدورمها 

. 2ل املفردات أنظمة عليا بنضوي فيها جمم  
يف بعض اموعات من تراص يف املفردات وقوة يف البنية حبيث لو  ظواألهم من كل هذا يرجع إىل ما لوح

تغيري موضعها ،أو حذفها منها فإن ذلك يؤدي ، إىل حصول  وقع إقحام مفردة ما يف إحدى هذه اموعات أو
. 3الداللية  اضطراب يؤثر يف كل الكلمات اليت تتكون منها اموعة   

وانطالقا من هذه املالحظات وغريها بدأ التفكري يف عمل معجم كامل يضم كافة احلقول املوجودة يف اللغة 
تقدم فيه املفردات داخل كل حقل على أساس تفريعي تسلسلي حيث بذلت حماوالت عديدة يف هذا الصدد ،وهذا ما 

ذا ال يعين أن الغرب هم السباقون إليها بل تفطّن هلا العرب يقتضي عرض تارخيي لنظرية احلقول الداللية ولكن ه
:القدامى من قبلهم وإن اختلفت أعماهلم عن الغربيني يف هذا العصر ألسباب سنعرفها فيما بعد   

: نظرية احلقول الداللية عند العلماء الغربيني -  1  
يتفطن إليها علماء الغرب إال خالل العقود األخرية  تعد نظرية احلقول الداللية منهجا لتنظيم اللغة وتصنيفها مل      

*أوملان " ؛فقد أشار ) 1877(وتعود بدايتها إىل عام  (Ullmann)   جتنر " إىل أن " (tegner) استعمل  
*أبل "  إىل أن " بالدجنر" تقدمي أفكار احلقل اللّغوي كما أشار "مصطلح حقل يف مقال له بعنوان  (able) استعمل  

" ماير " ويقال أن  18854قل اللغوي سنة  مفهوم احل (mayer) أول من عرض أفكارا بشكل منظم وذلك عام  
كما حدد النظم الداللية على أا ارتباط منتظم لعدد حمدود من التغريات " نظم املعىن "يف مقالته املسماة  1910  
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:من وجهة نظر فريدة إذ ميز بني ثالثة أنواع من نظم املعىن وهي  

  .مثل أمساء األشجار، و احليوانات: النظام الطبيعي -
كل لفظ يف قائمة الرتب "والحظ فيها أنّ 1910مثل األلقاب العسكرية واليت قدم هلا بدراسة عام : النظام الفين -

فإذا مت تغيري مكان لفظ .  1"العسكرية يستمد معناه من موضعه ضمن جمموع املصطلحات اليت تؤلف نظاما دالليا
 ىل وقوع اضطرابات يف معىن املصطلحات ااورة لهأدى إ

 .مثل مصطلحات الصيادين، واحلرفيني:النظام شبه الفين -
كما أن هذه األمناط مل تكن موجودة عنده فقط بل ظهرت بشكل أو بآخر يف حبوث أخرى لباحثني آخرين يأيت يف 

"  وايسجربر " طليعتهم  (weisgerber) " ماير " ر مثال كما يق" كوسريو "  ، و (mayer) نفسه أن طريقة  
" أوستوف " نظمه الداللية كانت موجودة عند  (osthoff)  طبيعة التعريف يف اللغات اهلندية:يف حبثه املسمى–

. 2" هاليد لبريج بأملانيا " مبدينة  1899:وطبع سنة  –اجلرمانية   
*"أوملان" وقد اعتىن ا األملان أكثر من غريهم ويرى      (ullmann) أن رائد نظرية احلقول الداللية يف أملـانيا  

"  هردر " هو  (herder) هو" ،و 1772يف سنة   *"مبولت   (humbolt) الذي عد اجلد  1836يف سنة 
وذلك لقيامه بأول عمل عام يتناول علم دالالت األلفاظ األنثروبولوجية وذلك  3" احلقول الداللية "الروحي لنظرية 

" ترير " وأسهم يف تطويرها "الشكل الداخلي للكالم :"اصة بيف إطار نظريته اخل  (trier)4 ،أما أول حتقيق عملي  
" روجيه " لقاموس مرتب حسب اموعات الداللية فقد وجد عند  (p.Roget) :بعنوان  نظرية روجيه يف    

. املفردات و اجلمل االجنليزية (Roget’s Theory of English word and phrases)  
كما عد األصل الذي متخض عن احلديث يف ااالت الداللية ألنه قسم مفردات اللغة إىل ستة جماالت رئيسية     

:وهي  
املادة   -3املكان                                     -2العالقات اّردة                        -1  

العواطف -  6دة                                   اإلرا -  5الفكر                                  -4  
إىل جماالت وسطى يتفرع كل منها إىل جماالت  ىحتتها من معاين أو باألحر جمث قسم تلك ااالت الستة إىل ما يندر

5جماال فرعيا  990صغرى يصل جمموعها إىل   . 
 

                                                
Giroud (p) : la sémantique col que sais je  duf Paris 1975. P: 75 - 1    - منذر :ترمجة.علم الداللة،بيار جريو: و انظر

  . 75:،ص ) 1ط (، عياشي
 germain claud la semantique:وأنظر ‘214,215:ص ،نظرية احلقول الداللية :حممود جاب الرب : انظر -2

fonctoionnelle.Presses de France edition .Paris .1981 .p.40 
نظرية احلقول الداللية يف التراث العريب ، احتاد كتاب العرب ، دمشق : ؛حممد عزوز  215:نظرية احلقول الداللية ، ص : حممود جاب الرب : انظر  - 3

  . 89:،ص  85:،العدد ) م  2002ه ، 1432(، 21:،السنة 
 .79: املرجع السابق، ص: انظر - 4
 286:صم  2003،اإلسكنذيرية مصر ،دار املعرفة اجلامعة :منهج البحث اللغوي :حممود سليمان ياقوت : انظر - 5



 
و      "لك الذي قدمه رمبا أفضل منهج أقيم على تصنيف داليل وصف بالعاملية ذ  helling "  و " Wartburg 

:وقسمت فيه املفاهيم إىل ثالث جماالت"  
اإلنسان والكون:ثالثهمااإلنسان                                     : ثانيهاالكون                               : أوهلا  

اعتربه بعض الباحثني صاحلا لكل اللّغات ،وهو تصنيف عام  ∗ 
يدأن املؤسسني احلقيقيني لفكرة اال الداليل بأبعادها احلديثة إمنا وجدت عند العلماء األملان والسويسريني ب       

"إيبسن :"الذين ظهروا يف العشرينات والثالثينات حيث وضعوا حتديدا دقيقا للمجال الداليل وخاصة  (ipsen) و  
و بورتج   (jolles)جولز  (porzic) و ترير   (trier) سجربر يو واو لي  (l.Weisgerber)   هذا األخري
1. الذي استمر يف تطوير هذه النظرية بعد احلرب العاملية الثانية  

 
v  طريقة تصنيف املفاهيم يف نظرية احلقول الدالّلية: 

إنّ نظرية احلقول الداللية ال يهمها فهم معاين الكلمات وحسب بل تسعى إىل تصنيف هذه املعاين يف حقول     
ة ، يقول تشومسكي داللي (Chomsky) " ويقول  2" إن من اهلام وضع تصور للمفاهيم املمكنة :"يف ذلك  

*"ستورك " و" وودصون  (widdowson &stork) السيمنتيك ال يهم فقط بإطالق األمساء فاألهم من ذلك "  
.            3" طريقة تصنيف األشياء اليت سنعطيها األمساء  

صوري للحقل فيقوم على تصور ذايت اعتباطي يتسم بالذاتية إىل حد ما لذلك جنده خيتلف من أما حتديد املفهوم الت
" جرمان كلود " باحث آلخر ؛يقول   (G.Claude) إن حتديد احلقل يقوم أساسا على انتقاء مفهوم :"ذلك يف 

يتم حتديد الوحدات األساسية اليت تصوري علم بكيفية اعتباطية مث خيضع املفهوم التصوري املنتقى لإلجراءات التجريبية 
. 4" تكون بنية احلقل املراد دراسته  
و يتضح من هنا أن الباحث هو الذي حيدد املفاهيم بنفسه ويصنفها حسب ما يبدو له أنها ترتبط فيما بينها  

.بقرابة داللية معينة تندرج حتت مفاهيم خمتلفة مع الرجوع إىل كتب اللّغة  
لداللية ال يقتصر على القرابة الداللية على أساس عالقة الترادف وهي يف أكثر األحيان صعبة وتصنيف احلقول ا   

 التحديد ،أو على أساس عالقة التضاد أو التخالف ،أو على أساس العالقة التحتية مثل اخلزامى اليت تنتظم حتت الزهرة 
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جولز "اخل وكان ...مى أو على أساس عالقة الكبري بالكبري الزهرة اليت تنتظم فوقا بالنسبة إىل اخلزا:أو الفوقية مثل 

"(jolles) . 1أول من اعترب هذه العالقات من احلقول الداللية    
فالباحث إذن يقوم بتصنيف املفاهيم املوجودة يف اللغة بعد أن حيصرها وحيدد العالقات بني الكلمات داخل كل    

وهناك من وسع هذه الطريقة لتشمل حقوال دالّلية  2لكلمات اهلامشية فيه حقل مع التمييز بني الكلمات األساسية وا
احلقول الداللية الصرفية ويالحظ يف اللّغة العربية بصورة واضحة :األوزان االشتقاقية،وأطلق عليها اسم  3أخرى ومنها 

جتارة ،يف حني تدلّ  صيغة : مثل على املهن والصنائع ،بكسر الفاء " فعالة " مقارنة باللّغات األخرى فقد تدلّ صيغة 
. 4مسبح ،مرتل، مربد :على املكان مثل "مفعل "  

  . أجزاء الكالم وتصنيفاا النحوية -
ميسك مع يد " احلقول السنتجماتية وتشمل جمموعات الكلمات اليت تترابط عن طريق االستعمال من قبيل تآلف  -

 . 5" رجل "مع " ميشي "و"  صهيل " مع" فرس " و " 
لعل أهم وأمشل التصنيفات اليت قدمت حىت اآلن وأكثرها منطقية التصنيف الذي اقترحه أصحاب معجم  و  

كلمة مت توزيعها على أربعة 50000:معىن ل 15000العهد اجلديد اليوناين إذ اتسع جمال التصنيف فيه ليشمل 
:أقسام رئيسية  

املوجودات  -  1 األحداث -  2   اّردات  -  3    قات العال -  4    
 

وهكذا يصل جمموعها إىل ،ويوجد حتت كل قسم أقسام أصغر مث يقسم كل قسم على أقسام فرعية أصغر فأصغر 
. 6جماال أساسيا  275  

  
:ولنظرية احلقول الداللية أمهية كبرية تكمن يف   

ني الكشف عن العالقات وأوجه الشبه واالختالف بني الكلمات اليت تنطوي حتت حقل معني،وبينها وب •
وإذا كان أقصى ما حيققه املعجم التقليدي هو أن يصف الكلمات يف ترتيب هجائي ،املصطلح الذي جيمعها 

فإن معجم احلقول الداللية يعاجل اموعات املترابطة من ،ويسرد كل معاين الكلمة األساسية والفرعية 
 . الكلمات اليت تنتمي إىل جمال معني وهو ما يعجز عنه املعجم التقليدي
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إن جتميع الكلمات داخل احلقل الداليل وتوزيعها يكشف عن الفجوات املعجمية اليت توجد داخل احلقل أو   •

الذي متثله  ءباألحرى الفراغ املعجمي الذي يتمثل يف غياب بعض األلفاظ لعدم وجود املفهوم أو الشي
  ) .تسمى فجوة وظيفيةو(تافه ، جلباب،جهاد،يف معجم اللّغات األوروبية :كغياب كلمات حنو 

   
ولو أننا صنفنا احليوانات حبسب اجلنس والعمر يف اللغة العربية لوجدناها تضع ذلك مع كل احليوانات لذلك لو      

أعدنا قائمة بكل أمثلة احليوانات فسنكتشف عددا هائال من الفجوات يف املفردات املعجمية ، ليس يف اللغة العربية 
.ملثال السابق وحدها كما رأينا يف ا  

 اوهذ، ميدنا باملميزات الدقيقة لكل لفظ اكم، هذا التحليل ميدنا بقائمة من الكلمات لكل موضوع على حدة •
  .يسهل على املتكلم أو الكاتب اختيار األلفاظ الدقيقة و املالئمة اليت يروم إليها

 .ي عنها التسيب املزعومتقوم هذه النظرية على مجع مفردات اللّغة يف شكل جتميعي تركييب ينف •
تطبيق هذه النظرية يكشف الكثري من العموميات واألسس اليت حتكم اللغات يف تصنيف مفرداا كما يقف  •

 .على أوجه اخلالف بني اللغات ذا الشأن 
تكشف هذه النظرية عن البنية الثقافية لدى أصحاب اللغة واليت تتمثل يف التصورات واملفاهيم اليت حتملها  •

 .فاظ اللغة بوجهيها الروحي و املاديأل
دراسة التغريات على كافة جماالت  – ةال حمال –إن دراسة أي تغيري أو تطور داخل احلقل املعجمي تصحبها      

. 1احلياة   
 
:وعلى الرغم من األمهية اليت احتفظت ا هذه النظرية إال أا وجهت هلا انتقادات تكمن يف   

دالليا يف حميط احلقل الواحد بناء على عالقاا بغريها من الكلمات يؤدي إىل صعوبات منطقية حيث يدخل التعريف يف دائرة ،حتديدها مسألة تعريف الكلمة و
 مغلقة 

 ال توجد حدود خارجية واضحة بني احلقول الداللية ألن خيوط الربط بني احلقول متصلة وليست منقطعة متاما  •
 يعدو احلقل أن يكون منوذجا لغويا حمتمال وال، قرائيةمل تنب النظرية على أسس است •
 ومن تبعه من اللغويني يف طريق واحد " ترير " مل تسر النظرية وتطبيقها العملي ونتائجها عند  •
 . 2مل يهتم أصحاا بكل أنواع السياق بل اقتصروا على اللّغوي منها فقط  •
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v  اللية عند العربنظرية احلقول الد: 
إبان حركة  ضوح فكرة ااالت الداللية عند الغرب واالهتمام بتطبيقها ال يعين أم السباقون إليها ،بل تفطن إليها العرب القدامى قبلهم ،وذلكإنّ و     

مثال على ذلك ما وضعوه من وخري )اال الداليل (مجع مفردات اللغة العربية وتدوينها انطالقا من مشافهة األعراب يبد أم مل يطلقوا عليها املصطلح نفسه 
ام ويعاجل كل رسائل ومعاجم لغوية عديدة أو ما يعرف مبعاجم املعاين أو املوضوعات إذ ترتب األلفاظ يف جمموعات داللية جيمعها موضوع واحد أو معىن ع

جم احلقول الداللية احلديثة ،ومعاجم املوضوعات الشبه الواضح بني معا –إىل حد كبري –وما يلفت النظر :"ويقول أمحد خمتار عمر  منها موضوعا بعينه ،
فكالمها يقسم األشياء إىل موضوعات ،وكالمها يعاجل الكلمات حتت كل موضوع ،وكالمها قد سبق بنوع من التأليف اجلزئي )يف اللغة العربية (القدمية 

. 1" املتمثل يف مجع الكلمات اخلاصة مبوضوع واحد ودراستها حتت عنوان واحد   

خلق اإلنسان ، والشجر ،والنبات واإلبل، واخليل ،والشاة ،و :ومما الشك فيه أن بداية ظهور معاجم املعاين هو ماّ ألف من الرسائل اللغوية مثل        
ت (ألنصاري ، واللنب، واملطر،والشجر أليب زيد ا)هـ224ت (واخليل، والغنم ،و الوحوش ،والسباع،والطري أليب عبيدة )هـ216ت(الوحوش لألصمعي 

،و ألف أيضا يف اللباس، والطعام ، واملعديات ، واألنواء ،والسحاب، والشجر ،وهي رسائل )هـ282ت (، والنبات أليب حنيفة الدينوري )هـ215
مث كانت معاجم ومن 2ضمت جمموعات داللية تعلقت مبوضوع واحد وكانت هذه األعمال الّلبنة األساسية يف وضع املعاجم العربية كما عرفت فيما بعد 

الغريب املصنف أليب عبيد القاسم بن سالم :املعاين أو املوضوعات نتيجة هلذه الرسائل إذ اكتمل التأليف فيها يف منتصف القرن اخلامس ،أذكر من بينها 
، وأساس البالغة ) هـ458ت(،واملخصص البن سيدة  224ت(،وذيب األلفاظ البن السكيت ) هـ421ت(، ومبادئ اللغة لإلسكايف ) هـ224ت(

.3وغريها )هـ585(للزخمشري   

رة وأضخم إن فضل الرسائل اللغوية هو أا كانت النواة األوىل لتأليف معاجم املعاين واليت توجت مبعجم املخصص البن سيدة الذي يعترب أكمل صو     
:داللية عامة وهيعمل تتجلى فيه فكرة احلقول الداللية واليت ميكن تقسيمهاإىل أربعة جماالت   

.معتقداته، نشاطه، عالقاته، صفاته اخللقية واخللقية: اإلنسان - 1  

.اخليل، اإلبل، األغنام، الوحوش، السباع، اهلوام وغريها: احليوان - 2  

.السماء، املطر، األنواء، أنواع النباتات وغريها: الطبيعة - 3  

. 4 اسكن، و غريهالطعام، امل ساملعادن، السالح، املالب: املاديات - 4  

  

فردايت للغة وعلى الرغم من املآخذ اليت سجلت عليه ،ألنه غلب عليه الطابع التعليمي واجلمع ومل يصل فيه إىل منهج ذي أسس علمية يف مجع الرصد امل     
من شأنه وقيمته ألنه مصنف جاء يف وقت مبكر  صقإال أن ذلك ال ين 5وتعريف املداخل وضبط العالقات بني كلمات احلقل الواحد ،وترتيب املواد ،العربية 

مل تكن فيه مناهج البحث ،جدا   

6إىل أن مثل تلك األعمال ظلّت جهودا فريدة ومع ذلك امتازت بالتنوع يف املوضوعات والتعدد يف ااالت  ةباإلضاف، و التصنيف متطورة  

قائال " ابن سيدة " جم نظرا للطريقة اليت تناول ا املادة اللّغوية داخل معجمه إذ عبر عنها بأمهية خاصة من بني تلك املعا" املخصص " وكما احتفظ      
من التقدمي والتأخري  هإنه قدم األعم فاألعم على األخص فاألخص واإلتيان بالكليات قبل اجلزيئات و االبتداء باجلواهر والتقفية باألعراض مع ما يستحق:"
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معتمدا يف ذلك على أمهات اآلراء ومراكز االهتمام فكان أوفرها مادة وأحكمها  1..." وشدة احملافظة على التقيد والتحليل ،  فوتقدمينا كم على كي،
"روجيه " تنظيما كذلك احتفظ معجم  roger)   بعد  يلكونه أول عمل يتجح يف حتقيق حماولة معجمية تقوم على أساس التصنيف اإليديولوج"بأمهية مماثلة

. 3كما عد مثال للقواميس األملانية والفرنسية واإلسبانية . 2 "عديدة أجريت يف هذا االجتاه وباءت بالفشل حماوالت   

" جم مثل معجم ومن هنا يتضح أن ارتباط فكرة ااالت الداللية عند العرب مبعجمات املعاين جندها كذلك ارتبطت عند األوروبيني بنوع مماثل من املعا    
".بواسري " و " دورنزايف  "و " روجيه   

4: و كما تعرضت نظرية احلقول الداللية للنقد عند الغربيني فكذلك معاجم املعاين عند العرب مل ختل منه ويتمثل ذلك على وجه اخلصوص يف  

.عدم إتباع منهج معني يف مجع الكلمات  -  

.عدم املنطقية يف تصنيف املوضوعات وترتيبها  -  

.العالقات بني الكلمات داخل املوضوع الواحد وذكر أوجه الشبه   خلالف بينها عدم االهتمام ببيان -  

.ما وجه للنظرية احلقول الداللية اعدم وجود حدود دقيقة بني األبواب داخل املعجم، وهذ -  

.قصورها الواضح يف حصر املفردات حىت بالنسبة للمعاجم املتأخرة عنها -  

.لأللفاظ مبرور الزمان عدم مراعاة التغيري الداليل  -  

 

 

5:  ايف حني جند املعاجم األوروبية كان أهم ما مييزه  

.جميئها يف وقت تطورت فيه أحباث اللغة ومناهجها واستعانت بأحدث األجهزة اليت تساعد يف مجع املادة وتصنيفها -  

ضم جهود العلماء والباحثني وتعاوم يف عمل معجم وإاء عصر العمل الفردي  -  

إقامة معجم على أسس علمية منطقية سواء يف التصنيف أويف حتديد أشكال العالقات داخل احلقل املعجمي  -  

.قل الواحد االهتمام ببيان العالقات املوجودة بني كلمات احلقل الواحد ووضع هذه العالقات يف صورة خصائص أو مالمح متييزية تتالقى وتتقابل يف احل -  

.هلا عددا من اللّغات يف وقت واحد ولذا كانت دراسة احلقول يف أول أمرها مقارنةتعميم الدراسة ومشو -  

أو أوروبيني مل يكونوا بدرجة من الوعي متاثل أو حىت تقترب من تلك اليت توصل إليها البحث اللغوي احلديث  اإن مصنفي املعاجم املوضوعية عربا كانو     
ثل يف جتميع املترادفات واملفردات املتقاربة يف املعىن بغرض مساعدة من يروم الكتابة يف موضوع من املوضوعات وال إذ كان هدف القدامى عمليا وتعليميا ،مت

شأا من الثروة اللغوية يف التعبري املطلق عن أفكاره اليت استوحاها من هذا املوضوع أو رمبا حىت دف اقتراح جمموعة من األفكار اليت من  هيسعفه ما لدي
.؛ يف حني كان هدف احملدثني بناء علم للمدلوالت مواز للوصف العلمي للدوال  6ع آفاق اخليال اإلبداعي عند الكتاب توسي  
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". فقه اللغة"جوانب نظرية احلقول الداللية يف معجم :املبحث الثاين      

أو كما هو معروف يف العصر احلديث مبىن وفق حقول داللية، وهذه األخرية كتاب فقه اللغة كما عرفنا من قبل هو معجم مرتب حسب املوضوعات     
.مقسمة إىل أبواب مل ترتب وفق منهج دقيق أو نظام معني ، لكن ال ختلو من تسلسل منطقي يف بعض األحيان ال يصل إىل درجة االكتمال    

يث عرف عدة حماوالت وأفضل حماولة ميكن أن تستغرق ألفاظ اللغة مجيعها هي عرفنا فيما سبق أن تصنيف الكلمات وفق حقول داللية يف العصر احلد    
:معجم العهد اجلديد"حماولة  (new creet tastement ) :ويقوم هذا املعجم املصنف للمفاهيم على أربعة مبادئ أساسية وهي   

 

:حصر احلقول أو املفاهيم املوجودة يف اللغة وتصنيفها -1  
، ثاملوجودات، واألحدا: حقول رئيسية وهي ةبتصنيف ألفاظ اللغة وتقسيمها على أربع–معجم العهد اجلديد –عجم قام أصحاب هذا امل   

:واّردات، والعالقات، والشكل التايل يوضح ذلك   1    

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . 95:علم الداللة، ص :أمحد خمتار عمر : رانظ - 1

 ألفاظ اللغة

 الروابط المجردات االحداث الموجودات



 
1" الذي ميكن أن خيرب عنه :"املوجودات مجع موجود وهو: املوجودات -)أ  

وقع اإلخبار عنها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية  وباهر، أ وميكن مالحظتها بالعني اردة، أ كل األشياء اسمة يف اخلارج، اليت و ذا املعىن يشمل
:يف النصوص املأثورة وعلى هذا قسمت إىل حقلني أساسيني والشريفة، أ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

:اظ اليت تندرج حتت كلّ منها وهي ويظّم كل حقل حقوال فرعية تقل وتكثر حبسب األلف  

ويضم كل األلفاظ اليت تدل على املوجودات احلية وينقسم إىل ثالثة حقول : ـ حقل املوجودات احلية )1
  :وهي

 
 

 
 
 
 
 
 
 

؛ اللغة العربية فال ميكننا أن ندرجه ضمن حقل املوجودات احلية أما احلقل الدال على القوى والكائنات فوق طبيعية يف
حقل الغيبيات ومن هنا يتضح أن لكل لغة مميزاا اخلاصة اليت متيزها عن أيّ  لغة أخرى  ونفرد له حقال خاصا، وه لب

أن نصف تصنيف معجم العهد اجلديد بالعاملية كما ادعى بعض الباحثني إالّ أنه يعترب أفضل ما قدم  يولذلك ال ينبغ
  .يف هذا اال حىت اآلن
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 الموجـودات

 غیر حیــة حیـــة

 الموجـودات الحیة

 قوى و كائنات فوق طبيعية حیوانات و طیور و حشرات انســـان



:وينقسم بدوره إىل حقلني كبريين مها)اجلماد : (دات غري احليةـ حقل املوجو) 2   

 
 
 
 
  
 

    
وأصحاب هذا املعجم صنفوا النباتات مع املوجودات الطّبيعية غري احلية ألم يعرفون الكائن احلي أو املوجود احلي  

املوجودات احلية وجاءت هذه األخرية بأنه الذي ميكن أن يقال عنه أنه جيري أما يف اللغة العربية ليوضع حتت حقل 
. وإنه مازال حيا ،من كوم يقولون إنه  مات   

كل ما يقوم به اإلنسان أو غريه من أفعال إرادية أو غري  ووه، وهي مجع حدث: ـ األحداث) ب •
  ،إرادية

1: و يضم هذا احلقل جمموعة من احلقول يندرج حتت كل حقل منها جمموعة من احلقول الفرعية وهي  
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یةالموجـودات غیر  الح  

 صناعیــــة طبیعیـــة

 طبيعية

 نقل

 نشاط مركب

 صدم

 وظيفة

 حركة

 تطور

 عقلية

 سكون

 تواصلية

 عاطفة انفعالية

 ترافق

 بداية و اية

 حسية

 األحداث



 
 
 
 
  
 
 
 

والربق واللغات األوروبية ،الرياح :وهي اليت تصدر عن مظاهر الطبيعية املختلفة مثل : أحداث طبيعية.1
ط وسقو،فهبوب الرياح ،واللغة العربية ال تقّر ذه التسمية ،تسمي الرياح و األمطار والزوابع والرباكني أحداثا 

كاألمطار والثلوج والزوابع فهي ،و صوت الرعد وغريها تعترب أحداثا أما الظواهر الطبيعية ذاا ،األمطار 
موجودات لوجودها يف العامل احمليط بنا شأا شأن بقية املوجودات ولذلك فإن احلقول الرئيسية ال تتفق كلّ  

 اللغات يف تصنيف األشياء حتتها 
 ...والزراعي، العمل الصناعي: مثل :أحداث النشاط املركب .2
 .....التوزيع، االستالم، السرقة: مثل: أحداث النقل .3
 .....الكسر، القطع، القتل، الضرب: مثل: أحداث صدم .4
 .....األكل والتناسل واإلفراز واملوت:مثل:أحداث وظيفية .5
  .……لالتجو، اهلبوط، الصعود:مثل: أحداث حركة.6
 .....العقوبة، ملنعا، احلكم: مثل: أحداث حتكم .7
 ...اللمس، الذوق، الشم، البصر، السمع: مثل: أحداث حسية .8
 ......التمرد مالظل، التعاون، الزواج: مثل: أحداث الترافق .9
 وهي كل ما تتواصل به املوجودات من لغة وما يف حكمها : أحداث تواصلية  .10
 ......والرجاء، والفهم، التفكري: مثل: أحداث عقلية  .11
 ...الغضب، الكره، احلب:مثل: عاطفيةأحداث   .12
 .....والسكون، اإلقامة:مثل: أحداث سكون  .13
 ....الزيادة، النقصان، النمو: مثل:أحداث تطور .14
 .....االنتهاء، البدء:مثل: أحداث البداية والنهاية .15

 1: وهي  الذّهن عن مجيع اللّواحق والعالقات احلسية هوهي عكس املاهيات فتشمل كل ما يعزل:  اردات •
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 حتكم



 
 املـجــردات

 

الصفات   احلالة الصحية       اجلودة      العمر      العدد      احلرارة      املقدار الطاقة  املركز  اللون  احلركة   اجلاذبية   املسافة  

  
 

تقل وتكثر حقوال أخرى ) اردات(ويندرج حتت كل حقل من هذه احلقول املتفرعة عن احلقل الرئيسي   
تأخذ يف اهلبوط والتوسع األفقي إىل أن تأيت على األلفاظ املستعملة يف اردات ،حبسب مفردات كلّ حقل 

  .مجيعها 
على هذا التصنيف هو إدراجهم الصفات ضمن حقل اردات ولو طبقنا هذا التصنيف على اللغة  ذو ما يؤخ  

املبالغة أو مبالغة اسم  ةوصيغ، العربية اسم الفاعل واسم املفعولالعربية جلعلناه حقال مستقال وتشمل يف اللغة 
  . 1الفاعل وصيغة التفضيل والصفة املشبهة 

  . 2على معىن يف غريها  توهي احلروف وهي ما دل :ـ الروابط) د
حقول  للثعاليب فإننا جنده قد قام بتصنيف املفاهيم املوجودة يف اللغة وفق"فقه اللغة "وإذا رجعنا إىل معجم 

داللية إال أنه مل يطلق عليها مصطلح حقل وإمنا   أطلق عليها مصطلح باب وكل باب بالنسبة له ميثل حقال دالليا 
عاما مستقال عن اآلخر ويندرج حتت كل باب من هذه األبواب فصوال وتعد مبثابة حقول فرعية كما رأينا يف 

  "  معجم العهد اجلديد "
د قد قسم إىل أربعة حقول رئيسية كبرية فإن معجم فقه اللغة قد قسم على و إذا كان معجم العهد اجلدي

  :عليه املعجم مرتبا يوضح ذلك جبالء وهو كاآليت لبابا أو حقال رئيسيا ومن خالل عرض ما اشتم ثالثني

  يف الكليات : الباب األول -
 يف الترتيل والتمثيل : الباب الثاين -
 اؤها وأوصافها باختالف أحواهلا يف األشياء ختتلف أمس: الباب الثالث -
 يف أوائل األشياء وأواخرها : الباب الرابع -
 يف صغار األشياء و كبارها وعظامها و ضخامها :  الباب اخلامس -
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 يف الطول والقصر : الباب السادس -
 يف اليبس واللني :  الباب السابع -
 يف الشدة والشديد من األشياء : الباب الثامن -
 قلّة والكثرة يف ال: الباب التاسع -
 يف سائر األوصاف واألحوال املتضادة : الباب العاشر -
 يف امللء واالمتالء و الصفورة واخلالء :  الباب احلادي عشر -
 .يف الشيء بني الشيئني:  الباب الثاين عشر -
 
 

 .يف ضروب من األلوان و اآلثار:  الباب الثالث عشر -
 .نقل األحوال ما وذكر ما يتصل ما و ينضاف إليهما يف أسنان الناس والدواب وت: الباب الرابع عشر -
يف األصول والرؤوس واألعضاء واألطراف وأوصافها وما يتولد منها وما يتصل ا ويذكر :  الباب اخلامس عشر -

 . معها
 .يف صفة األمراض واألدواء وذكر املوت والقتل : الباب السادس عشر -
 .ن يف ذكر ضروب احليوا:  الباب السابع عشر -
 . يف ذكر أحوال وأفعال لإلنسان وغريه من احليوان: الباب الثامن عشر -
 .يف احلركات واألشكال واهليئات وضروب الرمي والضرب :  الباب التاسع عشر -
 .يف األصوات وحكاياا : الباب العشرون -
 .يف اجلماعات :  الباب احلادي والعشرون -
 .وما يقارا من الشق والكسر وما يتصل ما  عوالقط، يف القطع واالنقطاع: الباب الثاين والعشرون -
يف اللباس وما يتصل به والسالح وما ينضاف إليه وسائر اآلالت واألدوات وما يأخذ :الباب الثالث والعشرون -

 .مأخذها 
 .يف األطعمة و األشربة وما يناسبها :  الباب الرابع والعشرون -
 .ة وما يتلو األمطار من ذكر املياه وأماكنها يف اآلثار العلوي:الباب اخلامس والعشرون -
 . يف األرضني والرمال و اجلبال واألماكن وما يتصل ا ويضاف إليها: الباب السادس والعشرون -
 .يف احلجارة : الباب السابع والعشرون -
 .يف النبت والزرع والنخل : الباب الثامن والعشرون -
 .وازنة بني العربية والفارسية فيما جيري جمرى امل: الباب التاسع والعشرون -
 .يف فنون خمتلفة الترتيب يف األمساء واألفعال والصفات : الباب الثالثون -
 



 
على اضطراب يف  لوبإلقاء نظرة متأنية على  ترتيب الثعاليب ألبوابه يتضح أنه رتبها ترتيبا عشوائيا وهذا ما يد     

هذا االضطراب بشكل بارز من خالل بعض الفصول اليت جندها بناء احلقول يفتقر إىل املنطق واملوضوعية ويتضح 
  : حتت أبواب ال متت هلا بأي صلة ومن أمثلتها 

 2رغم إفراده بابا خاصا له  1الباب األول خصصه للكليات وجنده يضم فصوال يف ذكر ضروب من احليوان  -     
 ، وعقد فصال  4" يف النبت والزرع والنخل :"رغـم ختصيصه بابا مستقال مساه  3كما ضم فصال يف النبات والشجر 

 
.  6به والسالح وما يضاف إليه ليف اللباس وما يتص:"، وكان األوىل أن يضمه إىل الباب الذي عقده له وهو 5للثياب

  . 8"  ايف األطعمة و األشربة وما يناسبه"رغم ختصيصه بابا  7كما عقد فصال للطعام 
وذكر فيها بعض األلفاظ الدالة على احليوانات واألوىل  9" فصل عن ابن قتيبة :"ه وعقد املصنف كذلك فصال مسا    

  . 10أن يضمها إىل الباب الذي خصص هلذا الشأن 
يف سائر األحوال واألوصاف "وذلك يف باب  11" تفصيل أوصاف السنة الشديدة احملل" وعقد الثعاليب فصال يف    

إال أنه تفطن إىل هذا االضطراب وأشار إليه  13" دة والشديدة من األشياء يف الش"بدال من ضمه إىل باب  12املتضادة
  . 14...." وما أنسانيها إال الشيطان أن أذكرها يف باب الشدة والشديد من األشياء: " بقوله 
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ء و األطراف األصول و الرؤوس و األعضا" ومن اضطراب احلقول أن الثعاليب عقد فصال يف أدواء العني حتت باب   

  .1"و أوصافها رغم أنه خصص هلا بابا أمساه األمراض و األدواء و ذكر املوت و القتل 
و كان من املفروض أن يضمه لباب  3" باب الترتيل و التمثيل"يف  2كما عقد فصال ألنواع اآلالت و األدوات     

  .4اآلالت و األدوات و ما يأخذ مأخذها 
و قسمه إىل فصول منها ما ضم أسنان   5"نان الناس و الدواب و تنقل األحوال ما أس" وعقد املصنف بابا يف   

و كان األحرى به أن يضمها إىل .الناس و منها ما ضم أسنان احليوانات املختلفة ، و يف هذا تكثري لألبواب ليس إال 
  .7و الشيء نفسه بالنسبة إىل الباب الذي عقده للجماعات  6باب احليوان 

يف األرضيني و الرمال و اجلبال '' و كان األوىل أن يضمه لباب  8ء نفسه بالنسبة للباب الذي عقده للحجارة و الشي
  .9اجلبال و األماكن و ما يتصل ا و ما يضاف إليها 

ومن االضطراب يف األبواب احتوائها على فصول ال متت هلا بصلة ، ال من قريب و ال من بعيد ، ففي باب      
يف ترتيب اجلن ، يف ترتيب صفات انون ، يناسبه يف صفات األمحق ، : جند الفصول اآلتية  10ضروب احليوان 

يف أوصاف النوق ، أوصافها يف  ... معايب خلق اإلنسان ، معايب الرجل عن أحوال النكاح ، يف اللؤم و اخلسة 
  .اللنب 
و '' صل يقاربه من جهة ، و يباعده من أخرى ف" ويف باب األطعمة و األشربة و ما يناسبها جند فصال عنوانه      

و  11البعر املختلط بالتراب : حجارة و تراب خمتلطة ، اللثق ماء و طني خيتلطان ، العرة :األبرق و الربقة :"جاء فيه 
  .كل هذه الكلمات ال متت بأي صلة للحقل الداليل الرئيسي 

ترتيب صوت الرعد على القياس  "املياه وأماكنها جند فصال يف  اآلثار العلوية وما يتلو األمطار من ذكر" ويف باب     
  . بوغريها من األمثلة اليت توضح هذا اجلان 13" األصوات وحكاياا " وكان األوىل أن يضمه لباب  12" والترتيب 
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د داخل الفصل و هذا االضطراب مل يقتصر على تنافر الفصول الواقعة حتت الباب الواحد بل تعداه إىل تنافر املوا    
  :ومن أمثلتها 1الواحد 

راوية إال مادام عليه املاء ،وال يقال :مهدى إال مادامت عليه اهلدية ،وال يقال للبعري :للطبق  لال يقا"يقول الثعاليب  -
سحل إال :للدلو  لوال يقا.للسرجني فرث إال مادام يف الكرش  لظغينة إال مادامت راكبة يف اهلودج وال يقا:للمرأة 

  . 2..." مادام فيها ماء قل أو كثر 
وكما هو مالحظ فإن كل كلمة من هذه الكلمات اليت وضعها الثعاليب حتت حقل واحد تنتمي إىل حقول داللية     

  .خمتلفة 
: سبت،كل صانع عند العرب فهو:لوح ،كل جلد مدبغ فهو :كل عظم عريض فهو "...ويقول يف موضع آخر  -

  . 3....." مرت :فهي تجند ،كل أرض ال تنب: من األرض فهو عقني ،كل ما ارتف:فهوإسكاف،كل عامـل باحلديد 
3 .  

و الشيء نفسه بالنسبة هلذه الكلمات فلو أعدنا هلا التصنيف لوجدنا كل واحدة منها تنتمي إىل حقل غري احلقل      
  .الذي تنتمي إليه األخرى

احد وتكرارها راجع لعقد الثعاليب ألبواب عامة غري متخصصة،  وهذا التنافر يف املواد داخل الفصل أو احلقل الو      
  :فمن البداهة أن تتكرر يف أبواا املتخصصة ومن أمثلتها 

يف :"...وهو باب عام كما جندها يف باب"يف األشياء ختتلف أمساؤها وأوصافها "ذكرها يف باب  3كلمة نعش      
  .  4....." ."وسائر اآلالت واألدوات اللباس وما يتصل به من السالح وما يضاف إليه 
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الشيخ الكبري، : اليفن ":" يف صغار األشياء وكبارها وعظامها و ضخامها :"و كذلك قوله يف الباب اخلامس     

ر البئ:، الرس ) وهو يف شعر لبيد (النهر الكبري : البعري الكبري ، الطبع : ، القحر) عن الليث (العجوز الكبرية : القلعم 
يف أسنان الناس والدواب وتنقل األحـوال مـا : "جندها يف باب  4و القحر  3و القلعم  2فكلمة اليفن . 1"الكبرية

يف اآلثار العلوية وما يتلو األمطار من ذكر املياه وأماكنها ،كما جند كلمة :"جندها يف باب  6و الرس  5و كلمة الطبع 
وجندها كذلك يف الفصل السادس عشر من الباب اخلامس و  7الباب األول يف الفصل األول من " صرح "و " كعبة "

  . 8و العشرون
: وجندها كذلك يف باب   9" صغار األشياء وكبارها  وعظامها و ضخامها "جندها يف باب " القهب"وكلمة   

 11الصبح :  مثل وغريها من الكلمات اليت ميكن إدراجها ضمن هذا الغرض 10..."يف األرضني والرمال واجلبال : "
 ... 13، الفسيل  12،احلصى 

ورغم هذا االضطراب يف منهج الثعاليب واملتمثل يف عقده أبوابا غري متخصصة مما نتج عنه تكرار يف الفصول    
واملواد مما يصعب مهمة احلصول على الكلمات من طرف الباحث والذي يعترب من اجلوانب السلبية يف معاجم املعاين 

ميكن أن ننكر اجلوانب اإلجيابية  فيه ، واملتمثلة يف األبواب املتخصصة اليت عقدها وهي أقل من  ال بصفة عامة ،إال أنه
  : سابقتها ومن أمثلتها 

    14.باب يف األطعمة و األشربة و ما يناسبها -

  15.باب يف اآلثار العلوية وما يتلو األمطار من ذكر املياه و أماكنها -
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  1. اجلبال، واألماكن وما يتصل ا وينضاف إليها والرمال و باب يف األرضيني -
  2. باب يف احلجارة -
  3. باب يف النبت والزرع والنخل -

  4. باب يف أوائل األشياء و أواخرها -
  5. باب يف صغار األشياء وكبارها وعظامها وضخامها -

  6. باب يف الطول والقصر -
  7. باب يف  اليبس واللني -
   8. د من األشياءباب يف الشدة والشدي -
  9. باب يف القلة والكثرة -

  10. باب يف سائر األوصاف واألحوال املتضادة -
   11. باب يف امللء واالمتالء و الصفورة واخلالء -
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تطالعنا  "النبت والزرع :" كما أن الفصول اليت تتضمنها هذه األبواب معناها يدور حول موضوع واحد ففي باب   

يف ترتيب النبات من لدن ابتدائه إىل انتهائه ،فصله يف مثله ،يف ترتيب أحوال الزرع، يف ترتيب :  1ية الفصول التال
  .البطيخ يف قصر النخل وطوهلا،يف تفصيل سائر نعوا، جممل يف ترتيب محل النخلة 

يف تفصيل حجارة خمتلفة يف احلجارة اليت تتخذ  أدوات وآالت ، :  2ويف باب احلجارة تطالعنا الفصول التالية      
وغريها من األمثلة اليت توضح هذا اجلانب وهذا بالنسبة إىل ...الكيفية يف ترتيب مقادير احلجارة على القياس والترتيب

  .داخل معجم فقه اللغة  بناء احلقول الداللية
نا إنكار جهد الثعاليب اجلبار يف وإذا رجعنا إىل ترتيب املواد داخل الفصل الواحد أو احلقل الواحد فإنه ال ميكن       

نظرية احلقول الداللية تقوم على مبدأ  أن الكلمات لكي تنتمي إىل جمال داليل واحد البد من  تهذا الشأن ، وإذا كان
التعرف على احملدد الداليل اخلاص لكل لفظ من األلفاظ حىت منيزه عن غريه ، وجبعل العالقة بني هذه الكلمات متقاربة 

إىل جمال داليل حمدد من خالل مجع الكلمات اليت تؤلف جمموعة داللية واحدة ؛ بشرط اشتراكها يف املالمح  ومنتمية
الداللية هلذه اموعة فإن هذا اجلانب جنده بوضوح يف معجم فقه اللغة ؛ بل تفنن الثعاليب يف تقدمي األلفاظ املنتمية إىل 

. جمال واحد   
من القلة إىل الكثرة كترتيب  اىل جمال واحد قام بترتيبها وفق طرائق خمتلفة فمنها ما رتبهوباإلضافة إىل انتمائها إ     

 احبسب علوه ، والرمال حبسب كميتها ، ومنها ما رتبه تاإلنسان حبسب كربه ، واجلبال حبسب حجمها ، والصو
الثعاليب واليت ميكن معاجلتها   أوردهامن األعلى إىل األسفل ،  وفيما يلي بعض النماذج اليت وأ من الكثرة إىل القلة ،

  .بتطبيقها على نظرية اال الداليل

فإذا حترك  3بارض :أول ما يبدو النبت فهو " : " ترتيب النبات من لدن ابتدائه إىل انتهائه"يقول الثعاليب يف فصل     
فإذا اصفر ويبس  4اجتـأل : قيل  عميم ، فإذا اهتز وأمكن ألن يقبض عليه:قليال فهو مجيم ، فإذا عم األرض فهو 

فإذا  7مشيط :، فإذا كان بعضه هائجا وبعضه أخضر فهو  6غميم :، فإذا كان الرطب حتت اليبس فهو 5فهو هائج 
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  . ، فإذا يبس وأصابه املطر فاخضر) عن األصمعي (، فإذا اسود من القدم فهو الدندن 2وحطام1هشيم:شم وحتطم فهو
 

 

.   4)" أيب عمروعن .(  3فذلك النشر    
ومن خالل النظر يف هذا النموذج نالحظ أن الكلمات السابقة كلها تتقارب فيما بينها يف الداللة على أصل واحد     

، األمر الذي يؤهلها ألن تكون مع بعضها جماال دالليا واحدا ، ومعىن هذا أننا حني نبحث عن الكلمات "النبات "وهو 
مة اليت نريد دراستها،واليت تكون معها جماال دالليا ينصب اهتمامنا على كل الكلمات اليت اليت تتقارب دالليا مع الكل

  .تشترك معها يف جمال داليل واحد 

وعلى الرغم من انتماء كل هذه الكلمات إىل جمال داليل واحد فإننا نالحظ فروقا داللية بينها متيز كل كلمة عن  
دات املعجمية جاءت مرتبة ترتيبا تصاعديا من لدن ابتداء منو النبات إىل األخرى ،كما أن طريقة عرضه هلذه الوح

  .انتهائه  مما جعل الفروق الداللية بينها واضحة جدا 
بفتح الشني أكرب من القبيلة مث : الشعب: " 5" تدريج القبيلة من الكثرة إىل القلة "ـ ويقول الثعاليب يف فصل     

  . 7" مث البطن مث الفخذ  مث العمارة بكسر العني 6مث القبيلة 
واملالحظ أن كل الكلمات السابقة تشترك كلها وتتقارب فيما بينها يف الداللة على أصل واحد وهو القبيلة    

  .األمر الذي يؤهلها ألن تكون جماال دالليا واحدا 

وظالال رقيقة متيز كل وعلى الرغم من وجود عالقة داللية فيما بني هذه الكلمات إال أننا نالحظ فروقا دقيقة     
  .كلمة عن األخرى

: 9أصوات مبهمة ال تفهم ، التغمغم 8 "اللغط " : " األصوات اليت ال تفهم : " ـ ويقول املصنف يف فصل    
:  2صوت العسكر  اللّجب ، الوغى :  1اللجب .الصوت بالكالم الذي ال يبني ، وكذلك التجمجم : 9التغمغم

  صوت اجليش 
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  4". 3اجللبة :تماع أصوات الناس والدواب ، وكذلك اج: يف احلرب ، الضوضاء 

األمر الذي يؤهلها " صوت "وكل هذه الكلمات تشترك وتتقارب فيما بينها يف الداللة على أصل واحد وهو كلمة    
  .ألن تكون مع غريها من الكلمات اليت تدل عليها جماال دالليا واحدا 

التحديد الدقيق للكلمات األساسية واهلامشية داخل احلقل :ول الداللية ومن  املبادئ اليت تقوم عليها نظرية احلق -2
يف هامشه ، وإذا رجعنا إىل معجم فقه اللغة فإننا ال نلمس هذا  نيف مركز احلقل ومنها ما يكو نالواحد فمنها ما يكو

فروق بني الكلمات املتقاربة يف اجلانب ألن هدف الثعاليب األول و األخري هو إعطاء املعاين الدقيقة لكل كلمة وتبيان ال
  .الداللة 

وتقوم نظرية احلقول الداللية على تبيان العالقات الداللية داخل احلقل املعجمي ، وذلك ألن معىن الكلمة هو  -3
حمصلة عالقاا بالكلمات األخرى املندرجة معها يف حقل واحد ، وهذا األمر يقتضي توضيح هذه العالقات وبيان 

  .  5براز جهود الثعاليب فيه خصصت هلذا اجلانب فصال كامال أنواعها وإل

يتضح أن نظرية احلقول الداللية تقوم على فكرة املفاهيم العامة اليت جتمع بني مفردات   قوبناء على ما سب    
تتحدد اللغة بشكل منتظم وأن الكلمة املفردة ال تشكل وحدة مستقلة ألن اللغة نظام ، وقيمة كل عنصر من عناصرها 

  . مبكانه وعالقته داخل اموع 
   : 6وقد وسع بعضهم مفهوم احلقل الداليل ليشمل األنواع التالية      

 MORPHO  SEMANTIC(ويطلق عليها اسم احلقول الداللية الصرفية :  ـاألوزان االشتقاقية) 1
FIELDS ( للثعاليب إذ اختذه " ه اللغة فق"ويظهر هذا النوع بشكل أوضح يف اللغة العربية كما جنده يف معجم

 7....." صفـة األمراض واألدواء:"وسيلة لبناء بعض احلقول ومن األمثلة اليت ميكن أن جندها ما أورده يف باب 
" أكثر األدواء  واألوجاع يف كالم العرب :"يقول يف ذلك  8" منها على فعال  ءيف سياق ما جا:"وذلك يف فصل 

، 2، والدوار، و النحاز 1، واخلنان 9عال ، والبحاح ،والزكام ، والبحاح ، و القحابكالصداع ، والس" فعال "على 
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والبناء الصريف هلذه الكلمات ينم عن القرابة الداللية اليت ..." .، واهلـيام 4، و السالل3، و الصدام،و اهلالس2النحاز
  جتمع هذه 

  
حلقل و مجيعا تدل على املرض وختتلف عن األلفاظ يف حقل داليل واحد فهي تشكل نظاما صوريا ودالليا يف ذات ا

 .بعضها يف نوعيته ، واألعضاء اليت تصاب بذلك املرض  
إن املعيار الصريف هو الذي دل على العالقة املوجودة بني الكلمات ذات التشابه يف الصيغة الصرفية غري أنه ال ميكننا   

  معيارا ناجحا لتصنيف احلقول وألنه ليس مثة ما يدل مثال  تطبيق هذا املعيار على مجيع احلقول الداللية ألنه ال يعترب
  

مع أن هذه الكلمات تنتمي إىل حقل داليل واحد وهو حقل " ابن"و " امرأة"و " رجل"على أن هناك عالقة بني كلمة 
  .األلفاظ الدالة على اإلنسان

منها ما جاء على :"(، يقول يف ذلك " اهيالدو" ومن األمثلة اليت أوردها الثعاليب  يف هذا الصدد ما جاء يف فصل    
فاعلة يقال نزلت م نازلة ونائبة ، وحادثة مث آبدة وداهية ، و باقعة مث بائقة و حاطمة ، وفاترة و فاقرة ومنها ما جاء 

  .5....." جاء الربيق و األريق مث الدويهية و اخلوخيية : على التصغري  

وزن فاعلة إضافة إىل أا تشترك يف الداللة على الدواهي وكلمات اموعة كلمات اموعة األوىل جاءت على      
  .الثانية جاءت على التصغري وتدل كذلك على الدواهي

، والسعوط ، و اللّعوق  7، واللدود6كالوجور ) فعول (أكثر أمساء األدوية على :" ويقول املصنف يف موضع آخر     
  .ريها من األمثلة اليت أوردها الثعاليب وغ 9...." 8، والسنون ، و الربود 

وتضم الكلمات املترابطة عن طريق  SYNTAGMATIC FIELDS (10: ( ـ احلقول السنتجماتية) 2
فإننا جندالثعاليب قد عقد أكثر من فصل يضم كلمات وما "فقه اللغة "االستعمال وإذا حبثنا عن هذا اجلانب يف معجم 

 :من أمثلته يتناسب معها عن طريق االستعمال و
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الغرز للجمل كالركاب للفرس ، و الغرضة للبعري " :أنواع اآلالت واألدوات عن األئمة :"يقول الثعاليب يف فصل     
فكل آلة  1"كاحلزام للدابة ، و السناف للبعري كاللبب للدابة ، املشرط للحجام كاملبضع للفاصد ، و املبزغ للبيطار 

من أصحاب املهن  ان الذي تستعمل له وكل آداة من األدوات ذكرها مع ما يناسبهمن هذه اآلالت ذكرها مع احليوا
  .الذين يستعملوا 

     
بناء قدمي ،دينار عتيق ، رجل دهري ،ثوب عدملي ،شيخ قنسري ،عجوز قنفرش :"ويقول املصنف يف تقسيم القدم   

ء تتالءم معها كلمة قدمي وليس عتيق أو فوضح االستعمال الدقيق لكل كلمة ، فكلمة بنا 2....." ، مال متلد 
دهري،وكلمة دينار تتالءم معها كلمة عتيق ،وليس دهري أو عدملي أو قنشري ، والشيء نفسه بالنسبة للكلمات 

  .األخرى 
شيخ هم ،ثوب هدم ، برد سحق ، ريطة جرد ،نعل نقل ،عظم خنر ،كتاب       : " ومن األمثلة اليت أوردها كذلك قوله 

  .وغري ذلك من األمثلة اليت توضح هذا اجلانب  3. " ..دارس 
للثعاليب من معاجم املوضوعات وهو مرتب حبسب املعاين " فقه اللغة "ميكن القول أن كتاب  قوبناء على ما سب

  : تضمن حقوال داللية ومن خالل مقاربته مبا توصل إليه البحث الداليل احلديث جند 
وتنقسم )ويقابلها يف علم الداللة احلديث احلقول الرئيسية (تقسيمها إىل أبواب قام بتصنيف ألفاظ اللغة و - ا   

  ).ويقابلها يف علم الداللة احلديث احلقول الفرعية (بدورها إىل فصول 

ألن هدف الثعاليب مل يكن من " معجم العهد اجلديد "مل يشتمل هذا املعجم على كل ألفاظ اللغة كما رأينا يف  -ب  
  عجم شامل بقدر ما كان يهدف إىل تصحيح ما دب من شيوع اللحن يف معاين الكلمات يف عصره  أجل تقدمي م

  .مل يتبع الثعاليب منهجا معينا يف تصنيف احلقول الداللية  -ج  

عنه تكرار يف املواد داخل الفصول مما يصعب مهمة العثور على  جتبني عقد الثعاليب أبوابا غري متخصصة مما نت -د  
  .ات داخل املعجم املفرد

  . اضطراب بعض األبواب الحتوائها على فصول ال متت هلا بصلة -ه  

إليه البحث الداليل  لعقد الثعاليب أبوابا متخصصة وتعد من اإلجيابيات اليت حتسب له وهي تضاهي ما توص -و   
وباإلضافة إىل انتمائها إىل احلديث ، كما أن الفصول اليت تتضمنها هذه األبواب معناها يدور حول موضوع واحد ،

من القلة إىل الكثرة ،ومن الكثرة إىل القلة ومن األعلى إىل (جمال واحد قام بترتيبها وفق طرائق خمتلفة ودقيقة جدا 

                                                
 .4/42) 2(،  املصدر السابق - 1
 .6/83)10(،  فقه اللغة:  الثعاليب - 2
 . 5/82)10(،  املصدر نفسه  - 3



وهذا يعد عمال جبارا ألنه جاء يف وقت مبكر مقارنة مبا توصل إليه البحث الداليل احلديث الذي يعتمد ) األسفل 
  .يف مجع املواد وتصنيفها ؛ أما الثعاليب فقد  اعتمد على حسه اللغوي ال غري على أحدث األجهزة 

وإذا كانت نظرية احلقول الداللية تقوم على تصنيف الكلمات املوجودة يف اللغة وفق منطلق افتراضي إىل حد ما       
هلا الفصل املوايل ملعرفة مدى توفيق فإن نظرية التحليل املكونايت  تعد مقياسا للتحقيق من هذا املنطلق ،ولذلك أفردت 

  .  الثعاليب يف ذلك

  .الكلمة والتحليل التجزيئي للمعىن : الفصل الثالث 

  

  . نظرية التحليل التجزيئي للمعىن:املبحث األول 

v املقصود بالتحليل التجزيئي :  أوال.  

v  حملة تارخيية عن نظرية التحليل التجزيئي للمعىن : ثانيا.  

 .تصنيف الثعاليب يف ضوء نظرية التحليل التجزيئي للمعىن  :املبحث الثاين 

v  ال الداليل اخلاص بالنبات والشجر :أوالالتحليل الداليل لكلمات من ا 

v  ال الداليل املسم: ثانيافنون خمتلفة الترتيب :بـ  ىالتحليل الداليل لكلمات من ا 

v  ال الداليل اخل: ثالثااألموال :اص بـ التحليل الداليل لكلمات من ا 

v     ال الداليل اخلاص بـ : رابعاأنواع السرير :التحليل الداليل لكلمات من ا 

v     ال الداليل اخلاص بـ : خامساأمساء الغبار وأوصافه : التحليل الداليل لكلمات من ا 

v      اليت  األشياء: كلمات اليت أوردها الثعاليب يف باب بعض الالتحليل الداليل ل: سادسا

 .ختتلف أمساؤها وأوصافها باختالف أحواهلا 



v     ال الداليل اخلاص بـ :    سابعاأمساء النار : التحليل الداليل لكلمات من ا. 

  

  

 

  .نظرية التحليل التجزيئي للمعىن : املبحث األول  

v  املقصود بالتحليل التجزيئي : أوال  

نقف عند املفهوم اللغوي واالصطالحي هلا حىت تكون النظرة إليها واضحة ) كونايت للمعىن أو امل(قبل احلديث عن نظرية التحليل التجزيئي   

من جانب آخر ، كما  –رغم أمهيتها –املعامل باعتبارها نظرية قد تكون غامضة بعض الشيء حلداثتها من جانب وعدم تطبيقها بكثرة من طرف الباحثني 

  .الذي يشفي غليل القارئ مل يتناولوها بالشرح الوايف  أن الدراسيني

 :يف اللغة-أ  

  .1 "يا عاقد اذكر حال :"يقال حللت العقدة أحلها حال، ويقول العرب): " حلل (التحليل يف اللغة من مادة : تعريف التحليل -1
  .فالتحليل هو فك الشيء وفتحه من بعضه بعض بعد أن كان شائكا     

جعله أجزاء :وجزأ  الشيء جزءا وجزأه كالمها .....البعض واجلمع أجزاء:واجلزء )  " جزأ( التجزيء يف اللغة من مادة:  تعريف التجزئي -2

  . 2"يقال جزأت املال بينهم وجزأته أي قسمته ....قسمه : وكذلك التجزئة وجزأ املال بينهم مشددة ال غري

  .تقسيمه إىل أجزاءومعىن التجزيء يف اللغة مكمل ملعىن التحليل فبعد أن نقوم بتحليل الشيء نقوم ب  

                                                
 .2/20، )د ت(عبد السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، :مقاييس اللغة،  حتقيق وضبط:ابن فارس - 1
         . 3/236، ) جزأ (لسان العرب ، مادة :ابن منظور   - 2



كل معىن من معاين الكلمة إىل سلسلة من العناصر األولية مرتبة بطريقة  ∗" تشذير:" نظرية التحليل التجزيئي للمعىن هي :  ـ يف االصطالح) ب

  . 1" تسمح هلا بأن تتقدم من العام إىل اخلاص 

لكل كلمة  من الكلمات حيدد عن طريق حتليل معناها إىل مكوناـا   ويتضح من هذا التعريف أن الطريقة املثلى للوصول إىل املعىن الدقيق  

  .األساسية و اإلضافية 

  

كونة و العنصر اللغوي املعىن بالتحليل يف هذه النظرية هو مدلول الكلمة وذلك لتحديد مكوناا الداللية أو جمموعة العناصر ، واملالمح امل 

  :وبتطبيق هذا التحليل حنصل على املميزات الداللية التالية ) رجل وامرأة (يت لداللتها،وللتوضيح أكثر  ميكن التمثيل بكلم

  ...بالغ/ذكر /بشري / حي /معدود / حمسوس /اسم : رجل -           

  ...بالغ / أنثى / بشري /حي / معدود/ حمسوس /اسم : امرأة -           

وكل معىن للكلمة حيدد عن طريق تتبع اخلط من "داللية باستثناء مكون اجلنس ، وما يالحظ هنا أن الكلمتني تشتركان يف سائر املكونات ال

ويظل املرء متجها حنو التشذير حىت حيقق القدر الضروري من التوصيف والشرح ،وحينئذ " املميز " إىل "  احملدد الداليل"إىل " احملدد النحوي "

  2 ."ما دامت ال تلقي ضوءا على املعىن  يتوقف حيث ال تبقى هناك فائدة يف إضافة أي حمددات أخرى

وللوصول إىل معىن الكلمة وفق هذه النظرية يتم حتديده عن طريق تتبع املكون النحوي الذي تصنف على أساسه املفردات يف مجل واملكون   

املميز وهو العنصر الذي مييز كل كلمة عن  الداليل ، وهو املعىن الذي مييز املفردة اللغوية عن باقي املفردات عند وجودها يف الكالم وصوال إىل

  .األخرى  

  

                                                
     .تفصيل - ∗
 .114 :علم الداللة ، ص :أمحد خمتار عمر  - 1
 . 115: علم الداللة ، ص :أمحد خمتار  -2



  

  

  

  

  

v حملة تارخيية عن نظرية التحليل التجزيئي للمعىن  : ثانيا  

يعتقد بعض الباحثني أن العالقات بني الكلمات مبنية بوحدات داللية صغرى،وأن معىن الكلمة وحدة قابلة للتجزيء والتحليل باعتبـاره    

عرف بنظرية التحليل التجزيئي للمعىن ،وتعترب هذه النظرية أول حماولة لدراسة  لية منتظمة وفق قواعد حمددة ، وهذا مايتألف من عدة عناصر دال

  .املعىن دراسة شاملة 

الذي يهـتم  ) PHONOLOGY(يد األنثروبولوجيني الذين استلهموها من علم وظيفة األصوات "وقد ظهرت هذه النظرية على   

  . 1" ية للفونيم عندما قاموا بتحليل كلمات القرابة يف لغات متعددة بتحديد السمات النطق

 ROMAN"(رومـان جاكبــسون   "كان ملدرسة بـراغ الدور الفعـال يف التأثري علـى رواد  التحليـل التجزيئـي ويعتــرب     

JAkoBSON   ( من مؤسسي هذه املدرسة)(نيكوالي تروبسكوي"مع )1928-1926"IKOLAI:Troubeskoy ( الـذي 

وكان له التأثري البالغ على الذين تبنوا منهج التحليل ) principes de phonologie"(مبادئ الفونولوجيا "أصدر كتابا مهما بعنوان 

  . 2التجزيئي 

                                                
 103:التحليل الداليل إجراءاته ومناهجه ، ص : كرمي زكي حسام الدين  - 1
 103:املرجع نفسه ، ص : نظر - 2



 essais de(من الذين تعرضوا للتحليل التكويين للمعـىن يف كتابـه مقـاالت يف اللسـانيات العامـة      )  Jakobson(ويعد جاكبسن 

linguistique générale( 1 .  

اجتاه حتليل معاين الكلمات 1943رائد املدرسة النسقية بكوبنهاجن أول من وضع يف أوروبا ابتداء من) luis hemsleve" (هيمسليف"ويعد 

 prolégomènes a une théorie du(اليت تتألف منها ، وذلك يف كتابه مقدمات إىل نظرية اللغـة   تاملميزا انطالقا من املالمح أو

langage (2 .  

  

التفكري يف نظرية للغة متكن من وصف واضح وغري متناقض " إذ أدرك إمكانية جتزئة معاين الكلمات إىل وحدات صغرى وكان اهلدف من عمله هذا 

  . 3" غري حمدد بل كل النصوص املمكنة واملتصورة حىت تلك النصوص اليت تصدر غدا واليت تنتمي إىل مستقبل ...ليس لنص باللغة الفرنسية فحسب 

أول من اقترح املنهج يف املستوى التعبريي يف لغة من اللغات إىل بين صوتية  وصرفية ، وتركيبيـة ، فمـن    )Hemsleve" (هيمسليف" ويعد    

  املفترض أن تكون هناك بنية للمحتوى اليت تقودنا إىل إمكانية جتزيء معاينة إىل وحدات 

 girl وبنت   boyولد ( ، ) womanوامرأة   manرجل (،) cowو نعجة  ramكبش : (نظريته منها وأورد أمثلة لتوضيح  4داللية صغرى 

    (5 .  

  ). رجل وامرأة (ويضع املالمح الداللية انطالقا من االستبدال للكلمات ولتوضيح ذلك نأخذ مثاال من اللغة العربية هو       

  .بشري + بالغ +ذكر = رجل 

  .بشري+ بالغ +أنثى = على أما كلمة امرأة فتحتوي 

                                                
1 - 131-Voir.roman Jakobson:essais de linguistique générale les éditions de minuit paris 1973.p:123  
 رجع نفسه، الصفحة نفسهاامل انظر - 2
3 - Louis hemesleve:problégomenes a une théorie de langage tr mauie leouard les éditions de minuit 

; paris ,1966 
 285: م ، ص 1985، ) 2: ط (أصول تراثية يف علم اللغة، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، :كرمي زكي حسام الدين :انظر  - 4
 . 230: نظرية احلقول الداللية ، ص : حممود جاب الرب : انظر  - 5



  و عليه فكلمة امرأة ال ختتلف عن كلمة رجل إال يف ملمح داليل واحد وهو اجلنس ،وميكن توضيح املثال نفسه بطريقة أخرى 

  ....بالغ / ذكر / بشري /حي / معدود / حمسوس /اسم =رجل 

  ...بالغ / أنثى / بشري / حي /معدود / حمسوس / اسم = امرأة 

ة ختتلف عن كلمة رجل بسمة داللية واحدة وهي مسة األنوثة مع اشتراكها يف مجيع املالمح الداللية األخرى وهذه املكونات متثـل املعـىن   فكلمة امرأ

  .  1األساسي للكلمة القابلة لالستبدال 

ملستعمل يف جمال الفنولوجيا عند مدرسـة  لوجدناه املنهج ا )Hemsleve" (مهسليف "ولو دققنا النظر يف هذا التعبري أو االستبدال الذي استخدمه 

  . 2براغ واملتمثل يف إمكانية تغيري أو استبدال وحدة صوتية صغرى مكان أخرى للتأكد من حصول تغيري للمعىن 

عينة يتم تطبيقه يف علم فكما يتم حتليل الفونيم إىل عدد من الصفات أو املالمح اليت متيزه عن فونيم أو فونيمات أخرى يف النظام الصويت للغة م        

يسمى يف علم الداللة بالتحليل التجزيئي أو التحليل التكويين أو التحليل املؤلفايت أو التحليل  الداللة فتحلل املعاين إىل وحدات تركيبية صغرى وهذا ما

  .السيمي 

ملعىن واليت تبلورت يف النصف الثاين من القرن العشرين وتعد نظرية التحليل املكونايت للمعىن من أحدث املناهج الداللية اليت اهتمت بدراسة ا 

  .رائد املدرسة التحويلية التوليدية ومؤسسها ) (chomskyتلميذي تشومسكي   fodor" فودور"و  Katz"  كاتز"على يد الباحثني 

ظهر بعد  the structure of semantic theory( 3(م بعنوان بنية النظرية الداللية 1963: لقد قام هذان اللغويان ببحث شهري سنة 

الذي نشـر  ) aspects(م وقبل كتابه  1967: املطبوع سنة  )syntactic structures e(البىن التركيبية  chomsky" تشوميسكي"كتاب 

  . 19654: سنة 

  . 1النحو التوليدي يسمى ب يف حتليل اجلملة إىل عناصرها اللغوية وهو ما chomsky" تشومسكي" والتحليل الذي قاما به يشبه عمل

                                                
 .322: م ، ص 1979، ) 2:ط (أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة ، :نايف خرما : انظر  - 1
، ) 1: ط (والتوزيع ،  املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر–دراسة ونصوص –النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون :بركة  الطبالفاطمة : انظر  - 2

 . 36:م ، ص 1993
 . 140: التحليل الداليل إجراءاته ومناهجه ، ص : كرمي زكي حسام الدين :انظر  - 3
 www.geocities.com،  أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية: أمحد حممد غزوز: انظر  - 4
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" التحويلية التوليدية نظرية السياق اليت تطورت يف بريطانيا ابتداء من سنة" تشومسكي"وأدجما يف حتليلهما املكونايت للمعىن استنادا إىل نظرية 

 كالكلمات اليت تشري إىل القرابة أو  م ، ونظرية اال الداليل كقوتني متفاعلتني كما قاما بتحليل جتزيئي لعدد من الكلمات املتقاربة املعـىن1944

  . 2إىل األلــوان وذلك من خالل السياقات اليت ترد فيها 

  

كاتز وفودور "ألن األفكار السائدة يف وقت ظهور مقالة  وكانت هذه النظرية أول حماولة جادة لدراسة املعىن دراسة شاملة من طرف التحويليني   

إطار النحو ،وأن النحو هو احملور األساسي للدرس اللغوي كما أعطوا أمهية ملعاين الكلمات واجلمل واعتربوا املعجم هي أن املعىن ينبغي أن يدرس يف " 

إقصاء املعجم أثناء حتليل البنية العميقة يف القواعد التوليدية التحويلية يؤدي إىل إنتاج مجل غري صحيحة " فودور "و"كاتز "جزءا من النحو ،لذلك اعترب 

فهي من اجلانب النحوي صحيحة لكن من اجلانب الداليل قد حصلنا على مجلة غـري   3ميكننا القول مثال أكل اخلبز  الولد يف حالة رفع اخلبز وهكذا 

اين وتقوم أساسا على البحث يف مؤلفات مع" تشومسكي"إىل تطوير هذه النظرية اليت تعترب مكملة لقواعد " فودور " و " كاتز "صحيحة ، وهذا ما دفع 

  . 4كلمات اجلمل طبقا لقواعد معينة 

ات فيما يعتمد التحليل التجزيئي للمعىن كذلك على دراسة البنية الداخلية ملدلول الكلمات خارج السياق ملعرفة الكيفية اليت يتم ا ربط الكلم

  : 6جم املعاين اآلتية اليت تعطيها املعا) Bachelor(ولتوضيح ذلك أخذا كلمة  5بينها انطالقا من تكوينها الداخلي 

  .فارس صغري خيدم حتت فارس آخر -1

 . حاصل على الشهادة اجلامعية األوىل -2

  . الرجل األعزب-3

                                                                                                                                                            
 .املرجع نفسه : انظر - 1
 .105: ؛ والتحليل الداليل إجراءاته ومناهجه ، ص 189: أصول تراثية يف علم اللغة ، ص : كرمي زكي حسام الدين : انظر  - 2
 . 56: التوليدية التحويلية ، ص  تاللسانيا:عادل فاخوري : انظر  - 3
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  .حيوان حبري معني بدون أنثاه خالل فترة اإلخصاب -4

  :و ملا وجدا هذا النوع من التحليل ال يقدم شرحا وافيا للكلمة قدما حتليال آخر يف رسم شجري كاأليت  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

  .ومن خالل هذا الرسم تتضح ثالثة أنواع من املكونات اليت ميزاها
وقد اعترباه )وهو ما كان خارج األقواس كلمة اسم هنا :(Grammatical marker) احملدد النحوي"-1

  .عنصرا غري أساسي 
وهو عنصر ميكن أن )ضوعا بني قوسني هاللني وهو ما كان مو:  ) semantic marker(  احملدد الداليل-2

  . يوجد يف أماكن أخرى من املعجم ؛ ألنه عنصر عام يشترك بني لكسيمات تنتمي إىل حقول معجمية خمتلفة

Bachelor 

 اسم

 حيوان
 ذكر

إنسان    

 ذكر

 أعزب

 حاصل على شهادة اجلامعية األوىل

خرفارس صغري خيدم حتت فارس آ  

حيوان بري عندما يكون بدون 
 أنثاها خالل فترة اإلخصاب



وهو عنصر خاص مبعىن معني ويقع ) وهو ما كان موضوعا بني قوسني معقوفني : (   Distinguisherاملميز -3
  .1) " يف أماكن أخرى من املعجم إال يف حالة الترادف فقط دائما آخر السلسلة وال يوجد 

       
املكونات النحوية هي اليت حتدد نوع الكلمة إن كانت امسا أو فعال أو حرفا أما املكونات الداللية واملميزات فمن  

ية املوجودة بني معاين خالهلا ميكننا حتليل معاين املفردات اللغوية إىل مفاهيم جزئية ومن هنا تتضح العالقات الدالل
  .املفردة اللغوية الواحدة من جهة وبني معاين املفردات اللغوية املختلفة 

و ميكن تطبيق هذا التحليل على مجيع مفردات اللغة وكذلك للتمييز بني كلمتني تتقابالن باجلنس داخل ثنائي       
  ).رجل /امرأة ) (ثور / بقرة ) (أخت /أخ ) (عانس /أعزب : (معني أو ما يسمى بالتضاد اجلنسي مثل

نظرية احملددات الداللية عند توضيح املكونات اجلزئية لكل معىن بل تتعدى ذلك إىل بيان كيفية إضافة  فو ال تق  
  .احملددات وإسقاطها من أجل تغيري معاين الكلمات إىل أن تصل إىل املعاين اازية

املعاين املتعددة للكلمة الواحدة على أساس بيان إمكانية اشتقاق واحد كما أن هذه النظرية متكن الباحث من ربط      
  .  2منها من اآلخر 

إن تطور التحليل التكويين للمعىن جعل علماء الداللة يف أوروبا وأمريكا يهتمون به ويعتربونه منهجا متمما  -     
لمات احلقل الداليل إىل عناصر امتدادا لنظرية لذلك اعترب بعضهم حتليل ك 3لتصنيف املدلوالت حبسب احلقول الداللية 

  .احلقول الداللية وحماولة لوضعها على طريق أكثر ثباتا 
  

إن نظرية احلقول الداللية ميكنها االستفادة من التحليل التجزيئي للمعىن الذي يضفي عليها كثريا مـن الصـبغة        
  .نائها للحقول اليت تتسم بالذاتية املوضوعية اليت تفتقر إليها بسبب منطلقها التصوري يف ب

ومن خالل إبراز املالمح واملكونات الداللية للكلمات اليت نصنفها يف حقل داليل واحد انطالقا مـن الصـلة     
الواضحة اليت تبدو للوهلة األوىل أن هذه الكلمة ترتبط باألخرى ومن مث بباقي الكلمات املوجودة يف احلقل الواحـد  

عالقات املوجودة بينها سواء أكان ترادفا أم تضادا أو مشتركا أم عموما أو خصوصا أو أا ال تعدو تتضح القرابة أو ال
أن تكون مالمح عامة هي اليت جتمعها حتت حقل داليل واحد ال غري ومن مث تصبح نظرية احلقول الداللية أكثر دقـة  

  .وموضوعية 
للمعىن  والعكس صـحيح فإننـا لنجـد     يليل العنا صريإنه من املمكن قبول نظرية احلقول الداللية دون التح  

متلك عالقات متنوعة بينها دون أن نسري بالتحليل إىل مرحلة  ال جمموعات صغرية معينة من الكلمات تشكل حقال و
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حتديد العناصر التكوينية لكل كلمة ومن املمكن أن يقوم الباحث بتحليل الكلمة إىل عناصرها التكوينية دون االعتراف 
  .  1بفكرة احلقل الداليل 

    
  
  

الترادف ،االشتراك :  2وميكن استخدام نظرية التحليل التجزيئي يف دراسة كثري من مشكالت املعىن أذكر منها        
  .....اللفظي ، ااز

و يرى أصحاب هذه النظرية أن معىن الكلمة هو جمموعة من املكونات الداللية وتقوم كذلك على اخلطـوات    
   3:  ائية التاليةاإلجر

  .وضع جمموعة من الكلمات اليت تبدو للوهلة األوىل أا تشترك فيما بينها من الناحية الداللية يف حقل واحد  -1
  .مث حتديد املالمح اليت تستخدم لتحديد احملتويات اليت تستعمل للتمييز -2
  .كلمة عن صاحبتها يف احلقل نفسه مث حتديد املالمح الداللية لكل مفردة على حدة ملعرفة ما مييز كل-3
  4.مث وضح تلك املالمح يف شكل جدول أو يف شكل شجري -4
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  .تصنيف الثعاليب يف ضوء نظرية التحليل التجزيئي للمعىن: املبحث الثاين 

تبارها مقياسا للتحقق من نظرا لألمهية اليت احتفظت ا نظرية التحليل التجزيئي للمعىن واملتمثلة يف إمكانية اع  

املنطلق االفتراضي يف بناء احلقول الداللية بناء على التجاور يف املعىن املوجود بني الكلمات وذلك من خالل حتديـد  

املالمح الداللية املميزة لكل كلمة على حدة  داخل احلقل الداليل الواحد لتحليل معناها إىل مكوناته الداللية ومـن  

عالقات املوجودة بني الكلمات املنتمية إىل حقل داليل واحد إن كانت متقاربة أو متباعدة كـأن  خالله يتم رصد ال

تكون العالقة قريبة جدا تصل إىل حد الترادف أو تكون ضعيفة ال تعدو أن تكون اشتراكا يف املكون الداليل العـام  

  .موعة الكلمات املشكلة للحقل الداليل 

) فقه اللغة (طبيق هذه النظرية على مناذج من احلقول اليت صنفها الثعاليب يف معجمه وانطالقا من هذا سأقوم بت  

  .ملعرفة مدى توفيقه يف ذلك 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 

   : 1)النبات و الشجر : ( التحليل الداليل لكلمات من اال الداليل اخلاص بـ  :أوال

الوحدات 
  الداللية

املكون 
الداليل 
  العام

  اخلاصة  الوحدات الداللية
 
 
 

  نبات

 
 
 

  شجر

 
  ساقه

أنابيب 
و 

  كعوب

 
 
 
  له 

  شوك 

 
 
  ال 

  شوك 
  له 

 
 
  له

رائحة 
  طيبة 

 
 
  يقع 
  يف 
  األدوية

 
 

  يؤكل 
غري 
  مطبوخ

 
 
ما 

اليسقى 
إال مباء 
  السماء 

ما 
وراك 
من 

شجر 
أو 

  أكمة 

ما 
واراك 
من 

شجر 
  خاصة

 
 
 

رحيان 
  حييا به 

 

  كل

                    X X   X  2قصب

                  X    X    X  3عضاه

                X    X      X  4سرح

              X  X          X  5فاغية

            X  X            X  6عقار

  البقول 7أحرار

  البقول

X  X              X          

                                                
  . 27.  3/26) 1(فقه اللغة  :الثعاليب  :انظر -  1
                   2/121، ) قصب(؛و القاموس  12/111، ) قصب(اللسان : انظر -  2
   .10/188، )عضه(انظر اللسان  -  3
  "و أما الشجرة العظيمة فهي السرحة "  3/157؛ ) سرح(؛ و يف املقياس 7/164) سرح(؛ و اللسان  1/235، ) سرح(القاموس : انظر  -  4
  "الفاغية نور احلناء"  4/512، ) فغى(؛ و يف مقياس اللغة  345: ،ص ) فغى(؛ و أساس البالغة  11/203،) فغى(اللسان : انظر -  5
  و أخالط الدواء يقال هلا العقاقري واحد عقار 93-4) عقر(، و يف مقياس اللغة 10/127، )غفر (اللسان: انظر -  6
  .  4/82،) حرر(اللسان : انظر -  7



        X    X              X  1عذي 

      X    X                X  2مخر 

    X    X                  X  3الصار

  X  X                      X  4عمار

  
كلمة من هذه اموعة تتضمن مكونا دالليا عاما و هو داللتها على الكليات، استنادا إىل هذا اجلدول يتضح أن كل 

  .و يبقى لكل منها مكون داليل خاص مييزها عن غريها
ü النبت الذي يكون ساقه أنابيب و كعوبا: فكلمة قصب تتضمن مكونا دالليا خاصا، و هو. 
ü الشجر الذي له الشوك: و كلمة عضاه فيها مكون داليل خاص و هو 
ü الشجر الذي ال شوك له : كلمة سرح تتضمن مكونا دالليا خاصا وهو و 
ü النبت الذي له رائحة طيبة : و كلمة فاغية فيها مكون داليل خاص وهو 
ü النبت الذي يقع يف األدوية : و كلمة عقار تتضمن مكون داليل خاص و هو 
ü ل غري مطبوخما يؤكل من البقو: و كلمة أحرار البقول تتضمن مكونا دالليا خاصا وهو. 
ü ما ال يسقى إال مباء السماء : وكلمة عذي فيها مكون داليل خاص وهو 
ü ما واراك من شجر أو أكمة: مكونا دالليا خاصا وهو نو كلمة مخر تتضم 
ü  ما واراك من شجر خاصة : وكلمة الصار فيها مكون داليل خاص هو. 
ü هالرحيان الذي حييا ب: و كلمة عمار فيها مكون داليل خاص وهو. 
 

يبدو لنا للوهلة األوىل أن هذا التصنيف منطقي، فكل الكلمات تشترك يف املكون الداليل العام وهو داللتها             
على الكليات إضافة إىل ذلك تقاسم بعضها أكثر من مكون داليل خاص، األمر الذي جيعلنا نقول أا تشكل حقال 

  .دالليا خاصا
        

قصب و فاغية، و عقار و أحرار البقول و عذي و : ة متأنية على اجلدول يتضح أن كلمات و بإلقاء نظر         
و كلمات عضاه و سرح و عذي ، مخر، الصار، . عمار تشترك يف املكون الداليل العام و هو كوا من النباتات

                                                
  .  82،   10/81) عذي(؛ و اللسان  4/259، ) عذي(مقياس اللغة : انظر -  1
وارى اإلنسان من  ام"، 2/216) مخر(، و يف مقياس اللغة، 1/211؛ و ديوان األدب، 2/23، )مخر(؛ و القاموس 5/153، )مخر(اللسان : انظر -   2

  ".شجر
  .  2/71، ) صرر(القاموس احمليط ، :انظر -  3

و العمار " 10/279، ) عمر(، و جاء يف اللسان  1/379؛ و ديوان األدب ،  2/99، ) عمر(س ؛ و القامو 313، ) عمر(األساس : انظر -  14
  "يكون من الرحيان"  4/141) عمر(؛ و يف مقاييس اللغة "و قيل كل رحيان عمار... اآلس



جمموعة منها حقال دالليا تشترك يف املكون الداليل العام و هو داللتها على األشجار، و هذا يكفي ألن تشكل كل 
  .خاصا و يكون التصنيف أكثر دقة و موضوعية

مادامت تعين كل النباتات اليت ساقها أنابيب و كعوب ميكنها أن تشكل حقال دالليا قائما " قصب"كما أن كلمة 
أوردها الثعاليب بنفسه يضم كل أمساء النباتات اليت ساقها أنابيب و كعوب و احلكم نفسه ينطبق على كل األمثلة اليت 

  .تيف الباب األول الذي خصصه للكليا
  .كما أنه ال ميكن تسجيل أي عالقة داللية بني هذه الكلمات

  
  

  1"فصل يف فنون خمتلفة الترتيب "  :التحليل الداليل لكلمات من اال الداليل املسمى بـ  :ثانيا 
  

 
 
 
 

الوحدات 
  الداللية

املكون 
الدال
يل 
  العام

  لية اخلاصةالوحدات الدال
 
 
 
 
ري
  ح

 
 
 

ريح 
ب 
بني 
رحي
  ين 

ريح 
ال 

حترك 
شجر

ا و ال 
تعفي 
  أثرا

 
 
 
 
عظ
  م

 
 
 

مستد 
أجو
  ف

 
 
 
 
عري
  ض

 
 
 
 
جل
  د

 
 
 
 
مد
  بغ

 
 
 
 
حرك
  ة

 
 
 

صانع 
عند 
العر
  ب

 
 
 
 
عام
ل 
  باحلد

 
 
 
 
أر
  ض

 
 
ما 

ارتفع 
من 
األر
  ض

 
 
أر

ض 
ال 

تنب 
  شيئا

 
 
  كل

                          X X X   2نكباء
                        X  X    X  3نسيم
                    X        X  X  4قصب
                  X          X  X  5لوح
              X              X  X  6سبت
  1اسكاف

1  
X                  X  X          

                                                
  .31-7/30) 1(فقه اللغة ، : الثعاليب: انظر -  1
  "النكباء كل ريح عدلت من مهب الرياح األربع "و .  5/474، ) نكب(لغة ؛ و يف مقاييس ال 14/348،)  نكب(اللسان : انظر -  2
  ...".الريح اللينة أو ريح غري شديدة اهلبوب ."  5/421، ) نسم(؛ و جاء يف مقاييس اللغة  14/248ن) نسم(انظرك اللسان  -  3
  . 1/120، ) قصب(؛ و يف القاموس  12/111، )  قصب(اللسان : انظر -  4
  . 5/220،   )لوح(مقاييس اللغة ،  :  انظر -  5
  " فأما السبت فاجللود املديوغة بالقرط. "  3/125، ) سبت(؛ و يف مقاييس اللغة  7/101، ) سبت(؛ و اللسان  1/154، ) سبت(القاموس : انظر -  6

  " بالقرط



        X                  X    X  2قني
    X                        X  X  3جند
  X                       X    X  4مرت

  
  
  

ة تتضمن مكونا دالليا عاما و هو كوا تدل على استنادا إىل هذا اجلدول يتضح أن كل كلمة من هذه اموع
  .الكليات و يبقى لكل منها مكونا دالليا خاصا تنفرد به

 فكلمة نكباء تتضمن مكونا دالليا خاصا وهو الريح اليت ب بني رحيني  -
 و كلمة نسيم فيها مكون داليل خاص وهو الريح اليت ال حترك شجرا و ال تعفي أثرا  -
 .العظم املستدير األجوف: تتضمن مكونا دالليا خاصا و هوو كلمة قصب  -
 .العظم  : و كلمة لوح فيها مكون داليل خاص و هو -
 .وكلمة سبت تتضمن مكونا  دالليا خاصا وهو اجللد املدبغ  -
 .الصانع عند العرب : و كلمة اسكاف فيها مكون داليل خاص وهو -
 العامل باحلديد :وكلمة قني تتضمن مكونا دالليا خاصا وهو -
 .و كلمة جند فيها مكون داليل خاص وهو ما ارتفع على األرض -
 .األرض اليت ال تنبت شيئا:  و كلمة مرت تتضمن مكونا دالليا خاصا وهو -

  : و يتضح من خالل املميزات الداللية هلذه الكلمات كذلك أن                 
و كل واحدة ختتلف عن األخرى مبلمح " الريح" يل واحد وهوتشتركان يف مكون دال" نكباء و نسيم"كلمتا  -

 .داليل 
تشتركان يف مكون داليل واحد وهو كوما نوعا من العظام و ختتلفان مبلمح داليل ) قصب، ولوح( و كلمتا  -

 .واحد
تلفان تشتركان يف ملمح داليل واحد وهو داللتهما على نوع معني من احلرف و خت) اسكاف و قني( و كلمتا  -

 .مبلمح داليل واحد 
 تشتركان يف ملمح داليل واحد وهو األرض و ختتلفان يف ملمح آخر) جند و مرت(و كلمتا  -

  

                                                                                                                                                            
  . 3/158، ) سكف(، ؛ و القاموس 3/90، ) سكف( مقاييس اللغة : انظر -  1
  .12/238، )قني(؛  و اللسان 4/262، )قني(؛ و القاموس 5/45، )قني(لغة مقاييس ال: انظر -  2
  . 5/392 ،)جند(مقاييس اللغة :  انظر -  3
   ".أرض ال جيف ثراها و ال ينبت مرعاها : املرت . "5/315، )مرت( ة؛ و يف مقاييس اللغ1/163، )مرت(القاموس : انظر -  4



كل ثنائية من هذه الثنائيات ميكنها أن تشكل حقال دالليا قائما بذاته و امللمح الداليل الذي :  نمع العلم أ      
  .عاما و ليس مكونا دالليا خاصا تشترك فيه هذه الكلمات يعترب مكونا دالليا 

الثنائية األوىل تدخل ضمن احلقل الدال على الريح، و الثنائية الثانية تدخل ضمن احلقل الدال على العظام و الثالثة  
  .تدخل ضمن احلقل الدال على احلرف و الثنائية الرابعة تدخل ضمن احلقل الدال على األرض

ع هذه األلفاظ  ـ كما أورده  الثعاليب ـ  و هو الكليات فال ميكن اعتباره حقال أما امللمح الداليل العام الذي جيم
  .رئيسيا ألنه يضم كلمات تنتمي إىل حقول خمتلفة و ذا يكون قد افتقر إىل التصنيف الدقيق

  .كما أنه ال ميكن تسجيل أي عالقة داللية بني هذه الكلمات   
  
  
  

  
  .1)األموال( :ال الداليل اخلاص بـالتحليل الداليل لكلمات من ا :ثالثا
  

  
الوحدات 
  الداللية

املكون 
الداليل 
  العام

  الوحدات الداللية اخلاصة
  

  موروث 
  

  مكتسب
  
  مدفون

ال 
  يرجى

ذهب 
  أو فضة 

  اإلبل 
  و

  الغنم  

  ضيعة 
  و 

  املال  مستغفل 
             X X   2تالد
            X    X  3طارق
          X      X  4ركاز
        X        X  5ضمار
      X          X   6صامت
    X            X  7ناطق

                                                
  . 31/94) 10(انظر الثعاليب فقه اللغة  - 1
التالدما انتجته  352/،1) تلد(و يف مقاييس اللغة " التالد املال القدمي األصلي الذي ولد عندك و هو نقيض الطارق " 2/230) تلد(جاء يف اللسان  - 2

  .) أنت عندك من مال
  . 2/230 ، )تلد(اللسان  :و هو نقيض التالد انظر - 3
  "  الركاز قطع ذهب و فضة خترج من األرض أو املعدن 6/214) ركز(سان و جاء يف الل 2/433) ركز(انظر مقاييس اللغة  - 4
و الضمار من املال الذي ال يرجى "  9/61) ضمر(و يف اللسان " الضمار و هو املال الغائب الذي ال يرجى"  3/371) ضمر(جاء يف مقاييس اللغة  - 5

  ." يرجى رجوعه
  . 3/308) ضمت(مقاييس اللغة  :انظر - 6
  ." اإلبل و الغنم و اخليل" 3/308) نطق(اييس اللغة جاء يف مق - 7



  X              X  1عقار
  

استنادا إىل هذا اجلدول يتضح أن كل كلمة من هذه اموعة تتضمن مكونا دالليا عاما هو داللتها على ما ميكن أن 
  .ميلكه اإلنسان من مجيع األشياء و يبقى لكل منها مكون داليل خاص مييزها عن غريها

  .ة املال تتضمن مكونا دالليا عاما هو ما ميكن أن ميلكه اإلنسان من مجيع األشياءفكلم        
 .و كلمة التالد تتضمن مكونا دالليا خاصا وهو املال املوروث  -
 .املال املكتسب : وكلمة طارف فيها مكون داليل خاص هو  -
 .و كلمة ركاز تتضمن مكونا دالليا خاصا وهو املال املدفون  -
  .املال الذي ال يرجى: ة ضمار فيها مكون داليل خاص وهوو كلم -
  
 .كون املال ذهب أو فضة: و كلمة صامت تتضمن مكونا دالليا خاصا وهو -
 .اإلبل و الغنم: و كلمة ناطق فيها مكون داليل خاص وهو -
 .كون املال ضيعة و مستغال: و كلمة عقار تتضمن مكونا دالليا خاصا وهو -

  .هذه الكلمات حتليال جتزيئيا أا تشترك يف املكون الداليل العام وهو داللتها على املال و يالحظ من حتليل
و ال نلمس أي اشتراك بينها يف املكونات الداللية اخلاصة اليت توضح املعىن الدقيق لكل كلمة، وهذا ال مينعها من 

  .تشكيل حقل قائم بذاته كوا تشترك مجيعها يف الداللة على املال
  .2" أنواع السرير" التحليل الداليل لكلمات اال اخلاص بـ : بعارا

  

 الوحدات الداللية

املكون الداليل 

 العام

 الوحدات الداللية اخلاصة

للعروس و  للميت  للملك 

 عليه حجلة 

 للثياب 

 السرير

    X X   3عرش

   X  X 4نعش

  X   X 5أريكة

                                                
  ." املرتل و الضيعة و النخل و األرض و حنو ذلك"  10/226) عقر(جاء يف اللسان  - 1
  .  18/423) 23(الثعاليب ، فقه اللغة ، :  انظر  - 2
  . 10/96،)  عرش(؛ و اللسان  297: ، ص ) عرش(أساس البالغة : انظر  - 3
  . 14/298،)  نعش(؛ و اللسان  464:، ص )  نعش(ساس البالغة أ: انظر  - 4
  .84/ 1،  )أرك(كذلك يف مقاييس اللغة،  و، "سرير يف حجلة" ،  1/90، )أرك(و يف اللسان  - 5



 X    X  1نضد

اجلدول يتضح أن كل كلمة من هذه اموعة تتضمن مكونا دالليا عاما هو االستقرار مع مكون  استنادا إىل هذا
  .داليل خاص يف كل منها

 .االستقرار: تتضمن مكونا دالليا عاما و هو) السرير(فكلمة  -
 .تتضمن مكونا دالليا خاصا كونه خمصصا للملك) عرش(و كلمة  -
 .كونه خمصص للميتهلا مكون داليل خاص ) نعش(و كلمة  -
 . تتضمن مكونا دالليا خاصا هو كوا خمصصة للعروس و عليها حجلة) أريكة(و كلمة  -
 .هلا مكون داليل خاص كونه خمصص للثياب) نضد(و كلمة  -

  
  .و يالحظ من حتليل هذه الكلمات حتليال جتزيئيا أا تشترك مجيعها يف املكون الداليل العام   

  .و يبقى لكل واحدة منها مكون داليل خاص مييزها عن األخرى" السرير" يف الداللة على  فكل الكلمات تشترك
كما أننا ال نلمس أي عالقة داللية  تربط بني هذه الكلمات و هذا ال مينعها أن تشكل حقال دالليا قائما بذاته، ألا 

 . تشترك يف املكون الداليل العام
  . 2) أمساء الغبار و أوصافه( :ال الداليل اخلاص بـ التحليل الداليل لكلمات ا  :خامسا

  
  

  الوحدات الداللية

املكون الداليل 
  العام

  الوحدات الثالثية اخلاصة
الذي يثور 
من حوافر 
اخليل و 

  أخفاف اإلبل

  
  

الذي تثريه 
  الرياح

  
  

  غبار احلرب

  
  

  غبار املعركة

  
  

  غبار األقدام

  
  

  ما تقطع منه
  

  الغبار

           X X  3عالنق

            X  X  4العكوب

          X    X  5العجاجة

        X      X  1الرهج

                                                
 دالسرير ، و النض دنضال"  14/281، ) نضد(؛ و جاء يف اللسان "  السرير ينضد عليه املتاع: النضد " و  5/439، ) نضد(جاء يف مقاييس اللغة   - 1

  "  . بالتحريك ما نضد من متاع البيت دالنض
  . 5/496) 26(فقه اللغة، : انظر الثعاليب   -  2
   و النقع الغبار الساطع 14/343) نقع(، و يف اللسان 10/119) نقع(، و ديوان األدب 10/66) 3(انظر املخصص  - 3
و العكوب بالفتح " 10/239) عكب(ويف اللسان 4/104) عكب(، مقاييس اللغة1/388 )عكوب (، ديوان األدب 10/65) 3(انظر املخصص   - 4

  بالفتح الغبار 
   4/28) عجج(و مقاييس اللغة  10/65) 3(انظر املخصص  - 5



        X      X  2القسطل

      X        X  3اخليضعة

    X          X  4العثري

  X            X  املنني

 
يتضح من هذا اجلدول أن كل كلمة من هذه اموعة تتضمن مكونا دالليا عاما هو داللتها على الغبار مع مكون 

  .منهاداليل خاص يف كل 
  حبيبات التراب املتطايرة يف اهلواء :فكلمة غبار تتضمن مكونا دالليا عاما هو       
 الغبار الذي يثور من حوافر اخليل و أخفاف اإلبل : فيها مكون داليل خاص هو) النقع( و كلمة  -
 .حتمل املكون الداليل اخلاص نفس الذي حتمله كلمة النقع ) )العكوب( و كلمة  -
 .الغبار الذي تثريه الريح: فيها مكون داليل خاص هو) ) العجاج( ة و كلم -
 . غبار احلرب : تتضمن  مكونا دالليا خاصا هو) ) الرهج( و كلمة  -
 .حتمل املكون الداليل اخلاص نفسه الذي حتمله كلمة الرهج ) )القسطل( و كلمة  -
 .ركة غبار املع: فيها مكون داليل خاص هو) ) اخليضعة( و كلمة  -
 .غبار األقدام : هلا مكون داليل خاص هو ) ) العثري( و كلمة  -
 . ما تقطع من الغبار: تضمن مكونا دالليا خاصا هو) )املنني( و كلمة  -

  .املكون الداليل العام. و يالحظ من خالل حتليل هذه اموعة من الكلمات حتليال جتزيئيا أا تشترك مجيعها يف 
سم بعضا منها أكثر من مكون داليل خاص األمر الذي جعلها تشكل بطريقة قابلة لإلثبات حقال إضافة إىل ذلك تقا
  .دالليا قائما بذاته

  ) .الرهج و القسطل(و بني ) النقع و العكوب( كما ميكن تسجيل عالقة ترادف بني 
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                            
و الرهج "...   241/ 6) رهج(و يف اللسان" الغبار"، 8/448) رهج(، و يف مقاييس اللغة1/266، و ديوان األدب 10/66) 3(انظر املخصص  - 1

  ... " .غبارال
  " الغبار الساطع"  12/102) قسطل(، و جاء يف اللسان 2/29) قسطل(ديوان األدب  10/66) 3(انظر املخصص  - 2
  .  5/93) خضع(، و اللسان 2/191) خضع(، و مقياس اللغة 2/44) خيضعة(انظر ديوان األجب  - 3

عثر   ن؛وجاء يف اللسا"الغبار الساطع "  228/ 4يف مقاييس اللغة  عثر ، ؛وجاء  54/ 2ر، )عثي (؛وديوان األدب  66/ 10  3املخصص ،: انظر 
  " . العجاج الساطع " ،  34/  10

  " .و املنني الغبار و قيل الغبار الضعني املنقطع"  14/134) منن(، و جاء يف اللسان  3/80) منن(، و ديوان األدب 10/66) 3(انظر املخصص  - 4



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باب األشياء اليت ختتلف أمساؤها و أوصافها التحليل الداليل لبعض الكلمات اليت أوردها الثعاليب يف :سادسا 
  1باختالف أحواهلا 

  
  
  
  

الوحدات 
  الداللية

املكون 
  الداليل العام

  الوحدات الداللية اخلاصة
  
  
  
  
  أنية

  
  
  

  كأس
  +

  شراب 

  
  
  

  كأس 
–   

  شراب 

  
  
  

  خوان 
+  

  طعام 

  
  
  

  خوان 
-  

  طعام 

  
  
  

  كوب 
+  

  عروة 

  
  
  

  كوز 
-  

  عروة 

  
  
  
  
  أدوات

  
  
  
   أنبوب

+  
  مربي 

  
  
  
  –قلم

  مربي 

  
  
  
  

  حلي 

  
  
  

  فتخة 
+  

  فص 

  
  
  
  خامت
-  

  فص 

أمساء ختتلف 

أمساؤها و 

أوصافها 

باختالف 

  أحواهلا

                        X X X  2كأس

                      X  X    X  3 زجاجة

                    X  X      X  4مائدة

                  X  X        X  5خوان

                X  X          X  6كوز

                                                
  . 1/44) 3(اللغة ، الثعاليب ، فقه : انظر - 1
  " الزجاجة مادام فيها شراب :و الكأس"، 13/6، )كأس(اللسان : انظر - 2
  ."مفتوحة وإن شئتمكسورة  شئتيقال للقدح زجاجة مضمومة األول و إن " ، 7/16) زجج( يف اللسان  - 3
  .14/156) ميد(اللسان : انظر - 4
  .58 :لفاظ الفارسية املعربة ص، و معجم األ5/184، 14/156) خون(اللسان  :انظر - 5
  ".ألنه جيمع املاء... الكوز للماء" و  5/146) كوز(، و يف مقاييس اللغة 140انظر معجم األلفاظ الفارسية املعربة ص  - 6



              X  X            X  1كوب

          X                X  X  2قلم

        X                X    X  3انبوبة

    X                      X  X  4خامت

  X                      X    X  5فص

  
  

  و ما يالحظ من خالل هذا التحليل أن هذه الكلمات اليت مجعها الثعاليب يف حقل واحد تشترك مجيعا 
كون الداليل العام الذي ارتضاه الثعاليب ألن يكون جامعا يف كوا ختتلف أمساؤها و أوصافها باختالف أحواهلا وهو امل

  هلا حتت حقل واحد وهو يف حقيقة األمر عامل ضعيف ال يعدو أن يكون جانبا شكليا ال غري 
جيمعها مكونا دالليا عاما وهو كوا من األواين ) كأس ،زجاجة ،ومائدة وخوان و كوز وكوب (إذ جند كلمة    

  ون حقال دالليا مستقال ويبقى لكل منها مكون داليل خاص مييزها عن األخرى وهذا ما يؤهلها أن تك
  فكلمة كأس تتضمن مميزا دالليا خاصا مييزها عن كلمة زجاجة وهو الشرب    
  وكلمة مائدة هلا مكون داليل خاص مييزها عن كلمة خوان وهو الطعام    
  كوب وهي العروة  وكلمة كوز تتضمن مكونا دالليا خاصا مييزها عن كلمة   
هلما مكون داليل عام هو كوما من األدوات ويبقى لكل منهما مميز داليل خاص مييز ) قلم وأنبوب (أما كلمتا    

إحداها عن األخرى إذ القلم يكون مربيا أما األنبوبة فال تكون مربية وهذا ما يؤهلها أن تكون حقال دالليا مستقال 
  عن اموعة األوىل 

هلما مكون داليل عام جيمعهما وهو كوما من احللي، ويبقى لكل من واحدة ) خامت وفتحة (لك كلمتا وكذ     
  مميز داليل خاص مييزها عن أختها 

  .فص+ فتحة +حلي = خامت    
  فص  –فتخة + حلي = فتخة    
  .كما أنه ال ميكن تسجيل أي عالقة داللية بني هذه الكلمات 
  
  

                                                
  ." الكوب القدح ال عروة له"  5/145) كوب(، و يف مقاييس اللغة 13/128) كوب(اللسان  :انظر -   1
  ." مسي به ألنه يقلم منه كما يقلم من الظفر"  5/16) قلم(و يف مقاييس اللغة  4/164)قلم(القاموس :انظر - 2
  ." ما بني العقدتني يف القصب و القناة" ، 14/170) نيب(، و يف اللسان 1/129) نبب(القاموس : انظر  - 3
  ." من احللي كأنه أول وهلة ختم به"  5/19) ختم(يف اللسان   - 4
  .1/263) خفت(القاموس  :انظر - 5



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  1 الداليل للكلمات الدالة على النار  حليلالت: سابعا
  
  

الوحدات 
  الداللية

املكون الداليل 
  العام

  
  املكونات الداللية اخلاصة

  
  النار

ما يصلى 
به و ما 
يذكى به 

  النار

الناظر 
إليها 

يسكن 
إليها و إىل 

  أهلها

  
حك 

الشيء 
  بالشيء

  
  

  احلرارة

  
  

  االلتهاب

  
صوت 
التهاب 
  النار

  
  

شدة 
  احلرارة

  
االشتعال 
و االتقاد 
  و االرتفاع

  
النار اليت 
تنفع و 
  تضر

                 X X  2الصالء
                X    X  3السكن
          X        X  X  4الضرمة
          X      X  X  X  5احلرق
        X            X  6احلمدة
        X            X  1احلدمة

                                                
   . 532/ 1) 30( :فقه اللغة ،ص :  الثعاليب: انظر - 1
  . 277، 8، )صال(اللسان  و، 3/300) صلى(فارس  ن، اب61 ة، مبادئ اللغ11/34) 3(انظر املخصص  -  2
  .3/88، و مقاييس اللغة، 11/38) 3(املخصص، : انظر -  3
  .60: ، ص  ة، ،مبادئ اللغ11/35) 3(، املخصص ، 9/40شتعلت و التهبت ا) صرم(،و يف اللسان ، 3/396مقاييس اللغة،: انظر  -  4
  .60:حترق كل شيء؛ ومبادئ اللغة، ص 35/ 11) 3( صهلبها؛ واملخص 91/  4) حرق(اللسان  ؛ ويف43/ 2)  قحر(مقاييس اللغة، : انظر -  5
  .34/ 11 )3(؛ املخصص، 2/100)  دمخ(انظر مقاييس اللغة،  -  6



      X        X      X  2اجلحيم
    X                X  3السعري
  X                  X  4الوحي

  
  
  
  
  
  
  

 عدا إىل هذا اجلدول يتضح أن كل كلمة من هذه اموعة تتضمن مكونا دالليا عاما وهو داللتها على النار، ماستنا
  .مكون داليل خاص يف كل منها

  ..تتضمن مكونا دالليا عاما هو االشتعال) النار(فكلمة 
  .ما تذكى به النار : هلا مكون داليل خاص وهو ) الصالء( وكلمة 
  .مكون داليل خاص هو أن الناظر إليها يسكن إليها وإىل أهلها هلا)السكن (وكلمة 
  .تتضمنان مكونا دالليا خاصا هو احلرارة وااللتهاب ) الضرمة واحلرق ( وكلمة 
  .هلما مكون داليل خاص هو صوت التهاب النار ) احلمدة واخلدمة ( وكلمة 
  .تهااتتضمن مكونا دالليا خاصا هو احلرارة وشدة ال) اجلحيم (وكلمة 
  تتضمن مكونا دالليا خاصا هو االشتعال واالتقاد و اإلرتفاع ) السعري( وكلمة

  .وكلمة الوحي تتضمن مكونا دالليا خاصا هو النار اليت تضر وتنفع
إضافة إىل ذلك تقاسم بعضها أكثر من مكون داليل خاص األمر الذي جعلها تشكل ـبطريقة قابلة لإلثبات ـ حقال 

  اته دالليا قائما بذ
احلمدة و ( مع انعدام مكون االحتكاك يف األوىل ، وبني ) الضرمة واحلرق ( و ميكن تسجيل عالقة ترادف بني      

  .ولكن بانعدام مكون االلتهاب يف األوىل وشدة احلرارة يف الثانيتني )اجلحيم و الضرمة واحلرق (، وبني )احلدمة 
  
  

                                                                                                                                                            
  . 34/  11) 3(شدا ويقال صوت التهاا ، املخصص  34/ 2) حدم(؛ويف مقاييس اللغة  62/ 4،) حدم : (للسانا: انظر -  1
  . "كل نار عظيمة يف مهواة "،  83/ 5،) حجم(؛ ويف اللسان  429/ 1) حجم (مقاييس اللغة ،: انظر -  2
  .  75/ 3،) سعر (مقاييس اللغة : انظر -  3
  .172/ 15، ) يوح(اللسان، : انظر -  4



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لة السابقة اليت طبقت عليها نظرية التحليل التجزيئي للمعىن ملعرفة مدى توفيق الثعاليب يف وما ميكن استنتاجه من األمث
  :يأيت  اتصنيفه للكلمات داخل احلقل الداليل الواحد م

يف الدقـة   ةوفق الثعاليب إىل حد بعيد يف تصنيفه للكلمات يف بعض احلقول الداللية لدرجة متناهي:  ما وفق فيه    
  احملدثني  ةما توصل إليه علماء اللغ أو تفوق يتضاه

يظهر هذا اجلانب بصفة بارزة يف احلقول الداللية اليت تندرج حتت األبواب املتخصصة الـيت عقـدها ، ولكنـها       
لألسف أقل عددا من األبواب العامة ، وخري مثال على ذلك ما رأيناه يف الكلمات اليت تضمنها حقل األلفاظ الدالة 

قل األلفاظ الدالة على أنواع السرير ، وحقل األلفاظ الدالة على الغبار وأوصافه ، وحقل األلفـاظ  على األموال وح
الدالة على النار فهي مجيعا تشترك يف املكون الداليل العام الذي يؤهلها ألن تشكل حقال قائما بذاته مع فروق داللية 

  بني الكلمات اليت تتضمنها فتميز الواحدة عن األخرى 
 هالفصول اليت تتضمنها هذه األبواب تدور حول موضوع واحد حبيث نلمس التقارب يف املعىن الداليل ومن أمثلتو    

، احلنيف ما غلظ من الكتان ،والشرب ما  مالسحل من القطن ، احلرير من اإلبر يس:"قوله يف تفصيل ضروب الثياب 
  1....:رق منه ،الردن ما غلظ من اخلز ، السكب ما رق منه 

و ما يالحظ هنا أن مجيع الكلمات السابقة تشترك يف املكون الداليل العام وهو الثياب فهي تتقارب يف الداللة على   
األمر الذي يؤهلها ألن تكون مع غريها من الكلمات اليت تدل على لفظة الثياب جماال دالليا قائما بذاته  ،أصل واحد

  .عن األخرى  على الرغم من وجود فروق داللية متيز كل كلمة
                                                

 . 10/415)23(فقه اللغة ،: الثعاليب   -  1



ويظهر ذلك بشكل أوضح فيما نلمسه يف بعض الفصول من تسلسل وترتيب للمواد اليت تتضمنها فمنها ما رتبها من  
: حيث قال) يف اآلثار العلوية وما يتلو األمطار من ذكر املياه وأماكنها :(األصغر إىل األكرب ، ومثاله ما جاء يف فصل 

  1" أكرب منه قليال ، مث السري ،مث اجلعفر ، مث الربيع ، مث الطبع مث اخلليج  أصغر األار الفلج ، مث اجلدول"
أقل العسـاكر  " :ومنها ما رتبها من القلة إىل الكثرة ،ومثاله قوله يف ترتيب العساكر وذلك يف باب اجلماعات     

، مث الكتيبة وهي من أربعمائة اجلريدة ، وهي قطعة جردت من سائرها لوجه ،مث السرية وهي من مخسني إىل أربعمائة 
  .2إىل األلف ، مث اجليش وهو من األلف إىل أربعة آالف 

الشعب بفـتح  " : تدريج القبيلة من الكثرة إىل القلة "ومنها ما رتبها من الكثرة إىل القلة ومثاهلا ما جاء يف فصل     
  .3"لبطن ، مث الفخذ الشني ، أكرب من القبيلة ،مث القبيلة مث العمارة بكسر العني ، مث ا

    
  
  

وتوجد فصول أخرى ال جند فيها هذا الترتيب إال أا حتتوي على كلمات تتقارب دالليا مما يؤهلها أن تشـكل      
فصل يف تفصيل الرمال وفصل يف تفصيل احلجارة خمتلفة الكيفية "؛ 4" فصل يف احلياض "حقال دالليا مستقال ومثاهلا 

  . توضح ذلك األمثلة اليت ن،وغريها م 5
مل يوفق الثعاليب يف تصنيفه لأللفاظ يف بعض احلقول الداللية ويتضح ذلك جليا من خالل تنـافر  : ما مل يوفق فيه    

الكلمات داخل احلقل الواحد ، ومن أمثلته ما رأيناه من قبل يف حقل األلفاظ الدالة على فنون خمتلفة الترتيب ، ويف 
اء اليت ختتلف أمساؤها وأوصافها باختالف أحواهلا ، وأمثلته متناثرة يف طيات الكتاب حقل األلفاظ الدالة على األشي

  : أذكر منها على سبيل املثال ال احلصر 
ال يقال للطبق مهدى إال مادامت عليه اهلدية ، وال يقال للـبعري  :" ما أورده يف الفصل الثالث من الباب الثالث    

  6....". يقال للمرأة ظعينة إال مادامت راكبة يف اهلودج راوية إال مادام عليه املاء ، وال
إن الكلمات مهدى وراوية و ظعينة ، ال عالقة تربط بينها من الناحية الداللية ، فكل كلمة تنتمي إىل حقل داليل      

  .  خاص ، وهذا ما جيعلها غري مهيأة لتكوين حقل داليل خاص 
صـغار  : صغار الشجر، األشـاء   :صغار احلجارة، الفسيل : احلصى:"امس وقوله يف الفصل األول من الباب اخل   

  7...".النخل ،الفرش صغار اإلبل ، وقد نطق به القرآن ،النقد صغار الغنم ، احلفان صغار النعام 

                                                
  . 484/ 14)25(املصدر نفسه ، -  1
  . 373، 372/ 7)11(املصدر نفسه ،  -  2
   . 370، 369/ 3)21(، املصدر نفسه   -  3
  . 486/ 17) 25(فقه اللغة ،:الثعاليب : انظر  -  4
   503/  10) 26(املصدر نفسه ،  رانظ -  5
 513/  2) 27(، صدر نفسه امل - 6
  53/  1) 5(املصدر نفسه ،  - 7



دة الرق... الربزخ ما بني كل شيئني ، وكذلك املوبق ، : " والشيء نفسه يف الفصل األول من الباب الثاين عشر      
  1....." .ما بني ري الكرم : الركيب ...ما بني البئر واحلوض :  مهدة ما بني العاجلة واآلجلة ، املد جل

مهما كان األمر فقد حاول الثعاليب الوصول إىل بناء معجم قادر على إيضاح معاين الكلمات وتبيان الفروق بينها من 
ومبقارنته مبا توصل إليه علماء الغرب اليوم ، يكون قـد قـام    ناحية ، وتصنيفها يف حقول داللية من ناحية أخرى ،

  .بعمل جبار ، ألنه جاء يف وقت مبكر جدا ، الوقت الذي كان فيه علماء الغرب يعيشون يف دياجري اجلهل والتخلف
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  .الدالليةات الكلمة و العالق: رابعالفصل ال
  

  .الترادف  :املبحث األول 

v ف في الدرس اللغويالتراد: أوال 

v الترادف عند الثعالبي :ثانیا     .  

 .اللفظي و التضاداالشتراك : املبحث الثاين 

v  اللفظي االشتراك :أوال. 

  .اللفظي في الدرس اللغوي االشتراك  - أ

 . اللفظي عند الثعالبي االشتراك  - ب

v التضاد: ثانیا. 

  .التضاد في الدرس اللغوي –أ 

   .التضاد عند الثعالبي -ب

 .العموم و اخلصوص: ث الثالثاملبح 

v العموم و الخصوص في الدرس اللغوي: أوال. 

v العموم و الخصوص عند الثعالبي: ثانیا.  
 

 

  

 



ذلك أن الثروة اللفظية  املوجودة ، املتصفح ملعجم فقه اللغة جيد أن جهود الثعاليب  فيه تدور حول الناحية الداللية     

  .اء للكتابة يف معاجم املعاين و من بينهم الثعاليبيف اللغة العربية هي اليت حفزت العلم

الترادف، واالشتراك اللفظي، و التضاد، و : و قد تناول مجلة من الظواهر اللغوية اليت ختص املفردة ، أمهها     

  .العموم و اخلصوص

معاين الكلمات و  و للوقوف على ذلك فقد تتبعت عمل املؤلف حماولة إبراز جهوده يف خدمة اللغة ، و إيضاح     

 . عنايته ببعض الظواهر الداللية على وجه اخلصوص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 



 الترادف   :املبحث األول 
v الترادف يف الدرس اللغوي: أوال: 

  .البد من التعرض ملفهومه اللغوي و االصطالحي، و موقف الدارسني منه" فقه اللغة " قبل احلديث عن الترادف يف كتاب      

  

الردف ما تبع الشيء ،وكل شيء تبع شيئا فهو : " ، و مصدرها الردف)ر د ف ( جاء يف لسان العرب البن منظور  يف مادة  :الترادف لغة -أ

  1." ةو ارتدفه خلفه على الداب، و ردف الرجل و أردفه... و الترادف التتابع ... ردفه ،  و إذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف، و اجلمع الرادىف

 فمعىن الترادف يف اللغة هو تتابع األشياء ، أي أن يكون الواحد وراء األخر، و ليس يف موضع واحد، لذلك جند العرب تسمي من يركب ثانيا       

  .فوق الناقة بالرديف

  

الذي ) هـ  609ت ( الرازي  و ممن عرفه عند القدماء . جند للترادف تعريفات عدة عند القدماء و احملدثني على حد سواء :اصطالحا –ب 

و بوحدة االعتبار عن ، واحترزنا باإلفراد عن االسم و احلد، فليسا مترادفني... هو األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد : " يقول 

  .2... " ى الصفة املتباين، كالسيف و الصارم، فإما دال على شيء واحد لكن باعتباريني، أحدمها على الذات و األخر عل

ذات الشيء، و : األول: ال تعترب تكرارا له يف املعىن ألن الترادف يكون باعتباريني، و معىن هذا أن الشيء الواحد إذا كانت له صفات متعددة    

  .هو من صفات ذلك الشيء، و عليه فقد قصر الترادف على ما يتطابق فيه املعنيان دون أدىن تفاوت: الثاين

  فقد نرى يف النادر من األحيان أن لغة ما تقبل أكثر   من لفظ للداللة على أمر واحد، وهو ما : "...عرفه من احملدثني إبراهيم أنيس يف قولهو ممن    

  

                                                
  .6/136 ،)ر د ف ( لسان العرمبادة : ابن منظور - 1
  1/402) م  1987هـ  1408. ( بريوت –صيدا  ،منشورات املكتبة العصرية ،شرحه و ضبطه حممد جاد املوىل بك و آخران ،املزهر :السيوطي -  2



  . 1" يسمى بالترادف  

ا يف كل مبينه فيما بلني للتبادلقا رادفاناملت ناللفظاو ال خيرج عن هذا املعىن تعريف أوملان ، إال أنه وضع شروطا للترادف و هو أن يكون     

 .2" تبادل فيما بينها يف أي سياقلهي ألفاظ متحدة املعىن و قابلة ل ترادفاتامل "   :يقول يف ذلك ؛السياقات اليت يستعمالن فيها

 
 
  

متاثل  هو " : و عرفه حممد اخلويل يف قوله.  3"كلمتان أو أكثر هلما داللة متطابقة  هو: "و عرفه حلمي خليل بقوله 
  .4"املعاين لكلمتني يف نفس اللغة

  
الواحد بأمساء خمتلفة ، أما عند احملدثني  يء خيرج غالبا عن اإلشارة إىل الشما ميكن قوله  أن الترادف عند القدماء ال  

شروطا  ا يف كل السياقات اليت ترد فيها، وقد وضع علماء اللغةنفسه و قابلة للتبادل فيما بينه فهو ألفاظ هلا املعىن
  5:ترادف التام و هيلل
  

ي أن أ بينهاأبناء اللغة الواحدة بأي فرق  رأن تكون كل معاين الكلمات تتطابق متام املطابقة وال يشع - 1

 .)كون قابلة للتبادل فيما بينهما يف مجيع السياقات ت

 .ة تمس الترادف من هلجات العرب املختلفنل، و عليه ال جيب أن  ويةاللغاإلحتاد يف البيئة  - 2

اإلحتاد يف عصر األلفاظ املترادفة و أن ال نلتمس الترادف بني كلمتني واحدة كانت موجودة يف العصر  - 3

 .املولدة يف العصر العباسي مثالاجلاهلي و األخرى من األلفاظ 

ر قالزو فظ آخر ، مثل الصقر ، لل يتناجتا عن تطور صو ـ أو األلفاظ ـ ون أحد اللفظنيأال يك - 4

  .أصل والثاين والثالث تطور صويت له فاللفظ األول ،
                                                

  . 212:م ،ص 1997داللة األلفاظ ، مكتبة األجنلو املصرية ،: إبراهيم أنيس -  1
  .109:كمال بشر ، ص :دور الكلمة يف اللغة ، ترمجة: أوملان  -4 
  .176: الكلمة دراسة لغوية و معجمية ، ص : حلمي خليل  -3
  . 278: معجم علم اللغة النظري ، ص: حممد اخلويل  -4
   . 198، 197: ؛ وانظر ابراهبم أنبس ك يف اللهجات العربية ص  218،  224، 220:د خمتار عمر ،علم الداللة ، ص أمح: انظر  - 3
  .113ـ  111: م، ص1993، )1: ط(علم الداللة بني النظرية والتطبيق، املؤسسة اجلامعية، بريوت ـ لبنان، : أمحد نعيم كراعني: انظر -4
  



 
اللغة أسباب و عوامل نشوء  حدد علماء قدال ميكن احلكم بترادف الكلمتني و  الشروط،لو اختل شرط من هذه و

  : 1ةتيقاط اآلنمن باحث آلخر و ميكن حصرها يف الهذه الظاهرة يف اللغة و إن كانت متباينة 
 
 
 
 
 
 :تعدد اللهجات و اللغات -1
يتمثل يف تعدد أمساء الشيء الواحد يف اللهجات املختلفة و يؤدي احتــكاك اللهجات يبعضها  تلهجاتعدد ال 

  .  2البعض إىل احتفاظ اللغة املشتركة بعدد من تلك األلفاظ اليت تدل على مسمى واحد يف اللهجات املختلفة
لفاظ من لغات خمتلفة كالفارسية و أما تعدد اللغات فيكمن يف املعرب و الدخيل ؛ ومعناه تسرب بعض األ     

السامية األخرى إىل العربية ، مما يؤدي إىل نشوء الترادف ، و مثاله كلمة الدلفني و البال ، و  تاليونانية، أو اللغا
  . 3النحاس ، و احلوت ،  فاألوالن  دخيالن من الرومية و الثانيان عربيان أصيالن

ألفاظ داللتها غري مقبولة اجتماعيا فيحاول اتمع باستمرار  مثاله وجود : التطور الداليل لأللفاظ   -2
يقال طمثت املرأة ودرست ،ونفست تنفس ،وعركت تعرك : "تغيريها ومنها قول ابن قتيبة 

  .وكل هذه الكلمات تدل على احليض 4".
ف و هو أن يكون للشيء الواحد امسا يف األصل ، مث يوصف بصفات خمتلفة باختال :غلبة الصفات   -3

خصائص أو اللوازم ذلك الشيء ، ومع مرور الوقت تطلق تلك الصفات على املسمى  و تصبح و كأا أمساء له ، و 
السيف فهو يسمى بالصارم ،و البتار، و الصقيل ، و غريها و هي يف احلقيقة  : ليس صفة من صفاته و مثاله كلمة 

 .له  تليست إال صفا
 .هي ليست منه يف الشيء، مثل السبب الصويت و ااز وللترادف، و يضيف بعض اللغويني أسبابا أخرى  

و لقد أدت ظاهرة الترادف إىل كثري من املناقشات بني علماء اللغة قدميا و حديثا و كانت أكثر تشعبا عند احملدثني 
  .فانقسموا إىل فريقني بني مثبت و منكر و لكل حججه اليت تقوي وجهة نظره 

  : موقف القدماء –ج 
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لو كان لكل لفظة معىن غري معىن األخرى ملا أمكن أن " نقل ابن فارس قول املثبتني للترادف فقال  :مثبتون   -1
ريب فيه الشك فيه فلو كان الريب غري الشك لكانت العبارة عن  يعرب عن شيء بغري عبارته و ذلك أنا نقول يف ال

 . 1..."معىن الريب بالشك خطأ
ما اختلفت ألفاضه و :"وهو كتاب ي قيل أنه أول من ألف يف هذه الظاهرة كتابا ذلهم األصمعي ات يف طليعيتو يأ

و من قبله سيبويه  الذي أشار إىل هذه الظاهرة يف باب عقده يف كتابه أطلق عليهّ  باب اللفظ و 2" اتفقت معانيه  
  . 3"املعىن 

فصل، 140املترادفة و قسمه إىل حنو األلفاظ " الذي ألف كتاب )هـ384ت(الرماين:" و من املثبتني للترادف 
و جند كذلك الزجاج يف أماليه  و الفريوز أبادي يف كتابة الروض  4خصص كل فصل لكلمات ذات معىن واحد

،  5الذي كان يفتخر بأنه حيفظ للسيف مخسني امسا) هـ370ت(و ابن خالوية" املسلوق فيمـا له امسان إىل ألوف 
  .6آ خر يف أمساء احلية  و ألف كتابا يف أمساء األسد ، و

فريى أن الترادف احلقيقي هو ) هـ 360ت (أما األصفهاين  7كـما أقر الرازي بالتــرادف لكن بشروط معينة 
  8.ما يوجد يف اللهجة الواحدة أما ما كــان يف هلجتني فليس منه 

،و فريق آخر قيده، و وضع  ومن هنا يتضح أن مثبيت الترادف فريقان فريق وسع يف مفهومه ومل يقيده بأي قيود
  .9، كما جند فريقا آخر يؤمن بالترادف لكن غري التام  هله شروطا حتد مــن كثرة وقوع

الذي )هـ 231ت (ى رأسهم ابن األعرايبــأما من أنكر الترادف من القدماء العرب جند عل :املنكرون   - 2
يف كل واحد  منهما معىن ليــس يف  على معىن واحــدرب ـكل حرفني أوقعتهما الع" : يقول يف ذلك 
إن كل ما يظن من املترادفات فهو من املتباينات اليت تتباين :"الذي يقول ) هـ 221ت (و ثعلب  10صاحبــه
  .11....."بالصفات

و ابن الفارس و هو رأي شيخه ثعلب الذي يرى أن الشيء 12) هـ377ت(و كذلك رأي أيب علي الفارسي      
ألمساء املختلفة حنو السيف و املهند و احلسام بأن االسم واحد هو السيف و ما بعده من الواحد الذي يسمى با

                                                
ه،  1414، ) 1ط (الطباع مكتبة املعارف ، بريوت ـ لبنان ،  قفارو عمر: وصه و قدم له الصاحيب يف فقه اللغة ، حققه و ضبط نص: ابن فارس  -  1
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  .7: م، ص  2001، )1ط (الترادف يف احلقل القرآين ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  : عبد العال سامل مكرم  : انظر - 2
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  .1/405ها ، عاملزهر يف علوم اللغة و أنوا: السيوطي : انظر  - 5
  . 1/407املصدر نفسه، : انظر - 6
  .1/402املزهر يف علوم اللغة و أنواعها ،: السيوطي : انظر  - 7
  .175: ص  يف اللهجات العربية ،: إبراهيم أنيس  :انظر - 8
  .218،  217: علم الداللة ، ص : أمحد خمتار عمر :  انظر - 9

  .1/7الكتاب، : سيبوبه - 10
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إلثبات الفروق و إبطال الترادف " الفروق اللغوية " ، وألف أبو هالل العسكري يف ذلك كتاب  1األلقـاب صفات 
العبارات و  فن كون اختالباب يف اإلبانة ع" اليت يدعـــى ترادفها، و قد بدأ كتابة بعنوان  ظالترادف بني األلفا

فكذلك ال جيوز أن يكون  وكما ال جيوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيني.... األمساء موجبا الختالف املعاين 
  . 2."اللفظان يدالن على معىن واحد ألن يف ذلك تكثريا للغة مبا ال فائدة فيه

 . 3وأول من أنكره من الغربيني هو أرسطو يف كتابه اخلطابة       
 
 
  : موقف احملدثني -د 
 أن إبراهيم أنيس الذي يرى رالعربية الدكتو ذين أثبتوا ظاهرة الترادف يف اللغةال من العلماء احملدثني :املثبتون -1

  .4وضع شروطا خاصة لتحقيق الترادف التاموقد الترادف حقيقة لغوية و ظاهرة موجودة يف لغتنا 
  .5وامل اليت تساعد على اتســـاع اللغة و ثرائها اللفظي أما صبحي الصاحل فاعتربه من أهم الع

 سالترادف على الرغم من تفرد كل كلمة مبعان خاصة مستدال بإحسا عأما رمضان عبد التواب فلم بنف وقو   
  .6الناطقني باللغة الواحدة إذ يعاملون األلفاظ معاملة املترادف و يفــسروها ببعضها

  .8، و هذا ما ذهب إليه أمحد خمتار عمر 7 طقر بوجود لكن مع توفر شروو جند كذلك كمال بشر الذي ي
إذا ما وقع هذا الترادف التام : "أما أوملان فقد أقر بوجود مع تضيق شديد يف جمال حدوثه ؛ يقول يف ذلك      

األلفاظ املترادفة  دقيقة بني  و كذلك سرعان ما تظهر بالتدريج فروق معنوية... فالعادة أن يكون ذلك لفترة حمدودة 
  .9"مالئما للتعبري عن جانب واحد فقط من اجلوانب املختلفة للمدلول الواحد حبيث يصبح كل لفظ منها مناسبا و

هناك فريق يقول بوجود  "lehrer"و يوجد فريق آخر يقر بوجود الترادف لكن مع شيء من التجوز قال عنه     
و اخلالف األسلويب  "mama"و  "mother"يف معظم السياقات مثل الترادف ألنه يكتفي بصحة تبادل اللفظني 

   . 10"بينهما ال مينع ترادفهما 
فهي حجازي فيقر بوجود الترادف مع ندرته و أن أكثره يكون من قبيل التقارب الداليل و هو رأي أما حممود       
 . معتدل
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من احملدثني حممد املبارك ، إذ يرى أن الترادف آفة على  و من الذين أنكروا الترادف يف اللغة العربية :املنكرون  - 2
  .1"اللغة العربية ألن األلفاظ هلا معانيها اخلاصة وأن هناك فروقا دقيقة وظالال رقيقة بني   األلفاظ املترادفة 

إنه ال توجد :" فهو يتفق مع ابن فارس و أيب هال العسكري ؛ يقول يف ذلك palmer) (" باملر " أما
ات حقيقية و ال جند كلمتني هلما نفس املعىن متاما و من غري احملتمل أن تبقى يف أي لغة كلمتان هلما معىن واحد مرادف

، و ذكر أمحد خمتار عمر و جهات  2..."متاما و إذا نظرنا إىل املرادفات املمكنة فسنجد على األقل مخسة اختالفات 
  .3يلد و غريهنظر خمتلفة تنكر و جود ظاهرة الترادف مثل بلومف

    
و احملدثني فانقسموا بني مثبت و منكر و ال يسعين القول أكثر  ىإن ظاهرة الترادف كانت مسألة خالف عند القدام  

أن الترادف غري موجود على اإلطالق إذا كان املقصود به التطابق التام بني اللفظني يف مجيع   4مما قاله أمحد خمتار عمر
فرق بينهما يف مجيع أشكال املعىن ، شرط أن يكون اللفظ داخل اللغة الواحدة ، و  مجيع السياقات دون أن نلمس أي

  .يف مستوى لغوي واحد و خالل فترة زمنية واحدة ، و بني أبناء  اجلماعة اللغوية الواحدة 
ادل بني اللفظني يف و أما إذا كان املقصود بالترادف التطابق يف املعىن األساسي ، دون سائر املعاين أو إمكانية التب     

اللفظني يف لغتني خمتلفتني ، أو أكثر من فترة زمنية واحدة  ،أو أكثر من بيئة لغوية  بعض السياقات أو نظرنا إىل
  .واحدة فالترادف موجود ال حمالة 
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v الترادف عند الثعالبي : ثانیا .  

لغة العربية حيث نص عليها يف كتابه  فقه اللغة ،و املتصفح له  إن الثعاليب مل يكن غافال عن ظاهرة الترادف يف ال       
مثال ، و من خالهلا ميكننا الوقوف على  451جيدها ظاهرة جتلب االنتباه لكثرة األمثلة اليت أوردها و اليت تفوق 

  : منهجة يف إيرادها و الذي جنده كاآليت 
  
و يف ذلك يورد بعض  حد دون اإلشارة إىل املصطلحاللفظتني أو األلفاظ  اليت هلا معىن وا ىـ النص عل) أ

  ...   .،حنوه ...،كذلك...،و هو ...و : املفردات للداللة على الترادف حنو
  
 : ، و منهامثال 409، كثرية جدا عددها )الواو (األلفاظ املترادفة اليت استخدم فيها الثعاليب  –1 أ

  
  ب و الفصل و الصفحةالبا  دها بالنص يف الكتابروو  املترادفة لفاظاأل

  أوزاع و أعناق
  مبذلة و معوز
  صهارة و مجيل

  االبتهاج واجلذل 
  الفسيط والقالمة
  حزق و حز

  الرهج والقسطل 
  نتوج و عقوق
 1مأزق و مأقط
  املنت والصمد

  الغبش الغلس و
  املصدغة واملخدة 

  القالدة واملخنقة
  السكركة واملزرة 

  "ق كل أخالط من الناس فهم أوزاع و أعنا "
  "ذلة و معوز مب: ل فهو ذكل ثوب يبت" 
  ما أذيب من الشحم فهو صهارة و مجيل لو ك
  أول مراتبه اجلذل واالبتنهاج ...
  الفسيط والقالمة ما يسقط من الظفر عند التقليم ...

  كل حرف كان بغري مكوى فهو حرق و حز
  الرهج والقسطل غبار احلرب 

  و كل ذات حافر نتوج و عقوق
  يف احلرب إالزق و مأقط ال يقال مأ

  فإذا مجعت االرتفاع والصالبة والغلط فهي املنت والصمد 
  ظلمة الليل آخرس و الغبش لالغ
  صدغة واملخدة للرأس امل

  القالدة واملخنقة للعنق 
  السكركة واملزرة من الذرة 

)1 (2/25.  
)1 (5/29،30  
)1 (6/30  
)18(25 /294  
)16(17 /88  
)1 (7 /33  
)26(5 /496  
)1(11/34  
)3(2/46  
)26(1 /489  
)4(3/51  
)23(17 /422  
)23(19 /423  
)24 (16 /465  
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  :وعلى ضوء هذا اجلدول سأورد بالتحليل والدراسة الداللية لبعض األلفاظ  
و يف هذا جعل   1....."أول مراتبه اجلذل و االبتهاج : " يقول الثعاليب يف ترتيب السرور   :اجلذل و االبتهاج  -1

  .تني مترادفتني  لكنه مل يذكر املعىن الدقيق هلما الكلم
و املعىن نفسه  جنده يف 2" و االبتهاج هو السرور: " و إذا رجعنا إىل لسان العرب فإننا جند معىن األوىل كما يأيت   

  .5يهرو املعىن نفسه جنده عند  اجلو  4"و اجلذل بالتحريك الفرح: " و يف معىن الثانية يقول ابن منظور3الصحاح
السرور فهما غري مترادفني و إمنا يشتركان يف املعىن العام : الفرح، و معىن االبتهاج هو : فمعىن اجلذل عندمها هو 

  .و الفرح من بينها  جفقط ، أما الثعاليب فقد جعل  السرور عاما يشتمل على مراتب و اجلذل و االبتها
  
: " ضمن املترادفات يقول يف معنامها  اظ اليت أوردها الثعاليبالقالمة من األلفالفسيط و : الفسيط و القالمة  -2

، فمعنامها هو طرف الظفر الذي يسقط عند التقليم و ما يعضد  6"الفسيط و القالمة ما يسقط من الظفر عند التقليم 
يب ما يقلم من الفسيط قالمة الظفر ، و يف التهذ:"كالم الثعاليب و يقوية ما جاء يف اللسان يف معىن كلمة الفسيط 

  .8، و ال خيرج عن هذا املعىن ما أورده اجلوهري  7"الظفر إذا طال 
و القالمة ..يقلمه قلما و قلمه قطعه بالقلمني و اسم ما قطع من القالمة ..و قلم الظفر :"و جاء يف معىن القالمة  -
  .10جنده عند اجلوهري .و املعىن نفسه. 9"هي املقلومة من طرف الظفر ..

القالمة و معناها الظفر الذي " مرادفة للفظه " الفسيط" بناء على ما سبق فإن اآلراء متفقة يف كون لفظة  و     
  .يسقط عند التقليم 
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و املرجح أن االسم األصلي ملا يسقط من الظفر عند التقليم هو الفسيط لعدم و جود عالقة بني االسم و املسمى ، أما 
  .ة  اليت تقلم ا األظافر و تسمى بالقلمني القالمة  فهي نسبة إىل اآلل

فهما كلمتان مترادفتان عنده ،  1"غبار احلرب: الرهج و القسطل :" يقول الثعاليب  :الرهج و القسطل   - 3
  .جنده يف لسان العرب و ال يف الصحاح ومعنامها الغبار الذي يثور يف احلرب ، و هذا املعىن ال

، و يقول يف 3و املعىن نفسه جنده عند اجلوهري  2"الغبار  : الرهج و الرهج :" األوىل يقول ابن منظور  يف معىن    
فهو الغبار إذ جعله عاما و مل  ي، أما معناه عند اجلوهر4كله الغبار الساطع "...القسطل و القسطال : معىن الثانية 

  .5خيصصه لنوع معني منه 
القسطل فقد ذكرها الثعاليب ضمن األلفاظ اليت نسبها بعض اللغويني و لفظة الرهج هي عربية أصيلة ،أما لفظة       

الدين اخلفاجي الذي نص على أا لفظة غري عربية عرا املولدون  بو كذلك شها 6و تعين الغبار  ةإىل اللغة الروماني
  .هو تعدد اللغات أو يسمى بالتعريب" القسطل " و " الرهج " ، و عليه يكون سبب الترادف بني 7املولدون 

" فصل ها يف  ترادف و قد أوردمن قبيل امل عاليبالث املنت و الصمد من األلفاظ اليت اعتربها  :املنت و الصمد   - 4
املنت و الصمد : فإذا مجعت االرتفاع و الصالبة و الغلظ فهي :" و يقول يف ذلك ..." و صفاما  أمساء األرضيني

"...8 .  
و قريب منه ما أورده "  املنت و الصمد" يظة يف آن واحد هي اليت يطق عليها فاألرض اليت تكون مرتفعة وصلبة و غل

فهي تعين األرض اليت جتمع بني الصالبة و  9"املنت من األرض ما صلب وارتفع : "اجلوهري إذ يقول يف معىن املنت 
فهي  10"ملكان املرتفع الغليظ ا":االرتفاع لكنه مل يذكر الغلظة كما رأينا عند الثعاليب  ، أما الصمد فمعناها عنده 

األرض اليت جتمع بني االرتفاع و الغلظ و مل يذكر الصالبة كما رأينا عند الثعالب و بناء على ما سبق فإن كلمة 
  .عن األخرى مبلمح داليل واحد فالصمد وكلمة  املنت غري مترادفتني عند اجلوهري إذ كل واحدة  منهما ختتل

أما عند الثعاليب  فهما )الصالبة–الغلظة +االرتفاع+ أرض=الصمد( ،و) الغلظة -رتفاعاال+ الصالبة + أرض=املنت (
  .و تشتركان يف مجيع املالمح الداللية  نمترادفتا

                                                
  .5/496)26(فقه اللغة ، :  الثعاليب  - 1
  .6/241)  رهج(  اللسان العرب ؛مادة  :نظوربن م ا-  2
  " . ويشبه أن يكون فارسيا معربا "، ويضيف  318/ 1،  )رهج(الصحاح ، مادة : اجلوهري : انظر   - 3

  102/ 12، )القسطل (مادة  ،سابقاملصدر ال - 4
  .5/1807،  )قسطل(الصحاح، مادة : اجلوهري:  انظر - 5
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و مها  1..."املصدغة و املخدة للرأس: " و تقسيمها وسائدتفصيل أمساء اليف يب عاليقول الث :و املخدة املصدغة - 5

  .عنده نكلمتان مترادفتا
املصدغة مشتقة من الصدغ ألنه يوضع عليها ومنه مسيت بذلك ، والشيء نفسه بالنسبة إىل املخدة ،فقد اشتقت       

امسها من اخلد ألنه يوضع عليها ومن هنا نلمس عالقة بني االسم و املسمى و ألما يؤديان الغرض نفسه حكم 
 2"و املصدغة  املخدة اليت توضع حتت الصدغ ": ألوىل إذ يقول يف معىن ا نبترادفهما و هذا ما أورده صاحب اللسا

و املخدة إذا اعتربناها مشتقة  3"املخدة بالكسر ، و هي املصدغة ألن اخلد يوضع عليها" ، و يقول يف معىن الثانية  2"
ر اخلفاجي أشا نمشتقة من اخلد تكون ذا لفظة عربية أصيلة إال أن بعض علماء العربية من قال أا معربة فأبو سنا

أما أدى شري فأرجعها إىل أصل فارسي ، و هي  4ذلك دون أن يذكر  اللغة اليت تنحدر منها و عرفها بالوسادة  إىل
 "و الربتغالية " almahada"مث انتقل اللفظ إىل بعض اللغات األوروبية فكان يف اإلسبانية  5)دخت(معربة عن 

almafada"6.  
:" دة من األلفاظ اليت أوردها الثعاليب ضمن دائرة الترادف يقول ذلك املخنقة و القال:  املخنقة القالدة و – 6

  .كالمها يدل على نوع معني من احللي اليت  توضع على العنق . 7"القالدة و املخنقة للعنق...
و املرجح أن تكون القالدة هي اليت و ضعت أصال للداللة على احللي الذي يوضع على العنق لعدم وجود عالقة       
ابطة بني االسم و املسمى ، أما املخنقة فتسميتها كانت نسبة إىل موضع من العنق وهو اخلنق و ألن الكلمتني تؤديان ر

  .ااملعىن نفسه و الغرض نفسه حكم بترادفه
و اخلناق و املخنقة القالدة الواقعة على املخنق : " و لعل ما أورده صاحب اللسان يؤكد ذلك إذ قال يف معىن األوىل 

  .9...."و القالدة ، ما جعل يف العنق يكون لإلنســـان و الفرس:"و يقول يف معىن الثانية "8
  .10...من الذرة : السكركة و املزرة " : يقول الثعاليب يف تقسيم أجناس اخلمر  : السكركة و املزرة -  7

و إذا حبثنا عن سبب  نادفتاالسكركة و املزرة هي نوع من اخلمور اليت تتخذ من الذرة ومها كلمتان متر        
: ترادفهما جند أن كلمة السكركة معربة عن احلبشية ، وكلمة املزرة عربية أصيلة ، إذ جاء يف اللسان يف معىن األوىل 

ومن األشربة السكركة ؛ قال أبو موسى األشعري يف حديث السكركة هو مخر حبشية ، و قد عرب : أبو عبيدة" ...
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... و ذكر أبو عبيد أن عمر قد فسر األنبذة فقال البتع نبيذ العسل "...و جاء يف معىن الثانية  1..."السقرقع : " فقيل 
  .2..."أما السكركة بتسكني الراء فخمر احلبش...و املزرة نبذ للذرة ... 

 : و هيأمثلة ) 8( : و بلغ عددها" وهو"األلفاظ  املترادفة اليت استخدم فيها الثعاليب   2 –أ 
  

  الباب و الفصل و الصفحة  دها بالنص يف الكتابوور  رادفةتاأللفاظ امل
  أغبس و السمنذ

  
  الغرب و الناسور

  
  
  

  الرفد والقدح
  

  اجلواد و القاتل
  

  االستبشار
  و االهتزاز 

  الزبرقان و القمر
  

  جنراهلوجل و األ
  
  ولالريع والرت

ورد : فإن كانت كمتتة بني البياض و السوادة فهو ".
  .لفار سيةأغبس و هو السمند با

ة ، و رم يف املآقي و هو عند اللغ االئمةالغرب عند "
منها إذا غمزت و يسيل  أن ترشح مأيت العني:باء اآل

  .صديد ، وهو الناسور أيضا
الرفد و هو القدح يف حلبة  ألفإذا كانت مت"..الناقة 

  ."واحدة فهي رفودة 
 مث اجلواد...العطش: شرب املاء ىلأول مراتب احلاجة إ" 
  .هو القاتل و 

و هو  رمث االستبشا..... اجلدل : أول مرابتة " السرور 
  .االهتزاز

لون بإذا كان مصبوغا  زبرقثوب م:.....وب مشرف ث"
  "الزبرقان ؛و هو القمر 

قل به الزورق و املركب و يث ياحلجر الذ: اهلوجل " 
  األجنر هو

  .ولرتال:الطعام ؛ من الريع وهو  3راع 

)13(8/  
  

)15(14/165  
  
  

)17(36/266.  
  

)18(4/278  
  

)18(25/294  
  

)23(9/414  
  

)27(512/513  
  

)30(29/556.555  
  

  :سأقوم بتحليل بعض النماذج السابقة يو فيما يل
االستبشار و االهتزاز ذكرمها يف :من األلفاظ اليت أوردها الثعاليب ضمن دائرة الترادف  :االستبشار و االهتزاز  -1

مث ....مث االرتياح....أول مراتبه اجلذل و االبتهاج مث االستبشار و هو االهتزاز :"  ذلك فصل ترتيب السرور يقول يف
  .4..."الفرح

                                                
   217/  7، )سكرك(لسان العرب، مادة : ظورابن من - 1
   65/  15). مزر(  سهاملصدر نف - 2
  284ص ) أراع(دي فتحي السيد جميف طبعة  - 3
  .291:الفروق اللغوية، ص: أبو هالل العسكري رلسرور بالبشارة و االستفحال للطلب، انظهو ا.    +25/294) 18(فقه اللغة ،: الثعاليب - 4



إن الثعاليب مل يشرح معنامها و إمنا اكتفى بإدراجهما ضمن مراتب السرور و إذا حبثنا عن معىن الكلمتني يف لسان  
؛و يقول يف  1"فرح ...رته فأبشر ، واستبشر و بشر ، وتبشر بش: "العرب فإننا جند ابن املنظور يقول يف معىن األوىل

اهتز العرش أي فرح : صلى عليه و سلم ـ اهتز العرش ملوت معاذ؛ قال ابن مشيل –و يف حديث  النيب :"معىن الثانية 
"...2.  
ده الثعاليب إذ جعل و بناء على ما سبق فإن كلمة االستبشار، و االهتزاز معنامها الفرح و هذا ما خيالف ما أور     

  . الفرح يف مرتبة متأخرة عن االستبشار و االهتزاز و ليس مرادفا هلما 
ولعل ما أورده الثعاليب هو األصح ألن االهتزاز مأخوذ من اهلز ، وهو حتريك الشيء وكذلك إذا سر اإلنسان     

ن اإلنسان يكون عابسا مث يأتيه خربا واهتز مسي ذلك السرور اهتزازا ، وكذلك االستبشار مأخوذ من البشرى ، وكأ
  .ملا فيهما من اهتزاز عند مساع اخلرب السار  نسارا فيهتز له ويسمى باالستبشار ومن هنا اعترب اللفظان مترادفا

  
 3"و هو القمر  نإذا كان مسبوغا بلون الزبر قا" ثوب مزبرق " يقول الثعاليب  يف ذلك  :و القمر  نالزبر قا  - 2

  .سبغ بلون الزبرقان يقال له مزبرق و الزبرقان مرادف للفظ القمر  فالثوب إذا
لسان العرب الذي ورد فيه خبصوص : و للتأكد من قول الثعاليب نعود إىل املعاجم اللغوية و نأخذ على سبيل املثال 

  4... "القمر نليلة مخس عشرة والزبرقا نالزبرقا"  نالزبرقا
و قد وافق  ابن منظور الثعاليب و أضاف أن الزبرقان لفظ  5"مر الذي يف السماء و الق: "و قال يف معىن القمر     
  .معرب

فاهلوجل  6"األجنر : اهلوجل احلجر الذي يثقل به الزورق و املركب وهو:" يقول الثعاليب :اهلوجل و األجنر  - 3
و اهلوجل ": ...ه قول ابن منظور عنده مرادف لكلمة األجنر و يعين احلجر الذي يرس به الزورق أو املركب و يوافق

فدل بذلك على أن هذا اللفظ معرب +  8"و األجنر مرساة السفينة فارسي ". و يقول يف معىن األجنر  7"أجنر السفينة 
معرب و ذا يكون سبب الترادف بني كلمة اهلوجل و األجنر هو التعريب، و يقال أن األجنر لفظ يوناين أصله 

الثقيلة اللذان  ةاخلطاف أو السلسلة احلديدي: ومن معانيه" كنكر"يف اللغة  الفارسية و موجود كذلك  9" أنكورا "
  .تقيد ما السفينة عن احلركة
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الغرب عن ":... الغرب و الناسور من األلفاظ اليت اعتربها الثعاليب مترادفة يقول يف ذلك  : الغرب و الناسور  -4
اء أن ترشح مآقي العني و يسيل منها ـ إذا غمرت ـ صديد و هو ،ورم يف املآقي ، وهو عند األطب ةأئمة اللغ

 ى، أما األطباء فأطلقوه عل مفهما يدالن على مرض يصيب مآقي العني و بسببه حيدث فيها ور. 1"الناسور أيضا 
  .مآقي العني اليت ترشح و يسيل منها صديد 

معربة إذ يقول يف معىن  : الناسور فهيلفظة أما  ، أصيلة ةالغرب هي عربي أن لفظةشارة إىل إ  نللسااويف       
ورم مأقها و بعينه غرب  إذا كانت ...و الغرب بثرة تكون يف العني  تغذ و ال ترقأ و غربت العني غربا : " األوىل 

 الناسور بالسني و الصاد مجيعا علة حتدث يف مآقي العني:" و يقول يف معىن الثانية  2..."تسيل فال تنقطع دموعها 
  .و عليه يكون سبب الترادف بني كلمة الغرب و الناسور هو التعريب.  3"و هو معرب .....يسقى فال ينقطع 

  : و اجلدول التايل يوضح ذلك مثاال 27و بلغ عددها "كذلك "األلفاظ املترادفة اليت استخدم فيها الثعاليب  3–أ 
  .الصفحة، للباب، الفصا  يف الكتاب صدها بالنوور  األلفاظ املترادفة

  شقذ و جلعيب
  

  اللباب والصميم
  العيطموس و الشمردلة

  
  الربزخ و املوبق
 ةاجلرثومة واألروم
واملنصب واحملتد 

والعنصر والعيص و 
  و الضئضئي النجار

ت وجحلت نققن
  وهججت

  احلذم و خالسن
  الساهك العائر و و

  السلى والغرس
  

األمي األين و الثعبان و

ر سريع اإلصابة بالعني و كذلك رجل شقذ ، شديد البص
  جلعيب
  .كذلك الصميم شيءل ص من كاخلال: اللباب

 ة و كذلكالناقة احلسنة اخللق و الفتي: العيطوس 
  الشمردلة
  بقني وكذلك املوشيئمابني كل  :الربزخ 

اجلرثومة واألرومة أصل النسب وكذلك املنصب واحملتد 
  .و الضئضئي والنجار  و العيص والعنصر

  
  

ا زاد غئورها وكذلك جحلت إذ :ونفقت عينه 
  .ت وهجج

  السنج أصل السن وكذلك اجلذم
  الرمد الشديد وكذلك الساهك العائر
اجللدة اليت يكون فيها الولد وكذلك  :اى مقصورالسل
  الغرس

  ميالعظيم منها وكذلك األين واألالثعبان 

)8(3/74  
  

)10(9/8  
)10(19  /89  

  
)12( 1 /107  

15( 1 /151  
  
  
  

)15( 12/161  
  

)15 (1 /  
)15( 14 /165  

15( 51 /192  
  

)17 39 /274  
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 والشغف واللوعة و
  الالعج
  فتيش والفحصالت

  الفلج االرجتال و
  االستغشاء االزدمال و

  
  اإلهالل العج و

  اهليضلة اجلراهية و
  

  التجمجم  والتغمغم 
  الضوضاء واجللبة

  
  اجلأجأة واإلهابة

و النقيض  و ضغيل
  رذلة و الشرشرةاخل
  و اخلربقة 
  

  اهلب واهلدم و اهلذ
  و الكعربة 

والشفافة و الصبابة 
  رجةالرج
  ذمليالق و العيلم

 نجداملرصاد وال
واجلادة  والصراط
  واملنهج 

  الصالية و املداك
  طاسو القسن 

ة جيدها وكذلك لذراق احلب القلب مع الشغف وهو إح
  ...عج اللوعة و الال

  ذلك الفحصالتفتيش طلب يف البحث وك
  الفلج:االرجتال أن خيلط اهلملجة بالعنق كذلك 

حىت يستر البدن كله وكذلك االزدمال التغطي بالثوب 
  اءاالستغش

  ية وكذلك اإلهاللالعج رفع الصوت عند التلب
مهم وعالنيتهم دون صوت الناس من كال : يةاجلراه

  ةسرهم وكذلك اهليضل
  التجمجمكذلك يبني و التغمغم الصوت بالكالم الذي ال

تماع أصوات الناس و الدواب وكذلك الضوضاء اج
  ةاجللب

  صوت اإلبل لدعائها للشرب وكذلك اإلهابة:اجلأجأة 
  
: تص احملاجم وكذلك ه إذا اميل اجلحام وهو صوتغالض

اجلرذلة بالدال والذال القطع قطعا وكذلك النقيض 
  الشرشرة واخلربقة

  الكعربةاهلذ القطع بالسيف  وكذلك  م واهلب و اهلذ
  

كذلك  يف اإلناء والشفاعة و الصيانة بقية املاء وغريه
  لرجرجةا

  
  العيلم البئر الكثري املاء و كذلك القليذم

القران  اح وقد نطق مواضالطريق ال:املرصاد والنجد
  واجلادة واملنهج واللقم  الصراط كذلكو
  
عريض يسحق به الطيب وكذلك احلجر ال:الصالبة " 

  " .وأظنها رومية  املداك و القسنطاس

18 21 /291  
  

18 28 /296 297  
)19(17/513   

19 29 /328  
  

20 3  /342 ،343  
20  3  /344  

  
20 4   /344  

)20(4   /344، 345  
  

)20(  5   /345 ،346  
  

)20 (21  /363   
)22( 7  / 384  ،385   

  
)22( 07    /385   

  
)22( 18/ 397  

  
)25 (15  /485  

)26( 07  /498 ، 499   
  
  

)27 (01 /510  

  :لى ضوء هذا اجلدول سأحاول حتليل بعض األلفاظ دالليا وهي وع
  



  
الثعبان العظيم منها و كذلك األمي ": يقول الثعاليب يف تفصيل أمساء احليات و أوصافها  :الثعبان و األمي و األين  -1

  :الكلمات ما يأيت  من احليات ، وجاء يف اللسان يف معاين هذه مفهي ألفاظ مترادفة و كلها تعين العظي 1"و األين 
  
احليات كلها ثعبان :قال ابن مشيل   و قيل كل حية ثعبان...و الثعبان احلية الضخم الطويل الذكر خاصة" : الثعبان -

الثعبان احلية الذكر  :و قال قطرب ... الثعبان احلية الذكر: ، الصغري و الكبري،و اإلناث و الذكران ، و قال أبو خرية
  . 2" رالثعبان من احليات ضخم عظيم أمحر يصيد الفأ:و من أعظم احليات ، و قال مشر األصفر األشعر ، وه

  
احلية األبيض اللطيف ، و عم به بعضهم مجيع ضروب احليات ، و األمي و األين احلية ، قال : األمي و األمي "  :األمي  -

  .3..." تضر أحدا ،الذكران من احليات و هي اليت ال ناألمي  و األين و الثعبا: أبوخرية 
  
  .4"يماألمي نونه بدال من امل:الذكر من احليات ، و قيل األين احلية مثل : األين و األمي  :ابن السكيت "  :األين  -

ما وافق رأي الثعاليب  و بناء على ما سبق ميكن القول أن آراء األئمة اللغويني قد اختلفت يف معاين هذه الكلمات ،و
ال تعين عنده العظيم من احليات ، و إمنا  هاعل األمي و األين و الثعبان كلمات مترادفة لكنخرية إذ ج هو رأي أيب

ال حيمالن املعىن الذي  حيمله  لفظ الثعبان ، واعترب األمي و األين مترادفني فأما ابن منظور . الذكران اليت ال تضر أحدا
أبدلت فيه امليم نوناومل يعترب ن هي نفسها األمي ، و الرأي نفسه جنده عند ابن السكيت ، و منهم من اعترب األي

  .  5"لألين واألمي  االثعبان مرادفاجلوهري 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .40/274)17(فقه اللغة ، : الثعاليب  - 1
  3/19،) ثعب(ادة لسان العرب ، م:  ابن منظور  - 2
  1/213، )أمي (املصدر نفسه، مادة  - 3
  .215/ 1، )أين (املصدر نفسه، مادة  - 4
  .5/1868 )أمي ( ،و مادة 2076/ 5 )أين ( ، و مادة 1/92،) ثعب(الصحاح مادة : اجلوهري : انظر - 5



  
الطريق الواضح ، : املرصاد و والنجد :"يقول الثعاليب  :املرصاد و النجد و الصراط و اجلادة و املنهج و اللقم  -2

اليت حتمل  تو هذه سلسلة من الكلما 1"و املنهج و اللقم و اجلادة  ∗ الصراط: وقد نطق ما القرآن ، و كذلك 
  .املعىن نفسه عند الثعاليب  و تعين الطريق البني الواضح 

  : ما يأيت  تيف معاين هذه الكلما نو جاء يف اللسا
عند و املرصد  و املرصاد : قوهلم فالن يرصد فالنا معناه يقعد له على طريقه ، قال : قال أبو بكر" :املرصاد  -

  .2"العرب الطريق 
وال خيرج  . 3"و النجد من األرض قفافها و صالبتها ، وما غلظ  منها ،و أشرف و ارتفع و استوى "  :النجد  -

  .4على هذا املعىن ما جاء يف الصحاح 
  . 6و املعىن نفسه جنده عند اجلوهري . 5"الزراط الطريق  الصراط و السراط و"  :الصراط  -
  .8و ال خيرج على هذا املعىن ما أورده اجلوهري .7"ادة معظم الطريق و اجلمع جواد اجل"  :اجلادة  -
  .10و املعىن نفسه جنده عند اجلوهري . "9ج، بني واضح، وهو النهج طريق" :املنهج -
لقم ال:" و يقول اجلوهري يف معناها . 11"لقم الطريق متفرجه : معظم الطريق ، الليث : و اللقم حمرك "  : اللقم -

  . 12"بالتحريك ، وسط الطريق
يستشف مما  سبق أن لفظ  اجلادة مرادف للفظ اللقم  فقط عند ابن منظور دون األلفاظ األخرى اليت أوردها  إمنا    

كما أن ا من دائرة الترادف خرجهأو هذا ما : الثعاليب، أما باقي األلفاظ فكل واحد منها يدل  على معىن خاص به 
  عين عنده الطريق الواضح باستثناء لفظة املنهج و الشيء نفسه بالنسبة ملا أورده اجلوهري هذه األلفاظ ال ت

  
  

                                                
 331:الفروق اللغوية، ص: هالل العسكري وهو الطريق السهل، أب - ∗

  . 7/498)26(فقه اللغة  ،: الثعاليب - 1
  .161/  6، )رصد(لسان العرب، مادة : ابن منظور - 2
  .14/193،) جند(املصدر نفسه  ، مادة   - 3
  .2/542، )جند(الصحاح، مادة : اجلوهري -  4
  ).صرط(لسان العرب ، مادة :  ابن منظور - 5
  .3/1139، ) صرط (املصدر السابق ، مادة : انظر  - 6
  .3/91، )جدد(لسان العرب، مادة : ابن منظور - 7
  .452/ 2، )جدد(الصحاح مادة : انظر اجلوهري - 8
 .( ،14  /365ج ( املصدر السابق، مادة  - 9

  .( ،1/346ج ( ةالصحاح، ماد: انظر اجلوهري -  10
       13/225، )لقم( ةلسان العرب، ماد:منظور ابن -  11
  .5/2031، )لقم( ماملصدر السابق، ماد - 12

   



  
  :اآليتقليلة جدا و هي ك" حنوه" ليبفيها الثعا مستخداو األمثلة اليت  -  4 -أ

 الكثريالواسع اخللق ، : اجلواد" ...يقول الثعاليب يف فصل الكرم و اجلود :  ع و اجلحجاحاجلواد و السميذ -  1
الذي يتمتع بأخالق  لو هي عند الثعاليب كلمات مترادفة و تعين الرج 1..." حنوه: السميدع و اجلحجاح. العطية 

  .نبيلة و سخاء كبري
... و رجل جواد سخي ":يف معاين هذه الكلمات؛ إذ يقول يف معىن األوىل نو املعىن نفسه أورده صاحب اللسا     
و يقول  3.."ع بالفتح الكرمي ، السيد اجلميل السميذ:"يف معىن الثانية و يقول   2..." الرجل مباله جيودجوداد و جا

و هذه .  4"مجع جحجاح و هو السيد الكرمي ... السيد السمح و قيل الكرمي : و اجلحجح : "يف معىن الثالثة
  .واحد يتمتع بالكرم و السخاء لالكلمات الثالث كلها صفات لرج

 األرقم و األرقش ؛ يقول يف: من األلفاظ اليت أوردها الثعاليب ضمن دائرة الترادف كلمتا  :ش األرقم و األرق  -  2
فمعىن الكلمة هو نوع من احليات اليت تكون فيها سواد  5.."األرقم الذي فيه سواد وبياض و األرقش حنوه:" ذلك 

و هي الرقم و الرقش املوجود يف جلدها نسبة إىل صفتها " و األرقش  مباألرق"وبياض ، وهي يف األصل حيات مسيت 
األرقم احلية اليت فيها " ، و  6"فيها نقط سواد و بياض : وحية رقشاء :" ، و املعىن نفسه جنده يف الصحاح وهو 

  .7"سواد و بياض
  

  :اإلشارة إىل دور اللهجات يف نشأة الترادف  -ب 
جنده يتناول جانبا آخر و هو الدور الذي تلعبه  عند الثعاليب ادفو باإلضافة إىل األمثلة السابقة اليت تبني ظاهرة التر   

و  تهذه الظاهرة ، ويبدو ذلك جليا حيث أشار إىل العامل اللهجي الذي يؤدي إىل توليد املترادفا بروزاللهجات يف 
كالسواد للعراق  ن ،املخالف لليم": " و يقول فيه " يفصل علقته عن أيب بكر اخلوارزم" : قد أفرد له فصال مساه بـ

ألهل مصر؛  باحلجاز، كاألندر ألهل الشام و البيدر ألهل العراق ، و اإلرد ل، و الرستاق خلراسان و املربد أله
  . 8"كالقفيز ألهل العراق

  
  

                                                
  . 19/241)  17(فقه اللغة  ،: الثعاليب - 1
  .234/  3، )جود(لسان العرب، مادة :ابن منظور - 2
  . 7/251، )  مسدع (املصدر نفسه ،  مادة - 3
  .  3/77، ) جحجح(املصدر نفسه ، مادة  - 4
  .40/274) 17(فقه اللغة  ، :الثعاليب  -  5
  .202/، 6 )رقش(لسان العرب، مادة : ابن منظور: انظر ؛ و1007/ 3 ،)رقش(الصحاح، مادة: اجلوهري - 6
  .6/207 ،)رقم(ةلسان العرب، ماد:  ابن منظور:  ؛  انظر5/1936 ،)رقم(اجلوهري، الصحاح، مادة - 7
  . 3/41)2(،  ةفقه اللغ: الثعاليب - 8



  
الذي سببه االختالف  فتراداملخالف و السواد من األلفاظ اليت عدها الثعاليب من قبيل امل:  املخالف و السواد  -  1
  .هجي فاملخالف بلغة أهل اليمن يرادفه السواد بلغة أهل العراقالل

و املخالف أيضا ألهل اليمن ، واحد : "كما نص اجلوهري على أن املخالف بلغة اليمن و يقول يف ذلك     
 املخالف األطراف " :أما ابن منظور فيقول يف معناه  1" املخاليف ، وهي كورها و لكل خمالف منها اسم يعرف به 

  .2"و النواحي 
، و  3"و املخالف ألهل اليمن كالرستاق لغريهم :"جاء يف غريب احلديث ما و ما يعضد  كالم الثعاليب و يقويه     

" السواد " و " املخالف"ذا املعىن يشمل لغة أهل العراق و غريها من اللغات ،ومن هنا يتضح أن سبب الترادف بني 
  .هو العامل اللهجي 

و هي كلمات خمتلفة يف اللفظ إال أا تؤدي املعىن نفسه ، و العامل :  ق و املربد ، واألندر و البيدرالرستا  - 2
شرحها مبا يقابلها يف   مل يذكر معانيها و إمنا اكتفى يفاللهجي هو الذي أدى إىل ترادف هذه الكلمات و الثعاليب

أهل احلجاز و األندر بلغة أهل الشام  ،و البيدر بلغة  األخرى فالرستاق بلغة أهل خراسان ، و املربد بلغة تاللهجا
  . أهل العراق 

و املربد أيضا موضع : قال أبو عبيدة : "ويوافق قول الثعاليب ما أورده ابن منظور يف معاين هذه الكلمات      
  .4"ر ألهل العراق بلغة أهل احلجاز و اجلرين هلم أيضا و األندر  ألهل الشام و البيد دمثل اجلرين فاملرب:التمر
يقول يف  ،ية و إمنا هي معربة عن الفارسية اللهجات العرب من أما كلمة الرستاق مل يذكر صاحب اللسان أا     
  . 5"و اجلمع الرساتيق  و هي السواد ... اللحياين و الرزتاق و الرستاق ، واحد فارسي معرب :" ذلك 
  األندر:و البيدر :"و يف معىن كلمة البيدر 6 "البيدر شامية : و األندر :"يف معىن كلمة األندر  نو جاء يف اللسا     

  :،أما يف الصحاح جاءت معاين هذه الكلمات كاآليت  7"و خص كراع به أندر القمح يعين الكدس منه  
  .8" ...و اجلمع الرساتيق ...الرستاق فارسي معرب "  :الرستاق 

  و أهل املدينة يسمون املوضع الذي جيف فيه التمر مربدا،... اإلبل و غريها و املربد املوضع الذي حتبس فيه :املربد
  .9"و هو املسطح و اجلرين يف  لغة أهل جند  
  

                                                
  .4/1355، )خلف(الصحاح، مادة :  اجلوهري - 1
  .5/138، )خلف(لسان العرب مادة : ابن منظور - 2
  .1/550غريب احلديث،  : أبو عبيدة - 3
  .6/78، )ربد(لسان العرب، مادة :  ابن منظور - 4
  .6/149، ) رستق(املصدر نفسه ، مادة  - 5
  .14/223، )ندر(املصدر نفسه، مادة  -6

  .37/  2، )بدر (املصدر نفسه، مادة  - 7
  .4/1481، ) رسق (اجلوهري ، الصحاح ، مادة  - 8
  .472، 2/471، )ر نفسه، مادة ربداملصد - 9



  
  .1"البيدر بلغة أهل الشام : و األندر " :األندر 
  2" املوضع الذي يداس فيه الطعام"  :البيدر 

ق يف كون املربد بلغة أهل احلجاز ، واألندر بلغة أهل الشام ، أما و بناء على ما سبق فإن آراء اللغويني الثالثة تتف     
  . البيدر فقد ذكر الثعاليب أا لغة أهل العراق ،  وخالفه  يف هذا ابن منظور و اجلوهري يف أا لغة أهل الشام

ف  اللهجات أما و رغم هذا  االختالف يبقى االتفاق بينهم يف كون سبب الترادف بني هذه الكلمات هو اختال     
مل يذكر ابن منظور و اجلوهري  أا لغة، كما رأينا عند الثعاليب ، وإمنا نلمس إشارة إىل أن  الكلمة " الرستاق"لفظة 
  .ومرادفها هو السواد 3معربة 

أهل اإلردب بلغه من األلفاظ اليت أوردها الثعاليب ضمن األلفاظ املترادفة بسب العامل اللهجي ف : اإلردب و القفز
  .بلغة أهل العراق مصر يرادف القفيز

اإلردب مكيال  ضخم ألهل مصر ، :" و ما يعضد كالم الثعاليب ويقويه ما جاء يف اللسان يف معىن كلمة اإلردب     
معروف و هو مثانية مكاييل عند أهل  لمن املكايي و القفيز: " و جاء يف معىن القفري4"قيل يضم أربعة و عشرين صاعا 

و سبب ترادفها هو  اضخم و تعين مكياال" القفيز "مرادفة لكلمة "  اإلردب" و ذا تكون كلمة 5"أهل العراق 
  .االختالف اللهجي

  : اإلشارة إىل الفروق الداللية   - ج  
تتبع الفروق الداللية بني  مل مينعه منإثبات الثعاليب لظاهرة الترادف من خالل سرده ألمثلة كثرية يف ذلك ،  إن  

فروق الداللية أللفاظ يف معجمه ، ألا كلمات قريبة من بعضها ، من حيث الداللة لذلك تعمق يف إيضاح المعظم ا
ا فسيحا ينتقل فيه القارئ عرب حمطات متقاربة و متنوعة ، وهذا يدل على اعتداله يف نظرته بينها ، فكان كتابه ميدان

  .هلذه الظاهرة 
التسليم  متمده الثعاليب ميكننا أن نلمس و جهة نظره يف الترادف أال و هي عدمن هذا املبدأ الذي اع او انطالق     

بالترادف املطلق و ذلك من خالل تتبعه الدقيق للفروق الداللية بني األلفاظ املتقاربة يف املعىن ، وتوجد يف كتابة أمثلة 
  :كثرية جدا  توضح ذلك أذكر منها 

  
  

                                                
  .2/852، )ندر(مادة  الصحاح،: اجلوهري - 1
  .2/587، )بدر(املصدر نفسه، مادة  - 2
يقال فيها رستاق و  و قيل  هو موضع فيه مزدرع ، و قرى أو بيوت جمتمعة و) منطقة فسا (و  قيل  هو  يف األصل اسم بلدة بالقرب من  داراب  - 3

و )روستا(لسواد و القرى أعجمي معرب ، وهي تعريب رو ستا و هي موجودة يف اآلرامية ومن معانيها يف املعجم الفارسي رض ارزداق ، وهي أ
  .1/140املصطلح العريب األصل اال و الداليل ، : صربي إبراهيم السيد : انظر . قرية ، ريف، سوق  ، جتمهر، حزب، معسكر ) روستايت(

  .6/131، )  درب (ب ، مادة لسان العر: ابن منظور  - 4
  .12/159، )قفر(املصدر نفسه، مادة  - 5



ب ، و إال فهي  زجاجة ، و ال يقال مائدة إال  إذا كان عليها طعام و إال ال يقال كأس إال إذا كان فيها شرا" -1
  .1..."كوب : خوان  ،ال يقال كوز إال إذا كانت له عروة و إال فهو: فهي  

يبدو النبت فهو بارض ، فإذا حترك قليال فهو مجيم ؛ فإذا عم األرض فهو عميم ؛ فإذا اهتز و أمكن أن  أول ما"  -2
  .2..."ل إجثأل فإذا اصفر و يبس فهو هائج يقبض عليه قي

  . 3.."ة ،مث الرابية أعلى منها ، مث األكمة ثُم الزبية ، مث النجوة بكأصغر ما ارتفع من األرض الن" -3
الفقري الذي له : قال ابن قتيبة :"و قال يف الفصل الذي رد فيه على ابن قتيبة حيث فرق بني الفقري و املسكني  - 4

و قد غلط ؛ ألن املسكني هو الذي له البلغة من العيش ؛ ....يش ، واملسكني الذي الشيء له و احتج بلغة من الع
؛فأثبت هلم سفينة ، وقوله عز و  4﴾ و أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر ﴿ :أما مسع قول اهللا عز وجل 

  .5"و دونه يف القدرة على البلغة أوىل ما حيتج به و قد جيوز أن يكون الفقري مثل املسكني أ:  جل 
أن الترادف مصطلح يطلق على عالقة داللية جامعة بني لفظني أو جمموعة من األلفاظ القول و مما سبق ميكن      

   .حتمل املعىن نفسه وهو من خصائص اللغة العربية
و ، إجياده ليس بالسهولة مبكان كما أن الترادف ال يقصد به التطابق التام بني الدالالت ألنه نادر الوقوع و     

املترادفة اليت أوردها الثعاليب مل يشر إىل سبب نشوء الترادف بينها مما يصعب على الباحث مهمة   تأغلب الكلما
و هذا حيتاج إىل معرفة تاريخ معاين األلفاظ و إذا رجعنا إىل املعاجم اللغوية جند الشيء  نفسه ،ومع  االحاطة ا،

  :  ، منها اليت أوردها الثعاليب جل إىل بعض  النتائج من خالل النماذذلك ميكن الوصو
ة عليه رى أن إحدى هذه الصفات هي الغالبالعرب كانوا ينظرون إىل الشيء فريون فيه عدة صفات و كل قبيلة ت -أ

  .لترادف بينهالفظة  الواحدة فينشأ او البارزة فيه فينتقون له امسا من تلك الصفة ،ومن هنا تنشأ عدة كلمات ل
السم ،فكل يتخذ العرب الصفة سبيال ملعرفة األشياء ،فاالسم للتعريف و الصفة لالستدالل إال أا تقوم مقام ا -ب 

  .ه بصفتهيدل علشيء يعرف بامسه و يست
الواو، هو، حنوه، (عدم النص على ظاهرة الترادف باالسم و إمنا استخدم بعض األلفاظ للداللة عليها و هي  - ج 

  .، وقد يورد الترادف بني لفظتني و قد يورد سلسلة من املترادفات)مثله
ني الكلمات املتقاربة يف كان حريصا على إبراز الفروق الداللية الدقيقة بفقدمع إثبات الثعاليب لظاهرة الترادف  - د 

  .املعىن 
  . اإلشارة إىل دور اللهجات يف نشأة الترادف - ه
  .يلة إلزالة اإلام و الغموضاختذ الثعاليب الترادف وس - و

                                                
  . 1/44)3(الثعاليب ، فقه اللغة ،  - 1
  .1/517) 28(املصدر نفسه ،  - 2
  .2/493)26(،  املصدر نفسه - 3
  .79/الكهف  - 4
  .34/96)10(، فقه اللغة: الثعاليب - 5



  

  .اللفظي و التضاد االشتراك: املبحث الثاين 
v اللفظي االشتراك: أوال. 

  
 :االشتراك اللفظي يف الدرس اللغوي   - أ

  :تعريف املشترك اللفظي- 1
و الشركة و الشركة خمالطة الشريكني، يقال " االشتراك يف اللغة مصدر من الفعل اشترك يشترك  :يف اللغة –أ 
 1..."الشريك املشارك و... كنا مبعىن تشاركنا، و قد اشترك الرجالن، و تشاركا و شارك أحدمها اآلخراشتر

  .و املخالطة  ةفهو يعين املسامه
 

نجد له تعريفات عدة يف الكتب القدمية و احلديثة و لعل أدق فأما يف االصطالح  : االصطالحيف   - ب 
 نينيهو اللفظ الواحد الدال على مع: " عند األصوليني يف قوهلم  هدجن التعريفات اليت وردت يف الكتب القدمية ما

 .2"خمتلفني ، فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغة 
  :أما التعريفات اليت وردت يف الكتب احلديثة فمنها     

  .3"داللة اللفظ على معنيني أو أكثر على التساوي " 
  .4"ولكنها خمتلفة يف الداللة  عبارة عن كلمات متشاة يف النطق،"
  .5" إطالق كلمة هلا عدة معان حقيقية غري جمازية" 

يف املعىن إذ أا تشترك يف الداللة على أن  ةو ما يالحظ على هذه التعريفات أا خمتلفة لفظا إال أا متقارب     
لة هو اجلامع بني دالالت الكلمات من الدال الكلمة الواحدة تدل على معان متعددة و خمتلفة و يبقى جزء معني

  .املشتركة
املشترك اللفظي :علماء الغرب فيفرقون بني مصطلحني خمتلفني ومها و هذا عند علماء العرب أما عند     

"homonymy " و تعدد املعىن"polysemy " ىخراألو لكل منهما داللة ختتلف عن .  
أو أكثر تشتركان يف النطق أو اهلجاء و كلمتان " homonymy:"يف تعريفهما" lech"ليش "يقول 

polysemy  6"هلا معنيان أو أكثر  
                                                

  .8/67، )شرك(لسان العرب، مادة : ابن منظور - 1
  .369/ 1املزهر يف علوم اللغة ،:السيوطي  - 2
  . 286: م، ص 1986هـ ،1407، ) 2:ط (علم اللغة بني القدمي و احلديث مطبعة اجلالوي شريا، : هالل عبد الغفور حامد  - 3
  .167:م  ،ص1997،) 1:ط(مقدمة لدراسة التراث املعجمي ، دار النهضة العربية  ، بريوت ـ لبنان ، : حلمي خليل  - 4
  .1/239م،  1987إميل بديع  يعقوب يف املعجم  املفصل  يف اللغة و األدب ، دار العلم للمالين ، بريوت ـ لبنان  ، : ميشال العاصي   - 5
  . 117: علم الداللة بني النظر والتطبيق ، ص : أمحد نعيم كراعني   - 6



  
يطلق على اللفظ الذي يكون له أكثر من معىن و هو ما يرادف املشترك اللفظي "polysemy"فمصطلح      

  .ذاباليت تطلق على احلرب و شدة البطش ، والقوة ، و الع"  سالبأ"عند علماء اللغة العربية ، ومثاله كلمة 
هو اتفاق كلمتني يف النطق أو يف الكتابة و يكون هذا نتيجة لتطور "  homonymy "أما مصطلح     

مقر " see"،وكلمة  "يرى " "to see"و كلمة  "حبر" "sea" "أصوات الكلمتني ومثاله كلمة  قصويت، فتتطاب
  . املعىن  دتعدو هو قريب من اجلناس يف اللغة العربية ، ومسى بالعربية ،  1...األسقف 

ليت تعترب من املشترك اللفظي جند او الفرق الذي ميكننا أن نلمسه بني هذين املصطلحني هو أن الكلمات      
  .عاين اليت تدل عليها على عكس تعدد املعىناملرابطا بني 

  
  :شترك اللفظي عند القدماء اال -2
و قد شغلت أذهان اللغويني قدميا و حديثا شأا يف شترك اللفظي ظاهرة داللية تعرفها كل اللغات، االإن      

ذلك شأن الترادف ، وأقدم الكتب اليت ألفت يف هذا اال و اليت تبحث يف الدالالت املختلفة للفظ الواحد 
ما اتفق لفظه و اختلف معناه ) ـه285ت(و يليه كتاب املربد  )ـ ه 240ت( " :العميتل األعرايب": كتاب  

ظي يف و رغم إقرار علماء العربية بوجود  املشترك اللف 2) ـه 310ت(د يف  اللغة لكراع النمل كتاب املنج" ، 
ه يف مؤلفام من أمثلة على ذلك إال أن كتب اللغة تذكر أن خالفا قد وقع بينهم اللغة ، وذلك من خالل ما روو

  .فحول هذه الظاهرة و تراوحت آراؤهم بني مثبت و منكر كما رأينا يف التراد
عبيدة ، و أبو زيد األنصاري، وابن  أبو و ممن أثبت و قو عه يف اللغة جند األصمعي و اخلليل و سيبوبه و     

من أنكر  و و أما  4إال أننا نلمس اختالفا طفيفا يف نسبية وقوعه   3فارس ، وابن مسعدة و املربد، و السيوطي 
املعاين ، ووجود املشترك يتناىف مع هذا الغرض  عنإلبانة ل، ألن أصل اللغة عنده موضوعة قوعه فهو ابن درستويه

إال أنه يقر بوجود القليل منه عن طريق السماع و إن كان مرده إىل جمموعة من األسباب و املتمثلة يف تداخل 
  5.اللهجات أو احلذف أو االختصار ، وهي أسباب توهم  بوقوعه و ما هو منه يف شيء

جند من توسط و اعتدل يف رأيه، ومنهم ابن فارس فهو مل يغال يف إنكار هذه  نكريو املن و بني املثبتني     
  6.الظاهرة ومل يبالغ يف إثباا و التوسع فيها
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  : املشترك اللفظي عند احملدثني - 3   

ى أن مشترطا أن تدل النصوص عل" إبراهيم أنيس : " من احملدثني العرب جند  ةوممن قال بوجود هذه الظاهر      
يقر بوجوده لكن يف حدود ضيقة ؛ يرجع  فهو وايفعبد الواحد و كذلك علي 1اللفظ الواحد يعرب على معنيني متباينني

  .2سبب و قو عه إىل اختالف اللهجات العربية و إىل التطور الصويت 
و يرجع املشترك 3املشتركة للفظ الواحد  و يرى صبحي الصاحل كذلك أن السياق هو الذي يعني أحد املعاين     

يف مدى .البيئات اللغوية اليت تؤدي إىل تغري طرائق استعمال اللفظة الواحدة أو تفاوت املستعملني فاللفظي إىل اختال
  .4و لوعهم بااز أو إيثارهم احلقيقة

  
شترك  الذي يرى أن امل (ulmann)"ستيفن أوملان"الغرب فنجد  يف أما من تعرض هلذه الظاهرة من احملدثني     

إال  دصوص هذه اللغة واستعماهلا، فال وجو معجم لغة من اللغات، أما يف نواقع األمر إال يفوجود له يف اللفظي ال 
ملعىن و احد من معاين هذا املشترك اللفظي فكثري من كلماتنا هلا أكثر من معىن غري أن املألوف هو استعمال معىن 

  . 5واحد من هذه املعاين يف سياق معني
  
ال ينكر و جود عدة معان للكلمة الواحدة يف اللغة ككل ،و إمنا ينكر أن يكون للفظة أكثر من معىن ،  إن أوملان     

و دقيقا، مهما تعددت معانيها ، أما  فيه هو الذي حيدد هلا معىن معينا و هي داخل سياق معني ، إذ السياق الذي تقع
الذهن ال يتبادر إليها ، وكذلك ال جيب أن يفهم من كالمه أنه  باقي املعاين األخرى فتكون غري موجودة ، وحىت

اللغة باستطاعتها أن تعرب عن الفكرة املتعددة بواسطة :"أنكر االشتراك ككل ، وميكن أن يفهم هذا املعىن من قوله 
ختلفة ، وبفضل هذه تلك الطريقة احلصيفة القارة اليت تتمثل يف تطويع الكلمات و تأهيلها للقيام بعدد من الوظائف امل

أقرب إىل الصواب كما يرى أن هذه  هذا و رأيه 6"و الطواعية  الوسيلة تكسب الكلمات نفسها نوعا من املرونة
  .7 قد ذهب باملر املذهب نفسهالظاهرة تولد نوعا من الغموض ، و 
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 :أسباب نشوء ظاهرة املشترك اللفظي -  4

   1:ا هي هدة ذكرها اللغويون العرب و غريهم و لعل أمهاللفظي أسباب و تربيرات ع كلنشوء املشتر
  
خمتفني ومن هنا يكتسب اللفظ أكثر من  وهو استعمال لفظ واحد يف أكثر من قبيلة مبعنيني:  السبب اللهجي  - أ

 ".اجللوس " اليمنية " ظفار"وتعين يف لغة ، "نزار" ةلغاليت تعين القفر يف " ثب :" مة معىن و مثاله كل
  
و هو تغيري يطرأ على أحد أصوات كلمة أصلية فتترادف هذه الكلمة مع كلمة  أخرى حتمل : ويتالتطور الص  -  ب

يف  تاليت تطور" الشغب "و مثاله كلمة . 2الصورة الصوتية نفسها ، ولكل منها داللة ختتلف عن األخرى
 .شترك و هي اآلن من امل" الثغب "هلجة من هلجات العرب و لظرف من الظروف اخلاصة حىت أصبحت 

 
  .يف اللغة العربية " عني " انطالقا من داللة واحدة ، ومثاله كلمة  :التوسع اازي و تنويع  املعاين  - ج
 
الزكاة "و هو أن يكون للفظ داللة قدمية أصلية مث حنمله داللة اصطالحية جديدة و مثال كلمة  :السبب الداليل  - د

ة مث محلت داللة اصطالحية شرعية و هي ركن من أركان اإلسالم ؛ و النمو و الزياد ةاليت كانت تعين يف اللغ" 
كلمة العامل اليت كانت تعين يف  ى بعض الكلمات غرب العصور و مثالهيدخل هنا التطور الداليل الذي يطرأ عل

العصر اجلاهلي كل من يعمل بيديه و يف العصر اإلسالمي صارت تعين الوايل ويف العصر العباسي صارت تعين 
  .السبب أو الدافع

 
و يتمثل يف دخول لفظ من لغة أخرى غري العربية يتفق يف صورته الصوتية مع لفظ موجود  :املعرب و الدخيل  - ه

 .فظيللايف اللغة العربية مث يستعمل اللفظ بالداللتني و من هنا يدخل ضمن دائرة املشترك 
 
النواة، «مجع " النوى "ى يف صيغة املفرد مثل كلمة يف صيغة اجلمع تشبه كلمة أخر كأن تكون:الصريف السبب -و
  .البعد" والنوى " 
 

و كذلك استعارة الكلمة ملعىن آخر غري معناها األصلي يؤدي إىل نشأة االشتراك فالكلمة اليت تستعمل ملعىن مث          
  .تستعار لشيء  آخر تصبح مع مرور الوقت مبرتلة األصل 
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  : ثعاليب عند ال اللفظي االشتراك : ثانيا
من األلفاظ اليت تعد من املشترك اللفظي يتضح أن الثعاليب مل يشر " فقه اللغة "عند استقصاء ما ورد يف كتاب       

إىل هذه الظاهرة باالسم ، وإمنا اكتفى بذكر املعاين املختلفة للكلمة الواحدة ، وذلك يف أماكن متفرقة من الكتاب و 
  .ة من املشترك اللفظي قد ال يشري مطلقا إىل أن الكلم

ج بعض النماذج اليت ميكن حتليلها و تفسريها حتت اليت أوردها الثعاليب يف معجمه ميكن استخراو من األلفاظ      
  : فظي مبنهج ميكن ذكر أهم مميزاته لظاهرة االشتراك ال

  :دل على معنيني أو أكثرتالنص صراحة على أن الكلمة  - أ
  :ثعاليب حتت هذا العنصر هي و األلفاظ اليت أوردها ال 

  ةحالباب و الفصل و الصف  اعليه يدلاملعاين اليت   اللفظ
  قلة املاء و كثرة الوارد =  الضفف

  قلة العيش =
9 6 /79  

  لزحام لكرمهاامع  وضو من احلنالناقة اليت ال تد =  رقوب
  .يبقى هلا ولد ة اليت الأاملر =

17 37/270  

  .السمن املختلط بالشحم=  اخلليط
  الطني املختلط بالتنب أو بالقت= 

24 4/455  

  بذمها بالتمر و نربخلط ال=  االبسار
  خلط املاء احلار بالبارد ليعتدل= 

24 4/456  

  
  املقاناة

  لونخلط لون ب=
  .الشعر بالغزل خلط الصوف بالوبر، أو=
  

24 4/456  

  خيتلط به نبات أصفر اخضر نبات=  اخلليس
  األسودالشعر األبيض خيتلط بالشعر =

24 5/456  

  
  سرب

  النساء ةمجاع=
  مجاعة الظباء=
  .مجاعة القطا=

21 12/376  

  .مجاعة البقر الوحشية=  إجل
  .مجاعة الظباء =

21 12/377.  

  .مجاعة البقر الوحشية=  ربرب
  .مجاعة الظباء=

21 12/377.  



  
  :حتليل لبعض  النماذج السابقة  يو فيما يل

  
و الضفف قلة املاء ، و كثرة :" ن ، ويقول يف ذلك كلمة ضفف هلا معنيان خمتلفالثعاليب على أن نص ا: الضفف  -1

 لوراد عليه ألن الشيء إذا قل كثرفهي كلمة تطلق على املاء القليل و كثرة ا. 1"الوراد ؛ و الضفف أيضا  قلة العيش 
  .الطلب عليه كما تطلق كذلك على قلة الزاد و العيش 

  
الضفف : مشر...الضفف ازدحام الناس على املاء  و: "ليب و يقويه ما جاء يف اللسان و ما يعضد كالم الثعا     

الضفف قلة املأكول وكثرة األكلة ، وقال :ابن سيده .مادون ملء املكيال ودون كل مملوء وهو األكل دون الشبع 
: و ابن األعرايب .. . الضيق و الشدة: و قال اخلليل الضفف ...الضفف أن تكون العيال أكثر من الزاد: ثعلب 

فالضفف يدل على ازدحام الناس على املاء لقلته،كما يدل على كل  شيء مل  2 ..."الضفف القلة و الضفف احلاجة
  .يكتمل امتالؤه و على الذي أكل و مل يشبع لقلة الطعام ، وعلى قلة املأكول و كثرة األكلة 

  
ين تشترك يف كوا تدل على القليل من كل شيء  ومن البداهة إذا و ما ميكن استنتاجه مما سبق أن كل هذه املعا     

   .قل الشيء كثر طالبوه و هذا يدل على الضيق و الشدة و احلاجة 
واملرجح أن تكون الداللة األصلية املباشرة لكلمة الضفف هي الضيق واحلاجة والقلة و التطور الداليل من العام إىل     

ها يف دالالت أخرى لتشمل كل شيء قليل وهذا يكون بطريق التوسيع يف داللتها اخلاص هو املسبب يف اشتراك
  :و ميكن توضيح ذلك بالشكل التايل ، لوجود عالقة بني كل املعاين اليت تدل عليها  كلمة الضفف

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                
  6/79  ) 9(فقه اللغة ، :الثعاليب  - 1
  .5/139،   )ضفف (الصحاح ،  مادة  : اجلوهري : ؛ و انظر 53/  9،   )ضفف(لسان العرب ، مادة  : ابن املنظور  - 2

 الداللة املتطورة
)القلة( لةقلة األكل وكثرة األك  

)القلة ( ةجالضيق و احلا  

)القلة ( دارقلة املاء و كثرة الو  

)القلة ( دون ملء املكيال و دون كل مملوء ما  

 الضغف

 الداللة األصلية



 
" نيني خمتلفني ،و ذلك يف فصل و قع فيه االشتراك ، و صرح الثعاليب بأنه يدل على مع" رقوب "لفظ  : رقوب -2

رقوب ، : إذا كانت ال تدنو من احلوض مع الزحام ، وذلك لكرمها فهي:"و يقول يف ذلك ؛ " سائر أوصاف النوق
فإذا أطلقت على النوق دلت على الناقة اليت تراقب النوق عندما تدنو من  1"اليت ال يبقي هلا ولد: و هي من النساء 

  . اليعيش هلا ولدتنحت جانبا لكرمها ، وإذا أطلقت على النساء دلت على املرأة اليت  احلوض فإذا كانت مزدمحة
اليت تراقب بعلها : الرقيب و الرقوب من النساء "وما يعضد كالم الثعاليب و يقويه ما ورد يف اللسان من أن      

و الرقوب من اإلبل ... لكرمها  اليت ال تدنوا إىل احلوض من الزحام و ذلك:ليموت  فترثه و الرقوب من اإلبل 
  . 2"والنساء اليت ال يبقى هلا ولد 

ضافة  إىل تلك اليت ذكرها الثعاليب و اإلإن ما يستشف من عبارة اللسان أن كلمة الرقوب حتمل معاين أخرى ب     
ولد و املعاين نفسها جندها ال يبقى هلا  فيه زوجها لترثه ، كما تعين اإلبل اليتميوت املرأة اليت تراقب الوقت الذي : هي

فلم يقصر 3...."الرقوب املرأة اليت ال يعيش هلا ولد و كذلك الرجل :"يف الصحاح إىل أنه يضيف معىن آخر بقوله 
  .يبقى له ولد  ولد بل تطلق كذلك الرجل الذي الهلا الرقوب على املرأة اليت ال يبقى 

يبقى له ولد  و ما تعدون الرقوب فيكم ؟ قالوا الذي ال:"أنه قال وفيه " و جاء يف النهاية يف معىن كلمة رقوب      
الرقوب يف اللغة الرجل :" ، و يقول املبارك يف شرح هذا احلديث  4"بل الرقوب الذي مل يقدم من ولده شيئا : فقال 

إىل الذي مل  –ه وسلم صلى اهللا علي–و املرأة إذا مل يعش هلا ولد ألنه يرقب موته ، ويرصده خوفا عليه ، فنقله النيب 
  . 5"يقدم من الولد شيء أي ميوت قبله

هي املراقبة عامة مث تطورت داللة هذا اللفظ من العام إىل " الرقوب " و املرجح أن تكون الداللة األصلية لكلمة      
كثر من أ" رقوب"يعين أن لكلمة . ما تعدون الرقوب فيكم "  –صلى واهللا عليه وسلم –اخلاص و سؤال الرسول 
  " .فيكم"دون إضافة " ما تعدون الرقوب"لقال  "، ولو كان هلا معىن واحد " فيكم :" معىن لذلك خصصها بـ 

صلى اهللا عليه "بة املطلقة أو العامة إىل الدالالت اخلاصة السابقة الذكر كذلك نقل الرسول اقفكما نقلت من املر     
ذي ال يبقى له ولد من الناس إىل الداللة الشرعية أو االصطالحية وهو داللتها اللغوية بعد أن كانت تعين ال" وسلم 

الذي مل يقدم من ولده شيء ، و ذا يكون سبب اشتراك كلمة رقوب هو التطور الداليل من العام إىل اخلاص و 
  :شكل التايل الميكن توضيح ذلك  ب

  

                                                
  .37/270) 17(اللغة فقه :اليب الثع - 1
  .6/200 )رقب (ابن املنظور لسان العرب ، مادة  - 2
  .1/138)رقب(مادة ، الصحاح ، ياجلوهر - 3
حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز : ، سنن البيهقي  6937: السنن الكربى،باب ما يرجى يف املصيبة باألوالد إذا احتسبهم ،رقم:أخرجه البيهقي  - 4

  . 68/ 4) د ط(،مكة املكرمة ، 
حممود حممد الطناجي ، طاهر أمحد الزاوي ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، لبنان : النهاية يف غريب احلديث واألثر ، تح : جمد الدين املبارك  - 5

  . 2/249م ، 1979ه ،1399    2ـ بريوت ،  ط  



  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
املسيخ من الناس الذي ال :" هها االشتراك اللفظي و قد نص الثعاليب على ذلك بقولفي وهي لفظة وقع  :املسيخ  -3

و املالحظ أن لفظة املسيخ تطلق على اجلانب  1"فواكه ما ال طعم هلا المالحة له و من الطعام الذي ال ملح فيه و من 
ة له وإذا وصف ا الطعام دلت على السليب للشيء املوصوف ا فإذا وصف ا اإلنسان دلت على الذي ال مالح

من علماء اللغة  مجهرة املعىن نفسه جنده عندالذي الملح فيه و إذا وصفت ا الفواكه دلت على اليت ال طعم هلا  و
مالحة له و من اللحم الذي ال طعم له و من الطعام الذي  املسيخ من الناس الذي ال:" منهم صاحب اللسان يف قوله 

املسيخ من :" و ما جاء به صاحب الصحاح يف قوله  2..."لون وال طعم و من الفاكهة ما ال طعم له  ال ملح له و ال
  .3"الذي ال مالحة له و من اللحم الذي الطعم له :الرجال 

  
هي الشيء القبيح   عامة بعد أن كان يف صورة أحسن من اليت آل "للمسيخ "و املرجح أن تكون الداللة األصلية      
ألن أصل املسخ هو قلب  صورة إىل صورة أقبح منها و هي داللة عامة مث خصصت لتدل على اإلنسان الذي ال  إليها

و سبب االشتراك هنا  مالحة له و على الطعام الذي ال ملح فيه و الفاكهة اليت ال طعم هلا و اللحم الذي ال ملح فيه ،
  :ايل يوضح ذلك هو وجود عالقة  يف املعىن بني هذه الكلمات والشكل الت

  
  

                                                
  . 15/546. )30(فقه اللغة ، : الثعاليب  - 1
  .14/71، )مسخ(لسان العرب، مادة :  ابن املنظور - 2
  .1/431 ،)مسخ(الصحاح، مادة : اجلوهري - 3

تدنو من احلوض مع الزحام لكرمها ال الناقة اليت  

 الداللة املتطورة

 الداللة األصلية

 رقوب

عامةاملراقبة   

 الرجل أو املرأة اليت مل يبقى هلا ولد

 الناقة اليت مل يبقى هلا ولد

 املرأة اليت ترقب موت زوجها لترثة

 الرجل الذي مل يقدم من ولده شيء



  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األعزل من: "وهو من األلفاظ اليت نص الثعاليب على أا تدل على أكثر من معىن ؛ و يقول يف ذلك  : األعزل -4

  .1" مطر فيه و من اخليل الذي يعزل ذنبه سالح و من السحاب الذي ال الرجال الذي خيرج إىل القتال بال
ريد ا الذي خيرج إىل ا تدل على الناحية السلبية للشيء املوصوف ا فإذا كانت وصفا للرجال أو املالحظ أ    

سالح و إذا  وصف ا السحاب أريد ا الذي ال مطرفيه و إذا وصف ا اخليل أريد ا الذي عزل ذنبه  القتال بال
  .3و يف اللسان 2املعاين نفسها جندها يف الصحاحو

أن تكون الداللة األصلية  لكلمة األعزل هي اجلانب السليب مطلقا و هي داللة عامة مث خصصت  و املرجح      
شكل التايل يوضح للمطر واخليل و الرجال وهي دالالت خاصة  و ذا تكون داللتها انتقلت من العام إىل اخلاص وال

  :ذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  . 547،  15/546   )30 (فقه اللغة ، : الثعاليب  - 1
  .5/1763 )عزل(اجلوهري، الصحاح، مادة : انظر - 2
  .139، 1/138 ،)عزل( لسان العرب،  مادة:  ابن منظور:  انظر - 3

ة املتطورةالدالل  

 الداللة األصلية

 املسيخ

 الشيء القبيح

سان الذي ال مالحة لهاالن  

 الطعام الذي الملح فيه
 الفاكهة اليت ال طعم هلا 

 اللحم الذي ال طعم له

 الداللة املتطورة

 الداللة األصلية

من السحاب الذي  األعزل
يعزل ذنبه عادة من اخليل الذي  

سالحبال  القتال ن الرجال  الذي خيرج إىل م   

 اجلانب السليب مطلقا



  
عن 1سيف كهام أي كليل:" اك اللفظي بنص من الثعاليب ؛ يقول يف ذلكلفظة كهام وقع فيها االشتر :كهام  -5

فمعناها خيتلف باختالف املوصوف ا مبعىن  3"عن البالغة ، فرس كهام بطيء عن الغاية  2عيي: الضريبة لسان كهام 
لسليب يف الشيء آخر أو باختالف السياق الذي ترد فيه و سبب اشتراكها هو أا يف كل احلاالت تدل على اجلانب او

ال يقطع ، و إذا جاءت صفة للسان دلت على أنه عجز  هالذي توصف به ، فإذا جاءت صفة   للسيف دلت على أن
أا ميكن  و أضاف5، و اللسان  4"على البالغة،و للفرس على أنه بطيء للغاية ، و املعاين نفسها جندها يف الصحاح 

  .أن  تأيت صفة لإلنسان و تعين املسن 
خصصت ملعان  ناء على ما سبق ميكن القول أن كلمة كهام داللتها األصلية عامة و تعين اجلانب السليب مطلقا مثو ب

  :و الشكل التايل يوضح ذلك  أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خلليط ا:" ونص الثعاليب على أن له أكثر من معىن ؛ يقول يف ذلك  ، األلفاظ املشتركةمن  لفظ اخلليط:اخلليط  -6

فهو يدل على السمن املختلط بالشحم ويدل على  6" السمن بالشحم ، وهو أيضا الطني املختلط بالتنب أو بالقت
الطني املختلط بالسمن أو القت ، وقد شارك الثعاليب مجهرة من علماء اللغة يف نصهم على أن اخلليط له أكثر من 

قت و تنب ي عن اخلليطني يف األنبذة ؛وهو أن جيمع بني  و اخلليط العلف ،:"جاء يف الصحاح  معىن ومن ذلك ما
و مسن خليط فيه شحم وحلم ، اخلليط من العلف "جاء يف اللسان  ، و ما 7..."صنفني  متر و زبيب أو عنب و رطب 

                                                
  .13/101،    )قطع (مادة    ،ابن منظور: لسان العرب :  انظر.طع مل يق - 1
  .10/361، )عيا(مادة  ،ابن منظور : لسان العرب: انظر. عاجز عن البالغة - 2
  .30/15/546فقه اللغة  ،:  الثعاليب  - 3
  .5/2025، )كهم(الصحاح، مادة :  اجلوهري:  انظر - 4
   127/.13، )كهم(ة لسان العرب، ماد: ابن منظور: انظر 1-5
  445/ 3)24(فقه اللغة ،   : الثعاليب  -6

  .3/1125، )خلط(الصحاح،  مادة   :  اجلوهري - 7

 الداللة املتطورة

 الداللة األصلية

ماكه  

مطلقا  اجلانب السليب  

كليل عن  الضريبة : كهام  سيف  

 رجل كهام مسن
 لسان كهام عيي عن البالغة

بطيء عن الغاية: فرس كهام  



خمتلط من حلو و حازر ، و اخلليط أن حتلب : طني و تنب خيلطان، و لنب خليط  العلف ، تنب وقت ، وهو أيضا
  الضأن على 

  
و اخلليط املشارك يف حقوق امللك كالشرب .... لنب املعزى و املغزى على لنب الضأن أو حتلب الناقة على لنب الغنم 

   1..."و الطريق و حنو ذلك 
خليطني فإمنا يتراجحان بينهما  من وما كان" و منه حديث الزكاة أيضا ": حلديث اومنها ما جاء يف غريب      

عن  أنه ى": ويف حديث النبيذ ... ريكهخالط و يريد به الشريك الذي خيلط ماله مبال شاخلليط امل. 2"بالتوبة 
يريد ما ينبذ من البسر والتمر معا أو من العنب و الزبيب أو من الزبيب و التمر وحنو ذلك مما ينبذ 3"اخلليطني أن ينبذا 

يط أوىل من اجلار ، و اخلليط املشارك يف الشريك أوىل من  اخلليط واخلل"  :و يف حديث السفطة ..." لطا تينبذ خم
  .4"والطريق و حنو ذلك  بحقوق امللك كالشر

و بناء على ما سبق فإن اخلليط عند الثعاليب من الطعام و الشراب مقصور على السمن املختلط بالشحم ، أما      
ه ما أورده  ابن منظور ، و ميكن أو الطني بالقت و قريب من ،خلط الطني بالتنب : اخلليط من األشياء األخرى فهو 

ترجيع رأي الثعاليب ، ألن السمن إذا كان فيه حلم مل يعد مسنا ، ويضيف ابن منظور اللنب احللو املختلط باللنب 
أن حتلب الضأن على لنب املعزى ، ولنب املعزى على لنب الضأن ، وهو هو و  5احلامض ، و هو عند الثعاليب املرضة

  .، أو أن حتلب الناقة  على لنب الغنم 6سةعند الثعاليب النخي
أما ما ورد يف الصحاح و غريب احلديث فاخلليط فيهما ما ينبذ من متر و زبيب ، أو عنب ،و رطب أو زبيب و      

أما اخلليط من األشياء األخرى عند الثعاليب .متر ، و غري ذلك مما ميكن نبذه خمتلطا،و هذا ما ال جنده عند الثعاليب 
ن يف الطني املختلط بالتنب أو الطني املختلط بالقت ،وذكر اجلوهري اخلليط األخري ، و كذلك ابن منظور و فيكم

أضاف خلط الطني بالتنب ، واخلليط املشارك يف حقوق امللك ، وهذا ما جنده يف غريب احلديث ، و كذلك الشريك 
  .الذي خيلط ماله مبال شريكه

خلليط هي ما حصل فيه اجلمع بني عنصرين فأكثر ألن أصله من ألصلية لكلمة اح أن تكون الداللة او املرج     
اخللط و هي داللة عامة مث خصصت للداللة على املعاين السابقة الذكر و هي دالالت خاصة و ذا يكون لفظ 

و ميكن توضيح اخلليط انتقل من العام إىل اخلاص ، واملعىن العام الذي جيمع بني هذه األلفاظ هو سبب اشتراكها 
  :  معاين اخلليط فيما يأيت 
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  ما حصل فيه اجلمع بني عنصرين فأكثر      "                اخلليط "الداللة األصلية للفظ 
  
  ":عند الثعاليب  -1
  
  
  
  :عند اجلوهري -2
  
  
  
  :نظورعند ابن م -3
  

         
  
  
  
  
  
  :عند جمد الدين املبارك -4
  
  
  
  
  
  

شحم+ مسن   
تنب+ طني   

قت+  تنب= من العلف   

تني+ قت = من العلف   

...رطب أو+ زبيب أو عنب + متر =  النبيذمن   

حلم+ شحم = من السمن   

قت+ طني   

تنب+ طني   
حارز+حلو= من اللنب     

لنب املاعز +لنب الضأن =من احلليب   
لنب الناقة + أو لنب الضأن   

 اخلليط

 اخلليط

 اخلليط

... زبيب أو+ متر  أوعنب + بسر : من األنبذة  

 اخلليط
 املشارك يف حقوق امللك

...زبيب أو+ متر أو عنب +بسر:من األنبذة   
الشرك الذي خيلط ماله مبال شر 



  
  
  :عدم النص صراحة على أن الكلمة تدل على معنيني خمتلفني - ب
  

  :و من األلفاظ اليت أوردها الثعاليب جند 
  
ساقة  نبت كل:" فلفظ قصب قد وقع فيه االشتراك دون نص من الثعاليب  ؛ يقول يف شرح معناه  :القصب  -

، فكما تطلق هذه 2"  بظم مستدير  أجوف فهو قصكل ع:"و يقول يف موضع آخر 1"أنابيب و كعوب فهو قصب 
  .ساقه أنابيب و كعوب ، تطلق كذلك على كل عظم مستدير أجوف  نبتالكلمة على كل 

  
يف صفته صلى اهللا ": ة ؛يقول جمد الدين املبارك يف ذلك فو قد وردت لفظة قصب يف األحاديث النبوية الشري      

" العظام بل عظم أجوف فيه مخ واحدته قصبة و جاء يف حديث آخر  و القصب من" سبط القصب " عليه وسلم 
يث سعد بن دو القصب من اجلوهر ما  استطال منه يف جتويف ، ويف ح" بشر خدجية ببيت من قصب يف اجلنة 

  .3لغابة بالقصب فجعلها مائة قصبة أراد أنه زرع ا" أنه سبق بني اخليل فجعلها مائة قصبة " العاص 
  

خمتلفة قد تستعمل مبعىن عظم أجوف فيه مخ و  حاديث أن كلمة قصب هلا عدة معانستشف من هذه األي و ما     
قد تستعمل مبعىن لؤلؤ جموف ، و القصب من اجلوهر ما استطال منه يف جتويف و قد يستعمل مبعىن نبات و هو 

، و أضاف 4... " ريهاختذ من فضة أو غوكل  ما ا:"معروف ،وكل هذه املعاين ذكرها ابن منظور و أضاف 
القصب ثياب كتان ...والقصب جماري املاء من العيون و القصب عروق الرئة و هي خمارج النفس" ...اجلوهري 

  .5...."رقاق 
  

و سبب االشتراك يف كل هذه األلفاظ هو االستدارة و التجويف، و املرجح أن تكون الداللة األصلية املباشرة       
شتراكها يف او أن التطور الداليل من العام إىل اخلاص هو السبب   .ستدارة و التجويفاال: هي" قصب " لكلمة 

لوجود عالقة بني كل املعاين اليت تدل عليها كلمة قصب، و ميكن واللفظي يف دالالت أخرى بطريق االتساع ذلك 
  :توضيح معانيها مبا يأيت
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  . 7/31) 1(املصدر نفسه،  - 2
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و يقول 1..."إذا ساخ الرجل و علت سنة فهو قحر و قهب "... يقول الثعاليب يف معىن هذه الكلمة  :  قهب -2
أصغر ما ارتفع من :"يف ترتيب ما ارتفع من األرض إىل أن يبلغ اجلبل العظيم الطويل "يف موضع آخر  

  .2"الطول  مع ممث القهب وهو العظي...ة بكاألرض الن
  
العظيم يف  بلك اللفظي ، تطلق على الرجل الذي كرب يف السن و تطلق كذلك على اجلكلمة قهب من املشتر     

الطول و سبب االشتراك هنا هو املشاة يف كل منهما فكما أن  اإلنسان يكون فتيا مث مير عرب مراحل حىت يصري قهبا  

                                                
  . 139/. 6) 14(فقه اللغة، : الثعاليب - 1
  494، 2/493)26(ملصدر نفسه ، - 2

 الداللة املتطورة

املباشرة الداللة األصلية  

 قصب

والتجويف االستدارة  

 كل عظم مستدير أجوف
 كل نبات ساقه أنابيب و كعوب
ويفاجلوهر و هو ما ستطال منه يف جت  

 لؤلؤ جموف واسع

.كل ما ا ختذ من فضة أو غريها  

 جماري املاء من العيون

 عروق الرئة 

كتان ورقاقثياب   



إىل اية طوله كما أن الرجل يصل فكذلك اجلبل فمنه الصغري، و منه الطويل ، ومنه العظيم يف الطول و كأنه و صل 
  .إىل اية حياته

  
  
أصل "اجلرثومة و األرومة : " ؛ يقول يف معناها " األصول "أورد الثعاليب هذه الكلمة  يف فصل  : اجلرثومة -3

فكلمة  2"التراب الذي جتمعه النمل عند قريتها : اجلرثومة."التراب و صفاته ،و يقول يف فصل أمساء    1"النسب 
بصلة يف أصل املعىن فهي تدل على أصل النسب، كما تدل على  لآلخر أحد ميت جرثومة تدل على معنيني خمتلفني ال

  . التراب الذي جتمعه النمل عند قريتها وهي ذا تعد من تعدد املعىن حسب رأى علماء اللغة احملدثني
اجلرثومة األصل واجلرثومة أصل كل "  : ذلكيقول يف  يالذ على هذا املعىن ما أورده صاحب اللسان جوال خير   

  . 3"واجلرثومة التراب الذي تسفيه الريح وهي أيضا ما جيمع النمل من التراب ... شيء و جمتمعه 
مما :" إىل ذلك وأوردها يف فصل  وهي من األلفاظ اليت تعترب من املشترك اللفظي ، والثعاليب مل يشر:  القنطرة -4

دون أن يشري إىل معناها وهذا يعين أا غنية  4"القنطرة معروفة :" للغة الرومية ؛ ويقول يف ذلكنسبه بعض األئمة إىل ا
عن التعريف يف ذلك الوقت والشيء نفسه بالنسبة إىل هذا الوقت و تعين اجلسر وهي معربة عن الرومية كما أشار 

القنطرة أن ميلك الرجل " ويقول يف معناها  ؛" فصل يف تفصيل الغىن و ترتيبه " وأوردها كذلك يف . نفسه إىل ذلك 
  .و هنا تعين املال الكثري الذي ميلكه الرجل وكأنه يوزن بالقناطري  5"القناطري من الذهب والفضة 

هو التعريب فأصلها يف اللغة العربية كثرة املال حىت يصل إىل  القنطرة لفظة  واملالحظ أن سبب االشتراك يف     
للفظة املعربة إىل اللغة العربية واليت تعين اجلسر فاتفقت صورا الصوتية مع لفظة القنطرة العربية القناطري مث دخلت ا

ني فاستعملت بالداللتني الدخيلة واألصلية مما جعلها مشتركا لفظيا و إذا رجعنا إىل املعاجم اللغوية فإننا جند املعني
  .6هماينفس
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  منها على سبيل املثال ال احلصر  ها الثعاليب وميكن اعتبارها من املشترك اللفظي واذكروتوجد أمثلة كثرية مل يذكر     
  .8اهلجرس  7اجلريدة   6السرير   5السبت  4البشم  3الظغينة  2الفرخ  1الدردق 

أن  اللفظي من خصائص اللغة العربية و هو ظاهرة من الظواهر اللغوية ميكن كشترومما سبق ميكن القول أن اال     
و يبقى جزء من الداللة  تدل الكلمة الواحدة على عدة معانتندرج ضمن ما يطلق عليه بالعالقات الداللية  ، وهو أن 

  HOMONUMYاملصطلحيني ومها   ذكروافقد  ات وهذا عند القدماء أما احملدثونهو اجلامع بني داللة الكلم
قة جامعة بني داللة الكلمات اليت يدل عليها أما الثاين  األول عال والفرق بينهما هو أننا نلمس يف  Polysemyو 

  :فال ومن خالل النماذج اليت وردت يف فقه اللغة ميكن الوصول إىل النتائج التالية 
  
الكلمة املشتركة واملعاين املختلفة هلا  التفات الثعاليب إىل هذه الظاهرة دون أن يشري إليها باالسم وإمنا اكتفى بذكر -أ

  .أماكن متفرقة من املعجم  و ذلك يف
جديدة للكلمة الواحدة،وتعدد دالالا كما أنه  املسامهة يف إضافة معاناللفظي عامل مهم من عوامل  كشترااال - ب

 معينة كما أن األلفاظ العربية اليت ميكن حتديد معىن كلماته إال بوجودها داخل تراكيب وطيد الصلة بالسياق إذ ال
 9ال يستهان به من الثروة اللفظية  اي ميكن أن نلحظها بصورة ملفتة لالنتباه ، وهي تكون قدرتعد من املشترك اللفظ

  .و التعبري  على ثرائها وعلى سعتها يف التغري وهذا دليل
أغلب كلمات املشترك اللفظي يعود سببها إىل التغيري الداليل وهذا ما يراه اللغويون يف اللغة عامة يف معظم  -ج

  . 10حاالته 
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  .شترك اللفظيريب سببا من أسباب نشوء ظاهرة االيعد التع -د
  
  
  

v ضدادالت: ثانيا: 
فقه "ظاهرة من الظواهر الداللية وقبل احلديث عنها يف كتاب الثعاليب اد ضالت:  ضداد يف الدرس اللغويالت –أ    

  .جيب الوقوف عندها يف الدرس اللغوي بشكل عام "اللغة 
  :  تعريف األضداد – 1
  
والضد هو كل شيء ضاد شيئا ليغلبه والسواد ضد البياض ، ) :" ضدد(األضداد أو التضاد لغة من مادة :  لغة  -  أ  

فمعناه  اللغوي .  1" واجلمع أضداد ...و ضده أيضا مثله ،و ضد الشيء، و ضديدته ؛ خالفه ...واملوت ضد احلياة 
  أن يكون الشيء نقيض شيء آخر 

  
جنس :"ت هذه الظاهرة بالدراسة عند علماء العرب القدامى وقد عرفها بعضهم بأا لقد حظي:  ب ـ  اصطالحا 

املعىن الذي  نكل لفظة ع فظة الواحدة معنيني  متضادين تنبئمن أجناس الكالم عند العرب يقصد به أن تؤدي الل
  . 2..."حتتها وتدل عليه وتوضح تأويله 

عرف  الشيء نفسه جنده عند احملدثني فقد و. لفظ على املعىن وضدهفمعىن التضاد عند القدماء هو أن يطلق ال     
  :بتعريفات عدة منها

  . 3...."أن يطلق اللفظ على املعىن وضده  " - 
  . 4...." نأن يكون للدال الواحد متضادا"  - 
  
  : موقف القدماء من التضاد – 2

 تكثر أمثلتها ؛ ةمجيع اللغات غري أا يف اللغة العربي التضاد نوع من االشتراك ، وهو ظاهرة لغوية ال توجد يف         
ومن سنن العرب يف األمساء أن يسموا املتضادين باسم واحد حنو اجلون لألسود، واجلون :" و يقول ابن فارس يف ذلك

واحد  من كالم العرب اختالف اللفظني الختالف املعنيني واختالف اللفظني واملعىن:" ويقول املربد  5..."لألبيض 
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واجلون ...ومنه ما يقع على شيئني متضادين كقوهلم جلل للكبري والصغري ...واتفاق اللفظني واختالف املعنيني 
  .1..."األبيض لألسود و

  
  

من أنكر وقوعها واجتهد يف تأويل أمثلتها تأويال خيرجها عن التضاد وجند يف طليعتهم ابن درستويه  هناك إال أن     
  .2ألف كتابا يف إبطال األضداد الذي )  هـ 347ت (

ت (الصغاين  ،و)هـ 244ت (، وابن السكيت )هـ 216ت (األصمعي : واملثبتون هلذه الظاهرة كثريون منهم    
يف ذلك   اوألفو. 3، والثعاليب، والسيوطي  )هـ 328ت ( يوابن األنبا ر )هـ 255ت ( أبو حامت ، و )هـ 250

بل خصها مبؤلف قائم ،  4وىل يف كتابه الصاحيب يف فقه اللغة إثبات هذه الظاهرة ابن فارس الذي ت:كتبا  ومن بينهم 
  .لكنه لألسف مل يصل إلينا  5بذاته 
إثباا أو جند املثبتني للتضاد يتفاوتون يف توسيع دائرته وتضييقها و يوجد من بينهم من بالغ يف  الوقت نفسهويف      

  :امرجعني ذلك ألسباب عدة منه يف نفيها 
 اختالف اللهجات، ااز، االستعارة، اشتمال الصيغة الصرفية على أكثر من معىن كما يستعمل اللفظ للتهكم أو     

  .6...التفاؤل أو التأدب
  
  : موقف احملدثني من التضاد – 3

إال ما –يف اللغة رغم وجودها   -أما ظاهرة التضاد عند اللغويني احملدثني الغربيني فلم حتظ باهتمام ملحوظ          
من املعروف أن املعاين املتضادة للكلمة الواحدة قد تعيش جنبا إىل :" جاء عرضا عند بعضهم مثل أوملان حيث  قال 

   . 7"جنب لقرون طويلة دون إحداث أي إزعاج أو مضايقة 
:"  وهي تعين عندهم عند احملدثني –عن املفهوم القدمي  –ويقول حممد حممد داود أا أخذت مفهوما خمتلفا      

  . 8"يتضدان معىن  وجود لفظني خيتلفان نطقا و
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    . 397 ، 396/ 1السيوطي املزهر يف علوم اللغة ، : انظر  - 1
   .192:  علم الداللة،  ص:أمحد خمتار عمر :  انظر - 2
  . 99:  الصاحيب يف فقه اللغة ، ص : ابن فارس:  انظر - 3
  . 117: املصدر نفسه ، ص : انظر - 4
   .وما بعدها 196: صعلم الداللة، : عمر رأمحد خمتا: انظر - 5
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شتراكهما يف ملمح داليل واحد وملمح داليل آخر ا: تربط بني كلمتني متضادتني هي  واخلاصية األساسية اليت     
تلفان يف ومثال ذلك كلمة رجل وامرأة فهما يشتركان يف اجلنس وخي ،1"يوجد يف األخرى  ال يوجد يف إحدامها و

  .النوع 
  2:من التضاد وهي  ةكما حدد اللغويون احملدثون أنواعا عديد     

  
  
/ متزوج ،أعزب / حي ، ميت(مثل Unagradableأو التضاد غري املدرج  Nongradable:  احلاد التضاد -

  .) ذكر أنثى 
املاء " تدرج وهو نسيب ومثاله قولنا م وهو الذي ميكن أن يقع بني ايتني  ملعيار) Gradable: ( املتدرج التضاد -

  وهذا ال يعين  االعتراف بأنه  بارد " ليس ساخن 
) زوج، زوجة  /باع، اشترى: (قة بني أزواج من الكلمات مثلو هو عال)Convaincre: (العكسي التضاد -

  .فلو قلنا مثال حممد باع حقال خلالد، فهذا يعين أن خالدا اشترى حقال من حممد
يأيت / فوق ،حتت : ( ومثاله عالقة بني كلمات مثل ) Directionnel Oposition: ( االجتاهيالتضاد   -

  .فكلها جتمعها حركة الجتاهني متضادين ،بالنسبة ملكان ما ) يصل ، يغادر /،يذهب 
 Anatipodal(التضادات التقابلية أو االمتدادية  و) Othogonal Opposite: ( التضادات العمودية  -

Opposite ( الشمال بالنسبة : هما ،والثاين مثلوالغرب حيث يقع عموديا علي قالشمال بالنسبة للشر: األول مثل
  .، والشرق بالنسبة للغرب  للجنوب

  
  3:أسباب نشوء ظاهرة التضاد – 4    

 تعين الظلمة وهو استعمال اللفظ نفسه عند قبيلتني مبعنيني متناقضني ومثاله كلمة السدفة اليت:  السبب اللهجي –أ  
  . يف لغة بين متيم وتعين الضوء يف لغة قيس

الليا و مثاله  أو تطور يصيب أحد أصوات اللفظ فيشابه لفظا آخر يتناقض معه دوهو تغري:  السبب الصويت –ب 
  . فر فاألوىل تعين الريح الطيبة ، والثانية تعين الننتكلمة الدفر ، و الذ

  ..... از والتطور الداليلوا ضوتوجد أسباب أخرى كاالقترا
  
  
  

                                                
  . 100: علم الداللة ، ص: أمحد خمتار عمر - 8
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  :األضداد عند الثعاليب  : ثانيا
فصل يف :" جليا إذ خصص هلا فصال بعنوان  ةيبدو اهتمام الثعاليب ذه الظاهر" فقه اللغة"و بالرجوع إىل معجم  

  .ادة مسى هذه الظاهرة باالسم على غري العوهاهو قد 1"تسمية املتضادين باسم واحد من غري استقصاء
  :من األلفاظ املتضادة و عرضها يف كتابة مبنهج ميكن ذكر أهم مميزاته فيما يأيت ةو قد أورد جمموع     

  :متضادين النص صراحة على أن الكلمة تدل عل معنيني -1
كلمة و طريقة نصه هذه تكون بذكر الكلمة دون إيراد املعنيني املتضادين هلا يف بعض منها و يف بعضها اآلخر يذكر ال

  .مع املعنيني املتضادين هلا
  :والكلمات اليت أوردها الثعاليب يف هذا الشأن هي

  
  الباب و الفصل و الصفة  ورد بالنص يف الكتاب  اللفظ
  الغرمي
  2املوىل 
  3.البيع
  الزوج
  الوراء
  الصرمي
  
  اجللل

/  
/  
/  
/  

  ا و قدامالوراء يكون خلف
منهما ينصرم عن  ن كالح ؛ألالليل و هو أيضا الصب: صرمي ال

  صاحبه
اليسري قد يكون عظيما  ألناجللل؛ العظيم؛ واليسري، :اجللل

)30(16/547  
//  
//  
//  
//  
//  

  
//  

                                                
  . 574/  16)30( اللغةالثعاليب ، فقه  - 1
  .283، 282/ 15اللسان : انظر ؛ و46: األضداد، ص: ابن األنبا ري: انظر. هو املنعم املعتق السيد و املنعم املعتق العبد   - 2
؛  1/394،  اعلوم اللغة وأنواعه املزهر يف:  السيوطي :  انظر. ؛ و هو الذكر و األنثى373:، صاألضداد:  انظر ابن األنبا ري.  نهو الفرد واالثنا - 3

  . 76،  7/75لسان العرب ، : ابن منظور : وانظر 
  
  



  
  

اجلون 
  خلشيبا

عندما هو أيسر منه و العظيم قد يكون صغريا عندما ما هو 
  .أعظم منه

  .األبيض : األسود و هو أيضا : اجلون 
الذي مل يصقل ، وهو أيضا الذي : اخلشيب من السيوف 

  همن صقل فرغحكم عمله و أ

  
  

//  
//  

  
  
  
  

 :وسأعرض فيما يلي لبعض األلفاظ اليت أوردها الثعاليب      
و قد شارك الثعاليب مجهرة من مل يذكر املعنيني املتضادين له،  لفظ و قع فيه التضاد بنص من الثعاليب لكنه: الغرمي -1

الغرمي الذي عليه :"مما يقوي هذا الكالم و يعضده قول اجلوهري العلماء يف النص على أن الغرمي من األضداد و 
فلفظ  الغرمي قد يطلق على  1 "خذ من غرمي السوء ما سنح و قد يكون الغرمي أيضا الذي له الدين : الدين يقال 

:"  ذلك اإلنسان الذي عليه دين ، وقد يطلق على الذي له دين واملعىن نفسه جنده عند ابن األنباري الذي يقول يف
هذا املعىن ما أورده  عنو ال خيرج 2نو الغرمي حرف من األضداد فالغرمي الذي له الدين و الغرمي الذي عليه الدي

  .4" الغرمي الطالب و املطلوب ": يقول يف ذلك  الذيو كذلك الصاغاين  3السجستاين
والغرامة  ما يلزم أداؤه ... عليه دين: غارم و رجل... و الغرم الدين:" م الدين كما جاء يف اللسانو أصل الغر       

و منه يتضح أن كلمة الغرمي كانت تطلق يف البداية على الذي . 5"عليه الدين مجيعا  و الغرمي الذي له الدين و الذي 
 عليه دين و يلزم عليه آداؤه مث انتقلت داللته لتشمل الدائن و املدين لظرف من الظروف اللغوية ومن هنا أصبح لفظ

  .املدين على و  نحرف من األضداد يطلق على الدائ الغرمي
و هو أيضا  لالصرمي اللي": لفظ الصرمي كذلك نص الثعاليب على أنه من األضداد ؛ يقول يف ذلك  :الصرمي  -2

ضد الصبح و هو يف احلقيقة ضد النهار ألن الصبح  لو ذا جعل اللي 6" ن كال منهما ينصرم عن صاحبه الصبح؛ أل
  .7له ساعات  فكذلك النهار له ساعات وهو نفسه أقر بذلك  لزء من أجزاء النهار  فكما أن الليج

                                                
  5/1996، )غرم(الصحاح، مادة : اجلوهري -  1
: ، رقم 203: م ، ص 1987هـ ،  1407لبنان،  –بية، صيدا، بريوت حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العر: كتاب األضداد، تح: ابن االنباري -  2
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ضد النهار و ليس  لاللي  امن األضداد إال أم اعتربو و قد شارك الثعاليب مجهرة من علماء اللغة على أن الصر مي 
النقطاعه عن النهار  لاللي و الصر مي لن الليالصبح النقطاعه ع الصر مي:"الصباح ؛ و منهم ابن منظور الذي يقول 

  من األضداد ؛ يقال  و الصر مي:"و يقويه قول االنباري  مو ما يعضد هذا الكال 2،و املعىن نفسه جنده عند اجلوهري1"
  . 3"صاحبه   صرم منواحد منهما ين لليل صرمي ، و للنهار  صرمي ؛ ألن كل

  
  .5سجستاينو ال 4الصاغاين دو الرأي نفسه جنده عن

أا كانت تطلق يف بداية األمر على الوقت الذي  و املرجح 6مشتق من الصرم و يعين القطع و أصل الصر مي   
و  لته إحدى القبائل بالليوقت حمدد فتطور معىن اللفظة فخص و النهار عن الليل و هو رعن النها لينصرم فيه اللي

ىن بعد ما كان عاما و بذلك اكتسب اللفظ داللتني متضادتني قصرته األخرى على النهار ، و ذلك بتخصيص املع
ينصرم من النهار و النهار  لبفعل العامل اللهجي و بذلك يكون أصل املعنيني من باب واحد و هو القطع ألن اللي

  . لينصرم من اللي
لل اليسري و اجللل العظيم،ألن اجل:"اجللل من ألفاظ األضداد اليت أوردها الثعاليب يف كتابة ؛ قال يف ذلك  :اجللل  -3

فلفظة اجللل تدل على 7"منه، و العظيم قد يكون صغريا عندما هو أعظم منه  يسراليسري قد يكون عظيما عندما هو أ
و جلل من األضداد يقال :"، منهم  األنباري يف قوله اللغةاليسري و على العظيم ، وقد شارك الثعاليب مجهرة من علماء 

 10اينتجسو الرأي نفسه جنده عند الس 9"اجللل الصغري و الكبري ":و قول الصاغاين ؛ 8"لل للعظيم جلل لليسري ، وج
الشيء العظيم و الصغري املهني، و هو من األضداد يف  و اجللل:"نظور بن مو ما يؤكد هذا املعىن قول ال 10اينتجسالس

  .12و هذا ما اقره اجلوهري كذلك . 11 " كالم العرب ، و يقال للكبري و الصغري جلل
شيء ة على كل كون الداللة األصلية للفظ اجللل هي العظيم ألن اجللل يف اللغة موضوع للداللتأن  و املرجح     
ه على سبيل التفاؤل و من تني اليسري لريفعوا من قيمامله ت صفاته مث أطلق على ضده و هو الشيءملقدره و ك معظ

  .هنا اكتسب اجللل داللتني 
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اجلون األسود ، وهو أيضا :"من الثعاليب الذي يقول يف ذلك  بنصقع فيه التضاد د ولفظ اجلون ق: اجلون  -4
 على حد سواء ، كما أننا ال نلمس يف قوله أي فهو يطلق على اللون األسود و يطلق على اللون األبيض 1" األبيض 

  .وقوع األضداد يف هذه الكلمة  إشارة لسبب
  
  
    
     
ف من األضداد ، ويقال و اجلون حر"نباري يف قوله األ": ومنهم  اللغة علماء من و قد شارك الثعاليب مجهرة    

  و يقال اجلون :" يقول  هتاين فنجدسجأما الس  3و املعىن نفسه جنده عند الصاغاين 2"جون و األسود جونلألبيض 
كون األكثرية فيها لألسود و و ما يفهم من هذا القول أن داللة اجلون ت  4" و يقال لألبيض و األكثر لألسود ألسودل

معاقبا له كما يعاقب بياض النهار معىن األبيض ، ويكون  األسود هو عىن األصلي لهاملأن و من هنا ميكن أن نستنتج 
األصمعي و أبو عبيدة  و من األضداد اجلون:"  اتفاق املباين و افتراق املعاين فنجد:" أما يف كتاب ،  لسواد اللي

و ما نلمسه . 5"و ملا يليها األبيض. هو لألسود يف لغة قضاعة . قطرب . و حامت األكثر لألسود أب.لألبيض و األسود 
أما قطرب فأرجع سبب التضاد يف كلمة اجلون إىل . نلمسه من هذا القول أن رأي أىب حامت مطابق لرأى السجستاين

  .اختالف اللهجات فقضاعة تطلقه على األسود و ما يليها تطلقه على األبيض
قد يترتب على التطور "ما إبراهيم أنيس فقد أرجع وقوع األضداد يف هذا اللفظ للسبب الصويت ؛ يقول يف ذلك أ    

 الصويت يف كلمة أن تصبح مماثلة يف لفظها لكلمة أخرى مضادة يف املعىن كاجلون من جن مث أصبحت بالتطور مبعىن
  .    6ستر و قلبت إحدى النونني واو

مة اجلون اليت تطلق يف العربية على األبيض و األسود إمنا دخلت من لغات أخرى و هي و منهم من اعترب أن كل
موجودة يف اللغة العربية و السريانية و الفارسية و تطلق على مطلق اللون سواء كان أبيض أو أسود و عندما نقلت 

  .7عىن اللون األبيضإىل اللغة العربية منهم من استعملها مبعىن اللون األسود و منهم من استعملها مب
اجلون املنحدر "خمتار عمر فقال بالرأي نفسه الذي جنده عند إبراهيم أنيس  و إن سبب التطور هو التباس أما أمحد   

  .8)"األبيض(باجلون الذي يعترب أصال عن معىن النور  )مبعىن أسود( )جن(من مادة 
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ون األسود و األبيض و األمحر أما قوهلم للشمس جونة و اجل" و لعل الرأي األقرب إىل الصواب ما جاء يف اجلمهرة 
  .1"و قد مسو األمحر جونا ... فمعناها بيضاء 

. و يفهم من قوله هذا أن معىن اجلون األصلي هو اللون مطلقا مث خصه بعض القبائل باألسود و بعضها اآلخر باألبيض
  .م إىل اخلاصعاا تكون داللته قد انتقلت من الو الفريق الثالث باألمحر و ذ

و تعىن اللون تكون الكلمة قد تطورت داللتها يف العربية ) جون(و إذا اعتربنا أن هذه الكلمة معربة عن العربية    
  .ليصبح معناها اختالط األلوان

  
  .إال أنه مل يذكر املعنيني املتضادين هلا:البيع"من األلفاظ اليت نص الثعاليب على أا من األضداد 2: البيع -5

ريته و بعت الشيء ش. من األضداد البيع ضد الشراء، و البيع الشراء و هو:"و جاء يف اللسان يف معىن هذه الكلمة     
و  4األنبارى ابن و ال خيرج على هذا املعىن ما جاء يف أضداد 3"البائع و املشترى: و البيعان ...، أبيعه بيعا و مبيعا 

  .5تاىنجسسأضداد ال
  

شريت كتابا  وقول شريت كتابا مبعىن اشتريته، البيع تطلق على البيع و الشراء فن أن لفظة مما سبق و ما يستشف     
  .مبعىن بعته أما لفظة البيع فتطلق على البائع و املشترى على حد سواء

قايضة و رة عن بيع باملاألمر عباأن البيع عندما كان يف أول :و املرجح أن يكون سبب التضاد يف لفظة البيع هو     
أما اآلن فقد تغري طبيعة . الشخص الذي يبيع يشترى يف الوقت نفسه فكالمها يتبادالن السلع و كالمها مشترى و بائع

يف وقتنا   ةمستعمل البيع فالبائع يعطى السلعة و يقبض من املشتري نقودا و ليس سلعة، كما أن لفظة البيع مل تعد
  .احلايل

  
اخلشيب :"ك من األلفاظ اليت نص الثعاليب على أا من األضداد يقول يف ذلك ب كذليلفظ اخلش : اخلشيب – 6

فهي لفظة تطلق على السيف الذي مل  5" من السيوف الذي مل يصقل و هو أيضا الذي أحكم عمله و فرغ من صقله
  .يصقل و مل حيكم عمله وهو الصقيل الذي أحكم عمله
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الصاغاين الذي يقول يف ذلك : لفظ مجهرة من علماء األضداد و منهمو قد نص على وقوع التضاد يف هذا ال        
و اخلشيب من األضداد ، :"و كذلك األنبارى يف قوله    6" السيف الصقيل و الذي مل يتم صقله بعد: اخلشيب:"

الناس  :قال األصمعي:" يقال سيف خشيب إذا كان صقيال و سيف خشيب إذا برد و مل يصقل، و قال ابن السكيت
لني،و يقول الرجل قد خشبت السيف، إذا برده الربدة ييقولون خشيب للصقيل و هو عند العرب الذي برد قبل أن 

    .7"األوىل
  
  
  
السيف الذي برد قبل أن يلني : و يف قول األصمعي إشارة إىل أن الداللة األصلية للفظ اخلشيب عند العرب هي       

و اجلوهري على ضدية لفظ  1كما نص ابن منظور ، ح اللفظ من األضدادمث أطلقه الناس على الصقيل و بذلك أصب
  . 2اخلشيب

لفظ اخلشيب أطلق يف بداية األمر على السيف الذي مل يصقل، تشبيها  أنو بناء على ما سبق ميكن القول        
ى السيف الذي أحكم و من مث أطلق عل،  3 بالعيدان الغليظة،كما أن لفظة اخلشيب تعىن الغليظ اخلشن من كل شيء

   .عمله لسبب من األسباب اللغوية
 

 : عدم النص على أن اللفظ من األضداد  -ب 
  .السدفة، و اجلموح: من األلفاظ اليت أوردها الثعاليب يف معجمه و مل ينص على أا من األضداد جند       

  
عن عمارة 'ق ،  و ما بني الفجر و الصالة السدفة ما بني املغرب و الشف"  :يقول الثعاليب يف شرحها:  السدفة-1 

و ما يالحظ من قوله هذا أن لفظ السدفة له معنيني متضادين و مها ما بني املغرب و  4"بن عقيل بن بالل بن جرير 
الصالة لكنه مل يذكر كون اللفظ من األضداد كما أنه مل يدرجه ضمن الفصل  تزوال الشفق و ما بني الفجر ووق

  .لألضداد و إن كان الشرح الذي أورده يدل على ذلك الذي أفرده    
، ومنهم الصاغاين  ن بعض علماء اللغة قد أقروا بضديتهو إذا كان الثعاليب مل ينص على ضدية لفظ السدفة فإ     

  و الفرق بني ما أورداه وما  6و املعىن نفسه جند عند السجستاين  5"السدفة الظلمة و الضوء ":الذي يقول يف ذلك 
. أورده الثعاليب أن السدفة عندمها تدل على الضوء و على الظلمة أما  عند الثعاليب فتدل على اختالط الضوء بالظلمة 
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و السدفة حرف من األضداد فبنومتيم يذهبون إىل أا الظلمة ، و قيس يذهبون إىل :"فنجده يقول  يراألنبا ابن أما
أهل مكة يقولون للرجل الواقف على : ي تنح عن الضوء و قال غريه يقال  أسدف أ: أا الضوء، و قال األصمعي 

  .1 ...."أسدف يا رجل أي تنح عن الضوء حىت يبدو لنا  "البيت 
أسدف الفجر  ، وإذا أظلم يسدف إسدافا لالسدفة الظلمة و هو من األضداد عندهم أسدف اللي"و يقول ابن دريد  

  . 2 "بإذا أضاء و هي لغة ملوازن دون سائر العر
  
  

و ما يستشف من هذه األقوال أن لفظ السدفة من األضداد ، و أن ضدية هذا اللفظ راجعة إىل اختالف        
  3 اللهجات و اجلوهري أشار إىل هذا العامل 

هو اختالط الضوء بالظلمة كوقت ما بني املغرب وزوال " السدفة "و املرجح أن تكون الداللة األصلية للفظ        
من  الظلمة و ذا يكون أصل املعنيني ، وما بني الفجر و وقت الصالة ألن يف هذا الوقت خيتلط الضوء مع الشفق

 ة و منها من قصرته علىه بالظلمعض القبائل العربية فمنها من خصصباب واحد و هو االختالط مث تطور املعىن عند ب
املعىن األصلي للكلمة قد ": قال فيه إبراهيم أنيس  اللهجي و لعل هذا ما لالعام الضوء و يكون السبب يف ذلك هو

يكون عاما غري حمدود مث يتحدد معناه مع الزمن ، ولكن يف تطوره  و حتدد معناه قد يتخذ طريقني متضادين و يترتب 
على هذا أن جند الكلمة الواحدة يتخصص معناها يف هلجة من اللهجات بشكل خاص يضاد الشكل الذي اختذته هذه 

  . 4 "مة يف هلجة أخرى من اللهجات العربية الكل
  
عن األزهري "و يقول يف معىن هذه الكلمة ؛  على ذلك الثعاليب ومل ينص من األضدادلفظ اجلموح  : اجلموح -2

الذي يرد منه  رأسه ال يثنيه شيء فهذا من اجلماحأحد مها عيب و هو إن كان يركب : فرس مجوح هلا معنيان :" 
 لوكان من أعرف الناس باخلي –القيس   النشيط السريع ، وهو ممدوح و منه قول امرئ: وح الثاين بالعيب ، و اجلم

  :و أصفهم هلا 
  . 6  5" كمعمعة السعف املوقد             مجوحا مروحا و إحضارها"                   

ن متضادان املعىن األول عيب و املعىن هلا معنيا ه  الثعاليب يتضح أن كلمة اجلموحأوردالذي و من خالل الشرح       
  .و األول ضد الثاين  حممودالثاين 
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و إذا رجعنا إىل كتب األضداد ال جند أي عامل من علماء العربية قد نص على ضدية هذا اللفظ وإذا رجعنا إىل      
سه و غلبه ، فهو فرس مجوحا و مجاحا إذا اعتز فار سمجح الفر:" املعاجم اللغوية جند اجلوهري يقول يف معناها 

الثعاليب ، أما ابن منظور فقد قصر اجلموح على اجلانب السليب  هو املعىن نفسه أورد 1 و  مجح أي أسرع...مجوح 
 و فرس مجوح إذا  مل يثن رأسه ، و مجح الفرس بصاحبه مجحا و: " الذي يعد عيبا يف خلقه الفرس و يقول يف ذلك 

من هذا قيل فرس مجوح وهو الذي إذا محل مل يرده اللجام و  و...ز فارسه وغلبه مجاحا ذهب جيري جريا غالبا ،واعت
  2." مجح وطمح إذا أسرع و مل يرد وجهه شيء: يقال

  
  

يف ألضداد فهو يطلق على الناحية االجيابية و السلبية امن  موحو بناء على ما سبق  ميكن القول أن لفظ اجل           
 من باب واحد و هو ما جيري جريا غالبا و أصل املعنينيما منقادا و أالتني يسرع إيف كال احل خلقه الفرس ألنه

  . االسراع
الضوء  ما ذكر يف الصحاح   على هي اليت تعترب عيبا فيه األصلية لكلمة اجلموح ةأن تكون الدالل و املرجح       

هي كونه سريعا نشيطا مروحا و السبب يف ذلك  ولسان العرب و كذلك ما أورده الثعاليب ، مث تأيت الداللة الثانية و
  .املعىن الثاين على جهة االتساع ع منه يعود النفراد الثعاليب ذا املعىن فاألصل للمعىن األول مل  تفر

اللغة و هلا انتشارها يف  بقلةتتسم كما  ،و مما سبق ميكن القول أن ظاهرة التضاد من أهم العالقات الداللية        
تنتقل يف املعىن بني السلب و اإلجياب كما أا ظاهرة تنفرد ا اللغة العربية من بني سائر اللغات ، و  كبرية إذأمهية 

  .ختلف الظواهر حتمل خمتلف املعاين مب  العربية و طواعيتها يف أن ةهذا يدل على مرونة اللغ
فيه و قد التفت الثعاليب إىل هذه الظاهرة و من السياق الذي ترد  لصكما أن املقصود من اللفظ املتضاد يستخ     

  :سم و من خالل النماذج اليت أوردها ميكن الوصول إىل النتائج التالية أشار إليها باال
ا باالسم على غري العادة و لنشوء هذه الظاهرة هلا فصال و أشار إليه هذه ظاهرة و خصص ت الثعاليب إىلاالتف -

  :ت بتحليلها ص بعضها من خالل األمثلة اليت قمذلك ميكن استخال معإليها و  يشر أسباب عدة ، إال أن الثعاليب مل
  .تعدد اللهجات  §
   .التطور الداليل §
  .التعريب §
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  : الثالث العموم و اخلصوص ثاملبح

v أوال العموم و اخلصوص يف الدرس اللغوي :  
األساسية يف دراسة عالقات الكلمات من جهة ووضعها يف تعترب ظاهرة العموم و اخلصوص من املباحث        

با و انصيب و افر من الدراسة يف كتبهم ؛وعقدوا هلا أبوكما حظيت  عند العرب ب.ااالت الداللية من جهة أخرى 
" ؤه در منها شيا وذلك كقوله جل ثناالعام الذي يأيت على اجلملة ال يغا":و قد عرف ابن الفارس العام فقال . فصوال

  . 2 "1﴿خلق كل دابة من ماء﴾: 
لفظ الذي وضع للداللة على أفراد غري الليون بدورهم تناولوا هذا اجلانب و يعتربون اللفظ العام هو وو األص    

فلفظ إنسان   3 "﴾ ي خسر لعصر إن اإلنسان لفو ا﴿ ":حمصورين على سبيل الشمول و االستغراق كقوله تعاىل 
اجلمع املعرف بالـ ككلمة : املفهوم كما حصر األصوليون صيغ العموم و منها اق أفراداستغرلفظ عام يدل على 

ذا إمثل السارق و السارقة ، واسم اجلنس رجال ، واالسم املفرد املعرف بالـ  كلمةكو اجلمع املذكر  الرجال،
  .4 كلفظ احليوان الـدخلت عليه 

و مثال  ،عامة من جمموعة من الكلمات ذات داللة خاصة ن هو أن تضم كلمة واحدة ذات داللةفالعموم إذ      
  .اخل.........أرنبقط ، : ذلك كلمة حيوان اليت تندرج حتتها الكلمات التالية

ن كل لفظ وو يعين جمموعة األلفاظ اليت يك" اجلزئيات املتداخلة "وهناك نوع  أخر من العموم يطلق عليه اسم      
  . 5"ثانية ، دقيقة ، ساعة ، يوم ، أسبوع ، شهر ، سنة  " :مثل فيما بعده متضمنا  منها
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و هلا خاصية هامة متيزها عن الترادف و " االشتمال " أو  "التضمن " مصطلح " " ممولعا"و يطلق على ظاهرة      
   .فيه من الطرفني هي أن التضمن يكون من طرف واحد يف حني أن الترادف يكون التضمن

كعالقة اليد باجلسم فاليد  هالداللة اخلاصة باللفظ العام الذي حيتوي فهي عالقة اللفظ ذي:"أما ظاهرة اخلصوص       
  .هي جزء من اجلسم وليست نوعا منه، على عكس اإلنسان الذي هو نوع من احليوان وليس جزءا منه

ياء  و ذلك اخلاص الذي يتحلل فيقع على شيء دون أشو: " و قد عرف ابن فارس ظاهرة اخلصوص بقوله       
  2 ﴾اتقون يا أويل األلباب و ﴿: قوله وكذلك   1﴾و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب ﴿  :كقوله جل ثناؤه

  . 3 "فخاطب أهل العقل 
  
  ".العموم "وهنا يتضح الفرق بينها وبني ظاهرة " اجلزء بالكل  ": عالقةب: تسمى ظاهرة اخلصوص كذلك و 

    
إنسان و خصوص :  حممد وخصوص نوع مثل : خصوص عني مثل : اخلصوص إىل  وقد قسم األصوليون صيغ   

  .4حيوان : جنس مثل 
مخسة فصول حتت باب " املزهر يف علوم اللغة "وقد اهتم السيوطي بظاهرة العموم واخلصوص و عقد هلا يف كتابه     
  :وهي " معرفة اخلاص والعام :"
  
يف فقه اللغة  الثعاليب وهو ما وضع عاما واستعمل عاما ، و قد عقد" : هالفصل األول يف العام الباقي على عموم -1
كل شيء دب على وجه األرض " ...: من ذلكة الكل؛ وظوهو ما أطلق أئمة اللغة يف تفسريه لف"باب الكليات  "

  . 5..." فهو دابة 
  
تعمال ببعض أفراده هو ما وضع يف األصل عاما مث خص يف االس"  : الفصل الثاين يف العام املخصوص 2

   6"فإنه يف اللغة الدهر مث خص يف االستعمال لغة بأحد أيام األسبوع وهو فرد من أفراد الدهر "السبت" لفظ...ومثاله
باب القول " عقد له ابن فارس يف فقه اللغة " : الفصل الثالث  فيما وضع يف األصل خاصا مث استعمل عاماـ  3

أصل الورد إتيان املاء مث صار إتيان : "كان األصمعي يقول : أحلق ا غريها مث قالقيس عليها و " يف أصول األمساء 
  . 7"كل شيء وردا 
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فقه " عقد له الثعاليب يف:"  فيما وضع عاما واستعمل خاصا مث أفرد لبعض أفراده اسم خيصه الفصل الرابع -4
ن عام ، الغسل للبد...حم للحبلى خاص والوالتشهي عام  " ...فصل يف العموم واخلصوص :فصال فقال " اللغة

  .وسوف أعود إىل هذا يف فقه اللغة ألوفيه حقه من البحث 1.."والوضوء للوجه واليدين خاص 
  
" باب اخلصائص :"عقد له ابن فارس يف فقه اللغة بابا فقال "  : الفصل اخلامس فيما وضع خاصا ملعىن خاص – 5

ما تكون يف اخلري والشر واحلسن وغريه، ويف الليل  هاز نقلها إىل غريللعرب كالم بألفاظ ختتص به معان ال جيو
  . 2"هي كلمة وضعت على الوعيد :" قال أهل العلم " مكانك: "من ذلك قوهلم . والنهار وغري ذلك 

 
  : العموم واخلصوص عند الثعاليب :ثانيا 
فرد هلا ا يف كتابه بل ألظاهرة فقد نص عليهبعيدا عن إدراك هذه ا –كما سبقت اإلشارة  –الثعاليب  مل يكن       

   3"واخلصوص  فصل يف العموم:" ا هو فصال خاص
غلب دل داللة عامة دون شرح معناه يف أأما املنهج الذي اتبعه يف إيراد هذه األلفاظ فكان يذكر اللفظ الذي ي      

الذي يدل عليه فاللفظ األول يشمل معىن  األحيان مث يتبعه باللفظ الذي يدل داللة خاصة مع ذكر املعىن اخلاص به
  :واألمثلة اليت أوردها يف هذا الصدد هي ، الثاين أما الثاين فال يشمل معىن األول 

  
  الباب والفصل والصفحة  ورودها بالنص يف الكتاب  األلفاظ

  ض والفركالبغ
  التشهي والوحم
  النظر والشيم
  االجتالء العرض و
  القصارة الغسل و

  احلبل والكر
  

  الصراخ والواعية
  العجيزة العجز و

  
  لذنب و الذنايب  ا

  بني الزوجني خاص ماض عام والفرك فيالبغ
  التشهي عام والوحم للحبلى خاص
  النظر لألشياء عام والشيم للربق خاص

  االجتالء للعروس خاص العرض لألشياء عام و
  القصارة للثوب خاص الغسل لألشياء عام و

لكر احلبل الذي يصعد به إىل النحل عام وااحلبل 
  خاص

  الصراخ عام والواعية على امليت خاص
  العجيزة للمرأة خاص العجز عام و

  
  للطائر خاص: الذنب عام ، و الذنايب 

)30 (9  /540- 542  
//  
//  
//  
  
//  
//  
  
//  
//  
//  

                                                
   . 542 - 540/ 9) 30( فقه اللغة ،  :  ؛ وانظر الثعاليب  433 /1املزهر يف علوم اللغة أنواعها ، :  السيوطي  -  1
  .214: ، صالصاحي يف فقه اللغة: ؛ وانظر ابن فارس  435/ 1املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ، :  السيوطي   -  2
   542 -540/ 9 30الثعاليب فقه اللغة    - 1



  ضلتحريك و االنغاا
حلديث و السمر                ا
لسري و السرى         ا

  النوم و القيلولة        
  

  الطلب و التوخي     
  اهلرب و االباق

  احلزر و اخلرص  
  اخلدمة و السدانة  
  الرائحة و القتار  

  دحى  ألاالوكر و
  لعدو و العسالن ا

لع و اخلمع                                  الظ

  عام   ،  و االنغاض للرأس خاص: التحريك 
  عام، و السمر بالليل خاص : احلديث
  ليال خاص: م ،  و السرى السري  عا

نصف النهار : قات عام، و القيلولةالنوم يف األو
  ةخاص

  الطلب عام ، و التوخي يف اخلري  خاص
  للعبد خاص: عام ، و االباق : اهلرب  
  للنخل خاص: للغالت عام ، و اخلرص : احلزر

  للكعبة خاصة: اخلدمة عامة ،  و السدانة 
  للشواء خاص: القتار  وئحة عامة االر

  م خاصللنعا: الوكر للطري عام ، و االدحي 
  للذئب خاص: العدو للحيوان عام ، و العسالن 

لع ملا سوى اإلنسان عام ، و اخلمع للضبع الظ
  خاص

  

//  
//  
//  
//  
  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  :فيما يلي الثعاليب ذكرها اليتلبعض األمثلة بالدراسة و سأعرض   
الثعاليب أا تدخل ضمن دائرة العموم و   االبغض و الفرك من األلفاظ اليت نص عليه:  البغض و الفرك -1

  "البغض للشئ عام و الفرك فيما بني الزوجني خاص " اخلصوص ، يقول يف ذلك 
إذ ال .يكون بني الناس مجيعا ، أما الفرك فيكون بني الزوجني ال غري  البغض و ما يفهم من قول الثعاليب أن      

و يوافق الثعاليب مجهرة من علماء اللغة من بينهم . عمر يبغض خالدا: كننا أن نقول عمر يفرك خالد بل نقول مي
فقد جعله مطلقا و مل خيصصه ، و يقول   .  1"البغض و البغضة نقيض احلب " اجلوهري الذي يقول يف معىن البغض 

و .... رأة زوجها بالكسر تفركه فركا أي أبغضته امل فرك بالكسر البغض ، نقول منه فركتال" يف معىن الفرك 
هذا املعىن ما أورده ابن منظور  عنو ال خيرج  . 2"كذلك فركها زوجها ، ومل يسمع هذا احلرف يف غري الزوجني 

فلم جيعله خاصا بالزوجني بل جعله مطلقا و   4البغض : الفرك " أما ابن السكيت فقال يف  معىن الفرك   3يف اللسان 
  .دفا للبغض و قد انفرد ذا الرأي ، خمالفا مجهور العلماء مرا

                                                
 .3/1066، )بغض(الصحاح، مادة : اجلوهري - 1
 .4/1603، )فرك( املصدر نفسه، مادة  - 2
 .2/119، )بغض(؛ و مادة 15/60، )فرك(لسان العرب، مادة : ابن منظور: انظر - 3
 .08: ، ص)4ط. (امحد حممد شاكر،  و عبد السالم حممد هارون، دار املعارف، القاهرة: إصالح املنطق، شرح و حتقيق : ابن السكيت - 4



احلبل عام ، : "من األلفاظ اليت أوردها الثعاليب ضمن عالقة العموم واخلصوص ؛ يقول يف ذلك :احلبل والكر ـ 2
  1"احلبل الذي يصعد به إىل النخل خاص : والكر 

شكلها أو الغرض الذي استعملت من أجله ، أما الكر  فاحلبل يطلق على كل أنواع احلبال مهما كان نوعها أو    
  .فهو خمصص للصعود به إىل النخل

و احلبل ... بفتح احلاء، احلبل الرباط: " و إذا رجعنا إىل الكتب اللغوية جند أن ابن منظور يقول يف معىن احلبل     
  . و حبل الشيء حبال... الرسن 

  
و هو يتفق مع الثعاليب و ال خيرج على هذا ، شيء معني بل جعله عاما لشد" احلبل " فلم خيصص   2" شده باحلبل 

  املعىن
  . 3ما أورده اجلوهري 

و مجعه كرور، و قال ، احلبل الذي يصعد به على النخل: و الكر بالفتح: " و يقول ابن منظور يف معىن الكر        
: و قال ثعلب... الكر حبال تقاد به السفن يف املاءو قد جعل احلجاج ... أبو عبيدة، ال يسمى بذلك غريه من احلبال 

  . 4" هو احلبل، فعم به، و الكر حبل شراع السفينة 

و شاركه يف ، و مما سبق ميكن القول أن الثعاليب خصص الكر للداللة على احلبل الذي يصعد به إىل النخل فقط     
أما ، قط بل أضاف كونه يستعمل يف شراع السفينةو كذلك ابن منظور، و لكنه مل خيصه بالنخل ف، ذلك أبو عبيدة

فالكر عنده ، و ثعلب جعله عاما،و هو معىن احلبل عند الثعاليب، أما اجلوهري، احلجاج فخصه بقيادة السفن يف املاء
  .5احلبل الذي يصعد به على النخلة، و هو أيضا الذي تضم به الظلفتان و هو كذلك حبل الشراع: هو

من األلفاظ اليت أوردها الثعاليب يف فصل العموم و اخلصوص اخلدمة و السدانة ؛ يقول يف :  نةاخلدمة و السدا -2
"  اخلدمة "و املالحظ أنه مل يشرح معناها و إمنا اكتفى باإلشارة إىل أن   6"اخلدمة عامة و السدانة خاصة ":ذلك 

  .لفظ خاص" السدانة " لفظ عام و

                                                
  540/  9) 30(فقه اللغة : الثعاليب  1

     .4/20). حبل ( مادة ، لسان العرب: ابن منظور -  2
  .4/1664، )حبل ( مادة ، الصحاح: اجلوهري -  3
  .13/46، )كرر ( مادة ، لسان العرب: ابن منظور -  4
 804/ 1،) كرر(الصحاح ،: اجلوهري : انظر  - 5

  . 542،  9/541  30قه اللغة ، ف/ الثعاليب   -  6
  .31/  5، )خدم (املصدر السابق، مادة  – 6
  .157/ 7، )سدن(املصدر نفسه، مادة  - 7



خيدمه و  هخدم : ابن سيدة"... اللسان يف معىن اخلدمة  يف جاء عاجم اللغوية إذو ملعرفة معناها نعود إىل امل     
و السادن ... خدمتها و تويل أمرها :  سدانة  الكعبة :"...و يف معىن السدانة   6" خدمة عنه و خدمة مهنه ...خيدمه

  7 " خادم الكعبة و بيت األصنام و اجلمع السدنة
  ا اإلنسان ،  هعامة ميكن أن تطلق على أي مهنة ميتهن" اخلدمة"  :ول أن و بناء على ما سبق ميكن الق    

و بناء على ما سبق فإن ظاهرة العموم و السادن هو خادم األماكن املقدسة ،أما السدانة فهي خاصة خبدمة الكعبة ، و 
االشتمال من ري ألا تعين اخلصوص معروفة يف اللغة العربية و مسيت كذلك بالتضمني أو االشتمال ،و مسيت ذا األخ

  .آخر منه و يطلق عليه اسم اجلزئيات املتداخلة  طرف واحد و هناك نوع
  .و لقد اعتىن الثعاليب ذه الظاهرة و مثلها بعدد قليل من األمثلة و هي ظاهرة مفيدة جدا يف بناء  معاجم املعاين      

  
  
  
  
  
  

  :اخلالصة
  

 ولته الدراسات الدالليةألية وسيلة إليضاح معاين الكلمات يف معجمه و هو ما اختذ الثعاليب العالقات الدال       

  نظرية مستقلة قائمة بذاا مكملة للنظريات الداللية األخرى  احلديثة أمهية كبرية ، واعتربت ذلك

الثعاليب أمهية خاصة  فقد أوالها ،  ةوملا كانت األلفاظ املعربة والدخيلة تشكل جزءا  غري يسري من ثروتنا اللفظي      

    .، وهو ما سوف نتناوله بالدراسة يف الفصل اآليت اللغة العربية  ألفاظ  ووازن بينها و بني،و أفرد هلا بابا كامال 

 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  .املعرب  الكلمة و :الفصل اخلامس
  

  .غويلاملعرب و الدخيل يف الدرس ال:  املبحث األول

  .عاليباملعرب عند الث:  املبحث الثاين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 .رب و الدخيل يف الدرس اللغوياملع: األول املبحث 

   
  :املعرب و الدخيل يف اللغة: أوال 

  :املعرب يف اللغة -1
:  يقول اجلوهري يف تعريفه: ، و اسم الفاعل منه معرب و اسم املفعول معرب"عرب"التعريب مصدر للفعل 

  .1"ب على منهاجها تقول عربته العرب و أعربته أيضاأن تتفوه به العر: و تعريب االسم األعجمي"
و ذا املعىن مجع بني املفهومني اللغوي و االصطالحي، فاملعرب هو ما نطقت به العرب يف العصر اجلاهلي أو 

  .عصر االحتجاج
  .2"معهم و ليس منهم هو دخيل يف بين فالن إذا انتسب" :عرفه الزخمشري بقوله :الدخيل يف اللغة  -2

  .يل هو الذي ينتسب إىل جمموعة ليس منهافالدخ
  

  :حخيل يف االصطالو الد املعرب : ثانی        ا
  :عند القدماء -1

و يطلق على املعرب دخيل، و كثريا ما يقع : "يف ذلك يليقاجلواالقدماء مل يفرقوا بني املصطلحني، يقول 
  3".ذلك يف كتاب العني و اجلمهرة و غريمها

                                                
 .179/  1 ،) عرب(الصحاح، : اجلوهري - 1
 .127 ،، ص)دخل(أساس البالغة : الزخمشري  -2
ط (، بريوت، لبنان، خليل عمران، املنصور، الكتب العلمية:علق عليه اجلواليقي، املعرب من الكالم األعجمي على حروف العجم، وضع حواشيه، و  - 3

 .05م، ص1998، )1



 اختالف وجهة نظر العرب إىل األلفاظ األعجمية، و قد نقل السيوطي و يعود سبب وجود هذين االمسني إىل
قسم عربته العرب، و أحلقته : األمساء األعجمية على ثالثة أقسام"قول أيب حيان يف االرتشاف الذي يوضح أن 

رج، و درهم، و اء العربية الوضع، حنو بكالمها، فحكم أبنيته يف اعتبار األصلي، و الزائد و الوزن، حكم أبنية األمس
سفسري، و قسم تركوه غري آجر و : ما يعترب القسم الذي قبله حنو قسم غريته و مل تلحقه بأبنية كالمها، فال يعترب فيه

عاالن، و مغري، فما مل يلحقوه بأبنية كالمهم مل يعد منها و ما أحلقوه ا عد منها، مثال األول خراسان، ال يثبت به ف
  .1"حلق بقمقمق بسلم، وكركم، أمثال الثاين خرم، أحل

 
 
  
 
 

  :و من هذا القول يتضح أن الكلمات األعجمية اليت دخلت اللغة العربية على ثالثة أنواع
و هو اجلدير ) صوت، وزن، اشتقاق(خضع ألبنية اللغة العربية هو الذي أعرب و و يطلق عليه اسم امل :النوع األول

  .باسم املعرب هنا
  .ذي حدث فيه تغيري لكن ليس لدرجة إخضاعه ألبنية العربية و هو اجلدير باسم الدخيلو هو ال :النوع الثاين

  .و هو الدخيل الذي مل يتم تغيريه بل ترك على حالته :النوع الثالث
املعرب من الكالم األعجمي على حروف "و قد استعمل اجلواليقي املصطلحني مبدلول واحد يف كتابه 

عرف الدخيل من لي.... العرب من الكالم األعجمي ب نذكر فيه ما تكلمت به هذا كتا: "و قال فيه". العجم
   2".الصريح
  :عند احملدثني -2

ما دخل اللغة العربية من مفردات أجنبية سواء يف ذلك ما استعمله : "أما احملدثون فمنهم من يرى أن الدخيل
و منهم من يرى أن املعرب لفظ . 3"دينالفصحاء يف جاهليتهم و إسالمهم و ما استعمله من جاء بعدهم من املول

مة أخرى و استعملوه يف لسام، و الدخيل ما دخل من ألفاظ بعد أاستعارة العرب اخللص يف عصر االحتجاج من 
  4.عصر االحتجاج

ما ، حيث اعترب األول ما عربه القدماء الذين حيتج م، و الثاين دشهاب الدين اخلفاجي بني املعرب و املولوقد فرق   
  5.عربه املتأخرون و تسمى النوعني معا بالدخيل

                                                
 .270، 269 / 1السيوطي، املزهر،  - 1
 .5 : اجلواليقي، املعرب، ص - 2
 .193 : ص. فقه اللغة: علي عبد الواحد وايف - 3
 .79، ص 1971رف، مصر، ، دار املعا)من قضايا اللغة العربية(كالم العرب : اظاظاحسن : انظر - 4
شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل، قدم له و صححه ووثق نصوصه، و شرح غريبه، حممد كشاش، دار : شهاب الدين اخلفاجي:انظر  - 5

 .23: ، صم 1998 – هـ1418 ، )1ط(الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 



  :و جند جمموعة من اللغويني احملدثني ممن قسم الدخيل إىل ثالثة أقسام   
  :املعرب -1

  .و هو ما نطق به اجلاهليون و من حيتج بلغام من الكالم األعجمي
  :املولد -2

  . دهو هو ما عربته األجيال األوىل اليت ولدت يف العصر األموي و ما بع
  :احملدث أو العامي -3

خالطا بني ) تعريب الدخيل(بـ  هو هو الكلمات اليت دخلت اللغة منذ عصر االحنطاط و منهم من عنون كالم
  1.اللفظني

  
 

  :و قد فرق صربي إبراهيم السيد بني كل هذه األنواع، يقول يف ذلك
  .و التليفونو هو اللفظ األجنيب الذي دخل العربية دون تغيري كاألكسجني : الدخيل"

  لعرب بالنقص أو الزيادة أو القلبو هو اللفظ األجنيب الذي غريه ا: املعرب
و هو اللفظ الذي استعمله الناس قدميا بعد عصر الرواية و هو لفظ عريب األصل نقلت داللته إىل معىن : املولد

  .له يعرفه العرب القدماء
املصطلح ذا واحلديث و شاع يف لغة احلياة العامة،  و هو اللفظ الذي استعمله احملدثون يف العصر: احملدث

  .الشكل يتحدد مفهومه بعد أن كان خيتلط مع مصطلح املولد يف العصر القدمي
  2." قره جممع اللغة العربيةو هو اللفظ الذي أ: املعجمي

  
  :و بناء على ما سبق ميكن القول أن

  .مل خيضع ألبنية اللغة العربية أم ما دخل إىل اللغة العربية سواء أخضع هو كل :الدخيل -
  .خضع ألبنية اللغة العربيةو هو ما أ :املعرب -
  .و هو ما استعمله العرب بعد عصر االحتجاج، و هو لفظ عريب األصل: املولد -

إن سبب جلوء أي لغة من اللغات إىل االقتراض هو احتكاك األمم بعضها ببعض نظرا للمصاحل املتبادلة بينها 
  3".املتعذر أن تظل لغة مبأمن من االحتكاك بلغة أخرى"ااالت فإنه من يف مجيع 

                                                
 .130 :ص م،2001النشر و التوزيع، القاهرة،  لة و املعجم، دار غريب للطباعة ودراسات يف الدال :رجب عبد اجلواد إبراهيم:انظر  - 1
 .22/  1 م ،1996املصطلح العريب األصل و اال الداليل، دار املعرفة اجلامعية، االزاريصلة، اإلسكندرية، : صربي إبراهيم السيد - 2
 .229: علم اللغة، ص :علي عبد الواحد وايف - 3



تطور اللغة املستمر يف معزل عن كل تأثري خارجي يعد أمرا مثاليا، ال يكاد يتحقق يف أي لغة، بل : "كما أن
ا هاما يف التطور على العكس من ذلك، فإن األثر الذي يقع على لغة ما من اللغات ااورة هلا كثريا، ما يلعب دور

  1".ذلك الن احتكاك اللغات ضرورة تارخيية، واحتكاك اللغات يؤدي حتما إىل تداخلها. اللغوي
إن هذا االحتكاك هو قدر اللغات البشرية و ال تنجو منه إال اللغات املعزولة اليت ال تساير ركب احلضارة، 

ها هذا التأثري هي الناحية املتعلقة باملفردات، ففي هذه و أهم ناحية يظهر في"فكل لغة تأخذ و تعطي و تؤثر و تتأثر 
  2".الناحية على األخص تنشط حركة التبادل بني اللغات و يكثر اقتباس بعضها من بعض

 
 
 
  
  
 

و كانت األمة العربية يف جاهليتها تتصل باألمم ااورة هلا كالفرس، و الروم، و السريان، و النبط، 
، فأخذوا عنهم ألفاظا حيتاجوا، ألا غري موجودة يف لغتهم و الشعراء أكثر احتكاكا  لتجارو كان ا....األحباشو
الفنك، اخلز، و السمور لضرب من الثياب، و الكوز، و اإلبريق، و الطشت لضرب من األواين، و السميد، و : مثل

  3.اللوزينج، و الفالوذج لضرب من ألوان األطعمة
غة العربية من اللغات األخرى هي اليت يطلق عليها اسم الكلمات املعربة أو و هذه الكلمات اليت أخذا الل

  .الدخيلة و هلذه الكلمات عالمات تعرف ا
  

  : العالمات اليت تعرف ا الكلمات املعربة -ج 
وضع العلماء قواعد و عالمات تعرف ا الكلمات املعربة، استنبطوها من مقارنة األلفاظ العربية باأللفاظ 

و ميكن " العني"، و كذلك اخلليل يف مقدمة كتابه "املعرب"عربة، و قد ذكر اجلواليقي كثريا منها يف مقدمة كتابه امل
  4:تلخيصها فيما يلي

  .املنجنيق، اجلوالق، اجلرموق: اجتماع اجليم و القاف يف الكلمة مثل -
 .الصنجة، الصوجلان، اجلص: اجتماع الصاد و اجليم مثل -
 .البستان: سني و التاء مثلاجتماع الباء و ال -
 .نرجس : وقوع الراء بعد النون مثل -

                                                
 .348 : م، ص1950صاص، مطبعة جلنة البيان العريب، القاهرة، وحممد اجلعبد احلميد الدواخلي، : لغة، ترمجةال: فتدريس - 1
 .229 : ، صاملصدر السابق - 2
 .113:، صم1989حماضرات يف اللغة و مشكالا، مكتبة الشهاب، باملنرية،  :حممد حسن عبد العزيز: انظر - 3
 .270/  1املزهر، : سيوطي، و ال11، 10املعرب، ص : اجلواليقي :انظر - 4



 .املهندز: وقوع الزاي بعد الدال مثل -
 . 1عقجش: مثل) فر من لب(األلفاظ الرباعية و اخلماسية اخلالية من حروف الداللة  -
 .ابريسم: عدم توافق الكلمة مع األوزان العربية مثل -
 

  :ظمنهج علماء اللغة يف تعريب األلفا - د 
  :ال خيرج منهج تعريب األلفاظ األعجمية على ثالثة أوجه

إبدال األصوات األعجمية اليت ليست من أصوات العرب إىل أقرا خمرجا حىت ال يدخل إىل اللغة العربية ما  -1
كافا أو جيما، و رمبا جعلوه ) كـ(إبدال احلرف الذي ما بني اجليم و الكاف : ليس من أصواا و مثاله

فاء، ) (   ا احلرف الذي بني الباء و الفاءكما أبدلو 2)احلانوت(الكربج، و اجلريح، و القريح، : ثالهقافا، و م
  3".أصبهان"و " أصفهان"و أحيانا جعلوه باء، ومثاله 

: وكان الفراء يقول 4تغيري بناء الكلمة األعجمية و إحلاقه باألبنية العربية و من أمثلته، درهم أحلقوه جرع -2
  .5"سم الفارسي أي بناء كان، إذا مل خيرج عن أبنية العربيبىن اال"

عدم إحداث تغيري يف اللفظ األعجمي إذا كان موافقا ألبنية الكلمات العربية أو أصواا أو صيغها، مثل  -3
 "خراسان"

اللغة قد امجعوا على ورود املعرب يف كالم العرب، فقد اختلفوا يف وقوعه يف القرآن  .و إذا كان علماء
كرمي، فمنهم من ذهب إىل أن كتاب اهللا ليس فيه شيء من غري العربية و يأيت يف طليعتهم أبو عبيدة معمر ال

  6.بن املثىن
املشكاة، وسجيل : و هناك من رد عليه بورود ألفاظ كثرية يف القرآن الكرمي عدت من غري لسان العرب مثل

و عبيد القاسم بن سالم عن بعض الفقهاء كابن عباس و و هو ما رواه أب....7و اليم، و الطور، و أباريق و غريها
  9.و عكرمة 8جماهد

فهؤالء اعلم بالتأويل من أيب عبيدة، و لكنهم ذهبوا إىل مذهب و : "و عقب أبو عبيد على الرأيني بقوله
  . 10"ذهب هذا إىل غريه

                                                
 .74/  1سر صناعة اإلعراب : ابن جين: انظر - 1
 .7:املعرب، ص : اجلواليقي: انظر - 2
 .8 : املصدر نفسه، ص: انظر - 3
 .8:، ص املعرب : اجلواليقي : انظر -4
 .9 : املصدر نفسه، ص - 5
 .1/17، 1988شركني، مكتبة القاجني، مصر، جماز القرآن، تعليق حممد فؤاد  : أيب عبيدة،: انظر - 6
  .4/242، م1976غريب احلديث، دار الكتاب العريب، بريوت،  :أبو عبيدة : انظر  -  7
 .445، 444 : ، صم1987املعارف، دار الكتب العلمية، بريوت، : ابن قتيبة: انظر  - 8
  .457، 455:املصدر نفسه، ص  :انظر - 9

  .244 / 4احلديث،غريب  : أبو عبيدة :انظر - 10



شاء اهللا، و ذلك أن أصل و كالمها مصيب إن : "مث حاول الوقوف موقفا وسطا و التوفيق بني املذهبني قائال
هذه احلروف بغري لسان العرب يف األصل فقال أولئك على األصل مث لفظت به العرب بألسنتها فعربته فصار عربيا 

  .1"بتعريبها إياه، فهي عربية يف هذه احلال عجمية األصل، فهذا القول يصدق الفريقني مجيعا

                                                
  .243، 4/242املصدر نفسه،  - 1



  .املعرب عند الثعاليب: املبحث الثاين

األلفاظ األعجمية اليت استعملها العرب إال انه مل يذكر أصلها النطقـي  " فقه اللغة"اليب يف معجمه تناول الثع
  ).أي اللغة األصلية هلا(و ال معناها إال القليل منها و ذكر أصلها اللغوي ) أي كيفية نطقها يف لغتها األصلية(

فرد له فصوال خاصة و جـاءت وفـق   اب و أكثرها أطيات الكتو األلفاظ املعربة اليت ذكرها بعضها جاء متناثرا يف 
  :األقسام التالية

  1:أمساء فارسيتها منسية و عربيتها حمكية مستعملة  - أ
اسـتعملوها يف  وو األمساء اليت أوردها ضمن هذا الفصل هي فارسية األصل حسب قوله عرا العرب قدميا 

نه مل يشر إىل م ال، أصبحت و كأا عربية، كما أأ أحاديثهم لدرجة أننا ال نستطيع أن نعرف إن كان أصلها فارسيا
  :معناها أو أصلها النطقي و الكلمات اليت ذكرها حتت هذا العنصر مشلت أكثر من جمال داليل و هي

 :األلفاظ الدالة على احليوانات -1
  .3اجلنيبة،    البغل، 2  الركاب
 :األلفاظ الدالة على الطيور -2
  .اللقلق،  القمري،   الفاختة
  :ظ الدالة على املوجودات الطبيعيةاأللفا -3
  الفلك :علوي جوي  - أ

  .5الدبور، 4الصبا: الريح                      
  :أرضي  -  ب
  .العلم: بالاجل      
  :األلفاظ الدالة على الطعام و الشراب -4
 .الغداء: عام:الطعام  - أ

  
  
  

  :أنواعه

                                                
  .1/522) 29(،فقه اللغة :الثعاليب - 1
  .452/  1، )ركاب(ديوان األدب : الفارايب: و هي اإلبل اليت حتمل القوم، انظر - 2
  .208/  3، )جنب(لسان العرب : الدابة تقاد، ابن منظور - 3
 .199/  8سان العرب، ل: ، ابن منظور"ريح معروفة تقابل الدبور" - 4
  .211/  ،5، )دبر(لسان العرب، : ، ابن منظور"هي ريح ب حنو الشرق من مكة" - 5



  .7النطع، 6النقللفتيت ، ، ا5املزورة، 4العصيدةالفلية ، اهلريسة،  3القطائف، 2احللواء، 1السفرة
  

 .8:الشراب  -  ب
  
  :األلفاظ الدالة على الطيب و البخور -5
  . 12اللخلخة،  11اخللوف،  10الغالية،البخور ،   9الند 

  
  :األلفاظ الدالة على املنتجات املبنية -6

  13اجلل: السفن و أجزاؤها
  

  :األلفاظ الدالة على املنتجات غري املبنية -7
  :أدوات  - أ

  .امرة، 17املثقلة، 16املشجبس ،، الدبو15الكلبتان، 14املرفع 
  
  
  

                                                
 .من البحث 157:صفحة: انظر - 1
  .213/  4، )حلو(لسان العرب : ما عوجل حبلو من الطعام، ابن منظور كل - 2
 .143/  12، )فقط(لسان العرب  :الدقيق املرق باملاء، ابن منظور طعام يصنع من - 3
  .169/  10 ،)عصر( لسان العرب: ، ابن منظور"هو دقيق يلت بالسمن و يطبخ " ... - 4
  ،)زور(لسان العرب  :الذبيحة، و تكون خصيصا للزائر تكرميا له، ابن منظور - 5
 .1/158، )نقل(ديوان األدب،  :هو الطعام الكثري، انظر الفارايب - 6
  .287/  14 ، )نطح(لسان العرب،  : رمعروف، ابن منظو دممن األ - 7
  .45/  8 ،)شرب(لسان العرب  :ما شرب أي نوع كان، ابن منظور - 8
  .222/  14 ،)ندد(لسان العرب : ضرب من الطيب يدخن به، ابن منظور - 9

  .11/202) 3(املخصص، : ابن سيدة: و انظر ؛80/  11) غال(لسان العرب، : نوع من الطيب، ابن منظور - 10
  .394/  1، ) خلوف(ديوان األدب، : الفارايب: ضرب من الطيب، انظر - 11
 .182/  13) خللخ(ضرب من الطيب، ابن منظور، لسان العرب  - 12
  .3/182)حلل(لسان العرب، :ابن منظور: هو شراع السفينة، انظر -  13
 .191)    / رفع(ما رفع به، ابن منظور، لسان العرب  - 14
  .253: شفاء اخلليل، ص:شهاب الدين خفاجي:؛ وانظر 13/97، )كلب(منظور، لسان العرب هي آلة للحدادين،ابن - 15
  .23/ 08 ، )شجب(لسان العرب : عيدان يضم رؤوسها و يفرج بني قوائمها و توضع عليها الثياب، ابن منظور - 16
 .25/  03، ) ثفل(لسان العرب  : جلد يبسط حتت رحى اليد ليقي الطحني من التراب، ابن منظور - 17



  :أسلحة  -  ب
  . 4اجلربة،  3ة، العراد2املنجنيق، 1املرزاق

  :مالبس -ج
  .8القطري،  7الربقع،  6الدراعة،  5املقنعةاجلبة ، 

  :أقمشة و مصنوعات -د
  .الرداء، املضربة ، اللحاف ، املخدة ،الطراز ،  9اإلزار
  :أثاث -هـ

  . 11احللقة، 10القفل، الكرسي
  12العلم :ضاءةإ -و
  : أوعية -ز

  .16اخلرج،  15السفط،  14القنينة، القفص ،  13الصندوق
  .17التركة:املال -ح
  .الصورة:صور و متثيل -ط
  

                                                
  .28/  7، )زرق(هو رمح قصري، ابن منظور، لسان العرب  - 1
، و 146: ؛ و أدي شري، معجم األلفاظ الفارسية املعربة، ص   83آلة لرمي احلجارة، و هو معرب، انظر شهاب الدين اخلفاجي، شفاء الغليل، ص  - 2

رفائيل خنلة البسيوعي، غرائب اللغة العربية، املطبعة : انظر. مي القذائفو تعين آلة حربية لر" manganikon"قيل معربة عن الرومية و أصلها 
  .270، ص )2ط (الكاثوليكية، بريوت، لبنان، 

  .330/  1) كرد(ديوان األدب، : الفارايب:آلة كاملنجنيق لكنها اصغر منه حجما، انظر - 3
  .70/  40 ،)حرب( ،لسان العرب: آلة دون الرمح، ابن منظور - 4
 .203/  12) قنع(به املرأة رأسها، ابن منظور، لسان العرب طي تغ ما - 5
  .246/  05 ،)قنع(ضرب من الثياب اليت تلبس و قيل جبة مشقوقة املقدم، ابن منظور، لسان العرب  - 6
 .69/  2) برقع(ثياب فيه عينان تلبسه النساء و الدواب و فيه خرقان للعينان، ابن منظور، لسان العرب  - 7
  . 135/  12) قطر(هو ثوب مطرز، ابن منظور، لسان العرب  - 8
  .12/135، )أرز( ،املصدر نفسه اإلزار وامللحفة، - 9

  .164/  12) قفل(ما يغلق به الباب، ابن منظور، لسان العرب  - 10
  .199/  4) حلق(كل شيء استدار كحلقة احلديد و الفضة و الذهب، ابن منظور، لسان العرب  - 11
  .264/  10) علم(ابن منظور، لسان العرب  :انظر ذه الكلمة مرتني يف هذا الفصل و رمبا كان استخدامها مبعنيني اجلبل و املنارة،ذكرت ه - 12
 ، و رفائيل خنلة 108األلفاظ الفارسية العربية ص : أدي شري: قال انه بالفارسية، انظر، و ي)8/290(لسان العرب : ، ابن منظور "اجلوالق" - 13

  .387أدب الكتاب، ص : قتيبة، و ابن 162، 158، 157ي، غرائب اللغة العربية، اليسوع
  206/  12) قنن(، ابن منظور، لسان العرب "وعاء يتخذ من خيزران أو قضبان قد فصل داخله حبواجز بني مواضع اآلنية على صفحة القشرة" - 14
 .من البحث 157:ص  :انظر - 15
  ..  141، و يف شفاء الغليل هو لفظ عريب صحيح ص 150/  1، ديوان األدب، الفارايب :جوالق أو وعاء له أذنان، انظر - 16
  .223/  2فقه اللغة، : الثعاليب :انظر -   17



  .1الطبل :أدوات موسيقية -كـ
  :أشياء كتابية -ل

  . اخلط،  3الدواة، املداد ، احلرب ،الكتاب ،  2القلم
  .5العنان، 4الشكال :أشياء للربط -م

  :ارداتعلى األلفاظ الدالة  -8
 :املهن  - أ
    . الدالل، املساح ، البياع ،    ، الرزان ، الكيال 6البزاز

،   اخلراط، 12الطرار، 11الرائض، 10البيطار، الفصاد ، 9القصاب، 8)باحلاء و اجليم(، البقال ، احلمال  7الصراف
،  17الوكيل، زصاحب اخلب، القاضي ،صاحب الربيد ، 16احلاجب،  15الوزير، 14فةلياخل، 13ري، األم  ، القواد  
  . السياف، اجلالد  ،19الساقي، 18السقاء

  
  .20عالطال :الوقت  -  ب
  

                                                
  .91/  9، )طبل(لسان العرب  :ابن منظور :انظر - 1
  .260:عربية، ص غرائب اللغة ال: رفائيل خنلة اليسوعي :و تعين قصب، انظر" Kalamos"معرب عن الرومية و أصله  - 2
  .335/  5،) دوا(لسان العرب: ، ابن منظور "ما يكتب منه"  - 3
  .120/  8،) شكل(لسان العرب : ، ابن منظور"هو عقال للخيل"  - 4
، ابن "فمه منه شيء االسم، و هو املوضع الذي يعن فيه العان، و منه مسي العنان من اللجام عنانا، ألنه يعترضه من ناحيته ال يدخل" العنان و العنن" - 5

  310/  10، )عنن(لسان العرب : منظور 
ال يقال لصاحب البز، بزاز ألنه مل " ، و يف شفاء الغليل180/  1،) بزز(مقاييس اللغة :، و ابن فارس 78/  2، )بزز(املصدر نفسه، ". البزاز، بائع البز - 6

  .46: ، ص " مل يسمع
  .304 / 8، )صرف(ابن منظور، لسان العرب : انظر - 7
  .229/  4، )محل(لسان العرب : ، ابن منظور "حامل األمحال، وحرفته احلمالة"  - 8
  .111/  12 ،)قصب(لسان العرب، مادة :اجلزار، و حرفته القصابة، و يسمى القصاب قصابا لتنقيته أقصاب البصلة، ابن منظور - 9

  .102/  2 ، )بطر(ن العرب، لسا : ، ابن منظور"البطر الشق و منه يسمى البيطار بيطارا"  -10
 .184 : أساس البالغة، ص: الزخمشري :و انظر ؛ 263/  6،) روض(لسان العرب  : ابن منظور . "هو من يعلم الدواب السري و يدهلا"  - 11
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  .152/  1، )أمر(لسان العرب،  : ، ابن منظور"امللك لنفاذ أمره بني اإلمارة و اإلمارة"  - 13
  .132/  5، ) خلف(املصدر نفسه " السلطان األعظم"  - 14
 .202/  15، )وزر(املصدر نفسه،  ."حبأ امللك الذي حيمل ثقله و يعينه برأيه"  -15
  .36/  4، )حجب(املصدر نفسه ،". البواب"  -16
  .273/  15لسان العرب، : ، ابن منظور"وكيل الرجل الذي يقوم بأمره"  - 17
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  .133/  9، )طلع(لسان العرب : ، ابن منظور"هو الفجر"  - 20



  :االجتاه -ج
  .اجلنوب،  الشمال،  املغرب،   املشرق 
  :األلفاظ الدالة على الصفات -9
 الوسوسة، اجلفاء ،1لالدخ ،الوفاء ،الصواب ،النصيحة ،العاشق اللطيف، ،  الظريف،النبيل، األمحق، األبله
  . القمارو ،اللهخلطأ ، الغلط ، ،الكساد ،ااحلسد،

  :األلفاظ الدالة على احلياة الدينية - 10
 . الربكة،العدة،  2اخلرجاحلالل، احلرام، 

 . 3اللواء :األلفاظ الدالة على احلياة السياسية - 11
  :و سأعرض فيما يلي لبعض األلفاظ اليت أوردها الثعاليب

  :القاضي -
، و تعين الشخص الذي يفصل ةرة إىل أا ليست عربية حمضوردت هذه الكلمة يف املعاجم اللغوية دون إشا

  .4يف احلكم بني اخلصوم و القاطع لألمور
من يصدر احلكم، من يقضي : "و إذا رجعنا إىل القاموس الفارسي فإننا جند هذه الكلمة و من معانيها

  .5"احلاجة، من حيكم بالشرع
  :السقاء -

، و املعىن نفسه جنده يف 6لكلمة، و تعين من حيمل املاء إىل الناسمل تشر املعاجم اللغوية إىل أعجمية هذه ا
  .7القاموس الفارسي و يسمى كذلك الساقي، سقاء و السقاء

  
  
  
  
  

                                                
 .229/  5 ،) دخل(، املصدر نفسه "هو العيب و الريبة"  - 1
  .40/  5، )خرج(، املصدر نفسه "هو شيء خيرجه القوم يف الشقة من ما هلم بقدر معلوم"  - 2
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  .512 :م، ص 1982
 .85/  3، )سقى(مقاييس اللغة : ابن فارس: ، و انظر212/  7، )سقى(لسان العرب : منظور ابن: انظر - 6
  .315: املصدر السابق، ص:  انظر - 7



  :القلم -
أا " رفائيل خنلة السيوعي"، و ذكر 1هو الذي يكتب به و مل تذكر املعاجم اللغوية إن كان أصله غري عريب

  .2"قصب"و تعين " Kalamos"مقتبسة من اليونانية و أصلها 
  :السفط -

مل تشر املعاجم اللغوية إىل أن هذه الكلمة ذات أصل فارسي و ذهب الزبيدي إىل القول بعربيتها، و هي تعين 
  .3الوعاء الذي يوضع فيه الطيب و غريه من أدوات النساء، و يقول ابن سيدة هو كاجلوالق، و قال غريه كالقفة

  :السفرة -
لسني و تعين طعام املسافر لذلك مسيت بالسفرة، و هذا يدل على أا كلمة عربية على حد قول ضم اب          
  .4اجلوهري

اخلوان، املائدة اليت يوضع عليها الطعام، قطعة : "و كلمة السفرة موجودة يف القاموس الفارسي، و من معانيها
الطعام و أطباقه، الطعام و الزاد و الوعاء واين فرش على األرض لتوضع عليـها أالقماش اليت توضع على منضدة، أو ت

  .5الذي حيمل زاد املسافر
  :العرادة -

، و 6تشر املعاجم اللغوية إىل أا كلمة دخيلةلة حربية تشبه املنجنيق و لكنها أصغر حجما منه، و مل هي آ         
  .7جندها يف القاموس الفارسي حتمل املعىن نفسه

  :الركاب -
  .8ه الكلمة يف املعاجم اللغوية دون إشارة إىل أا دخيلة، و تعين اإلبل اليت حتمل املسافرينوردت هذ      
  لة كما يف اللغة العربية و إمنا لراحو إذا رجعنا إىل القاموس الفارسي فإننا جند كلمة الركاب لكنها ال تعين ا    
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يل خنلة اليسوعي يف حني ذكرهارفائ 1"قدم عند الركوبقطعة من املعدن تعلق يف سرج احلصان لتوضع فيها ال: "تعين
  . 2وتعين كل حيوان يركب" Rkoubo"ضمن األلفاظ املقتبسة من األرامية و أصلها 

  
  : 3ذر وجود فارسية أكثرهاأمساء عربية يتع -ب         

را العرب فأصبحت هذا أن الكلمات اليت أوردها ضمن هذا الفصل هي فارسية األصل، ع هيقصد الثعاليب من قول
تكن العرب ي فيقول أن الكلمات اإلسالمية مل عربية لدرجة أنه يتعذر وجود األصل الفارسي ألكثرها، أما الراز
و كل الكلمات اليت جاءت حتت هذا العنصر هي  4تعرفها حىت ظهرت على عهد الرسول صلى اهللا عليه و سلم

  :اليةإسالمية وميكن تقسيمها وفق احلقول الفرعية الت
 : حقل األلفاظ الدالة على اجلنة  .1

  6السلسبيل    5العيون التسنيم
 : حقل األلفاظ الدالة على النار .2

 .الغسلني: العقاب  •
 .الضريع الزقوم : الطعام •
 .7السجني : الواد •

 .الزكاة احلج : اإلسالم  أركان حقل األلفاظ الدالة على  .3
 .املؤمن : حقل األلفاظ الدالة على اإلميان .4
 .القبلة، التيمم، اإلقامة، املسجد، احملراب، املنارة : األلفاظ الدالة على الصالةحقل  .5
 .قالكافر، املنافق، الفاس: حقل األلفاظ الدالة على الكفر .6

  .ما يعبد من دون اهللا اجلبت، الطاغوت 
 .يأجوج و مأجوج : ب الساعةوحقل األلفاظ الدالة على عالمات قر .7
 . املتعة، القربان، احلنث 8ءالظهار، االيال : كلمات أخرى .8

 :یلي بالدراسة  لبعض األلفاظ التي أوردھا الثعالبي  اوسأعرض فیم
  و تعين يف اللغة العربية زكاة املال املعروفة، و إذا رجعنا إىل القاموس الفارسي فإننا جند هذه الكلمة و : الزكاة -) 1
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  .1تعين خالصة الشيء و كذلك الزكاة املفروضة على املال 

 و رجل حمجوج أي مقصود، قال ابن السكيت... القصد: احلج" جاء يف اللسان يف معىن هذه الكلمة : احلج- ) 2
مكة للنسك و احلج إىل البيت خاصة  يقول يكثرون االختالف إليه هذا األصل مث تعورف استعماله يف القصد إىل

  .2"سنة و احلج قصد التوجه إىل البيت باألعمال املشروعة فرضا و.... 
وله دخو أخذت هذا املعىن مع  فاحلج فريضة من الفرائض اإلسالمية و هي كلمة كانت موجودة من قبل اإلسالم     

.  
احلج يف اللغة القصد "و جاء يف النهاية . 3"ن الناس يأتونه يف كل سنةحج البيت أل" ابن قتيبة يف معناه و يقول      

  . 4" شروط معلومة إىل كل شيء فخصه الشرع بقصد معني يف
رفائيل خنلة  ل هذه الكلمة من غري العربية، أماأصو كما يالحظ ال توجد إشارة يف الكتب اللغوية إىل أن       

دون ختصيص مكان معني  5"زيارة مكان مقدس" انية و تعين رها ضمن األلفاظ املقتبسة من العربقد ذكفاليسوعي 
  .ون الكلمة فارسية األصلك من وهذا على خالف ما أورده الثعاليب

 رقاصني، دائرة،: و أصل معناها العربانية مث أعارا عرب النصارى،و هناك من يقول أن السريانية أخذا من        
  6مث انتقلت إىل معىن جممع، حمفل، عيد، حافل، فزيارة مكان مقدس فرح، سوق،

  .كما أننا جندها يف القرآن الكرمي، 7ارة إىل أا دخيلةوردت هذه الكلمة يف املعاجم اللغوية دون إش :الطاغوت - )3
  .الكرمي

رئيس " منها ا أكثر من معىنهل ا من الكلمات اآلرامية اليت دخلت اللغة العربية وأوذكر رفائيل حنلة اليسوعي     
  .من الفارسية اذا على خالف ما أورده الثعاليب كوو ه8"عقيدة، ظالل، أو شيطان، صنم، غش

أقر صاحب اللسان بعربية هذه الكلمة كوا مشتقة من أبلس ، وهي تعين اسم من امساء الشياطني ؛  :إبليس-) 4
دم و منه مسي إبليس ، و إبليس لعنه اهللا، مشتق منه ألنه أبلس أي يئس و ن" و أبلس من رمحة اهللا" :يقول يف ذلك 

يف ، و ومل يشر اجلوهري 9" جمي معرفة صرف ألنه أعتي:  الزجاج و قال أبو إسحاق،يئس ومن رمحة اهللا أي أ
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ن وافق أبلس ليس بعريب وإ: " يقول يف ذلك  ،ي أا دخيلة وذكر اجلواليق 1معجمه إن كانت هذه الكلمة دخيلة 
جفيل ، لصرفته إخريط  و إ: ترى أنك لو مسيت رجال بـ  الرجل إذا انقطعت حجته ، إذ لو كان منه لصرف، أال

بلس من رمحة اهللا أي يئس ، كأنه أسيبلس أي يئ سأبلمن  اشتقاقهيقول هو عريب و جيعل  ومنهم من. يف املعرفة 
  .أا ليست عربية حبجة عدم التصريف ومل يذكر أصلها اللغويذكر  فقد 2 :منها و القول هو األول

الب أا دخلت و الغ" و تعين منام و كاذب " dhiavolofs" و األرجح أا مأخوذة من اليونانية و أصلها      
يف أول الكلمة لإلضافة فحذفوها وتوصلوا للنطق بالساكن بزيادة ) ديا(اللغة العربية عن طريق السريانية و عد العرب 

فارسي، كما أننا ال جندها يف " إبليس " و هذا على خالف ما أورده الثعاليب يف أصل كلمة   3" ألف يف أوله 
  .القاموس الفارسي

املاء العذب، ناعم، حار، اخلمر : " كلمة معربة ورد ذكرها يف القاموس الفارسي و من معانيها هي: السلسبيل -) 5
  .5و قيل هي عربية منحوتة من سلس سبيله 4" احلسنة املذاق، اسم عني يف اجلنة 

  
  :أمساء قائمة يف لغيت العرب و الفرس على لفظ واحد  - ) ج

موجودة يف اللغة العربية و كذلك يف اللغة الفارسية و هلا  -سب قولهح –الكلمات اليت أوردها حتت هذا الفصل     
  :املعىن نفسه ، وضمت احلقول الداللية التالية 

  اخلمري : األلفاظ الدالة على األفاويه  
  .التنور :األلفاظ الدالة على منتجات مبنية 

  .الكرت ،الدينار ،الدرهم :األلفاظ الدالة على املال 
  .الزمان :على الوقت األلفاظ الدالة 
  .املعتقدات  ىاأللفاظ الدالة عل

  
الكانون الذي خيبز : التنور "نوع من الكوانني و يف الصحاح '' يقول الزبيدي يف معىن هذه الكلمة هي : التنور -) 1

ن فيه ، يقال هو يف مجيع اللغات كذلك و قال الليث التنور عمت بكل لسان ، قال أبو منصور و هذا يدل على أ
االسم يف األصل أعجمي فعربته العرب فصار عربيا على بناء فعول و الدليل على ذلك أن أصل بنائه تنر قال و ال 

و ملا ...... نعرفه يف كالم العرب ، ألنه مهمل و هو نظري ما دخل يف كالم العرب من كالم العجم مثل الديباج و 
  . 6" تكلمت ا العرب صارت عربية 

                                                
 . 909/ 3،) أبلس)الصحاح ،:انظر اجلوهري  - 1
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 . 75/ 1م ، 1996اإلسكندرية ، املصطلح العريب األصل واال الداليل ، دار املعرفة اجلامعية ، األزاريطة ،: صربي إبراهيم السيد  - 3
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اللغة العربية يقولون بشيوع هذا اللفظ يف مجيع  أعالمد بعض جنو فيه، بزر تعين الكانون الذي خينوفكلمة ت     

  .معرب أنهاللغات ومنهم من اختذ شيوعه هذا دليال على 
 ألمال تعرف العرب امسا غري هذا فلذلك جاء يف الترتيل .التنور فارسي معرب لفظ إن : ابن دريد فيقول أما    
    .1اعرفومبا  بواخوط
 2 "حنه تنوير الصبأ أيضاوروي عنه ... األرضوقال علي هو وجه ...نه فارسي معربأ " : فاء الغليلشيف  وجاء    

.  
رفائيل  ماأ .4سي وتعين الفرنارالقاموس الف موجودة يفوهي  3األرضويف اللسان التنور فارسي معرب ويعين وجه    

وتعين  " beyt nouro "صلها من كلمة أاليت دخلت اللغة العربية و اميةاآلر األلفاظضمن  فأوردهاخنلة اليسوعي 
  .5مكان النار

 "نار "كدية وهي مشتقة من املادة األ "تنور "كدية بصفة مماثلة للغة العربية ألكما توجد هذه الكلمة يف اللغة ا   
النار واخلبز  األوىلعين بالدرجة وتعين النار والنور كما تكتب هذه الكلمة بعالمات مسمارية سومرية ت"نور "و

اليت  "turunne" )ترونا(كدية مقلوبة من الكلمة السومرية األ "تنور "كلمة  أن إىلويشري بعض الباحثني  واألتون
  .6تعين املوقد

نه لفظ أ إىل إشارةوال جند يف املعاجم اللغوية  الكثري، أويعين الوقت سواء قصدنا به القليل منه  : الزمان - )2
                                                                            .7معرب

 
  .8" أوان ،، عصرزمان وقت، " : ومن معانيها الفارسي،وهذه الكلمة موجودة يف القاموس 

 ""zabnoمة صلها من كلأاليت دخلت اللغة العربية و اآلراميةكلمات الضمن  فأوردهارفائيل خنلة اليسوعي  أما    
  .الثعاليب  أودهعلى خالف ما  ذاوه 9
وتطلق كذلك على  ،املعتقد واملذهب  : وتعين "شري أدي"  ذلك أوردكما  األصلوهي كلمة فارسية  : الدين-  )3

  الذي كان يرسل فيه الفرس  ،العشرين من كل شهر  و وعلى اليوم الرابع ،مالك كان موكال على احملافظة على العامل 
                                                                                                                                                            

  
  .م1987 )1ط(،لبنان بريوت ـ  ، دار العلم للمالينيبعلبكي ،رمزي منري  : له حققه وقدم ، مجهرة اللغة : ابن دريد :انظر -  1
 .103 : ص ،شفاء الغليل  : شهاب الدين اخلفاجي -  2
 .2/241 ،)تنر( ةماد لسان العرب : ابن منظور :  رانظ -  3
 .168 : الفارسية، صقاموس  : حممد حسنني معبدا لنعي :  انظر -  4
 .175: ص :غرائب اللغة  : رفائيل خنلة اليسوعي :انظر -  5
 .33 :  ص ، م2001،)1ط (، مكتبة لبنان ، )معجم ودراسة  (من تراثنا اللغوي القدمي ما يسمى يف العربية بالدخيل  ،طه باقر :انظر -  6

                                                                                                                             18/264،  )زمن  (تاج العروس  : يديبالز :  انظر؛ و 7/60 )زمن ( ،مادةلسان العرب  : ابن منظور :انظر -  7
  .بعدها ما و

  .324 : ص الفرنسية،قاموس  : يم حممد حسننيعبد النع -  8
  .185 : ص ،غرائب اللغة  : رفائيل خنلة اليسوعي :  انظر -  9



  
  .1وقالت فيه العرب دان ودين ،ويزوجون ويتزوجون  ،املدرسة  إىل دهمأوال
  .3"أي الشريعة جاءت به آردين " : أصلهاوقال الراغب  2صلها دنار،أهي كلمة فارسية معربة و : الدينار-  )4
تساوي    قدميوكانت يف ال " دنار"  صلهاأو ةالالتينياملقتبسة من  األلفاظضمن  فأوردهارفائيل خنلة اليسوعي  أما

  .الثعاليب  أودهعلى خالف ما  ذاوه 4عشرة دراهم عند العرب
  5:تركها كما هي أوتعريبها  إىلتفردت ا الفرس دون العرب فاضطرت العرب  أمساء-)د         
ا ، كم يواليت تركوها كما ه بدون متييز بني اليت عرا العر األلفاظالثعاليب حتت هذا الفصل جمموعة من  أورد

صنفها يف جماالا اخلاصة فشملت األواين واملالبس واجلواهر و احلالوات ،و األشربة و األفاويه، والرياحني والطيب 
  :ومن الكلمات اليت ذكرها جند 

عل ما لو افارسيا معرب هاعترب منومنهم  بعربتيهفمنهم من قال اختلف اللغويون يف أصل هذا اللفظ ،: الكوز –)  1
 إذا الشيءكاز  إنه منمعروف  يقال  األواين بالضم منالكوز  " : يف معىن هذه الكلمة يوضح ذلك يالزبيد دهرأو

وهذا قول ال  يعرج عليه بل الكوز عريب صحيح  : قال ابن سيدة   ، الكوز بالضم فارسي : حنيفة أبووقال ...مجعه 
...   "6 .  

شري  أدي أوردهنفسه بالنسبة ملا  والشيء 7قتبسة من الفارسيةامل األلفاظضمن  فأورده : رفائيل خنلة اليسوعي ماأ     
وقالت فيه العرب كاز يكوز كوزا  ،كوزه  أوتقريب كواز  لبوبلمن فخار له عروة  إناء " شري الذي يقول يف معناه 

  .8 "اكتاز منه  شرب بالكوز و : أي
وترد  آخر ، شيء ألي أوالفخار للماء قدح من  "وتعين صلها كوزهأو الفارسي،وهذه الكلمة موجودة يف القاموس 

  . 9 "كراز كواز و
  
 "آب ري " صلهاأشبه بالكوز و  . أو إناء ، كوزوتعين ،  فارسي  دخلت اللغة العربية أصلهاكلمة  : بريقاإل - )2
10 .  

                                                
  .69 : صم ،1908 ، لبنان - بريوت،اليسوعيني لآلباءعة الكاثوليكية باملط ،سية املعربةارالف األلفاظ :شري أدي :  انظر -  1
  .5/307،  )دنر (، مادة لسان العرب  : ابن املنظور:  انظر -  2
  .6/649 ، )دنر( ، مادة تاج العروس :الزبيدي  :  انظر -  3
  .287:  ص، غرائب اللغة : رفائيل خنلة اليسوعي: انظر   -  4
  .530-4/526)29(،فقه اللغة  : الثعاليب -  5
،  )كاز(، مادة  الصحاح :انظر اجلوهري و؛ 13/132،  )كاز( ،مادة لسان العرب : ابن منظور :وانظر، 8/139تاج العروس  : الزبيدي -  6

3/893.  
  .244:  ص ،غرائب اللغة :رفائيل خنلة اليسوعي  :  انظر -  7
  .140 : ص ،الفارسية املعربة  األلفاظ : شري أدي -  8
  .353 : ص الفارسية،قاموس  : عبد النعيم حممد حسنني -  9

  .3/893، )كوز(الصحاح  : واجلوهري؛ 132/ 13، )كوز  ( اللسان ،مادة: منظور؛ وابن  8/139 )زكو( س،تاج العرو :الزبيدي :انظر -  10



  
   1 "..ءاملاصب  أويكون طريق املاء  أن اأحد شيئني، إم الفارسيةترمجته من .. " : ويقول اجلواليقي يف معناها

املكان  ،اجلبل  أعلىمسيل املاء من  " : وتعين "آبريز "هذه الكلمة  أصلجند  فإننا الفارسيالقاموس  إىلرجعنا  وإذا
  .2 "ميول ، الفاسد أوالذي ينصب يف املاء العطن 

 ،ريز أبب معر ،معدن له عروة  وفم وبلبل  أومن خزف  إناء " :ريق إلبشري  فيقول يف معىن كلمة ا أدي أما     
 ومنه ،وغري ذلك مما يضارعها  ،السطل  و ،وكاس احلمام  أيضاوهو يطلق بالفارسية على الدلو  ،ومعناه يصب املاء 

..."  knugوبقربه اجلرماين  إبريق  والتركي والكردي  ، brocaيطايل واإل ،boc والفرنسي ، ابري فأ رياينسال
3 .   

  .4" ب به السائل صوخرطوم ي،أذنله وعاء  "اإلبريق : أنوميكن القول     
كذلك فمنهم  أصلهايف  اختلفوهذه الكلمة   5فيها الطس تقول وطيءتذكر  أنثىالصفر  آنيةهي  : الطست- )3

 طس أصلها طيءعربية بلغة  إا: ومنهم من قال ،التاء والطاء ال جيتمعان يف كلمة عربية  أنحبجة  بأعجميتهامن قال 
ت صطس  وهم الذين يقولون ل تقول طست وغريهم يقول طيء الفراءوقال   لالستثقالتاء  السيننب إحدىبدلت  ا

  .6يف لص
 أدى أما،     7 "تشط" أصلهامن الكلمات املقتبسة من الفارسية و  "طست"رفائيل خنلة اليسوعي يقول كلمة  و

ومنه  ،الطشة لغات فيه  و ،الطشت  تشت والطست و تعريبمن حناس لغسل اليد  إناءالطس  " : شري فيقول
ويف املعجم الفارسي جند كلمة ،8" تست وتشت والكردي تشت طست وطاس  والتركي تاس و والدارج...السرياين

  .9 حوض وطبق واسع : كلمة تشت وتعين
كلمة خوان عربية  نإوقيل   11لغة فيها اإلخوانوقيل  10هي كلمة تنطق بضم اخلاء وبكسرها : اخلوان- ) 4

 أن أجيوزوقد سئل  : نه قالأثعلب  عنوحكي  " 12هو عليه فينتقص ما يأكل ألنهأي نقص حقه من ختونه  مأخوذة
  .13 "نه معرب أذاك والصحيح يبعد ؟فقال ما  تخون ما عليه أي يتنقصي ألنهيسمى بذلك  إمنا "اخلوان " إن : يقال

                                                
  . 71:ص  املعرب، : اجلواليقي -  1
  .31: ص الفارسية،قاموس  : عبد النعيم حممد حسنني -  2
  .6 : ص ، املعربةالفارسية  األلفاظ  : شري أدي -  3
  .94 : ص ،ال الداليل وا األصلاملصطلح العريب  :السيد  إبراهيمصربي  -  4
  .1/258 ، )طست ( ،مادة الصحاح : واجلوهري؛  6/  5 ،) طست (  مادة تاج العروس:   الزبيدي :انظر -  5
  .27 : ص ،المعرب : الجوالیقي :انظر -  6
  .338 : ص  ، غرائب اللغة : رفائيل خنلة اليسوعي -  7
  .112 : ص  ، ةالفارسية املعرب األلفاظ : شري أدي -  8
  .158 :  ، صالداليلواال  األصل العريب،املصطلح  : السيد إبراهيمصربي  :  انظر -  9

  .5/184 ،) نوخ (العرب، مادةلسان  : ابن منظور :  انظر -  10
  .58 : ص ،الفارسية املعربة  األلفاظ : شرب أدي : انظر -  11
  . 137 : ص  ، شفاء الغليل : شهاب الدين اخلفاجي : انظر -  12
  .67 : ص،   عربامل : اجلواليقي -  13



من  مأخوذةخوان  "يقول يف ذلك  ،املقتبسة من الفارسية  األلفاظضمن  فأوردهارفائيل خنلة اليسوعي  أما    
 .1 " أكلخوردن 

ما يوضع عليه   " واإلخواناخلوان  " : يقول يف ذلك ; ضمن الكلمات الفارسية املعربة أوردها شري أديوكذلك     
  . 2" صل معناها الطعام والوليمةأتعريب خوان و ، ليأكلالطعام 

تستعملها العرب للتشهي  دمها والصغرية يوضع فيها األهي كلمة تطلق على القصاع  الكبرية من : السكركة-  )5
ا العرب ووقعت يف احلديث  تكلمتوقد  4فارسية إا منظور،ويقول ابن  3معربةوهي كلمة  األكل أثناء

  .5الشريف
 وتعين صفحة يوضع فيها الطعام اآلراميةاملقتبسة من اللغة  األلفاظضمن  فأوردهارفائيل خنلة اليسوعي  أما     
فخارية طبق يوضع فيه  آنية آنية، " معانيها،ومن  "سكره "من  أصلها ةيف الفارسي و، saqrou qo "6 "وأصلها
  .7 "الطعام 

  
  
 : وهي موجودة يف القاموس الفارسي وتعين . 8هي كلمة فارسية معربة وتعين نوعا معينا من اجلواهر : الياقوت-  )6

  .9 "اللون الشبيه حببة الرمان   األمحر،احلجر  الكبري،الياقوت  روماين،ياقوت  " : وتعين
 : وتعين " iyakinthas "صلها أالكلمات املقتبسة من اليونانية و أوردها ضمنرفائيل خنلة اليسوعي فقد  أما     
الكلمة  أنوهذا يعين  ، األولكل البعد عن املعىن  بعيدة ذا تكونو. 10يصف،يصب يشم ، ، يشف ، يشب

  . األخرىهلا يف كل لغة معىن خيتلف عن معناها يف اللغة  أن إالموجودة يف اللغتني 
 وقيل هي نوع من ،بيض شفافأجوهر  : وهي ،كلمة فارسية  أاالعربية على املعجمات جتمع  : البلور- )7

 وأصلهاها من اليونانية توالفارسية بدورها اقتبس ،الفارسية "balour" ، "بلور "من كلمة  أصلهاوقيل  ،  11الزجاج
"virillos "12  .ا من الفارسية  أوردتهفقد شك فيما اقر طه ب أماكدية يف اللغة األ لورودهااملعاجم العربية يف كو

                                                
  .226 : ص ، غرائب اللغة : رفائيل خنلة اليسوعي -  1
  .58 : ص ،الفارسية املعربة  األلفاظ : شرب أدي -  2
  . 42 ، 6/41 ، )سكرجة (، مادة   تاج العروس : الزبيدي :  انظر -  3
  . 72/ 7،)ةجسكر (مادة  ،لسان العرب : ابن منظور :  انظر -  4
  . 50 : ص ، شفاء الغليل : شهاب الدين اخلفاجي :  انظر -  5
  .188 : ص ،رائب اللغة غ :  رفائيل خنلة اليسوعي:  انظر -  6
  .376 : ص الفارسية،قاموس  :حسنيعبد النعيم حممد  -  7
 ( ، مادة لسان العرب :  منظور   وابن   ؛1/271 )بقت (، مادة الصحاح  :  واجلوهري؛   5/150،  )بقت( ، مادة تاج العروس : الزبيدي :انظر -  8

  . 15/321،  )بقت
  .826:ص الفارسية، قاموس : عبد النعيم حممد حسنني -  9

  . 271: ص ، اللغة بغرائ : رفائيل خنلة اليسوعي :  انظر -  10
  . 6/114 ،  )بلر ( ، مادة تاج العروس : الزبيدي :  انظر -  11
  .826 : ص ، املصدر السابق :  انظر -  12



يف  تكما ورد (bulug) "بولك  " من السومريةبدورها  اقتبستهاقد تكون  "burallu"‘ )بورلو (بصيغة 
  .byrollos" 1" )بريولوس (واليونانية  (berelle)واحلبشية  )بريولتا (السريانية بصيغة 

  . 2تعريبها إىل اإلشارةوقد وردت هذه الكلمة يف معظم املعاجم اللغوية مبعىن  دقيق احلواري دون  : الدرمك-  )8
  .3كرمه وأصلهامعربة من الفارسية  أا ريش أديوذكر 

ين اخلبز الغليظ كما نص صلها كرده وتعأفارسية معربة و "جردق "كلمة  أنعلى  كتب اللغة جتمع  : اجلردق-  )9
حكاية  أوتكون معربة  إال أنالعرب اجليم والقاف ال جيتمعان يف كلمة واحدة من كالم  " : يف قوله السيوطيعليها 

وجند   5أجود واألولوهي كما تنطق بالدال املهملة تنطق بالذال املعجمة  4 "حنو اجلردقة وهو الرغيف  ،صوت 
  .6"اخلبز   مستدير مثل رغيف شيءكل  "  : رسي وتعينيف القاموس الفا "كرده "كلمة 

  8حسبه معربا كما ورد يف الشعر القدميأوقال الليث  . 7الكعك فارسي معرب أنذكر اجلوهري  : الكعك- ) 10
 "cake"ويقابله باآلراميةومنه  ،وهو معرب من كاك ومعناه  خبز مستدير يعمل من الدقيق واحلليب والسكر 

 ،رجل " : ومن معانيه يف القاموس الفارسي .9باجلرمانية "kuchen"بااليطالية و  " facaccia"باالجنليزية و 
  .  11وقيل هي كلمة هريوغليفية 10"  اخلبز إنسان ،

صاحب اللسان  أوردهنفسه  والشيء  12عدمة تصريفه،هذا اللفظ بدليل  بأعجميةاجلوهري  أقر : نرجس-  )11
زهرة النرجس "هذا اللفظ يف القاموس الفرنسي نركس وتعين  وأصل. 13نيمعروف من الرياح انوعويضيف كونه 

املقتبسة  األلفاظوذكرها رفائيل خنلة اليسوعي ضمن ،14" الصغري الطيب الرائحة وتشبه زهرته بعني املعشوق  األبيض
  . )نركش (معربة من كلمة  )نرجس  (كلمة  أنفيقول  شري أدي أما، nortissas "15"من اليونانية 
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  .14/231 ،)نرجس  ( ةالعرب، مادلسان  : ابن منظور :  انظر -  13
  .732:  الفارسية، صقاموس : حممد حسنني: معبد النعي -  14
  .271 : ص ، غرائب اللغة : خنلة اليسوعي رفائيل:انظر -  15



 أديويقول ،  1ال أوكان معربا  إنيذكر  وملورده الزبيدي أ هذا ما أمراضهو نبات نافع لعدة  : البنفسج- )12
كلمة بنفش  أخذت رائحة طيبة ومنهله  األرضوتعين نبات من جنوم  ةالفارسي "بنفشه"ه معرب من كلمة نإ شري

  .2بالتركية  بالكردية وبنفشه
كلمة فارسية معربة جرت يف كالم العرب تنطق بكسر السني وبفتحها  أاعلى  جتمع كتب اللغة : اليامسني -  )13

وتعين زهرة معروفة بطيب ويامسني ، ،  ويامسني "ياسم "وال جتري جمرى اجلمع وهي بالفارسية  "يامسون  "كما تنطق 
 األصلمصرية  اإلغات ويقال التركية والكردية وغريها من اليف و واآلراميةاليونانية  يف وتوجد هذه الكلمة 3رائحتها
  .4 (asmi) األصل

  
  

كلمة  أايف القاموس الفارسي  جاء و . 5وتعين زهرة الرمان ،صلها كلنارأكلمة فارسية معربة و : اجللنار -  )14
  .6أي رمان "نار"أي ورد و "كل"مركبة من 

معينا من الطيب يستخرج من  وتعين نوعا معربة،فارسية  "املسك "كلمة  أنجتمع كتب اللغة على  : املسك -  )15
 .8العرب تسميه املشموم و 7تسمى غزال املسك الظباءدابة من نوع 

يف اللغات العربية  أصلية اإ فيقول باقرطه  أما. 9 "الرائحة ،العطر  "صلها يف الفارسية مشك ومن معانيها أو      
تطابقها  أوتضاهي العربية  ) آشورية ،بابلية  ( أكديةفقد وردت يف النصوص املسمارية بكلمة  )الشامية  (القدمية 
  . musukanu "  10)مسكانو ( هي
  
  

  ذكر منها على سبيل املثال ال أمعربة  أا إىل متناثرة يف طيات الكتاب مل يشر الثعاليب  أخرىوتوجد كلمات     
  

                                                
  .430 / 5 ، )بنفسج ( العروس ،مادةتاج   : الزبيدي :انظر -  1
  .220 : ص، غرائب اللغة  : رفائيل خنلة اليسوعي  و؛ 28: ص ،الفارسية املعربة  األلفاظ : شري أدي :  انظر -  2
 :  ص ،قاموس الفارسية  :عبد النعيم حممد حسنني : انظر ؛ و15/318،لسان العرب :ر منظو وابن ؛776/ )17( ، تاج العروس،الزبيدي : انظر -  3

  .404 : ص ،املعرب : اجلواليقي :انظر ؛ و249 : ص ،غرائب اللغة :رفائيل خنلة اليسوعي  و؛ 826
  .160 : ص ،الفارسية املعربة  ظاأللفا : ريش أدي :  انظر -  4
  .6/207 ،تاج العروس  : الزبيدي :  انظر -  5
  .223 :  ص ،غرائب اللغة  :  رفائيل خنلة اليسوعي و، 43 : ص ،الفارسية املعربة  األلفاظ : ريش أديانظر  -  6
  .106  :  ص  ، من تراثنا اللغوي القدمي : باقرطه  :  انظر -  7
 ؛4/1608، )مسك(الصحاح  : يواجلوهر؛14/64، )ك مس(لسان العرب  : نظورموابن  ؛ 13/640، )مسك(اج العروس ت :  الزبيدي : انظر -  8

  .567 : ص،اجلواليقي  و ؛4/1608،
  .245 : ص ،غرائب اللغة  : ئيل خنلة اليسوعيارف : وانظر ؛567 : ص ، الفارسية قاموس : عبد النعيم حممد حسنني -  9

  .107،  106 : ص ،ا اللغوي القدمي من تراثن :باقره ط :  انظر -  10



   4اجلحنبارة، 3زيعاملر ،2البرب،  1عسكر : احلصر
   : 5اللغة الرومية ىلإمة ئنسبها بعض األ أمساء )ه

يف  الثقعاليب املنهج الذي اتبعه أمااللغة الرومية  إىل األئمةوردها بعض ،وهي كلمات اختلف العلماء يف نسبتها       
هلا ما يقابلها يف لغتنا وهذه  أنوهذا يعين  ،هو ذكر اللفظة املعربة ويليها املعىن الذي تدل عليه يف اللغة العربية  إيرادها
 :كاأليتهي  اظاأللف

  مكانه يف الكتاب  معناه  اللفظ
  6الفردوس
  7القسطاس
  8البطاقة
  9القرسطون
  االصطرالب
  10القسطناس

  11القسطري والقسطار
  12القسطل
 السجنجل

  البستان
  امليزان

  رقعة فيها رقم املتاع
  القبان
  معروف

  ة الطيبيصال
  اجلهبذ
  الغبار
  املرآة

)29( 5/530  
//      //  
//     //  
/    ///  

//     //  
//     //  
//     //  
//     //  
//      //  

                                                
، الفارسية املعربة  األلفاظ : ريش أدي : انظر ؛ نه معرب عن اليونانيةأشكر وقيل لفارسي معرب تعريب ، 7/373 )21( ، فقه اللغة : الثعاليب انظر -  1

  .175 : ص ،اللغة غرائب  :انظر رفائيل خنلة اليسوعي ، ’’astarto’‘صله أو اآلراميةوقيل معرب عن  ،114 : ص، 
 : ص ،الفارسية املعربة  األلفاظ : ريدي شأو ؛ 218 : ص ،غرائب اللغة  : انظر رفائيل خنلة اليسوعي؛و/        9 )14(، فقه اللغة  : انظر الثعاليب -  2

  .36: ص، املعرب  : اجلواليقي و ؛ 16 : ص
  .205 : ص ،غرائب اللغة  :انظر رفائيل خنلة اليسوعي.merto d’ezeصلها أو اآلراميةمعربة عن  ،فقه اللغة  : الثعاليب :  انظر -  3

: انظر -   4 : الثعالبي  )5( ،  فقھ اللغة   : انظر .الرجل العظیم الھیكل  : ومعناھا "كار بیلھ " صلھاأمعربة عن الفارسیة و ،7/60 
: ریش أدي : ص ،الفارسیة المعربة  األلفاظ   38  . 

   . 5/530 )29( ،فقه اللغة  : الثعاليب -  5
 :  ص ، غرائب اللغة :رفائيل خنلة اليسوعي  : انظر .ومن هذه الكلمة اشتق األبدي، األبرارمسكن  جنة،وتعين "paradlicons" أصلهرومي معرب  -   6

  .148 :  ص ،شفاء الغليل  : شهاب الدين اخلفاجي :انظر . 262 : ص
  .156 : ص ،شفاء الغليل  : وشهاب الدين اخلفاجي؛126 : ص ،الفارسية املعربة  األلفاظ : ريش أدي : انظر -  7
 أراميةو قيل  ، 255 : صلغة ،غرائب ال:انظر رفائيل خنلة اليسوعي ؛وتعين لوح رقيق للكتابة  "pittakio" أصلهاهي رومية  -  8

  .11  : ص ،الدخيلة  ظاأللفاتفسري  : طوبيا الغيسي : انظر. أرامية
الفارسية  األلفاظ : ريش أديانظر  .كيانالثقيلة تعريب  األشياءتوزن ا  آلةقيل  و، 12/18، )قني (لسان العرب  : ابن منظور : انظر .هو امليزان -  9

  .124 : ص ،املعربة
  .12/102 ، )قسطس (لسان العرب  : ابن منظور :انظر -  10
شفاء  : شهاب الدين اخلفاجي : انظر ، وقيل رئيس القرية ،125 : ص  ، الفارسية املعربة األلفاظ :  شري أدي : انظر .وهو اجلسيم و منتقد الدراهم  -  11

  .شفاء الغليل 
شفاء الغليل  : شهاب الدين اخلفاجي : انظر ،وقيل غري عريب عربه املولدون  ، 102/ 12 )قسطل  (،لسان العرب : ابن منظور . اطعسهو الغبار ال -   12

  .249:  ص ،الغليل 



  
 

  مكانه يف الكتاب  معناه  اللفظ
  1القربس
  2القنطار
  3البطريق
  4ميدالقرا

 الترياق
  القنطرة
  القيطون
  اخليديقون
  5الرساطون

  سفنطاإل
  6النقرس
  7جولنالق

 8قالون

  النحاس أجود
  أوقية ألفاثنتا عشر 
  القائد
  9طوابيقويقال بل هي ال جراآل

  دواء السموم
  معروفة

  بيت الشتويال
  أشربة
  على
  صفات
  مرضان
  معروفان
  أصبت

)29( 5/531  
//    //  
//   //  
//   //  
//   //  
//   //  
//   //  
//   //  
  
  

//   //  
//   //  
//   //  

  
  
 
  
  
 

                                                
غرائب اللغة  : ئيل خنلة اليسوعيارف  : انظر.وتعين جزيرة قربص املشهورة بنحاسها منذ القدم  " ’kipros" أصلهمعرب عن الرومية  ،النحاس  أجود -  1

  .8/12 )قربص (لسان العرب  : ابن منظور :وانظر ؛264 : ص ،اللغة 
  . 59 : ص ،الدخيلة األلفاظتفسري  : طوبيا الغيسي :انظر -  2
  .24: ص ،الفارسية املعربة  األلفاظ : ريش أدي :انظر.  "patrus"وهو معرب من .37 : ص ، شفاء الغليل :  شهاب الدين اخلفاجي "انظر -  3
  . 56 :ص ،الدخيلة  األلفاظتفصيل  :وطوبيا الغيسي ؛ 12/84،) قرمد (. لسان العرب : ابن منظور: انظر  -  4
  . 93:يل ،ص انظر شهاب الدين اخلفاجي ،شفاء الغل. هو شراب من اخلمر والعسل رومي معرب   - 5
شفاء الغليل  : شهاب الدين اخلفاجي :انظر .املولدونوقيل عربه  ،14/337، )نقرس ( لسان العرب : ابن منظور ".صل هو مرض يصيب القدم واملفا - 6

 . 236 : ص ،
  . 236 : ص ،املرجع السابق :انظر .املولدونا عربه مموقيل هو "هو مرض معوي يشبه القولون  - 7
  
  . 157:شفاء الغليل ،ص :شهاب الدين اخلفاجي : ؛وانظر  183/ 12،) قلن(لسان العرب ،:ابن منظور :انظر   - 8
  59،  58/ 1).  رأج(لسان العرب، : ابن منظور: هي احلجارة الكبرية، انظر - 9



   : لبعض الكلمات السابقة الذكربالدراسة فيما يلي  وسأعرض
الذهب  أيضاوقد تعين ، املرآةكلمة معربة من الرومية ومعناها  أات العربية على جتمع املعجما : السجنجل- )1

  . 1وكذلك الزعفران ، باملرآةتعين سبائك الفضة وقطعها تشبيها هلا  اإويقال 
االيطالية  أواللغة اليونانية  عن طريق  اليت دخلت اللغة العربية ةالالتيني األلفاظضمن  فأوردهارفائيل خنلة اليسوعي  أما
 .2الزجاج قبل اختراع كاملرآةوتعين صفيحة من فضة مسقولة كانت تستعمل قدميا  "sexangulus"صلها أو
  
يف  أصله 4وهو لفظ رومي معرب 3بالسني واألصل ،)إسطرالب(وينطق كذلك بالسني  : االصطرالب - )  2

وهو  ،يف السريانية  ناسطر وليو "astrolabuom" ةبالالتينيصله أو 5فلكية آلةوتعين  "astrobavos"اليونانية 
 إىلوانتقلت الكلمة اليونانية كذلك ،وممسك ا  مآخذ النجوأي  )اسم الفاعل  المبانو(البون  +)جنم  (رونتسأ

 .6 )سطروليون آ (جند فيها كلمة  إذ ،السريانية 
  
واختلفت الكتب .ا وتعين دواء السموم تنطق بكسر التاء وهي لغة يف الدرياق تكلمت ا العرب قدمي : الترياق- )3

خنلة   .ئيلفار ومن بينهم، 8رومية أاومنهم من قال ، 7فارسية معربة اإهذه الكلمة فمنهم من قال  أصلاللغوية يف 
وهو دواء ملعاجلة عضة  "thiryatos" أصلهااملقتبسة من اليونانية و  األلفاظضمن  أدرجهاخنلة اليسوعي الذي 
 "احلكم و متمه "ماغنيس"العادي املخترع من طرف  ءعلى الدوايطلق  اآلنوهو  9مالوحوش و مضاد للس

  . 10العرب كانت تسمى اخلمر ترياقا نإو قال الزبيدي ، األفاعيله حلوم   أضاف أنبعد  "اندروماخيس
قال  ر،ساجل:معروفةالقنطرة  "قال صاحب اللسان  و، القنطرة معروفة و هي اجلسر الذي مير عليه : القنطرة-  )4

 من  ما ارتفعو قيل القنطرة  ..…  عليهرباحلجارة على املاء يع أو باآلجريبىن  أزجهو  : األزهري
 
 
 
 

                                                
 )سجنجل(الصحاح  : واجلوهري ؛7/130 ، )سجنجل  (لسان العرب  : وابن منظور ؛14/335 ، )سجنجل(،تاج العروس  :  الزبيدي :انظر -  1

  .173 : ص ،شفاء الغليل  : وشهاب الدين اخلفاجي ،5/172،
  .278 : ص ،غرائب اللغة  :  رفائيل خنلة اليسوعي :انظر -  2
  .68 : ص ، شفاء الغليل : انظر شهاب الدين اخلفاجي -  3
  . 1/276.املزهر  : سيوطيال :  انظر -  4
  .252 : ص ،غرائب اللغة  :  يرفائيل خنلة اليسوع :انظر -  5
  .2/155 العريب،املصطلح  :السيد إبراهيمصربي  :  انظر -  6
  .2/222 ،)ترق (العرب، مادةلسان  : و ابن منظور ؛4/1453، )ترق (ة الصحاح، ماد : اجلوهري:انظر -  7
   1/276 ،املزهر  : والسيوطي ؛ 227 ؛شفاء الغليل  :  وشهاب الدين اخلفاجي ؛73 : ص ، املعرب : اجلواليقي :  انظر -  8
  . 256 : ص ،غرائب اللغة  : رفائيل خنلة اليسوعي :  انظر -  9

  . 13/54،  )ترق (،مادة تاج العروس  : الزبيدي :  انظر -  10



 
مقتبسة من اليونانية و  اإو هناك من قال  ،هذه الكلمة معربة  أن إىلو كل املعاجم اللغوية مل تشر   1"...البنيان
 .2و تعين اجلسر  "komptir" أصلها

  
و منهم  3معربة عن الرومية  أعجمية اإ   قال فمنهم من ،هذه الكلمة   أصلاللغويون اختلفوا يف  : طونالقي - )5

و قد وقع  يف   ، هو بيت يف جوف بيت و يعين املخدع بالعربية امعناه إن  وقيل ، بربرو  ،بلغة مصر  اقال إمن 
  : ل اجلمحيبهو لدع و قيل  ،" د الرمحان بن حسانلعب"د ملربا :نشده أشعر قدمي 
 4قيطون قبة من مراجل ضربتها    عند برد الشتاء يف           
 . 5و تعين غرفة النوم "kiton" أصلها اليونانية وضمن الكلمات املقتبسة من  أوردهمن  ومنهم

  
 ضرب من فارسية معربة  و تعين اإيقول اجلوهري  ؛هذه الكلمة  أصلالعلماء يف  أراءاختلفت  : سفنطاإل -)6
و هي مخر فيها  ،اخلمر  وقيل  هي املطيب من عصري العنب  :و تعين  ،بالرومية  اإ ألصمعيو يقول ا ،ةبشراأل
  .6فاويهأ

ابن  أما ،اخلمر أمساءهو من و" اإلسفند"و  "سفنداإل"ينطق بفتح الفاء و بكسرها كما يسمى  : يقول اجلواليقي     
يطبخ و جيعل فيه  ،الشام الراسطون  أهلو يسميه  ،ي معرب و يعين عصري العنب هذا اللفظ روم نإفيقول    السكيت

  .7أصفاهااخلمر و  أعلىنه أسعيد  أيبنه يعين اخلمر و عن أو روي عن ابن قتيبة   ، مث يعتق اويهأف
املطيب من عصري  اخلمر أجوداملقتبسة من اليونانية  و تعين   األلفاظضمن   فأوردها خنلة اليسوعي رفائيل  أما     

  . apsinthion "8"  "فنسنتنيأ "من كلمة  أصلهاالعنب  و 
  
  
  

                                                
 (، مادة  الصحاح :يو اجلوهر ؛7/821 ،  )قنطر (، مادة تاج العروس  : الزبيدي :انظر و؛201/ 12 ، )قنطر( ،مادة  لسان العرب: ابن منظور -  1

  . 2/796 ، )قنطر
  .266 : ص ،غرائب اللغة  : رفائيل خنلة اليسوعي :  انظر -  2
 )قطن(الصحاح  : و اجلوهري ؛12/146 ، )طنق( ،مادة لسان العرب : و ابن منظور؛ 18/458 ،  )طنق( ،مادةتاج العروس  : الزبيدي : انظر -  3

  . 1/277،املزهر : طيو انظر السيو   6/2183 ،
  . 240 : ص  ،شفاء الغليل  : شهاب الدين اخلفاجي  :  انظر -  4
  . 267 : ص , غرائب اللغة  : رفائيل خنلة اليسوعي :  انظر -  5
 (، مادة لسان العرب : ابن منظور ؛ 10/283 ، )سقط( ،مادة تاج العروس :و الزبيدي ؛ 3/113،  ) سقط(،مادة  الصحاح : اجلوهري:انظر -  6

  .7/198،  )سقط
  .15 : صب، املعر : اجلواليقي :انظر -  7
  .252 : ص ، غرائب اللغة : رفائيل خنلة اليسوعي : انظر  -  8



  : ةـــاخلالص
  

اليت  األلفاظومن خالل  ،يف معجمه  عموما  يبالثعال أوردهااملعربة  اليت   األلفاظقائمة  على  متأنيةنظرة  بإلقاءو    
   : قمت بتحليلها  خصوصا ميكن  اخلروج باالستنتاجات التالية

الشعبني جتاور  إىلترضتها اللغة العربية كانت من اللغة الفارسية  و سبب ذلك راجع قاليت ا األلفاظغلب أ- 1    
و لكن  " : هذا  اجلانب بقوله إىل ريش أدي أشارو قد  ،الذي حيتم عليهما التواصل و االحتكاك  العريب والفارسي
 .1كثرية هي الفارسية ألفاظااللغة العربية  إعاراالسبق يف  بةاليت حازت قص

و  ، أخرىلغات  إىللغتها ليس يف العربية  فحسب  بل تعداه  تأثري  إىل أدىاستمرار اململكة   الفارسية   إن - 2     
 : صاحل يف هذا الصدداليقول صبحي  ،للفظ الفارسي املعرب أعجميلعل هذا ما جعل اللغويني العرب خيصون لفظه 

 أنبذلك   أرادوا كأمنا تلك املعربات أكثرالفارسية  إىلذهبوا " املعرب و الدخيل  "تبهم يف هؤالء  ك ألفو حني  "
و لعلنا ذا نفسر  ، األخرىبسائر اللغات  تأثرهامن  أعمقبلغ و أالعربية بالفارسية كان  تأثر أنبربهان على   يأتوا

   2 "فارسي "يذكروا  لفظ  أن أرادواكلما  أعجميلفظ  إطالقهم
يف كتابه  طيالسيو  و كذلك "فقه اللغة "على معجم يف مواضع عديدة"املعرب "اعتماد اجلواليقي يف كتابه  - 3    
 ."املعربن من آاملهذب فيما وقع يف القر" : و كتابه " أنواعهااملزهر يف علوم اللغة و  "

املعاجم  أصحابن  أنه يف ذلك شأش املعربة الواردة يف املعجم لأللفاظالنطقي  األصلمل يذكر الثعاليب  -4    
  . ه يف الكتبأقر مانه اعتمد على ما مسعه وأ واألرجح ، األخرى

  .غلب الكلمات اليت نسبها للغة الفارسية جندها يف القاموس الفارسيأ -5    
 ، العربانية : أخرى ومنهالغات  إىل اليت نسبها الثعاليب للفارسية نسبها غريه من احملدثني األلفاظكثري من  -6    

  . و اليونانية ، ةالالتيني اآلرامية،
اعتمادا على  بأصالتها األقدمنيحكم علماء العربية  ، األصليةاليت اشتبهت مادا مبادة اللغة العربية  األلفاظ -7    

  .االشتقاق 
موازنتها باللغة ،واملعربة  فاظاألل أصولويف ضوء ما تقدم ميكن التنويه جبهود الثعاليب يف جمال البحث و التقصي عن    

موردا للمؤلفات اليت جاءت بعد  أضحىكما ،بعده من و ال ، قبله من هذه املوازنة ال جندها يف أي كتاب ،و العربية
 .مؤلفه يف هذا اال

  
  
  
  

                                                
  .3 : ص ، الفارسية املعربة األلفاظ : ريش أدي -  1
  .319 : ص اللغة،يف فقه  دراسات : صبحي الصاحل -  2



 
          

 مكلماا قادهبالبحث يف داللة و اهتمام اللغويني قدميا ، ثروة لفظية زاخرة ال تعد و ال حتصى  هلااللغة العربية        

للثعاليب الذي  "فقه اللغة "و خري دليل على ذلك معجم  ،مبكرة تعد من صميم البحث الداليل احلديث أعمال إىل

  : عن النتائج التالية أسفرتدارت حوله الدراسة و 

  .لى لغته خلوض العرب يف الدراسات الداللية حفاظا ع واألخري األولالقرءان الكرمي هو الدافع  •

  .التعليميمتزامنة معها وغلب عليها الطابع  أوثر مجع الرسائل اللغوية إمعاجم املوضوعات ظهرت  إن •

هم يف فترة متقدمة من ريفكتالبحث الداليل عند العرب ونضج  أصالةتعد معاجم اللغة برهانا قاطعا على  •

  .الزمن

 ألفه فهو شامل حميط وهذا راجع للهدف الذي ورغم اختصار، ثروة لفظية هائلة  "فقه اللغة  "د معجم عي •

 ،دب من شيوع اللحن يف معاين الكلمات يف عصره  املتكلمني بسبب ما أساليبجله وهو تصحيح أمن 

  .يف املدلول والتخصيص يف املعىن  الدقةح ذلك متوخيا حمبا يص فأتى

املعاجم  أصحاببعا يستقي منه من وأصبحمن الكتب اليت جاءت بعده ثري مادة ك "اللغة  فقه "معجم أثرى •

  .ااالتكتب اللغة وغريها من و

جتاه املعىن وهلذا ظهرت نظريات متعددة اهتمت ذا اكل الدراسات الداللية احلديثة كانت سهامها مصوبة  •

جند معاملها بارزة يف معجم فقه اللغة منها  إذ ،بعد جهد جهيد  إالعلماء الغرب  إليهامل يتوصل  ، والشأن

 .نظرية العالقات الداللية  ،نظرية احلقوق الداللية  ،نظرية السياقية ال

 وظاهرة بالغة الدقة ال ميكن معاجلتها من زاوية واحدة بل جيب، شائكة  قضية املعىن أندرك الثعاليب أ •

  . قصوى أمهيةولته الدراسات اللغوية احلديثة أها وهو ما احدأمعاجلتها من زوايا عدة والسياق 



ما يعرف يف علم الداللة احلديث باحلقول الداللية وهو  أووفصول  أبوابثعاليب مادته اللغوية وفق عرض ال •

  .يطلق عليه معجم املوضوعات أنجدير 

غري متخصصة  اأبوابعقد  وقديف تصنيف احلقول الداللية املوجودة يف معجمه  امعين امل يتبع الثعاليب منهج •

  .سب عليه هذا ما حيهلا بصلة ومتت  فاحتوت على فصول ال

البحث الداليل  إليهمتخصصة وتعد من االجيابيات وهي تضاهي ما وتوصل  اأبوابعقد الثعاليب يف معجمه  •

 .تفوقه  أواحلديث 

ن الثعاليب اعتمد على إفيف مجع املواد وتصنيفها  األجهزةحدث أالبحث الداليل احلديث اعتمد على كان  إذا •

  .غري  حسه اللغوي الثاقب ال

اجلوانب  فأوضحتي للمعىن تعترب مقياسا للتحقق من صحة بناء احلقول الداللية ئيزنظرية التحليل التج  •

  ."فقه اللغة "االجيابية والسلبية يف معجم 

الترادف ، واالشتراك اللفظي ، والتضاد والعموم  : عاين وهيعالقات الداللية وسيلة لتوضيح املاختذ الثعاليب ال  •

  .ولته الدراسات اللغوية احلديثة أمهيه قصوى واعتربا نظرية مستقلة بذاا واخلصوص ،وهو ما أ

ما هو فارسي وعرب وما هو موجود يف  زن بنياليت دخلت اللغة العربية وواملعربة ا اهتم الثعاليب باأللفاظ  •

وروث تشكل جزءا من امل ألاما هو رومي معرب وذلك  سواء وبنيللغة العربية والفارسية على حد ا

  .اللغوي 

 أدى إىل الذيعامل التجاور  إىلكانت من الفارسية وذلك راجع ترضتها اللغة العربية قاليت ا األلفاظغلب أ  •

  .والتأثري والتأثر  واالحتكاكالتواصل 

   أخرىلغات  إىلالفارسية نسبها غريه من احملدثني  إىلمن الكلمات اليت نسبها الثعاليب  تبني أن كثري •

قاييسهم مل األلفاظتلك  وقد أخضع العرب كثريا من أجنبية ألفاظمن  إليهااستيعاب ما نقل  بيةالعر حاولت •

  .وقواعدهم



ليسهل على الباحث عملية البحث عرب التاريخ قاموس يضبط تطور معاين اللغة العربية  إىلحاجتنا ماسة  إن  •

  . هلاأصو إىلالكلمات  إرجاعجيد صعوبة كبرية جدا يف  ألنهاللفظ  أصلعن 

 و يدل على رجاحة فكر الثعاليب ودقة حسه ومتكنه اللغوي "فقه اللغة"جم عم أن األخريوما ميكن قوله يف   •

قراءة تراثنا العريب القدمي يف ضوء النظريات اللغوية احلديثة وذا نصل املاضي باحلاضر  إعادةبنا  جبدر من مث

  .صيلية جتديدية أات تدراس إىلونتوصل 

ولو جبزء يسري ويبقى   القرءان ن أكون قد وفقت يف خدمة لغةأمتىن أو، يتقبل مين هذا العمل املتواضع  أنل اهللا أسأو 

  .سبحانه  هللا  الكمال
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 :اآليات القرآنيةفهرس   . أ
  ورودها يف البحث  السورة  رقمها  اآلية

موتوا  قل وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ﴿
  ﴾بغيظكم

  29  آل عمران  119

  30  األعراف  150  ﴾وملا رجع موسى إىل قومه غضبان أسفا﴿
  11  التوبة  79  ﴾و الذين ال جييدون إال جهدهم﴿
  31  يونس  90  ﴾بنو إسرائيل آمنت أنه ال إاله إال الذي آمنت به﴿
  30  إبراهيم  43  ﴾مهطعني مقنعي رؤوسهم﴿
  31  اإلسراء  79  ﴾ومن الليل فتهجد به ناقلة لك﴿
  29  الكهف  79  ﴾أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر﴿
  11  مرمي  25  ﴾و هزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴿
  31  الزخرف  57  ﴾إذا قومك منه يصدون﴿
  30  امللك  8  ﴾تكاد متيز من الغيظ﴿

 
 :فهرس األحاديث النبوية الشريفة  .ب 

  ورودها يف البحث  احلديث
  11  »تترك و لد أغنياء خري من أن تتركم يتكففون ألن«
  124  »بشر خدجية ببيت من قصب يف اجلنة«
  31  »حدث قومك مبا حدجوك بأبصارهم«

  32  »يعة طار إليهاخري الناس رجل ممسك بغنان فرسه كلما مسع ه«"
  124  »سبط القصب«
  »الشريك أوىل من اخلليط و اخلليط أوىل من اجلار و اخلليط«
  »املشارك يف حقوق امللك كالشرب و الطريق و حنو ذلك«

122  

ملا قال فرعون آمنت أنه ال إاله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل أخذت من حال «
  »فضربت به وجهه

31  

بل الرقوب الذي مل : ب فيكم؟ قالوا الذي ال يبقى له ولد فقالو ما تعدون الرقو«
  »يقدم من لولده شيئا

118  

  122  »و ما كان من خليطني فإا يتراجحان بينهما بالتوبة«
   



 :فهرس األبيات الشعرية   .ج 

 
  ورود يف البحث  صاحبه  البيت الشعري

  11  شىاألع  سجدنا له و رفعنا العمارا ……فلما أتانا بعيد  الكرى  
  32  امرئ القيس  كمعمعة الشغف املوقد ..……مجوحا مروحا وإحظارها 
  33  ذو الرمغة  إذا أذاقه الضمآن يف شهر ناجز.…مرى آجن بزوي له املرء وجهه
  32  النابغة الذبياين  عليه قضيم منقته الصوانع .……كأن جمرا الرامسات ذيوهلا 
  33    جردبانفال تعجل مشالك  .……إذا ما كنت يف قوم شهاوى 

  
  
  
 

 :فهرس األرجاز .د 
  

  رقم الصفحة  البيت
  34  إن النجم للسقاة راحة …مالك ال تنجم يا رواحه 

  33  مقيظ مصيف مشيت .…من كان ذا بت فهذا بيت 
  
  

  :فهرس األمثال. هـ
  

  الصفحة  املثل
  34  النقد عند احلافرة
  34  إحدى حظيات لقمان
  35  غرثان فأربكوا له

  
 
 
 
 
 
  
  
  
 



 :األقوال املأثورةفهرس   .و 
  

  الصفحة  القول
  35  شهرا عإن الشيخ ميرض يوما فال يرج
  36  عطست به اللجم
  35  فالن يأكل العرجياء

  36  مركز رماحنا و خمرج نسائنا و مرتع منا و مندى خيلنا
  نزلت م نازلة
  نزلت م نائبة
  نزلت م حادثة
  نزلت م آبدة
  نزلت م داهية
  نزلت م باقعة
  نزلت م بائقة
  نزلت م حاصبة

36  
// 
// 
// 
// 
// 
//  
//  
//  
//  
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v مفهوم الداللة............................................................................  
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Ø 22  ........................................حملة تارخيية عن النظرية السياقية: ثانيا  

ü 27  ................جوانب النظرية السياقية عند الثعاليب و عالقتها باملعجم: املبحث الثاين  

v 38  ................................................لداليلالكلمة و احلقل ا :الفصل الثاين  -   

ü 39  ...............................................الليةنظرية احلقول الد: املبحث األول  

Ø 39  ..................................................اليلتعريف احلقل الد: والأ  

Ø 41  ...................................الليةة احلقول الدحملة تارخيية عن نظري: ثانيا  

ü 50  .........".........وفقه اللغة"ية يف معجم داللجوانب نظرية احلقول ال: املبحث الثاين  
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